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ﻣدﺗﯽ اﯾن ﻣﺛﻧوی ﺗﺎﺧﯾر ﺷد
ﺗﺎ ﻧزاﯾد ﺑﺧت ﺗو ﻓرزﻧد ﻧو
ﭼون ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ُﺣﺳﺎم اﻟدﯾنِ ،ﻋﻧﺎن
ﭼون ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺣﻘﺎﯾق رﻓﺗﮫ ﺑود
ﭼون ز درﯾﺎ ﺳوی ﺳﺎﺣل ﺑﺎز ﮔﺷت
ﻣﺛﻧوی ﻛﮫ ﺻﯾﻘل ارواح ﺑود
ﻣطﻠﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺳودا و ﺳود
ﺑﻠﺑﻠﯽ ز ﯾﻧﺟﺎ ﺑرﻓت و ﺑﺎز ﮔﺷت
ﺳﺎﻋد ﺷﮫ ﻣﺳﻛن اﯾن ﺑﺎز ﺑﺎد
آﻓت اﯾن در ،ھوا و ﺷﮭوت اﺳت
اﯾن دھﺎن ﺑر ﺑﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﯾﺎن
ای دھﺎن ،ﺗو ﺧود دھﺎن دوزﺧﯽ
ﻧور ِ ﺑﺎﻗﯽ ،ﭘﮭﻠوی دﻧﯾﺎی دون
ﭼون در او ﮔﺎﻣﯽ زﻧﯽ ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎط
ﯾك ﻗدم زد آدم اﻧدر ذوق ِ ﻧﻔس
ھﻣﭼو دﯾو از وی ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯾﮕرﯾﺧت
ﮔر ﭼﮫ ﯾك ﻣو ﺑُد ﮔﻧﮫ ﻛو َﺟﺳﺗﮫ ﺑود
ﺑود آدم دﯾدۀ ﻧور ِ ﻗدﯾم
ﮔر در آن ﺣﺎﻟت ﺑﻛردی ﻣﺷورت
زآﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﻠﯽ ﭼو ﻋﻘﻠﯽ ﺟﻔت ﺷد
ﻧﻔس ،ﺑﺎ ﻧﻔس دﮔر ﭼون ﯾﺎر ﺷد
ﭼون ز ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗو ﻧﺎھﯾدی ﺷوی
رو ﺑﺟو ﯾﺎر ﺧداﯾﯽ را ﺗو زود
آﻧﻛﮫ ﺑر ﺧﻠوت ﻧظر ﺑر دوﺧﺗﺳت
ﺧﻠوت از اﻏﯾﺎر ﺑﺎﯾد ،ﻧﯽ ز ﯾﺎر
ﻋﻘل ﺑﺎ ﻋﻘل دﮔر دو ﺗﺎ ﺷود
ﻧﻔس ﺑﺎ ﻧﻔس دﮔر ﺧﻧدان ﺷود
ﯾﺎر ،ﭼﺷم ﺗوﺳت ،ای ﻣر ِد ﺷﻛﺎر
ھﯾن ﺑﮫ ﺟﺎروب زﺑﺎن ،ﮔردی ﻣﻛن
ﭼون ﻛﮫ ﻣوﻣن آﯾﻧﮥ ﻣوﻣن ﺑود
ﺣزَ ن )ﻏم(
ﯾﺎر ،آﯾﯾﻧﮫ اﺳت ،ﺟﺎن را در َ
ﺗﺎ ﻧﭘوﺷد روی ﺧود را در دﻣت
ﻛم ز ﺧﺎﻛﯽ ،ﭼوﻧﻛﮫ ﺧﺎﻛﯽ ﯾﺎر ﯾﺎﻓت

ﻣﮭﻠﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﺎ ﺧون ﺷﯾر ﺷد
ﺧون ﻧﮕردد ﺷﯾر ﺷﯾرﯾن ،ﺧوش ﺷﻧو
ﺑﺎز ﮔرداﻧﯾد ز اوج آﺳﻣﺎن
ﺑﯽ ﺑﮭﺎرش ﻏﻧﭼﮫ ھﺎ ﻧﺷﻛﻔﺗﮫ ﺑود
ﭼﻧﮓ ﺷﻌر ﻣﺛﻧوی ﺑﺎ ﺳﺎز ﮔﺷت
ﺑﺎز ﮔﺷﺗش روز اﺳﺗﻔﺗﺎح ﺑود
ﺳﺎل ھﺟرت ﺷﺷﺻد و ﺷﺻت و دو ﺑود
ﺑﮭر ﺻﯾد اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮔﺷت
ﺗﺎ اﺑد ﺑر ﺧﻠق اﯾن در ﺑﺎز ﺑﺎد
ور ﻧﮫ اﯾﻧﺟﺎ ،ﺷرﺑت اﻧدر ﺷرﺑت اﺳت
ﭼﺷم ﺑﻧد آن ﺟﮭﺎن ،ﺣﻠق و دھﺎن
وی ﺟﮭﺎن ،ﺗو ﺑر ﻣﺛﺎل ﺑرزﺧﯽ
ﺷﯾر ِ ﺻﺎﻓﯽ ،ﭘﮭﻠوی ﺟوھﺎی ﺧون
ﺷﯾر ِ ﺗو ﺧون ﻣﯾﺷود از اﺧﺗﻼط
ﺷد ﻓراق ِ ﺻدر ﺟﻧت طوق ِ ﻧﻔس
ﺑﮭر ﻧﺎﻧﯽ ،ﭼﻧد آب ﭼﺷم رﯾﺧت ؟
ﻟﯾك ،آن ﻣو در دو دﯾده ُرﺳﺗﮫ ﺑود
ﻣوی در دﯾده ﺑود ﻛو ِه ﻋظﯾم
در ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﯽ ﻣﻌذرت
ﻣﺎﻧﻊ ﺑَد ﻓﻌﻠﯽ و ﺑَد ﮔﻔت ﺷد
ﻋﻘل ِ ﺟزوی ،ﻋﺎطل و ﺑﯽ ﻛﺎر ﺷد
زﯾر ظ ّل ﯾﺎر ،ﺧورﺷﯾدی ﺷوی
ﭼون ﭼﻧﺎن ﻛردی ،ﺧدا ﯾﺎر ﺗو ﺑود
آﺧر آن را ھم ز ﯾﺎر آﻣوﺧﺗﺳت
ﭘوﺳﺗﯾن ﺑﮭر دی آﻣد ،ﻧﯽ ﺑﮭﺎر
ﻧور اﻓزون ﮔﺷت و ره ﭘﯾدا ﺷود
ظﻠﻣت اﻓزون ﮔﺷت و ره ﭘﻧﮭﺎن ﺷود
از ﺧس و ﺧﺎﺷﺎك ،او را ﭘﺎك دار
ﭼﺷم را از ﺧس ،ره آوردی ﻣﻛن
روی او ز آﻟودﮔﯽ اﯾﻣن ﺑود
ﺑر رخ آﯾﯾﻧﮫ ،ای ﺟﺎن ،دم ﻣزن
دَم ﻓرو ﺑردن ﺑﺑﺎﯾد ھر دﻣت
از ﺑﮭﺎری ﺻد ھزار اﻧوار ﯾﺎﻓت
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آن درﺧﺗﯽ ﻛﺎو ﺷود ﺑﺎ ﯾﺎر ﺟﻔت
در ﺧزان ﭼون دﯾد او ﯾﺎر ِ ﺧﻼف
ﮔﻔت :ﯾﺎر ﺑَد ،ﺑﻼ ،آﺷﻔﺗن اﺳت
ﭘس ﺑﺧﺳﺑم ،ﺑﺎﺷم از اﺻﺣﺎب ﻛﮭف
ﯾﻘظﮫ ﺷﺎن ﻣﺻروف دﻗﯾﺎﻧوس ﺑود
ﺧواب ﺑﯾدارﯾﺳت ﭼون ﺑﺎ داﻧش اﺳت
ﭼون ﻛﮫ زاﻏﺎن ﺧﯾﻣﮫ در ُﮔﻠﺷن زدﻧد
زآﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﮔﻠزار ﺑﻠﺑل ﺧﺎﻣش اﺳت
آﻓﺗﺎﺑﺎ ﺗرك اﯾن ﮔﻠﺷن ﻛﻧﯽ
آﻓﺗﺎب ﻣﻌرﻓت را ﻧﻘل ﻧﯾﺳت
ﺧﺎﺻﮫ ﺧورﺷﯾد ﻛﻣﺎﻟﯽ ﻛﺎن ﺳرﯾﺳت
ﻣطﻠﻊ )طﻠوع( ﺷﻣس آی اﮔر اﺳﻛﻧدری
ﺑﻌد از آن ھر ﺟﺎ روی ﻣﺷرق ﺷود
ﺣس ﺧﻔﺎﺷت ،ﺳوی ﻣﻐرب دوان
راه ﺣس ،راه ﺧران اﺳت ای ﺳوار
ﭘﻧﺞ ﺣﺳﯽ ھﺳت ،ﺟز اﯾن ﭘﻧﺞ ﺣس
اﻧدر آن ﺑﺎزار ﻛﺎﯾﺷﺎن ﻣﺎھرﻧد
ت ظﻠﻣت ﻣﯾﺧورد
ﺣس اﺑدان ،ﻗو ِ
ت ﺣﺳﮭﺎ ﺳوی َﻏﯾب
ای ﺑﺑرده َرﺧ ِ
ای ﺻﻔﺎﺗت آﻓﺗﺎب ﻣﻌرﻓت
ﮔﺎه ﺧورﺷﯾد و ﮔﮭﯽ درﯾﺎ ﺷوی
ﺗو ﻧﮫ اﯾن ﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﮫ آن ،در ذات ﺧوﯾش
روح ﺑﺎ ﻋﻠﻣﺳت و ﺑﺎ ﻋﻘﻠﺳت ﯾﺎر
ﺻور
از ﺗو ای ﺑﯽ ﻧﻘش ِ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن َ
ﮔﮫ ﻣﺷﺑﮫ را ﻣوﺣد ﻣﯽ ﻛﻧد
ﮔﮫ ﺗو را ﮔوﯾد ز ﻣﺳﺗﯽ ﺑواﻟﺣﺳن
ﮔﺎه ﻧﻘش ﺧوﯾش وﯾران ﻣﯽ ﻛﻧد
ﭼﺷم ﺣس را ھﺳت ﻣذھب اﻋﺗزال
ﺳﺧرۀ ﺣس اﻧد اھل اﻋﺗزال
ھر ﻛﮫ در ﺣس ﻣﺎﻧد ،او ﻣﻌﺗزﻟﯾﺳت
ھر ﻛﮫ ﺑﯾرون ﺷد ز ﺣس ،او ﺳﻧﯽ اﺳت
* ھر ﮐﮫ از ﺣس ﺧدا دﯾد آﯾﺗﯽ
ﮔر ﺑدﯾدی ﺣس ﺣﯾوان ﺷﺎه را
ﮔر ﻧﺑودی ﺣس دﯾﮕر ﻣر ﺗو را
ﭘس ﺑﻧﯽ آدم ،ﻣﻛرم ﻛﯽ ﺑدی؟
ﻧﺎﻣﺻور ﯾﺎ ﻣﺻور ﮔﻔﺗﻧت
ﻧﺎﻣﺻور ﯾﺎ ﻣﺻور ﭘﯾش اوﺳت
ﮔر ﺗو ﻛوری ﻧﯾﺳت ﺑر اﻋﻣﯽ ﺣرج
ﭘرده ھﺎی دﯾده را داروی ﺻﺑر

از ھوای ﺧوش ز ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﺷﻛﻔت
در ﻛﺷﯾد او رو و ﺳر زﯾر ﻟﺣﺎف
ﭼون ﻛﮫ او آﻣد ،طرﯾﻘم ﺧﻔﺗن اﺳت
ﺑﮫ ز دﻗﯾﺎﻧوس ﺑﺎﺷد ﺧواب ﻛﮭف
ﺧواﺑﺷﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻧﺎﻣوس ﺑود
وای ﺑﯾداری ﻛﮫ ﺑﺎ ﻧﺎدان ﻧﺷﺳت
ﺑﻠﺑﻼن ﭘﻧﮭﺎن ﺷدﻧد و ﺗن زدﻧد
ﻏﯾﺑت ﺧورﺷﯾد ﺑﯾداری ُﻛش اﺳت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺗﺣت اﻻرض را روﺷن ﻛﻧﯽ
ﻣﺷرق او ﻏﯾر ﺟﺎن و ﻋﻘل ﻧﯾﺳت
روز و ﺷب ﻛردار او روﺷﻧﮕرﯾﺳت
ﺑﻌد از آن ھر ﺟﺎ روی ﻧﯾﻛوﻓری
ﺷرﻗﮭﺎ ﺑر ﻣﺷرﻗت ،ﻋﺎﺷق ﺷود
ﺣس د ُّر ﭘﺎﺷت ،ﺳوی ﻣﺷرق روان
ای ﺧران را ﺗو ﻣزاﺣم ،ﺷرم دار
آن ﭼو زر ﺳرخ و ،اﯾن ﺣﺳﮭﺎ ﭼو ﻣس
ﺣس ﻣس را ،ﭼون ﺣس زر ﻛﯽ ﺧرﻧد؟
ﺣس ﺟﺎن ،از آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﯾﭼرد
ﺟﯾب )ﮔرﯾﺑﺎن(
دﺳت ﭼون ﻣوﺳﯽ ،ﺑرون آور ز َ
و آﻓﺗﺎب ﭼرخ ،ﺑﻧده ﯾك ﺻﻔت
ﮔﺎه ﻛوه ﻗﺎف و ،ﮔﮫ ﻋﻧﻘﺎ ﺷوی
ای ﻓزون از وھﻣﮭﺎ و ز ﺑﯾش ﺑﯾش
روح را ﺑﺎ ﺗﺎزی و ﺗرﻛﯽ ﭼﮫ ﻛﺎر؟
ھم ﻣﺷﺑَﮫ ،ھم ﻣوﺣد ،ﺧﯾره ﺳر
ﮔﮫ ﻣوﺣد را ﺻور ره ﻣﯾزﻧد
ﺳن و ﯾﺎ رطب اﻟﺑدن
ﯾﺎ ﺻﻐﯾر اﻟ ّ
از ﭘﯽ ﺗﻧزﯾﮫ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﻛﻧد
دﯾدۀ ﻋﻘل اﺳت ﺳﻧﯽ در وﺻﺎل
ﺧوﯾش را ﺳُﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد از ﺿﻼل
ﮔر ﭼﮫ ﮔوﯾد ﺳُﻧﯾم ،از ﺟﺎھﻠﯾﺳت
اھ ِل ﺑﯾﻧش ،ﭼﺷم ﺣس ِ ﺧوﯾش ﺑﺳت
در ﺑر ﺣق داﺷت ﺑﮭﺗر طﺎﻋﺗﯽ
ﭘس ﺑدﯾدی ﮔﺎو و ﺧر ﷲ را
ﺟز ﺣس ﺣﯾوان ز ﺑﯾرون ھوا
ﻛﯽ ﺑﮫ ﺣس ﻣﺷﺗرك ﻣﺣرم ﺷدی؟
ﺑﺎطل آﻣد ،ﺑﯽ ز ﺻورت رﺳﺗﻧت
ﻛﺎو ھﻣﮫ ﻣﻐز اﺳت و ،ﺑﯾرون ﺷد ز ﭘوﺳت
ور ﻧﮫ رو ﻛﺎﻟﺻﺑر ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔرج
ھم ﺑﺳوزد ھم ﺑﺳﺎزد ﺷرح ﺻدر
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آﯾﻧﮫ دل ﭼون ﺷود ﺻﺎﻓﯽ و ﭘﺎك
ھم ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻧﻘش و ھم ﻧﻘﺎش را
ﭼون ﺧﻠﯾل آﻣد ﺧﯾﺎل ﯾﺎر ﻣن
ﺷﻛر ﯾزدان را ،ﻛﮫ ﭼون او ﺷد ﭘدﯾد
ﺧﺎك درﮔﺎھت دﻟم را ﻣﯾﻔرﯾﻔت
ﮔﻔﺗم :ار ﺧوﺑم ،ﭘذﯾرم اﯾن از او
ﭼﺎره آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺧود را ﺑﻧﮕرم
ﯾﺣب ﻟﻠﺟﻣﺎل
او ﺟﻣﯾل اﺳت و،
ّ
طﯾﺑﺎت از ﺑﮭر ﮐﮫ ﻟﻠطﯾﺑﯾن
* در ھر آﻧﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗو ﻧﺎظر ﺷوی
در ﺟﮭﺎن ھر ﭼﯾز ﭼﯾزی ﺟذب ﻛرد
ﻗﺳم ﺑﺎطل ،ﺑﺎطﻼن را ﻣﯽ ﻛﺷد
ﻧﺎرﯾﺎن ﻣر ﻧﺎرﯾﺎن را ﺟﺎذب اﻧد
* ﺻﺎف را ھم ﺻﺎﻓﯾﺎن طﺎﻟب ﺷوﻧد
* زﻧﮓ را ھم زﻧﮕﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎر
ﭼﺷم ﭼون ﺑﺳﺗﯽ ﺗو را ﺗﺎﺳﮫ ﮔرﻓت
ﭼﺷم ﭼون ﺑﺳﺗﯽ ﺗو را ﺟﺎن ﮐﻧدﻧﯾﺳت
ﺗﺎﺳﮫٔ )اﻧدوه( ﺗو ،ﺟذب ﻧور ﭼﺷم ﺑود
ﭼﺷم ﺑﺎز ،ار ﺗﺎﺳﮫ )اﻧدوه( ﮔﯾرد ﻣر ﺗو را
آن ﺗﻘﺎﺿﺎی دو ﭼﺷم دل ﺷﻧﺎس
ﭼون ﻓراق آن دو ﻧور ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ﭘس ﻓراق آن دو ﻧور ﭘﺎﯾدار
او ﭼو ﻣﯽ ﺧواﻧد ﻣرا ،ﻣن ﺑﻧﮕرم
ﮔر ﻟطﯾﻔﯽ زﺷت را در ﭘﯽ ﻛﻧد
ﻛﯽ ﺑﺑﯾﻧم روی ﺧود را؟ ای ﻋﺟب
ﻧﻘش ﺟﺎن ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺟﺳﺗم ﺑﺳﯽ
ﮔﻔﺗم :آﺧر آﯾﻧﮫ از ﺑﮭر ﭼﯾﺳت؟
آﯾﻧﮫ آھن ﺑرای ﻟوﻧﮭﺎﺳت )رﻧﮕﮭﺎ(
آﯾﻧﮫ ﺟﺎن ﻧﯾﺳت ،اﻻ روی ﯾﺎر
ﮔﻔﺗم :اﯾدل ،آﯾﻧﮫ ﻛ ّل را ﺑﺟو
زﯾن طﻠب ﺑﻧده ﺑﮫ ﻛوی ﺗو رﺳﯾد
دﯾدۀ ﺗو ﭼون دﻟم را دﯾده ﺷد
آﯾﻧﮫ ﻛﻠﯽ ﺑر آوردم ز دود
آﯾﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﺗرا دﯾدم اﺑد
ﮔﻔﺗم :آﺧر ﺧوﯾش را ﻣن ﯾﺎﻓﺗم
ﮔﻔت :وھﻣم ﻛﺎن ﺧﯾﺎل ﺗوﺳت ھﺎن
ﻧﻘش ﻣن از ﭼﺷم ﺗو آواز داد
ﻛﺎﻧدر اﯾن ﭼﺷم ﻣﻧﯾر ﺑﯽ زوال
در دو ﭼﺷم ﻏﯾر ﻣن ﺗو ﻧﻘش َﺧود

ﻧﻘﺷﮭﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺑرون از آب و ﺧﺎك
ﻓراش را
ﻓرش دوﻟت را و ،ھم ّ
ﺻورﺗش ﺑت ،ﻣﻌﻧﯽ او ﺑت ﺷﻛن
در ﺧﯾﺎﻟش ﺟﺎن ،ﺧﯾﺎل ﺧود ﺑدﯾد
ﺧﺎك ﺑر وی ،ﻛﺎو ز ﺧﺎﻛت ﻣﯾﺷﻛﯾﻔت
ور ﻧﮫ ﺧود ﺧﻧدﯾد ﺑر ﻣن زﺷت رو
ور ﻧﮫ او ﺧﻧدد ﻣرا ،ﻣن ﻛﯽ ﺧرم؟
ﻛﯽ ﺟوان ﻧو ﮔزﯾﻧد ﭘﯾر زال
ﺧوب ﺧوﺑﯽ را ﻛﻧد ﺟذب از ﯾﻘﯾن
ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ﺟﻧس ﺳﯾر ،ای ﻣﻌﻧوی
ﮔرم ﮔرﻣﯽ را ﻛﺷﯾد و ﺳرد ﺳرد
ﺑﺎﻗﯾﺎن را ﻣﯾ ِﮑﺷﻧد اھل َرﺷد
ﻧورﯾﺎن ﻣر ﻧورﯾﺎن را طﺎﻟب اﻧد
درد را ھم ﺗﯾرﮔﺎن ﺟﺎذب ﺷوﻧد
روم را ﺑﺎ روﻣﯾﺎن اﻓﺗﺎد ﮐﺎر
ﻧور ﭼﺷم از ﻧور روزن ﻛﯽ ﺷﻛﻔت؟
ﭼﺷم را از ﻧور روزن ﺻﺑر ﻧﯾﺳت
ﺗﺎ ﺑﭘﯾوﻧدد ﺑﮫ ﻧور روز زود
دان ﻛﮫ ﭼﺷم دل ﺑﺑﺳﺗﯽ ،ﺑر ﮔﺷﺎ
ﻛو ھﻣﯽ ﺟوﯾد ﺿﯾﺎء ﺑﯽ ﻗﯾﺎس
ﺗﺎﺳﮫ آوردت ﮔﺷﺎدی ﭼﺷﻣﮭﺎت
ﺗﺎﺳﮫ ﻣﯽ آرد ،ﻣر آن را ﭘﺎس دار
ﻻﯾق ﺟذﺑم؟ و ﯾﺎ ﺑد ﭘﯾﻛرم
ﺗﺳﺧری ﺑﺎﺷد ﻛﮫ او ﺑر وی ﻛﻧد
ﺗﺎ ﭼﮫ رﻧﮕم؟ ھﻣﭼو روزم ،ﯾﺎ ﭼو ﺷب
ھﯾﭻ ﻣﯽ ﻧﻧﻣود ﻧﻘﺷم از ﻛﺳﯽ
ﺗﺎ ﺑداﻧد ھر ﻛﺳﯽ ،ﻛﮫ ﺟﻧس ﻛﯾﺳت
آﯾﻧﮫ ﺳﯾﻣﺎی ﺟﺎن ،ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮭﺎﺳت
روی آن ﯾﺎری ﻛﮫ ﺑﺎﺷد زآن دﯾﺎر
رو ﺑﮫ درﯾﺎ ،ﻛﺎر ﺑرﻧﺎﯾد ز ﺟو
درد ،ﻣرﯾم را ﺑﮫ ﺧرﻣﺎ ﺑُن ﻛﺷﯾد
ﺻد دل ﻧﺎدﯾده ﻏرق دﯾده ﺷد
دﯾدم اﻧدر آﯾﻧﮫ ﻧﻘش ﺗو ﺑود
دﯾدم اﻧدر ﭼﺷم ﺗو ﻣن ﻧﻘش ﺧود
در دو ﭼﺷﻣش راه روﺷن ﯾﺎﻓﺗم
ذات ﺧود را از ﺧﯾﺎل ﺧود ﺑدان
ﻛﮫ ﻣﻧم ﺗو ،ﺗو ﻣﻧﯽ در اﺗﺣﺎد
از ﺣﻘﺎﯾق ،راه ﻛﯽ ﯾﺎﺑد ﺧﯾﺎل ؟
ﮔر ﺑﺑﯾﻧﯽ آن ﺧﯾﺎﻟﯽ دان و ،رد

ﺑﺎده از ﺗﺻوﯾر ﺷﯾطﺎن ﻣﯾﭼﺷد
ﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ،ھﺳت ﺑﯾﻧد ﻻﺟرم
ﺧﺎﻧﮫٔ ھﺳﺗﯽ اﺳت ،ﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾﺎل
در ﺧﯾﺎﻟت ﮔوھری ﺑﺎﺷد ،ﭼو ﯾﺷم
ﻛز ﺧﯾﺎل ﺧود ﻛﻧﯽ ﻛﻠﯽ ﻋﺑر
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آﻧﻛﮫ ﺳرﻣﮥ ﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﻛﺷد
ﭼﺷم او ﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾﺎل اﺳت و ﻋدم
ﭼﺷم ﻣن ،ﭼون ﺳرﻣﮫ دﯾد از ذواﻟﺟﻼل
ﺗﺎ ﯾﻛﯽ ﻣو ﺑﺎﺷد از ﺗو ﭘﯾش ﭼﺷم
ﯾﺷم را آﻧﮕﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ از ﮔﮭر
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ِ .2ھﻼل ﭘﻧداﺷﺗن آن ﺷﺧص ﺧﯾﺎل را در ﻋﮭد ﻋﻣر و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻧﻣودن او را
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﺗو ﻋﯾﺎن را از ﻗﯾﺎس
ﯾك ﺣﻛﺎﯾت ﺑﺷﻧو ای ﮔوھر ﺷﻧﺎس
ﺑر ﺳر ﻛوھﯽ دوﯾدﻧد آن ﻧﻔر
ﻣﺎه روزه ﮔﺷت در ﻋﮭد ﻋﻣر
آن ﯾﻛﯽ ﮔﻔت :ای ﻋﻣر ،اﯾﻧك ھﻼل
ﺗﺎ ھﻼل روزه را ﮔﯾرﻧد ﻓﺎل
ﮔﻔت :ﻛﺎﯾن ﻣﮫ از ﺧﯾﺎل ﺗو دﻣﯾد
ﭼون ﻋﻣر ﺑر آﺳﻣﺎن ﻣﮫ را ﻧدﯾد
ﭼون ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ھﻼل ﭘﺎك را
ور ﻧﮫ ﻣن ﺑﯾﻧﺎﺗرم اﻓﻼك را
آن ﮔﮭﺎن ﺗو ﺑر ﻧﮕر ﺳوی ھﻼل
ﮔﻔت :ﺗر ﻛن دﺳت و ﺑر اﺑرو ﺑﻣﺎل
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ﻧﯾﺳت ،ﻣﮫ ﺷد ﻧﺎﭘدﯾد
ﭼون ﻛﮫ او ﺗر ﻛرد اﺑرو ،ﻣﮫ ﻧدﯾد
ﺳوی ﺗو اﻓﻛﻧد ﺗﯾری از ﮔﻣﺎن
ﮔﻔت :آری ﻣوی اﺑرو ﺷد ﻛﻣﺎن
ﺷﮑل ﻣﺎه ﻧو ﻧﻣود آن ﻣوی او
* ﭼون ﯾﮑﯽ ﻣو ﮐژ ﺷد از اﺑروی او
ﭼون ھﻣﮫ اﺟزات ﻛﺞ ﺷد ،ﭼون ﺑود؟
ﻣوی ﻛﺞ ﭼون ﭘردۀ ﮔردون ﺷود
ﺗﺎ ﺑﮫ دﻋوی ﻻف دﯾد ﻣﺎه زد
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣوﺋﯽ ﻛﺞ ﺷد ،او را راه زد
ﺳر ﻣﻛش از راﺳت ،رو ز آن آﺳﺗﺎن
راﺳت ﻛن اﺟزات را از راﺳﺗﺎن
ھم ﺗرازو را ،ﺗرازو ﻛﺎﺳت ﻛرد
ھم ﺗرازو را ،ﺗرازو راﺳت ﻛرد
در ﻛﻣﯽ اﻓﺗﺎد و ﻋﻘﻠش دﻧﮓ ﺷد
ھر ﻛﮫ ﺑﺎ ﻧﺎراﺳﺗﺎن ھم ﺳﻧﮓ ﺷد
ﺧﺎك ﺑر دل داری اﻏﯾﺎر ﭘﺎش
ﺎر ﺑﺎش
رو أ َ ِﺷد ﱠا ُء َﻋﻠَﯽ ْاﻟﻛُﻔﱠ ِ
ھﯾن ﻣﻛن روﺑﺎه ﺑﺎزی ﺷﯾر ﺑﺎش
ﺑر ﺳر اﻏﯾﺎر ﭼون ﺷﻣﺷﯾر ﺑﺎش
زآﻧﻛﮫ آن ﺧﺎران ﻋدوی اﯾن ﮔﻠﻧد
ﺗﺎ ز ﻏﯾرت از ﺗو ﯾﺎران ﻧﮕﺳﻠﻧد
زآﻧﻛﮫ اﯾن ﮔرﮔﺎن ﻋدوی ﯾوﺳﻔﻧد
آﺗش اﻧدر زن ﺑﮫ ﮔرﮔﺎن ﭼون ﺳﭘﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ دم ﺑﻔرﯾﺑدت دﯾو ﻟﻌﯾن
ﺟﺎن ﺑﺎﺑﺎ ،ﮔوﯾدت اﺑﻠﯾس ھﯾن
آدﻣﯽ را آن ﺳﯾﮫ رخ ،ﻣﺎت ﻛرد
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﻠﺑﯾس ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎت ﻛرد
ﺗو ﻣﺑﯾن ﺑﺎزی ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﯾم ﺧواب
ﺑر ﺳر ﺷطرﻧﺞ ُﭼﺳت اﺳت اﯾن ﻏراب
ﻛو ﺑﮕﯾرد در ﮔﻠوﯾت ﭼون ﺧﺳﯽ
زآﻧﻛﮫ ﻓرزﯾن ﺑﻧدھﺎ داﻧد ﺑﺳﯽ
ﭼﯾﺳت آن ﺧس؟ ﻣﮭر ﺟﺎه و ﻣﺎﻟﮭﺎ
در ﮔﻠو ﻣﺎﻧد ﺧس او ﺳﺎﻟﮭﺎ
در ﮔﻠوﯾت ﻣﺎﻧﻊ آب ﺣﯾﺎت
ﻣﺎل ﺧس ﺑﺎﺷد ،ﭼو ھﺳت آن ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ره زﻧﯽ را ،ﺑرده ﺑﺎﺷد ره زﻧﯽ
ﮔر ﺑرد ﻣﺎﻟت ﻋدوی ﭘر ﻓﻧﯽ
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 .3دزدﯾدن ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎری را از ﻣﺎرﮔﯾری و ﮔزﯾدن و ﮐﺷﺗن او
ز اﺑﻠﮭﯽ آن را ﻏﻧﯾﻣت ﻣﯽ ﺷﻣرد
دزدﻛﯽ از ﻣﺎرﮔﯾری ﻣﺎر ﺑرد
ﻣﺎر ُﻛﺷت آن دزد ﺧود را ،زار زار
وارھﯾد آن ﻣﺎرﮔﯾر از زﺧم ﻣﺎر
ﮔﻔت :از ﺟﺎن ﻣﺎر ﻣن ﭘرداﺧﺗش
ﻣﺎرﮔﯾرش دﯾد ﭘس ﺑﺷﻧﺎﺧﺗش
ﻛش ﺑﯾﺎﺑم ﻣﺎر ﺑﺳﺗﺎﻧم از او
در دﻋﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ ﺟﺎﻧم از او
ﻣن زﯾﺎن ﭘﻧداﺷﺗم آن ﺳود ﺷد
ﺷﻛر ﺣق را ﻛﺎن دﻋﺎ ﻣردود ﺷد

وز ﻛرم ﻣﯽ ﻧﺷﻧود ﯾزدان ﭘﺎك
ﮐﺎن دﻋﺎ را ﺑﺎز ﻣﯾﮕرداﻧد او
ﻣﯾﺑرد ظن ﺑَد و ،آن ﺑَد ﺑود
وز ﮐرم ﺣق آن ﺑدو ﻧﺎورد راﺳت
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ﺑس دﻋﺎھﺎ ﻛﺎن زﯾﺎن اﺳت و ھﻼك
* ﻣﺻﻠﺢ اﺳت و ﻣﺻﻠﺣت را داﻧد او
* وان دﻋﺎ ﮔوﯾﻧده ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯾﺷود
* ﻣﯽ ﻧداﻧد ﮐو ﺑﻼی ﺧوﯾش ﺧواﺳت
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 .4اﻟﺗﻣﺎس ﻛردن ھﻣراه ﻋﯾﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم از او زﻧده ﻛردن اﺳﺗﺧوان را
اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ دﯾد در ﮔور ﻋﻣﯾق
ﮔﺷت ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﯾﻛﯽ اﺑﻠﮫ رﻓﯾق
ﻛﮫ ﺑدان ﺗو ﻣرده زﻧده ﻣﯾﻛﻧﯽ
ﮔﻔت :ای روح ﷲ ،آن ﻧﺎم ﺳﻧﯽ
اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ را ﺑدان ﺑﺎ ﺟﺎن ﻛﻧم
ﻣر ﻣرا آﻣوز ﺗﺎ اﺣﺳﺎن ﻛﻧم
ﻻﯾق اﻧﻔﺎس و ﮔﻔﺗﺎر ﺗو ﻧﯾﺳت
ﮔﻔت :ﺧﺎﻣش ﻛن ،ﻛﮫ اﯾن ﻛﺎر ﺗو ﻧﯾﺳت
وز ﻓرﺷﺗﮫ در روش ﭼﺎﻻﻛﺗر
ﻛﺎن ﻧﻔس ﺧواھد ز ﺑﺎران ﭘﺎك ﺗر
ﺗﺎ اﻣﯾن ﻣﺧزن اﻓﻼك ﺷد
ﻋﻣرھﺎ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﺎدم ﭘﺎك ﺷد
دﺳت را دﺳﺗﺎن ِ ﻣوﺳﯽ از ﻛﺟﺎﺳت ؟
ت راﺳت
ﺧود ﮔرﻓﺗﯽ اﯾن ﻋﺻﺎ در دﺳ ِ
ھم ﺗو ﺑر ﺧوان ﻧﺎم را ﺑر اﺳﺗﺧوان
ﮔﻔت :اﮔر ﻣن ﻧﯾﺳﺗم اﺳرار ﺧوان
ﻣﯾل اﯾن اﺑﻠﮫ در اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﭼﯾﺳت؟
ﮔﻔت ﻋﯾﺳﯽ :ﯾﺎرب اﯾن اﺳرار ﭼﯾﺳت؟
ﭼون ﻏم ﺟﺎن ﻧﯾﺳت اﯾن ُﻣردار را؟
ﭼون ﻏم ﺧود ﻧﯾﺳت اﯾن ﺑﯾﻣﺎر را؟
ﻣرده ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺟوﯾد رﻓو
ُﻣرده ﺧود را رھﺎ ﻛردﺳت او
ت اوﺳت
ﮔﻔت ﺣق :ادﺑﺎر ،ﮔر ادﺑﺎر ﺟوﺳت
ﺧﺎر روﺋﯾده ﺟزای ِﻛﺷ ِ
ھﺎن و ھﺎن او را ﻣﺟو در ُﮔﻠﺳﺗﺎن
آن ﻛﮫ ﺗﺧم ِ ﺧﺎر ﻛﺎرد در ﺟﮭﺎن
ور ﺳوی ﯾﺎری رود ،ﻣﺎری ﺷود
ﮔر ُﮔﻠﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻛف ،ﺧﺎری ﺷود
ﺧﻼف ﻛﯾﻣﯾﺎی ﻣﺗﻘﯽ
ﺑر
ﻛﯾﻣﯾﺎی زھر ِ ﻣﺎر اﺳت آن ﺷﻘﯽ
ِ
ﮐو ﻧدارد ﻣﯾوه ای ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾد
* ھﯾن ﻣﮑن ﺑر ﻗول و ﻓﻌﻠش اﻋﺗﻣﯾد
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 .5اﻧدرز ﻛردن ﺻوﻓﯽ ﺧﺎدم را در ﺗﯾﻣﺎر داﺷت ﺑﮭﯾﻣﮫ و ﻻﺣول ﮔﻔﺗن ﺧﺎدم
ﺗﺎ ﺷﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ ﺷد ُﻗﻧق
ﺻوﻓﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺷت در دور اﻓق
ﺻﻔﮫ ﺑﺎ ﯾﺎران ﻧﺷﺳت
ﯾك ﺑﮭﯾﻣﮫ داﺷت در آ ُﺧر ﺑﺑﺳت
او ﺑﮫ ﺻدر ُ
دﻓﺗری ﺑﺎﺷد ﺣﺿور ﯾﺎر ﺑﯾش
ﭘس ﻣراﻗب ﮔﺷت ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧوﯾش
ﺟز دل اﺳﭘﯾد ھﻣﭼون ﺑرف ﻧﯾﺳت
دﻓﺗر ﺻوﻓﯽ ﺳواد ﺣرف ﻧﯾﺳت
زاد ﺻوﻓﯽ ﭼﯾﺳت؟ اﻧوار ﻗدم
زا ِد داﻧﺷﻣﻧد ،آﺛﺎر ﻗﻠم
ﮔﺎم آھو دﯾد و ﺑر آﺛﺎر ﺷد
ھﻣﭼو ﺻﯾﺎدی ﺳوی اﺷﻛﺎر ﺷد
ﺑﻌد از آن ﺧود ﻧﺎف آھو رھﺑر اﺳت
ﭼﻧد ﮔﺎھش ﮔﺎم آھو در ﺧور اﺳت
ﻻﺟرم زآن ﮔﺎم در ﻛﺎﻣﯽ رﺳﯾد
ﭼون ﻛﮫ ﺷﻛر ﮔﺎم ﻛرد و ره ﺑُرﯾد
ﺑﮭﺗر از ﺻد ﻣﻧزل ﮔﺎم و طواف
رﻓﺗن ﯾك ﻣﻧزﻟﯽ ﺑر ﺑوی ﻧﺎف
ﺳﯾر ﻋﺎرف ھر دﻣﯽ ﺗﺎ ﺗﺧت ﺷﺎه
* ﺳﯾر زاھد ھر ﻣﮭﯽ ﺗﺎ ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﺑﮭر ﻋﺎرف ﻓﺗﺣت اﺑواﺑﮭﺎﺳت
آن دﻟﯽ ﻛو ﻣطﻠﻊ ﻣﮭﺗﺎﺑﮭﺎﺳت
ﺑﺎ ﺗو ﺳﻧﮓ و ﺑﺎ ﻋزﯾزان ﮔوھر اﺳت
ﺑﺎ ﺗو دﯾوار اﺳت و ﺑﺎ اﯾﺷﺎن در اﺳت
ﭘﯾر اﻧدر ﺧﺷت ﺑﯾﻧد ﺑﯾش از آن
آﻧﭼﮫ ﺗو در آﯾﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﯾﺎن
ﺟﺎن اﯾﺷﺎن ﺑود در درﯾﺎی ﺟود
ﭘﯾر اﯾﺷﺎن اﻧد ،ﻛﺎﯾن ﻋﺎﻟم ﻧﺑود
ﭘﯾﺷﺗر از ﻛﺷت ،ﺑر ﺑرداﺷﺗﻧد
ﭘﯾش از اﯾن ﺗن ،ﻋﻣرھﺎ ﺑﮕذاﺷﺗﻧد

ﭘﯾﺷﺗر از ﺑﺣر ،د ُّرھﺎ ﺳﻔﺗﮫ اﻧد

5.16

ﭘﯾﺷﺗر از ﻧﻘش ،ﺟﺎن ﭘذرﻓﺗﮫ اﻧد
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 .6ﻣﺷورت ﮐردن ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎن در اﯾﺟﺎد ﺧﻠق
ﺟﺎﻧﺷﺎن در ﺑﺣر ﻗدرت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻠق
ﻣﺷورت ﻣﯽ رﻓت در اﯾﺟﺎد ﺧﻠق
ﺑر ﻣﻼﯾك ﺧﻔﯾﮫ ﺧﻧﺑك ﻣﯽ زدﻧد
ﭼون ﻣﻼﯾك ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽ ﺷدﻧد
ﭘﯾش از آن ﻛﺎﯾن ﻧﻔس ﻛل ،ﭘﺎ ﺑﺳت ﺷد
ﻣطﻠﻊ ﺑر ﻧﻘش ھر ﻛﮫ ھﺳت ﺷد
ﭘﯾﺷﺗر از داﻧﮫ ھﺎ ﻧﺎن دﯾده اﻧد
ﭘﯾﺷﺗر ز اﻓﻼك ،ﻛﯾوان دﯾده اﻧد
ﺑﯽ ﺳﭘﺎه و ﺟﻧﮓ ﺑر ﻧﺻرت زدﻧد
ﺑﯽ دﻣﺎغ و دل ،ﭘر از ﻓﻛرت ﺑدﻧد
ور ﻧﮫ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوران روﯾت اﺳت
آن ﻋﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻓﻛرت اﺳت
ﺑﮭر ﺗوﺳت اﯾن ﻟﻔظ ﻓﮑر ،ای ﻓﮑرﻧﺎک
* ﻓﮑر ﭼﮫ؟ آﻧﺟﺎ ھﻣﮫ ﻧور اﺳت ﭘﺎک
ﭼون از اﯾن دو رﺳت ،ﻣﺷﻛل ﺣل ﺷود
ﻓﻛرت از ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑود
دﯾده ﭘﯾش از ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺢ و زﯾف را
دﯾده ﭼون ﺑﯽ ﻛﯾف ھر ﺑﺎ ﻛﯾف را
ﺧورده ﻣﯽ ھﺎ و ﻧﻣوده ﺷورھﺎ
ﭘﯾﺷﺗر از ﺧﻠﻘت اﻧﮕورھﺎ
در ﺷﻌﺎع ﺷﻣس ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﻓﯽ )ﺳﺎﯾﮫ(
در ﺗﻣوز ﮔرم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد دی
در ﻓﻧﺎی ﻣﺣض ﺷﯽ را دﯾده اﻧد
در دل اﻧﮕور ﻣﯽ را دﯾده اﻧد
روح از ﻣﻌدوم ،ﺷﯽ را دﯾده اﺳت
روح از اﻧﮕور ،ﻣﯽ را دﯾده اﺳت
آﻓﺗﺎب از ﺟودﺷﺎن ،زرﺑﻔت ﭘوش
آﺳﻣﺎن در دور اﯾﺷﺎن ﺟرﻋﮫ ﻧوش
ھم ﯾﻛﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھم ﺷﺷﺻد ھزار
ﭼون از اﯾﺷﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾﻧﯽ دو ﯾﺎر
در ﻋدد آورده ﺑﺎﺷد ﺑﺎدﺷﺎن
ﺑر ﻣﺛﺎل ﻣوﺟﮭﺎ اﻋدادﺷﺎن
در درون روزن اﺑداﻧﮭﺎ
ﻣﻔﺗرق ﺷد آﻓﺗﺎب ﺟﺎﻧﮭﺎ
آﻧﻛﮫ ﺷد ﻣﺣﺟوب اﺑدان ،در ﺷﻛﯾﺳت
ﭼون ﻧظر ﺑر ﻗرص )داﻧﮫ( داری ،ﺧود ﯾﻛﯾﺳت
ﻧﻔس واﺣد روح اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود
ﺗﻔرﻗﮫ در روح ﺣﯾواﻧﯽ ﺑود
ﻣﻔﺗرق ھرﮔز ﻧﮕردد ﻧور او
رش ﻋﻠﯾﮭم ﻧوره ُ )ﭘﺎﺷﯾد ﻧور ﺑر آﻧﺎن(
ﭼوﻧﻛﮫ ﺣق ّ
روح ﺣﯾواﻧﯽ ﺳﻔﺎل ﺟﺎﻣده اﺳت
* روح اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﻔس واﺣده اﺳت
واﻗف اﯾن ِﺳ ّر ﺑﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت
* ﻋﻘل ﺟزء ،از رﻣز اﯾن آﮔﺎه ﻧﯾﺳت
ﮐر ﻣﺎدر زاد را ﺳُرﻧﺎ ﭼﮑﺎر؟
* ﻋﻘل را ﺧود ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺳودا ﭼﮫ ﮐﺎر؟
ّ
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم وﺻف ﺧﺎﻟﯽ زآن ﺟﻣﺎل
ﯾك زﻣﺎن ﺑﮕذار ای ھﻣره ﻣﻼل
ھر دو ﻋﺎﻟم ﭼﯾﺳت؟ ﻋﻛس ﺧﺎل او
در ﺑﯾﺎن ﻧﺎﯾد ﺟﻣﺎل ﺧﺎل او
ﻧطق ﻣﯾﺧواھد ﻛﮫ ﺑﺷﻛﺎﻓد ﺗﻧم
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣن از ﺧﺎل ﺧوﺑش دم زﻧم
ﺗﺎ ﻓزون از ﺧوﯾش ﺑﺎری ﻣﯽ ﻛﺷم
ھﻣﭼو ﻣوری اﻧدر اﯾن ﺧرﻣن ﺧوﺷم
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم آﻧﭼﮫ ﻓرض و ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت
ﻛﯽ ﮔذارد آﻧﻛﮫ رﺷك روﺷﻧﯽ اﺳت
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 .7ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺗﻘرﯾر ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻛﺎﯾت ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﯾل ﻣﺳﺗﻣﻌﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﻣﺎع ظﺎھر
ﺟر ﻛﻧد ،از ﺑﻌد ﺟر ،ﻣد ّی ﻛﻧد
ﺑﺣر ،ﻛف ﭘﯾش آرد و ،ﺳد ّی ﻛﻧد
ﻣﺳﺗﻣﻊ را رﻓت دل ﺟﺎی دﮔر
اﯾن زﻣﺎن ﺑﺷﻧو ﭼﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷد ﻣﮕر
اﻧدر آن ﺳودا ﻓرو ﺷد ﺗﺎ ﻋُﻧق )ﮔردن(
ﺧﺎطرش ﺷد ﺳوی ﺻوﻓﯽ ﻗﻧق )ﻣﯾﮭﻣﺎن(
ﺳوی آن اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺑﮭر وﺻف ﺣﺎل
ﻻزم آﻣد ﺑﺎز رﻓﺗن زﯾن ﻣﻘﺎل
ھﻣﭼو طﻔﻼن ،ﺗﺎ ﻛﯽ از ﺟوز و ﻣوﯾز؟
ﺻوﻓﯽ ﺻورت ﻣﭘﻧدار ای ﻋزﯾز
ﮔر ﺗو ﻣردی ،زﯾن دو ﭼﯾز اﻧدر ﮔذر
ﺟﺳم ﻣﺎ ﺟوز و ﻣوﯾز اﺳت ای ﭘﺳر

ﺑﮕذراﻧد ﻣر ﺗو را از ﻧﮫ طﺑق

7.7

ور ﺗو اﻧدر ﺑﮕذری ،اﻛرام ﺣق
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 .8اﻟﺗزام ﮐردن ﺧﺎدم ﺗﯾﻣﺎر ﺑﮭﯾﻣﮫ را و ﺗﺧﻠف ﻧﻣودن
ﻟﯾك ھﯾن ،از َﻛﮫ ﺟدا ﻛن داﻧﮫ را
ﺑﺷﻧو اﻛﻧون ﺻورت اﻓﺳﺎﻧﮫ را
ﭼوﻧﻛﮫ در وﺟد و طرب آﺧر رﺳﯾد
ﺣﻠﻘﮫ آن ﺻوﻓﯾﺎن ﻣﺳﺗﻔﯾد
از ﺑﮭﯾﻣﮫ ﯾﺎد آورد آن زﻣﺎن
ﺧوان ﺑﯾﺎوردﻧد ﺑﮭر ﻣﯾﮭﻣﺎن
راﺳت ﻛن ﺑﮭر ﺑﮭﯾﻣﮫ ﻛﺎه و ﺟو
ﮔﻔت ﺧﺎدم را ﻛﮫ :در آ ُﺧر ﺑرو
از ﻗدﯾم اﯾن ﻛﺎرھﺎ ﻛﺎر ﻣن اﺳت
ﮔﻔت :ﻻ ﺣول ،اﯾن ﭼﮫ اﻓزون ﮔﻔﺗن اﺳت ؟
ﻛﺎن ﺧرک ﭘﯾر اﺳت و دﻧداﻧﮭﺎش ﺳﺳت
ﮔﻔت :ﺗر ﻛن آن ﺟوش را از ﻧﺧﺳت
از ﻣن آﻣوزﻧد اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ
ﮔﻔت :ﻻﺣول ،اﯾن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﻣﮭﺎ؟
داروی ﻣﻧﺑل ﺑﻧﮫ ﺑر ﭘﺷت رﯾش
ﮔﻔت :ﭘﺎﻻﻧش ﻓرو ﻧﮫ ﭘﯾش ﭘﯾش
ﺟﻧس ﺗو ﻣﮭﻣﺎﻧم آﻣد ﺻد ھزار
ﮔﻔت :ﻻﺣول آﺧر اﯾن ﺣﻛﻣت ﮔزار
ھﺳت ﻣﮭﻣﺎن ﺟﺎن ﻣﺎ و ﺧوﯾش ﻣﺎ
ﺟﻣﻠﮫ راﺿﯽ رﻓﺗﮫ اﻧد از ﭘﯾش ﻣﺎ
ﮔﻔت :ﻻﺣول از ﺗوام ﺑﮕرﻓت ﺷرم
ﮔﻔت :آﺑش ده و ﻟﯾﻛن ﺷﯾر ﮔرم
ﮔﻔت :ﻻﺣول اﯾن ﺳﺧن ﻛوﺗﺎه ﻛن
ﮔﻔت :اﻧدر ﺟو ﺗو ﻛﻣﺗر ﻛﺎه ﻛن
ور ﺑود ﺗر ،رﯾز ﺑر وی ﺧﺎك ﺧﺷك
ﮔﻔت :ﺟﺎﯾش را ﺑروب از ﺳﻧﮓ و ﭘُﺷك
ﺑﺎ رﺳول اھل ﻛﻣﺗر ﮔو ﺳﺧن
ﮔﻔت :ﻻﺣول ای ﭘدر ﻻﺣول ﻛن
ﮔﻔت :ﻻﺣول ای ﭘدر ﺷرﻣﯽ ﺑدار
ﮔﻔت :ﺑﺳﺗﺎن ﺷﺎﻧﮫ ﭘﺷت ﺧر ﺑﺧﺎر
ﺗﺎ ز ﻏﻠطﯾدن ﻧﯾﻔد او ﺑﺑﻧد
* ﮔﻔت :دم اﻓﺳﺎر را ﮐوﺗﮫ ﺑﺑﻧد
ﺑﮭر ﺧر ﭼﻧدﯾن ﻣرو اﻧدر ﺟوال
* ﮔﻔت :ﻻﺣول ،ای ﭘدر ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺎل
زاﻧﮑﮫ ﺷب ﺳرﻣﺎﺳت ای ﮐﺎن ھﻧر
* ﮔﻔت :ﺑر ﭘﺷﺗش ﻓﮑن ﺟل زودﺗر
اﺳﺗﺧوان در ﺷﯾر ﻧﺑود ،ﺗو ﻣﺟو
* ﮔﻔت :ﻻﺣول ،ای ﭘدر ﭼﻧدﯾن ﻣﮕو
ﻣﯾﮭﻣﺎن آﯾد ﻣرا از ﻧﯾﮏ و ﺑد
* ﻣن ز ﺗو اﺳﺗﺎﺗرم در ﻓن ﺧود
ﻣن ز ﺧدﻣت ﭼون ﮔل و ﭼون ﺳوﺳﻧم
* ﻻﯾق ھر ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧم
ﮔﻔت :رﻓﺗم ﻛﺎه و ﺟو آرم ﻧﺧﺳت
ﺧﺎدم اﯾن ﮔﻔت و ﻣﯾﺎن ﺑرﺑﺳت ُﭼﺳت
ﺧواب ﺧرﮔوﺷﯽ ﺑدان ﺻوﻓﯽ ﻓﺗﺎد
رﻓت و از آ ُﺧر ﻧﻛرد او ھﯾﭻ ﯾﺎد
ﻛرد ﺑر اﻧدرز ﺻوﻓﯽ رﯾش ﺧﻧد
رﻓت ﺧﺎدم ﺟﺎﻧب اوﺑﺎش ﭼﻧد
ﺧواﺑﮭﺎ ﻣﯽ دﯾد ﺑﺎ ﭼﺷم ﻓراز
ﺻوﻓﯽ از ره ﻣﺎﻧده ﺑود و ﺷد دراز
ﭘﺎره ھﺎ از ﭘﺷت و راﻧش ﻣﯾرﺑود
ﻛﺎن ﺧرش در ﭼﻧﮓ ﮔرﮔﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود
ای ﻋﺟب آن ﺧﺎدم ﻣﺷﻔق ﻛﺟﺎﺳت
ﮔﻔت :ﻻﺣول اﯾن ﭼﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت
ﮔﮫ ﺑﮫ ﭼﺎھﯽ ﻣﯽ ﻓﺗﺎد و ﮔﮫ ﺑﮫ ﮔو
ﺑﺎز ﻣﯽ دﯾد آن ﺧرش در راھرو
ﻓﺎﺗﺣﮫ ﻣﯾﺧواﻧد ﺑﺎ اﻟﻘﺎرﻋﮫ
ﮔوﻧﮕون ﻣﯽ دﯾد ﻧﺎﺧوش واﻗﻌﮫ
رﻓﺗﮫ اﻧد و ﺟﻣﻠﮫ درھﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﻧد
ﮔﻔت :ﭼﺎره ﭼﯾﺳت؟ ﯾﺎران َﺟﺳﺗﮫ اﻧد
ﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﺷت ھم ﻧﺎن و ﻧﻣك؟
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻔت :ای ﻋﺟب ﮐﺎن ﺧﺎدﻣك
او ﭼرا ﺑﺎ ﻣن ﻛﻧد ﺑر ﻋﻛس؟ ﻛﯾن
ﻣن ﻧﻛردم ﺑﺎ وی اﻻ ﻟطف ،وﻟﯾن
ور ﻧﮫ ﺟﻧﺳﯾت وﻓﺎ ﺗﻠﻘﯾن ﻛﻧد
ھر ﻋداوت را ﺳﺑب ﺑﺎﯾد ﺳﻧد
ﻛﯽ ﺑر آن اﺑﻠﯾس ﺟوری ﻛرده ﺑود؟
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻔت :آدم ﺑﺎ ﻟطف وﺟود
ﻛﮫ ھﻣﯽ ﺧواھد ﻣر او را ﻣرگ و درد
آدﻣﯽ ﻣر ﻣﺎر و ﻛژدم را ﭼﮫ ﻛرد؟
اﯾن ﺣﺳد در ﺧﻠق آﺧر روﺷن اﺳت
ﮔرگ را ﺧود ﺧﺎﺻﯾت ﺑدرﯾدن اﺳت

ﺑر ﺑرادر اﯾن ﭼﻧﯾن ظﻧم ﭼراﺳت؟
ھر ﻛﮫ ﺑد ظن ﻧﯾﺳت ،ﻛﯽ ﻣﺎﻧد درﺳت؟
ﻛﮫ ﭼﻧﺎن ﺑﺎدا ﺟز ای دﺷﻣﻧﺎن
ﻛژ ﺷده ﭘﺎﻻن درﯾده ﭘﺎﻟﮭﻧﮓ
ﮔﺎه در ﺟﺎن ﻛﻧدن و ،ﮔﮫ در ﺗﻠف
ﺟو رھﺎ ﻛردم ،ﻛم از ﯾك ﻣﺷت ﻛﺎه
رﺣﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﺳوﺧﺗم زﯾن ﺧﺎم ﺷوخ
ﻣرغ ﺧﺎﻛﯽ ﺑﯾﻧد اﻧدر ﺳﯾل آب
آن ﺧر ﺑﯾﭼﺎره از ﺟوع اﻟﺑﻘر
ﻣﺳﺗﻣﻧد از اﺷﺗﯾﺎق ﮐﺎه و ﺟو
ﻧﺎﻟﮭﺎ ﻣﯾﮑرد از ﺷب ﺗﺎ ﺑروز
زود ﭘﺎﻻن ﺟﺳت ﺑر ﭘﺷﺗش ﻧﮭﺎد
ﻛرد ﺑﺎ ﺧر آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻣﯽ ﺳزد
ﻛو زﺑﺎن ﺗﺎ ﺧر ﺑﮕوﯾد ﺣﺎل ﺧوﯾش؟
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ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻔت :اﯾن ﮔﻣﺎن ﺑد ﺧطﺎﺳت
ﺑﺎز ﮔﻔﺗﯽ :ﺣزم ﺳوء اﻟظن ﺗوﺳت
ﺻوﻓﯽ اﻧدر وﺳوﺳﮫ ،و آن ﺧر ﭼﻧﺎن
آن ﺧر ﻣﺳﻛﯾن ﻣﯾﺎن ﺧﺎك و ﺳﻧﮓ
ﺧﺳﺗﮫ از ره ،ﺟﻣﻠﮫ ﺷب ﺑﯽ ﻋﻠف
ﺧر ھﻣﮫ ﺷب ذﻛر ﮔوﯾﺎن ،ﮐﺎی اﻟﮫ
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔﻔت :ای ﺷﯾوخ
آﻧﭼﮫ آن ﺧر دﯾد از رﻧﺞ و ﻋذاب
ﺑس ﺑﮫ ﭘﮭﻠو ﮔﺷت آن ﺷب ﺗﺎ ﺳﺣر
* ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯾﮑرد از ﻓراق ﮐﺎه وﺟو
* ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺣﻧت و در درد و ﺳوز
روز ﺷد ﺧﺎدم ﺑﯾﺎﻣد ﺑﺎﻣداد
ﺧر ﻓروﺷﺎﻧﮫ دو ﺳﮫ زﺧﻣش ﺑزد
ﺧر ﺟﮭﻧده ﮔﺷت از ﺗﯾزی ﻧﯾش
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 .9ﮔﻣﺎن ﺑردن ﻛﺎرواﻧﯾﺎن ﻛﮫ ﻣﮕذ ﺑﮭﯾﻣﮫ ﺻوﻓﯽ رﻧﺟور اﺳت
رو در اﻓﺗﺎدن ﮔرﻓت او ھر زﻣﺎن
ﭼوﻧﻛﮫ ﺻوﻓﯽ ﺑر ﻧﺷﺳت و ﺷد روان
ﺟﻣﻠﮫ رﻧﺟورش ھﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد
ھر زﻣﺎﻧش ﺧﻠق ﺑر ﻣﯽ داﺷﺗﻧد
و آﻧدﮔر در زﯾر ﮔﺎﻣش ﺟﺳت ﻟﺧت
آن ﯾﻛﯽ ﮔوﺷش ھﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾد ﺳﺧت
و آن دﮔر در ﭼﺷم او ﻣﯽ دﯾد رﻧﮓ
و آن دﮔر در ﻧﻌل او ﻣﯽ ﺟﺳت ﺳﻧﮓ
دی ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﻛﮫ ﺷﻛر اﯾن ﺧر ﻗوﯾﺳت؟
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد :ای ﺷﯾﺦ اﯾن ز ﭼﯾﺳت؟
ﺟز ﺑدﯾن ﺷﯾوه ﻧﺑﺎﺷد راه ﺑرد
ﮔﻔت :آن ﺧر ﻛﺎو ﺑﮫ ﺷب ﻻﺣول ﺧورد
ﺷب ﻣﺳﺑﺢ ﺑود و روز اﻧدر ﺳﺟود
ﭼوﻧﻛﮫ ﻗوت ﺧر ﺑﮫ ﺷب ﻻﺣول ﺑود
ﺧوﯾش ،ﮐﺎر ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗن
* ﭼون ﻧدارد ﮐس ﻏم ﺗو ،ﻣﻣﺗﺣن
از ﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛﺷﺎن ﻛم ﺟو اﻣﺎن
آدﻣﯽ ﺧوارﻧد اﻏﻠب ﻣردﻣﺎن
ﻛم ﭘذﯾر از دﯾو ﻣردم دﻣدﻣﮫ
ﺧﺎﻧﮫٔ دﯾو اﺳت دﻟﮭﺎی ھﻣﮫ
ھم ﭼو آن ﺧر ،در ﺳر آﯾد در ﻧﺑرد
ﺧورد
از دم دﯾو ،آﻧﻛﮫ او ﻻﺣول
َ
و ز ﻋدوی ،دوﺳت رو ،ﺗﻌظﯾم و رﯾو
ھر ﻛﮫ در دﻧﯾﺎ ﺧورد ﺗﻠﺑﯾس دﯾو
در ﺳر آﯾد ،ھﻣﭼو آن ﺧر از ُﺧﺑﺎط
در ره اﺳﻼم و ﺑر ﭘول ﺻراط
دام ﺑﯾن ،اﯾﻣن ﻣرو ﺗو ﺑر زﻣﯾن
ﻋﺷوه ھﺎی ﯾﺎر ﺑد ﻣﻧﯾوش ،ھﯾن
آدﻣﺎ ،اﺑﻠﯾس را در ﻣﺎر ﺑﯾن
ﺻد ھزار اﺑﻠﯾس ﻻﺣول آر ﺑﯾن
ﺗﺎ ﭼو ﻗﺻﺎﺑﯽ ِﻛﺷد ،از دوﺳت ﭘوﺳت
دم دھد ،ﮔوﯾد ﺗو را ،ای ﺟﺎن و دوﺳت
وای آن ﻛز دﺷﻣﻧﺎن اﻓﯾون ﭼﺷد
دم دھد ﺗﺎ ﭘوﺳﺗت ﺑﯾرون ﻛﺷد
دم دھد ﺗﺎ ﺧوﻧت رﯾزد زار زار
ﺳر ﻧﮭد ﺑر ﭘﺎی ﺗو ﻗﺻﺎب وار
ﺗرك ﻋﺷوه اﺟﻧﺑﯽ و ﺧوﯾش ﻛن
ھﻣﭼو ﺷﯾران ،ﺻﯾد ﺧود را ﺧوﯾش ُﻛن
ﺑﯽ ﻛﺳﯽ ﺑﮭﺗر ،ز ﻋﺷوه ﻧﺎﻛﺳﺎن
ھﻣﭼو ﺧﺎدم دان ﻣراﻋﺎت ﺧﺳﺎن
ﻛﺎر ﺧود ﻛن ،ﻛﺎر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻛن
در زﻣﯾن ﻣردﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻛن
ﻛز ﺑرای اوﺳت ﻏﻣﻧﺎﻛﯽ ﺗو
ﻛﯾﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ؟ ﺗن ﺧﺎﻛﯽ ﺗو
ﺟوھر ﺟﺎن را ﻧﺑﯾﻧﯽ ﻓرﺑﮭﯽ
ﺗﺎ ﺗو ﺗن را ﭼرب و ﺷﯾرﯾن ﻣﯾدھﯽ
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ﮔر ﻣﯾﺎن ُﻣﺷك ﺗن را ﺟﺎ ﺷود
ﻣﺷك را ﺑر ﺗن ﻣزن ﺑر دل ﺑﻣﺎل
آن ﻣﻧﺎﻓق ،ﻣﺷك ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﻧﮭد
ﺑر زﺑﺎن ﻧﺎم ﺣق و ،در ﺟﺎن او
ذﻛر ﺑﺎ او ھﻣﭼو ﺳﺑزۀ ﮔﻠﺧن اﺳت
آن ﻧﺑﺎت آن ﺟﺎ ﯾﻘﯾن ﻋﺎرﯾت اﺳت
طﯾﺑﺎت آﻣد ﺑﮫ ﺳوی طﯾﺑﯾن
ﻛﯾن ﻣدار ،آﻧﮭﺎ ﻛﮫ از ﻛﯾن ﮔﻣرھﻧد
اﺻل ﻛﯾﻧﮫ دوزخ اﺳت و ،ﻛﯾن ﺗو
ﭼون ﺗو ﺟزو دوزﺧﯽ ھﯾن ھوش دار
* ور ﺗو ﺟزو ﺟﻧﺗﯽ ،ای ﻧﺎﻣدار
ﺗﻠﺦ ﺑﺎ ﺗﻠﺧﺎن ﯾﻘﯾن ﻣﻠﺣق ﺷود
ای ﺑرادر ﺗو ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ای
ﮔر ﮔل اﺳت اﻧدﯾﺷﮥ ﺗو ﮔﻠﺷﻧﯽ
ﮔر ﮔﻼﺑﯽ ،ﺑر ﺳر و ﺟﯾﺑت )ﮔردن( زﻧﻧد
طﺑﻠﮭﺎ در ﭘﯾش ﻋطﺎران ﺑﺑﯾن
* ﺗو رھﺎﺋﯽ ﺟو ز ﻧﺎﺟﻧﺳﺎن ﺑﺟد
ﺟﻧﺳﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻧﺳﮭﺎ آﻣﯾﺧﺗﮫ
ﮔر در آﻣﯾزﻧد ﻋود و ِﺷﻛرش
طﺑﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛﺳت و ﺟﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد
* ﺣق ﻓرﺳﺗﺎد اﻧﺑﯾﺎ را ﺑﮭر اﯾن
ﺣق ﻓرﺳﺗﺎد اﻧﺑﯾﺎ را ﺑﺎ ورق
* ﻣوﻣن و ﮐﺎﻓر ،ﻣﺳﻠﻣﺎن وﺟﮭود
ﭘﯾش از اﯾﺷﺎن ﻣﺎ ھﻣﮫ ﯾﻛﺳﺎن ﺑدﯾم
ﺑود ﻧﻘد وﻗﻠب در ﻋﺎﻟم روان
ﺗﺎ ﺑر آﻣد آﻓﺗﺎب اﻧﺑﯾﺎ
ﭼﺷم داﻧد ﻓرق ﻛردن رﻧﮓ را
ﭼﺷم داﻧد ﮔوھر و ﺧﺎﺷﺎك را
دﺷﻣن روزﻧد اﯾن ﻗﻼﺑﻛﺎن
زآﻧﻛﮫ روز اﺳت آﯾﻧﮥ ﺗﻌرﯾف او
ﺣق ﻗﯾﺎﻣت را ﻟﻘب زآن روز ﻛرد
ﺳر اوﻟﯾﺎﺳت
ﭘس ﺣﻘﯾﻘ ِ
ت روزّ ،
ﻋﻛس راز ﻣرد ﺣق ،داﻧﯾد روز
زآن ﺳﺑب ﻓرﻣود ﯾزدانَ ،و اﻟﺿﺣﯽ
ﺿﺣﯽ را ﺧواﺳت دوﺳت
ﻗول دﯾﮕر ﻛﺎﯾن ُ
ورﻧﮫ ،ﺑر ﻓﺎﻧﯽ ،ﻗﺳم ﮔﻔﺗن ﺧطﺎﺳت
از ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻻ اُﺣب اﻻﻓﻠﯾن
ﯾن ﮔﻔت آن ﺧﻠﯾل
ب ْاﻵ ِﻓ ِﻠ َ
ﻻ أ ُ ِﺣ ﱡ
ﺑﺎز َو اﻟﻠﱠﯾ ِل اﺳت ،ﺳﺗﺎری او

روز ﻣردن ﮔﻧد او ﭘﯾدا ﺷود
ﻣﺷك ﭼﮫ ﺑود؟ ﻧﺎم ﭘﺎك ذو اﻟﺟﻼل
روح را در ﻗﻌر ﮔﻠﺧن ﻣﯽ ﻧﮭد
ﮔﻧدھﺎ از ﻓﻛر ﺑﯽ اﯾﻣﺎن او
ﺑر ﺳر ﻣﺑرز ،ﮔل اﺳت و ﺳوﺳن اﺳت
ﺟﺎی آن ﮔل ﻣﺟﻠس اﺳت و ﻋﺷرت اﺳت
ﻣر ﺧﺑﯾﺛﯾن را ﺧﺑﯾﺛﺎت اﺳت ھﯾن
ﮔورﺷﺎن ﭘﮭﻠوی ﻛﯾن داران ﻧﮭﻧد
ﺟزو آن ﻛل اﺳت و ،ﺧﺻم دﯾن ﺗو
ﺟزو ﺳوی ﻛل ﺧود ﮔﯾرد ﻗرار
ﻋﯾش ﺗو ﺑﺎﺷد ﭼوﺟﻧت ﭘﺎﯾدار
ﻛﯽ دم ﺑﺎطل ﻗرﯾن ﺣق ﺷود؟
ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﺗو اﺳﺗﺧوان و رﯾﺷﮫ ای
ور ﺑود ﺧﺎری ،ﺗو ھﯾﻣﮥ ﮔﻠﺧﻧﯽ
ور ﺗو ﭼون ﺑوﻟﯽ ،ﺑروﻧت اﻓﻛﻧﻧد
ﺟﻧس را ﺑﺎ ﺟﻧس ﺧود ﻛرده ﻗرﯾن
ﺻﺣﺑت ﻧﺎﺟﻧس ﮔور اﺳت و ﻟﺣد
زﯾن ﺗﺟﺎﻧس زﯾﻧﺗﯽ اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
ﺑرﮔزﯾﻧد ﯾك ﯾك از ھﻣدﯾﮕرش
ﻧﯾك و ﺑد در ھﻣدﮔر آﻣﯾﺧﺗﻧد
ﺗﺎ ﺟدا ﮔردد از اﯾﺷﺎن ﮐﻔر و دﯾن
ﺗﺎ ﮔزﯾد اﯾن داﻧﮫ ھﺎ را ﺑر طﺑق
ﭘﯾش از اﯾﺷﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯾﻧﻣود
ﻛس ﻧداﻧﺳﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﺎ ﻧﯾك و ﺑدﯾم
ﭼون ﺟﮭﺎن ﺷب ﺑود و ﻣﺎ ﭼون ﺷب روان
ﮔﻔت :ای ﻏش دور ﺷو ،ﺻﺎﻓﯽ ﺑﯾﺎ
ﭼﺷم داﻧد ﻟﻌل را و ﺳﻧﮓ را
ﭼﺷم را زآن ﻣﯽ ﺧﻠد ،ﺧﺎﺷﺎﻛﮭﺎ
ﻋﺎﺷق روزﻧد آن زرھﺎی ﻛﺎن
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد اﺷرﻓﯽ ﺗﺷرﯾف او
روز ﺑﻧﻣﺎﯾد ﺟﻣﺎل ﺳرخ و زرد
روز ﭘﯾش ﻣﮭرﺷﺎن ﭼون ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت
ﻋﻛس ﺳﺗﺎرﯾش ،ﺷﺎم ﭼﺷم دوز
ﺿﺣﯽ ،ﻧور ﺿﻣﯾر ﻣﺻطﻔﯽ
َو اﻟ ﱡ
از ﺑرای آﻧﻛﮫ اﯾن ھم ﻋﻛس اوﺳت
ﺧود ﻓﻧﺎ ،ﭼﮫ ﻻﯾق ﮔﻔت ﺧداﺳت؟
ﭘس ﻓﻧﺎ ﭼون ﺧواﺳت رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن؟
ﻛﯽ ﻓﻧﺎ ﺧواھد از اﯾن رب ﺟﻠﯾل؟
ﯽ زﻧﮕﺎری او
وﯾن ﺗن ﺧﺎﻛ ّ

ﺑﺎ ﺷب ﺗن ﮔﻔت :ھﯾن "ﻣﺎ ود ّﻋك"
زآن ﺣﻼوت ﺷد ﻋﺑﺎرت "ﻣﺎ ﻗﻠﯽ"
ﺣﺎل ﭼون دﺳت و ،ﻋﺑﺎرت آﻟﺗﯾﺳت
ھﻣﭼو داﻧﮥ ﻛﺷت ﻛرده رﯾﮓ در
ﭘﯾش ﺳﮓ ِﻧﮫ اﺳﺗﺧوان ،ﻧﮫ ﭘﯾش ﺧر
ﺑود اﻧﺎ ﷲ ،در ﻟب ﻓرﻋون ،زور
ﺷد ﻋﺻﺎ اﻧدر ﻛف ﺳﺎﺣر ھﺑﺎ )ﮔرد(
در ﻧﯾﺎﻣوزﯾد آن اﺳم ﺻﻣد
ﺳﻧﮓ ﺑر ﮔل زن ﺗو ،آﺗش ﻛﯽ ﺟﮭد؟
ﺟﻔت ﺑﺎﯾد ﺟﻔت ﺷرط زادن اﺳت
در ﻋدد ﺷك اﺳت و آن ﯾك ﺑﯽ ﺷﻛﯾﺳت
ﻣﺗﻔق ﺑﺎﺷﻧد در واﺣد ﯾﻘﯾن
آن دو ﺳﮫ ﮔوﯾﺎن ،ﯾﻛﯽ ﮔوﯾﺎن ﺷوﻧد
ﮔرد ﺑرﻣﯾﮕرد ،از ﭼوﮔﺎن او
ﻛو ز زﺧم دﺳت ﺷﮫ رﻗﺻﺎن ﺷود
داروی دﯾده ﺑﻛش از راه ﮔوش
ﻣﯽ ﻧﭘﺎﯾد ،ﻣﯾرود ﺗﺎ اﺻل ﻧور
ﻣﯽ رود ﭼون ﻛﻔش ﻛژ ،در ﭘﺎی ﻛژ
ﭼون ﺗو ﻧﺎ اھﻠﯽ ،ﺷود از ﺗو ﺑری
ور ﭼﮫ ﻣﯾﻼﻓﯽ ،ﺑﯾﺎﻧش ﻣﯾﻛﻧﯽ
ﺑﻧدھﺎ را ﺑﮕﺳﻠد ،ﺑﮭر ﮔرﯾز
ﻋﻠم ﺑﺎﺷد ﻣرغ دﺳت آﻣوز ﺗو
ھﻣﭼو ﺑﺎز ﺷﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ روﺳﺗﺎ

9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.70
9.71
9.72
9.73
9.74
9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.80
9.81
9.82
9.83
9.84
9.85

آﻓﺗﺎﺑش ﭼون ﺑر آﻣد زآن ﻓﻠك
وﺻل ﭘﯾدا ﮔﺷت از ﻋﯾن ﺑﻼ
ھر ﻋﺑﺎرت ﺧود ﻧﺷﺎن ﺣﺎﻟﺗﯾﺳت
آﻟت زرﮔر ﺑﮫ دﺳت ﻛﻔﺷﮕر
و آﻟت اﺳﻛﺎف ﭘﯾش ﺑَرزﮔر
ﺑود اﻧﺎ اﻟﺣق ،در ﻟب ﻣﻧﺻور ﻧور
ﺷد ﻋﺻﺎ اﻧدر ﻛف ﻣوﺳﯽ ﮔوا
زﯾن ﺳﺑب ﻋﯾﺳﯽ ﺑدان ھﻣراه ﺧَود
ﻛو ﻧداﻧد ،ﻧﻘص ﺑر آﻟت ﻧﮭد
دﺳت و آﻟت ھﻣﭼو ﺳﻧﮓ و آھن اﺳت
آن ﻛﮫ ﺑﯽ ﺟﻔت اﺳت و ﺑﯽ آﻟت ﯾﻛﯾﺳت
آﻧﻛﮫ دو ﮔﻔت و ﺳﮫ ﮔﻔت و ﺑﯾش ازﯾن
اﺣوﻟﯽ ﭼون رﻓﻊ ﺷد ،ﯾﻛﺳﺎن ﺷوﻧد
ﮔر ﯾﻛﯽ ﮔوﯾﯽ ﺗو در ﻣﯾدان او
ﮔوی آﻧﮕﮫ راﺳت و ﺑﯽ ﻧﻘﺻﺎن ﺷود
ﮔوش دار ای اﺣول اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھوش
ﺑس ﻛﻼم ﭘﺎك در دﻟﮭﺎی ﻛور
و آن ﻓﺳون دﯾو در دﻟﮭﺎی ﻛژ
ﮔر ﭼﮫ ﺣﻛﻣت را ﺑﮫ ﺗﻛرار آوری
ور ﭼﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯽ ،ﻧﺷﺎﻧش ﻣﯾﻛﻧﯽ
او ز ﺗو رو در ﻛﺷد ،ای ﭘر ﺳﺗﯾز
ور ﻧﺧواﻧﯽ و ﺑﺑﯾﻧد ﺳوز ﺗو
او ﻧﭘﺎﯾد ﭘﯾش ھر ﻧﺎاوﺳﺗﺎ

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
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10.7
10.8
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10.13
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 .10ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز ﺧوﯾش را در ﺧﺎﻧﮥ ﻛﻣﭘﯾر و ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن
ﺳوی آن ﻛﻣﭘﯾر ﻛﺎو ﻣﯽ آرد ﺑﯾﺧت )اﻟﮏ(
ﻋﻠم ،آن ﺑﺎز اﺳت ،ﻛو از ﺷﮫ ﮔرﯾﺧت
دﯾد آن ﺑﺎز ﺧوش و ﺧوش زاد را
ﺗﺎ ﻛﮫ ُﺗﺗﻣﺎﺟﯽ )آش( ﭘزد اوﻻد را
ﻧﺎﺧﻧش ﺑﺑرﯾد و ،ﻗوﺗش ﻛﺎه ﻛرد
ﭘﺎﯾﻛش ﺑﺳت و ﭘرش ﻛوﺗﺎه ﻛرد
ﭘَر ﻓزود از ﺣد و ﻧﺎﺧن ﺷد دراز
ﮔﻔت :ﻧﺎاھﻼن ﻧﻛردﻧدت ﺑﮫ ﺳﺎز
ﺳوی ﻣﺎدر آ ،ﻛﮫ ﺗﯾﻣﺎرت ﻛﻧد
دﺳت ھر ﻧﺎاھل ﺑﯾﻣﺎرت ﻛﻧد
ﻛژ رود ﺟﺎھل ھﻣﯾﺷﮫ در طرﯾق
ِﻣﮭر ﺟﺎھل را ﭼﻧﯾن دان ،ای رﻓﯾق
ﻋﺎﻗﺑت زﺧﻣت زﻧد از ﺟﺎھﻠﯽ
* ﺟﺎھل ار ﺑﺎ ﺗو ﻧﻣﺎﯾد ھﻣدﻟﯽ
ﺳوی آن ﻛﻣﭘﯾر و آن ﺧرﮔﺎه ﺷد
روز ﺷﮫ در ﺟﺳﺗﺟو ﺑﯽ ﮔﺎه ﺷد
ﺷﮫ ﺑر او ﺑﮕرﯾﺳت زار و ﻧوﺣﮫ ﻛرد
دﯾد ﻧﺎﮔﮫ ﺑﺎز را در دود و ﮔرد
ﻛﮫ ﻧﺑﺎﺷﯽ در وﻓﺎی ﻣﺎ درﺳت
ﮔﻔت :ھر ﭼﻧد اﯾن ﺟزای ﻛﺎر ﺗوﺳت
ﻏﺎﻓل از ﻻ ﯾﺳﺗوی ،اﺻﺣﺎب ﻧﺎر
ﭼون ﻛﻧﯽ از ﺧﻠد در دوزخ ﻓرار؟
ﺧﯾره ﺑﮕرﯾزد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﮔﻧده ﭘﯾر
اﯾن ﺳزای آﻧﻛﮫ از ﺷﺎه ﺧﺑﯾر
ھر ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺷد ﺑدو ،ﺧوار و ﻏﺑﯾﺳت )ﻧﺎدان(
* ﮔﻧده ﭘﯾر ﺟﺎھل ،اﯾن دﻧﯾﺎ دﻧﯾﺳت )ﭘﺳت(
ﻋﺎﻗل آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﯾن ﺟﺎھل ﺑرﺳت
* ھﺳت دﻧﯾﺎ ﺟﺎھل و ﺟﺎھل ﭘرﺳت

)واﻟﺿﺣﯽ(٣:
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* ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎھل ﺑود ھﻣراز ﺑﺎز
ﺑﺎز ﻣﯾﻣﺎﻟﯾد ﭘر ﺑر دﺳت ﺷﺎه
ﭘس ﻛﺟﺎ ﻧﺎﻟد؟ ﻛﺟﺎ زارد ﻟﺋﯾم؟
ﺳر ﮐﺟﺎ ﺑﻧﮭد ظﻠوم ﺷرﻣﺳﺎر؟
* َ
ﻟطف ﺷﮫ ﺟﺎن را ،ﺟﻧﺎﯾﺗﺟو ﻛﻧد
رو ﻣﻛن زﺷﺗﯽ ﻛﮫ ﻧﯾﻛﯾﮭﺎی ﻣﺎ
ﺧدﻣت ﺧود را ﺳزا ﭘﻧداﺷﺗﯽ
ﭼون ﺗو را ذﻛر و دﻋﺎ دﺳﺗور ﺷد
ھم ﺳﺧن دﯾدی ﺗو ﺧود را ﺑﺎ ﺧدا
ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺷﮫ ﻧﺷﯾﻧد ﺑر زﻣﯾن
ﺑﺎز ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوم
آﻧﻛﮫ ﺗو ﻣﺳﺗش ﻛﻧﯽ و ﺷﯾر ﮔﯾر
ﮔر ﭼﮫ ﻧﺎﺧن رﻓت ،ﭼون ﺑﺎﺷﯽ ﻣرا
ور ﭼﮫ ﭘرم رﻓت ،ﭼون ﺑﻧوازﯾم
ﮔر ﻛﻣر ﺑﺧﺷﯾمُ ،ﻛﮫ را ﺑر ﻛﻧم
آﺧر ،از ﭘﺷﮫ ،ﻧﮫ ﻛم ﺑﺎﺷد ﺗﻧم
در ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺗو ﻣرا ﺑﺎﺑﯾل ﮔﯾر
ﻗدر ﻓﻧدق اﻓﻛﻧم ،ﮔردد ﺧرﯾق
* ﮔرﭼﮫ ﺳﻧﮕم ھﺳت ﻣﻘدار ﻧﺧود
ﻣوﺳﯽ آﻣد در وﻏﺎ ﺑﺎ ﯾك ﻋﺻﺎش
ھر رﺳوﻟﯽ ﯾك ﺗﻧﮫ ﻛﺎن در زده ﺳت
ﻧوح ﭼون ﺷﻣﺷﯾر در ﺧواھﯾد ازو
اﺣﻣدا ﺧود ﻛﯾﺳت اﺳﭘﺎه زﻣﯾن؟
ﺗﺎ ﺑداﻧد ﺳﻌد و ﻧﺣس ﺑﯽ ﺧﺑر
دور ﺗوﺳت اﯾرا ﻛﮫ ﻣوﺳﺎی ﻛﻠﯾم
ﭼون ﻛﮫ ﻣوﺳﯽ روﻧق دور ﺗو دﯾد
ﮔﻔت :ﯾﺎ رب ،آن ﭼﮫ دور ِ رﺣﻣت اﺳت؟
ﻏوطﮫ ِده ﻣوﺳﺎی ﺧود را در ِﺑﺣﺎر
ﮔﻔت :ﯾﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑدان ﺑﻧﻣودﻣت
ﻛﮫ ﺗو زآن دوری درﯾن دور ،ای ﻛﻠﯾم
ﻣن ﻛرﯾﻣم ﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾم ﺑﻧده را
ﺑﯾﻧﯽ طﻔﻠﯽ ﺑﻣﺎﻟد ﻣﺎدری
ﻛﺎو ﮔرﺳﻧﮫ ﺧﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﯽ ﺧﺑر
ﻛﻧتُ ﻛﻧزا رﺣﻣﺔ ﻣﺧﻔﯾﺔ
ھر ﻛراﻣﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن
ﭼﻧد ﺑت ﺑﺷﻛﺳت اﺣﻣد در ﺟﮭﺎن؟
ﮔر ﻧﺑودی ﻛوﺷش اﺣﻣد ،ﺗو ھم
اﯾن ﺳرت وارﺳت از ﺳﺟدۀ ﺻﻧم
ﮔر ﺗواﻧﯽ ﺷﻛر اﯾن رﺳﺗن ﺑﮕو

آن رﺳد ﺑﺎ او ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺷﺎھﺑﺎز
ﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣن ﻛردم ﮔﻧﺎه
ﮔر ﺗو ﻧﭘذﯾری ﺑﺟز ﻧﯾك؟ ای ﻛرﯾم
ﺟز ﺑدرﮔﺎه ﺗو ،ای آﻣرزﮔﺎر
ز آﻧﻛﮫ ﺷﮫ ،ھر زﺷت را ﻧﯾﻛو ﻛﻧد
زﺷت آﯾد ﭘﯾش آن زﯾﺑﺎی ﻣﺎ
ﺗو ﻟوای ﺟرم از آن اﻓراﺷﺗﯽ
ز آن دﻋﺎ ﻛردن ،دﻟت ﻣﻐرور ﺷد
ای ﺑﺳﺎ ﻛس زﯾن ﮔﻣﺎن اﻓﺗد ﺟدا
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺷﻧﺎس و ﻧﯾﻛوﺗر ﻧﺷﯾن
ﺗوﺑﮫ ﻛردم ،ﻧو ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوم
ﮔر ز ﻣﺳﺗﯽ ﻛژ رود ،ﻋذرش ﭘذﯾر
ﺑر ﻛﻧم ﻣن ﭘرﭼم ﺧورﺷﯾد را
ﭼرخ ،ﺑﺎزی ﮐم ﻛﻧد در ﺑﺎزﯾم
ﮔر دھﯽ ِﻛﻠﻛﯽ ،ﻋﻠﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛﻧم
ﻣﻠك ﻧﻣرودی ﺑﮫ ﭘر ،ﺑر ھم زﻧم
ھر ﯾﻛﯽ ﺧﺻم ﻣرا ﭼون ﭘﯾل ﮔﯾر
ﺑﻧدﻗم در ﻓﻌل ﺻد ﭼون ﻣﻧﺟﻧﯾق
ﻟﯾﮏ در ھﯾﺟﺎ ﻧﮫ ﺳر ﻣﺎﻧد ﻧﮫ ﺧود
زد ﺑر آن ﻓرﻋون و ﺑر ﺷﻣﺷﯾرھﺎش
ﺑر ھﻣﮫ آﻓﺎق ﺗﻧﮭﺎ ﺑر زده ﺳت
ﻣوج طوﻓﺎن ﮔﺷت از او ،ﺷﻣﺷﯾر ﺧو
ﻣﺎه ﺑﯾن ﺑر ﭼرخ و ﺑﺷﻛﺎﻓش ﺟﺑﯾن
دور ﺗوﺳت اﯾن دور ،ﻧﮫ دور ﻗﻣر
آرزو ﻣﯽ ﺑرد زﯾن دورت ﻣﻘﯾم
ﻛﺎﻧدر او ﺻﺑﺢ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ دﻣﯾد
آن ﮔذﺷت از رﺣﻣت ،اﯾﻧﺟﺎ روﯾت اﺳت
از ﻣﯾﺎن ِ دورۀ اﺣﻣد ﺑر آر
راه آن ﺧﻠوت ﺑدان ﺑﮕﺷودﻣت
ﭘﺎ ﺑﻛش ،زﯾرا دراز اﺳت اﯾن ﮔﻠﯾم
ﺗﺎ ﺑﮕرﯾﺎﻧد طﻣﻊ ،آن زﻧده را
ﺗﺎ ﺷود ﺑﯾدارو ،واﺟوﯾد ﺧوری
و آن دو ﭘﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻠد از ﻣﮭر ،در
ﻓﺎﺑﺗﻌﺛت أﻣﺔ ﻣﮭدﯾﺔ
او ﻧﻣودت ﺗﺎ طﻣﻊ ﻛردی در آن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﯾﺎ رب ﮔوی ﮔﺷﺗﻧد اﻣﺗﺎن؟
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدی ﭼو اﺟدادت ﺻﻧم
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﺣق او را ﺑر اﻣم
ﻛز ﺑت ﺑﺎطن ھﻣت ﺑرھﺎﻧد او

ھم ﺑدان ﻗوت ،ﺗو دل را وارھﺎن
ﻛز ﭘدر ﻣﯾراث ارزان ﯾﺎﻓﺗﯽ
رﺳﺗﻣﯽ ﺟﺎن ﻛﻧد و ﻣﺟﺎن ﯾﺎﻓت زال
آن ﺧروﺷﻧده ﺑﻧوﺷد ﻧﻌﻣﺗم
ﭼوﻧش ﻛردم ﺑﺳﺗﮫ دل ،ﺑﮕﺷﺎﯾﻣش
ﭼون ﮔرﺳت ،از ﺑﺣر رﺣﻣت ﻣوج ﺧﺎﺳت
ﺗﺎ ﻧﮕرﯾد طﻔل ،ﮐﯽ ﺟوﺷد ﻟﺑن؟

10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
10.60

ﻣر ﺳرت را ﭼون رھﺎﻧﯾد از ﺑﺗﺎن
ﺳر ز ﺷﻛر دﯾن از آن ﺑر ﺗﺎﻓﺗﯽ
ﻣرد ﻣﯾراﺛﯽ ﭼﮫ داﻧد ﻗدر ﻣﺎل؟
ﭼون ﺑﮕرﯾﺎﻧم ﺑﺟوﺷد رﺣﻣﺗم
ﮔر ﻧﺧواھم داد ،ﺧود ﻧﻧﻣﺎﯾﻣش
رﺣﻣﺗم ﻣوﻗوف آن ﺧوش ﮔرﯾﮫ ھﺎﺳت
ﺗﺎ ﻧﮕرﯾد اﺑر ،ﮐﯽ ﺧﻧدد ﭼﻣن؟
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 .11ﺣﻠوا ﺧرﯾدن ﺷﯾﺦ اﺣﻣد ﺧﺿروﯾﮫ ﺑﺟﮭﺔ ﻏرﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﻟﮭﺎم ﺣﻘﺗﻌﺎﻟﯽ
از ﺟواﻧﻣردی ﻛﮫ ﺑود آن ﻧﺎﻣدار
ﺑود ﺷﯾﺧﯽ داﺋﻣﺎ او واﻣدار
ﺧرج ﻛردی ﺑر ﻓﻘﯾران ﺟﮭﺎن
ده ھزاران وام ﻛردی از ﻣﮭﺎن
ﺧﺎن و ﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻘﮫ درﺑﺎﺧﺗﮫ
ھم ﺑﮫ وام او ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺧدﻣت ﻋﺷﺎق ﺑودی ﮐﺎم او
* اﺣﻣد ﺧﺿروﯾﮫ ﺑودی ﻧﺎم او
ﻛرد ﺣق ﺑﮭر ﺧﻠﯾل ،از رﯾﮓ آرد
وام او را ﺣق ز ھر ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔزارد
دو ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد داﺋم ﻧدا
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ :در ﺑﺎزارھﺎ
وی ﺧدا ﺗو ﻣﻣﺳﻛﺎن را ده ﺗﻠف
ﻛﺎی ﺧدا ،ﺗو ﻣﻧﻔﻘﺎن را ده ﺧﻠف
ﺣﻠق ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﻼق ﻛرد
ﺧﺎﺻﮫ آن ﻣﻧﻔق ،ﻛﮫ ﺟﺎن اﻧﻔﺎق ﻛرد
ﻛﺎرد ﺑر ﺣﻠﻘش ﻧﯾﺎرد ﻛردﮔﺎر
ﺣﻠق ﭘﯾش آورد اﺳﻣﺎﻋﯾل وار
ﺗو ﺑدان ،ﻗﺎﻟب ﺑﻣﻧﮕر ﮔﺑر َوش
ﭘس ﺷﮭﯾدان ،زﻧده زﯾن روﯾﻧد و ﺧوش
ﺟﺎن اﯾﻣن ،از ﻏم و رﻧﺞ و ﺷﻘﺎ
ﭼون ﺧﻠف دادﺳﺗﺷﺎن ﺟﺎن ﺑﻘﺎ
ﻣﯽ ﺳﺗد ،ﻣﯾداد ،ھﻣﭼون ﭘﺎی ﻣرد
ﺷﯾﺦ واﻣﯽ ،ﺳﺎﻟﮭﺎ اﯾن ﻛﺎر ﻛرد
ﺗﺎ ﺑود روز اﺟل ،ﻣﯾر اﺟل
ﺗﺧﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﻛﺎﺷت ﺗﺎ روز اﺟل
در وﺟود ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣرگ دﯾد
ﭼوﻧﻛﮫ ﻋﻣر ﺷﯾﺦ در آﺧر رﺳﯾد
ﺷﯾﺦ ﺑر ﺧود ،ﺧوش ﮔدازان ،ھﻣﭼو ﺷﻣﻊ
وام ﺧواھﺎن ﮔرد او ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ ﺟﻣﻊ
درد دﻟﮭﺎ ﯾﺎر ﺷد ﺑﺎ درد ُﺷش
وام ﺧواھﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﻧوﻣﯾد و ﺗرش
ﻧﯾﺳت ﺣق را ﭼﺎر ﺻد دﯾﻧﺎر زر؟
ﺷﯾﺦ ﮔﻔت :اﯾن ﺑد ﮔﻣﺎﻧﺎن را ﻧﮕر
ﻻف ﺣﻠوا ﺑر اﻣﯾد داﻧﮓ زد
ﻛودﻛﯽ ﺣﻠوا ز ﺑﯾرون ﺑﺎﻧﮓ زد
ﻛﮫ ﺑرو آن ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻠوا را ﺑﺧر
ﺷﯾﺦ اﺷﺎرت ﻛرد ﺧﺎدم را ﺑﮫ ﺳر
ﯾك زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﺦ در ﻣن ﻧﻧﮕرﻧد
ﺗﺎ ﻏرﯾﻣﺎن )طﻠﺑﮑﺎران( ﭼوﻧﻛﮫ آن ﺣﻠوا ﺧورﻧد
ﺗﺎ ﺧرد آن ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻠوا زان ﭘﺳر
در زﻣﺎن ﺧﺎدم ﺑرون آﻣد ز در
ﮔﻔت ﻛودك :ﻧﯾم دﯾﻧﺎر اﺳت و اﻧد
ﮔﻔت او را :ﮐﺎﯾن ھﻣﮫ ﺣﻠوا ﺑﮫ ﭼﻧد؟
ﻧﯾم دﯾﻧﺎرت دھم ،دﯾﮕر ﻣﮕو
ﮔﻔت :ﻧﯽ ،از ﺻوﻓﯾﺎن اﻓزون ﻣﺟو
ﺗو ﺑﺑﯾن اﺳرار ِﺳر اﻧدﯾش ﺷﯾﺦ
او طﺑق ﺑﻧﮭﺎد اﻧدر ﭘﯾش ﺷﯾﺦ
ﻧك ﺗﺑرك ،ﺧوش ﺧورﯾد اﯾن را ﺣﻼل
ﻛرد اﺷﺎرت ﺑﺎ ﻏرﯾﻣﺎن ﻛﺎﯾن ﻧوال
ﺧوش ھﻣﯽ ﺧوردﻧد ﺣﻠوا ھﻣﭼو ﻗﻧد
* ﺑﮭر ﻓرﻣﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣﻠﻘﮫ زدﻧد
ﮔﻔت :دﯾﻧﺎرم ﺑده ،ای ﺑﺎ ﺧرد
ﭼون طﺑق ﺧﺎﻟﯽ ﺷد ،آن ﻛودك ِﺳﺗد
وام دارم ،ﻣﯾروم ﺳوی ﻋدم
ﺷﯾﺦ ﮔﻔﺗﺎ :از ﻛﺟﺎ آرم درم
ﻧﺎﻟﮫ و ﮔرﯾﮫ ﺑر آورد و ﺣﻧﯾن
ﻛودك از ﻏم زد طﺑق را ﺑر زﻣﯾن
ﻛﺎی ﻣرا ﺑﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑودی ھر دو ﭘﺎی
ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯾﮑرد و ﻓﻐﺎن و ھﺎی ھﺎی
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ﻛﺎﺷﻛﯽ ﻣن ِﮔرد ﮔﻠﺧن ﮔﺷﺗﻣﯽ
ﺻوﻓﯾﺎن طﺑل ﺧوار ﻟﻘﻣﮫ ﺟو
از ﻏرﯾو ﻛودك آﻧﺟﺎ ﺧﯾر و ﺷر
ﭘﯾش ﺷﯾﺦ آﻣد ﻛﮫ ای ﺷﯾﺦ درﺷت
ﮔر ﺑر اُﺳﺗﺎ روم دﺳت ﺗﮭﯽ
و آن ﻏرﯾﻣﺎن ھم ﺑﮫ اﻧﻛﺎر و ﺟﺣود
ﻣﺎل ﻣﺎ ﺧوردی ،ﻣظﺎﻟم ﻣﯾﺑری
ﺗﺎ ﻧﻣﺎز دﯾﮕر آن ﻛودك ﮔرﯾﺳت
ﺷﯾﺦ ﻓﺎرغ از ﺟﻔﺎ و از ﺧﻼف
ﺑﺎ اﺟل ﺧوش ،ﺑﺎ ازل ﺧوش ،ﺷﺎد ﻛﺎم
آﻧﻛﮫ ﺟﺎن در روی او ﺧﻧدد ﭼو ﻗﻧد
آﻧﻛﮫ ﺟﺎن ﺑوﺳﮫ دھد ﺑر ﭼﺷم او
در ﺷب ﻣﮭﺗﺎب ﻣﮫ را ﺑر ﺳﻣﺎك
ﺳﮓ وظﯾﻔﮥ ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ آورد
ﻛﺎرك ﺧود ﻣﯾﮕزارد ھر ﻛﺳﯽ
َ
ﺧس ﺧﺳﺎﻧﮫ ﻣﯾرود ﺑر روی آب
ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﻛﺎﻓد ﻧﯾم ﺷب
آن ﻣﺳﯾﺣﺎ ﻣرده زﻧده ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺑﺎﻧﮓ ﺳﮓ ،ھرﮔز رﺳد در ﮔوش ﻣﺎه؟
ﻣﯽ ﺧورد ﺷﮫ ﺑر ﻟب ﺟو ﺗﺎ ﺳﺣر
ھم ﺷدی ﺗوزﯾﻊ ﻛودك داﻧﮓ ﭼﻧد
ﺗﺎ ﻛﺳﯽ ﻧدھد ﺑﮫ ﻛودك ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﺷد ﻧﻣﺎز دﯾﮕر ،آﻣد ﺧﺎدﻣﯽ
ﺻﺎﺣب ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺎﻟﯽ ،ﭘﯾش ﭘﯾر
ﭼﺎر ﺻد دﯾﻧﺎر ﺑر ﮔوﺷﮥ طﺑق
ﺧﺎدم آﻣد ﺷﯾﺦ را اﻛرام ﻛرد
ﭼون طﺑق را از ﻏطﺎ وا ﻛرد رو
آه و اﻓﻐﺎن از ھﻣﮫ ﺑرﺧﺎﺳت زود
ﺳر اﺳت اﯾن ﭼﮫ ﺳﻠطﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺎز؟
اﯾن ﭼﮫ ّ
ﻣﺎ ﻧداﻧﺳﺗﯾم ﻣﺎ را ﻋﻔو ﻛن
ﻣﺎ ﻛﮫ ﻛوراﻧﮫ ﻋﺻﺎھﺎ ﻣﯽ زﻧﯾم
ﻛران ﻧﺎﺷﻧﯾده ﯾك ﺧطﺎب
ﻣﺎ ﭼو ّ
ﻣﺎ ز ﻣوﺳﯽ ﭘﻧد ﻧﮕرﻓﺗﯾم ﻛﺎو
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﭼﺷﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓت
ﻛرده ﺑﺎ ﭼﺷﻣت ﺗﻌﺻب ،ﻣوﺳﯾﺎ
ﺷﯾﺦ ﻓرﻣود :آن ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﺎر و ﻗﺎل
ﺳ ّر اﯾن آن ﺑود ﻛز ﺣق ﺧواﺳﺗم
ﮔﻔت :آن دﯾﻧﺎر اﮔر ﭼﮫ اﻧدك اﺳت
ﺗﺎ ﻧﮕرﯾد ﻛودك ﺣﻠوا ﻓروش

ﺑر در اﯾن ﺧﺎﻧﻘﮫ ﻧﮕذﺷﺗﻣﯽ
ﺳﮓ دﻻن ھﻣﭼو ﮔرﺑﮫ روی ﺷو
ِﮔرد آﻣد ﮔﺷت ﺑر ﻛودك ﺣﺷر
ﺗو ﯾﻘﯾن دان ﻛﮫ ﻣرا اﺳﺗﺎد ﻛﺷت
او ﻣرا ﺑﻛﺷد ،اﺟﺎزت ﻣﯾدھﯽ؟
رو ﺑﮫ ﺷﯾﺦ آورده ،ﻛﺎﯾن ﺑﺎزی ﭼﮫ ﺑود؟
از ﭼﮫ ﺑود اﯾن ظﻠم دﯾﮕر ﺑر ﺳری؟
ﺷﯾﺦ دﯾده ﺑﺳت و ﺑر وی ﻧﻧﮕرﯾﺳت
در ﻛﺷﯾده روی ﭼون ﻣﮫ در ﻟﺣﺎف
ت ﺧﺎص و ﻋﺎم
ﻓﺎرغ از ﺗﺷﻧﯾﻊ و ﮔﻔ ِ
از ﺗرش روﺋﯽ ﺧﻠﻘش ﭼﮫ ﮔزﻧد؟
ﻛﯽ ﺧورد ﻏم از ﻓﻠك وز ﺧﺷم او؟
از ﺳﮕﺎن و ﻋوﻋو اﯾﺷﺎن ﭼﮫ ﺑﺎك؟
ﻣﮫ وظﯾﻔﮥ ﺧود ﺑﮫ رخ ﻣﯾﮕﺳﺗرد
آب ﻧﮕذارد ﺻﻔﺎ ﺑﮭر ﺧﺳﯽ
آب ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯾرود ﺑﯽ اﺿطراب
ژاژ ﻣﯾﺧﺎﯾد ز ﻛﯾﻧﮫ ﺑو ﻟﮭب
و آن ﺟﮭود از ﺧﺷم ﺳﺑﻠت ﻣﯾﻛﻧد
ﺧﺎﺻﮫ ﻣﺎھﯽ ﻛﺎو ﺑود ﺧﺎص اﻟﮫ؟
در ﺳﻣﺎع از ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻐزان ﺑﯽ ﺧﺑر
ھﻣت ﺷﯾﺦ آن ﺳﺧﺎ را ﻛرد ﺑﻧد
ﻗوت ﭘﯾران از آن ﺑﯾش اﺳت ﻧﯾز
ﯾك طﺑق ﺑر ﻛف ،ز ﭘﯾش ﺣﺎﺗﻣﯽ
ھدﯾﮫ ﺑﻔرﺳﺗﺎد ،ﻛز وی ﺑد ﺧﺑﯾر
ﻧﯾم دﯾﻧﺎر دﮔر اﻧدر ورق
و آن طﺑق ﺑﻧﮭﺎد ﭘﯾش ﺷﯾﺦ ﻓرد
ﺧﻠق دﯾدﻧد آن ﻛراﻣت را از او
ﻛﺎی ﺳر ﺷﯾﺧﺎن و ﺷﺎھﺎن اﯾن ﭼﮫ ﺑود؟
ای ﺧداوﻧ ِد ﺧداوﻧدان راز
ﺑس ﭘراﻛﻧده ﻛﮫ رﻓت از ﻣﺎ ﺳﺧن
ﻻﺟرم ﻗﻧدﯾﻠﮭﺎ را ﺑﺷﻛﻧﯾم
ھرزه ﮔوﯾﺎن از ﻗﯾﺎس ﺧود ﺟواب
ﮔﺷت از اﻧﻛﺎر ﺧﺿری زرد رو
ﻧور ﭼﺷﻣش آﺳﻣﺎن را ﻣﯽ ﺷﻛﺎﻓت
از ﺣﻣﺎﻗت ﭼﺷم ﻣوش ِ آﺳﯾﺎ
ﻣن ﺑﺣل ﻛردم ﺷﻣﺎ را آن ﺟدال
ﻻﺟرم ﺑﻧﻣود راه راﺳﺗم
ﻟﯾك ﻣوﻗوف ﻏرﯾو )ﻓﻐﺎن( ﻛودك اﺳت
ﺑﺣر ﺑﺧﺷﺎﯾش ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﺟوش
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ای ﺑرادر ،طﻔل ،طﻔل ﭼﺷم ﺗوﺳت
* ﮐﺎم ﺗو ﻣوﻗوف زاری دل اﺳت
* ﮔر ھﻣﯽ ﺧواھﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺣل ﺷود
ﮔر ھﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻛﮫ آن ﺧﻠﻌت رﺳد

ﻛﺎم ﺧود ﻣوﻗوف زاری دان ﻧﺧﺳت
ﺑﯽ ﺗﺿرع ،ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت
ﺧﺎر ﻣﺣروﻣﯽ ﺑﮕل ﻣﺑدل ﺷود
ﭘس ﺑﮕرﯾﺎن طﻔل دﯾده ﺑر ﺟﺳد
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 .12ﺗرﺳﺎﻧﯾدن ﺷﺧﺻﯽ زاھدی را ،ﻛﮫ ﻛم ﮔری ﺗﺎ ﻛور ﻧﺷوی
ﻛم ﮔری ﺗﺎ ﭼﺷم را ﻧﺎﯾد ﺧﻠل
زاھدی را ﮔﻔت ﯾﺎری در ﻋﻣل
ﭼﺷم ﺑﯾﻧد ،ﯾﺎ ﻧﺑﯾﻧد ،آن ﺟﻣﺎل
ﮔﻔت زاھد :از دو ﺑﯾرون ﻧﯾﺳت ﺣﺎل
در وﺻﺎل ﺣق ،دو دﯾده ﭼﮫ ﻛم اﺳت
ﮔر ﺑﺑﯾﻧد ﻧور ﺣق ﺧود ﭼﮫ ﻏم اﺳت؟
اﯾن ﭼﻧﯾن ﭼﺷم ﺷﻘﯽ ،ﮔو ﻛور ﺷو
ور ﻧﺧواھد دﯾد ﺣق را ،ﮔو ﺑرو
ﭼپ ﻣرو ﺗﺎ ﺑﺧﺷدت دو ﭼﺷم راﺳت
ﻏم ﻣﺧور از دﯾده ﮔﺎن ،ﻋﯾﺳﯽ ﺗراﺳت
ﻧﺻرت از وی ﺧواه ﻛﺎو ﺧوش ﻧﺎﺻر اﺳت
ﻋﯾﺳﯽ روح ﺗو ﺑﺎ ﺗو ﺣﺎﺿر اﺳت
ﺑر دل ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻧﮫ ﺗو ھر زﻣﺎن
ﻟﯾك ﭘﯾﮑﺎر ﺗن ﭘُر اﺳﺗﺧوان
ذﻛر او ﻛردﯾم ﺑﮭر راﺳﺗﺎن
ھﻣﭼو آن اﺑﻠﮫ ﻛﮫ اﻧدر داﺳﺗﺎن
ﻛﺎم ﻓرﻋوﻧﯽ ﻣﺧواه از ﻣوﺳﯽ ات
زﻧدﮔﯽ ﺗن ﻣﺟو از ﻋﯾﺳﯽ ات
ﻋﯾش ﻛم ﻧﺎﯾد ،ﺗو ﺑر درﮔﺎه ﺑﺎش
ﺑر دل ﺧود ﻛم ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﻌﺎش
ﯾﺎ ﻣﺛﺎل ﻛﺷﺗﯾﯽ ﻣر ﻧوح را
اﯾن ﺑدن ﺧرﮔﺎه آﻣد روح را
ﺧﺎﺻﮫ ﭼون ﺑﺎﺷد ﻋزﯾز درﮔﮭﯽ
ﺗرك ﭼون ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺎﺑد ﺧرﮔﮭﯽ
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 .13ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﺻﮥ زﻧده ﺷدن اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻋﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
ﺟز ﮐﮫ اﺳﺗﯾزه ﻧﻣﯾداﻧد طرﯾق
* ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ دﯾد ﮐﺎن اﺑﻠﮫ رﻓﯾق
ﺑﺧل ﻣﯾﭘﻧدارد او از ﮔﻣرھﯽ
* ﻣﯽ ﻧﮕﯾرد ﭘﻧد او از اﺑﻠﮭﯽ
از ﺑرای اﻟﺗﻣﺎس آن ﺟوان
ﺧواﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎم ﺣق ﺑر اﺳﺗﺧوان
ﺻورت آن اﺳﺗﺧوان را زﻧده ﻛرد
ﺣﻛم ﯾزدان از ﭘﯽ آن ﺧﺎم ﻣرد
ﭘﻧﺟﮫ ای زد ﻛرد ﻧﻘﺷش را ﺗﺑﺎه
از ﻣﯾﺎن ﺑر ﺟﺳت ﯾك ﺷﯾر ﺳﯾﺎه
ﻣﻐز ﺟوزی ﻛﺎﻧدر او ﻣﻐزی ﻧﺑود
ﻛﻠﮫ اش ﺑر ﻛﻧد و ﻣﻐزش رﯾﺧت زود
ﺧود ﻧﺑودی ﻧﻘص ،اﻻ ﺑر ﺗﻧش
ﮔر ورا ﻣﻐزی ﺑُدی ،زاﺷﻛﺳﺗﻧش
ﮔﻔت :ز آن رو ﻛﮫ ﺗو زو آﺷوﻓﺗﯽ
ﮔﻔت ﻋﯾﺳﯽ :ﭼون ﺷﺗﺎﺑش ﻛوﻓﺗﯽ؟
ﮔﻔت :در ﻗﺳﻣت ﻧﺑودم رزق ﺧورد
ﮔﻔت ﻋﯾﺳﯽ :ﭼون ﻧﺧوردی ﺧون ﻣرد؟
ﺻﯾد ﺧود ﻧﺎﺧورده رﻓﺗﮫ از ﺟﮭﺎن
ای ﺑﺳﺎ ﻛس ،ھﻣﭼو آن ﺷﯾر ژﯾﺎن
ﺟﺳﺗﮫ ﺑﯽ وﺟﮭﯽ ،وﺟوه از ھر ﮔروه
ﻗﺳﻣﺗش ﻛﺎھﯽ ﻧﮫ و ،ﺣرﺻش ﭼو ﻛوه
دﺷﻣﻧﺎن در ﻣﺎﺗم او ﮐرده ﺳور
* ﺟﻣﻊ ﮐرده ﻣﺎل و رﻓﺗﮫ ﺳوی ﮔور
ﺳﺧره و ﭘﯾﮑﺎر از ﻣﺎ وارھﺎن
ای ﻣﯾﺳر ﻛرده ﻣﺎ را در ﺟﮭﺎن
آﻧﭼﻧﺎن ﺑﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ،آن را ﻛﮫ ھﺳت
طﻌﻣﮫ ﺑﻧﻣوده ﺑﮫ ﻣﺎ ،وآن ﺑوده ﺷﺳت
ﺑود ﺧﺎﻟص از ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر
ﮔﻔت آن ﺷﯾر :ای ﻣﺳﯾﺣﺎ اﯾن ﺷﻛﺎر
ﺧود ﭼﮫ ﻛﺎراﺳﺗﯽ ﻣرا ﺑﺎ ﻣردﮔﺎن؟
ﮔر ﻣرا روزی ﺑُدی اﻧدر ﺟﮭﺎن
ھﻣﭼو ﺧر در ﺟو ﺑﻣﯾزد )ادرار( از ﮔزاف
اﯾن ﺳزای آﻧﻛﮫ ﯾﺎﺑد آب ﺻﺎف
او ﺑﺟﺎی ﭘﺎ ﻧﮭد در ﺟوی ﺳر
ﮔر ﺑداﻧد ﻗﯾﻣت آن ﺟوی ﺧر
ﻣﯾر آﺑﯽ ،زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘروری
او ﺑﯾﺎﺑد آﻧﭼﻧﺎن ﭘﯾﻐﻣﺑری
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ای اﻣﯾر آب ،ﻣﺎ را زﻧده ﻛن
ﻛﺎو ﻋدوی ﺟﺎن ﺗوﺳت از دﯾرﮔﺎه
ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺳﮓ ﺑود از ﺻﯾد ﺟﺎن
دﯾوﭼﮫ وار ،از ﭼﮫ ﺑر ﺧون ﻋﺎﺷﻘﯽ؟
ز اﻣﺗﺣﺎﻧﮭﺎ ﺟز ﻛﮫ رﺳواﺋﯾش ﻧﯾﺳت
اﯾن ﭼﮫ ظن اﺳت؟ اﯾﻧﻛﮫ ﻛور آﻣد ﺑراه
ﻣدﺗﯽ ﺑﻧﺷﯾن و ﺑر ﺧود ﻣﯾﮕری
ﻧور ﺷﻣﻊ از ﮔرﯾﮫ روﺷن ﺗر ﺷود
زآﻧﻛﮫ ﺗو اوﻟﯾﺗری اﻧدر ﺣﻧﯾن
ﻏﺎﻓل از ﻟﻌل ﺑﻘﺎی ﻛﺎﻧﯽ اﻧد
رو ﺑﮫ آب ﭼﺷم ،ﺑﻧدش را ﺑرﻧد
ﻛﮫ ﺑود ﺗﻘﻠﯾد اﮔر ﻛوه ﻗوی اﺳت
ت ﭘﺎره اش دان ﭼو او را ﻧﯾﺳت ﭼﺷم
ﮔوﺷ ِ
آن ﺳرش را زآن ﺳﺧن ﻧﺑود ﺧﺑر
از ﺑر وی ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯽ راھﯾﺳت ﻧﯾك
آب از او ﺑر آب ﺧواران ﺑﮕذرد
زآﻧﻛﮫ آن ﺟو ﻧﯾﺳت ﺗﺷﻧﮫ و آب ﺧوار
ﻟﯾك ﭘﯾﮑﺎر ﺧرﯾداری ﻛﻧد
ﺟز طﻣﻊ ﻧﺑود ﻣراد آن ﺧﺑﯾث
ﻟﯾك ﻛو ﺳوز دل و داﻣﺎن ﭼﺎك؟
ﻛﺎﯾن ﭼو داود اﺳت و آن دﯾﮕر ﺻداﺳت
و آن ﻣﻘﻠد ﻛﮭﻧﮫ آﻣوزی ﺑود
ﺑﺎر ﺑر ﮔﺎو اﺳت و ﺑر ﮔردون ﺣﻧﯾن
ﻧوﺣﮫ ﮔر را ﻣزد ﺑﺎﺷد در ﺣﺳﺎب
در ﻣﯾﺎن ھر دو ﻓرﻗﯽ ھﺳت ﻧﯾك
ﻣﺗﻘﯽ ﮔوﯾد ﺧدا از ﻋﯾن ﺟﺎن
ﺑﯽ طﻣﻊ ﭘﯾش آی و ﷲ را ﺑﺧوان
ﭘﯾش ﭼﺷم او ﻧﮫ ﻛم ﻣﺎﻧدی ﻧﮫ ﭘﯾش
ھﻣﭼو ﺧر ﻣﺻﺣف ِﻛﺷد از ﺑﮭر ﻛﺎه
ذره ذره ﮔﺷﺗﮫ ﺑودی ﻗﺎﻟﺑش
ﺗو ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣق ﭘﺷﯾزی ﻣﯽ ﺑری؟
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ﭼون ﻧﻣﯾرد ﭘﯾش او؟ ﻛز اﻣر ﻛن
ھﯾن ﺳﮓ اﯾن ﻧﻔس را زﻧده ﻣﺧواه
ﺧﺎك ﺑر ﺳر اﺳﺗﺧواﻧﯽ را ﻛﮫ آن
ﺳﮓ ﻧﮫ ای ،ﺑر اﺳﺗﺧوان ﭼون ﻋﺎﺷﻘﯽ؟
آن ﭼﮫ ﭼﺷم اﺳت؟ آﻧﻛﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﯾش ﻧﯾﺳت
ﺳﮭو ﺑﺎﺷد ظﻧﮭﺎ را ﮔﺎه ﮔﺎه
ﮐرده ای ﺑر دﯾﮕران ﻧوﺣﮫ ﮔری
ز اﺑر ﮔرﯾﺎن ﺷﺎخ ﺳﺑز و ﺗر ﺷود
ھر ﻛﺟﺎ ﻧوﺣﮫ ﻛﻧﻧد آﻧﺟﺎ ﻧﺷﯾن
زآﻧﻛﮫ اﯾﺷﺎن در ﻓراق ﻓﺎﻧﯽ اﻧد
زآﻧﻛﮫ ﺑر دل ﻧﻘش ﺗﻘﻠﯾد اﺳت ﺑﻧد
زآﻧﻛﮫ ﺗﻘﻠﯾد آﻓت ھر ﻧﯾﻛوﺋﯾﺳت
ﮔر ﺿرﯾری ﻟﻣﺗرﺳت و ﺗﯾز ﺧﺷم
ﮔر ﺳﺧن ﮔوﯾد ز ﻣو ﺑﺎرﯾﻛﺗر
ﻣﺳﺗﯾﯽ دارد ز ﮔﻔت ﺧود ،وﻟﯾك
ھﻣﭼو ﺟوی اﺳت او ،ﻧﮫ آﺑﯽ ﻣﯾﺧورد
آب در ﺟو زآن ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﻗرار
ھﻣﭼو ﻧﺎﺋﯽ ﻧﺎﻟﮥ زاری ﻛﻧد
ﻧوﺣﮫ ﮔر ﺑﺎﺷد ﻣﻘﻠد در ﺣدﯾث
ﻧوﺣﮫ ﮔر ﮔوﯾد ﺣدﯾث ﺳوزﻧﺎك
از ﻣﺣﻘق ﺗﺎ ﻣﻘﻠد ﻓرﻗﮭﺎﺳت
ﻣﻧﺑﻊ ﮔﻔﺗﺎر اﯾن ﺳوزی ﺑود
ھﯾن ﻣﺷو ﻏره ﺑدان ﮔﻔت ﺣزﯾن
ھم ﻣﻘﻠد ﻧﯾﺳت ﻣﺣروم از ﺛواب
ﻛﺎﻓر و ﻣوﻣن ﺧدا ﮔوﯾﻧد ،ﻟﯾك
آن ﮔدا ﮔوﯾد ﺧدا از ﺑﮭر ﻧﺎن
* ﷲ ﷲ ﻣﯾزﻧﯽ از ﺑﮭر ﻧﺎن
ﮔر ﺑداﻧﺳﺗﯽ ﮔدا از ﮔﻔت ﺧوﯾش
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔوﯾد ﺧدا آن ﻧﺎن ﺧواه
ﮔر ﺑدل در ﺗﺎﻓﺗﯽ ﮔﻔت ﻟﺑش
ﻧﺎم دﯾوی ره ﺑرد در ﺳﺎﺣری
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 .14ﺧﺎرﯾدن روﺳﺗﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺷﯾر را ﺑﮫ ظن آن ﻛﮫ ﮔﺎو اﺳت
ﺷﯾر ﮔﺎوش ﺧورد و ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳت
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮔﺎو در آ ُﺧر ﺑﺑﺳت
ﮔﺎو را ﻣﯽ ُﺟﺳت ﺷب آن ُﻛﻧﺞ ﻛﺎو
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺷد در آ ُﺧر ﺳوی ﮔﺎو
ﭘﺷت و ﭘﮭﻠو ﮔﺎه ﺑﺎﻻ ﮔﺎه زﯾر
دﺳت ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾد ﺑر اﻋﺿﺎی ﺷﯾر
زھره اش ﺑدرﯾدی و دل ﺧون ﺷدی
ﮔﻔت ﺷﯾر :ار روﺷﻧﯽ اﻓزون ﺑدی
ﻛﺎو در اﯾن ﺷب ﮔﺎو ﻣﯽ ﭘﻧداردم
اﯾن ﭼﻧﯾن ﮔﺳﺗﺎخ زآن ﻣﯾﺧﺎردم
ﻧﯽ ز ﻧﺎﻣم ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺷت طور؟
ﺣق ھﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ای ﻣﻐرور ﻛور

ﻻﻧﺻدع ﺛم اﻧﻘطﻊ ﺛم ارﺗﺣل
ﭘﺎره ﮔﺷﺗﯽ و دﻟش ﭘر ﺧون ﺷدی
ﻻﺟرم ﻏﺎﻓل در اﯾن ﭘﯾﭼﯾده ای
ﺑﯽ ﻧﺷﺎن ،ﺑﯽ ﺟﺎی ،ﭼون ھﺎﺗف ﺷوی
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ﻛﮫ ﻟو اﻧزﻟﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻟﻠﺟﺑل
از ﻣن ار ﻛوه اﺣد واﻗف ﺑدی
از ﭘدر وز ﻣﺎدر اﯾن ﺑﺷﻧﯾده ای
ﮔر ﺗو ﺑﯽ ﺗﻘﻠﯾد از آن واﻗف ﺷوی
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 .15ﻓروﺧﺗن ﺻوﻓﯾﺎن ﺑﮭﯾﻣﮥ ﺻوﻓﯽ ﻣﺳﺎﻓر را ﺑﺟﮭت ﺳﻔره و ﺳﻣﺎع
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ آﻓت ﺗﻘﻠﯾد را
ﺑﺷﻧو اﯾن ﻗﺻﮫ ﭘﯽ ﺗﮭدﯾد را
ﻣرﻛب ﺧود ﺑُرد و در آ ُﺧر ﻛﺷﯾد
ﺻوﻓﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻘﺎه از ره رﺳﯾد
ﻧﯽ ﭼو آن ﺻوﻓﯽ ﻛﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﭘﯾش
آﺑﻛش داد و ﻋﻠف از دﺳت ﺧوﯾش
ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ﭼﮫ ﺳود از اﺣﺗﯾﺎط؟
اﺣﺗﯾﺎطش ﻛرد از ﺳﮭو و ﺧﺑﺎط
ﻛﺎد ﻓﻘر أن ﯾﮑن ﻛﻔرا ﯾﺑﯾر
ﺻوﻓﯾﺎن دروﯾش ﺑودﻧد و ﻓﻘﯾر
ﺑر ﻛژی آن ﻓﻘﯾر دردﻣﻧد
ای ﺗواﻧﮕر ﺗو ﮐﮫ ﺳﯾری ھﯾن ﻣﺧﻧد
ﺧر ﻓروﺷﯽ در ﮔرﻓﺗﻧد آن ھﻣﮫ
از ﺳر ﺗﻘﺻﯾر آن ﺻوﻓﯽ رﻣﮫ
ﺑس ﻓﺳﺎدی ﻛز ﺿرورت ﺷد ﺻﻼح
ﻛز ﺿرورت ھﺳت ﻣرداری ﻣﺑﺎح
ﻟوت آوردﻧد و ﺷﻣﻊ اﻓروﺧﺗﻧد
ھم در آن دم آن ﺧرك ﺑﻔروﺧﺗﻧد
ﻛﺎﻣﺷﺑﺎن ﻟوت و ﺳﻣﺎع اﺳت و وﻟﮫ
وﻟوﻟﮫ اﻓﺗﺎد اﻧدر ﺧﺎﻧﻘﮫ
ﭼﻧد از اﯾن زﻧﺑﯾل و اﯾن درﯾوزه ﭼﻧد؟
ﭼﻧد از اﯾن ﺻﺑر و از اﯾن ﺳﮫ روزه ﭼﻧد؟
دوﻟت اﻣﺷب ﻣﯾﮭﻣﺎن دارﯾم ﻣﺎ
ﻣﺎ ھم از ﺧﻠﻘﯾم و ﺟﺎن دارﯾم ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﻛﮫ آن ﺟﺎن ﻧﯾﺳت ﺟﺎن ﭘﻧداﺷﺗﻧد
ﺗﺧم ﺑﺎطل را از آن ﻣﯽ ﻛﺎﺷﺗﻧد
ﺧﺳﺗﮫ ﺑود و دﯾد آن اﻗﺑﺎل و ﻧﺎز
و آن ﻣﺳﺎﻓر ﻧﯾز از راه دراز
ﻧرد ﺧدﻣﺗﮭﺎش ﺧوش ﻣﯽ ﺑﺎﺧﺗﻧد
ﺻوﻓﯾﺎﻧش ﯾك ﺑﮫ ﯾك ﺑﻧواﺧﺗﻧد
وآن ﯾﮑﯽ ﭘرﺳﯾدش از ﺟﺎی ﻧﺷﺳت
* آن ﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾش ھﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾد و دﺳت
وآن ﯾﮑﯽ ﺑوﺳﯾد دﺳﺗش را و رو
* وآن ﯾﮑﯽ اﻓﺷﺎﻧد ﮔرد از رﺧت او
ﮔر طرب اﻣﺷب ﻧﺧواھم ﻛرد ،ﻛﯽ؟
ﮔﻔت ﭼون ﻣﯾدﯾد ﻣﯾﻼﻧﺷﺎن ﺑﮫ وی
ﺧﺎﻧﻘﮫ ﺗﺎ ﺳﻘف ﺷد ﭘر دود و ﮔرد
ﻟوت ﺧوردﻧد و ﺳﻣﺎع آﻏﺎز ﻛرد
ز اﺷﺗﯾﺎق و وﺟد ﺟﺎن آﺷوﻓﺗن
دود ﻣطﺑﺦ ﮔرد آن ﭘﺎ ﻛوﻓﺗن
ﮔﮫ ﺑﮫ ﺳﺟده ﺻﻔﮫ را ﻣﯾروﻓﺗﻧد
ﮔﺎه دﺳت اﻓﺷﺎن ﻗدم ﻣﯽ ﻛوﻓﺗﻧد
ز آن ﺳﺑب ﺻوﻓﯽ ﺑود ﺑﺳﯾﺎر ﺧوار
دﯾر ﯾﺎﺑد ﺻوﻓﯽ آز از روزﮔﺎر
ﺳﯾر ﺧورد او ،ﻓﺎرغ اﺳت از ﻧﻧﮓ دق
ﺟز ﻣﮕر آن ﺻوﻓﯾﯽ ﻛز ﻧور ﺣق
ﺑﺎﻗﯾﺎن در دوﻟت او ﻣﯾزﯾﻧد
از ھزاران اﻧدﻛﯽ زﯾن ﺻوﻓﯾﻧد
ﻣطرب آﻏﺎزﯾد ﯾك ﺿرب ﮔران
ﭼون ﺳﻣﺎع آﻣد ز اول ﺗﺎ ﻛران
زﯾن ﺣراره ﺟﻣﻠﮫ را اﻧﺑﺎز ﻛرد
ﺧر ﺑرﻓت و ﺧر ﺑرﻓت آﻏﺎز ﻛرد
ﻛف زﻧﺎن ،ﺧر رﻓت و ﺧر رﻓت ای ﭘﺳر
زﯾن ﺣراره ﭘﺎی ﻛوﺑﺎن ﺗﺎ ﺳﺣر
ﺧر ﺑرﻓت آﻏﺎز ﻛرد اﻧدر ﺣﻧﯾن
از ره ﺗﻘﻠﯾد آن ﺻوﻓﯽ ھﻣﯾن
روز ﮔﺷت و ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﻧد اﻟوداع
ﭼون ﮔذﺷت آن ﺟوش و ﻧوش و آن ﺳﻣﺎع
ﮔرد از رﺧت آن ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯾﻔﺷﺎﻧد
ﺧﺎﻧﻘﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺷد و ﺻوﻓﯽ ﺑﻣﺎﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧر ﺑر ﺑﻧدد آن ھﻣراه ﺟو
رﺧت از ﺣﺟره ﺑرون آورد او
رﻓت در آ ُﺧر ﺧر ﺧود را ﻧﯾﺎﻓت
ﺗﺎ رﺳد در ھﻣرھﺎن او ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓت
زاﻧﻛﮫ ﺧر دوش آب ﻛﻣﺗر ﺧورده اﺳت
ﮔﻔت :آن ﺧﺎدم ﺑﮫ آﺑش ﺑرده اﺳت
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ﺧﺎدم آﻣد ،ﮔﻔت ﺻوﻓﯽ :ﺧر ﻛﺟﺎﺳت؟
ﮔﻔت :ﻣن ﺧر را ﺑﮫ ﺗو ﺑﺳﭘرده ام
ﺑﺣث ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻛن ﺣﺟت ﻣﯾﺎر
از ﺗو ﺧواھم آﻧﭼﮫ ﻣن دادم ﺑﮫ ﺗو
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر :ﻛﮫ دﺳﺗت ھر ﭼﮫ ﺑرد
ور ِﻧﮫ ای از ﺳرﻛﺷﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﯾن
ﮔﻔت :ﻣن ﻣﻐﻠوب ﺑودم ،ﺻوﻓﯾﺎن
ﺗو ﺟﮕر ﺑﻧدی ﻣﯾﺎن ﮔرﺑﮕﺎن
در ﻣﯾﺎن ﺻد ﮔرﺳﻧﮫ ﮔرده ای
ﮔﻔت :ﮔﯾرم ﻛز ﺗو ظﻠﻣﺎ ﺑﺳﺗدﻧد
ﺗو ﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻧﮕوﯾﯽ ﻣر ﻣرا
ﺗﺎ ﺧر از ھر ﻛﮫ ﺑود ﻣن واﺧرم
ﺻد ﺗدارك ﺑود ﭼون ﺣﺎﺿر ﺑُدﻧد
ﻣن ﻛﮫ را ﮔﯾرم ﻛﮫ را ﻗﺎﺿﯽ ﺑرم؟
ﭼون ﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻧﮕوﯾﯽ ای ﻏرﯾب
ﮔﻔت :وﷲ آﻣدم ﻣن ﺑﺎرھﺎ
ﺗو ھﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﻛﮫ ﺧر رﻓت ای ﭘﺳر
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷﺗم ﻛﮫ او ﺧود واﻗف اﺳت
ﮔﻔت :آن را ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺧوش
ﻣر ﻣرا ﺗﻘﻠﯾدﺷﺎن ﺑر ﺑﺎد داد
ﺧﺎﺻﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻼن
ﻋﻛس ذوق آن ﺟﻣﺎﻋت ﻣﯾزدی
ﻋﻛس ﭼﻧدان ﺑﺎﯾد از ﯾﺎران َﺧوش
ﻋﻛس ﻛﺎول زد ﺗو آن ﺗﻘﻠﯾد دان
ﺗﺎ ﻧﺷد ﺗﺣﻘﯾق از ﯾﺎران ﻣﺑُر
ﺻﺎف ﺧواھﯽ ﭼﺷم ﻋﻘل و ﺳﻣﻊ را
زاﻧﻛﮫ آن ﺗﻘﻠﯾد ﺻوﻓﯽ از طﻣﻊ
* زاﻧﮑﮫ ﺻوﻓﯽ را طﻣﻊ ﺑردش زراه
طﻣﻊ ﻟوت و طﻣﻊ آن ذوق و ﺳﻣﺎع
ﮔر طﻣﻊ در آﯾﻧﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﯽ
ﮔر ﺗرازو را طﻣﻊ ﺑودی ﺑﮫ ﻣﺎل
* ﮔﻔت :ﮔﯾرم ﮐز طﻣﻊ ﻗﺎرون ﺷوی
ھر ﻧﺑﯽ ﻣﯾﮕﻔت ﺑﺎ ﻗوم از ﺻﻔﺎ
ﻣن دﻟﯾﻠم ﺣق ﺷﻣﺎ را ﻣﺷﺗری
* ھﺳت ﻣزد ﮐﺎر ﻣر دﻻل را
ﭼﯾﺳت ﻣزد ﻛﺎر ﻣن؟ دﯾدار ﯾﺎر
ﭼل ھزار او ﻧﺑﺎﺷد ﻣزد ﻣن
ﯾك ﺣﻛﺎﯾت ﮔوﯾﻣت ﺑﺷﻧو ﺑﮫ ھوش
ھر ﻛﮫ را ﺑﺎﺷد طﻣﻊ ،اﻟﻛن ﺷود

ﮔﻔت ﺧﺎدم :رﯾش ﺑﯾن ،ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺧﺎﺳت
ﻣن ﺗرا ﺑر ﺧر ﻣوﻛل ﻛرده ام
آﻧﭼﮫ ﻣن ﺑﺳﭘردم واﭘس ﺳﭘﺎر
ﺑﺎز ده آﻧﭼﮫ ﻓرﺳﺗﺎدم ﺑﮫ ﺗو
ﺑﺎﯾدش در ﻋﺎﻗﺑت واﭘس ﺳﭘرد
ﻧك ﻣن و ﺗو ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ دﯾن
ﺣﻣﻠﮫ آوردﻧد و ﺑودم ﺑﯾم ﺟﺎن
اﻧدر اﻧدازی و ﺟوﺋﯽ زآن ﻧﺷﺎن؟
ﭘﯾش ﺻد ﺳﮓ ،ﮔرﺑﮥ ﭘژﻣرده ای
ﻗﺎﺻد ﺟﺎن ﻣن ﻣﺳﻛﯾن ﺷدﻧد
ﻛﮫ ﺧرت را ﻣﯾﺑرﻧد ،ای ﺑﯽ ﻧوا؟
ور ﻧﮫ ﺗوزﯾﻌﯽ ﻛﻧﻧد اﯾﺷﺎن زرم
اﯾن زﻣﺎن ھر ﯾك ﺑﮫ اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺷدﻧد
اﯾن ﻗﺿﺎ ﺧود از ﺗو آﻣد ﺑر ﺳرم
ﭘﯾش آﻣد اﯾن ﭼﻧﯾن ظﻠﻣﯽ ﻣﮭﯾب
ﺗﺎ ﺗرا واﻗف ﻛﻧم زﯾن ﻛﺎرھﺎ
از ھﻣﮫ ﮔوﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ذوق ﺗر
زﯾن ﻗﺿﺎ راﺿﯾﺳت ﻣردی ﻋﺎرف اﺳت
ﻣر ﻣرا ھم ذوق آﻣد ﮔﻔﺗﻧش
ﻛﮫ دو ﺻد ﻟﻌﻧت ﺑر اﯾن ﺗﻘﻠﯾد ﺑﺎد
ﮐﺎب رو را رﯾﺧﺗﻧد از ﺑﮭر ﻧﺎن
وﯾن دﻟم زآن ﻋﻛس ذوﻗﯾن ﻣﯾﺷدی
ﻛﮫ ﺷوی از ﺑﺣر ﺑﯽ ﻋﻛس ،آب ﻛش
ﭼون ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺷد ،ﺷود ﺗﺣﻘﯾق آن
از ﺻدف ﻣﮕﺳل ،ﻧﮕﺷﺗﮫ ﻗطره د ُر
ﺑردران ﺗو ﭘرده ھﺎی طﻣﻊ را
ﻋﻘل او ﺑر ﺑﺳت از ﻧور ﻟﻣﻊ
ﻣﺎﻧد در ﺧﺳران و ﮐﺎرش ﺷد ﺗﺑﺎه
ﻣﺎﻧﻊ آﻣد ﻋﻘل او را ز اطﻼع
در ﻧﻔﺎق آن آﯾﻧﮫ ﭼون ﻣﺎﺳﺗﯽ
راﺳت ﻛﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﺗرازو وﺻف ﺣﺎل؟
آﺧر اﻻﻣر اﻧدر اﯾن ھﺎﻣون ﺷوی
ﻣن ﻧﺧواھم ﻣزد ﭘﯾﻐﺎم از ﺷﻣﺎ
داد ﺣق دﻻﻟﯾم ھر دو ﺳری
ﻣزد ﺑﺎﯾد داد ﺗﺎ ﮔوﯾد ﺳزا
ﮔر ﭼﮫ ﺧود ﺑو ﺑﻛر ﺑﺧﺷد ﭼل ھزار
ﻛﯽ ﺑود ِﺷﺑﮫ َﺷﺑﮫ د ُر ﻋدن؟
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﻛﮫ طﻣﻊ ﺷد ﺑﻧد ﮔوش
ﺑﺎ طﻣﻊ ﻛﯽ ﭼﺷم و دل روﺷن ﺷود؟

ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣوی اﻧدر ﺑﺻر
ﺣر ﺑود
ﮔر ﭼﮫ ﺑدھﯽ ﮔﻧﺟﮭﺎ ،او ّ
اﯾن ﺟﮭﺎن در ﭼﺷم او ﻣردار ﺷد
ﻻﺟرم از ﺣرص او ﺑﯽ ﻧور ﺑود
در ﻧﯾﺎﯾد ﻧﻛﺗﮫ ای در ﮔوش ﺣرص
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ﭘﯾش ﭼﺷم او ﺧﯾﺎل ﺟﺎه و زر
ﺟز ﻣﮕر ﻣﺳﺗﯽ ﻛﮫ از ﺣق ﭘر ﺑود
ھر ﻛﮫ از دﯾدار ﺑرﺧوردار ﺷد
ﻟﯾك آن ﺻوﻓﯽ ز ﻣﺳﺗﯽ دور ﺑود
ﺻد ﺣﻛﺎﯾت ﺑﺷﻧود ﻣدھوش ﺣرص
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 .16ﻗﺻﮫ آن ﻣﻔﻠس ﮐﮫ در زﻧدان ﺑود و زﻧداﻧﯾﺎن ازو در ﻓﻐﺎن
ﻣﺎﻧده در زﻧدان وﺑﻧد ﺑﯽ اﻣﺎن
ﺑود ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻔﻠﺳﯽ ﺑﯽ ﺧﺎن و ﻣﺎن
ﺑر دل ﺧﻠق از طﻣﻊ ﭼون ﻛوه ﻗﺎف
ﻟﻘﻣﮥ زﻧداﻧﯾﺎن ﺧوردی ﮔزاف
زاﻧﻛﮫ آن ﻟﻘﻣﮫ رﺑﺎ ﻛﺎوش ﺑَرد
زھره ﻧﯽ ﻛس را ﻛﮫ ﻟﻘﻣﮥ ﻧﺎن ﺧورد
او ﮔدا ﭼﺷم اﺳت اﮔر ﺳﻠطﺎن ﺑود
ھر ﻛﮫ دور از رﺣﻣت رﺣﻣﺎن ﺑود
ﮔﺷﺗﮫ زﻧدان دوزﺧﯽ ،زان ﻧﺎن رﺑﺎ
ﻣر ﻣروت را ﻧﮭﺎده زﯾر ﭘﺎ
ز آن طرف ھم ﭘﯾﺷت آﯾد آﻓﺗﯽ
ﮔر ﮔرﯾزی ﺑر اﻣﯾد راﺣﺗﯽ
ﺟز ﺑﮫ ﺧﻠوت ﮔﺎه ﺣق آرام ﻧﯾﺳت
ھﯾﭻ ﻛُﻧﺟﯽ ﺑﯽ دد و ﺑﯽ دام ﻧﯾﺳت
ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﭘﺎ ﻣزد و ﺑﯽ دق اﻟﺣﺻﯾر
ﻛﻧﺞ زﻧدان ﺟﮭﺎن ﻧﺎﮔزﯾر
ﻣﺑﺗﻼی ﮔرﺑﮫ ﭼﻧﮕﺎﻟﯽ ﺷوی
و ﷲ ،ار ﺳوراخ ﻣوﺷﯽ در روی
ﮔر ﺧﯾﺎﻻﺗش ﺑود ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل
آدﻣﯽ را ﻓرﺑﮭﯽ ھﺳت از ﺧﯾﺎل
ﻣﯽ ﮔدازد ھﻣﭼو ﻣوم از آﺗﺷﯽ
ور ﺧﯾﺎﻻﺗش ﻧﻣﺎﯾد ﻧﺎﺧوﺷﯽ
ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻻت ﺧوﺷﺎن دارد ﺧدا
در ﻣﯾﺎن ﻣﺎر و ﻛژدم ﮔر ﺗرا
ﻛﺎن ﺧﯾﺎﻟت ﻛﯾﻣﯾﺎی ﻣس ﺷود
ﻣﺎر و ﻛژدم ﻣر ﺗرا ﻣوﻧس ﺷود
ﻛﺎن ﻓرح وآن ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﯾش آﻣدﺳت
ﺻﺑر ﺷﯾرﯾن از ﺧﯾﺎل ﺧوش ﺷدﺳت
ﺿﻌف اﯾﻣﺎن ﻧﺎاﻣﯾدی و زﺣﯾر
آن ﻓرح آﯾد ز اﯾﻣﺎن در ﺿﻣﯾر
ﺣﯾث ﻻ ﺻﺑر ﻓﻼ إﯾﻣﺎن ﻟﮫ
ﺻﺑر از اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎﺑد ﺳر ُﻛﻠﮫ
ھر ﻛﮫ را ﻧﺑود ﺻﺑوری در ﻧﮭﺎد
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر :ﺧداش اﯾﻣﺎن ﻧداد
ھم وی اﻧدر ﭼﺷم آن دﯾﮕر ﻧﮕﺎر
آن ﯾﻛﯽ در ﭼﺷم ﺗو ﺑﺎﺷد ﭼو ﻣﺎر
و آن ﺧﯾﺎل ﻣوﻣﻧﯽ در ﭼﺷم دوﺳت
زاﻧﻛﮫ در ﭼﺷﻣت ﺧﯾﺎل ﻛﻔر اوﺳت
ﮔﺎه ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﺷد او و ﮔﺎه ﺷﺳت
ﻛﺎﻧدر اﯾن ﯾك ﺷﺧص ھر دو ﻓﻌل ھﺳت
ﻧﯾم او ﺣرص آوری ،ﻧﯾﻣﯾش ﺻﺑر
ﻧﯾم او ﻣوﻣن ﺑود ﻧﯾﻣﯾش ﮔﺑر
ﻛﺎﻓر ﮔﺑر ﻛﮭن
ﺑﺎز ﻣﻧﻛم
ﮔﻔت ﯾزداﻧت :ﻓﻣﻧﻛم ﻣوﻣ ٌن
ٌ
ﻧﯾﻣﮥ دﯾﮕر ﺳﭘﯾد و ھﻣﭼو ﻣﺎه
ھﻣﭼو ﮔﺎوی ﻧﯾﻣﮥ ﺟﻠدش ﺳﯾﺎه
ھر ﻛﮫ آن ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد ،ﻛد ﻛﻧد
ھر ﻛﮫ اﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد ،رد ﻛﻧد
ﻟﯾﮏ اﻧدر دﯾده ﯾﻌﻘوب ،ﻧور
از ﺟﻣﺎل ﯾوﺳف ،اﺧوان در ﻧﻔور
ﭼﺷم ﻓرع و ﭼﺷم اﺻﻠﯽ ﻧﺎﭘدﯾد
از ﺧﯾﺎل ﺑد ﻣر او را زﺷت دﯾد
ھر ﭼﮫ آن ﺑﯾﻧد ،ﺑﮕردد اﯾن ﺑدان
ﭼﺷم ظﺎھر ﺳﺎﯾﮥ آن ﭼﺷم دان
ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﺧورﺷﯾد ﭘﺎ دارد ﺑﺟﺎ؟
* ﺳﺎﯾﮥ اﺻل اﺳت ﻓرع ،اﻣﺎ ﮐﺟﺎ
اﯾن دﻛﺎن ﺑر ﺑﻧد و ﺑﮕﺷﺎ آن دﻛﺎن
ﺗو ﻣﻛﺎﻧﯽ ،اﺻل ﺗو در ﻻﻣﻛﺎن
ﺷش در اﺳت و ﺷش دره ،ﻣﺎت اﺳت ﻣﺎت
ﺷش ﺟﮭت ﻣﮕرﯾز زﯾرا در ﺟﮭﺎت
ﻣظطرﻧد از دﺳت آن ﺧرﻗﻠﺗﺑﺎن
* اﯾن ﺳﺧن را ﻧﯾﺳت ﺣد ،زﻧداﻧﯾﺎن

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36

 .17ﺷﻛﺎﯾت ﻛردن اھل زﻧدان ﭘﯾش وﻛﯾل ﻗﺎﺿﯽ از دﺳت آن ﻣﻔﻠس
اھل زﻧدان در ﺷﻛﺎﯾت آﻣدﻧد
ﺑﺎ وﻛﯾل ﻗﺎﺿﯽ ادراك ﻣﻧد
ﺑﺎز ﮔو آزار ﻣﺎ زﯾن ﻣرد دون
ﻛﮫ ﺳﻼم ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑر ﻛﻧون
ﯾﺎوه ﺗﺎز و طﺑل ﺧوار اﺳت و ﻣﺿر
ﻣﺳﺗﻣر
ﻛﺎﻧدر اﯾن زﻧدان ﺑﻣﺎﻧد او
ِ
ور ﺑﮫ ﺻد ﺣﯾﻠت ﮔﺷﺎﯾد طﻌﻣﮫ ای
ﻣرد زﻧداﻧﯽ ﻧﯾﺎﺑد ﻟﻘﻣﮫ ای
ﺣﺟﺗش اﯾن ﻛﮫ ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ :ﻛﻠوا
در زﻣﺎن ﭘﯾش آﯾد آن دوزخ ﮔﻠو
از وﻗﺎﺣت ﺑﯽ ﺻﻼ و ﺑﯽ ﺳﻼم
* ﭼون ﻣﮕس ﺣﺎﺿر ﺷود در ھر طﻌﺎم
ﻛر ﻛﻧد ﺧود را ،اﮔر ﮔوﺋﯾش ﺑس
* ﭘﯾش او ھﯾﭻ اﺳت ﻟوت ﺷﺻت ﻛس
ظل ﻣوﻻﻧﺎ ،اﺑد ﭘﺎﯾﻧده ﺑﺎد
ﻗﺣط ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ،داد داد
زﯾن ﭼﻧﯾن
ِ
ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ ﻛن ز وﻗﻔﯽ ﻟﻘﻣﮫ اﯾش
ﮔو ز زﻧدان ﺗﺎ رود اﯾن ﮔﺎوﻣﯾش
داد ﻛن اﻟﻣﺳﺗﻐﺎث اﻟﻣﺳﺗﻐﺎث
ای ز ﺗو ﺧوش ھم ذﻛور و ھم اﻧﺎث
ﮔﻔت ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻛﺎﯾت ﯾك ﺑﮫ ﯾك
ﺳوی ﻗﺎﺿﯽ ﺷد وﻛﯾل ﺑﺎ ﻧﻣك
ﭘس ﺗﻔﺣص ﻛرد از اﻋﯾﺎن ﺧوﯾش
ﺧواﻧد او را ﻗﺎﺿﯽ از زﻧدان ﺑﮫ ﭘﯾش
ﻛﮫ ﻧﻣودﻧد از ﺷﻛﺎﯾت آن رﻣﮫ
ﮔﺷت ﺛﺎﺑت ﭘﯾش ﻗﺎﺿﯽ آن ھﻣﮫ
ﺳوی ﺧﺎﻧﮥ ﻣرده رﯾﮓ ﺧوﯾش ﺷو
ﮔﻔت ﻗﺎﺿﯽ :ﺧﯾز زﯾن زﻧدان ﺑرو
ھﻣﭼو ﻛﺎﻓر ﺟﻧﺗم زﻧدان ﺗوﺳت
ﮔﻔت :ﺧﺎن و ﻣﺎن ﻣن اﺣﺳﺎن ﺗوﺳت
ﺧود ﺑﻣﯾرم ﻣن ز دروﯾﺷﯽ و ﻛد
ﮔر ز زﻧداﻧم ﺑراﻧﯽ ﺗو ﺑﮫ رد
رب أﻧظرﻧﯽ إﻟﯽ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎم
ھﻣﭼو اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت :ای ﺳﻼم
ﺗﺎ ﻛﮫ دﺷﻣن زادﮔﺎن را ﻣﯽ ﻛﺷم
ﻛﺎﻧدر اﯾن زﻧدان دﻧﯾﺎ ﻣن ﺧوﺷم
وز ﺑرای زاد ره ﻧﺎﻧﯽ ﺑود
ت اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑود
ھر ﻛﮫ او را ﻗو ِ
ﺗﺎ ﺑر آرﻧد از ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻏرﯾو
ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧم ﮔﮫ ﺑﮫ ﻣﻛر و ﮔﮫ ﺑﮫ رﯾو
ﮔﮫ ﺑﮫ زﻟف و ﺧﺎل ﺑﻧدم دﯾدﺷﺎن
ﮔﮫ ﺑﮫ دروﯾﺷﯽ ﻛﻧم ﺗﮭدﯾدﺷﺎن
وآﻧﭼﮫ ھﺳت از ﻗﺻد اﯾن ﺳﮓ در ﺧم اﺳت
ﻗوت اﯾﻣﺎﻧﯽ در اﯾن زﻧدان ﻛم اﺳت
ﻗوت ذوق آﯾد ﺑرو ﯾك ﺑﺎرﮔﯽ
از ﻧﻣﺎز و ﺻوم و ﺻد ﺑﯽ ﭼﺎرﮔﯽ
ﻗد ھﻠﻛﻧﺎ آه ﻣن طﻐﯾﺎﻧﮫ
أﺳﺗﻌﯾذ ﷲ ﻣن ﺷﯾطﺎﻧﮫ
ھر ﻛﮫ در وی رﻓت ،او آن ﻣﯽ ﺷود
ﯾك ﺳﮓ اﺳت و در ھزاران ﻣﯽ رود
دﯾو ﭘﻧﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧدر زﯾر ﭘوﺳت
ھر ﻛﮫ ﺳردت ﻛرد ﻣﯾدان ﻛﺎو در اوﺳت
ﺗﺎ ﻛﺷﺎﻧد آن ﺧﯾﺎﻟت در وﺑﺎل
ﭼون ﻧﯾﺎﺑد ﺻورت ،آﯾد در ﺧﯾﺎل
ﭼون ﺧﯾﺎﻟت ﻓﺎﺳد آﻣد ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ
* از ﺧﯾﺎﻻت ﺗو ﻣﯽ آﯾد ﺑﻼ
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻋﻠم و ﮔﺎھﯽ ﺧﺎن و ﻣﺎن
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻓرﺟﮫ و ﮔﺎھﯽ دﻛﺎن
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻣﺎﺟرا و داوری
* ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻣﮑﺳب و ﺳودا ﮔری
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﺑواﻟﻔﺿول و ﺑواﻟﺣزن
* ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻧﻘره و ﻓرزﻧد و زن
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻣﻔرش و ﮔﺎھﯽ ﻓراش
* ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﮐﺎﻟﮫ و ﮔﺎھﯽ ﻗﻣﺎش
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻣﯾﻎ و ﻣﺎغ و ﻟﯾﻎ و ﻻغ
* ﮔﮫ ﺧﯾﺎل آﺳﯾﺎ و ﺑﺎغ و راغ
ﮔﮫ ﺧﯾﺎل ﻧﺎﻣﮭﺎ و ﻧﻧﮕﮭﺎ
* ﮔﮫ ﺧﯾﺎل آﺷﺗﯽ و ﺟﻧﮕﮭﺎ
ھﯾن ﺑروب از دل ﭼﻧﯾن ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ
* ھﯾن ﺑرون ﮐن از ﺳر اﯾن ﺗﺧﯾﯾﻠﮭﺎ
از زﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮫ ،ﺑل از ﻋﯾن ﺟﺎن
ھﺎن ﺑﮕو ﻻﺣوﻟﮭﺎ اﻧدر زﻣﺎن
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ﮔﻔت ﻗﺎﺿﯽ :ﻣﻔﻠﺳﯽ را واﻧﻣﺎ
ﮔﻔت :اﯾﺷﺎن ﻣﺗﮭم ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼون
وز ﺗو ﻣﯾﺧواھﻧد ھم ﺗﺎ وارھﻧد
ﺟﻣﻠﮫ اھل ﻣﺣﻛﻣﮫ ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ
ھر ﻛﮫ را ﭘرﺳﯾد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎل او
ﮔﻔت ﻗﺎﺿﯽ :ﻛش ﺑﮕرداﻧﯾد ﻓﺎش
ﻛو ﺑﮫ ﻛو او را ﻣﻧﺎدی ھﺎ ﮐﻧﯾد
ھﯾﭻ ﻛس ﻧﺳﯾﮫ ﻧﺑﻔروﺷد ﺑدو
ھر ﻛﮫ دﻋوی آردش اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣن
ﭘﯾش ﻣن اﻓﻼس او ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت
آدﻣﯽ در ﺣﺑس دﻧﯾﺎ زآن ﺑود
ﻣﻔﻠﺳﯽ دﯾو را ﯾزدان ﻣﺎ
ﻛﺎو دﻏﺎ و ﻣﻔﻠس اﺳت و ﺑد ﺳ ُﺧن
ور ﻛﻧﯽ او را ﺑﮭﺎﻧﮫ آوری
ﺣﺎﺿر آوردﻧد ﭼون ﻓﺗﻧﮫ ﻓروﺧت
ﻛرد ﺑﯽ ﭼﺎره ﺑﺳﯽ ﻓرﯾﺎد ﻛرد
اﺷﺗرش ﺑردﻧد از ھﻧﮕﺎم ﭼﺎﺷت
ﺑر ﺷﺗر ﺑﻧﺷﺳت آن ﻗﺣط ﮔران
ﺳو ﺑﮫ ﺳو و ﻛو ﺑﮫ ﻛو ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺗﻧد
ﭘﯾش ھر ﺣﻣﺎم و ھر ﺑﺎزارﮔﮫ
ده ﻣﻧﺎدی ﮔر ،ﺑﻠﻧد آوازﯾﺎن
* ﺟﻣﻠﮕﺎن آوازھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ
* ﺑﯽ ﻧواﺋﯽ ،ﺑد اداﺋﯽ ،ﺑﯽ وﻓﺎ
ﻣﻔﻠس اﺳت اﯾن و ﻧدارد ھﯾﭻ ﭼﯾز
ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻧدارد ﺣﺑﮫ ای
ھﺎن و ھﺎن ﺑﺎ او ﺣرﯾﻔﯽ ﻛم ﻛﻧﯾد
ور ﺑﮫ ﺣﻛم آرﯾد اﯾن ﭘژﻣرده را
ﺧوش دم اﺳت او و ﮔﻠوﯾش ﺑس ﻓراخ
ﮔر ﺑﭘوﺷد ﺑﮭر ﻣﻛر آن ﺟﺎﻣﮫ را
ﺣرف ﺣﻛﻣت ﺑر زﺑﺎن ﻧﺎﺣﻛﯾم
ﮔر ﭼﮫ دزدی ﺟﺎﻣﮫ ای ﭘوﺷﯾده اﺳت
ﭼون ﺷﺑﺎﻧﮫ از ﺷﺗر آﻣد ﺑﮫ زﯾر
ﺑر ﻧﺷﺳﺗﯽ اﺷﺗرم را از ﭘﮕﺎه
ﮔﻔت :ﺗﺎ اﻛﻧون ﭼﮫ ﻣﯽ ﻛردﯾم ﭘس؟
طﺑل اﻓﻼﺳم ﺑﮫ ﭼرخ ﺳﺎﺑﻌﮫ
ﮔوش ﺗو ﭘُر ﺑوده اﺳت از طﻣﻊ ﺧﺎم
ﺗﺎ ﻛﻠوخ و ﺳﻧﮓ ﺑﺷﻧﯾد اﯾن ﺑﯾﺎن
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷب ﮔﻔﺗﻧد و در ﺻﺎﺣب ﺷﺗر
ھﺳت ﺑر ﺳﻣﻊ و ﺑﺻر ُﻣﮭر ﺧدا

ﮔﻔت :اﯾﻧك اھل زﻧداﻧت ﮔوا
ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد از ﺗو ﻣﯽ ﮔرﯾﻧد ﺧون
زﯾن ﻏرض ﺑﺎطل ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھﻧد
ھم ﺑر ادﺑﺎر و ﺑر اﻓﻼﺳش ﮔوا
ﮔﻔت :ﻣوﻻ ،دﺳت ازﯾن ﻣﻔﻠس ﺑﺷو
ﮔرد ﺷﮭر او ﻣﻔﻠس اﺳت و ﺑس ﻗﻼش
طﺑل اﻓﻼﺳش ﻋﯾﺎن ھر ﺟﺎ زﻧﯾد
ﻗرض ﻧدھد ھﯾﭻ ﻛس او را ﺗﺳو
ھﯾﭻ زﻧداﻧش ﻧﺧواھم ﻛرد ﻣن
ﻧﻘد و ﻛﺎﻻ ﻧﯾﺳﺗش ﭼﯾزی ﺑﮫ دﺳت
ﺗﺎ ﺑود ﻛﺎﻓﻼس )ﻓﻘر( او ﺛﺎﺑت ﺷود
ھم ﻣﻧﺎدی ﻛرد در ﻗرآن ﻣﺎ
ھﯾﭻ ﺑﺎ او ﺷرﻛت و ﺳودا ﻣﻛن
ﺻرﻓﮫ از وی ﻛﯽ ﺑری؟
ﻣﻔﻠس اﺳت اوَ ،
اﺷﺗر ُﻛردی ﻛﮫ ھﯾزم ﻣﯽ ﻓروﺧت
ھم ﻣوﻛل را ﺑﮫ داﻧﮕﯽ ﺷﺎد ﻛرد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷب ،و اﻓﻐﺎن او ﺳودی ﻧداﺷت
ﺻﺎﺣب اﺷﺗر ﭘﯽ اﺷﺗر دوان
ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺷﮭرش ﻋﯾﺎن ﺑﺷﻧﺎﺧﺗﻧد
ﻛرده ﻣردم ﺟﻣﻠﮫ در ﺷﻛﻠش ﻧﮕﮫ
ﺗرك و ُﮐرد و روﻣﯾﺎن و ﺗﺎزﯾﺎن
ﮐﺎﯾن ھﻣﮫ ﺗﺧم ﺟﻔﺎ ھﺎ ﮐﺎﺷﺗﮫ
ﻧﺎن رﺑﺎﺋﯽ ،ﻧر ﮔداﺋﯽ ،ﺑﯽ ﺣﯾﺎ
ﻗرض ﻧدھد ﻛس ﻣر او را ﯾك ﭘﺷﯾز
ﻣﻔﻠﺳﯽ ،ﻗﻠﺑﯽ ،دﻏﺎﯾﯽ ،دﺑﮫ ای
ﭼوﻧﻛﮫ او آﯾد ،ﮔره ﻣﺣﻛم زﻧﯾد
ﻣن ﻧﺧواھم ﻛرد زﻧدان ﻣرده را
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻧو دﺛﺎر ﺷﺎخ ﺷﺎخ
ﻋﺎرﯾﮫ اﺳت آن ،ﺗﺎ ﻓرﯾﺑد ﻋﺎﻣﮫ را
ُﺣﻠﮫ ھﺎی ﻋﺎرﯾت )ﻟﺑﺎس ﻗرﺿﯽ( دان ای ﺳﻠﯾم
دﺳت ﺗو ﭼون ﮔﯾرد آن ﺑﺑرﯾده دﺳت؟
ﻛرد ﮔﻔﺗش :ﻣﻧزﻟم دور اﺳت و دﯾر
ﺟو رھﺎ ﻛردم ،ﻛم از اﺧراج ﻛﺎه
ھوش ﺗو ﻛو؟ ﻧﯾﺳت اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ ﻛس؟
رﻓت و ،ﺗو ﻧﺷﻧﯾده ای اﯾن واﻗﻌﮫ؟
ﭘس طﻣﻊ ﻛر ﻣﯽ ﻛﻧد ﮔوش ،ای ﻏﻼم
ﻣﻔﻠس اﺳت و ﻣﻔﻠس اﺳت اﯾن ﻗﻠﺗﺑﺎن
ﺑر ﻧزد ،ﻛﺎو از طﻣﻊ ﭘر ﺑود ﭘر
در ُﺣ ُﺟب ﺑس ﺻورت اﺳت و ﺑس ﺻدا
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آﻧﭼﮫ او ﺧواھد رﺳﺎﻧد آن ﺑﮫ ﭼﺷم
وآﻧﭼﮫ او ﺧواھد رﺳﺎﻧد آن ﺑﮫ ﮔوش
ﮔر ﭼﮫ ﺗو ھﺳﺗﯽ ﻛﻧون ﻏﺎﻓل از آن
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ :ﯾزدان ﻣﺟﯾد
* ﮔر ﭼﮫ درﻣﺎن ﺟوﺋﯽ و ﮔوﺋﯽ ﺑﺟﺎن
ﻟﯾك زآن درﻣﺎن ﻧﺑﯾﻧﯽ رﻧﮓ و ﺑو
* ﮐون ﭘر ﭼﺎره اﺳت و ھﯾﭼت ﭼﺎره ﻧﯽ
ﭼﺷم را ای ﭼﺎره ﺟو ،در ﻻﻣﻛﺎن
اﯾن ﺟﮭﺎن از ﺑﯽ ﺟﮭت ﭘﯾدا ﺷدﺳت
ﺑﺎز ﮔرد از ھﺳت ﺳوی ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺟﺎی دﺧل اﺳت اﯾن ﻋدم ،از وی ﻣرم
ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﻧﻊ ﺣق ﭼون ﻧﯾﺳﺗﯾﺳت

از ﺟﻣﺎل و از ﻛﻣﺎل و از ﻛرﺷم
از ﺳﻣﺎع و از ﺑﺷﺎرت وز ﺧروش
وﻗت ﺣﺎﺟت ﺣق ﻛﻧد آن را ﻋﯾﺎن
از ﭘﯽ ھر درد درﻣﺎن آﻓرﯾد
ﮐﮫ ای ﺧدا ،درﻣﺎن ﮐﺎر ﻣن رﺳﺎن
ﺑﮭر درد ﺧوﯾش ،ﺑﯽ ﻓرﻣﺎن او
ﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﮕﺷﺎﯾد ﺧداﯾت روزﻧﯽ
ھﯾن ﺑﻧﮫ ،ﭼون ﭼﺷم ﻛﺷﺗﮫ ﺳوی ﺟﺎن
ﻛﮫ ز ﺑﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن را ﺟﺎ ﺷدﺳت
ﮔر ﺗو از ﺟﺎن طﺎﻟب ﻣوﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺟﺎی ﺧرج اﺳت اﯾن وﺟو ِد ﺑﯾش و ﻛم
ﺟز ﻣﻌطل در ﺟﮭﺎن ھﺳت ﮐﯾﺳت؟
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 .19ﻓﯽ اﻟﻣﻧﺎﺟﺎت
* ای ﺧدای ﭘﺎک ﺑﯽ اﻧﺑﺎز و ﯾﺎر
ﯾﺎد ده ﻣﺎ را ﺳﺧﻧﮭﺎی رﻗﯾق
ھم دﻋﺎ از ﺗو اﺟﺎﺑت ھم ز ﺗو
ﮔر ﺧطﺎ ﮔﻔﺗﯾم اﺻﻼﺣش ﺗو ﻛن
ﻛﯾﻣﯾﺎ داری ﻛﮫ ﺗﺑدﯾﻠش ﻛﻧﯽ
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻧﺎﮔرﯾﮭﺎ ﻛﺎر ﺗوﺳت
آب را و ﺧﺎك را ﺑر ھم زدی
ﻧﺳﺑﺗش دادی ﺑﮫ ﺟﻔت و ﺧﺎل و ﻋم
ﺑﺎز ﺑﻌﺿﯽ را رھﺎﺋﯽ داده ای
ﺑرده ای از ﺧوﯾش و ﭘﯾوﻧد و ﺳرﺷت
ھر ﭼﮫ ﻣﺣﺳوس اﺳت او رد ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻋﺷق او ﭘﯾدا و ﻣﻌﺷوﻗش ﻧﮭﺎن
اﯾن رھﺎ ﻛن ﻋﺷﻘﮭﺎی ﺻورﺗﯽ
آﻧﭼﮫ ﻣﻌﺷوق اﺳت ﺻورت ﻧﯾﺳت آن
آﻧﭼﮫ ﺑر ﺻورت ﺗو ﻋﺎﺷق ﮔﺷﺗﮫ ای
ﺻورﺗش ﺑر ﺟﺎﺳت ،اﯾن ﺳﯾری ز ﭼﯾﺳت؟
آﻧﭼﮫ ﻣﺣﺳوس اﺳت اﮔر ﻣﻌﺷوﻗﮫ اﺳت
ﭼون وﻓﺎ آن ﻋﺷق اﻓزون ﻣﯽ ﻛﻧد
ﭘرﺗو ﺧورﺷﯾد ﺑر دﯾوار ﺗﺎﻓت
ﺑر ﻛﻠوﺧﯽ دل ﭼﮫ ﺑﻧدی ای ﺳﻠﯾم؟
ای ﻛﮫ ﺗو ھم ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑر ﻋﻘل ﺧوﯾش
ﭘرﺗو ﻋﻘل اﺳت آن ﺑر ﺣس ﺗو
ﭼون ،زر اﻧدود اﺳت ﺧوﺑﯽ در ﺑﺷر
ﭼون ﻓرﺷﺗﮫ ﺑود ھﻣﭼون دﯾو ﺷد
اﻧدك اﻧدك ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد آن ﺟﻣﺎل

دﺳت ﮔﯾر و ﺟرم ﻣﺎ را در ﮔذار
ﻛﮫ ﺗو را رﺣم آورد آن ای رﻓﯾق
اﯾﻣﻧﯽ از ﺗو ﻣﮭﺎﺑت ھم ز ﺗو
ﻣﺻﻠﺣﯽ ﺗو ،ای ﺗو ﺳﻠطﺎن ﺳ ُﺧن
ﮔر ﭼﮫ ﺟوی ﺧون ﺑود ﻧﯾﻠش ﻛﻧﯽ
اﯾن ﭼﻧﯾن اﻛﺳﯾرھﺎ ز اﺳرار ﺗوﺳت
ز آب و ِﮔل ﻧﻘش ﺗن آدم زدی
ﺑﺎ ھزار اﻧدﯾﺷﮫ ﺷﺎدی و ﻏم
زﯾن ﻏم و ﺷﺎدی ﺟداﺋﯽ داده ای
ﻛرده ای در ﭼﺷم او ھر ﺧوب زﺷت
واﻧﭼﮫ ﻧﺎﭘﯾداﺳت ﻣﺳﻧد ﻣﯽ ﻛﻧد
ﯾﺎر ﺑﯾرون ،ﻓﺗﻧﮥ او در ﺟﮭﺎن
ﻋﺷق ﺑر ﺻورت ﻧﮫ ،ﺑر روی ﺳﺗﯽ )زن(
ﺧواه ﻋﺷق اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧواه آن ﺟﮭﺎن
ﭼون ﺑرون ﺷد ﺟﺎن ،ﭼراﯾش ھﺷﺗﮫ ای؟
ﻋﺎﺷﻘﺎ واﺟو ،ﻛﮫ ﻣﻌﺷوق ﺗو ﻛﯾﺳت
ﻋﺎﺷﻘﺳﺗﯽ ھر ﻛﮫ او را ﺣس ھﺳت
ﻛﯽ وﻓﺎ ﺻورت دﮔرﮔون ﻣﯽ ﻛﻧد؟
ﺗﺎﺑش ﻋﺎرﯾﺗﯽ دﯾوار ﯾﺎﻓت
واطﻠب اﺻﻠﯽ ﻛﮫ ﺗﺎﺑد او ﻣﻘﯾم
ﺧوﯾش ﺑر ﺻورت ﭘرﺳﺗﺎن دﯾده ﺑﯾش
ﻣس ﺗو
ﻋﺎرﯾت ﻣﯾدان ذھب ﺑر ّ
ور ﻧﮫ ﭼون ﺷد ﺷﺎھد ﺗو ﭘﯾر ﺧر؟
ﻛﺎن ﻣﻼﺣت اﻧدر او ﻋﺎرﯾﮫ ﺑُد
اﻧدك اﻧدك ﺧﺷك ﻣﯽ ﮔردد ﻧﮭﺎل
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رو ﻧُﻌَ ِ ّﻣ ْره ُ ﻧُﻧَ ِ ّﻛ ْﺳﮫ ُ ﺑﺧوان
ﻛﺎن ﺟﻣﺎل دل ﺟﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽ اﺳت
ﺧود ھم او آب و ،ھم او ﺳﺎﻗﯽ و ﻣﺳت
آن ﯾﻛﯽ را ﺗو ﻧداﻧﯽ از ﻗﯾﺎس
ﻣﻌﻧﯽ ﺗو ﺻورت اﺳت و ﻋﺎرﯾت
ﻣﻌﻧﯽ آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﺳﺗﺎﻧد ﺗرا
ﻣﻌﻧﯽ آن ﻧﺑود ﻛﮫ ﻛور و ﻛر ﻛﻧد
ﻛور را ﻗﺳﻣت ﺧﯾﺎل ﻏم ﻓزاﺳت
ﺣرف ﻗرآن را ﺿرﯾران ﻣﻌدﻧﻧد
ﭼون ﺗو ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﭘﯽ ﺧر رو ﻛﮫ َﺟﺳت
ﺧر ﭼو ھﺳت ،آﯾد ﯾﻘﯾن ﭘﺎﻻن ﺗرا
* ﺧر ﭼو ﺑﺎﺷد ﮐم ﻧﯾﺎﯾد ای ﻋﻣو
ﭘﺷت ﺧر دﻛﺎن ﻣﺎل و ﻣﻛﺳب اﺳت
ﺧر ﺑرھﻧﮫ ﺑر ﻧﺷﯾن ای ﺑو اﻟﻔﺿول
اﻟﻧﱠﺑﯽ ﻗد رﻛب ﻣﻌرورﯾﺎ
* ﺑﻠﮑﮫ آن ﺷﮫ ﺑس ﭘﯾﺎده رﻓﺗﮫ اﺳت
ﺷد ،ﺧر ﻧﻔس ﺗو ،ﺑر ﻣﯾﺧﯾش ﺑﺑﻧد
ﺑﺎر ﺻﺑر و ﺷﻛر ،او را ﺑردﻧﯾﺳت
ھﯾﭻ وازر ،وزر ﻏﯾری ﺑر ﻧداﺷت
طﻣﻊ ﺧﺎم اﺳت آن ،ﻣﺧور ﺧﺎم ای ﭘﺳر
ﻛﺎن ﻓﻼﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﮔﻧﺟﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻛﺎر ﺑﺧت اﺳت آن و آن ھم ﻧﺎدر اﺳت
ﻛﺳب ﻛردن ﮔﻧﺞ را ﻣﺎﻧﻊ ﻛﯽ اﺳت؟
ﺗﺎ ﻧﮕردی ﺗو ﮔرﻓﺗﺎر اﮔر
ﻛز اﮔر ﮔﻔﺗن رﺳول ﺑﺎ وﻓﺎق
ﻛﺎن ﻣﻧﺎﻓق در اﮔر ﮔﻔﺗن ﺑﻣرد
* ای ﺑﺳﺎ ﮐس ﻣرده در ﺑوک و ﻣﮕر
* ور ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺗو ﻧﻘﺻﺎن اﮔر
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 .20ﺗﻣﺛﯾل ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺳﺧن و اطﻼع ﺑر ﮐﺷف آن
دوﺳﺗﯽ ﺑردش ﺳوی ﺧﺎﻧﮥ ﺧراب
آن ﻏرﯾﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺟﺳت از ﺷﺗﺎب
ﭘﮭﻠوی ﻣن ﻣر ﺗرا ﻣﺳﻛن ﺷدی
ﮔﻔت او :اﯾن را اﮔر ﺳﻘﻔﯽ ﺑدی
در ﻣﯾﺎﻧﮫ داﺷﺗﯽ ﺣﺟرۀ دﮔر
ھم ﻋﯾﺎل ﺗو ﺑﯾﺎﺳودی اﮔر
ھم ﺑﯾﺎﺳودی اﮔر ﺑودﯾت ﺟﺎ
* ور رﺳﯾدی ﻣﯾﮭﻣﺎن روزی ﺗو را
ﺧﺎﻧﮥ ﺗو ﺑودی اﯾن ﻣﻌﻣور ﺟﺎ
* ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﻌﻣور ﺑودی اﯾن ﺳرا
ﻟﯾك ای ﺟﺎن ،در اﮔر ﻧﺗوان ﻧﺷﺳت
ﮔﻔت :آری ﭘﮭﻠوی ﯾﺎران ﺧوش اﺳت
وز ﺧوش ﺗزوﯾر اﻧدر آﺗﺷﻧد
اﯾن ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم طﻠب ﻛﺎر ﺧوﺷﻧد
ﻟﯾك ﻗﻠب از زر ﻧداﻧد ﭼﺷم ﻋﺎم
طﺎﻟب زر ﮔﺷﺗﮫ ،ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾر و ﺧﺎم
ﺑﯽ ﻣﺣك زر را ﻣﻛن از ظن ﮔزﯾن
ﭘرﺗوی ﺑر ﻗﻠب زد ﺧﺎﻟص ﺑﺑﯾن

دل طﻠب ﻛن ،دل ﻣﻧﮫ ﺑر اﺳﺗﺧوان
دوﻟﺗش از آب ﺣﯾوان ﺳﺎﻗﯽ اﺳت
ھر ﺳﮫ ﯾك ﺷد ﭼون طﻠﺳم ﺗو ﺷﻛﺳت
ﺑﻧدﮔﯽ ﻛن ژاژ ﻛم ﺧﺎ ،ﻧﺎﺷﻧﺎس
ﺑر ﻣﻧﺎﺳب ﺷﺎدی و ﺑر ﻗﺎﻓﯾت
ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻧﻘش ﮔرداﻧد ﺗرا
ﻣرﺗو را ﺑر ﻧﻘش ﻋﺎﺷق ﺗر ﻛﻧد
ﺑﮭرۀ ﭼﺷم اﯾن ﺧﯾﺎﻻت ﻓﻧﺎﺳت
ﺧر ﻧﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ ﭘﺎﻻن ﺑر زﻧﻧد
ﭼﻧد ﭘﺎﻻن دوزی ای ﭘﺎﻻن ﭘرﺳت؟
ﻛم ﻧﮕردد ﻧﺎن ،ﭼو ﺑﺎﺷد ﺟﺎن ﺗرا
ﺧود ﺑﮫ ﭘﺷﺗش رو ﻧﮭد ﭘﺎﻻن او
ﺟﺎن ﺗو ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺻد ﻗﺎﻟب اﺳت
ﺧر ﺑرھﻧﮫ ﻧﯽ ،ﻛﮫ راﻛب ﺷد رﺳول
و اﻟﻧﱠﺑﯽ ﻗﯾل ﺳﺎﻓر ﻣﺎﺷﯾﺎ
ﺑﺎر اﯾن و آن ﺑﺳﯽ ﭘذرﻓﺗﮫ اﺳت
ﭼﻧد ﺑﮕرﯾزد ز ﻛﺎر و ﺑﺎر ،ﭼﻧد؟
ﺧواه در ﺻد ﺳﺎل و ﺧواھﯽ ﺳﯽ و ﺑﯾﺳت
ھﯾﭻ ﻛس ﻧدرود ،ﺗﺎ ﭼﯾزی ﻧﻛﺎﺷت
ﺧﺎم ﺧوردن ﻋﻠت آرد در ﺑﺷر
ﻣن ھم آن ﺧواھم ،ﭼرا ﺟوﯾم دﻛﺎن
ﻛﺳب ﺑﺎﯾد ﻛرد ﺗﺎ ﺗن ﻗﺎدر اﺳت
ﭘﺎ ﻣﻛش از ﻛﺎر ،آن ﺧود در ﭘﯽ اﺳت
ﻛﮫ اﮔر اﯾن ﻛردﻣﯽ ،ﯾﺎ آن دﮔر
ﻣﻧﻊ ﻛرد و ﮔﻔت آن ھﺳت از ﻧﻔﺎق
وز اﮔر ﮔﻔﺗن ﺑﺟز ﺣﺳرت ﻧﺑرد
از ﺟﻣﺎل ﻋﺎﻓﯾت ﻧﺎﺧورده ﺑر
اﯾن ﺳﺧن ﺑﺷﻧو ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯽ ﻣﮕر

ﻧزد داﻧﺎ ﺧوﯾﺷﺗن را ﻛن ِﮔرو
ور ﻧداﻧﯽ ره ،ﻣرو ﺗﻧﮭﺎ ﺗو ﭘﯾش
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻛو ﻛﺷد ﺳوی ﻓﻧﺎ
ﺳوی ﻣن آﺋﯾد ،ﻧك ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن
ﺗﺎ ﻛﻧد آن ﺧواﺟﮫ را از آﻓﻼن
ﻋﻣر ﺿﺎﯾﻊ ،راه دور و روز دﯾر
ﻣﺎل ﺧواھم ،ﺟﺎه ﺧواھم ،و آب رو
ﻣﻧﻊ ﻛن ﺗﺎ ﻛﺷف ﮔردد رازھﺎ
ﭼﺷم ﻧرﮔس را از اﯾن ﻛرﻛس ﺑدوز
رﻧﮓ ﻣﯽ را واﺷﻧﺎس از رﻧﮓ ﻛﺎس
دﯾده ای ﭘﯾدا ﻛﻧد ﺻﺑر و درﻧﮓ
ﮔوھران ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﻧﮕﮭﺎ
آﻓﺗﺎب ﭼرخ ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺷوی
ﺗو ﺑرو در ﻛﺎرﮔﮫ ﺑﯾﻧش ﻋﯾﺎن
ﺧﺎرج آن ﻛﺎر ﻧﺗواﻧﯾش دﯾد
آﻧﻛﮫ ﺑﯾرون ﺟﺳت ،از وی ﻏﺎﻓل اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺻﻧﻊ و ﺻﺎﻧﻊ را ﺑﮭم
ﭘس ﺑرون ﻛﺎرﮔﮫ ﭘوﺷﯾدﮔﯾﺳت
ﻻﺟرم از ﻛﺎرﮔﺎھش ﻛور ﺑود
ﺗﺎ ﻗﺿﺎ را ﺑﺎز ﮔرداﻧد ز در
زﯾر ﻟب ﻣﯽ ﻛرد ھر دم رﯾﺷﺧﻧد
ﺗﺎ ﺑﮕردد ﺣﻛم و ﺗﻘدﯾر اﻟﮫ
ﻛرد در ﮔردن ھزاران ظﻠم و ﺧون
وز ﺑرای ﻗﮭر او آﻣﺎده ﺷد
دﺳت و ﭘﺎﯾش ﺧﺷك ﮔﺷﺗﯽ ز اﺣﺗﯾﺎل
وز ﺑرون ﻣﯾﻛﺷت طﻔﻼن را ﮔزاف
ﺑر دﮔر ﻛس ،ظ ّن ﺣﻘدی ﻣﯾﺑرد
ﺧود ﺣﺳود و دﺷﻣن او آن ﺗن اﺳت
او ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾدود ،ﻛﮫ ﻛو ﻋدو؟
ﺑر دﮔر ﻛس ،دﺳت ﻣﯾﺧﺎﯾد ﺑﮫ ﻛﯾن
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ﮔر ﻣﺣك داری ﮔزﯾن ﻛن ،ور ﻧﮫ رو
ﭘس ﻣﺣك ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺎن ﺟﺎن ﺧوﯾش
ﺑﺎﻧﮓ ﻏوﻻن ھﺳت ﺑﺎﻧﮓ آﺷﻧﺎ
ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽ دارد ﻛﮫ ھﺎن ای ﻛﺎروان
ﻧﺎم ھر ﯾك ﻣﯾﺑرد ﻏول ،ای ﻓﻼن
ﭼون رﺳد آن ﺟﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮔرگ و ﺷﯾر
ﭼﮫ ﺑود آن ﺑﺎﻧﮓ ﻏول ای ﻧﯾﮑﺧو؟
از درون ﺧوﯾش اﯾن آوازھﺎ
ذﻛر ﺣق ﻛن ،ﺑﺎﻧﮓ ﻏوﻻن را ﺑﺳوز
ﺻﺑﺢ ﺻﺎدق را ز ﻛﺎذب واﺷﻧﺎس
ﺗﺎ ﺑود ﻛز دﯾده ﮔﺎن ھﻔت رﻧﮓ
رﻧﮕﮭﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺟز اﯾن رﻧﮕﮭﺎ
ﮔوھر ﭼﮫ؟ ﺑﻠﻛﮫ درﯾﺎﺋﯽ ﺷوی
ﻛﺎر ﻛن ،در ﻛﺎرﮔﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎن
ﻛﺎر ﭼون ﺑر ﻛﺎر ﻛن ﭘرده ﺗﻧﯾد
ﻛﺎرﮔﮫ ،ﭼون ﺟﺎی ﺑﺎش ﻋﺎﻣل اﺳت
ﭘس درآ در ﻛﺎرﮔﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم
ﻛﺎرﮔﮫ ﭼون ﺟﺎی روﺷن دﯾده ﮔﯾﺳت
رو ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ داﺷت ﻓرﻋون ﻋﻧود
ﻻﺟرم ﻣﯾﺧواﺳت ﺗﺑدﯾل ﻗدر
ﺧود ﻗﺿﺎ ﺑر ﺳﺑﻠت آن ﺣﯾﻠﮫ ﻣﻧد
ﺻد ھزاران طﻔل ﻛﺷت او ،ﺑﯽ ﮔﻧﺎه
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣوﺳﯽ ﻧﺑﯽ ﻧﺎﯾد ﺑرون
آن ھﻣﮫ ﺧون ﻛرد و ﻣوﺳﯽ زاده ﺷد
ﮔر ﺑدﯾدی ﻛﺎرﮔﺎه ﻻ ﯾزال
اﻧدرون ﺧﺎﻧﮫ اش ﻣوﺳﯽ ﻣﻌﺎف
ھﻣﭼو ﺻﺎﺣب ﻧﻔس ،ﻛﺎو ﺗن ﭘرورد
ﻋدو و آن ﺣﺳود و دﺷﻣن اﺳت
ﻛﺎﯾن ّ
او ﭼو ﻣوﺳﯽ و ﺗﻧش ﻓرﻋون او
ﻧﻔس او در ﺧﺎﻧﮥ ﺗن ﻧﺎزﻧﯾن
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 .21ﻣﻼﻣت ﻛردن ﻣردﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ را ﻛﮫ ﻣﺎدر را ﺑﮫ ﺗﮭﻣت ﺑﮑﺷت
ھم ﺑﮫ زﺧم ﺧﻧﺟر و ھم زﺧم ﻣﺷت
آن ﯾﻛﯽ از ﺧﺷم ﻣﺎدر را ﺑﻛﺷت
ﯾﺎد ﻧﺎوردی ﺗو ﺣق ﻣﺎدری
آن ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗش ﻛﮫ :از ﺑد ﮔوھری
او ﭼﮫ ﻛرد آﺧر ﺑﺗو؟ ای زﺷت ﺧو
ھﯽ ﺗو ﻣﺎدر را ﭼرا ﻛﺷﺗﯽ؟ ﺑﮕو
ﻣﯽ ﻧﮕوﺋﯽ ﮐو ﭼﮫ ﮐرد ،آﺧر ﭼﮫ ﺑود؟
* ھﯾﭼﮑس ﮐﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﺎدر؟ ای ﻋﻧود
ﻛﺷﺗﻣش ﻛﺎن ﺧﺎك ﺳﺗﺎر وی اﺳت
ﮔﻔت :ﻛﺎری ﻛرد ﻛﺎن ﻋﺎر وی اﺳت
ﻏرق ﺧون در ﺧﺎک ﮔور آﻏﺷﺗﻣش
* ﻣﺗﮭم ﺷد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ زآن ﮐﺷﺗﻣش
ﮔﻔت :ﭘس ھر روز ﻣردی را ﻛﺷم
ﮔﻔت :آن ﻛس را ﺑﻛش ای ﻣﺣﺗﺷم
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ﻛﺷﺗم او را ،رﺳﺗم از ﺧوﻧﮭﺎی ﺧﻠق
ﻧﻔس ﺗوﺳت آن ﻣﺎدر ﺑد ﺧﺎﺻﯾت
ﭘس ﺑﻛش او را ﻛﮫ ﺑﮭر آن دﻧﯽ
از وی اﯾن دﻧﯾﺎی ﺧوش ﺑر ﺗوﺳت ﺗﻧﮓ
ﻧﻔس ﻛﺷﺗﯽ ،ﺑﺎز رﺳﺗﯽ ز اﻋﺗذار
ﮔر ﺷﻛﺎل آرد ﻛﺳﯽ ﺑر ﮔﻔت ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺑﯾﺎ را ﻧﯽ ﻛﮫ ﻧﻔس ﻛﺷﺗﮫ ﺑود؟
ﮔوش ﻧﮫ ﺗو ای طﻠب ﻛﺎر ﺻواب
دﺷﻣن ﺧود ﺑوده اﻧد آن ﻣﻧﻛران
دﺷﻣن آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻗﺻد ﺟﺎن ﻛﻧد
ﻧﯾﺳت ﺧﻔﺎﺷك ﻋدوی آﻓﺗﺎب
ﺗﺎﺑش ﺧورﺷﯾد او را ﻣﯽ ُﻛﺷد
دﺷﻣن آن ﺑﺎﺷد ﻛز او آﯾد ﻋذاب
ﻣﺎﻧﻊ ﺧوﯾﺷﻧد ﺟﻣﻠﮥ ﻛﺎﻓران
ﻛﯽ ﺣﺟﺎب ﭼﺷم آن ﻓردﻧد ﺧﻠق؟
ﭼون ﻏﻼم ھﻧدوﯾﯽ ﻛﺎو ﻛﯾن ﻛﺷد
ﺳر ﻧﮕون ﻣﯽ اﻓﺗد از ﺑﺎم ﺳرا
ﮔر ﺷود ﺑﯾﻣﺎر دﺷﻣن ﺑﺎ طﺑﯾب
در ﺣﻘﯾﻘت ره زن ﺟﺎن ﺧودﻧد
ﮔﺎزری ﮔر ﺧﺷم ﮔﯾرد ز آﻓﺗﺎب
ﺗو ﯾﻛﯽ ﺑﻧﮕر ﻛﮫ را دارد زﯾﺎن
ﮔر ﺗرا ﺣق آﻓرﯾده زﺷت رو
ور ﺑَ َرد ﻛﻔﺷت ،ﻣرو در ﺳﻧﮕﻼخ
ﺗو ﺣﺳودی ﻛز ﻓﻼن ﻣن ﻛﻣﺗرم
ﺧود ﺣﺳد ﻧﻘﺻﺎن و ﻋﯾب دﯾﮕر اﺳت
آن ﺑﻠﯾس از ﻧﻧﮓ و ﻋﺎر ﻛﻣﺗری
از ﺣﺳد ﻣﯾﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑود
آن اﺑو ﺟﮭل از ﻣﺣﻣد ﻧﻧﮓ داﺷت
ﺑو اﻟﺣﻛم ﻧﺎﻣش ﺑُد و ﺑوﺟﮭل ﺷد
ﻣن ﻧدﯾدم در ﺟﮭﺎن ﺟﺳت و ﺟو
اﻧﺑﯾﺎ را واﺳطﮫ ز آن ﻛرد ﺣق
* درﮔذر از ﻓﺿل و از ﭼﺳﺗﯽ و ﻓن
زاﻧﻛﮫ ﻛس را از ﺧدا ﻋﺎری ﻧﺑود
آن ﻛﺳﯽ ﻛش ﻣﺛل ﺧود ﭘﻧداﺷﺗﯽ
ﭼون ﻣﻘرر ﺷد ﺑزرﮔﯽ رﺳول
ﭘس ﺑﮫ ھر دوری وﻟﯾﯽ ﻗﺎﺋم اﺳت
ھر ﻛﮫ را ﺧوی ﻧﻛو ﺑﺎﺷد ،ﺑرﺳت
ﯽ ﻗﺎﺋم آن وﻟﯽ اﺳت
ﭘس اﻣﺎم ﺣ ّ
ﻣﮭدی و ھﺎدی وی اﺳت ای راه ﺟو

ﻧﺎی او ﺑُرم ﺑﮫ اﺳت از ﻧﺎی ﺧﻠق
ﻛﮫ ﻓﺳﺎد اوﺳت در ھر ﻧﺎﺣﯾت
ھر دﻣﯽ ﻗﺻد ﻋزﯾزی ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
از ﭘﯽ او ﺑﺎ ﺣق و ﺑﺎ ﺧﻠق ﺟﻧﮓ
ﻛس ﺗرا دﺷﻣن ﻧﻣﺎﻧد در دﯾﺎر
از ﺑرای اﻧﺑﯾﺎ و اوﻟﯾﺎ
ﭘس ﭼراﺷﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﺑود و ﺣﺳود؟
ﺑﺷﻧو اﯾن اﺷﻛﺎل و ﺷﺑﮭت را ﺟواب
زﺧم ﺑر ﺧود ﻣﯾزدﻧد اﯾﺷﺎن ﭼﻧﺎن
دﺷﻣن آن ﻧﺑود ﻛﮫ ﺧود ﺟﺎن ﻣﯽ ﻛﻧد
او ﻋدوی ﺧوﯾش آﻣد در ﺣﺟﺎب
رﻧﺞ او ،ﺧورﺷﯾد ھرﮔز ﻛﯽ ﻛﺷد؟
ﻣﺎﻧﻊ آﯾد ﻟﻌل را از آﻓﺗﺎب
از ﺷﻌﺎع ﺟوھر ﭘﯾﻐﻣﺑران
ﭼﺷم ﺧود را ﻛور و ﻛژ ﻛردﻧد ﺧﻠق
از ﺳﺗﯾزۀ ﺧواﺟﮫ ،ﺧود را ﻣﯽ ﻛﺷد
ﺗﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻛرده ﺑﺎﺷد ﺧواﺟﮫ را
ور ﻛﻧد ﻛودك ﻋداوت ﺑﺎ ادﯾب
راه ﻋﻘل و ﺟﺎن ﺧود را ﺧود زدﻧد
ﻣﺎھﯾﯽ ﮔر ﺧﺷم ﻣﯾﮕﯾرد ز آب
ﻋﺎﻗﺑت ﻛﮫ ﺑود ﺳﯾﺎه اﺧﺗر از آن
ھﺎن ﻣﺷو ھم زﺷت رو ،ھم زﺷت ﺧو
ور دو ﺷﺎخ اﺳﺗت ﻣﺷو ﺗو ﭼﺎر ﺷﺎخ
ﻣﯽ ﻓزاﯾد ﻛﻣﺗری در اﺧﺗرم
ﺑﻠﻛﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻛﻣﯾﮭﺎ ﺑدﺗر اﺳت
ﺧوﯾﺷﺗن اﻓﻛﻧد در ﺻد اﺑﺗری
ﺧود ﭼﮫ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻠﻛﮫ ﺧون ﭘﺎﻻ ﺑود
وز ﺣﺳد ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻓراﺷت
ای ﺑﺳﺎ اھل از ﺣﺳد ﻧﺎاھل ﺷد
ھﯾﭻ اھﻠﯾت ﺑﮫ از ﺧوی ﻧﻛو
ﺗﺎ ﭘدﯾد آﯾد ﺣﺳدھﺎ در ﻗﻠق
ﮐﺎر ﺧدﻣت دارد و ُﺧﻠق ﺣﺳن
ﺣﺎﺳد ﺣق ھﯾﭻ دﯾﺎری ﻧﺑود
زآن ﺳﺑب ﺑﺎ او ﺣﺳد ﺑرداﺷﺗﯽ
ﭘس ﺣﺳد ﻧﺎﯾد ﻛﺳﯽ را از ﻗﺑول
ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت آزﻣﺎﯾش داﺋم اﺳت
ھر ﻛﺳﯽ ﻛﺎو ﺷﯾﺷﮫ دل ﺑﺎﺷد ﺷﻛﺳت
ﺧواه از ﻧﺳل ﻋﻣر ﺧواه از ﻋﻠﯽ اﺳت
ھم ﻧﮭﺎن و ھم ﻧﺷﺳﺗﮫ ﭘﯾش رو

آن وﻟﯾﯽ ﻛم از او ،ﻗﻧدﯾل اوﺳت
ﻧور را در ﻣرﺗﺑت ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎﺳت
ﭘرده ھﺎی ﻧور دان ﭼﻧدﯾن طﺑق
ﺻف ﺻف اﻧد اﯾن ﭘرده ھﺎﺷﺎن ﺗﺎ اﻣﺎم
ﭼﺷﻣﺷﺎن طﺎﻗت ﻧدارد ﻧور ﭘﯾش
ﺗﺎب ﻧﺎرد از ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر
رﻧﺞ ﺟﺎن و ﻓﺗﻧﮥ اﯾن اﺣول اﺳت
ﭼون ز ھﻔﺻد ﺑﮕذرد ،او ﯾم ﺷود
ﻛﯽ ﺻﻼح آﺑﯽ و ﺳﯾب ﺗر اﺳت؟
ﻧﯽ ﭼو آھن ،ﺗﺎﺑﺷﯽ ﺧواھد ﻟطﯾف
ﻛﺎو ﺟذوب ﺗﺎﺑش آن اژدھﺎﺳت
زﯾر ﭘﺗك و آﺗش اﺳت او ﺳرخ و َﺧوش
در دل آﺗش رود ﺑﯽ راﺑطﮫ
ﭘﺧﺗﮕﯽ ز آﺗش ﻧﯾﺎﺑﻧد و ﺧطﺎب
ھﻣﭼو ﭘﺎ را در روش ،ﭘﺎ ﺗﺎﺑﮫ ای
ﻣﯽ ﺷود ﺳوزان و ﻣﯽ آرد ﻧﻣﺎ
ﺷﻌﻠﮫ ھﺎ را ﺑﺎ وﺟودش راﺑطﮫ ﺳت
آب ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﺑد
ﻣﯾرﺳد از واﺳطﮥ اﯾن دل ﺑﮫ ﻓن
دل ﻧﺟوﯾد ،ﺗن ﭼﮫ داﻧد ﺟﺳت و ﺟو؟
ﭘس ﻧظرﮔﺎه ﺧدا دل ،ﻧﯽ ﺗن اﺳت
ﺑﺎ دل ﺻﺎﺣب دﻟﯽ ﻛﺎو ﻣﻌدن اﺳت
ﻟﯾك ﺗرﺳم ﺗﺎ ﻧﻠﻐزد ﻓﮭم ﻋﺎم
اﯾﻧﻛﮫ ﮔﻔﺗم ھم ﻧﺑد ﺟز ﺑﯽ ﺧودی
ﻣر ﮔدا را دﺳﺗﮕﮫ ﺑر در ﺑود
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او ﭼو ﻧور اﺳت و ﺧرد ﺟﺑرﯾل اوﺳت
واﻧﻛﮫ زﯾن ﻗﻧدﯾل ﻛم ﻣﺷﻛﺎة ﻣﺎﺳت
زاﻧﻛﮫ ھﻔﺻد ﭘرده دارد ﻧور ﺣق
از ﭘس ھر ﭘرده ﻗوﻣﯽ را ﻣﻘﺎم
اھل ﺻف آﺧرﯾن از ﺿﻌف ﺧوﯾش
وآن ﺻف ﭘﯾش از ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺑﺻر
روﺷﻧﯾﯽ ﻛﺎو ﺣﯾﺎت اول اﺳت
اﺣوﻟﯾﮭﺎ اﻧدك اﻧدك ﻛم ﺷود
آﺗﺷﯽ ﻛﺎﺻﻼح آھن ﯾﺎ زر اﺳت
ﺳﯾب و آﺑﯽ ﺧﺎﻣﯾﯽ دارد ﺧﻔﯾف
ﻟﯾك آھن را ﻟطﯾف ،آن ﺷﻌﻠﮫ ھﺎﺳت
ھﺳت آن آھن ﻓﻘﯾر ﺟور ﻛش
ﺣﺎﺟب آﺗش ﺑود ﺑﯽ واﺳطﮫ
ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ آب و ﻓرزﻧدان آب
واﺳطﮫ دﯾﮕﯽ ﺑود ،ﯾﺎ ﺗﺎﺑﮫ ای
ﯾﺎ ﻣﻛﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺗﺎ آن ھوا
ﭘس ﻓﻘﯾر آن اﺳت ﻛﺎو ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺳت
* ﭘس ﻓﻘﯾر آن اﺳت ﮐو ﺧود را دھد
ﭘس دل ﻋﺎﻟم وی اﺳت اﯾرا ﻛﮫ ﺗن
دل ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗن ﭼﮫ داﻧد ﮔﻔت وﮔو؟
ﭘس ﻧظرﮔﺎه ﺷﻌﺎع آن آھن اﺳت
ﺑﺎز اﯾن دﻟﮭﺎی ﺟزوی ﭼون ﺗن اﺳت
ﺑس ﻣﺛﺎل و ﺷرح ﺧواھد اﯾن ﻛﻼم
ﺗﺎ ﻧﮕردد ﻧﯾﻛوﺋﯽ ﻣﺎ ﺑدی
ﭘﺎی ﻛﺞ را ﻛﻔش ﻛﺞ ﺑﮭﺗر ﺑود
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 .22اﻣﺗﺣﺎن ﮐردن ﭘﺎدﺷﺎه آن دو ﻏﻼم را ﻛﮫ ﻧو ﺧرﯾده ﺑود
ﺑﺎ ﯾﻛﯽ ز آن دو ،ﺳﺧن ﮔﻔت و ﺷﻧﯾد
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دو ﻏﻼم ارزان ﺧرﯾد
از ﻟب ﺷﻛر ﭼﮫ زاﯾد؟ ﺷﻛرآب
ﯾﺎﻓﺗش زﯾرك دل و ﺷﯾرﯾن ﺟواب
اﯾن زﺑﺎن ﭘرده اﺳت ﺑر درﮔﺎه ﺟﺎن
آدﻣﯽ ﻣﺧﻔﯽ اﺳت در زﯾر زﺑﺎن
ﺳر ﺻﺣن ﺧﺎﻧﮫ ﺷد ﺑر ﻣﺎ ﭘدﯾد
ﭼوﻧﻛﮫ ﺑﺎدی ﭘرده را در ھم ﻛﺷﯾد
ّ
ﮔﻧﺞ زر ،ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎر و ﻛژدم اﺳت
ﻛﺎﻧدر آن ﺧﺎﻧﮫ ﮔﮭر ﯾﺎ ﮔﻧدم اﺳت
ز اﻧﻛﮫ ﻧﺑود ﮔﻧﺞ زر ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺑﺎن
ﯾﺎ در او ﮔﻧﺞ اﺳت و ﻣﺎری ﺑر ِﻛران
ﻛز ﭘس ﭘﺎﻧﺻد ﺗﺎﻣل دﯾﮕران
ﺑﯽ ﺗﺎﻣل او ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯽ ﭼﻧﺎن
ﺟﻣﻠﮫ درﯾﺎ ،ﮔوھر ﮔوﯾﺎﺳﺗﯽ
ﮔﻔﺗﯽ اﻧدر ﺑﺎطﻧش درﯾﺎﺳﺗﯽ
ﺣق و ﺑﺎطل را از او ﻓرﻗﺎن ﺷدی
ﻧور ھر ﮔوھر ﻛﮫ زو ﺗﺎﺑﺎن ﺷدی
ذره ذره ﺣق و ﺑﺎطل را ﺟدا
ﻧور ﻓرﻗﺎن ﻓرق ﻛردی ﺑﮭر ﻣﺎ
ھم ﺳؤال و ھم ﺟواب از ﻣﺎ ﺑُدی
ﻧور ﮔوھر ﻧور ﭼﺷم ﻣﺎ ﺷدی
ﭼون ﺳؤال اﺳت اﯾن ﻧظر در اﺷﺗﺑﺎه
ﭼﺷم ﻛژ ﻛردی ،دو دﯾدی ﻗرص ﻣﺎه

22.13
22.14
22.15
22.16
22.17
22.18
22.19
22.20
22.21

راﺳت ﮔردان ﭼﺷم را در ﻣﺎھﺗﺎب
ﻓﻛرﺗت را ﻛژ ﻣﺑﯾن ،ﻧﯾﻛو ﻧﮕر
ھر ﺟواﺑﯽ ﻛﺎن ز ﮔوش آﯾد ﺑﮫ دل
ﮔوش دﻻل اﺳت و ﭼﺷم اھل وﺻﺎل
در ﺷﻧود ﮔوش ﺗﺑدﯾل ﺻﻔﺎت
ز آﺗش ار ﻋﻠﻣت ﯾﻘﯾن ﺷد از ﺳ ُﺧن
ﺗﺎ ﻧﺳوزی ﻧﯾﺳت آن ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن
ﮔوش ﭼون ﻧﺎﻓذ ﺑود ،دﯾده ﺷود
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﺑﺎز ﮔرد

ﺗﺎ ﯾﻛﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺗو ﻣﮫ را ،ﻧﮏ ﺟواب
ھﺳت ھم ﻧور و ﺷﻌﺎع آن ﮔﮭر
ﭼﺷم ﮔﻔت :از ﻣن ﺷﻧو آن را ﺑﮭل
ﭼﺷم ﺻﺎﺣب ﺣﺎل و ﮔوش اﺻﺣﺎب ﻗﺎل
در ﻋﯾﺎن دﯾدھﺎ ﺗﺑدﯾل ذات
ﭘﺧﺗﮕﯽ ﺟو ،در ﯾﻘﯾن ﻣﻧزل ﻣﻛن
اﯾن ﯾﻘﯾن ﺧواھﯽ در آﺗش در ﻧﺷﯾن
ور ﻧﮫ ﻗل در ﮔوش ﭘﯾﭼﯾده ﺷود
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺷﮫ ﺑﺎ آن ﻏﻼﻣﺎﻧش ﭼﮫ ﻛرد

 .23ﺑراه ﻛردن ﺷﺎه ﯾﻛﯽ از آن دو ﻏﻼم را و از دﯾﮕری ﭘرﺳﯾدن و ﺑﺎز ﮔﻔﺗن او آﻧﭼﮫ در وی اﺳت
آن دﮔر را ﻛرد اﺷﺎرت ﻛﮫ ﺑﯾﺎ
آن ﻏﻼﻣك را ﭼو دﯾد اھل ذﻛﺎ
23.1
ﺟد ﭼو ﮔوﯾد طﻔﻠﻛم ﺗﺣﻘﯾر ﻧﯾﺳت
ﻛﺎف رﺣﻣت ﮔﻔﺗﻣش ﺗﺻﻐﯾر ﻧﯾﺳت
23.2
ِ
ﺑود او ﮔﻧده دھﺎن دﻧدان ﺳﯾﺎه
ﭼون ﺑﯾﺎﻣد آن دوم در ﭘﯾش ﺷﺎه
23.3
ﺟﺳت و ﺟوﯾﯽ ﻛرد ھم زاﺳرار او
ﮔر ﭼﮫ ﺷﮫ ﻧﺎﺧوش ﺷد از دﯾدار او
23.4
دور ﺑﻧﺷﯾن ﻟﯾك زآن ﺳو ﺗر ﻣران
ﮔﻔت :ﺑﺎ اﯾن ﺷﻛل و اﯾن ﮔﻧده دھﺎن
23.5
ﻧﯽ ﺟﻠﯾس و ﯾﺎر و ھم ﺑﻘﻌﮫ ﺑُدی
ﻛﮫ ﺗو زاھل ﻧﺎﻣﮫ و رﻗﻌﮫ ﺑُدی
23.6
ﺗو ﻣرﯾض و ﻣﺎ طﺑﯾب ﭘُر ﻓﻧﯾم
ﺗﺎ ﻋﻼج آن دھﺎن ﺗو ﻛﻧﯾم
23.7
ﻧﯾﺳت ﻻﯾق از ﺗو دﯾده دوﺧﺗن
ﺑﮭر ﻛﯾﻛﯽ ﻧو ﮔﻠﯾﻣﯽ ﺳوﺧﺗن
23.8
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﺻورت ﻋﻘﻠت ﻧﻛو
ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺑﻧﺷﯾن ،دو ﺳﮫ دﺳﺗﺎن ﺑﮕو
23.9
ﺳوی ﺣﻣﺎﻣﯽ ﻛﮫ رو ﺧود را ﺑﺧﺎر
آن ذﻛﯽ را ﭘس ﻓرﺳﺗﺎد او ﺑﮫ ﻛﺎر
23.10
ﺻد ﻏﻼﻣﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻧﯽ ﯾﻛﯽ
وﯾن دﮔر را ﮔﻔت :ﺗو ﭼﮫ زﯾرﻛﯽ
23.11
ﻧزد ﻣﺎ آ ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ زآن ﯾﺎر ﺑد
* ﺑﺎز ﻗﺎﺑل ﺗر ﺑدی زآن ﯾﺎر َﺧود
23.12
از ﺗو ﻣﺎ را ﺳرد ﻣﯽ ﻛرد آن ﺣﺳود
آن ﻧﮫ ای ﻛﮫ ﺧواﺟﮫ ﺗﺎش ﺗو ﻧﻣود
23.13
ﺣﯾز و ﻧﺎﻣرد و ﭼﻧﺎن اﺳت و ﭼﻧﯾن
ﮔﻔت :او دزد و ﻛژ اﺳت و ﻛژﻧﺷﯾن
23.14
راﺳت ﮔوﯾﯽ ﻣن ﻧدﯾدﺳﺗم ﭼو او
ﮔﻔت :ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑُدﺳت او راﺳت ﮔو
23.15
ﺣﻠم و دﯾﻧداری و اﺣﺳﺎن وﺳﺧﺎ
* راﺳﺗﯽ و ﻧﯾﮑﺧوﺋﯽ و ﺣﯾﺎ
23.16
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد ،ﻣن ﻧﮕوﯾم ﺗﮭﻣت اﺳت
راﺳت ﮔوﯾﯽ در ﻧﮭﺎدش ﺧﻠﻘت اﺳت
23.17
ﻣﺗﮭم دارم وﺟود ﺧوﯾش را
ﻛژ ﻧﮕوﯾم آن ﻧﻛو اﻧدﯾش را
23.18
ﻣن ﻧﺑﯾﻧم در وﺟود ﺧود ،ﺷﮭﺎ
ﺑﺎﺷد او در ﻣن ﺑﺑﯾﻧد ﻋﯾﺑﮭﺎ
23.19
ﻛﯽ ﺑُدی ﻓﺎرغ وی از اﺻﻼح ﺧوﯾش
ھر ﻛﺳﯽ ﮔر ﻋﯾب ﺧود دﯾدی ز ﭘﯾش
23.20
ﻻﺟرم ﮔوﯾﻧد ﻋﯾب ھﻣدﮔر
ﻏﺎﻓﻠﻧد اﯾن ﺧﻠق از ﺧود ﺑﯽ ﺧﺑر
23.21
ﻣن ﺑﺑﯾﻧم روی ﺗو ،ﺗو روی ﻣن
ﻣن ﻧﺑﯾﻧم روی ﺧود را ای ﺷﻣن
23.22
ﻧور او از ﻧور ﺧﻠﻘﺎن اﺳت ﺑﯾش
آن ﻛﺳﯽ ﻛﮫ او ﺑﺑﯾﻧد روی ﺧوﯾش
23.23
زاﻧﻛﮫ دﯾدش دﯾد ﺧﻼﻗﯽ ﺑود
ﮔر ﺑﻣﯾرد ،ﻧور او ﺑﺎﻗﯽ ﺑود
23.24
روی ﺧود ﻣﺣﺳوس ﺑﯾﻧد ﭘﯾش رو
ﻧور ﺣﺳﯽ ﻧﺑود آن ﻧوری ﻛﮫ او
23.25
آﻧﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﮔﻔت او از ﻋﯾب ﺗو
ﮔﻔت :اﻛﻧون ﻋﯾﺑﮭﺎی او ﺑﮕو
23.26
ﻛدﺧدای ﻣﻠﻛت و ﻛﺎر ﻣﻧﯽ
ﺗﺎ ﺑداﻧم ﻛﮫ ﺗو ﻏم ﺧوار ﻣﻧﯽ
23.27
ﮔر ﭼﮫ ھﺳت او ﻣر ﻣرا ﺧوش ﺧواﺟﮫ ﺗﺎش
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾم ﻋﯾﺑﮭﺎش
23.28

ﻋﯾب او ﺻدق و ذﻛﺎ و ھﻣدﻣﯽ
آن ﺟواﻧﻣردی ﻛﮫ ﺟﺎن را ھم ﺑداد
ﭼﮫ ﺟواﻧﻣردی ﺑود ﻛﺎن را ﻧدﯾد
ﺑﮭر ﯾك ﺟﺎن ،ﻛﯽ ﭼﻧﯾن ﻏﻣﮕﯾن ﺷدی؟
ﻛﺎو ز ﺟوی آب ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑود
داﻧد او ﭘﺎداش ﺧود در ﯾوم دﯾن
ھر زﻣﺎن ﺟودی دﮔرﮔون زاﯾدش
ﭘس ﻋوض دﯾدن ،ﺿد ﺗرﺳﯾدن اﺳت
ﺧواض را
ﺷﺎد دارد دﯾد ُدر ّ
زاﻧﻛﮫ ﻛس ﭼﯾزی ﻧﺑﺎزد ﺑﯽ ﺑدﯾل
دﯾد دارد ﻛﺎر ،ﺟز ﺑﯾﻧﺎ ﻧرﺳت
ھﺳت او در ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻋﯾب ﺟو
ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻧﯾﻛو و ﺑﺎ ﺧود ﺑَد ﺑُدﺳت
ﻣدح ﺧود در ﺿﻣن ﻣدح او ﻣﯾﺎر
ﺷرﻣﺳﺎری آﯾدت از ﻣﺎ ورا

23.29
23.30
23.31
23.32
23.33
23.34
23.35
23.36
23.37
23.38
23.39
23.40
23.41
23.42
23.43

ﻋﯾب او ﻣﮭر و وﻓﺎ و ﻣردﻣﯽ
ﻛﻣﺗرﯾن ﻋﯾﺑش ﺟواﻧﻣردی و داد
ﺻد ھزاران ﺟﺎن ﺧدا ﻛرده ﭘدﯾد
ور ﺑدﯾدی ،ﻛﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺧﻠش ﺑدی؟
ﺑر ﻟب ﺟو ﺑﺧل آب آن را ﺑود
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ :ھر ﻛس از ﯾﻘﯾن
ﻛﮫ ﯾﻛﯽ را ده ﻋوض ﻣﯽ آﯾدش
ﺟود ﺟﻣﻠﮫ از ﻋوﺿﮭﺎ دﯾدن اﺳت
ﺑﺧل ﻧﺎدﯾدن ﺑود اﻋواض را
ﭘس ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ھﯾﭻ ﻛس ﻧﺑود ﺑﺧﯾل
ﭘس ﺳﺧﺎ از ﭼﺷم آﯾد ﻧﯽ ز دﺳت
ﻋﯾب دﯾﮕر آﻧﻛﮫ ﺧود ﺑﯾن ﻧﯾﺳت او
ﻋﯾب ﺟوی وﻋﯾب ﮔوی ﺧود ﺑُدﺳت
ﮔﻔت ﺷﮫ :ﺟﻠدی ﻣﻛن در ﻣدح ﯾﺎر
زاﻧﻛﮫ ﻣن در اﻣﺗﺣﺎن آرم ورا

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.20
24.21
24.22

 .24ﻗﺳم ﻏﻼم در ﺻدق و وﻓﺎی ﯾﺎر ﺧود از طﮭﺎرت ظن ﺧود
ﻣﺎ ِﻟ َك ْاﻟ ُﻣ ْﻠ ِك و ﺑﮫ رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم
ﮔﻔت :ﻧﯽ وﷲ ﺑﺎ ¤اﻟﻌظﯾم
ﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺟت ﺑل ﺑﮫ ﻓﺿل و ﻛﺑرﯾﺎ
آن ﺧداﯾﯽ ﻛﮫ ﻓرﺳﺗﺎد اﻧﺑﯾﺎ
آﻓرﯾد او ﺷﮭﺳواران ﺟﻠﯾل
آن ﺧداوﻧدی ﻛﮫ از ﺧﺎك ذﻟﯾل
ﺑﮕذراﻧﯾد از ﺗك اﻓﻼﻛﯾﺎن
ﭘﺎﻛﺷﺎن ﻛرد از ﻣزاج ﺧﺎﻛﯾﺎن
واﻧﮕﮫ او ﺑر ﺟﻣﻠﮥ اﻧوار ﺗﺎﺧت
ﺑر ﮔرﻓت از ﻧﺎر و ﻧور ﺻﺎف ﺳﺎﺧت
ﺗﺎ ﻛﮫ آدم ﻣﻌرﻓت زآن راه ﯾﺎﻓت
آن ﺳﻧﺎ ﺑرﻗﯽ ﻛﮫ ﺑر ارواح ﺗﺎﻓت
ﭘس ﺧﻠﯾﻔﮫ ش ﻛرد آدم ﻛﺎن ﺑدﯾد
آن ﻛز آدم ُرﺳت و دﺳت ﺷﯾث ﭼﯾد
در ھوای ﺑﺣر ﺟﺎن ،د ُرﺑﺎر ﺷد
ﻧوح از آن ﮔوھر ﭼو ﺑرﺧوردار ﺷد
ﺑﯽ ﺣذر در ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﻧﺎر رﻓت
ﺟﺎن اﺑراھﯾم از آن اﻧوار زﻓت
ﭘﯾش دﺷﻧﮥ آﺑدارش ﺳر ﻧﮭﺎد
ﭼوﻧﻛﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل در ﺟوﯾش ﻓﺗﺎد
آھن اﻧدر دﺳت ﺑﺎ ﻓش ﻧرم ﺷد
ﺟﺎن داود از ﺷﻌﺎﻋش ﮔرم ﺷد
دﯾو ﮔﺷﺗش ﺑﻧده ﻓرﻣﺎن و ﻣطﯾﻊ
ﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷد وﺻﺎﻟش را رﺿﯾﻊ
ﭼﺷم روﺷن ﻛرد از ﺑوی ﭘﺳر
در ﻗﺿﺎ ﯾﻌﻘوب ﭼون ﺑﻧﮭﺎد ﺳر
ﺷد ﭼﻧﺎن ﺑﯾدار در ﺗﻌﺑﯾر ﺧواب
ﯾوﺳف ﻣﮫ رو ﭼو دﯾد آن آﻓﺗﺎب
ﻣﻠﻛت ﻓرﻋون را ﯾك ﻟﻘﻣﮫ ﻛرد
ﭼون ﻋﺻﺎ از دﺳت ﻣوﺳﯽ آب ﺧَورد
ھﻔت ﻧوﺑت ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧد و ﺑﺎز ﯾﺎﻓت
* ﺟﺎن ﺟرﺟﯾس از ﻓرش ﭼون راز ﯾﺎﻓت
ﮐرد در ﺟوف درﺧﺗش ﺟﺎن ﻓدی
* ﭼوﻧﮑﮫ زﮐرﯾﺎ ز ﻋﺷﻘش دم زدی
در درون ﻣﺎھﯽ او آرام ﯾﺎﻓت
* ﭼوﻧﮑﮫ ﯾوﻧس ﺟرﻋﮫ ای زآن ﺟﺎم ﯾﺎﻓت
ﺳر ﺑﮫ طﺷت زر ﻧﮭﺎد از ذوق او
* ﭼوﻧﮑﮫ ﯾﺣﯾﯽ ﻣﺳت ﮔﺷت از ﺷوق او
ﭼﺷم را در ﺑﺎﺧت از ﺑﮭر ﻟﻘﺎ
* ﭼون ﺷﻌﯾب آﮔﺎه ﺷد زﯾن ارﺗﻘﺎ
در ﺑﻼ ﭼون دﯾد آﺛﺎر وﺻﺎل
* ﺷﮑر ﮐرد اﯾوب ﺻﺎﺑر ھﻔت ﺳﺎل
آب ﺣﯾوان ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﮐم زدﻧد
* ﺧﺿر و اﻟﯾﺎس از ﻣﯾش ﭼون دم زدﻧد

24.23
24.24
24.25
24.26
24.27
24.28
24.29
24.30
24.31
24.32
24.33
24.34
24.35
24.36
24.37
24.38
24.39
24.40
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.46
24.47
24.48
24.49
24.50
24.51
24.52
24.53
24.54
24.55
24.56
24.57
24.58
24.59
24.60
24.61

ﻧردﺑﺎﻧش ﻋﯾﺳﯽ ﻣرﯾم ﭼو ﯾﺎﻓت
ﭼون ﻣﺣﻣد ﯾﺎﻓت آن ﻣﻠك و ﻧﻌﯾم
ﭼون اﺑو ﺑﻛر آﯾت ﺗوﻓﯾق ﺷد
ﭼون ﻋﻣر ﺷﯾدای آن ﻣﻌﺷوق ﺷد
ﭼون ﻛﮫ ﻋﺛﻣﺎن آن ﻋﯾﺎن را ﻋﯾن ﮔﺷت
ﭼون ز روﯾش ﻣرﺗﺿﯽ ﺷد د ُر ﻓﺷﺎن
* روﺷن از ﻧورش ﭼو ﺳﺑطﯾن آﻣدﻧد
* ﭼوﻧﮑﮫ ﺳﺑطﯾن از ﺳرش ﻓﺎرغ ﺑدﻧد
* آن ﯾﮑﯽ از زھر ،ﺟﺎن ﮐرده ﻧﺛﺎر
ﭼون ﺟﻧﯾد از ُﺟﻧد او دﯾد آن ﻣدد
ﺑﺎﯾزﯾد اﻧدر ﻣزﯾدش را ﭼو دﯾد
ﭼون ﻛﮫ ﻛرﺧﯽ ﻛرخ او را ﺷد ﺣرص
ﭘور ادھم ﻣرﻛب آن ﺳو راﻧد ﺷﺎد
و آن ﺷﻘﯾق از ﺷق آن راه ﺷﮕرف
* ﺷد ﻓﺿﯾل از رھزﻧﯽ ره ﭘﯾر راه
* ﺑﺷر ﺣﺎﻓﯽ را ﻣﺑﺷر ﺷد ادب
* ﭼوﻧﮑﮫ ذواﻟﻧون از ﻏﻣش دﯾواﻧﮫ ﺷد
* ﭼون ﺳری ﺑﯽ ﺳر ﺷد اﻧدر راه او
ﺻد ھزاران ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻧﮭﺎن
ﻧﺎﻣﺷﺎن از رﺷك ﺣق ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧد
* رﺣﻣت و رﺿوان ﺣق در ھر زﻣﺎن
ﺣق آن ﻧور و ﺣق روﺣﺎﻧﯾﺎن
ﺑﺣر ﺟﺎن و ﺟﺎن ﺑﺣر ار ﮔوﯾﻣش
ﺣق آن آﻧﯽ ﻛﮫ اﯾن و آن از اوﺳت
ﻛﮫ ﺻﻔﺎت ﺧواﺟﮫ ﺗﺎش و ﯾﺎر ﻣن
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ داﻧم ز وﺻف آن ﻧدﯾم
ﺷﺎه ﮔﻔت :اﻛﻧون از آن ِ ﺧود ﺑﮕو
ﺗو ﭼﮫ داری و ﭼﮫ ﺣﺎﺻل ﻛرده ای؟
روز ﻣرگ اﯾن ﺣس ﺗو ﺑﺎطل ﺷود
در ﻟﺣد ﻛﺎﯾن ﭼﺷم را ﺧﺎك آﮔﻧد
آن زﻣﺎن ﻛﺎﯾن دﺳت و ﭘﺎﯾت ﺑر درد
* ﻧور دل از ﺟﺎن ﺑود ،ای ﯾﺎر ﻏﺎر
آن زﻣﺎن ﻛﺎﯾن ﺟﺎن ﺣﯾواﻧﯽ ﻧﻣﺎﻧد
ﺷرط ﻣن ﺟﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳن ،ﻧﯽ ﻛردن اﺳت
ﺟوھری داری ز اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺧری؟
اﯾن ﻋرﺿﮭﺎی ﻧﻣﺎز و روزه را
ﻧﻘل ﻧﺗوان ﻛرد ﻣر اﻋراض را
ﺗﺎ ﻣﺑدل ﮔﺷت ﺟوھر زﯾن ﻋرض
ﮔﺷت ﭘرھﯾز ﻋرض ﺟوھر ﺑﮫ ﺟﮭد

ﺑر ﻓراز ﭼرخ ﭼﺎرم ﺑرﺷﺗﺎﻓت
ﻗرص ﻣﮫ را ﻛرد او در دم دو ﻧﯾم
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺷﮫ ﺻﺎﺣب و ﺻدﯾق ﺷد
ﺣق و ﺑﺎطل را ﭼو دل ﻓﺎروق ﺷد
ﻧور ﻓﺎﯾض ﺑود و ذواﻟﻧورﯾن ﮔﺷت
ﮔﺷت او ﺷﯾر ﺧدا درﻣرج ﺟﺎن
ﻋرش را د ُرﯾن و ﻗرطﯾن آﻣدﻧد
ﮔوﺷوار ﻋرش رﺑﺎﻧﯽ ﺷدﻧد
وآن ﺳر اﻓﮑﻧده ﺑراھش ﻣﺳت وار
ﺧود ﻣﻘﺎﻣﺎﺗش ﻓزون ﺷد از ﻋدد
ﻧﺎم ﻗطب اﻟﻌﺎرﻓﯾن از ﺣق ﺷﻧﯾد
ﺷد ﺧﻠﯾﻔﮥ ﻋﺷق و رﺑﺎﻧﯽ ﻧﻔس
ﮔﺷت او ﺳﻠطﺎن ﺳﻠطﺎﻧﺎن داد
ﮔﺷت او ﺧورﺷﯾد رای و ﺗﯾز طرف
ﭼون ﺑﮫ ﻟﺣظﮥ ﻟطف ﺷد ﻣﻠﺣوظ ﺷﺎه
ﺳرﻧﮭﺎد اﻧدر ﺑﯾﺎﺑﺎن طﻠب
ﻣﺻر ﺟﺎن را ھﻣﭼو ﺷﮑر ﺧﺎﻧﮫ ﺷد
ﺑر ﺳرﯾر ﺳروران ﺷد ﺟﺎه او
ﺳر ﻓرازاﻧﻧد ز آن ﺳوی ﺟﮭﺎن
ھر ﮔداﯾﯽ ﻧﺎﻣﺷﺎن را ﺑر ﻧﺧواﻧد
ﺑﺎد ﺑر ﺟﺎن و روان ﭘﺎﮐﺷﺎن
ﻛﺎﻧدر آن ﺑﺣرﻧد ھﻣﭼون ﻣﺎھﯾﺎن
ﻧﯾﺳت ﻻﯾق ،ﻧﺎم ﻧو ﻣﯾﺟوﯾﻣش
ﻣﻐزھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑدو ﺑﺎﺷﻧد ﭘوﺳت
ھﺳت ﺻد ﭼﻧدان ﻛﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﻣن
ﺑﺎورت ﻧﺎﯾد ،ﭼﮫ ﮔوﯾم ای ﻛرﯾم؟
ﭼﻧد ﮔوﯾﯽ آن اﯾن و آن او
از ﺗﮓ درﯾﺎ ﭼﮫ د ُر آورده ای
ﻧور ﺟﺎن داری ﻛﮫ ﯾﺎر دل ﺷود؟
ھﺳﺗت آﻧﭼﮫ ﮔور را روﺷن ﻛﻧد؟
ﭘر و ﺑﺎﻟت ھﺳت ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑر ﭘرد؟
ُﻣﺳﺗﻌﺎر او را ﻣدان ،ای ﻣﺳت ﻋﺎر
ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾدت ﺑر ﺟﺎ ﻧﺷﺎﻧد
ﺑل ﺣﺳن را ﺳوی ﯾزدان ﺑردن اﺳت
اﯾن ﻋرﺿﮭﺎ ﻛﮫ ﻓﻧﺎ ﺷد ﭼون ﺑری؟
ﭼون ﻛﮫ ﻻ ﯾﺑﻘﯽ زﻣﺎﻧﯾن اﻧﺗﻔﯽ
ﻟﯾك از ﺟوھر ﺑرﻧد اﻣراض را
ﭼون ز ﭘرھﯾزی ﻛﮫ زاﯾل ﺷد ﻣرض
ﺷد دھﺎن ﺗﻠﺦ ،از ﭘرھﯾز ﺷﮭد
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از زراﻋت ﺧﺎﻛﮭﺎ ﺷد ﺳﻧﺑﻠﮫ
آن ﻧﻛﺎح زن ﻋرض ﺑُد ،ﺷد ﻓﻧﺎ
ﺟﻔت ﻛردن اﺳب و اﺷﺗر را ﻋرض
ھﺳت آن ﺑﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎﻧدن ھم ﻋرض
ھم ﻋرض دان ﻛﯾﻣﯾﺎ ﺑردن ﺑﻛﺎر
ﺻﯾﻘﻠﯽ ﻛردن ﻋرض ﺑﺎﺷد ﺷﮭﺎ
ﭘس ﻣﮕو ﻛﮫ ﻣن ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻛرده ام
اﯾن ﺻﻔت ﻛردن ﻋرض ﺑﺎﺷد ﺧﻣش
ﮔﻔت :ﺷﺎھﺎ ﺑﯽ ﻗﻧوط ﻋﻘل ﻧﯾﺳت
ﭘﺎدﺷﺎھﺎ ﺟز ﻛﮫ ﯾﺎس ﺑﻧده ﻧﯾﺳت
ﮔر ﻧﺑودی ﻣر ﻋرض را ﻧﻘل و ﺣﺷر
اﯾن ﻋرﺿﮭﺎ ﻧﻘل ﺷد ﻟون دﮔر
ﻧﻘل ھر ﭼﯾزی ﺑود ھم ﻻﯾﻘش
روز ﻣﺣﺷر ھر ﻋرض را ﺻورﺗﯾﺳت
ﺑﻧﮕر اﻧدر ﺧود ،ﻧﮫ ﺗو ﺑودی ﻋرض؟
ﺑﻧﮕر اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ و ﻛﺎﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
ﮐﺎن ﻓﻼن ﺧﺎﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﺎ دﯾدﯾم ﺧَوش
از ﻣﮭﻧدس آن ﻋرض و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ
ﭼﯾﺳت اﺻل و ﻣﺎﯾﮥ ھر ﭘﯾﺷﮫ ای؟
ﺟﻣﻠﮫ اﺟزای ﺟﮭﺎن را ﺑﯽ ﻏرض
اول ﻓﻛر آﺧر آﻣد در ﻋﻣل
ﻣﯾوه ھﺎ در ﻓﻛر دل اول ﺑود
ﭼون ﻋﻣل ﻛردی ﺷﺟر ﺑﻧﺷﺎﻧدی
ﮔر ﭼﮫ ﺷﺎخ و ﺑﯾﺦ و ﺑرﮔش اول اﺳت
ﭘس ﺳری ﻛﮫ ﻣﻐز آن اﻓﻼك ﺑود
ﻧﻘل اﻋراض اﺳت اﯾن ﺑﺣث و ﻣﻘﺎل
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ﺧود ﻋرض ﺑودﻧد ﺗﺎ
اﯾن ﻋرﺿﮭﺎ از ﭼﮫ زاﯾد؟ از ﺻور
اﯾن ﺟﮭﺎن ﯾك ﻓﻛرت اﺳت از ﻋﻘل ﻛل
ﻋﺎﻟم اول ﺟﮭﺎن اﻣﺗﺣﺎن
ﭼﺎﻛرت ﺷﺎھﺎ ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺑﻧده ات ﭼون ﺧدﻣت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻛرد
اﯾن ﻋرض ﺑﺎ ﺟوھر آن ﺑﯾﺿﮫ اﺳت و طﯾر
ﮔﻔت ﺷﺎھﻧﺷﮫ :ﭼﻧﯾن ﮔﯾر اﻟﻣراد
ﮔﻔت :ﻣﺧﻔﯽ داﺷﺗﺳت آن را ﺧرد
زاﻧﻛﮫ ﮔر ﭘﯾدا ﺷدی اﺷﻛﺎل ﻓﻛر
ﭘس ﻋﯾﺎن ﺑودی ﻧﮫ ﻏﯾب ،ای ﺷﺎه اﯾن
ﻛﯽ درﯾن ﻋﺎﻟم ﺑت و ﺑﺗﮕر ﺑدی؟
ﭘس ﻗﯾﺎﻣت ﺑودی اﯾن دﻧﯾﺎی ﻣﺎ

داروی ﻣو ﻛرد ،ﻣو را ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﺟوھر ﻓرزﻧد ﺣﺎﺻل ﺷد ز ﻣﺎ
ﻛره ﺑزاﺋﯾدن ﻏرض
ﺟوھر ّ
ﮔﺷت ﺟوھر ﻣﯾوه اش ،اﯾﻧك ﻏرض
ﺟوھری ز آن ﻛﯾﻣﯾﺎ ،ﮔر ﺷد ﺑﯾﺎر
زﯾن ﻋرض ﺟوھر ھﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺻﻔﺎ
دﺧل آن اﻋراض را ﺑﻧﻣﺎ ،ﻣرم
ﺳﺎﯾﮥ ﺑز را ﭘﯽ ﻗرﺑﺎن ﻣﻛش
ﮔر ﺗو ﻓرﻣﺎﯾﯽ ﻋرض را ﻧﻘل ﻧﯾﺳت
ھرﻋرض ﻛﺎن رﻓت ﺑﺎز آﯾﻧده ﻧﯾﺳت
ﻓﻌل ﺑودی ﺑﺎطل و اﻗوال ﻗﺷر
ﺣﺷر ھر ﻓﺎﻧﯽ ﺑود ﻛون دﮔر
ﻻﯾق ﮔﻠﮫ ﺑود ھم ﺳﺎﯾﻘش
ﺻورت ھر ﯾك ﻋرض را ﻧوﺑﺗﯾﺳت
ﺟﻧﺑش ﺟﻔﺗﯽ و ﺟﻔﺗﯽ ﺑﺎ ﻏرض
در ﻣﮭﻧدس ﺑود ﭼون اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑود ﻣوزون ﺻﻔﮫ و ﺳﻘف و درش
آﻟت آورد و درﺧت از ﺑﯾﺷﮫ ھﺎ
ﺟز ﺧﯾﺎل و ﺟز ﻋرض و اﻧدﯾﺷﮫ ای
درﻧﮕر ،ﺣﺎﺻل ﻧﺷد ﺟز از ﻋرض
ﺑُﻧﯾت ﻋﺎﻟم ﭼﻧﺎن دان در ازل
در ﻋﻣل ظﺎھر ﺑﮫ آﺧر ﻣﯽ ﺷود
اﻧدر آﺧر ﺣرف اول ﺧواﻧدی
آن ھﻣﮫ از ﺑﮭر ﻣﯾوه ﻣرﺳل اﺳت
اﻧدر آﺧر ﺧواﺟﮥ ﻟوﻻك ﺑود
ﻧﻘل اﻋراض اﺳت اﯾن ﺷﯾر و ﺷﻐﺎل
اﻧدر اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎﻣد َھ ْل أﺗﯽ
وﯾن ﺻورھﺎ از ﭼﮫ زاﯾد؟ از ﻓﻛر
ﻋﻘل ﭼون ﺷﺎه اﺳت و ﺻورﺗﮭﺎ ُرﺳُل
ﻋﺎﻟم ﺛﺎﻧﯽ ﺟزای اﯾن و آن
آن ﻋرض زﻧﺟﯾر و زﻧدان ﻣﯽ ﺷود
آن ﻋرض ،ﻧﯽ ﺧﻠﻌﺗﯽ ﺷد در ﻧﺑرد؟
اﯾن از آن و ،آن از اﯾن زاﯾد ﺑﺳﯾر
اﯾن ﻋرﺿﮭﺎی ﺗو ،ﯾك ﺟوھر ﻧزاد؟
ﺗﺎ ﺑود ﻏﯾب اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾك و ﺑد
ﻛﺎﻓر و ﻣوﻣن ﻧﮕﻔﺗﯽ ﺟز ﻛﮫ ذﻛر
ﻧﻘش دﯾن و ﻛﻔر ﺑودی ﺑر ﺟﺑﯾن
ﭼون ﻛﺳﯽ را زھرۀ ﺗﺳﺧر ﺑدی؟
در ﻗﯾﺎﻣت ،ﻛﮫ ﻛﻧد ﺟرم و ﺧطﺎ؟

ﻟﯾك از ﻋﺎﻣﮫ ،ﻧﮫ از ﺧﺎﺻﺎن ُﺧود
از اﻣﯾران ﺧﻔﯾﮫ دارم ،ﻧز وزﯾر
وز ﺻورھﺎی ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺻد ھزار
ﻣﺎه را ﺑر ﻣن ﻧﻣﯽ ﭘوﺷد ﻏﻣﺎم
ﭼون ﺗو ﻣﯽ داﻧﯽ ﻛﮫ آن ﭼﮫ ﺑُود ،ﭼﯾﺳت؟
آﻧﻛﮫ داﻧﺳﺗﮫ ،ﺑرون آﯾد ﻋﯾﺎن
ﺑر ﺟﮭﺎن ﻧﻧﮭﺎد رﻧﺞ طﻠق و درد
ﺗﺎ ﺑدی ﯾﺎ ﻧﯾﻛﺋﯽ از ﺗو ﻧﺟﺳت
ﺷد ﻣوﻛل ،ﺗﺎ ﺷود ِﺳ ّرت ﻋﯾﺎن
ﭼون ﺿﻣﯾرت ﻣﯾﮑﺷد آﻧرا ﺑﮑﺎر
ھﺳت ﺑﯽ ﻛﺎری ﭼون ﺟﺎن ﻛﻧدن ﻋﯾﺎن
ﭼون ﺳر رﺷﺗﮥ ﺿﻣﯾرت ﻣﯽ ﻛﺷد
ﺑر ﺗو ﺑﯾﮑﺎری ﺑود ﭼون ﺟﺎن ﮐﻧش
ھر ﺳﺑب ﻣﺎدر اﺛر از وی وﻟد
ﺗﺎ ﺑزاﺋﯾد او اﺛرھﺎی ﻋﺟب
دﯾده ای ﺑﺎﯾد ﻣﻧور ،ﻧﯾك ﻧﯾك
ﺗﺎ ﺑدﯾد از وی ﻧﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧدﯾد
ﻟﯾك ﻣﺎ را ذﻛر آن دﺳﺗور ﻧﯾﺳت
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ﮔﻔت :ﺷﮫ ﭘوﺷﯾد ﺣق ﭘﺎداش ﺑد
ﮔر ﺑﮫ داﻣﯽ اﻓﻛﻧم ﻣن ﯾك اﻣﯾر
ﺣق ﺑﮫ ﻣن ﺑﻧﻣود ﭘس ﭘﺎداش ﻛﺎر
ﺗو ﻧﺷﺎﻧﯽ ده ،ﻛﮫ ﻣن داﻧم ﺗﻣﺎم
ﮔﻔت :ﭘس ،از ﮔﻔت ﻣن ﻣﻘﺻود ﭼﯾﺳت؟
ﮔﻔت ﺷﮫ :ﺣﻛﻣت در اظﮭﺎر ﺟﮭﺎن
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت ﺗﺎ ﭘﯾدا ﻧﻛرد
ﯾك زﻣﺎن ﺑﯽ ﻛﺎر ﻧﺗواﻧﯽ ﻧﺷﺳت
اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻛﺎر از ﺑﮭر آن
* ورﻧﮫ ﮐﯽ ﮔﯾرد ﮔﻼﺑﮥ ﺗن ﻗرار؟
* ﺗﺎﺳﮥ ﺗو آن ﮐﺷش را ﺷد ﻧﺷﺎن
ﭘس ﮔﻼﺑﮥ ﺗن ﻛﺟﺎ ﺳﺎﻛن ﺷود؟
ﺗﺎﺳﮥ ﺗو ﺷد ﻧﺷﺎن آن ﮐﺷش
اﯾن ﺟﮭﺎن و آن ﺟﮭﺎن زاﯾد اﺑد
ﭼون اﺛر زاﺋﯾد آن ھم ﺷد ﺳﺑب
اﯾن ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻧﺳل ﺑر ﻧﺳل اﺳت ﻟﯾك
ﺷﺎه ﺑﺎ او در ﺳﺧن اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد
ﮔر ﺑدﯾد آن ﺷﺎه ﺟوﯾﺎ ،دور ﻧﯾﺳت

25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15
25.16
25.17
25.18
25.19

 .25ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدن ﺷﺎه ﺣﺎل از ﻏﻼم دﯾﮕر
ﺳوی ﺧوﯾﺷش ﺧواﻧد آن ﺷﺎه ھﻣﺎم
ﭼون ز ﮔرﻣﺎﺑﮫ ﺑﯾﺎﻣد آن ﻏﻼم
ﺑس ﻟطﯾﻔﯽ و ظرﯾف و ﺧوب رو
ﮔﻔت ﺻﺣﺎ ﻟك ﻧﻌﯾم داﯾ ُم
ﺗﺎ از اﯾن دﯾﮕر ﺷود اوﺑﺎ ﺧﺑر
* ﭘس ﺳوی ﮐﺎری ﻓرﺳﺗﺎد آن دﮔر
ﺑﻌد از آن ﮔﻔت :ای ﭼو ﻣﺎه اﻧدر َظﻠم
* ﭘﯾش ﺑﻧﺷﺎﻧدش ﺑﺻد ﻟطف و ﮐرم
ﻧﯾﮑﺧوﺋﯽ ﻧﯾﮑﺧوﺋﯽ ﻧﯾﮑﺧو
* ﻣﺎه روﺋﯽ ﺟﻌد ﻣوﺋﯽ ﻣﺷﮑﺑو
ﻛﮫ ھﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرای ﺗو ﻓﻼن
ای درﯾﻐﺎ ﮔر ﻧﺑودی در ﺗو آن
دﯾدﻧت ﻣﻠك ﺟﮭﺎن ارزﯾده ای
ﺷﺎد ﮔﺷﺗﯽ ھر ﻛﮫ روﯾت دﯾده ای
ﻛز ﺑرای ﻣن ﺑﮕﻔت آن دﯾن ﺗﺑﺎه
ﮔﻔت :رﻣزی ز آن ﺑﮕو ای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻛﺎﺷﻛﺎرا ﺗو دواﯾﯽ ،ﺧﻔﯾﮫ درد
ﮔﻔت :اول وﺻف دو روﺋﯾت ﻛرد
در زﻣﺎن درﯾﺎی ﺧﺷﻣش ﺟوش ﻛرد
ﺧﺑث ﯾﺎرش را ﭼو از ﺷﮫ ﮔوش ﻛرد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣوج ھﺟو او از ﺣد ﮔذﺷت
ﻛف ﺑر آورد آن ﻏﻼم و ﺳرخ ﮔﺷت
ھﻣﭼو ﺳﮓ در ﻗﺣط ﺳرﮔﯾن ﺧوار ﺑود
ﻛﺎو ز اول دم ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣن ﯾﺎر ﺑود
دﺳت ﺑر ﻟب زد ﺷﮭﻧﺷﺎھش ﻛﮫ ﺑس
ﭼون دﻣﺎدم ﻛرد ھﺟوش ﭼون ﺟرس
از ﺗو ﺟﺎن ﮔﻧدﺳت و از ﯾﺎرت دھﺎن
ﮔﻔت :داﻧﺳﺗم ﺗو را از وی ،ﺑدان
ﺗﺎ اﻣﯾر او ﺑﺎﺷد و ﻣﺄﻣور ﺗو
ﭘس ﻧﺷﯾن ای ﮔﻧده ﺟﺎن از دور ﺗو
راﺣﺔ اﻻﻧﺳﺎن ﻓﯽ ﺣﻔظ اﻟﻠﺳﺎن
* ﺑﮭر اﯾن ﮔﻔﺗﻧد اﮐﺎﺑر در ﺟﮭﺎن
ھﻣﭼو ﺳﺑزۀ ﮔوﻟﺧن دان ای ﻛﯾﺎ
در ﺣدﯾث آﻣد ﻛﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ از رﯾﺎ
ﺑﺎ ﺧﺻﺎل ﺑد ،ﻧﯾرزد ﯾك ﺗﺳو
ب ﻧﻛو
ﭘس ﺑدان ﻛﮫ ﺻورت ﺧو ِ
ﭼون ﺑود ُﺧﻠﻘش ﻧﻛو ،در ﭘﺎش ﻣﯾر
ور ﺑود ﺻورت ﺣﻘﯾر و ﻧﺎﭘذﯾر

ﺑﮕذر از ﻧﻘش ﺳﺑو و آب ﺟو
طﺎﻟب ﻣﻌﻧﯽ ﺷو و ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺟو
ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﺟﺎودان
از ﺻدف د ُر را ﮔزﯾن ،ﮔر ﻋﺎﻗﻠﯽ
ﮔر ﭼﮫ ﺟﻣﻠﮫ زﻧده اﻧد از ﺑﺣر ﺟﺎن
ﭼﺷم ﺑﮕﺷﺎ ،در دل ھر ﯾك ﻧﮕر
زاﻧﻛﮫ ﻛﻣﯾﺎب اﺳت آن د ُر ﺛﻣﯾن
در ﺑزرﮔﯽ ھﺳت ﺻد ﭼﻧدان ﻛﮫ ﻟﻌل
ھﺳت ﺻد ﭼﻧدان ﻛﮫ ﻧﻘش ﭼﺷم ﺗو
ﻛز ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ ،دو ﭼﺷم آﻣد ﮔزﯾن
ﺻد ﺟﮭﺎن ﮔردد ﺑﮫ ﯾك دم ﺳر ﻧﮕون
ﺻد ھزاران ﻟﺷﻛرش در ﺗﮏ ﺑود
ھﺳت ﻣﺣﻛوم ﯾﻛﯽ ﻓﻛر ﺧﻔﯽ
ﮔﺷﺗﮫ ﭼون ﺳﯾﻠﯽ رواﻧﮫ ﺑر زﻣﯾن
ﻟﯾك ﭼون ﺳﯾﻠﯽ ﺟﮭﺎن را ﺧورد و ﺑرد
ﻣﯾدواﻧد ﺟﻣﻠﮫ را روز و ﺷﺑﺎن
ﻗﺎﺋم اﺳت اﻧدر ﺟﮭﺎن ھر ﭘﯾﺷﮫ ای
ﻛوھﮭﺎ و دﺷﺗﮭﺎ و ﻧﮭرھﺎ
زﻧده از وی ھﻣﭼو از درﯾﺎ ﺳﻣك
ﺗن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت و اﻧدﯾﺷﮫ ﭼو ﻣور؟
ھﺳت اﻧدﯾﺷﮫ ﭼو ﻣﯾش و ﻛوه ﮔرگ
ز اﺑر و ﺑق و رﻋد داری ﻟرز و ﺑﯾم
اﯾﻣن و ﻏﺎﻓل ،ﭼو ﺳﻧﮕﯽ ﺑﯽ ﺧﺑر
ﻛره ای
آدﻣﯽ ﺧو ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺧر ّ
ﺑو ﻧداری ،وز ﺧدا دﯾواﻧﮫ ای
ﺷﺧص از آن ﺷد ﻧزد ﺗو ﺑﺎزی و ﺳﮭل
ﮐز ﻟطﺎﻓت ﭼون ھوای دﻟﮑش اﺳت
آﮔﮭﯽ ﻧﺑود ﺑﺻر را ،زان ﻟطﯾف
از ھزاران ﺗﯾﺷﮫ و ﺗﯾﻎ و ﺗﺑر
ﺑر ﮔﺷﺎﯾد ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ ،ﭘر و ﺑﺎل
ﻧﯾﺳت ﮔﺷﺗﮫ اﯾن زﻣﯾن ﺳرد و ﮔرم
ﯽ َودود
ﺟز ﺧدای واﺣ ِد ﺣ ّ
ﺗﺎ دھد ﻣر راﺳﺗﯾﮭﺎ را ﻓروغ
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ﭼﻧد ﺑﺎزی ﻋﺷق ﺑﺎ ﻧﻘش ﺳﺑو؟
* ﭼﻧد ﺑﺎﺷﯽ ﻋﺎﺷق ﺻورت ﺑﮕو
ﺻورت ظﺎھر ﻓﻧﺎ ﮔردد ،ﺑدان
ﺻورﺗش دﯾدی ز ﻣﻌﻧﯽ ﻏﺎﻓﻠﯽ
اﯾن ﺻدﻓﮭﺎی ﻗواﻟب در ﺟﮭﺎن
ﻟﯾك اﻧدر ھر ﺻدف ﻧﺑود ﮔﮭر
ﻛﺎن ﭼﮫ دارد ،وﯾن ﭼﮫ دارد ،ﻣﯽ ﮔزﯾن
ﮔر ﺑﮫ ﺻورت ﺑﻧﮕری ﻛوھﯽ ﺑﮫ ﺷَﻛل
ھم ﺑﮫ ﺻورت دﺳت و ﭘﺎ و ﭘﺷم ﺗو
ﻟﯾك ﭘوﺷﯾده ﻧﺑﺎﺷد ﺑر ﺗو اﯾن
از ﯾك اﻧدﯾﺷﮫ ﻛﮫ آﯾد در درون
ﺟﺳم ﺳﻠطﺎن ﮔر ﺑﮫ ﺻورت ﯾك ﺑود
ﺑﺎز ﺷﻛل و ﺻورت ﺷﺎه ﺻﻔﯽ
ﺧﻠق ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ز ﯾك اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﯾن
ھﺳت آن اﻧدﯾﺷﮫ ،ﭘﯾش ﺧﻠق ُﺧرد
* ﺧﻠق ﻋﺎﻟم ﭼون رﻣﮫ اﺳت وﺣق ﺷﺑﺎن
ﭘس ﭼو ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻛﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ای
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻗﺻرھﺎ و ﺷﮭرھﺎ
ھم زﻣﯾن و ﺑﺣر و ھم ﻣﮭر و ﻓﻠك
ﭘس ﭼرا از اﺑﻠﮭﯽ ﭘﯾش ﺗو ﻛور
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭘﯾش ﭼﺷﻣت ُﻛﮫ ﺑزرگ
ﻋﺎﻟم اﻧدر ﭼﺷم ﺗو ھول و ﻋظﯾم
وز ﺟﮭﺎن ﻓﻛرﺗﯽ ،ای ﻛم ز ﺧر
زاﻧﻛﮫ ﻧﻘﺷﯽ ،وز ﺧرد ﺑﯽ ﺑﮭره ای
* ﺟﮭل ﻣﺣﺿﯽ وز ﺧرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای
ﺳﺎﯾﮫ را ﺗو ﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ز ﺟﮭل
* ﻧﮏ ز ﻏﯾﺑت ﯾﮏ ﻧﻣود آراﯾش اﺳت
* ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺳﻣﯽ ،در ﻧﻣﯽ ﭘﯾﭼد ،ﮐﺛﯾف
* ﺑﺎز اﻓزوﻧﺳت ھﻧﮕﺎم اﺛر
ﺑﺎش ﺗﺎ روزی ﻛﮫ آن ﻓﻛر و ﺧﯾﺎل
ﻛوھﮭﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﭼون ﭘﺷم ﻧرم
ﻧﮫ ﺳﻣﺎ ﺑﯾﻧﯽ ،ﻧﮫ اﺧﺗر ،ﻧﮫ وﺟود
ﯾك ﻓﺳﺎﻧﮫ راﺳت آﻣد ﯾﺎ دروغ
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 .26ﺣﺳد ﺑردن ﺣﺷم ﺑر آن ﺑﻧده ﺧﺎص
ﺑر ﮔزﯾده ﺑود ﺑر ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺷم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻧده ای را از ﻛرم
ﯾك ﻗدرش ،ﻧدﯾدی ﺻد وزﯾر
ﺟﺎﻣﮕﯽ او وظﯾﻔﮥ ﭼل اﻣﯾر
ده ِ
او اﯾﺎزی ﺑود و ﺷﮫ ﻣﺣﻣود وﻗت
از ﻛﻣﺎل طﺎﻟﻊ و اﻗﺑﺎل و ﺑﺧت
ﭘﯾش از اﯾن ﺗن ﺑود ،ھم ﭘﯾوﻧد و ﺧوﯾش
روح او ﺑﺎ روح ﺷﮫ در اﺻل ﺧوﯾش
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ﻛﺎر آن دارد ،ﻛﮫ ﭘﯾش از ﺗن ﺑُدَﺳت
ﭼﺷم ﻋﺎرف ،راﺳت ﮔو ،ﻧﯽ اﺣوﻟﺳت
آﻧﭼﮫ ﮔﻧدم ﻛﺎﺷﺗﻧدش وآﻧﭼﮫ ﺟو
آﻧﭻ آﺑﺳت اﺳت ،ﺷب ﺟز آن ﻧزاد
ﻛﯽ ﺷود دل ﺧوش ﺑﮫ ﺣﯾﻠﺗﮭﺎی ﮔش
او درون دام ،داﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﮭد
ﮔر ﺑروﯾد ور ﺑرﯾزد ﺻد ﮔﯾﺎه
ِﻛﺷت ﻧو ﻛﺎرﻧد ﺑر ِﻛﺷت ﻧﺧﺳت
ﺗﺧم اول ﻛﺎﻣل و ﺑﮕزﯾده اﺳت
اﻓﻛن اﯾن ﺗدﺑﯾر ﺧود را ﭘﯾش دوﺳت
ﻛﺎر آن دارد ﻛﮫ ﺣق اﻓراﺷﺗﮫ ﺳت
ھر ﭼﮫ ﻛﺎری از ﺑرای او ﺑﻛﺎر
ِﮔرد ﻧﻔس دزد و ﻛﺎر او ﻣﭘﯾﭻ
ﭘﯾش از آن ﻛت روز دﯾن ﭘﯾدا ﺷود
رﺧت دزدﯾده ﺑﮫ ﺗدﺑﯾر و ﻓﻧش
ﺻد ھزاران ﻋﻘل ﺑﺎ ھم ﺑر ﺟﮭﻧد
دام ﺧود را ﺳﺧت ﺗر ﯾﺎﺑﻧد و ﺑس
* ور ﻧداری ﺑﺎور از ﻣن ،رو ﺑﺑﯾن
ﮔر ﺗو ﮔوﯾﯽ ،ﻓﺎﺋدۀ ھﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺑود؟
ﮔر ﻧدارد اﯾن ﺳؤاﻟت ﻓﺎﺋده
* ور ﺳواﻟت ﻓﺎﺋده دارد ﯾﻘﯾن
ﮔر ﺳؤاﻟت را ﺑﺳﯽ ﻓﺎﺋﯾده ھﺎﺳت
ور ﺟﮭﺎن از ﯾك ﺟﮭت ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺳت
ﻓﺎﺋدۀ ﺗو ﮔر ﻣرا ﻓﺎﯾده ﻧﯾﺳت
ﺣﺳن ﯾوﺳف ﻋﺎﻟﻣﯽ را ﻓﺎﯾده
ﻟﺣن داودی ﭼﻧﺎن ﻣﺣﺑوب ﺑود
آب ﻧﯾل از آب ﺣﯾوان ﺑُد ﻓزون
ھﺳت ﺑر ﻣوﻣن ﺷﮭﯾدی زﻧدﮔﯽ
ﭼﯾﺳت در ﻋﺎﻟم؟ ﺑﮕو ﯾك ﻧﻌﻣﺗﯽ
ﮔﺎو و ﺧر را ﻓﺎﯾده ﭼﮫ در ِﺷﻛر؟
ﻟﯾك اﮔر آن ﻗوت ﺑر وی ﻋﺎرﺿﯾﺳت
ﭼوﻧﻛﺳﯽ ﻛﺎو از ﻣرضِ ،ﮔل داﺷت دوﺳت
ﻗوت اﺻﻠﯽ را ﻓراﻣش ﻛرده اﺳت
ﻧوش را ﺑﮕذاﺷﺗﮫ ﺳ ّم ﺧورده اﺳت
ﻗوت اﺻﻠﯽ ﺑﺷر ﻧور ﺧداﺳت
ﻟﯾك از ﻋﻠت در اﯾن اﻓﺗﺎد دل
روی زرد و ﭘﺎی ﺳﺳت و دل ﺳﺑك
آن ﻏذای ﺧﺎﺻﮕﺎن دوﻟت اﺳت
ﺷد ﻏذای آﻓﺗﺎب از ﻧور ﻋرش

ﺑﮕذر از اﯾﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻧو ﺣﺎدث ﺷدﺳت
ﭼﺷم او ﺑر ِﻛﺷﺗﮭﺎی اول اﺳت
ﭼﺷم او آﻧﺟﺎﺳت روز و ﺷب ﮔرو
ﺣﯾﻠﮫ ھﺎ و ﻣﻛرھﺎ ،ﺑﺎد اﺳت ﺑﺎد
زآﻧﻛﮫ ﺑﯾﻧد ﺣﯾﻠﮥ ﺣق ﺑر ﺳرش
ﺟﺎن ﺗو ،ﻧﮫ زآن ﺟﮭد ،ﻧﮫ زﯾن ﺟﮭد
ﻋﺎﻗﺑت ﺑر روﯾد آن ِﻛﺷﺗﮥ اﻟﮫ
اﯾن دوم ﻓﺎﻧﯾﺳت و ،آن اول درﺳت
ﺗﺧم ﺛﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳد و ﭘوﺳﯾده اﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﺗدﺑﯾرت ھم از ﺗدﺑﯾر اوﺳت
آﺧر آن روﯾد ﻛﮫ اول ﻛﺎﺷﺗﮫ ﺳت
ﭼون اﺳﯾر دوﺳﺗﯽ ،ای دوﺳﺗدار
ھر ﭼﮫ آن ﻧﮫ ﻛﺎر ﺣق ،ھﯾﭻ اﺳت ھﯾﭻ
ﻧزد ﻣﺎﻟك دزد ﺷب رﺳوا ﺷود
ﻣﺎﻧده روز داوری ﺑر ﮔردﻧش
ﺗﺎ ﺑﻐﯾر دام او داﻣﯽ ﻧﮭﻧد
ﻛﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻗوﺗﯽ؟ ﺑﺎ ﺑﺎدَ ،ﺧس
در ﻧﺑﯽ ،وﷲ ﺧﯾر اﻟﻣﺎﮐرﯾن
در ﺳؤاﻟت ﻓﺎﯾده ھﺳت؟ ای ﻋﻧود
ﭼﮫ ﺷﻧوﯾم اﯾن را؟ ﻋﺑث ،ﺑﯽ ﻋﺎﺋده
ﭘس ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﻧﺑود ،ﺑﺑﯾن
ﭘس ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾده آﺧر ﭼراﺳت؟
از ﺟﮭﺗﮭﺎی دﮔر ﭘُر ﻋﺎﯾده ﺳت
ﻣر ﺗرا ﭼون ﻓﺎﯾدﺳت ،از وی َﻣﺎﯾﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﺑر اﺧوان ﻋﺑث ﺑد زاﯾده
ﻟﯾك ﺑر ﻣﺣروم ﺑﺎﻧﮓ ﭼوب ﺑود
ﻟﯾك ﺑر ﻗﺑطﯽ ﻣﻧﻛر ﺑود ﺧون
ﺑر ﻣﻧﺎﻓق ﻣردن اﺳت و ژﻧدﮔﯽ
ﻛﮫ ﻧﮫ ﻣﺣروﻣﻧد از وی اﻣﺗﯽ
ت دﮔر
ھﺳت ھر ﺟﺎن را ﯾﻛﯽ ﻗو ِ
ﭘس ﻧﺻﯾﺣت ﻛردن او را راﯾﺿﯾﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﭘﻧدارد ﻛﮫ آن ﺧود ﻗوت اوﺳت
روی در ﻗوت ﻣرض آورده اﺳت
ﻗوت ﻋﻠت ھﻣﭼو ﭼوﺑش ﻛرده اﺳت
ﻗوت ﺣﯾواﻧﯽ ﻣر او را ﻧﺎﺳزاﺳت
ﻛﮫ ﺧورد او روز و ﺷب از آب و ِﮔل
ی؟ واﻟﺳﻣﺎ ،ذات اﻟﺣﺑك
ﻛو ﻏذا ُ
ﺧوردن آن ﺑﯽ ﮔﻠو و آﻟت اﺳت
ﻣر ﺣﺳود و دﯾو را از دود ﻓرش
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ﻗون ﻓرﻣود ﺣق
ﯾرزَ َ
در ﺷﮭﯾدان ْ
دل ز ھر ﯾﺎری ﻏذاﺋﯽ ﻣﯾﺧورد
ﺻورت ھر آدﻣﯽ ﭼون ﻛﺎﺳﮫ ای اﺳت
از ﻟﻘﺎی ھر ﻛﺳﯽ ﭼﯾزی ﺧوری
ﭼون ﺳﺗﺎره ﺑﺎ ﺳﺗﺎره ﺷد ﻗرﯾن
از ِﻗران ﻣرد و زن زاﯾد ﺑﺷر
و ز ِﻗران ﺧﺎك ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﮭﺎ
و ز ِﻗران ﺳﺑزه ھﺎ ﺑﺎ آدﻣﯽ
وز ِﻗران ُﺧ ّرﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﺎ
ﻗﺎﺑل ﺧوردن ﺷود اﺟﺳﺎم ﻣﺎ
ﺳرخ روﺋﯽ ،از ِﻗران ﺧون ﺑود
ﺑﮭﺗرﯾن رﻧﮕﮭﺎ ﺳُرﺧﯽ ﺑود
ھر زﻣﯾﻧﯽ ﻛﺎن ﻗرﯾن ﺷد ﺑﺎ زﺣل
ﻗوت اﻧدر ﻓﻌل آﯾد ز اﺗﻔﺎق
اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ راﺳت از ﭼرخ ﻧﮭم
ﺧﻠق را طﺎق و طرم ﻋﺎرﯾﺗﯾﺳت
از ﭘﯽ طﺎق و طرم ﺧواری ﻛﺷﻧد
ﺑر اﻣﯾد ﻋز ده روزۀ ﺧدوك
ﭼون ﻧﻣﯽ آﯾﻧد اﯾﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﻧم؟
ﻣﺷرق ﺧورﺷﯾد ،ﺑرج ﻗﯾرﮔون
ﻣﺷرق او ﻧﺳﺑت ذرات او
ﻣﺎ ﻛﮫ واﭘس ﻣﺎﻧده ذرات وﺋﯾم
ﺑﺎز ﮔرد ﺷﻣس ﻣﯽ ﮔردم ،ﻋﺟب
ﺷﻣس ﺑﺎﺷد ﺑر ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣطﻠﻊ
ﺻد ھزاران ﺑﺎر ﺑﺑرﯾدم اﻣﯾد
ﺗو ﻣرا ﺑﺎور ﻣﻛن ،ﻛز آﻓﺗﺎب
ور ﺷوم ﻧوﻣﯾد ،ﻧوﻣﯾدی ﻣن
ﺻﻧﻊ ،از ﻧﻔس ﺻﺎﻧﻊ ،ﭼون ﺑُرد؟
ﻋﯾن ُ
ﭼرﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ھﺳﺗﯾﮭﺎ از اﯾن روﺿﮫ َ
ﭼرد
* ﻟﯾﮏ اﺳب ﮐور ،ﮐوراﻧﮫ َ
واﻧﻛﮫ ﮔردﺷﮭﺎ از آن درﯾﺎ ﻧدﯾد
او ز ﺑﺣر ﻋذب آب ﺷور َﺧورد
ﺑﺣر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﮫ دﺳت راﺳت َﺧور
ھﺳت دﺳت راﺳت اﯾﻧﺟﺎ ظ ّن راﺳت
ﻧﯾزه ﮔرداﻧﯽ اﺳت ای ﻧﯾزه ﻛﮫ ﺗو
ﻣﺎ ز ﻋﺷق ﺷﻣس دﯾن ﺑﯽ ﻧﺎﺧﻧﯾم
ھﺎن ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ،ﺗو زود
ﺗوﺗﯾﺎی ﻛﺑرﯾﺎﺋﯽ ،ﺗﯾز ﻓﻌل
آﻧﻛﮫ ،ﮔر ﺑر ﭼﺷم اﻋﻣﯽ ﺑَر زﻧد

آن ﻏذا را ﻧﮫ دھﺎن ﺑُد ،ﻧﮫ طﺑق
دل ز ھر ﻋﻠﻣﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻣﯾﺑرد
ﭼﺷم از ﻣﻌﻧﯽ او ﺣﺳﺎﺳﮫ ای اﺳت
و ز ِﻗران ھر ﻗرﯾن ﭼﯾزی ﺑری
ﻻﯾق ھر دو ،اﺛر زاﯾد ﯾﻘﯾن
وز ِﻗران ﺳﻧﮓ و آھن ھم ﺷرر
ﻣﯾوه ھﺎ و ﺳﺑزھﺎ ،رﯾﺣﺎﻧﮭﺎ
دل ﺧوﺷﯽ و ﺑﯽ ﻏﻣﯽ و ُﺧرﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑزاﯾد ﺧوﺑﯽ و اﺣﺳﺎن ﻣﺎ
ﺗﻔرج ﻛﺎم ﻣﺎ
ﭼون ﺑر آﯾد از ّ
ﺧون ،ز ﺧورﺷﯾ ِد ﺧوش ِ ﮔﻠﮕون ﺑود
وان ز ﺧورﺷﯾد اﺳت و از وی ﻣﯾرﺳد
ﺷوره ﮔﺷت و ِﻛﺷت را ﻧﺑود ﻣﺣل
ﭼون ِﻗران دﯾو ﺑﺎ اھل ﻧﻔﺎق
ﺑﯽ ھﻣﮫ طﺎق و طرم ،طﺎق و طرم
اﻣر را طﺎق و طرم ﻣﺎھﯾﺗﺳت
ﺑر اﻣﯾد ِﻋز ،در ﺧواری ﺧوﺷﻧد
ﮔردن ﺧود ﻛرده اﻧد از ﻏم ﭼو دوك
ﻛﺎﻧدر اﯾن ّ
ﻋز ،آﻓﺗﺎب روﺷﻧم
آﻓﺗﺎب ﻣﺎ ز ﻣﺷرﻗﮭﺎ ﺑرون
ﻧﯽ ﺑر آﻣد ،ﻧﯽ ﻓرو ﺷد ،ذات او
در دو ﻋﺎﻟم آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺋﯾم
ﻓر ﺷﻣس ﺑﺎﺷد اﯾن ﺳﺑب
ھم ز ّ
ھم از او َﺣﺑل ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣﻧﻘطﻊ
از ﻛﮫ؟ از ﺷﻣس ،اﯾن ﺷﻣﺎ ﺑﺎور ﻛﻧﯾد؟
ﺻﺑر دارم ﻣن؟ و ﯾﺎ ﻣﺎھﯽ ز آب؟
ﺻﻧﻊ آﻓﺗﺎب اﺳت ای ﺣﺳن
ﻋﯾن ُ
ھﯾﭻ ھﺳت ،از ﻏﯾر ھﺳﺗﯽ ،ﭼون َﭼ َرد؟
ﮔر ﺑُراق و ﺗﺎزﯾﺎن ،ور ﺧود ﺧرﻧد
ﻣﯽ ﻧﺑﯾﻧد روﺿﮫ را ،زآن اﺳت رد ّ
ھر دم آرد رو ﺑﮫ ﮔرداﺑﯽ ﺟدﯾد
ﺗﺎ ﻛﮫ آب ﺷور او را ﻛور ﻛرد
ز آب ﻣن ای ﻛور ،ﺗﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺻر
ﻛﺎو ﺑداﻧد ﻧﯾك و ﺑد را ،ﻛز ﻛﺟﺎﺳت؟
راﺳت ﻣﯽ ﮔردی ﮔﮫ و ،ﮔﺎھﯽ دو ﺗو
ور ﻧﮫ ﻣﺎ آن ﻛور را ﺑﯾﻧﺎ ﻛﻧﯾم
داروش ﻛن ،ﻛوری ﭼﺷم ﺣﺳود
داروی ظﻠﻣت ﻛش و اﺳﺗﯾز ﻓﻌل
ظﻠﻣت ﺻد ﺳﺎﻟﮫ را زو ﺑَر ﻛﻧد

ای ﻧﮭﺎل ﻣﯾوه دار ،اﻓﺷﺎن ﺛﻣر
ﻛز ﺣﺳودی ﺑر ﺗو ﻣﯽ آرد ُﺟﺣود
ﺟﺎن ﻣده ،ﺗﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺎن ﻣﯾﻛﻧم
ﮐور ﻣﯾﮕردد ز ﺑود آﻓﺗﺎب
اﯾﻧت اﻓﺗﺎده اﺑد در ﻗﻌر ﭼﺎه
ﻛﯽ ﺑر آﯾد اﯾن ﻣراد او؟ ﺑﮕو
ﺑﺎز ﻛور اﺳت آﻧﻛﮫ ﺷد ﮔم ﻛرده راه
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* ﺟﻣﻠﮫ ﮐوران را دوا ﮐن ،ای ﻗﻣر
ﺟﻣﻠﮫ ﻛوران را دوا ﻛن ،ﺟز ﺣﺳود
ﻣر ﺣﺳودت را ،اﮔر ﭼﮫ آن ﻣﻧم
آﻧﻛﮫ او ﺑﺎﺷد ﺣﺳود آﻓﺗﺎب
اﯾﻧت درد ﺑﯽ دوا ﻛﺎو راﺳت ،آه
ﻧﻔﯽ ﺧورﺷﯾد ازل ﺑﺎﯾﺳت او
ﺑﺎز ،آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﺎز آﯾد ﺑﮫ ﺷﺎه
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 .27ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدن ﺑﺎز ﻣﯾﺎن ﺟﻐدان ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ
راه را ﮔم ﻛرد و در وﯾران ﻓﺗﺎد
ﺑﺎز ،در وﯾراﻧﮫ ﺑر ﺟﻐدان ﻓﺗﺎد
ﻟﯾك ﻛورش ﻛرد ﺳرھﻧﮓ ﻗﺿﺎ
او ھﻣﮫ ﻧور اﺳت ،از ﻧور رﺿﺎ
در ﻣﯾﺎن ﺟﻐد و وﯾراﻧش ﺳﭘرد
ﺧﺎك در ﭼﺷﻣش زد و از راه ﺑرد
ﭘر و ﺑﺎل ﻧﺎزﻧﯾﻧش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﺑر ﺳری ﺟﻐداﻧش ﺑر ﺳر ﻣﯾزﻧﻧد
ّ
ﺑﺎز ،آﻣد ﺗﺎ ﺑﮕﯾرد ﺟﺎی ﻣﺎ
وﻟوﻟﮫ اﻓﺗﺎد در ﺟﻐدان ﻛﮫ ھﺎ
اﻧدر اﻓﺗﺎدﻧد در دﻟق ﻏرﯾب
ﭼون ﺳﮕﺎن ﻛوی ،ﭘُر ﺧﺷم و ﻣﮭﯾب
ﺻد ﭼﻧﯾن وﯾران رھﺎ ﻛردم ﺑﮫ ﺟﻐد
ﺑﺎز ﮔوﯾد ،ﻣن ﭼﮫ در ﺧوردم ﺑﮫ ﺟﻐد؟
ﺳوی ﺷﺎھﻧﺷﺎه راﺟﻊ ﻣﯾﺷوم
ﻣن ﻧﺧواھم ﺑود اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﯾروم
ﻧﯽ ﻣﻘﯾﻣم ،ﻣﯾروم ﺳوی وطن
ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻛﺷﯾد ای ﺟﻐدان ،ﻛﮫ ﻣن
ور ﻧﮫ ﻣﺎ را ﺳﺎﻋد ﺷﮫ ،ﺑﺎز ﺟﺎﺳت
اﯾن ﺧراب ،آﺑﺎد در ﭼﺷم ﺷﻣﺎﺳت
ﺗﺎ ز ﺧﺎن و ﻣﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑر ﻛﻧد
ﺟﻐد ﮔﻔﺗﺎ :ﺑﺎز ﺣﯾﻠت ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺑر ﻛﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎﻟوﺳﯽ ز وﻛر
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﮕﯾرد او ﺑﮫ ﻣﻛر
و ﷲ از ﺟﻣﻠﮥ ﺣرﯾﺻﺎن ﺑدﺗر اﺳت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺳﯾری ،اﯾن ﺣﯾﻠت ﭘرﺳت
دﻧﺑﮫ ﻣﺳﭘﺎرﯾد ای ﯾﺎران ﺑﮫ ﺧرس
او ﺧورد از ﺣرص ،طﯾن را ھﻣﭼو ِدﺑس
ﺗﺎ ﺑرد او ،ﻣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن را ز راه
ﻻف از ﺷﮫ ﻣﯾزﻧد وز دﺳت ﺷﺎه
ﻣﺷﻧوش ،ﮔر ﻋﻘل داری اﻧدﻛﯽ
ﺧود ﭼﮫ ﺟﻧس ﺷﺎه ﺑﺎﺷد ﻣرﻏﻛﯽ
ھﯾﭻ ﺑﺎﺷد ﻻﯾق ﻟوزﯾﻧﮫ ﺳﯾر؟
ﺟﻧس ﺷﺎه اﺳت او ،و ﯾﺎ ﺟﻧس وزﯾر
ھﺳت ﺳﻠطﺎن ﺑﺎ ﺣﺷم ﺟوﯾﺎی ﻣن
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ز ﻣﻛر و ﻓﻌل و ﻓن
اﯾﻧت ﻻف ﺧﺎم و دام ﮔول ﮔﯾر
اﯾﻧت ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣرﻏك ﻻﻏر ﭼﮫ در ﺧورد ﺷﮭﯾﺳت؟
ھر ﻛﮫ اﯾن ﺑﺎور ﻛﻧد ،از اﺑﻠﮭﯾﺳت
ﻣر ورا ﯾﺎری ﮔری از ﺷﺎه ﻛو؟
ﻛﻣﺗرﯾن ﺟﻐد ار زﻧد ﺑر ﻣﻐز او
ﺑﯾﺦ ﺟﻐدﺳﺗﺎن ﺷﮭﻧﺷﮫ ﺑر ﻛﻧد
ﮔﻔت ﺑﺎز :ار ﯾك ﭘر ﻣن ﺑﺷﻛﻧد
دل ﺑرﻧﺟﺎﻧد ،ﻛﻧد ﺑﺎ ﻣن ﺟﻔﺎ
ﺟﻐد ﭼﺑود؟ ﺧود اﮔر ﺑﺎزی ﻣرا
ﺻد ھزاران ﺧرﻣن ،از ﺳرھﺎی ﺑﺎز
ﺷﮫ ﻛﻧد ﺗوده ﺑﮫ ھر ﺷﯾب و ﻓراز
ھر ﻛﺟﺎ ﻛﮫ ﻣن روم ،ﺷﮫ در ﭘﯽ اﺳت
ﭘﺎﺳﺑﺎن ﻣن ﻋﻧﺎﯾﺎت وی اﺳت
ﺑﯽ ﺧﯾﺎل ﻣن ،دل ﺳﻠطﺎن ﺳﻘﯾم
در دل ﺳﻠطﺎن ﺧﯾﺎل ﻣن ﻣﻘﯾم
ﻣﯽ ﭘرم ﺑر اوج دل ﭼون ﭘرﺗوش
ﭼون ﺑﭘراﻧد ﻣرا ﺷﮫ در روش
ﭘرده ھﺎی آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ درم
ھﻣﭼو ﻣﺎه و آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﭘرم
اﻧﻔطﺎر آﺳﻣﺎن از ﻓطرﺗم
روﺷﻧﯽ ﻋﻘﻠﮭﺎ از ﻓﻛرﺗم
ﺳر ﻣﺎ
ﺑﺎزم و در ﻣن ﺷود ﺣﯾران ھﻣﺎ
ﺟﻐد ﻛﮫ ﺑود؟ ﺗﺎ ﺑداﻧد ّ

ﺻد ھزاران ﺑﺳﺗﮫ را آزاد ﻛرد
از دم ﻣن ﺟﻐدھﺎ را ﺑﺎز ﻛرد
ﻓﮭم ﻛرد از ﻧﯾك ﺑﺧﺗﯽ ،راز ﻣن
ﮔر ﭼﮫ ﺟﻐداﻧﯾد ،ﺷﮭﺑﺎزان ﺷوﯾد
ھر ﻛﺟﺎ اﻓﺗد ،ﭼرا ﺑﺎﺷد ﻏرﯾب؟
ﮔر ﭼو ﻧﯽ ﻧﺎﻟد ،ﻧﺑﺎﺷد ﺑﯽ ﻧوا
طﺑل ﺑﺎزم ﻣﯾزﻧد ﺷﮫ از ﻛﻧﺎر
ﺣق ﮔواه ﻣن ،ﺑﮫ رﻏم ﻣدﻋﯽ
ﻟﯾك دارم در ﺗﺟﻠﯽ ،ﻧور از او
آب ﺟﻧس ﺧﺎك آﻣد در ﻧﺑﺎت
طﺑﻊ را ﺟﻧس آﻣدﺳت آﺧر ﻣدام
ﻣﺎی ﻣﺎ ،ﺷد ﺑﮭر ﻣﺎی او ،ﻓﻧﺎ
ﭘﯾش ﭘﺎی اﺳب او ﮔردم ﭼو ﮔرد
ھﺳت ﺑر ﺧﺎﻛش ،ﻧﺷﺎن ﭘﺎی او
ﺗﺎ ﺷوی ﺗﺎج ﺳر ﮔردن ﻛﺷﺎن
◌ُﻧﻘل ﻣن ﻧوﺷﯾد ﭘﯾش از ﻧَﻘل ﻣن
ﻗﺻ ِد ﺻورت ﻛرد و ﺑر ﷲ زد
ھﯾﭻ اﯾن ﺟﺎن ﺑﺎ ﺑدن ﻣﺎﻧﺳﺗﮫ ھﺳت؟
ﻧور دل ،در ﻗطرۀ ﺧوﻧﯽ ﻧﮭﻔت
ﻋﻘل ﭼون ﺷﻣﻌﯽ درون ﻣﻐز ﺳر
ﻟﮭو در ﻧﻔس و ﺷﺟﺎﻋت در ﺟﻧﺎن
ﻋﻘﻠﮭﺎ در داﻧش ﭼوﻧﯽ ،زﺑون
ﺟﺎن از او د ُری ﺳﺗد ،در ﺟﯾب ﻛرد
ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷد از ﻣﺳﯾﺢ دل ﻓرﯾب
آن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻛز ﻣﺳﺎﺣت ﺑرﺗر اﺳت
از ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻧﯽ ﺷود ﺣﺎﻣل ﺟﮭﺎن
اﯾن َﺣﺷَر را وا ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺣﺷری
ﻣن ز ﺷرح اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﻗﺎﺻرم
ﺷرح ﮔوﯾم ﻗﺎﺻر آﯾم ای ﭘﺳر
ﺣرﻓﮭﺎ دام دَم ﺷﯾرﯾن ﻟﺑﯽ اﺳت
ﭼوﻧﻛﮫ ﻟﺑﯾﻛش ز ﯾﺎرب ﻣﯾرﺳد
ﻟﯾك ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﺑﺗواﻧﯽ ﭼﺷﯾد
وز ﭼﻧﯾن ﻟﺑﯾﮏ ﭘﻧﮭﺎن ﺑرﺧوری
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ﺷﮫ ﺑرای ﻣن ،ز زﻧدان ﯾﺎد ﻛرد
ﯾك دﻣم ﺑﺎ ﺟﻐدھﺎ دﻣﺳﺎز ﻛرد
ای ﺧﻧك ﺟﻐدی ﻛﮫ در ﭘرواز ﻣن
در ﻣن آوﯾزﯾد ،ﺗﺎ ﺑﺎزان ﺷوﯾد
آﻧﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺷﺎھﯽ ﺣﺑﯾب
ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﺷﺎه دردش را دوا
ﻣﺎﻟك ﻣﻠﻛم ،ﻧﯾم ﻣن طﺑل ﺧوار
طﺑل ﺑﺎز ﻣن ،ﻧدای ارﺟﻌﯽ
ﻣن ﻧﯾم ﺟﻧس ﺷﮭﻧﺷﮫ ،دور از او
ﻧﯾﺳت ﺟﻧﺳﯾت ز روی ﺷﻛل و ذات
ﺑﺎد ﺟﻧس آﺗش آﻣد در ﻗوام
ﺟﻧس ﻣﺎ ﭼون ﻧﯾﺳت ﺟﻧس ﺷﺎه ﻣﺎ
ﭼون ﻓﻧﺎ ﺷد ﻣﺎی ﻣﺎ ،او ﻣﺎﻧد ﻓرد
ﺧﺎك ﺷد ﺟﺎن و ،ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎی او
ﺧﺎك ﭘﺎﯾش ﺷو ،ﺑرای اﯾن ﻧﺷﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧﻔرﯾﺑد ﺷﻣﺎ را ﺷﻛل ﻣن
ای ﺑﺳﺎ ﻛس را ﻛﮫ ﺻورت راه زد
آﺧر اﯾن ﺟﺎن ﺑﺎ ﺑدن ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت
ﺗﺎب ﻧور ﭼﺷم ﺑﺎ ﭘﯾﮫ اﺳت ﺟﻔت
ﺷﺎدی اﻧدر ُﮔرده و ،ﻏم در ﺟﮕر
* راﯾﺣﮫ در اﻧف و ﻣﻧطق در ﻟﺳﺎن
اﯾن ﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﻧﮫ ﺑﯽ ﻛﯾف اﺳت و ﭼون
ﺟﺎن ُﻛل ﺑﺎ ﺟﺎن ﺟزو آﺳﯾب ﻛرد
ھﻣﭼو ﻣرﯾم ،ﺟﺎن از آن آﺳﯾب ﺟﯾب
آن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﮫ ،ﻛﮫ ﺑر ﺧﺷك و ﺗر اﺳت
ﭘس ز ﺟﺎن ﺟﺎن ،ﭼو ﺣﺎﻣل ﮔﺷت ﺟﺎن
ﭘس ﺟﮭﺎن زاﯾد ﺟﮭﺎن دﯾﮕری
ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮔر ﺑﮕوﯾم ﺑﺷﻣرم
* ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت اﯾن ﻗﯾﺎﻣت را اﮔر
اﯾن ﺳﺧﻧﮭﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ،ﯾﺎرﺑﯽ اﺳت
ﭼون ﻛﻧد ﺗﻘﺻﯾر؟ ﭘس ،ﭼون ﺗن زﻧد؟
ھﺳت ﻟﺑﯾﻛﯽ ﻛﮫ ﻧﺗواﻧﯽ ﺷﻧﯾد
* ﯾﮏ ﻣﺛل آوردﻣت ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑری
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 .28ﻛﻠوخ اﻧداﺧﺗن ﺗﺷﻧﮫ از ﺳر دﯾوار در ﺟوی آب
ﺑر ﺳر دﯾوار ﺗﺷﻧﮥ دردﻣﻧد
ﺑر ﻟب ﺟو ﺑود دﯾواری ﺑﻠﻧد
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺳﺗﯽ ﻏرﯾﺑﯽ ﺑﯽ ﻗرار
* ﺗﺷﻧﮫ ای ﻣﺳﺗﺳﻘﺋﯽ زار و ﻧزار
از ﭘﯽ آب ،او ﭼو ﻣﺎھﯽ ،زار ﺑود
ﻣﺎﻧﻌش از آب آن دﯾوار ﺑود
ﺑر ﻓﻠﮏ ﻣﯾﺷد ﻓﻐﺎن ِ زار او
* ﺷد ﺣﺟﺎب آب او دﯾوار او
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ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻧداﺧت او ﺧﺷﺗﯽ در آب
ﭼون ﺧطﺎب ﯾﺎر ،ﺷﯾرﯾن ﻟذﯾذ
از ﺻﻔﺎی ﺑﺎﻧﮓ آب ،آن ﻣﻣﺗﺣن
آب ﻣﯾزد ﺑﺎﻧﮓ ،ﯾﻌﻧﯽ ھﯽ ﺗرا
ﺗﺷﻧﮫ ﮔﻔت :آﺑﺎ ،ﻣرا دو ﻓﺎﯾده اﺳت
ﻓﺎﯾدۀ اول ﺳﻣﺎع ﺑﺎﻧﮓ آب
ﺑﺎﻧﮓ او ﭼون ﺑﺎﻧﮓ اﺳراﻓﯾل ﺷد
ﺑﺎﻧﮓ رﻋ ِد اﯾﺎم ﺑﮭﺎر
ﯾﺎ ﭼو
ِ
ﯾﺎ ﭼو ﺑر دروﯾش ،اﯾﺎم زﻛﺎت
ﭼون دم رﺣﻣﺎن ﺑود ،ﻛﺎن از ﯾﻣن
ﯾﺎ ﭼو ﺑوی اﺣﻣد ﻣرﺳل ﺑود
ﯾﺎ ﭼو ﺑوی ﯾوﺳف ﺧوب ﻟطﯾف
* ﯾﺎ ﻧﺳﯾم روﺿﮥ دار اﻟﺳﻼم
ﻣس ﺳﯾﮫ از ﮐﯾﻣﯾﺎ
* ﯾﺎ ﺳوی ّ
* ﯾﺎ ز ﻟﯾﻠﯽ ﺑﺷﻧود ﻣﺟﻧون ﮐﻼم
ﻓﺎﯾدۀ دﯾﮕر ﻛﮫ ھر ﺧﺷﺗﯽ ﻛزﯾن
ﻛز ﻛﻣﯽ ﺧﺷت دﯾوار ﺑﻠﻧد
ﭘﺳﺗﯽ دﯾوار ُﻗرﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﺳﺟده آﻣد ﻛﻧدن ﺧﺷت ﻟزب
ﺗﺎ ﻛﮫ اﯾن دﯾوار ،ﻋﺎﻟﯽ ﮔردن اﺳت
ﺳﺟده ﻧﺗوان ﻛرد ﺑر آب ﺣﯾﺎت
ﺑر ﺳر دﯾوار ھر ﻛو ﺗﺷﻧﮫ ﺗر
ھر ﻛﮫ ﻋﺎﺷق ﺗر ﺑود ﺑر ﺑﺎﻧﮓ آب
او ز ﺑﺎﻧﮓ آب ،ﭘُر ﻣﯽ ﺗﺎ ﻋُﻧق
ای ﺧﻧك آﻧرا ﻛﮫ او اﯾﺎم ﭘﯾش
اﻧدر آن اﯾﺎم ﻛش ﻗدرت ﺑود
و آن ﺟواﻧﯽ ھﻣﭼو ﺑﺎغ ﺳﺑز و ﺗر
ﻗوت و ﺷﮭوت روان
ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی َ
ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﻌﻣور و ﺳﻘﻔش ﺑس ﺑﻠﻧد
* ﻧور ﭼﺷم وﻗوت اﺑدان ﺑﺟﺎ
* ھﯾن ﻏﻧﯾﻣت دان ﺟواﻧﯽ ای ﭘﺳر
ﭘﯾش از آن ﻛﺎﯾﺎم ﭘﯾری در رﺳد
ﺧﺎك ﺷوره ﮔردد و رﯾزان و ﺳﺳت
آب زور و آب ﺷﮭوت ﻣﻧﻘطﻊ
اﺑروان ،ﭼون ﭘﺎر د ُم زﯾر آﻣده
از ﺗﺷﻧﺞ ،رو ﭼو ﭘﺷت ﺳوﺳﻣﺎر
* ﭘﺷت دو ﺗﺎ ﮔﺷﺗﮫ دل ﺳﺳت و طﭘﺎن
* ﺑر ﺳر ره زادﮐم ﻣرﮐوب ﺳﺳت
* ﺧﺎﻧﮫ وﯾران ﮐﺎر ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺷده

ﺑﺎﻧﮓ آب آﻣد ﺑﮫ ﮔوﺷش ﭼون ﺧطﺎب
ﻣﺳت ﻛرد آن ﺑﺎﻧﮓ آﺑش ،ﭼون ﻧﺑﯾذ
ﮔﺷت ﺧﺷت اﻧداز ،وز آﻧﺟﺎ ﺧﺷت ﻛن
ﻓﺎﯾده ﭼﮫ زﯾن زدن ﺧﺷﺗﯽ ﻣرا؟
ﻣن از اﯾن ﺻﻧﻌت ﻧدارم ھﯾﭻ دﺳت
ﻛﺎو ﺑود ﻣر ﺗﺷﻧﮕﺎن را ﭼون ﺳﺣﺎب
ُﻣرده را زﯾن زﻧدﮔﯽ ﺗﺣوﯾل ﺷد
ﺑﺎغ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از او ﭼﻧدﯾن ﻧﮕﺎر
ﯾﺎ ﭼو ﺑر ﻣﺣﺑوس ،ﭘﯾﻐﺎم ﻧﺟﺎت
ﻣﯾرﺳد ﺳوی ﻣﺣﻣد ﺑﯽ دھن
ﻛﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﺻﯽ در ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯾرﺳد
ﻣﯾزﻧد ﺑر ﺟﺎن ﯾﻌﻘوب ﻧﺣﯾف
ﺳوی ﻋﺎﺻﯽ ﻣﯾرﺳد ﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎم
ﻣﯾرﺳد ﭘﯾﻐﺎم ،ﮐﺎی اﺑﻠﮫ ﺑﯾﺎ
ﯾﺎ ﻓرﺳﺗد وﯾس راﻣﯾن را ﭘﯾﺎم
ﺑر ﻛﻧم آﯾم ﺳوی ﻣﺎء ﻣﻌﯾن
ﭘﺳت ﺗر ﮔردد ﺑﮫ ھر دﻓﻌﮫ ﻛﮫ ﻛﻧد
ﻓﺻل او ،درﻣﺎن وﺻﻠﯽ ﻣﯾﺑود
ﻣوﺟب ﻗرﺑﯽ ﻛﮫَ ،و ا ْﺳ ُﺟ ْد َو اﻗﺗرب
ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺳر ﻓرود آوردن اﺳت
ﺗﺎ ﻧﯾﺎﺑﯽ زﯾن ﺗن ﺧﺎﻛﯽ ﻧﺟﺎت
زودﺗر ﺑر ﻣﯽ ﻛﻧد ﺧﺷت و َﻣدر
او ﻛﻠوخ زﻓت ﺗر ﻛﻧد از ﺣﺟﺎب
ﻧﺷﻧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﺟز ﺑﺎﻧﮓ ﺑُﻠـُق
ﻣﻐﺗﻧم دارد ،ﮔزارد وام ﺧوﯾش
ﺻﺣت و زور دل و ﻗوت ﺑود
ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺑﯽ درﯾﻐﯽ ﺑﺎر و ﺑَر
ﺳﺑز ﻣﯽ ﮔردد زﻣﯾن ﺗن ﺑدان
ﻣﻌﺗدل ارﻛﺎن و ﺑﯽ ﺗﺧﻠﯾط و ﺑﻧد
ﻗﺻر ﻣﺣﮑم ،ﺧﺎﻧﮫ روﺷن ،ﭘُر ﺻﻔﺎ
ﺳر ﻓرود آور ،ﺑﮑن ﺧﺷت و ﻣدر
ﺳد
ﮔردﻧت ﺑﻧدد ﺑﮫ َﺣ ْﺑ ٌل ِﻣ ْن َﻣ َ
ﻧرﺳت
ھرﮔز از ﺷوره ﻧﺑﺎت ﺧوش ُ
او ز ﺧوﯾش و دﯾﮕران ﻧﺎﻣﻧﺗﻔﻊ
ﭼﺷم را ،ﻧم آﻣده ،ﺗﺎری ﺷده
رﻓﺗﮫ ﻧطق و طﻌم و دﻧداﻧﮭﺎ ز ﻛﺎر
ﺗن ﺿﻌﯾف و دﺳت و ﭘﺎ ﭼون رﯾﺳﻣﺎن
ﻏم ﻗوی و دل ﺗﻧﮏ ،ﺗن ﻧﺎد ُُرﺳت
دل ز اﻓﻐﺎن ھﻣﭼو ﻧﺎی اﻧﺑﺎن ﺷده
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* ﻋﻣر ﺿﺎﯾﻊ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺎطل ،راه دور
* ﻣوی ﺑر ﺳر ھﻣﭼو ﺑرف ،از ﺑﯾم ﻣرگ
روز ﺑﯾﮕﮫ ،ﻻﺷﮫ ﻟﻧﮓ و ره دراز
ﺑﯾﺧﮭﺎی ﺧوی ﺑَد ﻣﺣﻛم ﺷده
ھﻣﭼو آن ﺷﺧص درﺷت ﺧوش ﺳﺧن

ﻧﻔس ﮐﺎھل ،دل ﺳﯾﮫ ،ﺟﺎن ﻧﺎﺻﺑور
ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎ ﻟرز ﻟرزان ھﻣﭼو ﺑرگ
ﻛﺎرﮔﮫ وﯾران ،ﻋﻣل رﻓﺗﮫ ز ﺳﺎز
ت ﺑر ﻛﻧدن آن ،ﻛم ﺷده
ﻗو ِ
در ﻣﯾﺎن ره ﻧﺷﺎﻧد او ﺧﺎر ﺑن

 .29ﻓرﻣودن واﻟﯽ آن ﻣرد را ﻛﮫ آن ﺧﺎر ﺑُن را ﻛﮫ ﻧﺷﺎﻧده ای ﺑر ﺳر راه ﺑر ﻛن
ﺑس ﺑﮕﻔﺗﻧدشِ :ﺑﻛن اﯾن را ،ﻧﻛﻧد
ره ﮔذرﯾﺎﻧش ﻣﻼﻣت ﮔر ﺷدﻧد
ﭘﺎی ﺧﻠق از زﺧم آن ﭘر ﺧون ﺷدی
ھر دﻣﯽ آن ﺧﺎر ﺑُن اﻓزون ﺷدی
ﭘﺎی دروﯾﺷﺎن ﺑﺧﺳﺗﯽ زار زار
ﺟﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻠق ﺑدرﯾدی ز ﺧﺎر
ﯾﺎﻓت آﮔﺎھﯽ ز ﻓﻌل آن ﺧﺑﯾث
* ﭼوﻧﮑﮫ ﺣﺎﮐم را ﺧﺑر ﺷد زﯾن ﺣدﯾث
ﮔﻔت :آری ،ﺑر ﻛﻧم روزﯾش ﻣن
ﭼون ﺑﮫ ﺟد ﺣﺎﻛم ﺑدو ﮔﻔت :اﯾن ﺑﻛن
ﺷد درﺧت ﺧﺎر او ﻣﺣﻛم ﻧﮭﺎد
ﻣدﺗﯽ ﻓردا و ﻓردا وﻋده داد
ﭘﯾش آ ،در ﻛﺎر ﻣﺎ واﭘس ﻣﻐژ
ﮔﻔت روزی ﺣﺎﻛﻣش :ای وﻋده ﻛژ
ﮔﻔت :ﻋﺟل ﻻ ﺗﻣﺎطل دﯾﻧﻧﺎ
ﮔﻔت :اﻻﯾﺎم ﯾﺎ ﻋم ﺑﯾﻧﻧﺎ
ﻛﮫ ﺑﮫ ھر روزی ﻛﮫ ﻣﯽ آﯾد زﻣﺎن
ﺗو ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﻛﮫ ﻓردا ،اﯾن ﺑدان
وﯾن َﻛﻧﻧده ﭘﯾر و ﻣﺿطر ﻣﯽ ﺷود
آن درﺧت ﺑد ،ﺟوان ﺗر ﻣﯽ ﺷود
ﺧﺎر َﻛن در ﺳﺳﺗﯽ و در ﻛﺎﺳﺗن
ﻗوت و ﺑرﺧﺎﺳﺗن
ﺧﺎر ﺑن در ّ
ﺧﺎر ﻛن ھر روز ،زار و ﺧﺷﻛﺗر
ﺧﺎر ﺑُن ھر روز و ھر دم ﺳﺑز و ﺗر
زود ﺑﺎش و روزﮔﺎر ﺧود ﻣﺑر
او ﺟواﻧﺗر ﻣﯽ ﺷود ،ﺗو ﭘﯾرﺗر
ﺑﺎرھﺎ در ﭘﺎی ﺧﺎر آﺧر زدت
ﺧﺎر ﺑن دان ھر ﯾﻛﯽ ﺧوی ﺑدت
ﺑر ﺳر راه ﻧداﻣت آﻣدی
* ﺑﺎرھﺎ از ﻓﻌل ﺑد ﻧﺎدم ﺷدی
ﺣس ﻧداری ،ﺳﺧت ﺑﯽ ﺣس آﻣدی
ﺑﺎرھﺎ از ﺧوی ﺧود ﺧﺳﺗﮫ ﺷدی
ﻛﮫ ز ُﺧﻠق زﺷت ﺗو ھﺳت آن رﺳﺎن
ﮔر ز ﺧﺳﺗﮫ ﮔﺷﺗن دﯾﮕر ﻛﺳﺎن
ﺗو ﻋذاب ﺧوﯾش و ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای
ﻏﺎﻓﻠﯽ ،ﺑﺎری ز زﺧم ﺧود ﻧﮫ ای
ﺗو ﻋﻠﯽ وار اﯾن در ﺧﯾﺑر ﺑﻛن
ﯾﺎ ﺗﺑر ﺑردار و ﻣرداﻧﮫ ﺑزن
ھﯾن طرﯾق دﯾﮕران را ﺑرﮔزﯾن
* ورﻧﮫ ﭼون ﺻدﯾق و ﻓﺎروق ﻣﮭﯾن
وﺻل ﻛن ﺑﺎ ﻧﺎر ،ﻧور ﯾﺎر را
ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻠﺑُن وﺻل ﻛن اﯾن ﺧﺎر را
وﺻل او ﮔﻠﺑن ُﻛﻧد ﺧﺎر ﺗو را
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧور او ُﻛﺷد ﻧﺎر ﺗو را
◌ُﻛﺷﺗن آﺗش ﺑﮫ ﻣوﻣن ﻣﻣﻛن اﺳت
ﺗو ﻣﺛﺎل دوزﺧﯽ او ﻣوﻣن اﺳت
ﻛﺎو ﺑﮫ ﻣوﻣن ﻻﺑﮫ ﮔر ﮔردد ز ﺑﯾم
ﻣﺻطﻔﯽ ﻓرﻣود از ﮔﻔت ﺟﺣﯾم
ھﯾن ﻛﮫ ﻧورت ﺳوز ﻧﺎرم را رﺑود
ﮔوﯾدش ﺑﮕذر ز ﻣن ای ﺷﺎه زود
زاﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﺿد ،دﻓﻊ ﺿد ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳت
ﭘس ھﻼك ﻧﺎر ،ﻧور ﻣوﻣن اﺳت
ﻛﺎن ز ﻗﮭر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷد ،اﯾن ز ﻓﺿل
ﻧﺎر ،ﺿد ﻧور ﺑﺎﺷد روز ﻋدل
آب رﺣﻣت ﺑر دل آﺗش ﮔﻣﺎر
ﮔر ھﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺗو دﻓﻊ ﺷر ﻧﺎر
آب ﺣﯾوان روح ﭘﺎك ﻣﺣﺳن اﺳت
ﭼﺷﻣﮥ آن آب رﺣﻣت ﻣوﻣن اﺳت
زاﻧﻛﮫ ﺗو از آﺗﺷﯽ ،او زآب ﺟو
ﭘس ﮔرﯾزان اﺳت ﻧﻔس ﺗو از او
ﻛﺎﺗﺷش از آب وﯾران ﻣﯽ ﺷود
زآب ،آﺗش ،زآن ﮔرﯾزان ﻣﯽ ﺷود
ﺣس ﺷﯾﺦ و ﻓﻛر او ﻧور ﺧوش اﺳت
ﺣس و ﻓﻛر ﺗو ھﻣﮫ از آﺗش اﺳت

ﭼك ﭼك از آﺗش ﺑرآﯾد ،ﺑرﺟﮭد
ﺗﺎ ﺷود اﯾن دوزخ ﻧﻔس ﺗو ﺳرد
ﭘﺷت ﻧﮑﻧد ،ﻋدل و اﺣﺳﺎن ﺗو را
از ﯾﮑﯽ ﻧﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﻧد ﻧﮫ ﻧﺷﺎن
ﻻﻟﮫ و ﻧﺳرﯾن و ﺳﯾﺳﻧﺑردھد
ﺑﺎز ﮔرد ای ﺧواﺟﮫ ،راه ﻣﺎ ﻛﺟﺎﺳت؟
ﻛﮫ ﺧرت ﻟﻧﮓ اﺳت و ﻣﻧزل دور دور
ﮐﺞ ﻣرو ،رو راﺳت ،اﻧدر ﺷﺎھراه
راه درﯾﺎ ﮔﯾر ﺗﺎ ﯾﺎﺑﯽ رﺷد
ﺷد ﺧﻼص از دام و از آﺗش رھﯾد
ُﻣرده ﮔرد و ،رو ﺳوی درﯾﺎ ز دﺷت
اﯾﻧﭼﻧﯾن ھرﮔز ﮐﻧد ﺑر ﺧود ﮐﺳﯽ؟
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر
واﺳﺗﻌن ﺑﺎ ¤ﺛم اﺟﮭد ﺗﺻب
ﺟز ﺳﯾﮫ روﯾﯽ و ﻓﻌل زﺷت ﻧﯽ
ﺑﺎﯾدش ﺑر ﻛﻧد و ﺑر آﺗش ﻧﮭﺎد
آﻓﺗﺎب ﻋﻣر ﺳوی ﭼﺎه ﺷد
ﭘر اﻓﺷﺎﻧﯽ ﺑﻛن ،از راه ﺟود
ّ
ﺗﺎ در آﺧر ﺑﯾﻧﯽ آﻧرا ﺑرگ و ﺑﺎر
ﺗﺎ ﺑروﯾد زﯾن دو دم ،ﻋﻣر دراز
ھﯾن ﻓﺗﯾﻠﮫ اش ﺳﺎز و روﻏن زودﺗر
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻛﻠﯽ ﻧﮕذرد اﯾﺎم ِﻛﺷت
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آب ﻧور او ﭼو ﺑرآﺗش ﭼﻛد
ﭼون ﻛﻧد ﭼك ﭼك ﺗو ﮔوﯾش ،ﻣرگ و درد
ﺗﺎ ﻧﺳوزد او ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺗو را
* ﯾﮏ ﺷرر از وی ھزاران ﮔﻠﺳﺗﺎن
ﺑﻌد از آن ﭼﯾزی ﻛﮫ ﻛﺎری ﺑردھد
ﺑﺎز ﭘﮭﻧﺎ ﻣﯾروﯾم از راه راﺳت
اﻧدر آن ﺗﻘرﯾر ﺑودﯾم ای ﺧﺳور
* ﺑﺎر ﺗو ﺑﺎﺷد ﮔران ،در راه ﭼﺎه
* ﺳﺎل ﺷﺻت آﻣد ﮐﮫ در ﺷﺳﺗت ﮐﺷد
* آﻧﮑﮫ ﻋﺎﻗل ﺑود در درﯾﺎ رﺳﯾد
* ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﯾﮕﮫ ﮔﺷت و آن ﻓرﺻت ﮔذﺷت
* ورﻧﮫ در ﺗﺎﺑﮫ ﺷوی ﺑرﯾﺎن ﺑﺳﯽ
ﺣﺎل آن ﺳﮫ ﻣﺎھﯽ و آن ﺟوﯾﺑﺎر
ﻓﺎﻧﺗﺑﮫ ﺛم اﻋﺗﺑر ﺛم اﻧﺗﺻب
ﺳﺎل ﺑﯽ ﮔﮫ ﮔﺷت ،وﻗت ﻛﺷت ﻧﯽ
ﻛرم در ﺑﯾﺦ درﺧت ﺗن ﻓﺗﺎد
ھﯾن و ھﯾن ،ای راه رو ،ﺑﯽ ﮔﺎه ﺷد
اﯾن دو روزك را ﻛﮫ زورت ھﺳت زود
* اﯾن ﻗدر ﺗﺧﻣﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﻧدﺳﺗت ،ﺑﮑﺎر
اﯾن ﻗدر ﻋﻣری ﮐﮫ ﻣﺎﻧدﺳﺗت ،ﺑﺑﺎز
ﺗﺎ ﻧﻣردﺳت اﯾن ﭼراغ ﺑﺎ ﮔﮭر
ھﯾن ﻣﮕو ﻓردا ،ﻛﮫ ﻓرداھﺎ ﮔذﺷت
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 .30در ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﺗﺎﺧﯾر آﻓﺎت
ﻛﮭﻧﮫ ﺑﯾرون ﻛن ،ﮔرت ﻣﯾل ﻧوﯾﺳت
ﭘﻧد ﻣن ﺑﺷﻧو ،ﻛﮫ ﺗن ،ﺑﻧد ﻗوﯾﺳت
ﺑﺧل ﺗن ﺑﮕذار و ﭘﯾش آور ﺳﺧﺎ
ﻟب ﺑﺑﻧد و ﻛف ﭘُر زر ﺑر ﮔﺷﺎ
ھر ﻛﮫ در ﺷﮭوت ﻓرو ﺷد ،ﺑرﻧﺧﺎﺳت
ﺗرك ﺷﮭوﺗﮭﺎ و ﻟذﺗﮭﺎ ﺳﺧﺎﺳت
وای او ،ﻛز ﻛف ﭼﻧﯾن ﺷﺎﺧﯽ ﺑﮭﺷت
اﯾن ﺳﺧﺎ ،ﺷﺎﺧﯾﺳت از ﺳرو ﺑﮭﺷت
ﺑرﻛﺷد اﯾن ﺷﺎخ ،ﺟﺎن را ﺑر ﺳﻣﺎ
ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ اﺳت اﯾن ﺗرك ھوا
ﻣر ﺗو را ﺑﺎﻻ ،ﻛﺷﺎن ﺗﺎ اﺻل ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﺑرد ﺷﺎخ ﺳﺧﺎ ،ای ﺧوب ﻛﯾش
ﺳن ﺻﺑر اﺳت ،ﺑر اﻣر اﻟﮫ
ﯾوﺳف ﺣﺳﻧﯽ ﺗو ،اﯾن ﻋﺎﻟم ﭼو ﭼﺎه
وﯾن َر َ
از رﺳن ﻏﺎﻓل ﻣﺷو ،ﺑﯾﮕﮫ ﺷدﺳت
ﯾوﺳﻔﺎ آﻣد رﺳن درزن دو دﺳت
ﻓﺿل و رﺣﻣت را ﺑﮭم آﻣﯾﺧﺗﻧد
ﺣﻣد  ،¤ﻛﯾن رﺳن آوﯾﺧﺗﻧد
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه
* در رﺳن زن دﺳت وﺑﯾرون رو ز ﭼﺎه
ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺑس آﺷﻛﺎرا ،ﻧﺎﭘدﯾد
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﺟﺎن ﺟدﯾد
و آن ﺟﮭﺎن ھﺳت ،ﺑس ﭘﻧﮭﺎن ﺷده
اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ،ﭼون ھﺳﺗﺎن ﺷده
ﻛژﻧﻣﺎﺋﯽ ،ﭘرده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺧﺎك ﺑر ﺑﺎد اﺳت و ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺑﺎد را دان ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧژاد
ﺧﺎك ھﻣﭼون آﻟﺗﯽ در دﺳت ﺑﺎد
ﺑﺎدﺑﯾن ،ﭼﺷﻣﯽ ﺑود ﻧوﻋﯽ دﮔر
ﭼﺷم ﺧﺎﻛﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎك اﻓﺗد ﻧظر
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اﯾﻧﻛﮫ ﺑر ﻛﺎر اﺳت ،ﺑﯽ ﻛﺎر اﺳت و ﭘوﺳت
اﺳب داﻧد اﺳب را ،ﻛﺎو ھﺳت ﯾﺎر
ﭼﺷم ﺣس اﺳب اﺳت و ﻧور ﺣق ،ﺳوار
ﭘس ادب ﻛن اﺳب را از ﺧوی ﺑد
ﭼﺷم اﺳب از ﭼﺷم ﺷﮫ رھﺑر ﺑود
ﭼﺷم اﺳﺑﺎن ﺟز ﮔﯾﺎه و ﺟز ﭼرا
ﻧور ﺣق ﺑر ﻧور ﺣس راﻛب ﺷود
اﺳب ﺑﯽ راﻛب ،ﭼﮫ داﻧد رﺳم راه؟
ﺳوی ﺣﺳﯽ رو ﻛﮫ ﻧورش راﻛب اﺳت
ﻧور ﺣس را ﻧور ﺣق ﺗزﯾﯾن ﺑود
ﻧور ﺣﺳﯽ ﻣﯽ ﻛﺷد ﺳوی ﺛری
ز اﻧﻛﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت دوﻧﺗر ﻋﺎﻟﻣﯽ اﺳت
ﻟﯾك ﭘﯾدا ﻧﯾﺳت آن راﻛب ِﺑرو
ﻧور ﺣﺳﯽ ﻛﺎو ﻏﻠﯾظ اﺳت و ﮔران
ﭼوﻧﻛﮫ ﻧور ﺣس ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ز ﭼﺷم
ﻧور ﺣس ﺑﺎ اﯾن ﻏﻠﯾظﯽ ُﻣﺧﺗﻔﯽ ﺳت
اﯾن ﺟﮭﺎن ﭼون ﺧس ﺑﮫ دﺳت ﺑﺎد ﻏﯾب
* ﮔﮫ ﺑﮫ ﺑﺣرش ﻣﯾﺑرد ،ﮔﺎھﯾش ﺑَر
دﺳت ﭘﻧﮭﺎن و ﻗﻠم ﺑﯾن ﺧط ﮔزار
ﮔﮫ ﺑﻠﻧدش ﻣﯽ ﻛﻧد ﮔﺎھﯾش ﭘﺳت
ﮔﮫ ﯾﻣﯾﻧش ﻣﯽ ﺑرد ﮔﺎھﯽ ﯾﺳﺎر
ﺗﯾر ﭘران ﺑﯾن و ﻧﺎﭘﯾدا ﻛﻣﺎن
ﺗﯾر را ﻣﺷﻛن ﻛﮫ اﯾن ﺗﯾر ﺷﮭﯽ ﺳت
ﯾت ﮔﻔت ﺣق
ﯾت ِإ ْذ َر َﻣ َ
ﻣﺎ َر َﻣ َ
ﺧﺷم ﺧود ﺑﺷﻛن ،ﺗو ﻣﺷﻛن ﺗﯾر را
ﺑوﺳﮫ ده ﺑر ﺗﯾر و ﭘﯾش ﺷﺎه ﺑَر
آﻧﭼﮫ ﭘﯾدا ،ﻋﺎﺟز و ﭘﺳت و زﺑون
ﻣﺎ ﺷﻛﺎرﯾم ،اﯾن ﭼﻧﯾن داﻣﯽ ﻛراﺳت؟
ﻣﯽ درد ،ﻣﯽ دوزد ،اﯾن ﺧﯾﺎط ﻛو؟
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻛﺎﻓر ﻛﻧد ﺻدﯾق را
زاﻧﻛﮫ ﻣﺧ ِﻠص در ﺧطر ﺑﺎﺷد ﻣدام
زاﻧﻛﮫ در راھﺳت و رھزن ﺑﯾﺣد اﺳت
آﯾﻧﮥ ﺧﺎﻟص ﻧﮕﺷت ،او ﻣﺧ ِﻠص اﺳت
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣﺧﻠـَص ﮔﺷت ،ﻣﺧﻠـَص ﺑﺎز رﺳت
ھﯾﭻ آﯾﯾﻧﮫ دﮔر آھن ﻧﺷد
ھﯾﭻ اﻧﮕوری دﮔر ﻏوره ﻧﺷد
ﭘﺧﺗﮫ ﮔرد و از ﺗﻐﯾر دور ﺷو
ﭼون ز ﺧود رﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﺑرھﺎن ﺷدی
ور ﻋﯾﺎن ﺧواھﯽ ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻧﻣود

واﻧﻛﮫ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ،ﻣﻐز و اﺻل اوﺳت
ھم ﺳواری داﻧد اﺣوال ﺳوار
ﺑﯽ ﺳوار اﯾن اﺳب ﺧود ﻧﺎﯾد ﺑﻛﺎر
ور ﻧﮫ ﭘﯾش ﺷﺎه ﺑﺎﺷد اﺳب رد
ﭼﺷم او ﺑﯽ ﭼﺷم ﺷﮫ ﻣﺿطر ﺑود
ھر ﻛﺟﺎ ﺧواﻧﯽ ،ﺑﮕوﯾد ﻧﯽ ،ﭼرا؟
آﻧﮕﮭﯽ ﺟﺎن ﺳوی ﺣق راﻏب ﺷود
ﺷﺎه ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧد ﺷﺎه راه
ﺣس را آن ﻧور ﻧﯾﻛو ﺻﺎﺣب اﺳت
ّ
ور اﯾن ﺑود
ﻣﻌﻧﯽ ﻧ ُ ٌ
ور َﻋﻠﯽ ﻧ ُ ٍ
ﻧور ﺣﻘش ﻣﯽ ﺑرد ﺳوی ﻋﻠﯽ
ﻧور ﺣق درﯾﺎ و ﺣس ﭼون ﺷﺑﻧﻣﯽ اﺳت
ﺟز ﺑﮫ آﺛﺎر و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر ﻧﻛو
ھﺳت ﭘﻧﮭﺎن در ﺳواد دﯾده ﮔﺎن
ﭼون ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻧور آن دﻧﯾﯽ ز ﭼﺷم؟
ﭼون ﺧﻔﯽ ﻧﺑود ﺿﯾﺎﯾﯽ ﻛﺎن ﺻﻔﯽ ﺳت؟
ﻋﺎﺟزی ﭘﯾﺷﮫ ﮔرﻓت از داد ﻏﯾب
ﮔﺎه ﺧﺷﮑش ﻣﯾﮑﻧد ،ﮔﺎھﯾش َﺗر
اﺳب در ﺟوﻻن و ﻧﺎﭘﯾدا ﺳوار
ﮔﮫ درﺳﺗش ﻣﯾﻛﻧد ،ﮔﺎھﯽ ﺷﻛﺳت
ﮔﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎﻧش ﻛﻧد ،ﮔﺎھﯾش ﺧﺎر
ﺟﺎﻧﮭﺎ ﭘﯾدا و ﭘﻧﮭﺎن ﺟﺎن ﺟﺎن
ﺗﯾر ﭘرﺗﺎﺑﯽ ،ز ﺷﺻت آﮔﮭﯽ ﺳت
ﻛﺎر ﺣق ﺑر ﻛﺎرھﺎ دارد ﺳﺑق
ﭼﺷم ﺧﺷﻣت ﺧون ﻧﻣﺎﯾد ﺷﯾر را
ﺗﯾر ﺧون آﻟوده از ﺧون ﺗو َﺗر
و آﻧﭼﮫ ﻧﺎﭘﯾدا ،ﭼﻧﺎن ﺗﻧد و ﺣرون
ﮔوی ﭼوﮔﺎﻧﯾم ،ﭼوﮔﺎﻧﯽ ﻛﺟﺎﺳت؟
ﻣﯽ دﻣد ﻣﯽ ﺳوزد ،اﯾن ﻧﻔﺎط ﻛو؟
ﺳﺎﻋﺗﯽ زاھد ﻛﻧد زﻧدﯾق را
ﺗﺎ ز ﺧود ﺧﺎﻟص ﻧﮕردد او ﺗﻣﺎم
آن رھد ﻛﺎو در اﻣﺎن اﯾزد اﺳت
ﻣرغ را ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،او ﻣﻘﻧص اﺳت
در ﻣﻘﺎم اﻣن رﻓت و ،ﺑُرد دﺳت
ھﯾﭻ ﻧﺎﻧﯽ ﮔﻧدم ﺧرﻣن ﻧﺷد
ھﯾﭻ ﻣﯾوۀ ﭘﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﻛوره ﻧﺷد
رو ﭼو ﺑرھﺎن ﻣﺣﻘق ﻧور ﺷو
ﭼوﻧﻛﮫ ﮔﻔﺗﯽ :ﺑﻧده ام ،ﺳﻠطﺎن ﺷدی
دﯾده ھﺎ را ﻛرد ﺑﯾﻧﺎ و ﮔﺷود
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ﻓﻘر را از ﭼﺷم و از ﺳﯾﻣﺎی او
ﺷﯾﺦ ﻓﻌﺎل اﺳت ،ﺑﯽ آﻟت ﭼو ﺣق
دل ﺑﮫ دﺳت او ﭼو ﻣوم ﻧرم رام
ُﻣﮭر ﻣوﻣش ﺣﺎﻛﯽ اﻧﮕﺷﺗرﯾﺳت
ﺣﺎﻛﯽ اﻧدﯾﺷﮥ آن زرﮔر اﺳت
اﯾن ﺻدا در ﻛوه دﻟﮭﺎ ،ﺑﺎﻧﮓ ﻛﯾﺳت؟
ھر ﻛﺟﺎ ھﺳت ،او ﺣﻛﯾم اﺳت ،اوﺳﺗﺎد
ھﺳت ُﻛﮫ ،ﻛﺎوا ُﻣﺛﻧﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻣﯽ زھﺎﻧد ﻛوه از آن آواز و ﻗﺎل
ﭼون ز ُﻛوه ،آن ﻟطف ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺷود
ز آن ﺷﮭﻧﺷﺎه ھﻣﺎﯾون ،ﻧﻌل ﺑود
ﺟﺎن ﭘذﯾرﻓت و ِﺧ َرد ،اﺟزای ﻛوه
ﻧﮫ ز ﺟﺎن ﯾك ﭼﺷﻣﮫ ﺟوﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود
ﻧﮫ ﺻدای ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺷﺗﺎﻗﯽ در او
ﻛو ﺣﻣﯾت؟ ﺗﺎ ز ﺗﯾﺷﮫ و ز ﻛﻠﻧد
ﺑو ﻛﮫ ﺑر اﺟزای او ﺗﺎﺑد ﻣﮭﯽ
ﭼون ﻗﯾﺎﻣت ﻛوھﮭﺎ را ﺑر ﻛﻧد
اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ز آن ﻗﯾﺎﻣت ﻛﯽ ﻛم اﺳت؟
ھر ﻛﮫ دﯾد اﯾن ﻣرھم ،از زﺧم اﯾﻣن اﺳت
ای ﺧﻧك زﺷﺗﯽ ﻛﮫ ﺧوﺑش ﺷد ﺣرﯾف
ﻧﺎن ُﻣرده ﭼون ﺣرﯾف ﺟﺎن ﺷود
ھﯾزم ﺗﯾره ﺣرﯾف ﻧﺎر ﺷد
در ﻧﻣﻛﺳﺎر ار َﺧر ُﻣرده ﻓﺗﺎد
ﺻﺑﻐﺔ ﷲ ھﺳت رﻧﮓ ُﺧم ھو
ﭼون در آن ُﺧم اﻓﺗد و ﮔوﺋﯾش ُﻗم
آن ﻣﻧم ُﺧم ،ﺧود اﻧﺎ اﻟﺣق ﮔﻔﺗن اﺳت
رﻧﮓ آھن ﻣﺣو رﻧﮓ آﺗش اﺳت
ﭼون ﺑﮫ ﺳرﺧﯽ ﮔﺷت ھﻣﭼون زر ﻛﺎن
ﺷد ز رﻧﮓ و طﺑﻊ ِ آﺗش ُﻣﺣﺗﺷم
آﺗﺷم ﻣن ،ﮔر ﺗرا ﺷك اﺳت و ظن
آﺗﺷم ﻣن ،ﺑر ﺗو ﮔر ﺷد ﻣﺷﺗﺑ ِﮫ
آدﻣﯽ ﭼون ﻧور ﮔﯾرد از ﺧدا
ﻧﯾز ﻣﺳﺟود ﻛﺳﯽ ﻛﺎو ﭼون ﻣﻠك
آﺗش ﭼﮫ؟ آھن ﭼﮫ؟ ﻟب ﺑﺑﻧد
ﭘﺎی در درﯾﺎ ﻣﻧﮫ ،ﻛم ﮔو از آن
ﮔر ﭼﮫ ﺻد ﭼون ﻣن ﻧدارد ﺗﺎب ﺑﺣر
ﺟﺎن و ﻋﻘل ﻣن ﻓدای ﺑﺣر ﺑﺎد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﭘﺎﯾم ﻣﯾرود راﻧم در او
ب ﺣﺎﺿر ،ز ﻏﺎﯾب ﺧوﺷﺗر اﺳت
ﺑﯽ اد ِ

دﯾد ھر ﭼﺷﻣﯽ ﻛﮫ دارد ﻧور ھو
ﺑﺎ ﻣرﯾدان داده ﺑﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﺳﺑق
◌ُﻣﮭر او ﮔﮫ ﻧﻧﮓ ﺳﺎزد ،ﮔﺎه ﻧﺎم
ﺑﺎز آن ﻧﻘش ﻧﮕﯾن ،ﺣﺎﻛﯽ ﻛﯾﺳت؟
ﺳﻠﺳﻠﮥ ھر ﺣﻠﻘﮫ ،اﻧدر دﯾﮕر اﺳت
ﮔﮫ ﭘُر اﺳت از ﺑﺎﻧﮓ ،اﯾن ُﻛﮫ ،ﮔﮫ ﺗﮭﯾﺳت
ﺑﺎﻧﮓ او ،زﯾن ﻛوه دل ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺑﺎد
ھﺳت ُﻛﮫ ،ﻛﺂواز ﺻد ﺗﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺻد ھزاران ﭼﺷﻣﮥ آب زﻻل
آﺑﮭﺎی ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ﺧون ﻣﯽ ﺷود
ﻛﮫ ﺳراﺳر طور ﺳﯾﻧﺎ ،ﻟﻌل ﺑود
ﻣﺎ ﻛم از ﺳﻧﮕﯾم ،آﺧر ای ﮔروه
ﻧﮫ ﺑدن از ﺳﺑز ﭘوﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود
ﻧﮫ ﺻﻔﺎی ﺟرﻋﮥ ﺳﺎﻗﯽ در او
اﯾن ﭼﻧﯾن ُﻛﮫ را ﺑﻛﻠﯽ ﺑر ﻛﻧﻧد
ﺑو ﻛﮫ در وی ﺗﺎب ﻣﮫ ﯾﺎﺑد رھﯽ
ﭘس ﻗﯾﺎﻣت ،اﯾن ﻛرم ﻛﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد؟
آن ﻗﯾﺎﻣت زﺧم و اﯾن ﭼون ﻣرھم اﺳت
ھر ﺑدی ،ﻛﺎﯾن ﺣﺳن دﯾد ،او ﻣﺣﺳن اﺳت
و ای ُﮔل روﯾﯽ ﻛﮫ ﺟﻔﺗش ﺷد ﺧرﯾف
زﻧده ﮔردد ﻧﺎن و ﻋﯾن آن ﺷود
ﺗﯾرﮔﯽ رﻓت و ھﻣﮫ اﻧوار ﺷد
آن ﺧری و ُﻣردﮔﯽ ﯾﻛﺳو ﻧﮭﺎد
ﭘﯾﺳﮭﺎ ﯾك رﻧﮓ ﮔردد اﻧدر او
از طرب ﮔوﯾد ﻣﻧم ُﺧم ،ﻻ ﺗﻠ ُم
رﻧﮓ آﺗش دارد ،اﻻ آھن اﺳت
ز آﺗﺷﯽ ﻣﯾﻼﻓد و ﺧﺎﻣش َوش اﺳت
ﭘس اﻧﺎ اﻟﻧﺎر اﺳت ﻻﻓش ﺑﯽ زﺑﺎن
ﮔوﯾد او ﻣن آﺗﺷم ،ﻣن آﺗﺷم
آزﻣون ﻛن دﺳت را ﺑر ﻣن ﺑزن
روی ﺧود ﺑر روی ﻣن ،ﯾك دم ﺑﻧﮫ
ھﺳت ﻣﺳﺟود ﻣﻼﯾك ز اﺟﺗﺑﺎ
رﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﺎﻧش از طﻐﯾﺎن و ﺷك
رﯾش ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﻣﺷﺑﮫ را ﺑﺧﻧد
ﺑر ﻟب درﯾﺎ ﺧﻣش ﻛن ،ﻟب ﮔزان
ﻟﯾك ﻣﯽ ﻧﺷﻛﯾﺑم از ﻏرﻗﺎب ﺑﺣر
ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﻋﻘل و ﺟﺎن اﯾن ﺑﺣر داد
ﭼون ﻧﻣﺎﻧد ﭘﺎ ،ﭼو ﺑطﺎﻧم در او
ﺣﻠﻘﮫ ﮔر ﭼﮫ ﻛژ ﺑود ،ﻧﯽ ﺑر در اﺳت؟

ﭘﺎك ﻛﯽ ﮔردد ﺑرون ﺣوض ﻣرد؟
او ز طﮭر ﺧوﯾش ھم دور اوﻓﺗﺎد
ﭘﺎﻛﯽ اﺟﺳﺎم ﻛم ﻣﯾزان ﺑود
ﺳوی درﯾﺎ راه ﭘﻧﮭﺎن دارد اﯾن
ور ﻧﮫ اﻧدر ﺧرج ﻛم ﮔردد ﻋدد

30.94
30.95
30.96
30.97
30.98

ای ﺗن آﻟوده ،ﺑﮫ ﮔرد ﺣوض ﮔرد
ﭘﺎك ،ﻛﺎو از ﺣوض ﻣﮭﺟور اوﻓﺗﺎد
ﭘﺎﻛﯽ اﯾن ﺣوض ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑود
زاﻧﻛﮫ دل ﺣوﺿﯽ اﺳت ،ﻟﯾﻛن در ﻛﻣﯾن
ﭘﺎﻛﯽ ﻣﺣدود ﺗو ،ﺧواھد ﻣدد
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 .31ﺗﻣﺛﯾل در ﺑﯾﺎن ﺧواﻧدن آب ،آﻟودﮔﺎن راﺑﭘﺎﮐﯽ
ﮔﻔت آﻟوده :ﻛﮫ دارم ﺷرم از آب
آب ﮔﻔت آﻟوده را :در ﻣن ﺷﺗﺎب
ﺑﯽ ﻣن اﯾن آﻟوده زاﯾل ﻛﯽ ﺷود؟
ﮔﻔت آب :اﯾن ﺷرم ﺑﯽ ﻣن ﻛﯽ رود؟
اﻟﺣﯾﺎء ﯾﻣﻧﻊ اﻹﯾﻣﺎن ﺑود
ز آب ،ھر آﻟوده ،ﻛﺎو ﭘﻧﮭﺎن ﺷود
ﺗن ز آب ﺣوض دﻟﮭﺎ ﭘﺎك ﺷد
دل ز ﭘﺎﯾﮥ ﺣوض ﺗن ﮔﻠﻧﺎك ﺷد
ھﺎن ز ﭘﺎﯾﮥ ﺣوض ﺗن ،ﻣﯾﻛن ﺣذر
ﮔرد ﭘﺎﯾﮥ ﺣوض دل َﮔرد ای ﭘﺳر
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑَ ْرزَ ٌ
خ ﻻ ﯾﺑﻐﯾﺎن
ﺑﺣر ﺗن ﺑر ﺑﺣر دل ﺑر ھم زﻧﺎن
ﭘﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﻏژ ﺑدو ،واﭘس ﻣﻐژ
ﮔر ﺗو ﺑﺎﺷﯽ راﺳت ،ور ﺑﺎﺷﯽ ﺗو ﻛژ
ﻟﯾك ﻧﺷﻛﯾﺑﻧد ﻋﺎﻟﯽ ھﻣﺗﺎن
ﭘﯾش ﺷﺎھﺎن ﮔر ﺧطر ﺑﺎﺷد ﺑﺟﺎن
ﺟﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﯾﻧﯽ رود ﺧوﺷﺗر ﺑود
ﺷﺎه ﭼون ﺷﯾرﯾن ﺗر از ﺷﻛر ﺑود
ای ﺳﻼﻣت ﺟو ،رھﺎ ﮐن ﺗو ﻣرا
ای ﻣﻼﻣت ﮔو ،ﺳﻼﻣت ﻣر ﺗرا
ﻛوره را اﯾن ﺑس ،ﻛﮫ ﺧﺎﻧﮥ آﺗش اﺳت
ﺟﺎن ﻣن ﻛوره ﺳت و ،ﺑﺎ آﺗش ﺧوش اﺳت
ھر ﻛﮫ او زﯾن ﻛور ﺑﺎﺷد ،ﻛودﻧﯾﺳت
ھﻣﭼو ﻛوره ﻋﺷق را ﺳوزﯾدﻧﯾﺳت
ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ و ،ﻣرگ ﺷد
ﺑرگ ﺑﯽ ﺑرﮔﯽ ﺗرا ﭼون ﺑرگ ﺷد
روﺿﮥ ﺟﺎﻧت ُﮔل و ﺳوﺳن ﮔرﻓت
ﭼون ز ﻏم ،ﺷﺎدﯾت اﻓزودن ﮔرﻓت
ﺑط ﻗوی از ﺑﺣر و ،ﻣرغ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺳت
آﻧﭼﮫ ﺧوف دﯾﮕران ،آن اﻣن ﺗوﺳت
ﺑﺎز ﺳوداﺋﯽ ﺷدم ﻣن ای ﺣﺑﯾب
ﺑﺎز دﯾواﻧﮫ ﺷدم ﻣن ای طﺑﯾب
ھر ﯾﻛﯽ ﺣﻠﻘﮫ دھد دﯾﮕر ﺟﻧون
ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺳﻠﺳﻠﮥ ﺗو ذو ﻓﻧون
ﭘس ﻣرا ھر دم ﺟﻧوﻧﯽ دﯾﮕر اﺳت
دا ِد ھر ﺣﻠﻘﮫ ،ﻓﻧوﻧﯽ دﯾﮕر اﺳت
ﺧﺎﺻﮫ در زﻧﺟﯾر اﯾن ﻣﯾر اﺟل
ﭘس ﺟﻧون ﺑﺎﺷد ﻓﻧون ،اﯾن ﺷد ﻣﺛل
ﻛﮫ ھﻣﮫ دﯾواﻧﮕﺎن ﭘﻧدم دھﻧد
آﻧﭼﻧﺎن دﯾواﻧﮕﯽ ﺑُﮕﺳﺳت ﺑﻧد
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32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
32.10

 .32آﻣدن دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﭘرﺳش ذو اﻟﻧون ﻣﺻری
ﻛﺎﻧدر او ﺷور و ﺟﻧوﻧﯽ ﻧو ﺑزاد
اﯾن ﭼﻧﯾن ذو اﻟﻧون ﻣﺻری را ﻓﺗﺎد
ﻣﯾرﺳﯾد از وی ﺟﮕرھﺎ را ﻧﻣك
ﺷور ﭼﻧدان ﺷد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻓوق ﻓﻠك
ﭘﮭﻠوی ﺷور ﺧداوﻧدان ﭘﺎك
ھﯾن ﻣﻧﮫ ﺗو ﺷور ﺧود ،ای ﺷوره ﺧﺎك
آﺗش او رﯾﺷﮭﺎﺷﺎن ﻣﯽ رﺑود
ﺧﻠق را ﺗﺎب ﺟﻧون او ﻧﺑود
ﺑﻧد ﻛردﻧدش ﺑﮫ زﻧدان اﻟﻣراد
ﭼوﻧﻛﮫ در رﯾش ﻋوام آﺗش ﻓﺗﺎد
ﮔر ﭼﮫ زﯾن ره ﺗﻧﮓ ﻣﯽ آﯾﻧد ﻋﺎم
ﻧﯾﺳت اﻣﻛﺎن واﻛﺷﯾدن اﯾن ﻟﺟﺎم
ُﮔره ﻛورﻧد و ،ﺷﺎھﺎن ﺑﯽ ﻧﺷﺎن
دﯾده اﯾن ﺷﺎھﺎن ز ﻋﺎﻣﮫ ﺧوف ﺟﺎن
ﻛﺎﯾن ُ
ﻻﺟرم ذو اﻟﻧون در زﻧدان ﺑود
ﭼوﻧﻛﮫ ﺣﻛم اﻧدر ﻛف رﻧدان ﺑود
ُدر ﯾﺗﯾم
ﯾك ﺳواره ﻣﯾرود ﺷﺎه ﻋظﯾم
در ﻛف طﻔﻼن ،ﭼﻧﯾن ّ
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﺧﻔﯽ اﻧدر ذره ای
د ُّر ﭼﮫ؟ درﯾﺎﺋﯽ ﻧﮭﺎن در ﻗطره ای
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آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺧوﯾش را ذره ﻧﻣود
ﺟﻣﻠﮥ ذرات در وی ﻣﺣو ﺷد
ﭼون ﻗﻠم در دﺳت ﻏداری ﺑود
ﭼون ﺳﻔﯾﮭﺎن راﺳت اﯾن ﻛﺎر و ﻛﯾﺎ
اﻧﺑﯾﺎ را ﮔﻔﺗﮫ ،ﻗوم راه ﮔم
ﺟﮭل ﺗرﺳﺎ ﺑﯾن ،اﻣﺎن اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
ﭼون ﺑﮫ ﻗول اوﺳت ﻣﺻﻠوب ﺟﮭود
ﭼون دل آن ﺷﺎه ز اﯾﺷﺎن ﺧون ﺑود
زر ﺧﺎﻟص را و زرﮔر را ﺧطر
ﯾوﺳﻔﺎن از رﺷك زﺷﺗﺎن ﻣﺧﻔﯾﻧد
ﯾوﺳﻔﺎن از ﻣﻛر اﺧوان در ﭼﮭﻧد
از ﺣﺳد ﺑر ﯾوﺳف ﻣﺻری ﭼﮫ رﻓت؟
ﻻﺟرم زﯾن ﮔرگ ﯾﻌﻘوب ﺣﻠﯾم
ﮔرگ ظﺎھرِ ،ﮔرد ﯾوﺳف ﺧود ﻧﮕﺷت
رﺣم ﻛرد اﯾن ﮔرگ ،و ز ﻋذر ﻟﺑق
ﺻد ھزاران ﮔرگ را اﯾن ﻣﻛر ﻧﯾﺳت
زاﻧﻛﮫ ﺣﺷر ﺣﺎﺳدان روز ﮔزﻧد
ﺣﺷر ﭘُر ﺣرص ﺧس ُﻣردار ﺧوار
زاﻧﯾﺎن را ﮔﻧد ،اﻧدام ﻧﮭﺎن
ﮔﻧد ﻣﺧﻔﯽ ﻛﺎن ﺑﮫ دﻟﮭﺎ ﻣﯾرﺳﯾد
ﺑﯾﺷﮫ ای آﻣد وﺟود آدﻣﯽ
* ظﺎھر و ﺑﺎطن اﮔر ﺑﺎﺷد ﯾﮑﯽ
در وﺟود ﻣﺎ ھزاران ﮔرگ و ﺧوك
ﺣﻛم آن ﺧو راﺳت ،ﻛو ﻏﺎﻟﺑﺗر اﺳت
ﺳﯾرﺗﯽ ﻛﺎن ﺑر وﺟودت ﻏﺎﻟب اﺳت
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮔرﮔﯽ در آﯾد در ﺑﺷر
ﻣﯾرود از ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ در ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ
ﺑﻠﻛﮫ ﺧود از آدﻣﯽ در ﮔﺎو و ﺧر
◌ ُ
◌ ُ
◌ ُ
س ُ
◌ﻛﺳك ﻣﯾﺷود رھوار و رام
اﺳب ُ
رﻓت در ﺳﮓ ز آدﻣﯽ ﺣرص و ھوس
در ﺳﮓ اﺻﺣﺎب ﺧوﺋﯽ زان ُرﻗود
ﺳر ﻛﻧد
ھر زﻣﺎن در ﺳﯾﻧﮫ ﻧوﻋﯽ َ
زآن ﻋﺟب ﺑﯾﺷﮫ ،ﻛﮫ ھر ﺷﯾر آﮔﮫ اﺳت
دزدﺋﯽ ﻛن ،از د ُر و ﻣرﺟﺎن ﺟﺎن
ﭼوﻧﻛﮫ دزدی ،ﺑﺎری آن د ُر ﻟطﯾف
* ﭼوﻧﮑﮫ ذواﻟﻧون ﺳوی زﻧدان رﻓت ﺷﺎد
* دوﺳﺗﺎن از ھر طرف ﺑﻧﮭﺎده رو

و اﻧدك اﻧدك روی ﺧود را ﺑر ﮔﺷود
ﻋﺎﻟم از وی ﻣﺳت ﮔﺷت و ﺻﺣو ﺷد
ﻻﺟرم ﻣﻧﺻور ﺑر داری ﺑود
ون اﻷﻧﺑﯾﺎء
ﻻزم آﻣد ﯾ ْﻘﺗُﻠ ُ َ
از ﺳﻔﮫِ ،إﻧﱠﺎ ﺗ َ َ
ﯾرﻧﺎ ﺑﻛم
ط ْ
ز آن ﺧداوﻧدی ﻛﮫ ﮔﺷت آوﯾﺧﺗﮫ
ﭘس ﻣر او را اﻣر ﻛﯽ ﺗﺎﻧد ﻧﻣود؟
ت ِﻓﯾ ِﮭ ْم ﭼون ﺑود؟
ﻋﺻﻣت َو أ َ ْﻧ َ
ﺑﺎﺷد از ﻗﻼب ﺧﺎﯾن ﺑﯾﺷﺗر
ﻛز ﻋدو ،ﺧوﺑﺎن در آﺗش ﻣﯽ زﯾﻧد
ﻛز ﺣﺳد ،ﯾوﺳف ﺑﮫ ﮔرﮔﺎن ﻣﯽ دھﻧد
اﯾن ﺣﺳد اﻧدر ﻛﻣﯾن ﮔرﮔﯾﺳت زﻓت
داﺷت ﺑر ﯾوﺳف ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوف و ﺑﯾم
اﯾن ﺣﺳد در ﻓﻌل از ﮔرﮔﺎن ﮔذﺷت
آﻣده ﻛﮫ ِإﻧﱠﺎ ذَ َھﺑْﻧﺎ ﻧﺳﺗﺑق
ﻋﺎﻗﺑت رﺳوا ﺷود اﯾن ﮔرگ ،ﺑﺎﯾﺳت
ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﺑر ﺻورت ﮔرﮔﺎن ﻛﻧﻧد
ﺻورت ﺧوﻛﯽ ﺑود ،روز ﺷﻣﺎر
ﺧﻣر ﺧواران را ﺑود ،ﮔﻧد دھﺎن
ﮔﺷت اﻧدر ﺣﺷر ﻣﺣﺳوس و ﭘدﯾد
ﺑر ﺣذر ﺷو زﯾن وﺟود ،ار آدﻣﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐس را در ﻧﺟﺎت او ﺷﮑﯽ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ و ﺧوب و ﺧﺷوك
ﭼوﻧﻛﮫ زر ﺑﯾش از ﻣس آﻣد ،آن زر اﺳت
ھم ﺑر آن ﺗﺻوﯾر ﺣﺷرت واﺟب اﺳت
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﯾوﺳف ُرﺧﯽ ،ھﻣﭼون ﻗﻣر
از ره ﭘﻧﮭﺎن ،ﺻﻼح و ﻛﯾﻧﮫ ھﺎ
ﻣﯾرود داﻧﺎﺋﯽ و ﻋﻠم و ھﻧر
ﺧرس ِ ﺑﺎزی ،ﻣﯾﻛﻧد ﺑر ھم ﺳﻼم
ﯾﺎ ﺷﺑﺎن ﺷد ،ﯾﺎ ﺷﻛﺎری ،ﯾﺎ ﺣرس
رﻓت ،ﺗﺎ ﺟوﯾﺎی رﺣﻣن ﮔﺷﺗﮫ ﺑود
ﮔﺎه دﯾو و ﮔﮫ ﻣﻠك ،ﮔﮫ دام و دد
ﺗﺎ ﺑﮫ دام ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﭘﻧﮭﺎن ره اﺳت
ای ﻛم از ﺳﮓ ،از درون ﻋﺎرﻓﺎن
ﭼوﻧﻛﮫ ﺣﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوی ﺑﺎری ﺷرﯾف
ﺑﻧد ﺑر ﭘﺎ ،دﺳت ﺑر ﺳر ،ز اﻓﺗﻘﺎد
ﺑﮭر ﭘرﺳش ﺳوی زﻧدان ﻧزد او
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ﺳوی زﻧدان و در آن راﺋﯽ زدﻧد
او در اﯾن دﯾن ﻗﺑﻠﮫ ای و آﯾﺗﯾﺳت
ﺗﺎ ﺟﻧون ﺑﺎﺷد ﺳﻔﮫ ﻓرﻣﺎی او
ﻛﺎﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺑﭘوﺷد ﻣﺎه او
او ز ﻧﻧﮓ ﻋﺎﻗﻼن دﯾواﻧﮫ ﺷد
ﻗﺎﺻدا رﻓﺗﺳت و دﯾواﻧﮫ ﺷدﺳت
ﺑر ﺳر و ﭘﺷﺗم ﺑزن ،وﯾن را ﻣﻛﺎو
ﭼون ﻗﺗﯾل از ﮔﺎو ﻣوﺳﯽ ،ای ﺛﻘﺎت
ھﻣﭼو ﻛﺷﺗﮥ ﮔﺎو ﻣوﺳﯽ ،ﮔش ﺷوم
ھﻣﭼو ﻣس از ﻛﯾﻣﯾﺎ ﺷد زر ﺳﺎو
وا ﻧﻣود آن زﻣرۀ ﺧون ﺧوار را
ﺗﺧم اﯾن آﺷوب اﯾﺷﺎن ِﮐﺷﺗﮫ اﻧد
زﻧده ﮔردد ھﺳﺗﯽ اﺳرار دان
ﺑﺎز داﻧد ﺟﻣﻠﮥ اﺳرار را
وا ﻧﻣﺎﯾد دام ﺧدﻋﮫ و رﯾو را
ﺗﺎ ﺷود از زﺧم ُد ﱠﻣش ﺟﺎن ُﻣﻔﯾق
ﺗﺎ ﺷود روح ﺧﻔﯽ زﻧده و ِﺑُﮭش
ﺣﺎل ذواﻟﻧون ﺑﺎ ﻣرﯾدان ﺑﺎزﮔو
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دوﺳﺗﺎن در ﻗﺻﮥ ذو اﻟﻧون ﺷدﻧد
ﻛﺎﯾن ﻣﮕر ﻗﺎﺻد ﻛﻧد ،ﯾﺎ ﺣﻛﻣﺗﯽ اﺳت
دور دور از ﻋﻘل ﭼون درﯾﺎی او
ﺣﺎش  ¤از ﻛﻣﺎل ﺟﺎه او
ﺷر ﻋﺎﻣﮫ اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ ﺷد
او ز ّ
او ز ﻋﺎر ﻋﻘل ُﻛﻧ ِد ﺗن ﭘرﺳت
ﻛﮫ ﺑﺑﻧدم ای ﻓﺗﯽ وز ﺳﺎز ﮔﺎو
ﺗﺎ ز زﺧم ﻟﺧت ،ﯾﺎﺑم ﻣن ﺣﯾﺎت
ﺗﺎ ز زﺧم ﻟﺧت ﮔﺎوی ﺧوش ﺷوم
زﻧده ﺷد ﻛﺷﺗﮫ ،ز زﺧم د ُ ّم ﮔﺎو
ﻛﺷﺗﮫ ﺑر ﺟﺳت و ﺑﮕﻔت اﺳرار را
ﮔﻔت روﺷن :ﻛﺎﯾن ﺟﻣﺎﻋت ُﻛﺷﺗﮫ اﻧد
ﭼوﻧﻛﮫ ُﻛﺷﺗﮫ ﮔردد اﯾن ﺟﺳم ﮔران
ﺟﺎن او ﺑﯾﻧد ﺑﮭﺷت و ﻧﺎر را
وا ﻧﻣﺎﯾد ﺧوﻧﯾﺎن دﯾو را
ﮔﺎو ﻛﺷﺗن ھﺳت از ﺷرط طرﯾق
ﮔﺎو ﻧﻔس ﺧوﯾش را زوﺗر ِﺑُﻛش
* اﯾن ﺳﺧن را ﻣﻘطﻊ و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺟو
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ﺑﺎﻧﮓ ﺑر زد ،ھﯽ ﻛﯾﺎﻧﯾد اﺗﻘوا
ﭼون رﺳﯾدﻧد آن ﻧﻔر ﻧزدﯾك او
ﺑﮭر ﭘرﺳش آﻣدﯾم اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن
ﺑﺎ ادب ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ از دوﺳﺗﺎن
اﯾن ﭼﮫ ﺑﮭﺗﺎن اﺳت ﺑر ﻋﻘﻠت ،ﺟﻧون؟
ﭼوﻧﯽ ای درﯾﺎی ﻋﻘل ذو ﻓﻧون
ﭼون ﺷود ﻋﻧﻘﺎ ﺷﻛﺳﺗﮫ از ﻏراب
دو ِد ُﮔﻠﺧن ،ﻛﯽ رﺳد در آﻓﺗﺎب؟
ﻣﺎ ﻣﺣﺑﺎﻧﯾم ،ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾن ﻣﻛن
واﻣﮕﯾر از ﻣﺎ ،ﺑﯾﺎن ﻛن اﯾن ﺳ ُﺧن
ﯾﺎ ﺑﮫ رو ﭘوش و دﻏل ﻣﻐرور ﻛرد
ﻣر ﻣﺣﺑﺎن را ﻧﺷﺎﯾد دور ﻛرد
اﯾﮑﮫ ﺑﺣر ﻋﻠم و ﻋﻘﻠﯽ ،اﺳﺗﺟب
* راز را اﻧدر ﻣﯾﺎن ِﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺣب
رو ﻣﻛن در اﺑر ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﮭﺎ
راز را اﻧدر ﻣﯾﺎن آور ﺷﮭﺎ
در دو ﻋﺎﻟم دل ﺑﮫ ﺗو در ﺑﺳﺗﮫ اﯾم
ﻣﺎ ﻣﺣب و ﺻﺎدق و دل ﺧﺳﺗﮫ اﯾم
در ﻣﯾﺎن ﻧﮫ راز و ﻗﺻد ﺟﺎن ﻣﮑن
* راز را از دوﺳﺗﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﮑن
ﺟز طرﯾق اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺧﻠص ﻧدﯾد
* ﭼوﻧﮑﮫ ذواﻟﻧون اﯾن ﺳﺧن ز اﯾﺷﺎن ﺷﻧﯾد
ﮔﻔت او دﯾواﻧﮕﺎﻧﮫ زی و ﻗﺎف
ﻓﺣش آﻏﺎزﯾد و دﺷﻧﺎم از ﮔزاف
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮕرﯾﺧﺗﻧد از ﺑﯾم ﻛوب
ﺑر ﺟﮭﯾد و ﺳﻧﮓ ﭘران ﻛرد و ﭼوب
ﮔﻔت :ﺑﺎد رﯾش اﯾن ﯾﺎران ﻧﮕر
ﻗﮭﻘﮭﮫ ﺧﻧدﯾد و ﺟﻧﺑﺎﻧﯾد ﺳر
دوﺳﺗﺎن را رﻧﺞ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼو ﺟﺎن
دوﺳﺗﺎن ﺑﯾن ،ﻛو ﻧﺷﺎن دوﺳﺗﺎن؟
رﻧﺞ ﻣﻐز و ،دوﺳﺗﯽ آن را ﭼو ﭘوﺳت
ﻛﯽ ﻛران ﮔﯾرد ز رﻧﺞ دوﺳت ،دوﺳت؟
در ﺑﻼ و آﻓت و ِﻣﺣﻧت ِﻛﺷﯽ
ﻧﯽ ﻧﺷﺎن دوﺳﺗﯽ ﺷد ﺳر ﺧوﺷﯽ
رو ﻣﮕردان ﮔر ﺗو ﻧﯾﮑو ﺧوﺳﺗﯽ
* رﻧﺞ ﺑر ﺧود ﮔﯾر ﮔر ﺗو دوﺳﺗﯽ
زر ﺧﺎﻟص در دل آﺗش ﺧوش اﺳت
دوﺳت ھﻣﭼون زر ،ﺑﻼ ﭼون آﺗش اﺳت
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 .35اﻣﺗﺣﺎن ﻛردن ﺧواﺟﮥ ﻟﻘﻣﺎن زﯾرﻛﯽ ﻟﻘﻣﺎن را
روز و ﺷب در ﺑﻧدﮔﯽ ﭼﺎﻻك ﺑود؟
ﻧﯽ ﻛﮫ ﻟﻘﻣﺎن را ﻛﮫ ﺑﻧدۀ ﭘﺎك ﺑود؟
ﺑﮭﺗرش دﯾدی ز ﻓرزﻧدان ﺧوﯾش
ﺧواﺟﮫ اش ﻣﯾداﺷﺗﯽ در ﻛﺎر ﭘﯾش
ﺧواﺟﮫ ﺑود و ،از ھوا آزاده ﺑود
زاﻧﻛﮫ ﻟﻘﻣﺎن ،ﮔر ﭼﮫ ﺑﻧده زاد ﺑود
ﭼﯾزی از ﺑﺧﺷش ز ﻣن درﺧواﺳت ﻛن
ﮔﻔت ﺷﺎھﯽ ﺷﯾﺦ را اﻧدر ﺳﺧن
ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﮔوﯾﯽ ﻣرا؟ زﯾن ﺑرﺗرآ
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ،ﺷرم ﻧﺎﯾد ﻣر ﺗرا
و آن دو ﺑر ﺗو ﺣﺎﻛﻣﺎﻧﻧد و اﻣﯾر
ﻣن دو ﺑﻧده دارم و اﯾﺷﺎن ﺣﻘﯾر
ﮔﻔت :آن ﯾك ﺧﺷم و دﯾﮕر ﺷﮭوت اﺳت
ﮔﻔت ﺷﮫ :آن دو ﭼﮫ اﻧد؟ اﯾن زﻟت اﺳت
ﺑﯽ ﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد ﻧورش ﺑﺎزغ اﺳت
ﺷﺎه آن دان ﻛﺎو ز ﺷﺎھﯽ ﻓﺎرغ اﺳت
ھﺳﺗﯽ آن دارد ﻛﮫ ھﺳﺗﯽ را ﻋدوﺳت
ﻣﺧزن آن دارد ﻛﮫ ﻣﺧزن ﻋﺎر اوﺳت
در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻧده ،ﻟﻘﻣﺎن ﺧواﺟﮫ اش
ﺧواﺟﮥ ﻟﻘﻣﺎن ،ﺑﮫ ظﺎھر ﺧواﺟﮫ وش
در ﻧظرﺷﺎن ﮔوھری ﻛم از ﺧﺳﯾﺳت
در ﺟﮭﺎن ﺑﺎژﮔوﻧﮫ زﯾن ﺑﺳﯾﺳت
ﻧﺎم و رﻧﮕﯽ ﻋﻘﻠﺷﺎن را دام ﺷد
ﻣر ﺑﯾﺎﺑﺎن را ﻣﻔﺎزه ﻧﺎم ﺷد
در ﻗﺑﺎ ﮔوﯾﻧد ﻛﺎو از ﻋﺎﻣﮫ اﺳت
ُﮔره را ﺧود ﻣﻌرف ،ﺟﺎﻣﮫ اﺳت
ﯾك ُ
ﻧور ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺑود ﺟﺎﺳوس زھد
ُﮔره را ظﺎھرا ً ﺳﺎﻟوس زھد
ﯾك ُ
ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳد ﻣرد را ﺑﯽ ﻓﻌل و ﻗول
ﻧور ﺑﺎﯾد ﭘﺎك از ﺗﻘﻠﯾد و ﻏول
ﻧﻘد او ﺑﯾﻧد ،ﻧﺑﺎﺷد ﺑﻧ ِد َﻧﻘل
در رود در ﻗﻠب او ،از راه ﻋﻘل
در ﺟﮭﺎن ﺟﺎن ﺟواﺳﯾس اﻟﻘﻠوب
ﺑﻧدﮔﺎن ﺧﺎص ﻋﻼم اﻟﻐﯾوب
ﺳر ﺣﺎل
در درون دل در آﯾد ﭼون ﺧﯾﺎل
ﭘﯾﺷﺷﺎن ﻣﻛﺷوف ﺑﺎﺷد ِ ّ
ﻛﮫ ﺷود ﭘوﺷﯾده آن ﺑر ﻋﻘل ﺑﺎز
در ﺗن ﮔﻧﺟﺷك ﭼﮫ ﺑود ﺑرگ و ﺳﺎز؟
ﺳر ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﭼﺑود ﭘﯾش او؟
آﻧﻛﮫ واﻗف ﮔﺷت ﺑر اﺳرار ھو
ِ◌ ّ
ﺑر زﻣﯾن رﻓﺗن ﭼﮫ دﺷوارش ﺑود؟
آﻧﻛﮫ ﺑر اﻓﻼك رﻓﺗﺎرش ﺑود
ﻣوم ﭼﮫ ﺑود در ﻛف او؟ ای ظﻠوم
در ﻛف داود ﻛﺎھن ﮔﺷت ﻣوم
ﺑﻧدﮔﯽ ﺑر ظﺎھرش دﯾﺑﺎﭼﮫ ای
ﺑود ﻟﻘﻣﺎن ﺑﻧده ﺷﻛﻠﯽ ،ﺧواﺟﮫ ای
ﺑر ﻏﻼم ﺧوﯾش ﭘوﺷﺎﻧد ﻟﺑﺎس
ﭼون رود ﺧواﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎس
ﻣر ﻏﻼم ﺧوﯾش را ﺳﺎزد اﻣﺎم
او ﺑﭘوﺷد ﺟﺎﻣﮫ ھﺎی آن ﻏﻼم
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﯾد زو ﻛﺳﯽ آﮔﮫ ﺷود
در ﭘﯾش ،ﭼون ﺑﻧدﮔﺎن در ره ﺷود
ﻣن ﺑﮕﯾرم ﻛﻔش ،ﭼون ﺑﻧدۀ ﻛﻣﯾن
ﮔوﯾد ای ﺑﻧده ،ﺗو رو ﺑر ﺻدر ﺷﯾن
ﻣر ﻣرا ﺗو ھﯾﭻ ﺗوﻗﯾری ﻣﻧﮫ
ﺗو درﺷﺗﯽ ﻛن ﻣرا ،دﺷﻧﺎم ده
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏرﺑت ،ﺗﺧم ﺣﯾﻠت ﻛﺎﺷﺗم
ﺗرك ﺧدﻣت ،ﺧدﻣت ﺗو داﺷﺗم
ﺗﺎ ﮔﻣﺎن آﯾد ﻛﮫ اﯾﺷﺎن ﺑَرده اﻧد
ﺧواﺟﮕﺎن اﯾن ﺑﻧدﮔﯾﮭﺎ ﻛرده اﻧد
ﻛﺎرھﺎ را ﻛرده اﻧد آﻣﺎدﮔﯽ
ﭼﺷم ﭘر ﺑودﻧد و ﺳﯾر از ﺧواﺟﮕﯽ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻧﻣوده ﺧواﺟﮥ ﻋﻘل و ﺟﺎن
وﯾن ﻏﻼﻣﺎن ھوا ﺑر ﻋﻛس آن
ﻧﺎﯾد از ﺑﻧده ﺑﻐﯾر ﺑﻧدﮔﯽ
آﯾد از ﺧواﺟﮫ ره اﻓﻛﻧدﮔﯽ
ﺗﻌﺑﯾت ھﺎ ھﺳت ﺑر ﻋﻛس ،اﯾن ﺑدان
ﭘس از آن ﻋﺎﻟم ،ﺑدﯾن ﻋﺎﻟم ُﭼﻧﺎن
ﺑود واﻗف ،دﯾده ﺑود از وی ﻧﺷﺎن
ﺧواﺟﮥ ﻟﻘﻣﺎن از اﯾن ﺣﺎل ﻧﮭﺎن
از ﺑرای ﻣﺻﻠﺣت ،آن راھﺑر
راز ﻣﯾداﻧﺳت ،ﺧوش ﻣﯾراﻧد ﺧر
ﻟﯾك ﺧﺷﻧودی ﻟﻘﻣﺎن را ﺑﺟﺳت
ﻣر ورا آزاد ﻛردی از ﻧﺧﺳت

ﺳر آن ﺷﯾر و ﻓﺗﯽ
ﻛس ﻧداﻧد ِ ّ
ﺳر ز ﺧود ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧﯽ
اﯾن ﻋﺟب ﻛﮫ ِ ّ
ﺗﺎ ﺑود ﻛﺎرت ﺳﻠﯾم از ﭼﺷم ﺑد
و اﻧﮕﮫ از ﺧود ﺑﯽ ز ﺧود ﭼﯾزی ﺑدزد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﭘﯾﻛﺎن از ﺗﻧش ﺑﯾرون ﻛﻧﻧد
او ﺑدان ﻣﺷﻐول ﺷد ،ﺟﺎن ﻣﯾﺑرﻧد
از ﺗو ﭼﯾزی در ﻧﮭﺎن ﺧواھﻧد ﺑرد
ﻣﯽ درآﯾد دزد زآن ﺳو ﻛﺎﯾﻣﻧﯽ
ﺗﺎ ز ﺗو ﭼﯾزی ﺑرد ﻛﺎن ﮐﮭﺗر اﺳت
ﮐﺷﺗﯽ ﻣﺎﻟش ﺑﮫ ﻏرﻗﺎب اوﻓﺗد
ھر ﭼﮫ ﻧﺎزﻟﺗر ﺑدرﯾﺎ اﻓﮑﻧد
ﺗرك ﻛﻣﺗر ﮔوی و ﺑﮭﺗر را ﺑﯾﺎب
ﺗﺎ ز روی ﺣق ﻧﮕردی ﺷرﻣﺳﺎر
ﺣرص و ﻏﻔﻠت را ﺑرد دﯾو دﻧﯽ
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زاﻧﻛﮫ ﻟﻘﻣﺎن را ﻣراد اﯾن ﺑود ،ﺗﺎ
ﺳر ز ﺑَد ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧﯽ؟
ﭼﮫ ﻋﺟب ﮔر ِ ّ
ﻛﺎر ﭘﻧﮭﺎن ﻛن ﺗو از ﭼﺷﻣﺎن َﺧود
ﺧوﯾش را ﺗﺳﻠﯾم ﻛن ،ﺑردار ﻣزد
ﻣﯽ دھﻧد اﻓﯾون ﺑﮫ ﻣرد زﺧم ﻣﻧد
وﻗت ﻣرگ ،از رﻧﺞ او را ﻣﯾدرﻧد
ﭼون ﺑﮫ ھر ﻓﻛری ﻛﮫ دل ﺧواھﯽ ﺳﭘرد
ھر ﭼﮫ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻛﻧﯽ
ﭘس ﺑدان ﻣﺷﻐول ﺷو ﻛﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼو در آب اوﻓﺗد
دﺳت اﻧدر ﻛﺎﻟﮥ ﺑﮭﺗر زﻧد
ﭼون ﻛﮫ ﭼﯾزی ﻓوت ﺧواھد ﺷد در آب
* ﻧﻘد اﯾﻣﺎن را ﺑطﺎﻋت ﮔوش دار
* ﭼوﻧﮑﮫ ﻧﻘدت را ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯽ
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 .36ظﺎھر ﺷدن ﻓﺿل و زﯾرﻛﯽ ﻟﻘﻣﺎن ﭘﯾش اﻣﺗﺣﺎن ﻛﻧﻧدﮔﺎن
ﺑﻧده ﺑود او را و ﺑﺎ او ﻋﺷق ﺑﺎﺧت
* ﺧواﺟﮥ ﻟﻘﻣﺎن ﭼو ﻟﻘﻣﺎن را ﺷﻧﺎﺧت
ﻛس ﺳوی ﻟﻘﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎدی ز ﭘﯽ
ھر طﻌﺎﻣﯽ ﻛﺎورﯾدﻧدی ﺑﮫ وی
ﻗﺎﺻدا ﺗﺎ ﺧواﺟﮫ ﭘس ﺧوردش ﺧورد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻟﻘﻣﺎن دﺳت ﺳوی آن ﺑرد
ھر طﻌﺎﻣﯽ ﻛو ﻧﺧوردی رﯾﺧﺗﯽ
ﺳور او ﺧوردی و ﺷور اﻧﮕﯾﺧﺗﯽ
اﯾن ﺑود ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎ
ور ﺑﺧوردی ﺑﯽ دل و ﺑﯽ اﺷﺗﮭﺎ
ﻟﯾﮏ ﻏﺎﯾب ﺑود ﻟﻘﻣﺎن آن زﻣﺎن
ﺧرﺑزه آورده ﺑودﻧد ارﻣﻐﺎن
زود رو ﻓرزﻧد ﻟﻘﻣﺎن را ﺑﺧوان
ﮔﻔت ﺧواﺟﮫ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﯽ :ﮐﺎﯾﻔﻼن
ﺧواﺟﮫ ﭘس ﺑﮕرﻓت ﺳﮑﯾﻧﯽ ﺑدﺳت
* ﭼوﻧﮑﮫ ﻟﻘﻣﺎن آﻣد و ﭘﯾﺷش ﻧﺷﺳت
ھﻣﭼو ِﺷﻛر ﺧوردش و ﭼون اﻧﮕﺑﯾن
ﭼون ُﺑرﯾد و داد او را ﯾك ﺑُرﯾن
ﺗﺎ رﺳﯾد آن ﮔرﺟﮭﺎ ﺗﺎ ھﻔدھم
از ﺧوﺷﯽ ﻛﮫ ﺧورد ،داد او را دوم
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺷﯾرﯾن ﺧرﺑزه ﺳت ،اﯾن ﺑﻧﮕرم
ﻣﺎﻧد ﮔرﺟﯽ ،ﮔﻔت :اﯾن را ﻣن ﺧورم
طﺑﻌﮭﺎ ﺷد ﻣﺷﺗﮭﯽ و ﻟﻘﻣﮫ ﺟو
او ﭼﻧﯾن ﺧوش ﻣﯾﺧورد ﻛز ذوق او
ھم زﺑﺎن ﻛرد آﺑﻠﮫ ،ھم ﺣﻠق ﺳوﺧت
ﭼون ﺑﺧورد از ﺗﻠﺧﯾش آﺗش ﻓروﺧت
ﺑﻌد از آن ﮔﻔﺗش ﻛﮫ ای ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﯽ ﺧود ﺷد از ﺗﻠﺧﯽ آن
ﻟطف ﭼون اﻧﮕﺎﺷﺗﯽ اﯾن ﻗﮭر را؟
ﻧوش ﭼون ﻛردی ﺗو ﭼﻧدﯾن زھر را؟
اﯾن ﭼﮫ ﺻﺑر اﺳت اﯾن ﺻﺑوری از ﭼﮫ روﺳت؟ ﯾﺎ ﻣﮕر ﭘﯾش ﺗو اﯾن ﺟﺎﻧت ﻋدوﺳت؟
ﻛﮫ ﻣرا ﻋذرﯾﺳت ،ﺑس ﻛن ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﭼون ﻧﯾﺎوردی ﺑﮫ ﺣﯾﻠت ﺣﺟﺗﯽ؟
ﺧورده ام ﭼﻧدان ﻛﮫ از ﺷرﻣم دو ُﺗو
ﮔﻔت ﻣن از دﺳت ﻧﻌﻣت ﺑﺧش ﺗو
ﻣﯽ ﻧﻧوﺷم ،ای ﺗو ﺻﺎﺣب ﻣﻌرﻓت
ﺷرﻣم آﻣد ﻛﮫ ﯾﻛﯽ ﺗﻠﺦ از ﻛﻔت
رﺳﺗﮫ اﻧد و ﻏرق داﻧﮫ و دام ﺗو
ﭼون ھﻣﮫ اﺟزاﯾم از اﻧﻌﺎم ﺗو
ﺧﺎك ﺻد ره ﺑر ﺳر اﺟزام ﺑﺎد
ﮔر ز ﯾك ﺗﻠﺧﯽ ﻛﻧم ﻓرﯾﺎد و داد
اﻧدر اﯾن ﺑطﯾﺦ ،ﺗﻠﺧﯽ ﻛﯽ ﮔذاﺷت؟
ﻟذت دﺳت ﺷﻛر ﺑﺧﺷت ﮐﮫ داﺷت
از ﻣﺣﺑت ﻣﺳﮭﺎ زرﯾن ﺷود
از ﻣﺣﺑت ﺗﻠﺧﮭﺎ ﺷﯾرﯾن ﺷود
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از ﻣﺣﺑت ُدردھﺎ ﺻﺎﻓﯽ ﺷود
* از ﻣﺣﺑت ﺧﺎرھﺎ ُﮔل ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت دار ﺗﺧﺗﯽ ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت ِﺳﺟن ﮔﻠﺷن ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت ﻧﺎر ﻧوری ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت ﺳﻧﮓ روﻏن ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت ُﺣزن ﺷﺎدی ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت ﻧﯾش ﻧوﺷﯽ ﻣﯾﺷود
* از ﻣﺣﺑت ﺳﻘم ﺻﺣت ﻣﯾﺷود
از ﻣﺣﺑت ﻣرده زﻧده ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
اﯾن ﻣﺣﺑت ھم ﻧﺗﯾﺟﮥ داﻧش اﺳت
داﻧش ﻧﺎﻗص ﻛﺟﺎ اﯾن ﻋﺷق زاد؟
ﺑر ﺟﻣﺎدی رﻧﮓ ﻣطﻠوﺑﯽ ﭼو دﯾد
داﻧش ﻧﺎﻗص ﻧداﻧد ﻓرق را
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣﻠﻌون ﺧواﻧد ﻧﺎﻗص را رﺳول
زاﻧﻛﮫ ﻧﺎﻗص ﺗن ﺑود ﻣرﺣوم رﺣم
ﻧﻘص ﻋﻘل اﺳت آﻧﻛﮫ ﺑد رﻧﺟوری اﺳت
زاﻧﻛﮫ ﺗﻛﻣﯾل ﺧردھﺎ دور ﻧﯾﺳت
ﻛﻔر و ﻓرﻋوﻧﯽ ھر ﮔﺑر ﻋﻧﯾد
ﺑﮭر ﻧﻘﺻﺎن ﺑدن آﻣد ﻓرج
ﺑرق آﻓل ﺑﺎﺷد و ﺑس ﺑﯽ وﻓﺎ
ﺑرق ﺧﻧدد ،ﺑر ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدد؟ ﺑﮕو
ﻧورھﺎی ﺑرق ﺑﺑرﯾده ﭘﯽ اﺳت
ﺑرق ﺧود را ﯾﺧطف اﻷﺑﺻﺎر دان
ﺑر ﻛف درﯾﺎ ﻓرس را راﻧدن
از ﺣرﯾﺻﯽ ،ﻋﺎﻗﺑت ﻧﺎدﯾدن اﺳت
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﯾن اﺳت ﻋﻘل از ﺧﺎﺻﯾت
ﻋﻘل ﻛﺎو ﻣﻐﻠوب ﻧﻔس ،او ﻧﻔس ﺷد
ھم درﯾن ﻧﺣﺳﯽ ﺑﮕردان اﯾن ﻧظر
آن ﻧظر ﻛﮫ ﺑﻧﮕرد اﯾن ﺟزر و ﻣد ّ
زآن ھﻣﯽ ﮔرداﻧدت ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل
* ﺗﺎ ﮐﮫ از ﻋﺳری ﻧﺑﯾﻧﯽ ﺧوﻓﮭﺎ
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺧوﻓت زاﯾد از ذات اﻟﺷﻣﺎل
ﺗﺎ دو ﭘر ﺑﺎﺷﯽ ﻛﮫ ﻣرغ ﯾك ﭘره
ﯾﺎ رھﺎ ﻛن ،ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾم در ﻛﻼم
ور ﻧﮫ اﯾن ﺧواھﯽ ﻧﮫ آن ،ﻓرﻣﺎن ﺗو راﺳت
ﺟﺎن اﺑراھﯾم ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧور
ﭘﺎﯾﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑر رود ﺑر ﻣﺎه و ﺧور
ﭼون ﺧﻠﯾل از آﺳﻣﺎن ھﻔﺗﻣﯾن

از ﻣﺣﺑت دردھﺎ ﺷﺎﻓﯽ ﺷود
وز ﻣﺣﺑت ﺳرﮐﮫ ھﺎ ُﻣل ﻣﯾﺷود
وز ﻣﺣﺑت ﺑﺎر ﺑُﺧﺗﯽ ﻣﯾﺷود
ﺑﯽ ﻣﺣﺑت روﺿﮫ ﮔﻠﺧن ﻣﯾﺷود
وز ﻣﺣﺑت دﯾو ﺣوری ﻣﯾﺷود
ﺑﯽ ﻣﺣﺑت ﻣوم آھن ﻣﯾﺷود
وز ﻣﺣﺑت ﻏول ھﺎدی ﻣﯾﺷود
وز ﻣﺣﺑت ﺷﯾر ﻣوﺷﯽ ﻣﯾﺷود
وز ﻣﺣﺑت ﻗﮭر زﺣﻣت ﻣﯾﺷود
وز ﻣﺣﺑت ﺷﺎه ﺑﻧده ﻣﯽ ﺷود
ﻛﯽ ﮔزاﻓﮫ ﺑر ﭼﻧﯾن ﺗﺧﺗﯽ ﻧﺷﺳت؟
ﻋﺷق زاﯾد ﻧﺎﻗص ،اﻣﺎ ﺑر ﺟﻣﺎد
از ﺻﻔﯾری ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺣﺑوﺑﯽ ﺷﻧﯾد
ﻻﺟرم ﺧورﺷﯾد داﻧد ﺑرق را
ﺑود در ﺗﺎوﯾل ﻧﻘﺻﺎن ﻋﻘول
ﻧﯾﺳت ﺑر ﻣرﺣوم ﻻﯾق ﻟﻌن و زﺧم
ﻣوﺟب ﻟﻌﻧت ﺳزای دوری اﺳت
ﻟﯾك ﺗﻛﻣﯾل ﺑدن ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت
ﺟﻣﻠﮫ از ﻧﻘﺻﺎن ﻋﻘل آﻣد ﭘدﯾد
در ﻧﺑﯽ ،ﻛﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻻﻋﻣﯽ ﺣرج
آﻓل از ﺑﺎﻗﯽ ﻧداﻧﯽ ﺑﯽ ﺻﻔﺎ
ﺑر ﻛﺳﯽ ﻛﮫ دل ﻧﮭد ﺑر ﻧور او
آن ﭼو ﻻ ﺷرﻗﯽ و ﻻ ﻏرﺑﯽ ﻛﯽ اﺳت؟
ﻧور ﺑﺎﻗﯽ را ھﻣﮫ اﺑﺻﺎر دان
ﻧﺎﻣﮫ را در ﻧور ﺑرﻗﯽ ﺧواﻧدن
ﺑر دل و ﺑر ﻋﻘل ﺧود ﺧﻧدﯾدن اﺳت
ﻧﻔس ﺑﺎﺷد ﻛﺎو ﻧﺑﯾﻧد ﻋﺎﻗﺑت
ﻣﺷﺗری ﻣﺎت زﺣل ﺷد ،ﻧﺣس ﺷد
در ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﻛرد ﻧﺣﺳت درﻧﮕر
او ز ﻧﺣﺳﯽ ﺳوی ﺳﻌدی ﻧﻘب زد
ﺿد ﺑﮫ ﺿد ﭘﯾدا ﻛﻧﺎن در اﻧﺗﻘﺎل
ﮐﯽ ز ﯾﺳری ﺑﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﻟطﻔﮭﺎ ؟
ﻟذت ذات اﻟﯾﻣﯾن ﯾرﺟﯽ اﻟرﺟﺎل
ﻋﺎﺟز آﯾد از ﭘرﯾدن ﯾﮑﺳره
ﯾﺎ ﺑده دﺳﺗور ﺗﺎ ﮔوﯾم ﺗﻣﺎم
ﻛس ﭼﮫ داﻧد ﻣر ﺗرا ﻣﻘﺻد ﻛﺟﺎﺳت؟
ﺑﯾﻧد اﻧدر ﻧﺎر ﻓردوس و ﻗﺻور
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧد ھﻣﭼو ﺣﻠﻘﮫ ﺑﻧد در
ب اﻵﻓﻠﯾن
ﺑﮕذرد ﻛﮫ ﻻ أ ُ ِﺣ ﱡ

ﺟز ﻣر آن را ﻛﺎو ز ﺷﮭوت ﺑﺎز ﺷد

36.63

اﯾن ﺟﮭﺎن ﺗن ﻏﻠط اﻧداز ﺷد
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 .37ﺗﺗﻣﮥ ﻗﺻﮥ ﺣﺎﺳدان ﺑر ﻏﻼم ﺧﺎص ﺳﻠطﺎن و ﺣﻘﯾﻘت آن
ﺑر ﻏﻼم ﺧﺎص و ﺳﻠطﺎن ﺧرد
ﻗﺻﮥ ﺷﺎه و اﻣﯾران و ﺣﺳد
ﺑﺎز ﺑﺎﯾد ﮔﺷت و ﻛرد آن را ﺗﻣﺎم
دور ﻣﺎﻧد از ﺟر ،ﺟرار ﻛﻼم
ﭼون درﺧﺗﯽ را ﻧداﻧد از درﺧت؟
ﺑﺎﻏﺑﺎن ﻣﻠك ﺑﺎ اﻗﺑﺎل و ﺑﺧت
و آن درﺧﺗﯽ ﻛﮫ ﯾﻛش ھﻔﺻد ﺑود
آن درﺧﺗﯽ را ﻛﮫ ﺗﻠﺦ و رد ﺑود
ﭼون ﺑﺑﯾﻧدﺷﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻋﺎﻗﺑت
ﻛﯽ ﺑراﺑر دارد اﻧدر ﻣرﺗﺑت؟
ﮔر ﭼﮫ ﯾﻛﺳﺎﻧﻧد اﯾن دم در ﻧظر
ﻛﺎن درﺧﺗﺎن را ﻧﮭﺎﯾت ﭼﯾﺳت ﺑر
از ﻧﮭﺎﯾت وز ﻧﺧﺳت آﮔﺎه ﺷد
ﺷﯾﺦ ﻛﺎو ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ ﺷد
ﭼﺷم آﺧر ﺑﯾن ﮔﺷﺎد اﻧدر ﺳﺑق
ﭼﺷم آ ُﺧر ﺑﯾن ﺑﺑﺳت از ﺑﮭر ﺣق
ﺗﻠﺦ ﮔوھر ،ﺷور ﺑﺧﺗﺎن ﺑوده اﻧد
آن ﺣﺳودان ،ﺑد درﺧﺗﺎن ﺑوده اﻧد
در ﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣﻛر ﻣﯽ اﻧﮕﯾﺧﺗﻧد
از ﺣﺳد ﺟوﺷﺎن و ﻛف ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد
ﺑﯾﺦ او را از زﻣﺎﻧﮫ ﺑر ﻛﻧﻧد
ﺗﺎ ﻏﻼم ﺧﺎص را ﮔردن زﻧﻧد
ﺑﯾﺦ او در ﻋﺻﻣت ﷲ ﺑود
ﭼون ﺷود ﻓﺎﻧﯽ ﭼو ﺟﺎﻧش ﺷﺎه ﺑود؟
ھﻣﭼو ﺑو ﺑﻛر رﺑﺎﺑﯽ ،ﺗن زده
ﺷﺎه از آن اﺳرار واﻗف آﻣده
ﻣﯽ زدی ﺧﻧﺑك ﺑر آن ﻛوزه ﮔران
در ﺗﻣﺎﺷﺎی دل ﺑد ﮔوھران
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺷﮫ را در ﻓﻘﺎﻋﯽ اﻓﻛﻧﻧد
ﻣﻛر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻗوﻣﯽ ﺣﯾﻠﮫ ﻣﻧد
در ﻓﻘﺎﻋﯽ ﻛﯽ ﺑﮕﻧﺟد ای ﺧران؟
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑس ﻋظﯾم و ﺑﯽ ﻛران
آﺧر اﯾن ﺗدﺑﯾر از او آﻣوﺧﺗﻧد
از ﺑرای ﺷﺎه داﻣﯽ دوﺧﺗﻧد
ھﻣﺳری آﻏﺎزد و آﯾد ﺑﮫ ﭘﯾش
ﻧﺣس ،ﺷﺎﮔردی ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﺎد ﺧوﯾش
ﭘﯾش او ﯾﻛﺳﺎن و ھوﯾدا و ﻧﮭﺎن
ﺑﺎ ﻛدام اﺳﺗﺎد ،اﺳﺗﺎد ﺟﮭﺎن
ﭘرده ھﺎی ﺟﮭل را ﺧﺎرق ﺑده
ﭼﺷم او ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ ﺷده
ﭘرده ای ﺑﻧدد ﺑﮫ ﭘﯾش آن ﺣﻛﯾم
از دل ﺳوراخ ﭼون ﻛﮭﻧﮫ ﮔﻠﯾم
ھر دھﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺷﻛﺎﻓﯽ ﺑر آن
ﭘرده ﻣﯽ ﺧﻧدد ﺑر او ﺑﺎ ﺻد دھﺎن
ای ﻛم از ﺳﮓ ،ﻧﯾﺳﺗت ﺑﺎ ﻣن وﻓﺎ
ﮔوﯾد آن اﺳﺗﺎد ﻣر ﺷﺎﮔرد را
ھﻣﭼو ﺧود ﺷﺎﮔرد ﮔﯾر و ﻛوردل
ﺧود ﻣرا اﺳﺗﺎ ﻣﮕﯾر آھن ﮔﺳل
ﺑﯽ ﻣﻧت آﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﮔردد روان
ﻧﮫ از ﻣﻧت ﯾﺎری اﺳت در ﺟﺎن و روان؟
ﭼﮫ ﺷﻛﻧﯽ اﯾن ﻛﺎرﮔﺎه ای ﻧﺎدرﺳت
ﭘس دل ﻣن ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺧت ﺗوﺳت
ﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﻠب ،از ﻗﻠب ﺑﺎﺷد روزﻧﮫ
ﮔوﯾﯽ اش ﭘﻧﮭﺎن زﻧم آﺗش زﻧﮫ
دل ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھد زﯾن ذﻛر ﺗو
آﺧر از روزن ﺑﺑﯾﻧد ﻓﻛر ﺗو
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾﯽ ﺧﻧدد و ﮔوﯾد ﻧﻌم
ﻟﯾﮏ در روﯾت ﻧﻣﺎﻟد از ﻛرم
او ھﻣﯽ ﺧﻧدد ﺑر آن اﺳﮕﺎﻟﺷت
او ﻧﻣﯽ ﺧﻧدد ز ذوق ﻣﺎﻟﺷت
ﻛﺎﺳﮫ زن ،ﻛوزه ﺑﺧور ،اﯾﻧك ﺳزا
ﭘس ﺧداﻋﯽ را ﺧداﻋﯽ ﺷد ﺟزا
ﺻد ھزاران ﮔل ﺷﻛﻔﺗﯽ ﻣر ﺗرا
ﮔر ﺑدی ﺑﺎ ﺗو ورا ﺧﻧدۀ رﺿﺎ
آﻓﺗﺎﺑﯽ دان ﻛﮫ آﯾد در ﺣﻣل
ﭼون دل او در رﺿﺎ آرد ﻋﻣل
در ھم آﻣﯾزد ﺷﻛوﻓﮫ و ﺳﺑزه زار
زو ﺑﺧﻧدد ھم ﻧﮭﺎر و ھم ﺑﮭﺎر
ﭼون ﺑداﻧﯽ رﻣز ﺧﻧده در ﺛﻣﺎر؟
ﭼون ﻧداﻧﯽ ﺗو ﺧزان را از ﺑﮭﺎر
اﻓﻛﻧﻧد اﻧدر ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﻧوا
ﺻد ھزاران ﺑﻠﺑل و ﻗﻣری ﻧوا

ﻣﯽ ﻧﺑﯾﻧﯽ ،ﭼون ﺑداﻧﯽ ﺧﺷم ﺷﺎه؟
ﻣﯽ ﻛﻧد روھﺎ ﺳﯾﮫ ھﻣﭼون ﻛﺗﺎب
آن ﺳﭘﯾدی ،و آن ﺳﯾﮫ ،ﻣﯾزان ﻣﺎﺳت
ﺗﺎ رھﻧد ارواح از ﺳودا و ﻋﺟز
ﭼون ﺧط ﻗوس و ﻗزح در اﻋﺗﺑﺎر
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺻﮫ ای

37.37
37.38
37.39
37.40
37.41
37.42

ﭼون ﻛﮫ ﺑرگ روح ﺧود زرد و ﺳﯾﺎه
آﻓﺗﺎب ﺷﺎه در ﺑرج ﻋﺗﺎب
آن ﻋطﺎرد را ورﻗﮭﺎ ﺟﺎن ﻣﺎﺳت
ﺑﺎز ﻣﻧﺷوری ﻧوﯾﺳد ﺳرخ و ﺳﺑز
ﺳرخ و ﺳﺑز اﻓﺗﺎد ﻧﺳﺦ ﻧو ﺑﮭﺎر
* اﻧدر اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺷﻧو ﺗو ﻗﺻﮫ ای
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 .38ﻋﻛس ﺗﻌظﯾم ﭘﯾﻐﺎم ﺳﻠﯾﻣﺎن )ع( در دل ﺑﻠﻘﯾس از ﺻورت ﺣﻘﯾر ھدھد
ﻛﮫ ﺧداﯾش ﻋﻘل ﺻد ﻣرده ﺑداد
رﺣﻣت ﺻد ﺗو ﺑر آن ﺑﻠﻘﯾس ﺑﺎد
از ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭼﻧد ﺣرﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن
ھدھدی ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺎورد و ﻧﺷﺎن
ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت ﻧﻧﮕرﯾد اﻧدر رﺳول
ﺧواﻧد او آن ﻧﻛﺗﮭﺎی ﺑﺎ ﺷﻣول
ﺣس ﭼو ﻛﻔﯽ دﯾد و دل درﯾﺎش دﯾد
ﭼﺷم ھدھد دﯾد و ﺟﺎن ﻋﻧﻘﺎش دﯾد
ﭼون ﻣﺣﻣد ﺑﺎ اﺑو ﺟﮭﻼن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ﻋﻘل ﺑﺎ ﺣس زﯾن طﻠﺳﻣﺎت دو رﻧﮓ
ﺷ ﱠق اﻟﻘﻣر
ﻛﺎﻓران دﯾدﻧد اﺣﻣد را ﺑﺷر
ﭼون ﻧدﯾدﻧد از وی ا ْﻧ َ
دﯾدۀ ﺣس ،دﺷﻣن ﻋﻘل اﺳت و ﻛﯾش
ﺧﺎك زن در دﯾدۀ ﺣس ﺑﯾن ﺧوﯾش
ﺑت ﭘرﺳﺗش ﮔﻔت و ﺿد ﻣﺎش ﺧواﻧد
دﯾدۀ ﺣس را ﺧدا اﻋﻣﺎش ﺧواﻧد
زاﻧﻛﮫ ﺣﺎﻟﯽ دﯾد و ﻓردا را ﻧدﯾد
زاﻧﻛﮫ او ﻛف دﯾد و درﯾﺎ را ﻧدﯾد
او ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ز ﮔﻧﺟﯽ ﯾﮏ ﺗﺳو
ﺧواﺟﮥ ﻓردا و ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯾش او
آﻓﺗﺎب آن ذره را ﮔردد ﻏﻼم
ذره ای ز آن آﻓﺗﺎب آرد ﭘﯾﺎم
ھﻔت ﺑﺣر آن ﻗطره را ﺑﺎﺷد اﺳﯾر
ﻗطره ای ﻛز ﺑﺣر وﺣدت ﺷد ﺳﻔﯾر
ﭘﯾش ﺧﺎﻛش ﺳر ﻧﮭد اﻓﻼك او
ﮔر ﻛف ﺧﺎﻛﯽ ﺷود ﭼﺎﻻك او
ﭘﯾش ﺧﺎﻛش ﺳر ﻧﮭﻧد اﻣﻼك ﺣق
ﺧﺎك آدم ﭼوﻧﻛﮫ ﺷد ﭼﺎﻻك ﺣق
ﺷﻘ ﱠ ْ
از ﯾﻛﯽ ﭼﺷﻣﯽ ﻛﮫ ﺧﺎﻛﯽ ﺑر ﮔﺷود
ت آﺧر از ﭼﮫ ﺑود؟
ﺳﻣﺎ ُء ا ْﻧ َ
اﻟ ﱠ
ﺧﺎك ﺑﯾن ﻛز ﻋرش ﺑﮕذﺷت از ﺷﺗﺎب
ﺧﺎك از د ُردی ﻧﺷﯾﻧد زﯾر آب
ﺟز ﻋطﺎی ﻣﺑدع وھﺎب ﻧﯾﺳت
آن ﻟطﺎﻓت ﭘس ﺑدان ﻛز آب ﻧﯾﺳت
ور ز ُﮔل او ﺑﮕذراﻧد ﺧﺎر را
ﮔر ﻛﻧد ﺳﻔﻠﯽ ،ھوا و ﻧﺎر را
ﻛﺎو ز ﻋﯾن درد اﻧﮕﯾزد دوا
ﺣﺎﻛم اﺳت و ﯾ ْﻔﻌَ ُل ﷲ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء
ﺗﯾرﮔﯽ و د ُردی و ﺛﻘﻠﯽ ﻛﻧد
ﮔر ھوا و ﻧﺎر را ﺳﻔﻠﯽ ﻛﻧد
راه ﮔردون را ﺑﭘﺎ ﻣطوی ﻛﻧد
ور زﻣﯾن و آب را ﻋﻠوی ﻛﻧد
ﺑس ﺟﮕرھﺎ ﮐﺎﻧدر اﯾن ره ﮔﺷت ﺧون
* ﻧﯾﺳت ﮐس را زھره ﺗﺎ ﮔوﯾد ،ﮐﮫ ﭼون؟
ﺧﺎﻛﯾﯽ را ﮔﻔت ﭘرھﺎ ﺑر ﮔﺷﺎ
ﭘس ﯾﻘﯾن ﺷد ﻛﮫ ﺗ ُ ِﻌ ﱡز َﻣ ْن ﺗﺷﺎء
زﯾر ھﻔﺗم ﺧﺎك ﺑﺎ ﺗﻠﺑﯾس ﺷو
آﺗﺷﯽ را ﮔﻔت ،رو اﺑﻠﯾس ﺷو
ای ﺑﻠﯾس آﺗﺷﯽ ،رو ﺗﺎ ﺛری
آدم ﺧﺎﻛﯽ ،ﺑُرو ﺗو ﺑر ﺳﻣﺎ
در ﺗﺻرف داﺋﻣﺎ ﻣن ﺑﺎﻗﯽ ام
ﭼﺎر طﺑﻊ و ﻋﻠت اوﻟﯽ ﻧﯽ ام
ﻧﯾﺳت ﺗﻘدﯾرم ﺑﮫ ﻋﻠت ،ای ﺳﻘﯾم
ﻛﺎر ﻣن ﺑﯽ ﻋﻠت اﺳت و ﻣﺳﺗﻘﯾم
اﯾن ﻏﺑﺎر از ﭘﯾش ﺑﻧﺷﺎﻧم ﺑﮫ وﻗت
ﻋﺎدت ﺧود را ﺑﮕرداﻧم ﺑﮫ وﻗت
ﮔوﯾم آﺗش را ﻛﮫ رو ﮔﻠزار ﺷو
ﺑﺣر را ﮔوﯾم ﻛﮫ ھﯾن ﭘُر ﻧﺎر ﺷو
ﭼرخ را ﮔوﯾم ﻓرو رو ﭘﯾش ﭼﺷم
ﻛوه را ﮔوﯾم ﺳﺑك ﺷو ھﻣﭼو ﭘﺷم
ھر دو را ﺳﺎزم ﭼو دو اﺑر ﺳﯾﺎه
ﮔوﯾم ای ﺧورﺷﯾد ﻣﻘرون ﺷو ﺑﮫ ﻣﺎه

ﭼﺷﻣﮥ ﺧون را ﺑﮫ ﻓن ﺳﺎزﯾم ﻣﺷك
ﯾوغ ﺑر ﮔردن ﺑﺑﻧددﺷﺎن اﻟﮫ

38.32
38.33

ﭼﺷﻣﮥ ﺧورﺷﯾد را ﺳﺎزﯾم ﺧﺷك
آﻓﺗﺎب و ﻣﮫ ﭼو دو ﮔﺎو ﺳﯾﺎه
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ﺻﺑَ َﺢ ﻣﺎ ُؤﻛُ ْم َ
ﻏ ْورا ً
 .39اﻧﻛﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ در آﯾﮫ إِ ْن أ َ ْ
ﻣﺎ ُؤﻛُ ْم ﻏ َْورا ً ز ﭼﺷﻣﮫ ،ﺑﻧدم آب
ﻣﻘرﺋﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد از روی ﻛﺗﺎب
ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ را ﺧﺷك و ﺧﺷﻛﺳﺗﺎن ﻛﻧم
آب را در ﻏورھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧم
ﺟز ﻣن ﺑﯽ ﻣﺛل ﺑﺎ ﻓﺿل و ﺧطر
آب را در ﭼﺷﻣﮫ ﻛﮫ آرد دﮔر؟
ﻣﯾﮕذﺷت از ﺳوی ﻣﻛﺗب آن زﻣﺎن
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﺳﺗﮭﺎن
ﮔﻔت آرﯾم آب را ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻧد
ﭼون ﻛﮫ ﺑﺷﻧﯾد آﯾت او ،از ﻧﺎﭘﺳﻧد
آب را آرﯾم از ﭘﺳﺗﯽ ز ﺑر
ﻣﺎ ﺑزﺧم ﺑﯾل و ﺗﯾزی ﺗﺑر
زد طﭘﺎﻧﭼﮫ ھر دو ﭼﺷﻣش ﻛور ﻛرد
ﺷب ﺑﺧﻔت و دﯾد او ﯾك ﺷﯾر ﻣرد
ﺑﺎ ﺗﺑر ﻧوری ﺑر آر ،ار ﺻﺎدﻗﯽ؟
ﮔﻔت زﯾن دو ﭼﺷﻣﮥ ﭼﺷم ،ای ﺷﻘﯽ
ﻧور ﻓﺎﯾض از دو ﭼﺷﻣش ﻧﺎﭘدﯾد
روز ﺑر ﺟﺳت و دو ﭼﺷم ﻛور دﯾد
ﻧور رﻓﺗﮫ از ﻛرم ظﺎھر ﺷدی
ﮔر ﺑﻧﺎﻟﯾدی و ﻣﺳﺗﻐﻔر ﺷدی
ذوق ﺗوﺑﮫ ،ﻧﻘل ھر ﺳر ﻣﺳت ﻧﯾﺳت
ﻟﯾك اﺳﺗﻐﻔﺎر ھم در دﺳت ﻧﯾﺳت
راه ﺗوﺑﮫ ﺑر دل او ﺑﺳﺗﮫ ﺑود
زﺷﺗﯽ اﻋﻣﺎل و ﺷوﻣﯽ ﺟﺣود
ﭼون ﺷﻛﺎﻓد ﺗوﺑﮫ آن را ﺑﮭر َﻛﺷت
دل ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ھﻣﭼو روی ﺳﻧﮓ ﮔﺷت
ﺑﮭر ِﻛﺷﺗن ﺧﺎك ﺳﺎزد ﻛوه را
ﭼون ﺷﻌﯾﺑﯽ ﻛو؟ ﻛﮫ ﺗﺎ او از دﻋﺎ
ﮔﺷت ﻣﻣﻛن اﻣر ﺻﻌب و ﻣﺳﺗﺣﯾل
از ﻧﯾﺎز و اﻋﺗﻘﺎد آن ﺧﻠﯾل
ﺳﻧﮓ ﻻﺧﯽ ﻣزرﻋﯽ ﺷد ،ﺑﺎ اﺻول
ﯾﺎ ﺑﮫ درﯾوزۀ ﻣﻘوﻗس ،از رﺳول
ﻣس ﻛﻧد زر را و ،ﺻﻠﺣﯽ را ﻧﺑرد
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﻋﻛس ،آن اﻧﻛﺎر ﻣرد
ﺧﺎك ﻗﺎﺑل را ﻛﻧد ﺳﻧﮓ و ﺣﺻﺎ
ﻛﮭرﺑﺎی ﻣﺳﺦ آﻣد اﯾن دﻏﺎ
ﻣزد رﺣﻣت ﻗﺳم ھر ﻣزدور ﻧﯾﺳت
ھر دﻟﯽ را ﺳﺟده ھم دﺳﺗور ﻧﯾﺳت
ﻛﮫ ﻛﻧم ﺗوﺑﮫ ،در آﯾم در ﭘﻧﺎه
ھﯾن ﺑﭘﺷﺗﯽ آن ﻣﻛن ﺟرم و ﮔﻧﺎه
ﺷرط ﺷد ﺑرق و ﺳﺣﺎﺑﯽ ﺗوﺑﮫ را
ﻣﯽ ﺑﺑﺎﯾد ﺗﺎب و آﺑﯽ ﺗوﺑﮫ را
واﺟب آﻣد اﺑر و ﺑرق اﯾن ﺷﯾوه را
آﺗش و آﺑﯽ ﺑﺑﺎﯾد ﻣﯾوه را
ﻛﯽ ﻧﺷﯾﻧد آﺗش ﺗﮭدﯾد و ﺧﺷم؟
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﺑرق دل و اﺑر دو ﭼﺷم
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﺧﻧدۀ ﺑرق ،ای ﭘﺳر
* ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﮔرﯾﮥ اﺑر از ﻣطر
ﻛﯽ ﺑﺟوﺷد ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ز آب زﻻل؟
ﻛﯽ ﺑروﯾد ﺳﺑزۀ ذوق وﺻﺎل؟
ﻛﯽ ﺑﻧﻔﺷﮫ ﻋﮭد ﺑﻧدد ﺑﺎ ﺳﻣن؟
ﻛﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن راز ﮔوﯾد ﺑﺎ ﭼﻣن؟
ﻛﯽ درﺧﺗﯽ ﺳر ﻓﺷﺎﻧد در ھوا؟
ﻛﯽ ﭼﻧﺎری ﻛف ﮔﺷﺎﯾد در دﻋﺎ؟
ﺑر ﻓﺷﺎﻧدن ﮔﯾرد اﯾﺎم ﺑﮭﺎر؟
ﻛﯽ ﺷﻛوﻓﮫ آﺳﺗﯾن ﭘر ﻧﺛﺎر
ﻛﯽ ﮔل از ﻛﯾﺳﮫ ﺑر آرد زر ﺑرون؟
ﻛﯽ ﻓروزد ﻻﻟﮫ را رخ ھﻣﭼو ﺧون؟
ﻛﯽ ﭼو طﺎﻟب ﻓﺎﺧﺗﮫ ﻛوﻛو ﻛﻧد؟
ﻛﯽ ﺑﯾﺎﯾد ﺑﻠﺑل و ﮔل ﺑو ﻛﻧد؟
ﻟك ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﻣﻠك ﻟﮏ ،ای ﻣﺳﺗﻌﺎن
ﻛﯽ ﺑﮕوﯾد ﻟﻛﻠك آن ﻟك ﻟك ﺑﮫ ﺟﺎن؟
ﻛﯽ ﺷود ﭼون آﺳﻣﺎن ﺑﺳﺗﺎن ﻣﻧﯾر؟
ﻛﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺧﺎك اﺳرار ﺿﻣﯾر؟
ﻣن ﻛرﯾم ،ﻣن رﺣﯾم ،ﻛﻠﮭﺎ
از ﻛﺟﺎ آورده اﻧد اﯾن ﺣﻠﮫ ھﺎ؟
آن ﻧﺷﺎن ﭘﺎی ﻣرد ﻋﺎﺑدی اﺳت
آن ﻟطﺎﻓﺗﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﺷﺎھدی اﺳت
ﭼون ﻧدﯾد او را ،ﻧﺑﺎﺷد اﻧﺗﺑﺎه
آن ﺷود ﺷﺎد از ﻧﺷﺎن ،ﻛﺎو دﯾد ﺷﺎه

39.36
39.37
39.38
39.39
39.40
39.41
39.42
39.43
39.44
39.45
39.46
39.47
39.48
39.49
39.50
39.51
39.52
39.53
39.54
39.55
39.56
39.57
39.58
39.59
39.60
39.61
39.62
39.63
39.64
39.65
39.66
39.67
39.68
39.69
39.70
39.71
39.72
39.73
39.74

روح آن ﻛس ﻛﺎو ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم أ َ ﻟَ ْﺳتُ
او ﺷﻧﺎﺳد ﺑوی ﻣﯽ ،ﻛﺎو ﻣﯽ ﺑﺧَورد
زاﻧﻛﮫ ﺣﻛﻣت ھﻣﭼو ﻧﺎﻗﮥ ﺿﺎﻟﮫ اﺳت
ﺗو ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺧواب در ﯾك ﺧوش ﻟﻘﺎ
ﻛﮫ ﻣراد ﺗو ﺷود اﯾﻧك ﻧﺷﺎن
ﯾك ﻧﺷﺎﻧﯽ آن ﻛﮫ او ﺑﺎﺷد ﺳوار
ﯾك ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺧﻧدد ﭘﯾش ﺗو
ﯾك ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺧواب از ھوس
زان ﻧﺷﺎن ﺑﺎ واﻟد ﯾﺣﯾﯽ ﺑﮕﻔت
ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷب ﺧﺎﻣش ﻛن اﯾن ﻧﯾك و ﺑدت
دم ﻣزن ﺳﮫ روز از اﯾن ای ﻧﯾﮏ ﺧو
ھﯾن ﻣﯾﺎور اﯾن ﻧﺷﺎن را ﺗو ﺑﮫ ﮔﻔت
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮭﺎ ﮔوﯾدش ھﻣﭼون ﺷﻛر
اﯾن ﻧﺷﺎن ِ آن ﺑ ُ َود ،ﻛﺎن ﻣﻠك و ﺟﺎه
آن ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔرﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮭﺎی دراز
آن ﻛﮫ ﺑﯽ آن روز ﺗو ﺗﺎرﯾك ﺷد
وآﻧﮑﮫ دادی وآﻧﭼﮫ داری ،در زﻛﺎت
رﺧﺗﮭﺎ دادی و ﺧواب و رﻧﮓ رو
ﭼﻧد در آﺗش ﻧﺷﺳﺗﯽ ھﻣﭼو ﻋود
زﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﯽ ﭼﺎرﮔﯾﮭﺎ ﺻد ھزار
* ﭼوﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧواب دﯾدی ﺣﺎﻟﮭﺎ
ﭼون ﻛﮫ ﺷب اﯾن ﺧواب دﯾدی روز ﺷد
ﭼﺷم ﮔردان ﻛرده ای ﺑر ﭼپ و راﺳت
ﺑر ﻣﺛﺎل ﺑرگ ﻣﯽ ﻟرزی ،ﻛﮫ وای
ﻣﯽ دوی در ﻛوی و ﺑﺎزار و ﺳرا
ﺧواﺟﮫ ،ﺧﯾر اﺳت اﯾن دوادو ،ﭼﯾﺳﺗت؟
ﮔوﯾﯽ اش ﺧﯾر اﺳت ﻟﯾﻛن ﺧﯾر ﻣن
ﮔر ﺑﮕوﯾم ﯾك ﻧﺷﺎﻧم ،ﻓوت ﺷد
ﺑﻧﮕری در روی ھر ﻣرد ﺳوار
ﮔوﯾﯽ اش ﻣن ﺻﺎﺣﺑﯽ ﮔم ﻛرده ام
دوﻟﺗت ﭘﺎﯾﻧده ﺑﺎدا ای ﺳوار
ﭼون طﻠب ﻛردی ﺑﮫ ﺟد ،آﻣد ﻧظر
ﻧﺎﮔﮭﺎن آﻣد ﺳواری ﻧﯾك ﺑﺧت
ﺗو ﺷدی ﺑﯽ ھوش و اﻓﺗﺎدی ﺑﮫ طﺎق
او ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد در او ،اﯾن ﺷور ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﻧﺷﺎن در ﺣق او ﺑﺎﺷد ﻛﮫ دﯾد
ھر زﻣﺎن ﻛز وی ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد
ﻣﺎھﯽ آواره را ﭘﯾش آﻣد آب
ﭘس ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ﻛﮫ اﻧدر اﻧﺑﯾﺎﺳت

دﯾد رب ﺧوﯾش و ﺷد ﺑﯽ ﺧوﯾش و ﻣﺳت
ﭼون ﻧﺧورد او ﻣﯽ ،ﭼﮫ داﻧد ﺑوی ﻛرد؟
ھﻣﭼو دﻻﻻن ﺷﮭﺎن را داﻟﮫ اﺳت
ﻛﺎو دھد وﻋده و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣر ﺗرا
ﻛﮫ ﺑﭘﯾش آﯾد ﺗرا ﻓردا ﻓﻼن
ﯾك ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺗرا ﮔﯾرد ﻛﻧﺎر
ﯾك ﻧﺷﺎن ﻛﮫ دﺳت ﺑﻧدد ﭘﯾش ﺗو
ﭼون ﺷود ﻓردا ﻧﮕوﯾﯽ ﭘﯾش ﻛس
ﻛﮫ ﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﮫ روز اﺻﻼ ﺑﮫ ﮔﻔت
اﯾن ﻧﺷﺎن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﯾﺣﯾﯽ آﯾدت
ﻛﺎﯾن ﺳﻛوت اﺳت آﯾت ﻣﻘﺻود ﺗو
وﯾن ﺳﺧن را دار اﻧدر دل ﻧﮭﻔت
اﯾن ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﺻد ﻧﺷﺎﻧﮭﺎی دﮔر
ﻛﮫ ھﻣﯽ ﺟوﯾﯽ ﺑﯾﺎﺑﯽ از اﻟﮫ
و اﻧﻛﮫ ﻣﯽ ﺳوزی ﺳﺣرﮔﮫ در ﻧﯾﺎز
ھﻣﭼو دوﻛﯽ ﮔردﻧت ﺑﺎرﯾك ﺷد
ﭼون زﻛﺎت ﭘﺎك ﺑﺎزان رﺧﺗﮭﺎت
ﺳر ﻓدا ﻛردی و ﮔﺷﺗﯽ ھﻣﭼو ﻣو
ﭼﻧد ﭘﯾش ﺗﯾﻎ رﻓﺗﯽ ھﻣﭼو ﺧود
ﺧوی ﻋﺷﺎق اﺳت و ﻧﺎﯾد در ﺷﻣﺎر
آﻧﮑﮫ ﺑودی آرزوﯾش ﺳﺎﻟﮭﺎ
از اﻣﯾد آن دﻟت ﭘﯾروز ﺷد
ﻛﺎن ﻧﺷﺎن و آن ﻋﻼﻣﺗﮭﺎ ﻛﺟﺎﺳت ؟
ﮔر رود روز و ﻧﺷﺎن ﻧﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی
ﭼون ﻛﺳﯽ ﻛﺎو ﮔم ﻛﻧد ﮔوﺳﺎﻟﮫ را
ﮔم ﺷده اﯾﻧﺟﺎ ﻛﮫ داری ﻛﯾﺳﺗت؟
ﻛس ﻧﺷﺎﯾد ﻛﮫ ﺑداﻧد ﻏﯾر ﻣن
ﭼون ﻧﺷﺎن ﺷد ﻓوت ،وﻗت ﻣوت ﺷد
ﮔوﯾدت ﻣﻧﮕر ﻣرا دﯾواﻧﮫ وار
رو ﺑﮫ ُﺟﺳﺗﺟوی او آورده ام
رﺣم ﻛن ﺑر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻌذور دار
ﺟد ﺧطﺎ ﻧﻛﻧد ،ﭼﻧﯾن آﻣد ﺧﺑر
ﭘس ﮔرﻓت اﻧدر ﻛﻧﺎرت ،ﺳﺧت ﺳﺧت
ﺑﯽ ﺧﺑر ﮔﻔت ،اﯾﻧت ﺳﺎﻟوس و ﻧﻔﺎق
او ﻧداﻧد ﻛﺎن ﻧﺷﺎن وﺻل ﻛﯾﺳت
آن دﮔر را ،ﻛﯽ ﻧﺷﺎن آﯾد ﭘدﯾد؟
ﺷﺧص را ﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯾرﺳﯾد
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮭﺎ ِﺗ ْﻠ َك آﯾﺎتُ اﻟﻛﺗﺎب
ﺧﺎص آن ﺟﺎن را ﺑود ﻛﺎو آﺷﻧﺎﺳت

دل ﻧدارم ،ﺑﯽ دﻟم ،ﻣﻌذور دار
ﺧﺎﺻﮫ آن ،ﻛﺎو ﻋﺷق از وی ﻋﻘل ﺑرد
ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم ﺑﺎﻧﮓ ﻛﺑك و زاغ را
ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم ﺑﮭر رﺷد ﻣﻣﺗﺣن
ﻧﺎﯾد اﻧدر ﺣﺻر ،ﮔر ﭼﮫ ﺑﺷﻣری
ﺷرح ﺑﺎﯾد ﻛرد ﺑﮭر ﻧﻔﻊ و ﺿر
ﺷﻣﮫ ای ﻣر اھل ﺳﻌد و ﻧﺣس را
ﺷﺎد ﮔردد از ﻧﺷﺎط و ﺳروری
اﺣﺗﯾﺎطش ﻻزم آﯾد در اﻣور
ز آﺗﺷش ﺳوزد ﻣر آن ﺑﯽ ﭼﺎره را
آﺗﺷﯽ ﻧﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﺑﺗﺎب
در دﻣﯽ ﻧﯽ ﻧور ﻣﺎﻧد ﻧﯽ ﻧﺷﺎن
وز دﮔر ﮔﻔﺗﺎرھﺎ ﻣﻌزول ﺷو
ﺑر ﻧدارد ﺟز ﮐﮫ آن ﻟطف ﻋﻣﯾم
اﻧدر آﺗش دﯾد ﻣﺎ را ،ﻧور داد
ﻧﯾﺳت ﻻﯾق ﻣر ﻣرا ﺗﺻوﯾرھﺎ
در ﻧﯾﺎﺑد ذات ﻣﺎ را ﺑﯽ ﻣﺛﺎل
وﺻف ﺷﺎھﺎﻧﮫ از آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟص اﺳت
اﯾن ﭼﮫ ﻣدح اﺳت؟ اﯾن ﻣﮕر آﮔﺎه ﻧﯾﺳت
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اﯾن ﺳﺧن ﻧﺎﻗص ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﯽ ﻗرار
ذره ھﺎ را ﻛﯽ ﺗواﻧد ﻛس ﺷﻣرد
ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم ﺑرﮔﮭﺎی ﺑﺎغ را
در ﺷﻣﺎر اﻧدر ﻧﯾﺎﯾد ﻟﯾك ﻣن
ﻧﺣس ﻛﯾوان ﯾﺎ ﻛﮫ ﺳﻌد ﻣﺷﺗری
ﻟﯾك ھم ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ھر دو اﺛر
ﺗﺎ ﺷود ﻣﻌﻠوم آﺛﺎر ﻗﺿﺎ
طﺎﻟﻊ ِ آن ﻛس ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺷﺗری
واﻧﻛﮫ را طﺎﻟﻊ زﺣل از ھر ﺷرور
ﮔر ﻧﮕوﯾم آن زﺣل اﺳﺗﺎره را
* ﺑس ﮐن ای ﺑﯾﮭوده ﺗﺎ زان آﻓﺗﺎب
* از ﮐواﮐب در ﺳﭘﮭر ﺑﯽ ﮐران
* آﻧﭼﮫ ﺑر دارد ،ﺑدان ﻣﺷﻐول ﺷو
* ﺟﻧﺑش اﺧﺗر ﻧﯾﺎﯾد ﺟز ﻋﻘﯾم
ا ْذﻛُ ُروا ﷲ ،ﺷﺎه ﻣﺎ دﺳﺗور داد
ﮔﻔت اﮔر ﭼﮫ ﭘﺎﻛم از ذﻛر ﺷﻣﺎ
ﻟﯾك ھرﮔز ﻣﺳت ﺗﺻوﯾر و ﺧﯾﺎل
ذﻛر ﺟﺳﻣﺎﻧﮫ ﺧﯾﺎل ﻧﺎﻗص اﺳت
ﺷﺎه را ﮔوﯾد ﻛﺳﯽ ﺟوﻻه ﻧﯾﺳت
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 .40ﻣﻧﺎﺟﺎت ﮐردن ﺷﺑﺎن ﺑﺎ ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
ﻛﺎو ھﻣﯽ ﮔﻔت ای ﮐرﯾم و ای اﻟﮫ
دﯾد ﻣوﺳﯽ ﯾك ﺷﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ راه
ﭼﺎرﻗت دوزم ﻛﻧم ﺷﺎﻧﮫ ﺳرت
ﺗو ﻛﺟﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺷوم ﻣن ﭼﺎﻛرت؟
ﺟﻣﻠﮫ ﻓرزﻧدان و ﺧﺎن و ﻣﺎن ﻣن
* ای ﺧدای ﻣن ﻓداﯾت ﺟﺎن ﻣن
ﺟﺎﻣﮫ ات را دوزم و ﺑﺧﯾﮫ زﻧم
* ﺗو ﮐﺟﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮭﺎ ﮐﻧم؟
ﺷﯾر ﭘﯾﺷت آورم ای ﻣﺣﺗﺷم
ﺟﺎﻣﮫ ات ﺷوﯾم ﺷﭘﺷﮭﺎﯾت ﻛﺷم
ﻣن ﺗو را ﻏﻣﺧوار ﺑﺎﺷم ھﻣﭼو ﺧوﯾش
* ور ﺗو را ﺑﯾﻣﺎرﺋﯽ آﯾد ﺑﮫ ﭘﯾش
وﻗت ﺧواب آﯾد ،ﺑروﺑم ﺟﺎﯾﻛت
دﺳﺗﻛت ﺑوﺳم ﺑﻣﺎﻟم ﭘﺎﯾﻛت
روﻏن و ﺷﯾرت ﺑﯾﺎرم ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم
* ﮔر ﺑداﻧم ﺧﺎﻧﮫ ات را ﻣن ُﻣدام
◌ُﺧﻣرھﺎ ،ﭼﻐراﺗﮭﺎی ﻧﺎزﻧﯾن
* ھم ﭘﻧﯾر و ﻧﺎﻧﮭﺎی روﻏﻧﯾن
از ﻣن آوردن ،ز ﺗو ﺧوردن ﺗﻣﺎم
* ﺳﺎزم و آرم ﺑﮫ ﭘﯾﺷت ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم
ای ﺑﮫ ﯾﺎدت ھﯽ ھﯽ و ھﯾﮭﺎی ﻣن
ای ﻓدای ﺗو ھﻣﮫ ﺑُزھﺎی ﻣن
ﮔﻔت ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ ﻛﯽ اﺳﺗت؟ ای ﻓﻼن
زﯾن ﻧﻣط ﺑﯾﮭوده ﻣﯽ ﮔﻔت آن ﺷﺑﺎن
اﯾن زﻣﯾن و ﭼرخ از او آﻣد ﭘدﯾد
ﮔﻔت ﺑﺎ آن ﻛس ﻛﮫ ﻣﺎ را آﻓرﯾد
ﺧود ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺎﺷده ﻛﺎﻓر ﺷدی
ﮔﻔت ﻣوﺳﯽ ،ھﺎی ﺧﯾره ﺳر ﺷدی
ﭘﻧﺑﮫ ای اﻧدر دھﺎن ﺧود ﻓﺷﺎر
اﯾن ﭼﮫ ژاژ اﺳت؟ اﯾن ﭼﮫ ﻛﻔر اﺳت و ﻓﺷﺎر؟
ﻛﻔر ﺗو دﯾﺑﺎی دﯾن را ژﻧده ﻛرد
ﮔﻧد ﻛﻔر ﺗو ﺟﮭﺎن را َﮔﻧده ﻛرد
آﻓﺗﺎﺑﯽ را ﭼﻧﯾﻧﮭﺎ ،ﻛﯽ رواﺳت؟
ﭼﺎرق و ﭘﺎ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻻﯾق ﻣر ﺗراﺳت
آﺗﺷﯽ آﯾد ﺑﺳوزد ﺧﻠق را
ﮔر ﻧﺑﻧدی زﯾن ﺳﺧن ﺗو ﺣﻠق را

ﺟﺎن ﺳﯾﮫ ﮔﺷﺗﮫ ،روان ﻣردود ،ﭼﯾﺳت؟
ژاژ و ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ،ﺗو را ﭼون ﺑﺎور اﺳت؟
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ زﯾن ﭼﻧﯾن ﺧدﻣت ﻏﻧﯽ اﺳت
ﺟﺳم و ﺣﺎﺟت در ﺻﻔﺎت ذو اﻟﺟﻼل
ﭼﺎرق او ﭘوﺷد ﻛﮫ او ﻣﺣﺗﺎج ﭘﺎﺳت
آﻧﻛﮫ ﺣق ﮔﻔت او ﻣن اﺳت و ،ﻣن ﺧود او
ﻣن ﺷدم رﻧﺟور ،او ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷد
در ﺣق آن ﺑﻧده اﯾن ھم ﺑﯾﮭدﺳت
دل ﺑﻣﯾراﻧد ﺳﯾﮫ دارد ورق
ﮔر ﭼﮫ ﯾك ﺟﻧﺳﻧد ﻣرد و زن ھﻣﮫ
ﮔر ﭼﮫ ﺧوش ﺧوی و ﺣﻠﯾم و ﺳﺎﻛن اﺳت
ﻣرد را ﮔوﯾﯽ ،ﺑود زﺧم ﺳﻧﺎن
در ﺣق ﭘﺎﻛﯽ ﺣق ،آﻻﯾش اﺳت
واﻟد و ﻣوﻟود را او ﺧﺎﻟق اﺳت
ھر ﭼﮫ ﻣوﻟود اﺳت ،او زﯾن ﺳوی ﺟوﺳت
ﺣﺎدث اﺳت و ﻣﺣدﺛﯽ ﺧواھد ﯾﻘﯾن
و ز ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺗو ﺟﺎﻧم ﺳوﺧﺗﯽ
ﺳر ﻧﮭﺎد اﻧدر ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و رﻓت
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آﺗﺷﯽ ﮔر ﻧﺎﻣدﺳت ،اﯾن دود ﭼﯾﺳت؟
ﮔر ھﻣﯽ داﻧﯽ ﻛﮫ ﯾزدان داور اﺳت
دوﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺧرد ،ﺧود دﺷﻣﻧﯽ اﺳت
ﺑﺎ ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﺗو اﯾن؟ ﺑﺎ ﻋم و ﺧﺎل
ﺷﯾر او ﻧوﺷد ﻛﮫ در ﻧﺷو و ﻧﻣﺎﺳت
ور ﺑرای ﺑﻧده اﺳت اﯾن ﮔﻔت وﮔو
آن ﻛﮫ ﮔﻔت ،اﻧﯽ ﻣرﺿت ﻟم ﺗﻌُد
آن ﻛﮫ ﺑﯽ ﯾﺳﻣﻊ و ﺑﯽ ﯾﺑﺻر ﺷدﺳت
ﺑﯽ ادب ﮔﻔﺗن ﺳﺧن ﺑﺎ ﺧﺎص ﺣق
ﮔر ﺗو ﻣردی را ﺑﺧواﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ
ﻗﺻد ﺧون ﺗو ﻛﻧد ﺗﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت
ﻓﺎطﻣﮫ ﻣدح اﺳت ،در ﺣق زﻧﺎن
دﺳت و ﭘﺎ در ﺣق ﻣﺎ اﺳﺗﺎﯾش اﺳت
ﻟَ ْم ﯾ ِﻠ ْد ﻟَ ْم ﯾوﻟَ ْد او را ﻻﯾق اﺳت
ھر ﭼﮫ ﺟﺳم آﻣد ،وﻻدت وﺻف اوﺳت
زاﻧﻛﮫ از ﻛون و ﻓﺳﺎد اﺳت و ﻣﮭﯾن
ﮔﻔت ای ﻣوﺳﯽ ،دھﺎﻧم دوﺧﺗﯽ
ﺟﺎﻣﮫ را ﺑدرﯾد و آھﯽ ﻛرد ﺗﻔت
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 .41ﻋﺗﺎب ﻛردن ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم از ﺑﮭر آن ﺷﺑﺎن
ﺑﻧدۀ ﻣﺎ را ز ﻣﺎ ﻛردی ﺟدا
وﺣﯽ آﻣد ﺳوی ﻣوﺳﯽ از ﺧدا
ﻧﯽ ﺑرای ﻓﺻل ﻛردن آﻣدی
ﺗو ﺑرای وﺻل ﻛردن آﻣدی
أﺑﻐض اﻷﺷﯾﺎء ﻋﻧدی ،اﻟطﻼق
ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﭘﺎ ﻣﻧﮫ اﻧدر ﻓراق
ھر ﻛﺳﯽ را اﺻطﻼﺣﯽ داده اﯾم
ھر ﻛﺳﯽ را ﺳﯾرﺗﯽ ﺑﻧﮭﺎده اﯾم
در ﺣق او ﺷﮭد و در ﺣق ﺗو ﺳم
در ﺣق او ﻣدح و در ﺣق ﺗو ذم
در ﺣق او ورد و در ﺣق ﺗو ﺧﺎر
* در ﺣق او ﻧور و در ﺣق ﺗو ﻧﺎر
در ﺣق او ﻗرب و در ﺣق ﺗو رد
* در ﺣق او ﻧﯾﮏ و در ﺣق ﺗو ﺑد
از ﮔران ﺟﺎﻧﯽ و ﭼﺎﻻﻛﯽ ھﻣﮫ
ﻣﺎ ﺑری از ﭘﺎك و ﻧﺎﭘﺎﻛﯽ ھﻣﮫ
ﺑﻠﻛﮫ ﺗﺎ ﺑر ﺑﻧدﮔﺎن ﺟودی ﻛﻧم
ﻣن ﻧﻛردم ﺧﻠق ﺗﺎ ﺳودی ﻛﻧم
ﺳﻧدﯾﺎن را اﺻطﻼح ﺳﻧد ﻣدح
ھﻧدوان را اﺻطﻼح ھﻧد َﻣدح
ﭘﺎك ھم اﯾﺷﺎن ﺷوﻧد و د ُر ﻓﺷﺎن
ﻣن ﻧﮕردم ﭘﺎك از ﺗﺳﺑﯾﺣﺷﺎن
ﻣﺎ درون را ﺑﻧﮕرﯾم و ﺣﺎل را
ﻣﺎ ﺑرون را ﻧﻧﮕرﯾم و ﻗﺎل را
ت ﻟﻔظ ،ﻧﺎﺧﺎﺿﻊ ﺑود
ﻧﺎظر ﻗﻠﺑﯾم ،اﮔر ﺧﺎﺷﻊ ﺑود
ﮔر ﭼﮫ ﮔﻔ ِ
ﭘس طﻔﯾل آﻣد ﻋرض ،ﺟوھر ﻏرض
زاﻧﻛﮫ دل ﺟوھر ﺑود ،ﮔﻔﺗن ﻋرض
ﺳوز ﺧواھم ،ﺳوز ،ﺑﺎ آن ﺳوز ﺳﺎز
ﭼﻧد ازﯾن اﻟﻔﺎظ و اﺿﻣﺎر و ﻣﺟﺎز
ﺳرﺑﺳر ﻓﻛر و ﻋﺑﺎرت را ﺑﺳوز
آﺗﺷﯽ از ﻋﺷق در ﺟﺎن ﺑر ﻓروز
ﺳوﺧﺗﮫ ﺟﺎن و رواﻧﺎن دﯾﮕرﻧد
ﻣوﺳﯾﺎ ،آداب داﻧﺎن دﯾﮕرﻧد
ﺑر ِده وﯾران ،ﺧراج و ﻋُﺷر ﻧﯾﺳت
ﻋﺎﺷﻘﺎن را ھر ﻧﻔس ﺳوزﯾدﻧﯾﺳت
ﮔر ﺑود ﭘر ﺧون ﺷﮭﯾد ،او را ﻣﺷو
ﮔر ﺧطﺎ ﮔوﯾد ،و را ﺧﺎطﯽ ﻣﮕو

اﯾن ﺧطﺎ از ﺻد ﺛواب اوﻟﯽ ﺗر اﺳت
ﭼﮫ ﻏم ار ﻏواص را ﭘﺎﭼﯾﻠﮫ ﻧﯾﺳت
ﺟﺎﻣﮫ ﭼﺎﻛﺎن را ،ﭼﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯽ رﻓو
ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻣذھب و ﻣﻠت ﺧداﺳت
ﻋﺷق در درﯾﺎی ﻏم ،ﻏﻣﻧﺎك ﻧﯾﺳت

41.20
41.21
41.22
41.23
41.24

ﺧون ﺷﮭﯾدان را ز آب اوﻟﯽ ﺗر اﺳت
در درون ﻛﻌﺑﮫ رﺳم ﻗﺑﻠﮫ ﻧﯾﺳت
ﺗو ز ﺳر ﻣﺳﺗﺎن ﻗﻼوﯾزی ﻣﺟو
ﻣﻠت ﻋﺷق از ھﻣﮫ دﯾﻧﮭﺎ ﺟداﺳت
ﻟﻌل را ﮔر ُﻣﮭر ﻧﺑود ،ﺑﺎك ﻧﯾﺳت
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 .42وﺣﯽ آﻣدن ﺑﻣوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم از ﺑﮭر ﻋذر آن ﺷﺑﺎن
رازھﺎﯾﯽ ﻛﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﮕﻔت
ﺑﻌد از آن در ِﺳ ّر ﻣوﺳﯽ ﺣق ﻧﮭﻔت
دﯾدن و ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ھم آﻣﯾﺧﺗﻧد
ﺑر دل ﻣوﺳﯽ ﺳﺧﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد
ﭼﻧد ﭘرﯾد از ازل ﺳوی اﺑد
ﭼﻧد ﺑﯽ ﺧود ﮔﺷت و ﭼﻧد آﻣد ﺑﮫ َﺧود
زاﻧﻛﮫ ﺷرح اﯾن ورای آﮔﮭﯾﺳت
ﺑﻌد از اﯾن ،ﮔر ﺷرح ﮔوﯾم ،اﺑﻠﮭﯾﺳت
ور ﻧوﯾﺳم ،ﺑس ﻗﻠﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛﻧد
ور ﺑﮕوﯾم ،ﻋﻘﻠﮭﺎ را ﺑَر َﻛﻧد
ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎﺷد آن ﺑس ﻣﺧﺗﺻر
* ور ﺑﮕوﯾم ﺷرﺣﮭﺎی ﻣﻌﺗﺑر
ﮔر ﺗو ﺧواھﯽ از درون ﺧود ﺑﺧوان
* ﻻﺟرم ﮐوﺗﺎھﮑردم ﻣن زﺑﺎن
در ﺑﯾﺎﺑﺎن در ﭘﯽ ﭼوﭘﺎن دوﯾد
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣوﺳﯽ اﯾن ﻋﺗﺎب از ﺣق ﺷﻧﯾد
ﮔرد از ﭘردۀ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑر ﻓﺷﺎﻧد
ﺑر ﻧﺷﺎن ﭘﺎی آن ﺳرﮔﺷﺗﮫ راﻧد
ھم ز ﮔﺎم دﯾﮕران ﭘﯾدا ﺑود
ﮔﺎم ﭘﺎی ﻣردم ﺷورﯾده َﺧود
ﯾك ﻗدم ﭼون ﭘﯾل ،رﻓﺗﮫ ﺑر اُرﯾب
ﯾك ﻗدم ﭼون رخ ،ز ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﻧﺷﯾب
ﮔﺎه ﭼون ﻣﺎھﯽ ،رواﻧﮫ ﺑر ﺷﻛم
ﮔﺎه ﭼون ﻣوﺟﯽ ،ﺑر اﻓرازان ﻋﻠم
ھﻣﭼو ر ّﻣﺎﻟﯽ ﻛﮫ رﻣﻠﯽ ﺑر زﻧد
ﮔﺎه ﺑر ﺧﺎﻛﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺣﺎل َﺧود
ﮔﺎه ﻏﻠطﺎن ھﻣﭼو ﮔوی از ﺻوﻟﺟﺎن
* ﮔﺎه ﺣﯾران اﯾﺳﺗﺎده ،ﮔﮫ دوان
ﮔﻔت ﻣژده ده ﻛﮫ دﺳﺗوری رﺳﯾد
ﻋﺎﻗﺑت درﯾﺎﻓت او را و ﺑدﯾد
ھر ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھد دل ﺗﻧﮕت ﺑﮕو
ھﯾﭻ آداﺑﯽ و ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﻣﺟو
اﯾﻣﻧﯽ ،و ز ﺗو ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﻣﺎن
ﻛﻔر ﺗو دﯾن اﺳت ،و دﯾﻧت ﻧور ﺟﺎن
ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ رو ،زﺑﺎن را ﺑر ﮔﺷﺎ
ای ﻣﻌﺎف ﯾ ْﻔﻌَ ُل ﷲ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء
ﻣن ﻛﻧون در ﺧون دل آﻏﺷﺗﮫ ام
ﮔﻔت ای ﻣوﺳﯽ از آن ﺑﮕذﺷﺗﮫ ام
ﺻد ھزاران ﺳﺎﻟﮫ زآﻧﺳو رﻓﺗﮫ ام
ﻣن ز ﺳدرۀ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮕذﺷﺗﮫ ام
ﮔﻧﺑدی ﻛرد و ز ﮔردون ﺑر ﮔذﺷت
ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺑر زدی ،اﺳﺑم ﺑﮕﺷت
آﻓرﯾن ﺑر دﺳت و ﺑر ﺑﺎزوت ﺑﺎد
ﻣﺣرم ﻧﺎﺳوت ﻣﺎ ﻻھوت ﺑﺎد
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻧﮫ اﺣوال ﻣن اﺳت
ﺣﺎل ﻣن اﻛﻧون ﺑرون از ﮔﻔﺗن اﺳت
ﻧﻘش ﺗوﺳت آن ﻧﻘش ،آن آﯾﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت
ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻛﮫ در آﯾﯾﻧﮫ اﯾﺳت
در ﺧور ﻧﺎی اﺳت ،ﻧﯽ در ﺧورد ﻣرد
دم ﻛﮫ ﻣرد ﻧﺎﺋﯽ اﻧدر ﻧﺎی ﻛرد
ھﻣﭼو ﻧﺎﻓرﺟﺎم آن ﭼوﭘﺎن ﺷﻧﺎس
ھﺎن و ھﺎن ،ﮔر ﺣﻣد ﮔوﺋﯽ ،ﮔر ﺳﭘﺎس
ﻟﯾك آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣق ھم اﺑﺗر اﺳت
ﺣﻣد ﺗو ﻧﺳﺑت ﺑدان ،ﮔر ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻛﺎﯾن ﻧﺑوده آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد
ﭼﻧد ﮔوﺋﯽ؟ ﭼون ﻏطﺎ ﺑرداﺷﺗﻧد
ﭼون ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣﺎﺿﮫ رﺧﺻت اﺳت
اﯾن ﻗﺑول ذﻛر ﺗو ،از رﺣﻣت اﺳت
ذﻛر ﺗو آﻟودۀ ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﭼون
ﺑﺎ ﻧﻣﺎز او ﺑﯾﺎﻟودﺳت ﺧون
ﻟﯾك ﺑﺎطن را ﻧﺟﺎﺳﺗﮭﺎ ﺑود
ﺧون ﭘﻠﯾد اﺳت و ﺑﮫ آﺑﯽ ﻣﯾرود
ﻛم ﻧﮕردد از درون ﻣرد ﻛﺎر
ﻛﺎن ﺑﮫ ﻏﯾر آب ﻟطف ﻛردﮔﺎر

ﻣﻌﻧﯽ ﺳﺑﺣﺎن رﺑﯽ داﻧﯾﯽ
ﻣر ﺑدی را ﺗو ﻧﻛوﯾﯽ ده ﺟزا
ﺗﺎ ﻧﺟﺎﺳت ﺑُرد و ،ﮔﻠﮭﺎ داد ﺑَر
در ﻋوض ﺑر روﯾد از وی ﻏﻧﭼﮫ ھﺎ
ﻛﻣﺗر و ﺑﯾﻣﺎﯾﮫ ﺗر از ﺧﺎك ﺑود
ﺟز ﻓﺳﺎد ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺎﻛﯾﮭﺎ ﻧ ُﺟﺳت
ﺣﺳرﺗﺎ ،ﯾﺎ ﻟﯾﺗﻧﯽ ُﻛﻧت ﺗراب
ھﻣﭼو ﺧﺎﻛﯽ ،داﻧﮫ ای ﻣﯽ ﭼﯾدﻣﯽ
زﯾن ﺳﻔر ﻛردن ره آوردم ﭼﮫ ﺑود؟
در ﺳﻔر ﺳودی ﻧﺑﯾﻧد ﭘﯾش رو
در ره او ھﯾﭻ ،ﻧﮫ ﺻدق و ﻧﯾﺎز
در ﻣزﯾد اﺳت و ﺣﯾﺎت و در ﻧﻣﺎ
در ﻛﻣﯽ و ﺧﺷﻛﯽ و ﻧﻘص و ﻏﺑﯾن
در ﺗزاﯾد ،ﻣرﺟﻌت آﻧﺟﺎ ﺑود
آﻓﻠﯽ ﺣق ﻻ ﯾﺣب اﻵﻓﻠﯾن

42.33
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42.38
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42.46
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در ﺳﺟودت ﻛﺎش رو ﮔرداﻧﯾﯽ
ﻛﺎی ﺳﺟودم ﭼون وﺟودم ﻧﺎﺳزا
اﯾن زﻣﯾن از ﺣﻠم ﺣق دارد اﺛر
ﺗﺎ ﺑﭘوﺷد آن ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی ﻣﺎ
ﭘس ﭼو ﻛﺎﻓر دﯾد ،ﻛﺎو در داد و ُﺟود
ﻧرﺳت
از وﺟود او ُﮔل و ﻣﯾوه ُ
ﮔﻔت ،واﭘس رﻓﺗﮫ ام ﻣن در ذھﺎب
ﻛﺎش از ﺧﺎﻛﯽ ،ﺳﻔر ﻧﮕزﯾدﻣﯽ
ﭼون ﺳﻔر ﻛردم ،ﻣرا راه آزﻣود
زآن ھﻣﮫ ﻣﯾﻠش ﺳوی ﺧﺎك اﺳت ،ﻛﺎو
روی واﭘس ﻛردﻧش از ﺣرص و آز
ھر ﮔﯾﺎ را ،ﻛش ﺑود ﻣﯾل ﻋُﻼ
ﭼون ﻛﮫ ﮔرداﻧﯾد ﺳر ﺳوی زﻣﯾن
ﻣﯾل روﺣت ،ﭼون ﺳوی ﺑﺎﻻ ﺑود
ور ﻧﮕوﻧﺳﺎری ،ﺳرت ﺳوی زﻣﯾن
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 .43ﺳوال ﻣوﺳﯽ از ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺳ ّر ﻏﻠﺑﮥ ظﺎﻟﻣﺎن
ای ﻛﮫ ﯾك دم ذﻛر ﺗو ﻋﻣر دراز
ﮔﻔت ﻣوﺳﯽ ،ای ﻛرﯾم ﻛﺎرﺳﺎز
ﭼون ﻣﻼﺋك ،اﻋﺗراﺿﯽ ﻛرد دل
ﻧﻘش ﻛژﻣژ دﯾدم اﻧدر آب و ﮔل
و اﻧدر آن ﺗﺧم ﻓﺳﺎد اﻧداﺧﺗن
ﻛﮫ ﭼﮫ ﻣﻘﺻود اﺳت ﻧﻘﺷﯽ ﺳﺎﺧﺗن؟
ﻣﺳﺟد و ﺳﺟده ﻛﻧﺎن را ﺳوﺧﺗن
آﺗش ظﻠم و ﻓﺳﺎد اﻓروﺧﺗن
ﺟوش دادن از ﺑرای ﻻﺑﮫ را
ﻣﺎﯾﮥ ﺧوﻧﺎﺑﮫ و زردآﺑﮫ را
ﻟﯾك ﻣﻘﺻودم ﻋﯾﺎن و روﯾت اﺳت
ﻣن ﯾﻘﯾن داﻧم ﻛﮫ ﻋﯾن ﺣﻛﻣت اﺳت
ﺣرص روﯾت ﮔوﯾدم ﻧﯽ ،ﺟوش ﻛن
آن ﯾﻘﯾن ﻣﯾﮕوﯾدم ،ﺧﺎﻣوش ﻛن
ﻛﺎﯾن ُﭼﻧﯾن ﻧوﺷﯽ ھﻣﯽ ارزد ﺑﮫ ﻧﯾش
ﺳر ﺧوﯾش
ﻣر ﻣﻼﯾك را ﻧﻣودی ّ
ﺑر ﻣﻼﯾك ﮔﺷت ﻣﺷﻛﻠﮭﺎ ﺑﯾﺎن
ﻋرﺿﮫ ﻛردی ﻧور آدم را ﻋﯾﺎن
ﻣﯾوه ھﺎ ﮔوﯾﻧد ،ﺳر ﺑرگ ﭼﯾﺳت
ﺣﺷر ﺗو ﮔوﯾد ،ﻛﮫ ﺳر ﻣرگ ﭼﯾﺳت
ﺳﺎﺑق ھر ﺑﯾﺷﺋﯽ ،آﺧر ﻛﻣﯾﺳت
ﺳر ﺧون و ﻧطﻔﮫ ﺣﺳن ،آدﻣﯾﺳت
ّ
آﻧﮕﮭﯽ ﺑروی ﻧوﯾﺳد او ﺣروف
ﻟوح را اول ﺑﺷوﯾد ﺑﯽ وﻗوف
ﺑر ﻧوﯾﺳد ﺑر وی اﺳرار ،آن ﮔﮭﺎن
ﺧون ﻛﻧد دل را ز اﺷك ﻣﺳﺗﮭﺎن
ﻛﮫ ﻣر آن را دﻓﺗری ﺧواھﻧد ﺳﺎﺧت
وﻗت ﺷﺳﺗن ﻟوح را ﺑﺎﯾد ﺷﻧﺎﺧت
اوﻟﯾن ،ﺑﻧﯾﺎد را ﺑر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﭼون اﺳﺎس ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ اﻓﮑﻧﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑر ﻛﺷﯽ ﻣﺎء ﻣﻌﯾن
ﮔل ﺑر آرﻧد اول از ﻗﻌر زﻣﯾن
ِﺳر ﻛﺎر
از ﺣﺟﺎﻣت ،ﻛودﻛﺎن ﮔرﯾﻧد زار
ﻛﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد اﯾﺷﺎن ّ
ﻣﯽ ﻧوازد ﻧﯾش ﺧون آﺷﺎم را
ﻣرد ﺧود زر ﻣﯾدھد ﺣ ّﺟﺎم را
ﻣﯾرﺑﺎﯾد ﺑﺎر را از دﯾﮕران
ﻣﯾدود ﺣﻣﺎل زی ﺑﺎر ﮔران
اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ،اﺟﺗﮭﺎد ﻛﺎر ﺑﯾن
ﺟﻧﮓ ﺣﻣﺎﻻن ﺑرای ﺑﺎر ﺑﯾن
ﺗﻠﺧﮭﺎ ھم ﭘﯾﺷوای ﻧﻌﻣت اﺳت
ﭼون ﮔراﻧﯾﮭﺎ اﺳﺎس راﺣت اﺳت
◌ُﺣﻔت اﻟﻧﯾران ،ﻣن ﺷﮭواﺗﻧﺎ
ﺣﻔت اﻟﺟﻧﺔ ،ﺑﻣﻛروھﺎﺗﻧﺎ

43.23
43.24
43.25
43.26
43.27
43.28
43.29
43.30
43.31
43.32
43.33
43.34
43.35
43.36
43.37
43.38
43.39
43.40
43.41
43.42
43.43
43.44
43.45
43.46
43.47
43.48
43.49
43.50
43.51
43.52
43.53
43.54
43.55
43.56
43.57
43.58
43.59
43.60
43.61

ﺗﺧم ِ ﻣﺎﯾﮥ آﺗﺷت ،ﺷﺎخ ﺗر اﺳت
ھر ﻛﮫ در زﻧدان ﻗرﯾن ﻣﺣﻧﺗﯾﺳت
ھر ﻛﮫ در ﻗﺻری ﻗرﯾن دوﻟﺗﯾﺳت
زر و ﺳﯾم ِ ﻓرد
ھر ﻛﮫ را دﯾدی ﺑﮫ ّ
آن ﻛﮫ ﺑﯾرون از طﺑﺎﯾﻊ ﺟﺎن اوﺳت
ﺑﯽ ﺳﺑب ﺑﯾﻧد ﭼو دﯾده ﺷد ﮔذار
ﺑﯽ ﺳﺑب ﺑﯾﻧد ،ﻧﮫ از آب و ﮔﯾﺎ
اﯾن ﺳﺑب ھﻣﭼون طﺑﯾب اﺳت و ﻋﻠﯾل
ﺷب ﭼراﻏت را ﻓﺗﯾﻠﯽ ﻧو ﺑﺗﺎب
رو ﺗو ﻛﮭ ِﮕل ﺳﺎز ﺑﮭر ﺳﻘف ﺧﺎن
وه ﻛﮫ ﭼون دل دار ﻣﺎ ﻏم ﺳوز ﺷد
ﺟز ﺑﮫ ﺷب ﺟﻠوه ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺎه را
ﺗرك ﻋﯾﺳﯽ ﻛرده ،ﺧر ﭘرورده ای
طﺎﻟﻊ ﻋﯾﺳﯽ اﺳت ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت
ﻧﺎﻟﮥ ﺧر ﺑﺷﻧوی رﺣم آﯾدت
رﺣم ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻛن و ،ﺑر ﺧر ﻣﻛن
طﺑﻊ را ِھل ،ﺗﺎ ﺑﮕرﯾد زار زار
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧرﺑﻧده ﺑودی ،ﺑس ﺑود
"اﺧروھ ّن" ،ﻣرادش ﻧﻔس ﺗوﺳت
ز
ُ
ھم ﻣزاج ﺧر ﺷدﺳت ،اﯾن ﻋﻘل ﭘﺳت
آن ﺧر ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣزاج دل ﮔرﻓت
زاﻧﻛﮫ ﻏﺎﻟب ،ﻋﻘل ﺑود و ﺧر ﺿﻌﯾف
و ز ﺿﻌﯾﻔﯽ ِ ﻋﻘل ﺗو ،ای ﺧر ﺑﮭﺎ
ﮔر ز ﻋﯾﺳﯽ ﮔﺷﺗﮫ ای رﻧﺟور دل
ای ﻣﺳﯾﺢ ﺧوش ﻧﻔس ،ﭼوﻧﯽ ز رﻧﺞ؟
ﭼوﻧﯽ ای ﻋﯾﺳﯽ ز دﯾدار ﯾﮭود؟
ﺗو ﺷب و روز از ﭘﯽ اﯾن ﻗوم ُﻏﻣر
آه از اﯾن ﺻﻔراﺋﯾﺎن ﺑﯽ ھﻧر
ﺗو ھﻣﺎن ﻛن ﻛﮫ ﻛﻧد ﺧورﺷﯾد ﺷرق
ﺗو ﻋﺳل ،ﻣﺎ ﺳرﻛﮫ در دﻧﯾﺎ و دﯾن
ﺳرﻛﮫ اﻓزودﯾم ﻣﺎ ﻗوم زﺣﯾر
اﯾن ﺳزﯾد از ﻣﺎ ،ﭼﻧﯾن آﻣد ز ﻣﺎ
آن ﺳزد از ﺗو أﯾﺎ ﻛﺣل ﻋزﯾز
ز آﺗش اﯾن ظﺎﻟﻣﺎﻧت ،دل ﻛﺑﺎب
ﻛﺎن ﻋودی ،در ﺗو ﮔر آﺗش زﻧﻧد
ﺗو ﻧﮫ آن ﻋودی ﻛز آﺗش ﻛم ﺷود
ﻋود ﺳوزد ،ﻛﺎن ِ ﻋود از ﺳوز ،دور
ای ز ﺗو ﻣر آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺻﻔﺎ
زاﻧﻛﮫ از ﻋﺎﻗل ﺟﻔﺎﯾﯽ ﮔر رود

ﺳوﺧﺗﮥ آﺗش ﻗرﯾن ﻛوﺛر اﺳت
آن ﺟزای ﻟﻘﻣﮫ ای و ﺷﮭوﺗﯾﺳت
آن ﺟزای ﻛﺎرزار و ﻣﺣﻧﺗﯾﺳت
دان ﻛﮫ اﻧدر ﻛﺳب ﻛردن ﺻﺑر ﻛرد
ﻣﻧﺻب ﺧرق ﺳﺑﺑﮭﺎ آن ِ اوﺳت
ﺗو ﻛﮫ در ﺣﺳﯽ ،ﺳﺑب را ﮔوش دار
ﭼﺷم ﭼﺷﻣﮫ ،ﻣﻌﺟزات اﻧﺑﯾﺎ
اﯾن ﺳﺑب ھﻣﭼون ﭼراغ اﺳت و ﻓﺗﯾل
ﭘﺎك دان زﯾﻧﮭﺎ ﭼراغ آﻓﺗﺎب
ﺳﻘف ﮔردون را ز ﻛﮭ ِﮕل ﭘﺎك دان
ﺧﻠوت ﺷب در ﮔذﺷت و روز ﺷد
ﺟز ﺑﮫ درد دل ﻣﺟو دل ﺧواه را
ﻻﺟرم ﭼون ﺧر ،ﺑرون ﭘرده ای
طﺎﻟﻊ ﺧر ﻧﯾﺳت ،ای ﺗو ﺧر ﺻﻔت
ﭘس ﻧداﻧﯽ ،ﺧر ﺧری ﻓرﻣﺎﯾدت
طﺑﻊ را ﺑر ﻋﻘل ﺧود ﺳرور ﻣﻛن
ﺗو از او ﺑﺳﺗﺎن و ،وام ﺟﺎن ﮔزار
زاﻧﻛﮫ ﺧرﺑﻧده ز ﺧر واﭘس ﺑود
ﻛﺎو ﺑﮫ آﺧر ﺑﺎﯾد و ،ﻋﻘﻠت ﻧﺧﺳت
ﻓﻛرش اﯾﻧﻛﮫ ،ﭼون ﻋﻠف آرد ﺑدﺳت؟
در ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻗﻼن ﻣﻧزل ﮔرﻓت
از ﺳوار زﻓت ﮔردد ،ﺧر ﻧﺣﯾف
اﯾن ﺧر ﭘژﻣرده ﮔﺷﺗﺳت اژدھﺎ
ھم از او ﺻﺣت رﺳد ،او را ﻣﮭل
ﻛﮫ ﻧﺑود اﻧدر ﺟﮭﺎن ،ﺑﯽ رﻧﺞ ،ﮔﻧﺞ
ﭼوﻧﯽ ای ﯾوﺳف ز اﺧوان ﺣﺳود؟
ﭼون ﺷب و روزی ،ﻣدد ﺑﺧﺷﺎی ﻋﻣر
ﭼﮫ ھﻧر زاﯾد ز ﺻﻔرا؟ در ِد ﺳر
ﻣﺎ ﻧﻔﺎق و ﺣﯾﻠﮫ و دزدی و زرق
دﻓﻊ اﯾن ﺻﻔرا ﺑود ،ﺳرﻛﻧﮕﺑﯾن
ﺗو ﻋﺳل ﺑﻔزا ،ﻛرم را واﻣﮕﯾر
رﯾﮓ اﻧدر ﭼﺷم ﭼﮫ اﻓزاﯾد؟ ﻋﻣﺎ
ﻛﮫ ﺑﯾﺎﺑد از ﺗو ھر ﻧﺎﭼﯾز ﭼﯾز
از ﺗو ﺟﻣﻠﮫ اھد ﻗوﻣﯽ ُﺑد ﺧطﺎب
اﯾن ﺟﮭﺎن از ﻋطر و رﯾﺣﺎن آﮔﻧﻧد
ﺗو ﻧﮫ آن روﺣﯽ ﻛﮫ اﺳﯾر ﻏم ﺷود
ﺑﺎد ،ﻛﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑرد ﺑر اﺻل ﻧور؟
ای ﺟﻔﺎی ﺗو ﻧﻛوﺗر از وﻓﺎ
از وﻓﺎی ﺟﺎھﻼن آن ﺑﮫ ﺑود

ﺟﺎھل آرد ﻣﻌرﻓت را ﺑر زﺑﺎن
ﺑﮭﺗر از ﻣﮭری ﻛﮫ از ﺟﺎھل رﺳد
دﺷﻣن داﻧﺎ ﺑﮫ از ﻧﺎدان ِ دوﺳت
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* ﻋﺎﻗل آرد ﻣﻌرﻓت را در ﻣﯾﺎن
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ،ﻋداوت از ﺧرد
* دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣردم داﻧﺎ ﻧﮑوﺳت
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 .44رﻧﺟﺎﻧﯾدن اﻣﯾری ﺧﻔﺗﮫ ای را ﻛﮫ ﻣﺎر در دھﺎﻧش رﻓﺗﮫ ﺑود
در دھﺎن ﺧﻔﺗﮫ ای ﻣﯾرﻓت ﻣﺎر
ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑر اﺳب ﻣﯽ آﻣد ﺳوار
ﺗﺎ رﻣﺎﻧد ﻣﺎر را ،ﻓرﺻت ﻧﯾﺎﻓت
آن ﺳوار آن را ﺑدﯾد و ﻣﯾﺷﺗﺎﻓت
ﭼﻧد دﺑوﺳﯽ ﻗوی ﺑر ﺧﻔﺗﮫ زد
ﭼون ﻛﮫ از ﻋﻘﻠش ﻓراوان ﺑُد َﻣدد
ﯾﮏ ﺳوار ُﺗرک ﺑﺎ دﺑوس دﯾد
* ﺧﻔﺗﮫ از ﺧواب ﮔران ﭼون ﺑرﺟﮭﯾد
ﮔﺷت ﺣﯾران ،ﮔﻔت آﯾﺎ اﯾن ﭼﮫ ﺑود؟
* ﺧﻔﺗﮫ زآن ﺿرب ﮔران ﺑرﺟﺳت زود
ﭼوﻧﮑﮫ اﻓزون ﮐوﻓت ،او ﺷد زو روان
* ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ ُﺗرک دﺑوﺳﯽ ﮔران
زو ﮔرﯾزان ﺗﺎ ﺑﮫ زﯾر ﯾك درﺧت
◌ُﺑرد او را زﺧم آن دﺑوس ﺳﺧت
ﮔﻔت از اﯾن ﺧور ،ای ﺑﮫ درد آوﯾﺧﺗﮫ
ﺳﯾب ﭘوﺳﯾده ﺑﺳﯽ ﺑُد رﯾﺧﺗﮫ
ﻛز دھﺎﻧش ﺑﺎز ﺑﯾرون ﻣﯽ ﻓﺗﺎد
ﺳﯾب ﭼﻧدان ﻣرد را در ﺧورد داد
ﻗﺻد ﻣن ﻛردی؟ ﭼﮫ ﮐردم ﻣر ﺗورا ؟
ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽ زد ،ﮐﺎی اﻣﯾر ،آﺧر ﭼرا
ﺗﯾﻎ زن ﯾك ﺑﺎرﮔﯽ ﺧوﻧم ﺑرﯾز
ﮔر ﺗرا ز اﺻل اﺳت ﺑﺎ ﺟﺎﻧم ﺳﺗﯾز
ای ُﺧﻧك آن را ﻛﮫ روی ﺗو ﻧدﯾد
ﺷوم ﺳﺎﻋت ﻛﮫ ﺷدم ﺑر ﺗو ﭘدﯾد
ﻣﻠﺣدان ﺟﺎﯾز ﻧدارﻧد اﯾن ﺳﺗم
ﺑﯽ ﺟﻧﺎﯾت ،ﺑﯽ ﮔﻧﮫ ،ﺑﯽ ﺑﯾش و ﻛم
ای ﺧدا ،آﺧر ﻣﻛﺎﻓﺎﺗش ﺗو ﻛن
ﻣﯽ ﺟﮭد ﺧون از دھﺎﻧم ﺑﺎ ﺳ ُﺧن
اوش ﻣﯾزد ،ﻛﺎﻧدر اﯾن ﺻﺣرا ﺑُدو
ھر زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت او ﻧﻔرﯾن ﻧو
ﻣﯾدوﯾد و ﺑﺎز در رو ﻣﯽ ﻓﺗﺎد
زﺧم دﺑوس و ﺳوار ھﻣﭼو ﺑﺎد
ﭘﺎ و روﯾش ﺻد ھزاران زﺧم ﺷد
ﻣﻣﺗﻠﯽ و ﺧواﺑﻧﺎك و ﺳﺳت ﺑُد
ﺗﺎ ز ﺻﻔرا ،ﻗﯽ ﺷدن ﺑر وی ﻓﺗﺎد
ﺗﺎ ﺷﺑﺎﻧﮕﮫ ﻣﯽ ﻛﺷﯾد و ﻣﯽ ﮔﺷﺎد
ﻣﺎر ﺑﺎ آن ﺧورده ﺑﯾرون ﺟﺳت از او
زو ﺑر آﻣد ﺧورده ھﺎ ،زﺷت و ﻧﻛو
ﺳﺟده آورد آن ﻧﻛو ﻛردار را
ﭼون ﺑدﯾد از ﺧود ﺑرون آن ﻣﺎر را
ﭼون ﺑدﯾد ،آن دردھﺎ از وی ﺑرﻓت
ت زﻓت
ﺳﮭم آن ﻣﺎر ﺳﯾﺎه زﺷ ِ
ﯾﺎ ﺧداﯾﯽ ﻛﮫ وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﯽ
ﮔﻔت ﺧود ﺗو ﺟﺑرﯾﯾل رﺣﻣﺗﯽ
ﻣرده ﺑودم ﺟﺎن ﻧو ﺑﺧﺷﯾدی ام
ای ﻣﺑﺎرك ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻛﮫ دﯾدی ام
ﯾﺎ در اﻓﺗد ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻛوی ﺗو
ای ﺧﻧك آن را ﻛﮫ ﺑﯾﻧد روی ﺗو
ﻣن ﮔرﯾزان از ﺗو ﻣﺎﻧﻧد ﺧران
ﺗو ﻣرا ﺟوﯾﺎن ﻣﺛﺎل ﻣﺎدران
ﺻﺎﺣﺑش در ﭘﯽ ز ﻧﯾﻛو ﮔوھری
ﺧر ﮔرﯾزد از ﺧداوﻧد از ﺧری
ﻟﯾك ﺗﺎ ﮔرﮔش ﻧدرد ،ﯾﺎ ددش
ﻧﮫ از ﭘﯽ ﺳود و زﯾﺎن ﻣﯽ ﺟوﯾدش
ﭼﻧد ﮔﻔﺗم ژاژ و ﺑﯾﮭوده ﺗرا؟
ای روان ﭘﺎك ﺑﺳﺗوده ﺗرا
ﻣن ﻧﮕﻔﺗم ،ﺟﮭل ﻣن ﮔﻔت ،آن ﻣﮕﯾر
ای ﺧداوﻧد و ،ﺷﮭﻧﺷﺎه و ،اﻣﯾر
ﮔﻔﺗن ﺑﯾﮭوده ﻛﯽ ﺗﺎﻧﺳﺗﻣﯽ
ﺷﻣﮫ ای زﯾن ﺣﺎل اﮔر داﻧﺳﺗﻣﯽ
ﮔر ﻣرا ﯾك رﻣز ﻣﯾﮕﻔﺗﯽ ز ﺣﺎل
ﺑس ﺛﻧﺎﯾت ﮔﻔﺗﻣﯽ ای ﺧوش ﺧﺻﺎل
ﺧﺎﻣﺷﺎﻧﮫ ﺑر ﺳرم ﻣﯾﻛوﻓﺗﯽ
ﻟﯾك ﺧﺎﻣش ﻛرده ﻣﯽ آﺷوﻓﺗﯽ
ﺧﺎﺻﮫ اﯾن ﺳر را ،ﻛﮫ ﻣﻐزش ﻛﻣﺗر اﺳت
ﺷد ﺳرم ﻛﺎﻟﯾوه ،ﻋﻘل از ﺳر ﺑﺟﺳت
آن ﭼﮫ ﮔﻔﺗم از ﺟﻧون ،اﻧدر ﮔذار
ﻋﻔو ﻛن ای ﺧوب روی ِ ﺧوب ﻛﺎر

زھرۀ ﺗو آب ﮔﺷﺗﯽ آن زﻣﺎن
ﺗرس از ﺟﺎﻧت ﺑر آوردی دﻣﺎر
ﺷرح آن دﺷﻣن ﻛﮫ در ﺟﺎن ﺷﻣﺎﺳت
ﻧﯽ رود ره ،ﻧﯽ ﻏم ﻛﺎری ﺧورد
ﻧﮫ ﺗﻧش را ﻗوت ﺻوم و ﻧﻣﺎز
ھﻣﭼو ﻣﯾﺷﯽ ،ﭘﯾش ﮔرگ از ﺟﺎ رود
ﭘس ﻛﻧم ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﺗﺎن ﻣن ﭘرورش
دﺳت ﭼون داود در آھن زﻧم
ﻣرغ ﭘر ﺑرﻛﻧده را ﺑﺎﻟﯽ ﺷود
دﺳت ﻣﺎ را دﺳت ﺧود ﻓرﻣود اﺣد
ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ز آﺳﻣﺎن ھﻔﺗﻣﯾن
ﺷ ﱠق اﻟﻘﻣر
ﻣﻘرﯾﺎ ﺑر ﺧوان ﻛﮫ ا ْﻧ َ
ﺑﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎن ﺷرح ﻗدرت ﻛﯽ رواﺳت
ﺧﺗم ﺷد و ﷲ أﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
آن دم از ﺗو ﺟﺎن ﺗو ﮔﺷﺗﯽ ﺟدا
ﻧﯽ ره و ﭘروای ﻗﯽ ﻛردن ﺑُدی
ﺳر ،زﯾر ﻟب ﻣﯽ ﺧواﻧدم
رب ﯾ ّ
ﺗرك ﺗو ﮔﻔﺗن ﻣرا ﻣﻘدور ،ﻧﮫ
اھد ﻗوﻣﯽ إﻧﮭم ﻻ ﯾﻌﻠﻣون
ﻛﺎی ﺳﻌﺎدت ،ای ﻣرا اﻗﺑﺎل و ﮔﻧﺞ
ﻗوت ﺷﻛرت ﻧدارد اﯾن ﺿﻌﯾف
آن ﻟب و ﭼﺎﻧﮫ ﻧدارم ،وآن ﻧوا
زھر اﯾﺷﺎن ،اﺑﺗﮭﺎج ﺟﺎن ﺑود
اﯾن ﺣﻛﺎﯾت ﺑﺷﻧو از ﺑﮭر ﻣﺛﺎل
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ﮔﻔت اﮔر ﻣن ﮔﻔﺗﻣﯽ رﻣزی از آن
ﮔر ﺗرا ﻣن ﮔﻔﺗﻣﯽ اوﺻﺎف ﻣﺎر
ﻣﺻطﻔﯽ ﻓرﻣود ،ﮔر ﮔوﯾم ﺑﮫ راﺳت
زھره ھﺎی ﭘر دﻻن ھم ﺑر درد
ﻧﯽ دﻟش را ﺗﺎب ﻣﺎﻧد در ﻧﯾﺎز
ھﻣﭼو ﻣوﺷﯽ ﭘﯾش ﮔرﺑﮫ ﻻ ﺷود
اﻧدر او ﻧﯽ ﺣﯾﻠﮫ ﻣﺎﻧد ،ﻧﯽ روش
ھﻣﭼو ﺑو ﺑﻛر رﺑﺎﺑﯽ ﺗن زﻧم
ﺗﺎ ﻣﺣﺎل از دﺳت ﻣن ﺣﺎﻟﯽ ﺷود
ﭼون ﯾد ُ ﷲ ﻓَ ْوقَ أَﯾ ِدﯾ ِﮭ ْم ﺑود
ﭘس ﻣرا دﺳت دراز آﻣد ﯾﻘﯾن
دﺳت ﻣن ﺑﻧﻣود ﺑر ﮔردون ھﻧر
اﯾن ﺻﻔت ھم ﺑﮭر ﺿﻌف ﻋﻘﻠﮭﺎﺳت
ﺧود ﺑداﻧﯽ ﭼون ﺑر آری ﺳر ز ﺧواب
* ﮔر ﺗو را ﻣن ﮔﻔﺗﻣﯽ اﯾن ﻣﺎﺟرا
ﻣر ﺗرا ﻧﯽ ﻗوت ﺧوردن ﺑُدی
ﻣﯽ ﺷﻧﯾدم ﻓﺣش و ﺧر ﻣﯽ راﻧدم
از ﺳﺑب ﮔﻔﺗن ﻣرا دﺳﺗور ،ﻧﮫ
ھر زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗم از درد درون
ﺳﺟده ھﺎ ﻣﯽ ﻛرد آن رﺳﺗﮫ ز رﻧﺞ
از ﺧدا ﯾﺎﺑﯽ ﺟزاھﺎ ای ﺷرﯾف
ﺷﻛر ،ﺣق ﮔوﯾد ﺗرا ،ای ﭘﯾﺷوا
ﯽ ﻋﺎﻗﻼن ،زﯾن ﺳﺎن ﺑود
دﺷﻣﻧ ّ
ﯽ اﺑﻠﮭﺎن ،رﻧﺞ و ﺿﻼل
دوﺳﺗ ّ
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 .45ﺣﮑﺎﯾت آن ﻣرد اﺑﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﻐرور ﺑود ﺑر ﺗﻣﻠق ﺧرس
ﺷﯾر ﻣردی رﻓت و ﻓرﯾﺎدش رﺳﯾد
اژدھﺎﯾﯽ ﺧرس را در ﻣﯽ ﻛﺷﯾد
ﺳد
ﺷﯾر ﻣرداﻧﻧد در ﻋﺎﻟم ﻣدد
آن زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻐﺎن ِ ﻣظﻠوﻣﺎن َر َ
آن طرف ﭼون رﺣﻣت ﺣق ﻣﯾدوﻧد
ﺑﺎﻧﮓ ﻣظﻠوﻣﺎن ز ھر ﺟﺎ ﺑﺷﻧوﻧد
آن طﺑﯾﺑﺎن ﻣرﺿﮭﺎی ﻧﮭﺎن
آن ﺳﺗوﻧﮭﺎی ﺧﻠﻠﮭﺎی ﺟﮭﺎن
ھﻣﭼو ﺣق ،ﺑﯽ ﻋﻠت و ﺑﯽ رﺷوﺗﻧد
ﻣﺣض ﻣﮭر و داوری و رﺣﻣﺗﻧد
ﮔوﯾد از ﺑﮭر ﻏم و ﺑﯽ ﭼﺎرﮔﯾش
اﯾن ﭼﮫ ﯾﺎری ﻣﯽ ﻛﻧﯽ ﯾك ﺑﺎرﮔﯾش؟
در ﺟﮭﺎن دارو ﻧﺟوﯾد ﻏﯾر درد
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷد ﺷﻛﺎر ﺷﯾر ﻣرد
ھر ﻛﺟﺎ ﻓﻘری ،ﻧوا آﻧﺟﺎ رود
ھر ﻛﺟﺎ دردی ،دوا آن ﺟﺎ رود
ھر ﮐﺟﺎ ﭘﺳﺗﯾﺳت ،آب آﻧﺟﺎ دود
* ھر ﮐﺟﺎ ﻣﺷﮑل ،ﺟواب آﻧﺟﺎ رود
ﺗﺎ ﺑﺟوﺷد آﺑت از ﺑﺎﻻ و ﭘﺳت
* آب ﮐم ﺟو ،ﺗﺷﻧﮕﯽ آور ﺑدﺳت
ﺗﺷﻧﮫ ﺑﺎش ،ﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
* ﺗﺎ ﺳﻘﺎھم رﺑﮭم آﯾد ﺧطﺎب
و آﻧﮕﮭﺎن ﺧور ُﺧﻣر رﺣﻣت ،ﻣﺳت ﺷو
آب رﺣﻣت ﺑﺎﯾدت ،رو ﭘﺳت ﺷو
ﺑر ﯾﻛﯽ رﺣﻣت ﻓرو ﻣﺎ ،ای ﭘﺳر
رﺣﻣت اﻧدر رﺣﻣت آﻣد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳر
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ﭼرخ را در زﯾر ﭘﺎ آر ،ای ﺷﺟﺎع
ﭘﻧﺑﮥ وﺳواس ﺑﯾرون ﻛن ز ﮔوش
ﭘﺎك ﻛن دو ﭼﺷم را از ﻣوی ﻋﯾب
دﻓﻊ ﻛن از ﻣﻐز و از ﺑﯾﻧﯽ زﻛﺎم
ھﯾﭻ ﻣﮕذار از ﺗب و ﺻﻔرا اﺛر
داروی ﻣردی ﻛن و ﻋﻧﯾن ﻣﭘوی
ﻛﻧدۀ ﺗن را ،ز ﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﻛن
ﻏل ﺑﺧل از دﺳت و ﮔردن دور ﻛن
ور ﻧﻣﯽ ﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻛﻌﺑﮥ ﻟطف ،ﭘَر
زاری و ﮔرﯾﮫ ﻗوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای اﺳت
داﯾﮫ و ﻣﺎدر ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟو ﺑود
طﻔل ﺣﺎﺟﺎت ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾد
ﮔﻔت ا ْدﻋُوا ﷲ ،ﺑﯽ زاری ﻣﺑﺎش
ھﺎی ھوی ﺑﺎد و ﺷﯾر اﻓﺷﺎن اﺑر
ﻣﺎء ِر ْزﻗُﻛُ ْم ﻧﺷﻧﯾده ای؟
ِﻓﯽ اﻟ ﱠ
ﺳ ِ
ﺗرس و ﻧوﻣﯾدﯾت دان ،آواز ﻏول
ھر ﻧداﯾﯽ ﻛﮫ ﺗرا ﺑﺎﻻ ﻛﺷﯾد
ھر ﻧداﯾﯽ ﻛﮫ ﺗرا ﺣرص آورد
اﯾن ﺑﻠﻧدی ﻧﯾﺳت از روی ﻣﻛﺎن
ھر ﺳﺑب ﺑﺎﻻﺗر آﻣد از اﺛر
آن ﻓﻼﻧﯽ ﻓوق آن ﺳرﻛش ﻧﺷﺳت
ﻓوﻗﯽ آﻧﺟﺎﺳت از روی ﺷرف
ﺳﻧﮓ و آھن زﯾن ﺟﮭت ﻛﮫ ﺳﺎﺑق اﻧد
و آن ﺷرر از روی ﻣﻘﺻودی ﺧوﯾش
ﺳﻧﮓ و آھن اول و ،ﭘﺎﯾﺎن ﺷرر
آن ﺷرر ﮔر در زﻣﺎن واﭘس ﺗر اﺳت
در زﻣﺎن ﺷﺎخ از ﺛﻣر ﺳﺎﺑق ﺗر اﺳت
ﭼون ﻛﮫ ﻣﻘﺻود از ﺷﺟر آﻣد ﺛﻣر
* ﺳوی ﺧرس و اژدھﺎ ﮔردﯾم ﺑﺎز
ﺧرس ﭼون ﻓرﯾﺎد ﻛرد از اژدھﺎ
ﺣﯾﻠت و ﻣردی ﺑﮭم دادﻧد ﭘﺷت
* اژدھﺎ را او ﺑدﯾن ﺣﯾﻠت ﺑﺑﺳت
اژدھﺎ را ھﺳت ﻗوت ،ﺣﯾﻠﮫ ﻧﯾﺳت
* ﻣﺎ ِﮐران ﺑﺳﯾﺎر ،ﻟﯾﮑن ﺑﺎز ﺑﯾن
ﺣﯾﻠﮥ ﺧود را ﭼو دﯾدی ،ﺑﺎز رو
ھر ﭼﮫ در ﭘﺳﺗﯽ اﺳت ،آﻣد از ﻋﻼ
روﺷﻧﯽ ﺑﺧﺷد ﻧظر اﻧدر ﻋﻼ
ﭼﺷم را در روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧوی ﻛن
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻧور ﺗوﺳت

ﺑﺷﻧو از ﻓوق ﻓﻠك ،ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻣﺎع
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷت آﯾد از ﮔردون ﺧروش
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎغ و ﺳروﺳﺗﺎن ِ ﻏﯾب
ﺗﺎ ﻛﮫ رﯾﺢ ﷲ در آﯾد در ﻣﺷﺎم
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ از ﺟﮭﺎن طﻌم ﺷﻛر
ﺗﺎ ﺑرون آﯾﻧد ﺻد ﮔون ﺧوب روی
ﺗﺎ ﻛﻧد ﺟوﻻن ﺑﮫ ِﮔرد آن ﭼﻣن
ﺑﺧت ﻧو درﯾﺎب از ﭼرخ ﻛﮭن
ﻋرﺿﮫ ﻛن ﺑﯽ ﭼﺎرﮔﯽ ﺑر ﭼﺎره ﮔر
رﺣﻣت ﻛﻠﯽ ﻗوی ﺗر داﯾﮫ ای اﺳت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻛﯽ آن طﻔل ﮔرﯾﺎن ﻣﯾﺷود
ﺗﺎ ﺑﻧﺎﻟﯾد و ﺷود ﺷﯾرش ﭘدﯾد
ﺗﺎ ﺑﺟوﺷد ﺷﯾرھﺎی ِﻣﮭرھﺎش
در ﻏم ﻣﺎﯾﻧد ،ﯾك ﺳﺎﻋت ﺗو ﺻﺑر
اﻧدر اﯾن ﭘﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺑر ﭼﻔﺳﯾده ای؟
ﻣﯽ ﻛﺷد ﮔوش ﺗو ﺗﺎ ﻗﻌر ﺳﻔول
آن ﻧداﺋﯽ دان ﻛﮫ از ﺑﺎﻻ رﺳﯾد
ﺑﺎﻧﮓ ﮔرﮔﯽ دان ﻛﮫ او ﻣردم دَ َرد
اﯾن ﺑﻠﻧدﯾﮭﺎﺳت ﺳوی ﻋﻘل و ﺟﺎن
ﺳﻧﮓ و آھن ،ﻓﺎﯾق آﻣد ﺑر ﺷرر
ﮔر ﭼﮫ در ﺻورت ﺑﮫ ﭘﮭﻠوﯾش ﻧﺷﺳت
ﺟﺎی دور از ﺻدر ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺗﺧف
در ﻋﻣل ھﻧﮕﺎم ﻓوﻗﯽ ﻻﯾق اﻧد
ز آھن و ﺳﻧﮓ اﺳت زﯾن رو ﭘﯾش و ﺑﯾش
ﻟﯾك اﯾن ھر دو ﺗﻧﻧد و ،ﺟﺎن ﺷرر
در ﺻﻔت از ﺳﻧﮓ و آھن ﺑرﺗر اﺳت
در ھﻧر از ﺷﺎخ او ﻓﺎﯾق ﺗر اﺳت
ﭘس ﺛﻣر اول ﺑود ،آﺧر ﺷﺟر
زاﻧﮑﮫ طوﻟﯽ دارد اﺿﻣﺎر و ﻣﺟﺎز
ﺷﯾر ﻣردی ﻛرد از ﭼﻧﮕش رھﺎ
اژدھﺎ را او ﺑدﯾن ﻗوت ﺑﻛﺷت
ﺗﺎ ﮐﮫ آن ﺧرس از ھﻼک ﺗن ﺑرﺳت
ﻟﯾﮏ ﻓوق ﺣﯾﻠﮥ ﺗو ﺣﯾﻠﮫ ای اﺳت
در ﻧﺑﯽ ،وﷲ ُ ﺧﯾر اﻟﻣﺎﮐرﯾن
ﻛز ﻛﺟﺎ آﻣد ،ﺳوی آﻏﺎز رو
ﭼﺷم را ﺳوی ﺑﻠﻧدی ﻧﮫ ،ھﻼ
ﮔر ﭼﮫ اول ﺧﯾرﮔﯽ آرد ،ﺑﻼ
ﮔر ﻧﮫ ﺧﻔﺎﺷﯽ ﻧظر آن ﺳوی ﻛن
ﺷﮭوت ﺣﺎﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﮔور ﺗوﺳت

ﻣﺛل آن ﻧﺑود ﻛﮫ ﯾك ﺑﺎزی ﺷﻧﯾد
ﻛز ﺗﻛﺑر ز اوﺳﺗﺎدان دور ﺷد
او ز ﻣوﺳﯽ از ﺗﻛﺑر ﺳر ﻛﺷﯾد
وز ﻣﻌﻠم ﭼﺷم را ﺑر دوﺧﺗﮫ
ﺗﺎ ﻛﮫ آن ﺑﺎزی او ﺟﺎﻧش رﺑود
ﺗﺎ ﺷود ﺳرور ﺑدان ،ﺧود ﺳر رود
در ﭘﻧﺎه ﻗطب ﺻﺎﺣب رای ﺑﺎش
ﮔر ﭼﮫ ﺷﮭدی ،ﺟز ﻧﺑﺎت او ﻣﭼﯾن
ﻧﻘد ﺗو ﻗﻠب اﺳت و ،ﻧﻘد اوﺳت ﻛﺎن
ﻛو و ﻛو ﮔو ،ﻓﺎﺧﺗﮫ ﺳﺎن ،ﺳوی او
ھﻣﭼو ﺧرﺳﯽ ،در دھﺎن اژدھﺎ
در دھﺎن اژدھﺎﯾﯽ ھﻣﭼو ﺧرس
و ز ﺧطر ﺑﯾرون ﻛﺷﺎﻧد ،ﻣر ﺗرا
ﭼون ﻛﮫ ﻛوری ،ﺳر ﻣﻛش از راه ﺑﯾن
ﺧرس رﺳت از درد ،ﭼون ﻓرﯾﺎد ﻛرد
ﻧﺎﻟﮫ اش را ﺗو ﺧوش و ﻣرﺣوم ﻛن
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ﻋﺎﻗﺑت ﺑﯾﻧﯽ ،ﻛﮫ ﺻد ﺑﺎزی ﺑدﯾد
ز آن ﯾﻛﯽ ﺑﺎزی ﭼﻧﺎن ﻣﻐرور ﺷد
ﺳﺎﻣری وار ،آن ھﻧر در ﺧود ﭼو دﯾد
او ز ﻣوﺳﯽ آن ھﻧر آﻣوﺧﺗﮫ
ﻻﺟرم ﻣوﺳﯽ ،دﮔر ﺑﺎزی ﻧﻣود
ای ﺑﺳﺎ داﻧش ﻛﮫ اﻧدر ﺳر َدود
ﺳر ﻧﺧواھﯽ ﻛﮫ رود ،ﺗو ﭘﺎی ﺑﺎش
ﮔر ﭼﮫ ﺷﺎھﯽ ،ﺧوﯾش ﻓوق او ﻣﺑﯾن
ﻓﻛر ﺗو ﻧﻘش اﺳت و ،ﻓﻛر اوﺳت ﺟﺎن
او ﺗوﯾﯽ ،ﺧود را ﺑﺟو در اوی او
ُﺗرش ﻣﯾﺂﯾدت ﻗﻧد رﺿﺎ
ور ُ
ور ﻧﺧواھﯽ ﺧدﻣت اﺑﻧﺎی ﺟﻧس
ﺑو ﻛﮫ ،اﺳﺗﺎدی ،رھﺎﻧد ﻣر ﺗرا
زارﺋﯽ ﻣﯾﻛن ،ﭼو زورت ﻧﯾﺳت ،ھﯾن
ﺗو ﻛم از ﺧرﺳﯽ؟ ﻧﻣﯽ ﻧﺎﻟﯽ ز درد؟
ای ﺧدا اﯾن ﺳﻧﮓ دل را ﻣوم ﻛن
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 .46ﮔﻔﺗن ﻧﺎﺑﯾﻧﺎی ﺳﺎﺋل ﻛﮫ ﻣن ،دو ﻛوری دارم ،ﻣرا رﺣم ﮐﻧﯾد
ﻣن دو ﻛوری دارم ،ای اھل زﻣﺎن
ﺑود ﻛوری ﻛﮫ ھﻣﯽ ﮔﻔت ،اﻻﻣﺎن
ﭼون دو ﻛوری دارم و ﻣن در ﻣﯾﺎن
ﭘس دو ﺑﺎره رﺣﻣﺗم آرﯾد ،ھﺎن
اﯾن دو ﮐوری را ﺑﯾﺎن ﮐن ،ﻧﯾﮏ ﻧﯾﮏ
* از ﺗﻌﺟب ﻣردﻣﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﻟﯾﮏ
آن دﮔر ﻛوری ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ واﻧﻣﺎ
زاﻧﮑﮫ ﯾك ﻛورﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻣﺎ
زﺷت آوازی و ﻛوری ،ﺷد دوﺗﺎ
ﮔﻔت زﺷت آوازم و ،ﻧﺎﺧوش ﺻدا
ِ◌ﻣﮭر ﺧﻠق ،از ﺑﺎﻧﮓ ﻣن ،ﻛم ﻣﯾﺷود
ﺑﺎﻧﮓ زﺷﺗم ﻣﺎﯾﮥ ﻏم ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺷم و ﻏم و ﻛﯾن ﻣﯾﺷود
زﺷت آوازم ،ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﻛﮫ رود
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﺎﮔﻧﺞ راُ ،ﮔﻧﺟﺎ ﻛﻧﯾد
ﺑر دو ﻛوری رﺣم را دوﺗﺎ ﻛﻧﯾد
ﻟطف آواز دﻟش ،آواز را*
ﻛرد ﻧﯾﻛو ﭼون ﺑﮕﻔت اﯾن راز را
ﺧﻠق ﺷد ﺑر وی ﺑﮫ رﺣﻣت ﯾك دﻟﮫ
زﺷﺗﯽ آواز ﻛم ﺷد زﯾن ﮔﻠﮫ
آن ﺳﮫ ﻛوری زﺷﺗﯽ ﺳرﻣد ﺑود
واﻧﻛﮫ آواز دﻟش ھم ﺑَد ﺑود
ﺑو ﻛﮫ دﺳﺗﯽ ﺑر ﺳر زﺷﺗش ﻧﮭﻧد
ﻟﯾك وھﺎﺑﺎن ﻛﮫ ﺑﯽ ﻋﻠت دھﻧد
زو دل ﺳﻧﮕﯾن دﻻن ﭼون ﻣوم ﺷد
ﭼون ﻛﮫ آوازش ﺧوش و ﻣظﻠوم ﺷد
ز آن ﻧﻣﯽ ﮔردد اﺟﺎﺑت را رﻓﯾق
ﻧﺎﻟﮥ ﻛﺎﻓر ﭼو زﺷت اﺳت و ﺷﮭﯾق
ْ
ﻛﺎو ز ﺧون ﺧﻠق ﭼون ﺳﮓ ﺑود ﻣﺳت
ﺳؤُا ،ﺑر زﺷت آواز آﻣدﺳت
اﺧ َ
ﻧﺎﻟﮥ ﺗو ﻧﺑود اﯾن ،ﻧﺎﺧوش ﺑود
ﭼوﻧﻛﮫ ﻧﺎﻟﮥ ﺧرس رﺣﻣت ِﻛش ﺑود
ﺑﺎز ﺧون ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﺧورده ای
دان ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾوﺳف ﺗو ﮔرﮔﯽ ﻛرده ای
ور ِﺟراﺣت ﻛﮭﻧﮫ ﺷد ،رو داغ ﻛن
ﺗوﺑﮫ ﻛن و ز ﺧورده اﺳﺗﻔراغ ﻛن
ﻧﺻرت از ﺣق ﻣﯾطﻠب ،ﻧﻌم اﻟﻧﺻﯾر
* ﺑﺎزﮔرد از ﮔرﮔﯽ ،ای روﺑﺎه ﭘﯾر
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ﺧرس ھم از اژدھﺎ ﭼون وارھﯾد
ﭼون ﺳﮓ اﺻﺣﺎب ﻛﮭف ،آن ﺧرس ِ زار
آن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳر ﻧﮭﺎد از ﺧﺳﺗﮕﯽ
آن ﯾﻛﯽ ﺑﮕذﺷت و ﮔﻔﺗش ،ﺣﺎل ﭼﯾﺳت؟
ﻗﺻﮫ واﮔﻔت و ﺣدﯾث اژدھﺎ
دوﺳﺗﯽ ز اﺑﻠﮫ ،ﺑﺗر از دﺷﻣﻧﯾﺳت
ﮔﻔت و ﷲ از ﺣﺳودی ﮔﻔﺗﯽ اﯾن
ﮔﻔت ﻣﮭر اﺑﻠﮭﺎن ،ﻋﺷوه ده اﺳت
ھﯽ ﺑﯾﺎ ﺑﺎ ﻣن ﺑران اﯾن ﺧرس را
ﮔﻔت رو رو ﻛﺎر ﺧود ﻛن ای ﺣﺳود
ﻣن ﻛم از ﺧرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷم ای ﺷرﯾف
ﺑر ﺗو دل ﻣﯽ ﻟرزدم ز اﻧدﯾﺷﮫ ای
اﯾن دﻟم ھرﮔز ﻧﻠرزﯾد از ﮔزاف
ﻣوﻣﻧم ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ ﺷده
اﯾن ھﻣﮫ ﮔﻔت و ﺑﮫ ﮔوﺷش در ﻧرﻓت
دﺳت او ﺑﮕرﻓت و دﺳت از وی ﻛﺷﯾد
ﮔﻔت رو ﺑر ﻣن ﺗو ﻏم ﺧواره ﻣﺑﺎش
ﻋدو ﺗو ﻧﯾم
ﺑﺎز ﮔﻔﺗش ﻣن ّ ِ
ﮔﻔت ﺧواب آﻣد ﻣرا ،ﺑﮕذار و رو
ﺗﺎ ﺑﺧﺳﺑﯽ در ﭘﻧﺎه ﻋﺎﻗﻠﯽ
در ﺧﯾﺎل اﻓﺗﺎد ﻣرد ،از ﺟد او
ﻛﺎﯾن ﻣﮕر ﻗﺻد ﻣن آﻣد ،ﺧوﻧﯽ اﺳت
ﯾﺎ ﮔرو ﺑﺳﺗﮫ ﺳت ﺑﺎ ﯾﺎران ﺑدﯾن
* ﯾﺎ ﺣﺳد دارد ز ﻣﮭر ﯾﺎر ﻣن
ﺧود ﻧﯾﺎﻣد ھﯾﭻ از ُﺧﺑث ِﺳرش
ظن ﻧﯾﻛش ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑر ﺧرس ﺑود
* ﺑد ﮔﻣﺎن و اﺑﻠﮫ و ﻧﺎاھل ﺑود
* ﺑد رگ و ﺧود رای و ﺑد ﺑﺧت اﺑد
* ﺧرس را ﺑﮕزﯾد ﺑر ﺻﺎﺣب ﮐﻣﺎل
ﻋﺎﻗﻠﯽ را از ﺧری ﺗﮭﻣت ﻧﮭﺎد

و آن ﻛرم ز آن ﻣرد ،ﻣرداﻧﮫ ﺑدﯾد
ﺷد ﻣﻼزم در ﭘﯽ آن ﺑُردﺑﺎر
ﺧرس ﺣﺎرس ﮔﺷت ،از دل ﺑﺳﺗﮕﯽ
ای ﺑرادر ،ﻣر ﺗرا اﯾن ﺧرس ﻛﯾﺳت؟
ﮔﻔت ﺑر ﺧرﺳﯽ ﻣﻧﮫ دل ،اﺑﻠﮭﺎ
او ﺑﮭر ﺣﯾﻠﮫ ﻛﮫ داﻧﯽ راﻧدﻧﯾﺳت
ور ﻧﮫ ﺧرﺳﯽ ﭼﮫ ﻧﮕری؟ اﯾن ﻣﮭر ﺑﯾن
اﯾن ﺣﺳودی ﻣن ،از ﻣﮭرش ﺑﮫ اﺳت
ﺧرس را ﻣﮕزﯾن ،ﻣﮭل ھم ﺟﻧس را
ﮔﻔت ﻛﺎرم اﯾن ﺑد و ﺑﺧﺗت ﻧﺑود
ﺗرك او ﻛن ﺗﺎ ﻣﻧت ﺑﺎﺷم ﺣرﯾف
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧرﺳﯽ ﻣرو در ﺑﯾﺷﮫ ای
ﻧور ﺣق اﺳت ،اﯾن ﻧﮫ دﻋوی و ،ﻧﮫ ﻻف
ھﺎن و ھﺎن ﺑﮕرﯾز ،از اﯾن آﺗﺷﻛده
ﺑد ﮔﻣﺎﻧﯽ ﻣرد را ﺳدی اﺳت زﻓت
ﮔﻔت رﻓﺗم ﭼون ﻧﮫ ای ﯾﺎر رﺷﯾد
ﺑواﻟﻔﺿوﻻ ،ﻣﻌرﻓت ﻛﻣﺗر ﺗراش
ﻟطف ﺑﯾﻧﯽ ،ﮔر ﺑﯾﺎﯾﯽ در ﭘﯾم
ﮔﻔت آﺧر ﯾﺎر را ُﻣﻧﻘﺎد ﺷو
در ﺟوار دوﺳﺗﯽ ،ﺻﺎﺣب دﻟﯽ
ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷد ،رو ﺑﮕرداﻧﯾد زو
ﯾﺎ طﻣﻊ دارد ،ﮔدا و ﺗوﻧﯽ اﺳت
ﻛﮫ ﺑﺗرﺳﺎﻧد ﻣرا زﯾن ھم ﻧﺷﯾن
ﮐﺎﯾﻧﭼﻧﯾن ِﺟد ﻣﯾﮑﻧد در ﮐﺎر ﻣن
ﯾك ﮔﻣﺎن ﻧﯾك اﻧدر ﺧﺎطرش
او ﻣﮕر ﻣر ﺧرس را ،ھم ﺟﻧس ﺑود
وز ﺷﻘﺎوت او ﻣطﯾﻊ ﺟﮭل ﺑود
ﮔﻣره و ﻣﻐرور و ﮐور و ﺧﺎر و ورد
رو ﺳﯾﮫ ،ﺣﺎﺻل ﺗﺑﮫ ،ﻓﺎﺳد ﺧﯾﺎل
ﺧرس را داﻧﺳت اھل ﻣﮭر و داد
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ﻛﺎی ﺑد اﻧدﯾش ،از ﺷﻘﺎوت وز ﺿﻼل
ﮔﻔت ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﻛﯽ ﻣﺳت ﺧﯾﺎل
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑرھﺎن و اﯾن ُﺧﻠق ﻛرﯾم
ﺻد ﮔﻣﺎﻧت ﺑود در ﭘﯾﻐﻣﺑرﯾم
ﺻد ﺧﯾﺎﻟت ﻣﯾﻔزود و ﺷك و ظن
ﺻد ھزاران ﻣﻌﺟزه دﯾدی ز ﻣن
طﻌن ﺑر ﭘﯾﻐﻣﺑری ام ﻣﯾزدی
از ﺧﯾﺎل و وﺳوﺳﮫ ﺗﻧﮓ آﻣدی
ﺗﺎ رھﯾدﯾت از ﺷر ﻓرﻋوﻧﯾﺎن
ﮔرد از درﯾﺎ ﺑر آوردم ﻋﯾﺎن
وز دﻋﺎﯾم ﺟوی از ﺳﻧﮕﯽ دوﯾد
ز آﺳﻣﺎن ﭼل ﺳﺎل ،ﻛﺎﺳﮫ و ﺧوان رﺳﯾد
آب ﺧون ﺷد ﺑر ﻋدوی ﻧﺎﺳزا
* ﭼوب ﺷد در دﺳت ﻣن ﻧر اژدھﺎ

آﻓﺗﺎب از ﻋﮑس ﻧورم ﺷد ﺷﮭﺎب
ﺗوھُم ﻛم ﻧﻛرد؟
از ﺗو ای ﺳرد ،آن َ
ﺳﺟده ﻛردی ،ﻛﮫ ﺧدای ﻣن ﺗوﯾﯽ
زﯾرﻛﯽ ﺑﺎردت را ﺧواب ﺑرد
ﭼون ﻧﮭﺎدی ﺳر ﭼﻧﺎن؟ ای زﺷﺗﺧو
وز ﻓﺳﺎ ِد ﺳﺣر اﺣﻣق ﮔﯾر او
ﻛﮫ ﺧداﯾﯽ ﺑر ﺗراﺷد در ﺟﮭﺎن
وز ھﻣﮫ اﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ﻋﺎطل ﺷدی ؟
در رﺳوﻟﯽ ام ﺗو ﭼون ﻛردی ﺧﻼف؟
ﮔﺷت ﻋﻘﻠت ﺻﯾد ﺳﺣر ﺳﺎﻣری
اﯾﻧت ﺟﮭل واﻓر و ﻋﯾن ﺿﻼل
ﭼون ﺗو ﻛﺎن ﺟﮭل را ﻛﺷﺗن ﺳزاﺳت
ﻛﺎﺣﻣﻘﺎن را اﯾن ھﻣﮫ رﻏﺑت ﺷﮑﻔت؟
ﻟﯾك ﺣق را ،ﻛﯽ ﭘذﯾرد ھر ﺧﺳﯽ؟
ﻋﺎطﻼن را ﭼﮫ ﺧوش آﯾد؟ ﻋﺎطﻠﯽ
ﮔﺎو ﺳوی ﺷﯾر ﻧر ،ﻛﯽ رو ﻧﮭد؟
ﺟز ﻣﮕر از ﻣﻛر ﺗﺎ او را ﺧورد
ﭼون ﺳﮓ ﻛﮭف از ﺑﻧﯽ آدم ﺷود
دﯾد ﺻدﻗش ،ﮔﻔت ھذا ﺻﺎد ُق
ﻛﺎذب
ﮔﻔت ھذا ﻟﯾس وﺟﮫ
ُ
دﯾد ﺻد ﺷق ﻗﻣر ،ﺑﺎور ﻧﻛرد
زو ﻧﮭﺎن ﻛردﯾم ،ﺣق ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﺷت
ﭼﻧد ﺑﻧﻣودﯾم و او آﻧرا ﻧدﯾد
واﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻورت زﺷت از ﻧﻛو
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* ﺷد ﻋﺻﺎ ﻣﺎر و ،ﮐﻔم ﺷد آﻓﺗﺎب
اﯾن و ﺻد ﭼﻧدﯾن و ،ﭼﻧدﯾن ﮔرم و ﺳرد
ﺑﺎﻧﮓ زد ﮔوﺳﺎﻟﮫ ای از ﺟﺎدوﯾﯽ
آن ﺗوھﻣﮭﺎت را ﺳﯾﻼب ﺑرد
ﭼون ﻧﺑودی ﺑَد ﮔﻣﺎن در ﺣق او؟
ﭼون ﺧﯾﺎﻟت ﻧﺎﻣد از ﺗزوﯾر او؟
ﺳﺎﻣرﯾﯽ ﺧود ﻛﮫ ﺑﺎﺷد؟ ای ﺳﮕﺎن
ﭼون در اﯾن ﺗزوﯾر او ﯾﻛدل ﺷدی؟
ﮔﺎو ﻣﯽ ﺷﺎﯾد ﺧداﯾﯽ را ﺑﮫ ﻻف؟
ﭘﯾش ﮔﺎوی ﺳﺟده ﻛردی از ﺧری
ﭼﺷم دزدﯾدی ز ﻧور ذو اﻟﺟﻼل
ﺷﮫ ﺑر آن ﻋﻘل و ﮔزﯾﻧش ﻛﮫ ﺗو راﺳت
ﮔﺎو زرﯾن ﺑﺎﻧﮓ ﻛرد ،آﺧر ﭼﮫ ﮔﻔت؟
ز آن ﻋﺟﺑﺗر دﯾده ای از ﻣن ﺑﺳﯽ
ﺑﺎطﻼن را ﭼﮫ رﺑﺎﯾد؟ ﺑﺎطﻠﯽ
زاﻧﻛﮫ ھر ﺟﻧﺳﯽ رﺑﺎﯾد ﺟﻧس ﺧَود
ﮔرگ ﺑر ﯾوﺳف ﻛﺟﺎ ﻋﺷق آورد؟
ﭼون ز ﮔرﮔﯽ وارھدَ ،ﻣﺣرم ﺷود
* ﭼون ﻣﺣﻣد را اﺑوﺑﮑر ﻧﮑو
ﭼون اﺑو ﺑﻛر از ﻣﺣﻣد ﺑُرد ﺑُو
ﭼون ﻧﺑُد ﺑو ﺟﮭل از اﺻﺣﺎب درد
دردﻣﻧدی ﻛش ز ﺑﺎم اﻓﺗﺎد طﺷت
واﻧﻛﮫ او ﺟﺎھل ﺑُد ،از دردش ﺑﻌﯾد
آﯾﻧﮥ دل ﺻﺎف ﺑﺎﯾد ﺗﺎ در او
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 .49ﺗرك ﮐردن آن ﻣرد ﻧﺎﺻﺢ ﺑﻌد از ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ،ﭘﻧد آن ﻣﻐرور ﺧرس را
زﯾر ﻟب ﻻﺣول ﮔوﯾﺎن ،ره ﮔرﻓت
آن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗرك آن اﺑﻠﮫ ﮔرﻓت
در دل او ﺑﯾش ﻣﯾزاﯾد ﺧﯾﺎل
ﮔﻔت ،ﭼون از ﺟد و ﭘﻧد و از ﺟدال
ض َﻋ ْﻧ ُﮭ ْم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷد
ﭘس ره ﭘﻧد و ﻧﺻﯾﺣت ﺑﺳﺗﮫ ﺷد
اﻣر أَﻋ ِْر ْ
ﻗﺻﮫ ﺑﺎ طﺎﻟب ﺑﮕو ،ﺑر ﺧوان َﻋﺑَس
ﭼون دواﯾت ﻣﯽ ﻓزاﯾد درد ،ﭘس
ﺑﮭر ﻓﻘر او را ﻧﺷﺎﯾد ﺳﯾﻧﮫ ﺧﺳت
ﭼون ﻛﮫ اﻋﻣﯽ طﺎﻟب ﺣق آﻣدﺳت
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ﻋﺎم ،از ﺳروران
ﺗو ﺣرﯾﺻﯽ ﺑر رﺷﺎد ﻣﮭﺗران
ﻣﺳﺗﻣﻊ ﮔﺷﺗﻧد و ﮔﺷﺗﯽ ﺧوش ﻛﮫ ﺑوك
اﺣﻣدا ،دﯾدی ﻛﮫ ﻗوﻣﯽ از ﻣﻠوك
ﺑر ﻋرب اﯾﻧﮭﺎ ﺳرﻧد و ﺑر ﺣﺑش
اﯾن رﺋﯾﺳﺎن ﯾﺎر دﯾن ﮔردﻧد َﺧوش
اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯽ دﯾن اﻟﻣﻠوك
زاﻧﻛﮫ
ﺑﮕذرد اﯾن ﺻﯾت از ﺑﺻره و َﺗﺑوك
ُ
رو ﺑﮕرداﻧﯾدی و ﺗﻧﮓ آﻣدی
زﯾن ﺳﺑب ﺗو از ﺿرﯾر ﻣﮭﺗدی
ﺗو ز ﯾﺎراﻧﯽ و وﻗت ﺗو ﻓراخ
ﻛﺎﻧدر اﯾن ﻓرﺻت ﻛم اﻓﺗد اﯾن ُﻣﻧﺎخ
اﯾن ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯾﻛﻧم ﻧز ﺧﺷم و ﺟﻧﮓ
ﻣزدﺣم ﻣﯽ ﮔردﯾم در وﻗت ﺗﻧﮓ
ﺑﮭﺗر از ﺻد ﻗﯾﺻر اﺳت و ﺻد وزﯾر
اﺣﻣدا ﻧزد ﺧدا اﯾن ﯾك ﺿرﯾر

ﻣﻌدﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻓزون از ﺻد ھزار
ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺻد ھزاران ﻛﺎن ﻣس
ﺳﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘر ز ﻋﺷق و درد و دود
ﭘﻧد او را ده ﻛﮫ ﺣق اوﺳت ﭘﻧد
ﺗﻠﺦ ﻛﯽ ﮔردی؟ ﭼو ھﺳﺗﯽ ﻛﺎن ﻗﻧد
ﺣق ﺑرای ﺗو ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد
آﻧﻛﮫ ﺣق ﺑﺎﺷد ﮔواه او را ،ﭼﮫ ﻏم؟
آن دﻟﯾل آﻣد ﻛﮫ آن ﺧورﺷﯾد ﻧﯾﺳت
ﻛﮫ ﻣﻧم ﺧورﺷﯾد ﺗﺎﺑﺎن ﺟﻠﯾل
آن دﻟﯾل ﻧﺎﮔﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑود
در ﻣﺣﻛﯽ اش در آﯾد ﻧﻘص و ﺷك
ﺷب ﻧﯾم روزم ﻛﮫ ﺗﺎﺑم در ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻛﺎه از ﻣن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮔذار
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾم ﻛﺎﯾن ﻧﻘوش اﺳت آن ﻧﻔوس
واﻧﻣﺎﯾم ھر ﺳﺑك را از ﮔران
ﺧر ﺧرﯾداری و در ﺧور ﻛﺎﻟﮫ ای
ﻣن ﻧﮫ ﺧﺎرم ﻛﺎﺷﺗری از ﻣن ﭼرد
ﺑﻠﻛﮫ از آﯾﯾﻧﮥ ﻣن روﻓت ﮔرد

49.14
49.15
49.16
49.17
49.18
49.19
49.20
49.21
49.22
49.23
49.24
49.25
49.26
49.27
49.28
49.29
49.30
49.31

ﯾﺎد "اﻟﻧﺎس ﻣﻌﺎدن" ھﯾن ﺑﯾﺎر
ﻣﻌدن ﻟﻌل و ﻋﻘﯾق ﻣﻛﺗﻧس
اﺣﻣدا ،اﯾﻧﺟﺎ ﻧدارد ﻣﺎل ﺳود
اﻋﻣﯽ روﺷن دل آﻣد در ﻣﺑﻧد
ﮔر دو ﺳﮫ اﺑﻠﮫ ﺗرا ﻣﻧﻛر ﺷدﻧد
ﮔر دو ﺳﮫ اﺣﻣق ﺗرا ﺗﮭﻣت ﻧﮭﻧد
ﮔﻔت از اﻗرار ﻋﺎﻟم ﻓﺎرﻏم
ﮔر ﺧﻔﺎﺷﯽ را ز ﺧورﺷﯾدی ﺧورﯾﺳت
ﻧﻔرت ﺧﻔﺎﺷﻛﺎن ﺑﺎﺷد دﻟﯾل
ﮔر ﮔﻼﺑﯽ را ﺟﻌل راﻏب ﺷود
ﮔر ﺷود ﻗﻠﺑﯽ ﺧرﯾدار ﻣﺣك
دزد ﺷب ﺧواھد ،ﻧﮫ روز ،اﯾن را ﺑدان
ﻓﺎرﻗم ﻓﺎروﻗم و ﻏرﺑﺎل وار
آرد را ﭘﯾدا ﻛﻧم ﻣن از ﺳﺑوس
ﻣن ﭼو ﻣﯾزان ﺧداﯾم در ﺟﮭﺎن
ﮔﺎو را داﻧد ﺧدا ﮔوﺳﺎﻟﮫ ای
ﻣن ﻧﮫ ﮔﺎوم ﺗﺎ ﻛﮫ ﮔوﺳﺎﻟﮫ ام َﺧرد
او ﮔﻣﺎن دارد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺟور ﻛرد
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 .50ﺗﻣﻠّق ﻛردن دﯾواﻧﮫ ﺟﺎﻟﯾﻧوس را و ﺗرﺳﯾدن ﺟﺎﻟﯾﻧوس
ﻣر ﻣرا ﺗﺎ آن ﻓﻼن دارو دھد
ﮔﻔت ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﺑﺎ اﺻﺣﺎب َﺧود
اﯾن دوا ﺧواھﻧد از ﺑﮭر ﺟﻧون
ﭘس ﺑدو ﮔﻔت آن ﯾﻛﯽ ﮐﺎی ذو ﻓﻧون
ﮔﻔت در ﻣن ﻛرد ﯾك دﯾواﻧﮫ رو
دور از ﻋﻘل ﺗو اﯾن ،دﯾﮕر ﻣﮕو
ﭼﺷﻣﻛم زد آﺳﺗﯾن ﻣن درﯾد
ﺳﺎﻋﺗﯽ در روی ﻣن ﺧوش ﺑﻧﮕرﯾد
ﻛﯽ رخ آوردی ﺑﮫ ﻣن آن زﺷت رو؟
ﮔر ﻧﮫ ﺟﻧﺳﯾت ﺑدی در ﻣن از او
ﻛﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺟﻧس ﺧود را ﺑر زدی؟
ﮔر ﻧدﯾدی ﺟﻧس ﺧود ،ﻛﯽ آﻣدی؟
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ھﺳت ﻗدر ﻣﺷﺗرك
ﭼون دو ﻛس ﺑر ھم زﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺷك
ﺻﺣﺑت ﻧﺎﺟﻧس ﮔور اﺳت و ﻟﺣد
ﻛﯽ ﭘرد ﻣرﻏﯽ ﺑﺟز ﺑﺎ ﺟﻧس َﺧود؟
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 .51ﺳﺑب ﭘرﯾدن و ﭼرﯾدن ﻣرﻏﯽ ﺑﺎ ﻣرغ دﯾﮕر ﻛﮫ ﺟﻧس او ﻧﺑود
در ﺑﯾﺎﺑﺎن زاغ را ﺑﺎ ﻟﻛﻠﻛﯽ
آن ﺣﻛﯾﻣﯽ ﮔﻔت دﯾدم ھم ﺗﻛﯽ
ﺗﺎ ﭼﮫ ﻗدر ﻣﺷﺗرك ﯾﺎﺑم ﻧﺷﺎن
در ﻋﺟب ﻣﺎﻧدم ،ﺑﺟﺳﺗم ﺣﺎﻟﺷﺎن
ﺧود ﺑدﯾدم ھر دوان ﺑودﻧد ﻟﻧﮓ
ﭼون ﺷدم ﻧزدﯾك ،ﻣن ﺣﯾران و دﻧﮓ
ﺑﺎ ﯾﻛﯽ ﺟﻐدی ﻛﮫ او ﻓرﺷﯽ ﺑود
ﺧﺎﺻﮫ ﺷﮭﺑﺎزی ﻛﮫ او ﻋرﺷﯽ ﺑود
وﯾن دﮔر ﺧﻔﺎش ﻛز ﺳﺟﯾن ﺑود
آن ﯾﻛﯽ ﺧورﺷﯾد ﻋﻠﯾﯾن ﺑود
وﯾن ﯾﻛﯽ ﻛوری ،ﮔدای ھر دری
آن ﯾﻛﯽ ﻧوری ،ز ھر ﻋﯾﺑﯽ ﺑری
وﯾن ﯾﻛﯽ ﻛرﻣﯽ ،ﻛﮫ در ﺳرﮔﯾن ﺗﻧد
آن ﯾﻛﯽ ﻣﺎه ی ،ﻛﮫ ﺑر ﭘروﯾن زﻧد
وﯾن ﯾﻛﯽ ﮔرﮔﯽ ،و ﯾﺎ ﺧر ،ﯾﺎ ﺟرس
آن ﯾﻛﯽ ﯾوﺳف رﺧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻔس
وﯾن ﯾﻛﯽ در ﻛﺎھدان ھﻣﭼون ﺳﮕﺎن
آن ﯾﻛﯽ ﭘران ﺷده در ﻻ ﻣﻛﺎن

وﯾن ﯾﮑﯽ در ﮔﻠﺧﻧﯽ در ﺗﻌزﯾت
وﯾن دﮔر از ﺑﯾﻧواﺋﯽ ﻣﻧﻔﻌل
وﯾن دﮔر در ﺧﺎک ﺧواری ﺑس ﻧﮭﺎن
ﻣر ﺟﻌل را در ﭼﻣﯾن ﺧوﺷﺗر وطن
اﯾن ھﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﻛﮫ ای ﮔﻧده ﺑﻐل
ھﺳت آن ﻧﻔرت ﻛﻣﺎل ﮔﻠﺳﺗﺎن
ﻣﯽ زﻧد ،ﻛﺎی ﺧس ،از اﯾن در دور ﺑﺎش
اﯾن ﮔﻣﺎن آﯾد ﻛﮫ از ﻛﺎن ﻣﻧﯽ
زآﻧﮑﮫ ﭘﻧدارﻧد ﮐو زآن ﻣن اﺳت
ﻣوش و درﯾﺎ ﺑﺎﺷد و ،ﻣﺎھﯽ و ﺧﺎک
ﭼون ﺳزد ﺑر ﻣن ﭘﻠﯾدی را ﮔﻣﺎﺷت؟
در ﻣن آن ﺑد رگ ﻛﺟﺎ ﺧواھد رﺳﯾد؟
ﻛﮫ ﻣﻼﯾك ﺳر ﻧﮭﻧدش از ﻣﺣل
ﻧﻧﮭدش ﺳر ،ﻛﮫ ﻣﻧم ﺷﺎه و رﺋﯾس
او ﻧﺑودی آدم ،او ﻏﯾری ﺑُدی
ھم ﺟﺣود آن ﻋدو ﺑرھﺎن اوﺳت
ھم ﮔواه اوﺳت ﻛﻔران ﺳﮕك
ﺗﺎ ﭼﮫ ﮐرد آن ﺧرس ﺑﺎ آن ﺷﯾر ﻣرد
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آن ﯾﮑﯽ ﺳﻠطﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻣرﺗﺑت
آن ﯾﮑﯽ َﺧﻠﻘﯽ ز اﮐراﻣش ِﺧﺟل
آن ﯾﮑﯽ ﺳرور ﺷده ز اھل زﻣﺎن
ﺑﻠﺑﻼن را ﺟﺎی ﻣﯽ زﯾﺑد ﭼﻣن
ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﻧوی ﮔل ﺑﺎ ُﺟﻌَل
ﮔر ﮔرﯾزاﻧﯽ ز ﮔﻠﺷن ﺑﯽ ﮔﻣﺎن
ﻏﯾرت ﻣن ﺑر ﺳر ﺗو ،دور ﺑﺎش
ور ﺑﯾﺎﻣﯾزی ﺗو ﺑﺎ ﻣن ای دﻧﯽ
* ﮔر درآﻣﯾزد ،ز ﻧﻘﺻﺎن ﻣن اﺳت
* ﮔر درآﻣﯾزد ﺑﻣن آن زھرﻧﺎک
ﺣق ﻣرا ﭼون از ﭘﻠﯾدی ﭘﺎك داﺷت
ﯾك رﮔم ز اﯾﺷﺎن ﺑُد و ،آن را ﺑرﯾد
ﯾك ﻧﺷﺎن آدم آن ﺑود از ازل
ﯾك ﻧﺷﺎن دﯾﮕر آﻧﻛﮫ آن ﺑﻠﯾس
ﭘس اﮔر اﺑﻠﯾس ھم ﺳﺎﺟد ﺷدی
ھم ﺳﺟود ھر ﻣﻠك ﻣﯾزان اوﺳت
ھم ﮔواه اوﺳت اﻗرار ﻣﻠك
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﺑﺎز ﮔرد
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 .52ﺗﺗ ّﻣﮫ ﻗﺻﮫ آﻧﻣرد ﻣﻐرور ﺑر وﻓﺎی ﺧرس و ھﻼﮐت او
وز ﺳﺗﯾز آﻣد ﻣﮕس ،زو ﺑﺎز ﭘس
ﺷﺧص ﺧﻔت و ﺧرس ﻣﯾراﻧدش ﻣﮕس
آن ﻣﮕس ﭘس ﺑﺎز ﻣﯽ آﻣد دوان
ﭼﻧد ﺑﺎرش راﻧد از روی ﺟوان
ﺑر ﮔرﻓت از ﻛوه ﺳﻧﮕﯽ ﺳﺧت زﻓت
ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷد ﺑﺎ ﻣﮕس ﺧرس و ﺑرﻓت
ﺑر رخ ﺧﻔﺗﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺟﺎی ﺳﺎز
ﺳﻧﮓ آورد و ﻣﮕس را دﯾد ﺑﺎز
ﺑر ﻣﮕس ﺗﺎ آن ﻣﮕس واﭘس ﺧزد
ﺑر ﮔرﻓت آن آﺳﯾﺎ ﺳﻧﮓ و ﺑزد
اﯾن ﻣﺛل ﺑر ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ﻓﺎش ﻛرد
ﺳﻧﮓ روی ﺧﻔﺗﮫ را ﺧﺷﺧﺎش ﻛرد
ﻛﯾن او ﻣﮭر اﺳت و ،ﻣﮭر اوﺳت ﻛﯾن
ﻣﮭر اﺑﻠﮫ ،ﻣﮭر ﺧرس آﻣد ﯾﻘﯾن
ﮔﻔت او زﻓت و ،وﻓﺎی او ﻧﺣﯾف
ﻋﮭد او ﺳﺳت اﺳت و ،وﯾران و ﺿﻌﯾف
ﺑﺷﻛﻧد ﺳوﮔﻧد ﻣرد ﻛژ ﺳ ُﺧن
ﮔر ﺧورد ﺳوﮔﻧد ھم ﺑﺎور ﻣﻛن
ﺗو ﻣﯾﻔت از ﻋﮭد ﺳوﮔﻧدش ﺑﮫ دوغ
ﭼون ﻛﮫ ﺑﯽ ﺳوﮔﻧد ﮔﻔﺗش ﺑُد دروغ
ﺻد ھزاران ﻣﺻﺣﻔش ﺧود ﺧورده ﮔﯾر
ﻧﻔس او ﻣﯾر اﺳت و ﻋﻘل او اﺳﯾر
ﮔر ﺧورد ﺳوﮔﻧد زآن ﺑدﺗر ﮐﻧد
ﭼوﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﺳوﮔﻧد ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺷﻛﻧد
ﻛﮫ ﻛﻧﯽ ﺑﻧدش ﺑﮫ ﺳوﮔﻧد ﮔران
زآﻧﻛﮫ ﻧﻔس آﺷﻔﺗﮫ ﺗر ﮔردد از آن
ﺣﺎﻛم آن را ﺑر درد ﺑﯾرون ﺟﮭد
ﭼون اﺳﯾری ﺑﻧد ﺑر ﺣﺎﻛم ﻧﮭد
ھم زﻧد ﺑر روی او ﺳوﮔﻧد را
ﺑر ﺳرش ﻛوﺑد ز ﺧﺷم آن ﺑﻧد را
َ
ُ
اﺣﻔَظوا أﯾﻣﺎﻧَﻛُ ْم ﺑﺎ وی ﻣﮕو
ﺗو ز اوﻓوا ﺑﺎﻟﻌﻘودش دﺳت ﺷو
ْ
در ﻧﮕﯾرد ﮔﻔت ﺳوﮔﻧدش ﻓروغ
* ھر ﮐﮫ او ﮔوﯾد ﺑﻧزد ﻣﺎ دروغ
ﺗن ﻛﻧد ﭼون ﺗﺎر وِ ،ﮔرد او ﺗﻧد
و آﻧﻛﮫ داﻧد ﻋﮭد ﺑﺎ ﮐﮫ ﻣﯾﮑﻧد
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 .53رﻓﺗن رﺳول ﺧدا ﺑﻌﯾﺎدت ﺻﺣﺎﺑﯽ رﻧﺟور و ﺑﯾﺎن ﻓﺎﺋده ﻋﯾﺎدت
و اﻧدر آن ﺑﯾﻣﺎری او ﭼون ﺗﺎر ﺷد
از ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ای ﺑﯾﻣﺎر ﺷد
ﭼون ھﻣﮫ ﻟطف و ﻛرم ﺑُد ﺧوی او
ﻣﺻطﻔﯽ آﻣد ﻋﯾﺎدت ﺳوی او
ﻓﺎﯾده آن ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗو ﻋﺎﯾده اﺳت
در ﻋﯾﺎدت رﻓﺗن ﺗو ﻓﺎﯾده اﺳت
ﺑو ﮐﮫ ُﻗطﺑﯽ ﺑﺎﺷد و ﺷﺎه ﺟﻠﯾل
ﻓﺎﯾده ّاول ﻛﮫ آن ﺷﺧص ﻋﻠﯾل
ﮐﮫ ﻧﻣﯾداﻧﯽ ﺗو ھﯾزم را ز ﻋود
ﭼون ﺗو ﭼﺷم دل ﻧداری ای ﻋﻧود
ھﯾﭻ وﯾران را ﻣدان ﺧﺎﻟﯽ ز ﮔﻧﺞ
ﭼوﻧﮑﮫ ﮔﻧﺟﯽ ھﺳت در ﻋﺎﻟم ﻣرﻧﺞ
ﭼون ﻧﺷﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺟد ﻣﯾﮑن طواف
ﻗﺻد ھر دروﯾش ﻣﯾﮑن ﺑﯾﮕزاف
ﮔﻧﺞ ﻣﯽ ﭘﻧدار اﻧدر ھر وﺟود
ﭼون ﺗو را آن ﭼﺷم ﺑﺎطن ﺑﯾن ﻧﺑود
ﺷﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻓﺎرس اﺳﭘﮫ ﺑود
ور ﻧﺑﺎﺷد ﻗطب ،ﯾﺎر ره ﺑود
ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮔر ﭘﯾﺎده ور ﺳوار
ﭘس ﺻﻠﮫ ﯾﺎران ره ﻻزم ﺷﻣﺎر
ﻛﮫ ﺑﮫ اﺣﺳﺎن ﺑس ﻋدو ﮔﺷﺗﺳت دوﺳت
ور ﻋدو ﺑﺎﺷد ھم ،اﯾن اﺣﺳﺎن ﻧﻛوﺳت
ز آﻧﻛﮫ اﺣﺳﺎن ﻛﯾﻧﮫ را ﻣرھم ﺷود
ور ﻧﮕردد دوﺳت ،ﻛﯾﻧش ﻛم ﺷود
از درازی ﺧﺎﺋﻔم ،ای ﯾﺎر ﻧﯾك
ﺑس ﻓواﯾد ھﺳت ﻏﯾر اﯾن ،وﻟﯾك
ھﻣﭼو ﺑﺗﮕر ،از ﺣﺟر ،ﯾﺎری ﺗراش
ﺣﺎﺻل اﯾن آﻣد ،ﻛﮫ ﯾﺎر ﺟﻣﻊ ﺑﺎش
رھزﻧﺎن را ﺑﺷﻛﻧد ﭘﺷت و ﺳﻧﺎن
زآن ﻛﮫ اﻧﺑوھﯽ و ﺟﻣﻊ ﻛﺎروان

54.1
54.2
54.3
54.4
54.5
54.6
54.7
54.8
54.9
54.10
54.11

 .54وﺣﯽ آﻣدن از ﺣﻘﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﻛﮫ ﭼرا ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت ﻣن ﻧﯾﺎﻣدی
ﻛﺎی طﻠوع ﻣﺎه دﯾده ﺗو ز ﺟﯾب
آﻣد از ﺣق ﺳوی ﻣوﺳﯽ اﯾن ﻋﺗﯾب
ﻣن ﺣﻘم ،رﻧﺟور ﮔﺷﺗم ،ﻧﺎﻣدی
ﻣﺷرﻗت ﻛردم ز ﻧور اﯾزدی
اﯾن ﭼﮫ رﻣز اﺳت؟ اﯾن ﺑﻛن ﯾﺎ رب ﺑﯾﺎن
ﮔﻔت ﺳﺑﺣﺎﻧﺎ ،ﺗو ﭘﺎﻛﯽ از زﯾﺎن
ﭼون ﻧﭘرﺳﯾدی ﺗو از روی ﻛرم؟
ﺑﺎز ﻓرﻣودش ،ﻛﮫ در رﻧﺟورﯾم
ﻋﻘل ﮔم ﺷد ،اﯾن ﮔره را ﺑر ﮔﺷﺎ
ﮔﻔت ﯾﺎ رب ،ﻧﯾﺳت ﻧﻘﺻﺎﻧﯽ ﺗو را
ﮔﺷت رﻧﺟور ،او ﻣﻧم ،ﻧﯾﻛو ﺑﺑﯾن
ﮔﻔت آری ،ﺑﻧدۀ ﺧﺎص ﮔزﯾن
ھﺳت رﻧﺟورﯾش ،رﻧﺟوری ﻣن
ھﺳت ﻣﻌذورﯾش ،ﻣﻌذوری ﻣن
او ﻧﺷﯾﻧد در ﺣﺿور اوﻟﯾﺎ
ھر ﻛﮫ ﺧواھد ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا
ﺗو ھﻼﻛﯽ ،زآﻧﻛﮫ ﺟزو ﺑﯽ ُﻛﻠﯽ
از ﺣﺿور اوﻟﯾﺎ ﮔر ﺑﮕﺳﻠﯽ
ﺑﯽ ﻛﺳش ﯾﺎﺑد ،ﺳرش را او ﺧورد
ھر ﻛﮫ را دﯾو از ﻛرﯾﻣﺎن واﺑ ُ َرد
ﻣﻛر ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧﯾﻛو ﺑدان
ﯾك ﺑَد اﺳت ،از ﺟﻣﻊ رﻓﺗن ﯾك زﻣﺎن
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 .55ﺟدا ﻛردن ﺑﺎﻏﺑﺎن ،ﺻوﻓﯽ و ﻓﻘﯾﮫ و ﻋﻠوی را از ھﻣدﯾﮕر
دﯾد ﭼون دزدان ﺑﮫ ﺑﺎغ ﺧود ،ﺳﮫ ﻣرد
ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﭼون ﻧظر در ﺑﺎغ ﻛرد
ھر ﯾﻛﯽ ﺷوﺧﯽ ﻓﺿوﻟﯽ ﯾوﻓﺋﯽ
ﯾك ﻓﻘﯾﮫ و ﯾك ﺷرﯾف و ﺻوﻓﯾﯽ
ﻟﯾك ﺟﻣﻊ اﻧد و ،ﺟﻣﺎﻋت رﺣﻣت اﺳت
ﮔﻔت ،ﺑﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﻣرا ﺻد ﺣﺟت اﺳت
ﭘس ﺑﺑرﻣﺷﺎن ﻧﺧﺳت از ﯾﮑدﮔر
ﺑر ﻧﯾﺎﯾم ﯾك ﺗﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر
ﭼون ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷد ﺳﺑﯾﻠش ﺑر ﻛﻧم
ھر ﯾﻛﯽ را ﻣن ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ اﻓﻛﻧم
ﺗﺎ ﻛﻧد ﯾﺎراﻧش را ،ﺑﺎ او ﺗﺑﺎه
ﺣﯾﻠﮫ ﻛرد و ﻛرد ﺻوﻓﯽ را ﺑﮫ راه
ﯾك ﮔﻠﯾم آور ﺑرای اﯾن رﻓﺎق
ﮔﻔت ﺻوﻓﯽ را ﺑرو ﺳوی وﺛﺎق
ﺗو ﻓﻘﯾﮭﯽ وﯾن ﺷرﯾف ﻧﺎﻣدار
رﻓت ﺻوﻓﯽ ،ﮔﻔت ﺧﻠوت ﺑﺎ دو ﯾﺎر
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ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺗوای ﺗو ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧورﯾم
وﯾن دﮔر ﺷﮫ زاده و ﺳﻠطﺎن ﻣﺎﺳت
ﻛﯾﺳت آن ﺻوﻓﯽ؟ ﺷﻛم ﺧوار ﺧﺳﯾس
ﭼون ﺑﯾﺎﯾد ﻣر ورا ﭘﻧﺑﮫ ﻛﻧﯾد
ﺑﺎغ ﭼﮫ ﺑود؟ ﺟﺎن ﻣن آن ﺷﻣﺎﺳت
وﺳوﺳﮫ ﻛرد و ﻣر اﯾﺷﺎن را ﻓرﯾﻔت
ﭼون ﺑﮫ ره ﻛردﻧد ﺻوﻓﯽ را و رﻓت
ﮔﻔت ای ﺳﮓ ،ﺻوﻓﺋﯽ ﮐو از ﺳﺗﯾز
اﯾن ُﺟﻧﯾدت ره ﻧﻣود ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾزﯾد؟
ﻛوﻓت ﺻوﻓﯽ را ﭼو ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎﻓﺗش
ﮔﻔت ﺻوﻓﯽ ،آن ِ ﻣن ﺑﮕذﺷت ،ﻟﯾك
ﻣر ﻣرا اﻏﯾﺎر داﻧﺳﺗﯾد ،ھﺎن
اﯾن ﭼﮫ ﻣن ﺧوردم ﺷﻣﺎ را ﺧوردﻧﯾﺳت
* رﻓت ﺑر ﻣن ،ﺑر ﺷﻣﺎ ھم رﻓﺗﻧﯾﺳت
اﯾن ﺟﮭﺎن ﻛوه اﺳت و ﮔﻔت وﮔوی ﺗو
ﭼون ز ﺻوﻓﯽ ﮔﺷت ﻓﺎرغ ﺑﺎﻏﺑﺎن
ﻛﺎی ﺷرﯾف ﻣن ﺑرو ﺳوی وﺛﺎق
ﺑر در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕو ﻗﯾﻣﺎز را
ﭼون ﺑﮫ ره ﻛردش ﺑﮕﻔت ای ﻣرد دﯾن
او ﺷرﯾﻔﯽ ،ﻣﯽ ﻛﻧد دﻋوی ﺳرد
ﺑر زن و ﺑر ﻓﻌل زن دل ﻣﯽ ﻧﮭﯾد
ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑر ﻋﻠﯽ و ﺑر ﻧﺑﯽ
ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد از زﻧﺎ وز زاﻧﯾﺎن
ھر ﻛﮫ ﺑر ﮔردد ﺳرش از ﭼرﺧﮭﺎ
آﻧﭼﮫ ﮔﻔت آن ﺑﺎﻏﺑﺎن ﺑواﻟﻔﺿول
ﮔر ﻧﺑودی او ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣرﺗدان
ﺧواﻧد اﻓﺳوﻧﮭﺎ ﺷﻧﯾد آن را ﻓﻘﯾﮫ
ﮔﻔت ای ﺧر ،اﻧدر اﯾن ﺑﺎﻏت ﻛﮫ ﺧواﻧد؟
ﺷﯾر را ﺑﭼﮫ ھﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑدو
ﺑﺎ ﺷرﯾف آن ﻛرد ،آن دون از ﮐﺟﯽ
ﺗﺎ ﭼﮫ ﻛﯾن دارﻧد داﺋم دﯾو و ﻏول؟
ﺷد ﺷرﯾف از ظﻠم آن ظﺎﻟم ﺧراب
ﭘﺎی دار اﻛﻧون ،ﻛﮫ ﻣﺎﻧدی ﻓرد و ﻛم
ﮔر ﺷرﯾف و ﻻﯾق و ھﻣدم ﻧﯾم
* ﻣر ﻣرا دادی ﺑدﯾن ﺻﺎﺣب ﻏرض
ﺷد از او ﻓﺎرغ ﺑﯾﺎﻣد ﻛﺎی ﻓﻘﯾﮫ
ﻓﺗوی ات اﯾن اﺳت ای ﺑﺑرﯾده دﺳت؟
* ﺑو ﺣﻧﯾﻔﮫ داد اﯾن ﻓﺗوی ﺗو را؟
اﯾن ﭼﻧﯾن رﺧﺻت ﺑﺧواﻧدی در وﺳﯾط؟

ﭘر داﻧش ﺗو ﻣﯽ ﭘرﯾم
ﻣﺎ ﺑﮫ ّ
ﺳﯾد اﺳت ،از ﺧﺎﻧدان ﻣﺻطﻔﺎﺳت
ﺗﺎ ﺑود ﺑﺎ ﭼون ﺷﻣﺎ ﺷﺎھﺎن ﺟﻠﯾس
ھﻔﺗﮫ ای ﺑر ﺑﺎغ و راغ ﻣن ﺗﻧﯾد
ای ﺷﻣﺎ ﺑوده ﻣرا ﭼون ﭼﺷم ِ راﺳت
آه ﻛز ﯾﺎران ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﻛﯾﻔت
ﺧﺻم ﺷد اﻧدر ﭘﯾش ﺑﺎ ﭼوب زﻓت
اﻧدر آﯾد ﺑﺎغ ﻣردم ﺗﯾز ﺗﯾز
از ﻛداﻣﯾن ﺷﯾﺦ و ﭘﯾرت اﯾن رﺳﯾد؟
ﻧﯾم ﻛﺷﺗش ﻛرد و ﺳر ﺑﺷﻛﺎﻓﺗش
ای رﻓﯾﻘﺎن ﭘﺎس ﺧود دارﯾد ﻧﯾك
ﻧﯾﺳﺗم اﻏﯾﺎرﺗر زﯾن ﻗﻠﺗﺑﺎن
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺿرﺑت ،ﺟزای ھر دﻧﯾﺳت
ﭼوب ﻗﮭرش ﻣر ﺷﻣﺎ را ﺧوردﻧﯾﺳت
ﭼون ﺻدا ھم ﺑﺎز آﯾد ﺳوی ﺗو
ﯾك ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻛرد زآن ﭘس ﺟﻧس آن
ﻛﮫ ز ﺑﮭر ﭼﺎﺷت ﭘﺧﺗم ﻣن ُرﻗﺎق
ﺗﺎ ﺑﯾﺎرد آن رﻗﺎق و ﻗﺎز را
ﺗو ﻓﻘﯾﮭﯽ ،ظﺎھر اﺳت اﯾن و ﯾﻘﯾن
ﻣﺎدر او را ،ﻛﮫ داﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ ﻛرد
ﻋﻘل ﻧﺎﻗص ،وآﻧﮕﮭﺎﻧﯽ اﻋﺗﻣﯾد
ﺑﺳﺗﮫ اﺳت اﻧدر زﻣﺎﻧﮫ ﺑس ﻏﺑﯽ
اﯾن ﺑرد ظن در ﺣق رﺑﺎﻧﯾﺎن
ھﻣﭼو ﺧود ﮔردﻧده ﺑﯾﻧد ﺧﺎﻧﮫ را
ﺣﺎل او ُﺑد ،دور ز اوﻻد رﺳول
ﻛﯽ ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﯽ ﺑرای ﺧﺎﻧدان؟
در ﭘﯾش رﻓت آن ﺳﺗﻣﻛﺎر ﺳﻔﯾﮫ
دزدی از ﭘﯾﻐﻣﺑرت ﻣﯾراث ﻣﺎﻧد؟
ﺗو ﺑﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﭼﮫ ﻣﯾﻣﺎﻧﯽ؟ ﺑﮕو
ﻛﮫ ﻛﻧد ﺑﺎ آل ﯾﺎﺳﯾن ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼون ﯾزﯾد و ﺷﻣر ﺑﺎ آل رﺳول؟
ﺑﺎ ﻓﻘﯾﮫ او ﮔﻔت ﺑﺎ ﭼﺷم ﭘر آب
ﭼون دھل ﺷو ،زﺧم ﻣﯾﺧور ﺑر ﺷﻛم
از ﭼﻧﯾن ظﺎﻟم ﺗو را ﻣن ﻛم ﻧﯾم
اﺣﻣﻘﯽ ﮐردی ،ﺗو را ﺑﺋس اﻟﻌوض
ﭼﮫ ﻓﻘﯾﮭﯽ؟ ای ﺗو ﻧﻧﮓ ھر ﺳﻔﯾﮫ
ﻛﺎﻧدر آﺋﯽ و ،ﻧﮕوﺋﯽ اﻣر ھﺳت ؟
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺗﺳت اﯾن؟ ای ﻧﺎﺳزا
ﯾﺎ ﺑُدﺳت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧدر ﻣﺣﯾط؟

دﺳت او ،ﮐﯾن ِ دﻟش را ،داد داد
اﯾن ﺳزای آﻧﻛﮫ از ﯾﺎران ﺑُرﯾد
ﺗﺎ ﭼرا ﺑﺑرﯾدم از ﯾﺎران ﺑﮑﯾن؟
ﻣﯾزﻧم ﺑر ﺳر ﮐﮫ ﺷد ﻧﺎﻣوس ﺗو
ﮐرد ﺑﯾروﻧش ز ﺑﺎغ و در ﺑﺑﺳت
اﯾﻧﭼﻧﯾن آﯾد ﻣر او را ﺟﻣﻠﮫ ﺑَد
وﯾن ﺻﻠﮫ از ﺻد ﻣﺣﺑت ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳت
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* اﯾن ﺑﮕﻔت و دﺳت ﺑر وی ﺑرﮔﺷﺎد
ﮔﻔت ﺣﻘﺳﺗت ،ﺑزن ،دﺳﺗت رﺳﯾد
* ﻣن ﺳزاوارم ﺑﮫ اﯾن و ﺻد ﭼﻧﯾن
ﮔوش ﮐردم ﺧدﻋﮫ و اﻓﺳوس ﺗو
زد ورا اﻟﻘﺻﮫ ﺑﺳﯾﺎر و ﺑﺧﺳت
* ھر ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧد از ﯾﺎران ﺧَود
ﭘس ﻋﯾﺎدت از ﺑرای اﯾن ﺻﻠﮫ اﺳت
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 .56رﺟﻌت ﺑﮫ ﻗﺻﮫ ﻣرﯾض و ﻋﯾﺎدت ﭘﯾﻐﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ
آن ﺻﺣﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧزع دﯾد
در ﻋﯾﺎدت ﺷد رﺳول ﺑﯽ ﻧدﯾد
در ﺣﻘﯾﻘت ﮔﺷﺗﮫ ای دور از ﺧدا
ﭼون ﺷوی دور از ﺣﺿور اوﻟﯾﺎ
ﻛﯽ ﻓراق روی ﺷﺎھﺎن زآن ﻛم اﺳت؟
ﭼون ﻧﺗﯾﺟﮥ ھﺟر ھﻣراھﺎن ﻏم اﺳت
ﺗﺎ ﺷوی ز آن ﺳﺎﯾﮫ ﺑﮭﺗر ز آﻓﺗﺎب
ﺳﺎﯾﮫ ﺷﺎھﺎن طﻠب ھر دم ﺷﺗﺎب
ﺑو ﮐﮫ آزادت ﮐﻧد ﺻﺎﺣب دﻟﯽ
* رو ﺑﺧﺳب اﻧدر ﭘﻧﺎه ﻣﻘﺑﻠﯽ
ور ﺣﺿر ﺑﺎﺷد ،از اﯾن ﻏﺎﻓل ﻣﺷو
ﮔر ﺳﻔر داری ،ﺑدﯾن ﻧﯾت ﺑرو
ﮔﻧﺞ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ز دروﯾﺷﯽ ﺑﺟو
* ﻓﺎﺧﺗﮫ ﺳﺎن ،روز و ﺷب ،ﮐوﮐو ﺗو ﮔو
ﺟﺳﺗﺟو ﮐن ،ﺟﺳﺗﺟو ﮐن ،ﺟﺳﺗﺟو
* در ﺑدر ﻣﯾﮕرد و ﻣﯾرو ﮐو ﺑﮫ ﮐو
ﺟﮭد ﮐن وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ زاوﻟﯾﺎ رو ﺑر ﻣﺗﺎب

 .57رﻓﺗن ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻌﺑﮫ و در راه ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑزرﮔﯽ رﺳﯾدن و ﮔﻔﺗن آن ﺑزرگ ﮐﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﻣﻧم ﻣرا
طواف ﮐن
از ﺑرای ﺣﺞ و ﻋﻣره ﻣﯾدوﯾد
ﺳوی ﻣﻛﮫ ،ﺷﯾﺦ اﻣت ،ﺑﺎﯾزﯾد
57.1
ﻣر ﻋزﯾزان را ﺑﻛردی ﺑﺎز ُﺟﺳت
او ﺑﮫ ھر ﺷﮭری ﻛﮫ رﻓﺗﯽ از ﻧﺧﺳت
57.2
ﻛﺎو ﺑر ارﻛﺎن ﺑﺻﯾرت ﻣﺗﻛﯽ اﺳت
ﮔرد ﻣﯽ ﮔﺷﺗﯽ ،ﻛﮫ اﻧدر ﺷﮭر ﻛﯾﺳت؟
57.3
ﺑﺎﯾد اول ،طﺎﻟب ﻣردی ﺷوی
ﮔﻔت ﺣق ،اﻧدر ﺳﻔر ھر ﺟﺎ روی
57.4
در ﺗﺑﻊ آﯾد ،ﺗو آن را ﻓرع دان
ﻗﺻد ﮔﻧﺟﯽ ﻛن ،ﻛﮫ اﯾن ﺳود و زﯾﺎن
57.5
ﻛﺎه ﺧود اﻧدر ﺗﺑﻊ ﻣﯽ آﯾدش
ھر ﻛﮫ ﻛﺎرد ،ﻗﺻد ﮔﻧدم ﺑﺎﺷدش
57.6
ﻣردﻣﯽ ُﺟو ،ﻣردﻣﯽ ُﺟو ،ﻣردﻣﯽ
ﻛﮫ ﺑﻛﺎری ،ﺑر ﻧﯾﺎﯾد ﮔﻧدﻣﯽ
57.7
ﭼون ﻛﮫ رﻓﺗﯽ ،ﻣﻛﮫ ھم دﯾده ﺷود
ﻗﺻد ﻛﻌﺑﮫ ﻛن ﭼو وﻗت ﺣﺞ ﺑود
57.8
در ﺗﺑﻊ ﻋرش و ﻣﻼﯾك ھم ﻧﻣود
ﻗﺻد در ﻣﻌراج ،دﯾ ِد دوﺳت ﺑود
57.9
ﻧﯾت ﺧﯾرت ﺑﺳﯽ ﮔﻠﮭﺎ ﺷﮑﻔت
* ﺳﯾد ،اﻻﻋﻣﺎل ﺑﺎﻧﯾﺎت ،ﮔﻔت
57.10
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻓرﻣود ﺳﻠطﺎن دول
* ﻧﯾت ﻣؤﻣن ﺑود ﺑﮫ از ﻋﻣل
57.11
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5

 .58ﺣﻛﺎﯾت ﭘﯾر و ﻣرﯾد
ﭘﯾر آﻣد ﺧﺎﻧﮥ او را ﺑدﯾد
ﺧﺎﻧﮫ ای ﻧو ﺳﺎﺧت روزی ﻧو ﻣرﯾد
اﻣﺗﺣﺎن ﻛرد آن ﻧﻛو اﻧدﯾش را
ﮔﻔت ﺷﯾﺦ آن ﻧو ﻣرﯾد ﺧوﯾش را
ﮔﻔت ﺗﺎ ﻧور اﻧدر آﯾد زﯾن طرﯾق
روزن از ﺑﮭر ﭼﮫ ﻛردی ای رﻓﯾق؟
ﺗﺎ از اﯾن ره ﺑﺷﻧوی ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻣﺎز
ﮔﻔت آن ﻓرع اﺳت ،اﯾن ﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎز
ﻧﯾت آﻧرا ﮐن ،ﮐﮫ آن ﻣﯾﺑﺎﯾدت
* ﻧور ،ﺧود اﻧدر ﺗﺑﻊ ﻣﯽ آﯾدت

ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑد ﺧﺿر وﻗت ﺧود ﻛﺳﯽ
ﻓر و ﮔﻔﺗﺎر رﺟﺎل
دﯾد در وی ّ
ھﻣﭼو ﭘﯾﻠﯽ دﯾده ھﻧدﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧواب
ﭼون ﮔﺷﺎﯾد آن ﻧﺑﯾﻧد ،ای ﻋﺟب !
دل درون ﺧواب روزن ﻣﯽ ﺷود
ﻋﺎرف اﺳت او ،ﺧﺎك او در دﯾده ﻛش
ﻣﺳﮑﻧت ﺑﻧﻣود و در ﺧدﻣت ﺷﺗﺎﻓت
ﯾﺎﻓﺗش دروﯾش و ھم ﺻﺎﺣب ﻋﯾﺎل
رﺧت ﻏرﺑت را ﻛﺟﺎ ﺧواھﯽ ﻛﺷﯾد؟
ﮔﻔت ،ھﯾن ﺑﺎ ﺧود ﭼﮫ داری زا ِد ره؟
ﻧك ﺑﺑﺳﺗﮫ ﺳﺧت در ﮔوﺷﮥ ردی اﺳت
وﯾن ﻧﻛوﺗر از طواف ﺣﺞ ﺷﻣﺎر
دان ﻛﮫ ﺣﺞ ﻛردی و ﺣﺎﺻل ﺷد ﻣراد
ﺻﺎف ﮔﺷﺗﯽ ،ﺑر ﺻﻔﺎ ﺑﺷﺗﺎﻓﺗﯽ
ﻛﮫ ﻣرا ﺑر ﺑﯾت ﺧود ﺑﮕزﯾده اﺳت
ﺳر اوﺳت
ﺧﻠﻘت ﻣن ﻧﯾز ﺧﺎﻧﮥ ِ ّ
ﯽ ﻧرﻓت
و اﻧدر اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺟز آن ﺣ ّ
ﮔرد ﻛﻌﺑﮥ ﺻدق ﺑر ﮔردﯾده ای
ﺗﺎ ﻧﭘﻧداری ﻛﮫ ﺣق از ﻣن ﺟداﺳت
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻧور ﺣق اﻧدر ﺑﺷر
ﮔﻔت ﯾﺎ ﻋﺑدی ﻣرا ھﻔﺗﺎد ﺑﺎر
ﺻد ﺑﮭﺎ و ّ
ﻋز و ﺻد ﻓر ﯾﺎﻓﺗﯽ
ھﻣﭼو زرﯾن ﺣﻠﻘﮫ اش در ﮔوش داﺷت
ﻣﻧﺗﮭﯽ در ﻣﻧﺗﮭﺎ آﺧر رﺳﯾد
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ﺑﺎﯾزﯾد اﻧدر ﺳﻔر ُﺟﺳﺗﯽ ﺑﺳﯽ
دﯾد ﭘﯾری ﺑﺎ ﻗدی ھﻣﭼون ھﻼل
دﯾده ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ و دل ﭼون آﻓﺗﺎب
ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﺧﻔﺗﮫ ﺑﯾﻧد ﺻد طرب
ﺑس ﻋﺟب در ﺧواب روﺷن ﻣﯽ ﺷود
وآﻧﻛﮫ ﺑﯾدار اﺳت و ﺑﯾﻧد ﺧواب َﺧوش
* ﺑﺎﯾزﯾد او را ﭼو از اﻗطﺎب ﯾﺎﻓت
ﭘﯾش او ﺑﻧﺷﺳت و ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﺣﺎل
ﮔﻔت ،ﻋزم ﺗو ﻛﺟﺎ ای ﺑﺎﯾزﯾد؟
ﮔﻔت ﻗﺻد ﻛﻌﺑﮫ دارم از وﻟﮫ
ﮔﻔت دارم از درم ﻧﻘره دوﯾﺳت
ﮔﻔت طوﻓﯽ ﻛن ﺑﮫ ﮔردم ھﻔت ﺑﺎر
و آن درﻣﮭﺎ ﭘﯾش ﻣن ﻧﮫ ای ﺟواد
ﻋُﻣره ﻛردی ،ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ
ﺣق آن ﺣﻘﯽ ﻛﮫ ﺟﺎﻧت دﯾده اﺳت
ﺑر اوﺳت
ﻛﻌﺑﮫ ھر ﭼﻧدی ﻛﮫ ﺧﺎﻧﮥ ِ ّ
ﺗﺎ ﺑﻛرد آن ﻛﻌﺑﮫ را ،در وی ﻧرﻓت
ﭼون ﻣرا دﯾدی ﺧدا را دﯾده ای
ﺧدﻣت ﻣن طﺎﻋت و ﺣﻣد ﺧداﺳت
ﭼﺷم ،ﻧﯾﻛو ﺑﺎز ﻛن در ﻣن ﻧﮕر
* ﮐﻌﺑﮫ را ﯾﮑﺑﺎر ﺑﯾﺗﯽ ﮔﻔت ﯾﺎر
* ﺑﺎﯾزﯾدا ﮐﻌﺑﮫ را درﯾﺎﻓﺗﯽ
ﺑﺎﯾزﯾد آن ﻧﻛﺗﮫ ھﺎ را ھوش داﺷت
آﻣد از وی ،ﺑﺎﯾزﯾد اﻧدر ﻣزﯾد
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 .59داﻧﺳﺗن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ﺳﺑب رﻧﺟوری آن ﺷﺧص از ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺑوده اﺳت در دﻋﺎ
ﺧوش ﻧوازش ﻛرد ﯾﺎر ﻏﺎر را
ﭼون ﭘﯾﻣﺑر دﯾد آن ﺑﯾﻣﺎر را
ﮔوﺋﯽ آن دم ﺣق ﻣر او را آﻓرﯾد
زﻧده ﺷد او ﭼون ﭘﯾﻣﺑر را ﺑدﯾد
ﻛﺎﻣد اﯾن ﺳﻠطﺎن ﺑر ﻣن ﺑﺎﻣداد
ﮔﻔت ،ﺑﯾﻣﺎری ﻣرا اﯾن ﺑﺧت داد
از ﻗدوم اﯾن ﺷﮫ ﭘر ﺧﺎﺻﯾت
ﺗﺎ ﻣرا ﺻﺣت رﺳﯾد و ﻋﺎﻗﺑت
ای ﻣﺑﺎرك درد و ﺑﯾﺧواﺑﯽ ﺷب
ای ﺧﺟﺳﺗﮫ رﻧﺞ و ﺑﯾﻣﺎری و ﺗب
ﺣق ﭼﻧﯾن رﻧﺟورﺋﯽ داد و ﺳﻘم
ﻧك ﻣرا در ﭘﯾری از ﻟطف و ﻛرم
ﺑر ﺟﮭم ھر ﻧﯾم ﺷب ،ﻻﺑد ﺷﺗﺎب
درد ﭘﺷﺗم داد ﺗﺎ ﻣن ھم ز ﺧواب
دردھﺎ ﺑﺧﺷﯾد ﺣق از ﻟطف ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﻧﺧﺳﺑم ﺟﻣﻠﮫ ﺷب ﭼون ﮔﺎوﻣﯾش
دوزخ از ﺗﮭدﯾد ﻣن ﺧﺎﻣوش ﻛرد
زﯾن ﺷﻛﺳﺗن رﺣم ﺷﺎھﺎن ﺟوش ﻛرد
ﻣﻐز ﺗﺎزه ﺷد ،ﭼو ﺑﺧراﺷﯾد ﭘوﺳت
رﻧﺞ ﮔﻧﺞ آﻣد ،ﻛﮫ رﺣﻣﺗﮭﺎ در اوﺳت
ﺻﺑر ﻛردن ﺑر ﻏم و ﺳﺳﺗﯽ و درد
ای ﺑرادر ﻣوﺿﻊ ﺗﺎرﯾك و ﺳرد
ﻛﺎن ﺑﻠﻧدﯾﮭﺎ ھﻣﮫ در ﭘﺳﺗﯽ اﺳت
ﭼﺷﻣﮥ ﺣﯾوان و ﺟﺎم ﻣﺳﺗﯽ اﺳت
در ﺑﮭﺎر اﺳت آن ﺧزان ،ﻣﮕرﯾز از آن
آن ﺑﮭﺎران ﻣﺿﻣر اﺳت اﻧدر ﺧزان
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ھﻣره ﻏم ﺑﺎش و ﺑﺎ وﺣﺷت ﺑﺳﺎز
آﻧﭼﮫ ﮔوﯾد ﻧﻔس ﺗو ،ﻛﺎﯾﻧﺟﺎ ﺑَد اﺳت
ﺗو ﺧﻼﻓش ﻛن ﻛﮫ از ﭘﯾﻐﻣﺑران
ﻣﺷورت در ﻛﺎرھﺎ واﺟب ﺷود
ﺳﻌﯾﮭﺎ ﮐردﻧد ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺑﯾﺎ
ﻧﻔس ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺗﺎ وﯾران ﮐﻧد
ﮔﻔت اﻣت ،ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻛﯽ ﻛﻧﯾم؟
ﮔﻔت ،ﮔر ﻛودك در آﯾد ﯾﺎ زﻧﯽ
ﮔﻔت ﺑﺎ او ﻣﺷورت ﻛن وآﻧﭼﮫ ﮔﻔت
ﻧﻔس ﺧود را زن ﺷﻧﺎس و زان ﺑﺗر
ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧود ﮔر ﻣﯾﻛﻧﯽ
ﮔر ﻧﻣﺎز و روزه ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾدت
ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧود اﻧدر ﻓﻌﺎل
ﺑر ﻧﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ وی و اﺳﺗﯾز او
ﻋﻘل ﻗوت ﮔﯾرد از ﻋﻘل دﮔر
ﻣن ز ﻣﻛر ﻧﻔس دﯾدم ﭼﯾزھﺎ
وﻋده ھﺎ ﺑدھد ﺗرا ﺗﺎزه ﺑﮫ دﺳت
ﻋﻣر اﮔر ﺻد ﺳﺎل ﺧود ﻣﮭﻠت دھد
ﮔرم ﮔوﯾد وﻋده ھﺎی ﺳرد را
ای ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺑﯾﺎ
از ﻓﻠك آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد ﭘرده ای
اﯾن ﻗﺿﺎ را ھم ﻗﺿﺎ داﻧد ﻋﻼج
اژدھﺎ ﮔﺷﺗﺳت آن ﻣﺎر ﺳﯾﺎه
اژدھﺎ و ﻣﺎر اﻧدر دﺳت ﺗو
ﺣﻛم ُﺧذھﺎ ﻻ ﺗﺧف ،دادت ﺧدا
ھﯾن ﯾد ﺑﯾﺿﺎ ﻧﻣﺎ ای ﭘﺎدﺷﺎه
دوزﺧﯽ اﻓروﺧت ﺑر وی دم ﻓﺳون
ﺑﺣر ﻣﻛﺎر اﺳت و ﺑﻧﻣوده ﻛﻔﯽ
زآن ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺧﺗﺻر در ﭼﺷم ﺗو
ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﻟﺷﻛر اﻧﺑوه ﺑود
ﺗﺎ ﺑر اﯾﺷﺎن زد ﭘﯾﻣﺑر ﺑﯽ ﺧطر
آن ﻋﻧﺎﯾت ﺑود و ﻓﺿل اﯾزدی
ﻛم ﻧﻣود او را و اﺻﺣﺎب ورا
ﺗﺎ ﻣﯾﺳر ﻛرد ﯾﺳری را ﺑر او
ﻛم ﻧﻣودن ﻣر ورا ،ﭘﯾروز ﺑود
آﻧﻛﮫ ﺣق ﭘﺷﺗش ﻧﺑﺎﺷد از ظﻔر
* ﮐم ﻧﻣودن ﺑس ﺧﺟﺳﺗﮫ روز ﺑود
وای اﮔر ﺻد را ﯾﻛﯽ ﺑﯾﻧد ز دور
زآن ﻧﻣﺎﯾد ذواﻟﻔﻘﺎری ﺣرﺑﮫ ای

ﻣﯽ طﻠب در ﻣرگ ﺧود ﻋﻣر دراز
ﻣﺷﻧوش ،ﭼون ﻛﺎر او ﺿد آﻣد اﺳت
اﯾن ﭼﻧﯾن آﻣد وﺻﯾت در ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ در آﺧر ﻛم ﺑود
ﺗﺎ ﮐﮫ ﮔردان ﺷد ﺑرﯾن ﺳﻧﮓ آﺳﯾﺎ
ﺧﻠق را ﮔﻣراه و ﺳرﮔردان ﮐﻧد
اﻧﺑﯾﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﺑﺎ ﻋﻘل اﻣﯾم
ﻛﺎو ﻧدارد ﻋﻘل و رای روﺷﻧﯽ
ﺗو ﺧﻼف آن ﻛن و در راه ُاﻓت
زاﻧﻛﮫ زن ﺟزوﯾﺳت و ،ﻧﻔﺳت ﻛ ّل ﺷر
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد ،ﻛن ﺧﻼف آن دﻧﯽ
ﻧﻔس ﻣﻛﺎر اﺳت ،ﻣﻛری زاﯾدت
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد ،ﻋﻛس آن ﺑﺎﺷد ﻛﻣﺎل
رو ﺑر ِ ﯾﺎری ﺑﮕﯾر ،آﻣﯾز او
ﭘﯾﺷﮫ ﮔر ﮐﺎﻣل ﺷود از ﭘﯾﺷﮫ ﮔر
ﻛﺎو ﺑرد از ﺳﺣر ﺧود ﺗﻣﯾﯾزھﺎ
ﻛو ھزاران ﺑﺎر آﻧﮭﺎ را ﺷﻛﺳت
اوت ھر روزی ﺑﮭﺎﻧﮥ ﻧو ﻧﮭد
ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣردی ﺑﺑﻧدد ﻣرد را
ﻛﮫ ﻧروﯾد ﺑﯽ ﺗو از ﺷوره ﮔﯾﺎ
از ﭘﯽ ﻧﻔرﯾن دل آزرده ای
ﻋﻘل ﺧﻠﻘﺎن در ﻗﺿﺎ ﮔﯾﺞ اﺳت ﮐﺎج
آن ﻛﮫ ﻛرﻣﯽ ﺑود اﻓﺗﺎده ﺑﮫ راه
ﺷد ﻋﺻﺎ ،ای ﺟﺎن ﻣوﺳﯽ ﻣﺳت ﺗو
ﺗﺎ ﺑﮫ دﺳﺗت اژدھﺎ ﮔردد ﻋﺻﺎ
ﺻﺑﺢ ﻧو ﺑﻧﻣﺎ ز ﺷﺑﮭﺎی ﺳﯾﺎه
ای دم ﺗو از دم درﯾﺎ ﻓزون
دوزخ اﺳت ،از ﻣﻛر ﺑﻧﻣوده ﺗﻔﯽ
ﺗﺎ زﺑون ﺑﯾﻧﯾش و ﺟﻧﺑد ﺧﺷم ﺗو
ﻣر ﭘﯾﻣﺑر را ﺑﮫ ﭼﺷم اﻧدك ﻧﻣود
ور ﻓزون دﯾدی ،از آن ﻛردی ﺣذر
اﺣﻣدا ،ور ﻧﮫ ﺗو ﺑد دل ﻣﯾﺷدی
آن ﺟﮭﺎد ظﺎھر و ﺑﺎطن ،ﺧدا
ﺗﺎ ز ﻋُﺳری او ﻧﮕرداﻧﯾد رو
زآن ﻧﻣودن روز او ﻧوروز ﺑود
دان ﮐﮫ ﺧرﮔوﺷش ﻧﻣﺎﯾد ﺷﯾر ﻧر
ﮐﮫ ﺣﻘش ﯾﺎر و طرﯾق آﻣوز ﺑود
ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش اﻧدر آﯾد از ﻏرور
ز آن ﻧﻣﺎﯾد ﺷﯾر ﻧر ﭼون ﮔرﺑﮫ ای

و اﻧدر آردﺷﺎن ﺑدﯾن ﺣﯾﻠت ﺑﮫ ﭼﻧﮓ
آن ﻓﻠﯾوان ﺟﺎﻧب آﺗش ﻛده
ﭘف ﻛﻧﯽ ،ﻛﺎو را ﺑراﻧﯽ از وﺟود
زو ﺟﮭﺎن ﮔرﯾﺎن و ،او در ﺧﻧده اﺳت
ﺻد ﭼو ﻋوج ﺑن ﻋﻧق ﺷد ﻏرق او
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻗﻌر درﯾﺎ ،ﺧﺎك ﺧﺷك
ﺗﺎ در او راﻧد از ﺳر ﻣﺳﺗﯽ و زور
دﯾدۀ ﻓرﻋون ﻛﯽ ﺑﯾﻧﺎ ﺑود؟
ﺣق ﻛﺟﺎ ھم راز ھر اﺣﻣق ﺷود؟
راه ﺑﯾﻧد ،ﺧود ﺑود آن ﺑﺎﻧﮓ ﻏول
ﺗﯾز ﻣﯽ ﮔردی ﺑده آﺧر زﻣﺎن
ﻧﯾش زھر آﻟوده ای در ﻓﺻد ﻣﺎ
ﺑر دل ﻣوران ﻣزن ﭼون ﻣﺎر زﺧم
ﻛرده ﮔردان ﺑر ﻓراز اﯾن ﺳرا
ﭘﯾش از آن ﻛﮫ ﺑﯾﺦ ﻣﺎ را ﺑر ﻛﻧﯽ
ﺗﺎ ﻧﮭﺎل ﻣﺎ ز آب و ﺧﺎك ُرﺳت
ﻛرد ﭼﻧدان ﻣﺷﻌﻠﮫ در ﺗو ﭘدﯾد
ﺗﺎ ﻛﮫ دھری ،از ازل ﭘﻧداﺷﺗت
اﻧﺑﯾﺎ ﮔﻔﺗﻧد آن راز ﺗو را
ﻋﻧﻛﺑوﺗﯽ ﻧﮫ ﻛﮫ در وی ﻋﺎﺑث اﺳت
ﻛﺎو ﺑﮭﺎران زاد و ،ﻣرﮔش در دی اﺳت
ﻛﯽ ﺑداﻧد ﭼوب را وﻗت ﻧﮭﺎل؟
ﻋﻘل ﺑﺎﺷد ،ﻛرم ﺑﺎﺷد ﺻورﺗش
ﭼون ﭘری دور اﺳت از آن ﻓرﺳﻧﮓ ھﺎ
ﭘری ،ﺑﮫ ﭘﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘری
ﺗو ﻣﮕس ّ
ﻣرغ ﺗﻘﻠﯾدت ﺑﮫ ﭘﺳﺗﯽ ﻣﯾﭼرد
ﻋﺎرﯾﮫ ﺳت و ،ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﻛﺎن ﻣﺎﺳت
دﺳت در دﯾواﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد زدن
زھر ﻧوش و ،آب ﺣﯾوان را ﺑرﯾز
ﺳود و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﻠس وام ده
ﺑﮕذر از ﻧﺎﻣوس و رﺳوا ﺑﺎش ﻓﺎش
ﺑﻌد از اﯾن ،دﯾواﻧﮫ ﺳﺎزم ﺧوﯾش را
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ﺗﺎ دﻟﯾر اﻧدر ﻓﺗﻧد اﺣﻣق ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧوﯾش ﺑﺎﺷﻧد آﻣده
ﻛﺎه ﺑرﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺗو زود
ھﺎن ﻛﮫ آن َﻛﮫ ،ﻛوھﮭﺎ ﺑر ﻛﻧده اﺳت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻛﻌب اﯾن آب ﺟو
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻣوج ﺧوﻧش ﺗ ّل ﻣﺷك
ﺧﺷك دﯾد آن ﺑﺣر را ﻓرﻋون ﻛور
ﭼون در آﻣد ،در ﺗﮓ درﯾﺎ ﺑود
دﯾده ﺑﯾﻧﺎ از ﻟﻘﺎی ﺣق ﺷود
ﻗﻧد ﺑﯾﻧد ،ﺧود ﺷود زھر ﻗﺗول
ای ﻓﻠك در ﻓﺗﻧﮥ آﺧر زﻣﺎن
ﺧﻧﺟر ﺗﯾزی ﺗو اﻧدر ﻗﺻد ﻣﺎ
ای ﻓﻠك ،از رﺣم ﺣق آﻣوز رﺣم
ﺣق آﻧﻛﮫ ﭼرﺧﮥ ﭼرخ ﺗرا
ﻛﮫ دﮔرﮔون ﮔردی و رﺣﻣت ﻛﻧﯽ
ﺣق آﻧﻛﮫ داﯾﮕﯽ ﻛردی ﻧﺧﺳت
ﺣق آن ﺷﮫ ﻛﮫ ﺗرا ﺻﺎف آﻓرﯾد
آن ﭼﻧﺎن ﻣﻌﻣور و ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺗت
ﺷﻛر ،داﻧﺳﺗﯾم آﻏﺎز ﺗرا
آدﻣﯽ داﻧد ﻛﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎدث اﺳت
ﭘﺷﮫ ﻛﯽ داﻧد ﻛﮫ اﯾن ﺑﺎغ از ﻛﯽ اﺳت؟
ﻛرم ﻛﺎﻧدر ﭼوب زاﯾد ﺳﺳت ﺣﺎل
ور ﺑداﻧد ﻛرم از ﻣﺎھﯾﺗش
ﻋﻘل ،ﺧود را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد رﻧﮕﮭﺎ
از ﻣﻠك ﺑﺎﻻﺳت ،ﭼﮫ ﺟﺎی ﭘری؟
ﮔر ﭼﮫ ﻋﻘﻠت ﺳوی ﺑﺎﻻ ﻣﯾﭘرد
ﻋﻠم ﺗﻘﻠﯾدیَ ،وﺑﺎل ﺟﺎن ﻣﺎﺳت
زﯾن ﺧرد ،ﺟﺎھل ھﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺷدن
ھر ﭼﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺳود ﺧود ،ز آن ﻣﯾﮕرﯾز
ھر ﻛﮫ ﺑﺳﺗﺎﯾد ﺗرا ،دﺷﻧﺎم ده
اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮕذار و ،ﺟﺎی ﺧوف ﺑﺎش
آزﻣودم ﻋﻘل دور اﻧدﯾش را
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 .60ﻋذر ﮔﻔﺗن دﻟﻘك ﺑﺎ ﺳﯾد ﻛﮫ ﮔﻔت ،ﭼرا ﻓﺎﺣﺷﮫ ﺑﮫ ﻧﻛﺎح ﻛرد؟
ﻗﺣﺑﮫ ای را ﺧواﺳﺗﯽ ﺗو ،از ﻋﺟل
ﮔﻔت ﺑﺎ دﻟﻘك ﺷﺑﯽ ،ﺳﯾد اﺟل
ﺗﺎت ﻣﯾﮑردم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺗوره ﺟﻔت
ﺑﺎ ﻣن اﯾن را ﺑﺎز ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﮔﻔت
ﻗﺣﺑﮫ ﮔﺷﺗﻧد و ز ﻏم ﺗن ﻛﺎﺳﺗم
ﮔﻔت ُﻧﮫ ﻣﺳﺗور ﺻﺎﻟﺢ ﺧواﺳﺗم
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﭼون ﺷود اﯾن ﻋﺎﻗﺑت
ﺧواﺳﺗم اﯾن ﻗﺣﺑﮫ را ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت
زﯾن ﺳﭘس ﺟوﯾم ﺟﻧون را ﻣﻐرﺳﯽ
ﻋﻘل را ھم آزﻣودم ﻣن ﺑﺳﯽ
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 .61ﺑﮫ ﺣﯾﻠت در ﺳﺧن آوردن ﺳﺎﺋل ﺷﯾﺦ ﺑﮭﻠول را ﻛﮫ ﺧود را دﯾواﻧﮫ ﻧﻣود
ﻣﺷورت آرم ﺑدو در ﻣﺷﻛﻠﯽ
آن ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ،ﺧواھم ﻋﺎﻗﻠﯽ
ﻧﯾﺳت ﻋﺎﻗل ﻏﯾر آن ﻣﺟﻧون ﻧﻣﺎ
آن ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗش ﻛﮫ اﻧدر ﺷﮭر ﻣﺎ
ﻣﯾدواﻧد در ﻣﯾﺎن ﻛودﻛﺎن
ﺑر ﻧﺋﯽ ﮔﺷﺗﮫ ﺳواره ﻧك ﻓﻼن
در ﺟﮭﺎن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن ،ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
* ﮔوی ﻣﯾﺑﺎزد ﺑﮫ روزان و ﺷﺑﺎن
آﺳﻣﺎن ﻗدر اﺳت و اﺧﺗر ﺑﺎره ای
ﺻﺎﺣب رای اﺳت و آﺗش ﭘﺎره ای
او در اﯾن دﯾواﻧﮕﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدﺳت
ﻛروﺑﯾﺎن را ﺟﺎن ﺷدﺳت
ﻓر او ّ
ّ
ﺳر ﻣﻧﮫ ﮔوﺳﺎﻟﮫ را ﭼون ﺳﺎﻣری
ﻟﯾك ھر دﯾواﻧﮫ را ﺟﺎن ﻧﺷﻣری
ﺻد ھزاران ﻏﯾب و اﺳرار ﻧﮭﻔت
ﭼون وﻟﯾﯽ آﺷﻛﺎرا ﺑﺎ ﺗو ﮔﻔت
واﻧداﻧﺳﺗﯽ ﺗو ﺳرﮔﯾن را ز ﻋود
ﻣر ﺗو را آن ﻓﮭم و آن داﻧش ﻧﺑود
ﻣر ورا ای ﻛور ،ﻛﯽ ﺧواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت؟
از ﺟﻧون ﺧود را وﻟﯽ ﭼون ﭘرده ﺳﺎﺧت
زﯾر ھر ﺳﻧﮕﯽ ﯾﻛﯽ ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾن
ﮔر ﺗو را ﺑﺎز اﺳت آن دﯾدۀ ﯾﻘﯾن
ھر ﮐﻠﯾﻣﯽ را ﮔﻠﯾﻣﯽ در ﺑر اﺳت
ﭘﯾش آن ﭼﺷﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﺎز و رھﺑر اﺳت
ھر ﻛﮫ را او ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺑﮭره ﻛﻧد
ﻣر وﻟﯽ را ھم وﻟﯽ ﺷﮭره ﻛﻧد
ﭼون ﻛﮫ او ﻣر ﺧوﯾش را دﯾواﻧﮫ ﺳﺎﺧت
ﻛس ﻧداﻧد از ﺧرد او را ﺷﻧﺎﺧت
ھﯾﭻ ﯾﺎﺑد دزد را او در ﻋﺑور؟
ﭼون ﺑدزدد دزد ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ز ﻛور
ﮔر ﭼﮫ ﺧود ﺑر وی زﻧد دزد ﻋﻧود
ﻛور ﻧﺷﻧﺎﺳد ﻛﮫ دزد او ﻛﮫ ﺑود
 .62ﺣﻣﻠﮫ ﺑردن ﺳﮓ ﺑر ﻛور ﮔدا
ﻛﯽ ﺷﻧﺎﺳد آن ﺳﮓ درﻧده را ؟
ﭼون ﮔزد ﺳﮓ ﻛور ﺻﺎﺣب ژﻧده را
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ آورد ﭼون ﺷﯾر وﻏﺎ
ﯾك ﺳﮕﯽ در ﻛوی ﺑر ﻛور ﮔدا
در ﻛﺷد َﻣﮫ ﺧﺎك دروﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم
ﺳﮓ ﻛﻧد آھﻧﮓ دروﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺷم
اﻧدر آﻣد ﻛور در ﺗﻌظﯾم ﺳﮓ
ﻛور ﻋﺎﺟز ﺷد ز ﺑﺎﻧﮓ و ﺑﯾم ﺳﮓ
دﺳت دﺳت ﺗوﺳت ،دﺳت از ﻣن ﺑدار
ﻛﺎی اﻣﯾر ﺻﯾد و ای ﺷﯾر ﺷﻛﺎر
ﻛرد ﺗﻌظﯾم و ﻟﻘب دادش ﻛرﯾم
ﻛز ﺿرورت دم ﺧر را آن ﺣﻛﯾم
از ﭼو ﻣن ﻻﻏر ،ﺷﻛﺎرت ﭼﮫ رﺳد؟
ﮔﻔت او ھم از ﺿرورت ،ﻛﺎی اﺳد
ﻛور ﻣﯽ ﮔﯾری ﺗو در ﻛوﭼﮫ ﺑﮫ ﮔﺷت
ﮔور ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﯾﺎراﻧت ﺑﮫ دﺷت
ﻛور ﻣﯽ ﺟوﯾﯽ ﺗو در ﻛوﭼﮫ ﺑﮫ ﻛﯾد
ﮔور ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد ﯾﺎراﻧت ﺑﮫ ﺻﯾد
وﯾن ﺳﮓ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻗﺻد ﻛور ﻛرد
آن ﺳﮓ ﻋﺎﻟم ،ﺷﻛﺎر ﮔور ﻛرد
ﻣﯽ ﻛﻧد در ﺑﯾﺷﮫ ھﺎ ﺻﯾد ﺣﻼل
ﻋﻠم ﭼون آﻣوﺧت ﺳﮓ رﺳت از ﺿﻼل
ﺳﮓ ﭼو ﻋﺎرف ﮔﺷت ﺷد ز اﺻﺣﺎب
ﺳﮓ ﭼو ﻋﺎﻟم ﮔﺷت ،ﺷد ﭼﺎﻻك و زھف
ﻛﮭف
ای ﺧدا آن ﻧور اﺷﻧﺎﺳﻧده ﭼﯾﺳت؟
ﺳﮓ ﺷﻧﺎﺳﺎ ﺷد ﻛﮫ ﻣﯾر ﺻﯾد ﻛﯾﺳت
ﺑﻠﻛﮫ اﯾن زآﻧﺳت ﻛز ﺟﮭل اﺳت ﻣﺳت
ﻛور ﻧﺷﻧﺎﺳد ،ﻧﮫ از ﺑﯽ ﭼﺷﻣﯽ اﺳت
اﯾن زﻣﯾن از ﻓﺿل ﺣق ﺷد ،ﺧﺻم ﺑﯾن
ﻧﯾﺳت ﺧود ﺑﯽ ﭼﺷم ﺗر ﻛور ،از زﻣﯾن
ﺧﺳف ﻗﺎرون ﻛرد و ﻗﺎرون را ﮔداﺧت
ﻧور ﻣوﺳﯽ دﯾد و ﻣوﺳﯽ را ﻧواﺧت
ض اﺑﻠﻌﯽ
رﺟف ﻛرد اﻧدر ھﻼك ھر دﻋﯽ
ﻓﮭم ﻛرد از ﺣق ﻛﮫ ﯾﺎ أ َ ْر ُ
ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑﺎ ﻣﺎ و ،از ﺣق ﺑﺎ ﺧﺑر
آب و ﺧﺎک و ﺑﺎد و ﻧﺎر ﺑﺎ ﺷرر

ﺑﯽ ﺧﺑر از ﺣق و ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧذﯾر
◌ُﻛﻧد ﺷد ز آﻣﯾز ﺣﯾوان ﺣﻣﻠﮫ ﺷﺎن
ﻛﺎو ﺑود ﺑﺎ ﺧﻠق ﺣﯽ ،ﺑﺎ ﺣق ﻣوات
اﻧس ﺣق را ﻗﻠب ﻣﯾﺑﺎﯾد ﺳﻠﯾم
ﻣﯽ ﻛﻧد آن ﻛور ﻋﻣﯾﺎ ﻧﺎﻟﮫ ای
ﻛز ﺗو دزدﯾدم ،ﻛﮫ دزد ﭘر ﻓﻧم
ﭼون ﻧدارد ﻧور ﭼﺷم و آن ﺿﯾﺎ
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد او ﻋﻼﻣﺗﮭﺎی رﺧت
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﻛﮫ ﭼﮫ ﺑرد آن زن ﺑﻣزد
ﭼون ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﺎز ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺑﺻرت
ﭘﯾش اھل دل ﯾﻘﯾن آن ﺣﺎﺻل اﺳت
ﻣﯽ ﻧداﻧد دزد ﺷﯾطﺎن را اﺛر
ﻛﮫ ﺟﻣﺎد آﻣد ﺧﻼﯾق ﭘﯾش او
ﺗﺎ ﺷود ھم ﻣﺷورت ﺑﺎ راز ﮔو
ب ﻛودك ﺷده ،رازی ﺑﮕو
ﻛﺎی ا ِ
ﺑﺎز ﮔرد ،اﻣروز روز راز ﻧﯾﺳت
ھﻣﭼو ﺷﯾﺧﺎن ﺑودﻣﯽ ﻣن ﺑر دﻛﺎن
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ﻣﺎ ﺑﻌﻛس آن ،ز ﻏﯾر ﺣق ﺧﺑﯾر
ﻻﺟرم أ َ ْﺷﻔَ ْﻘ َن ِﻣ ْﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎن
ﮔﻔت ﺑﯾزارﯾم ﺟﻣﻠﮫ زﯾن ﺣﯾﺎت
ﭼون ﺑﻣﺎﻧد از ﺧﻠق ،ﮔردد او ﯾﺗﯾم
ﭼون ز ﻛوری دزد ،دزدد ﻛﺎﻟﮫ ای
ﺗﺎ ﻧﮕوﯾد دزد او را ،ﻛﺎن ﻣﻧم
ﻛﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻛور دزد ﺧوﯾش را؟
ﭼون ﺑﮕوﯾد ھم ﺑﮕﯾر او را ﺗو ﺳﺧت
ﭘس ﺟﮭﺎد اﻛﺑر آﻣد ﻋﺻر دزد
اوﻻ دزدﯾد ﻛﺣل دﯾده ات
ﻛﺎﻟﮥ ﺣﻛﻣت ،ﻛﮫ ﮔم ﻛردۀ دل اﺳت
ﻛور دل ،ﺑﺎ ﺳﻣﻊ و ﺑﺎ ﺟﺎن و ﺑﺻر
ز اھل دل ﺟو ،از ﺟﻣﺎد آن را ﻣﺟو
ﺑﺎز ﻣﯾﮕردﯾم ﺳوی راز ﺟو
ﻣﺷورت ﺟوﯾﻧده آﻣد ﻧزد او
ﮔﻔت رو زﯾن ﺣﻠﻘﮫ ،ﻛﺎﯾن در ﺑﺎز ﻧﯾﺳت
ﮔر ﻣﻛﺎن را ره ﺑُدی در ﻻﻣﻛﺎن
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 .63ﺧواﻧدن ﻣﺣﺗﺳب ﻣﺳﺗﯽ را ﺑﮫ زﻧدان و ﺟواب ﮔﻔﺗن او
در ﺑن دﯾوار ﻣردی ﺧﻔﺗﮫ دﯾد
ﻣﺣﺗﺳب در ﻧﯾم ﺷب ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾد
ﮔﻔت از آن ﺧوردم ﻛﮫ ھﺳت اﻧدر ﺳﺑو
ﮔﻔت ھﯽ ﻣﺳﺗﯽ ،ﭼﮫ ﺧورده ﺳﺗﯽ؟ ﺑﮕو
ﮔﻔت از آن ﻛﮫ ﺧورده ام ،ﮔﻔت آن ﺧﻔﯾﺳت
ﮔﻔت آﺧر در ﺳﺑو واﮔو ﻛﮫ ﭼﯾﺳت
ﮔﻔت آن ﻛﺎﻧدر ﺳﺑو ﻣﺧﻔﯾﺳت آن
ﮔﻔت آﻧﭼﮫ ﺧورده ای ،ﺧود ﭼﯾﺳت آن؟
ﻣﺎﻧد ﭼون ﺧر ،ﻣﺣﺗﺳب ،اﻧدر ﺧﻼب
دور ﻣﯾﺷد اﯾن ﺳؤال و اﯾن ﺟواب
ﻣﺳت ھو ھو ﻛرد ھﻧﮕﺎم ﺳﺧن
ﮔﻔت او را ﻣﺣﺗﺳب ،ھﯾن آه ﻛن
ﮔﻔت ﻣن ﺷﺎدم ،ﺗو از ﻏم دم زﻧﯽ؟
ﮔﻔت ،ﮔﻔﺗم آه ﻛن ،ھو ﻣﯾﻛﻧﯽ؟
ھوی ھوی ﻣﯽ ﺧوران از ﺷﺎدی اﺳت
آه از درد و ﻏم و ﺑﯾدادی اﺳت
ﻣﻌرﻓت ﻣﺗراش و ﺑﮕذار اﯾن ﺳﺗﯾز
ﻣﺣﺗﺳب ﮔﻔت اﯾن ﻧداﻧم ﺧﯾز ﺧﯾز
ﮔﻔت ﻣﺳﺗﯽ ،ﺧﯾز و ﺗﺎ زﻧدان ﺑﯾﺎ
ﮔﻔت رو ،ﺗو از ﻛﺟﺎ ﻣن از ﻛﺟﺎ؟
از ﺑرھﻧﮫ ﻛﯽ ﺗوان ﺑردن ﮔرو؟
ﮔﻔت ﻣﺳت ،ای ﻣﺣﺗﺳب ﺑﮕذار و رو
ﺧﺎﻧﮥ ﺧود رﻓﺗﻣﯽ ،وﯾن ﻛﯽ ﺷدی؟
ﻗوت رﻓﺗن ﺑُدی
ﮔر ﻣرا ﺧود ّ
ھﻣﭼو ﺷﯾﺧﺎن ﺑر ﺳر دﻛﺎﻧﻣﯽ
ﻣن اﮔر ﺑﺎ ﻋﻘل و ﺑﺎ اﻣﻛﺎﻧﻣﯽ
ھﻣﭼو ﺷﯾﺧﺎن ﺟﺎه و ﺗوﻗﯾری ﺑُدی
* ﮔر ﻣرا راﺋﯽ و ﺗدﺑﯾری ﺑُدی
ھم ﻧذورات ھﻣﮫ روزه ﺑُدی
* ھم ﻣرا زﻧﺑﯾل و درﯾوزه ﺑُدی
ﺑﺎز ﺟو ،رﯾش ﺑزرگ و ﺧﺎﻧﻘﺎه
* ﺑﮕذر از ﻣن زاﻧﮑﮫ ﮔم ﮐردی ﺗو راه
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 .64دوم ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﺧن آوردن ﺳﺎﯾل آن ﺑزرگ را ﺗﺎ ﺣﺎل او ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد
ای ﺳواره ﺑر ﻧﯽ ،اﯾن ﺳو ران ﻓرس
ﮔﻔت آن طﺎﻟب ،ﻛﮫ آﺧر ﯾك ﻧﻔس
ﻛﺎﺳب ﻣن ﺑس ﺗوﺳن اﺳت و ﺗﻧد ﺧو
راﻧد ﺳوی او ﻛﮫ ھﯾن زوﺗر ﺑﮕو
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ﺗﺎ ﻟﮕد ﺑر ﺗو ﻧﻛوﺑد ،زود ﺑﺎش
او ﻣﺟﺎل راز دل ﮔﻔﺗن ﻧدﯾد
ﮔﻔت ﻣﯾﺧواھم در اﯾن ﻛوﭼﮫ زﻧﯽ
ﮔﻔت ﺳﮫ ﮔوﻧﮫ زﻧﻧد اﻧدر ﺟﮭﺎن
آن ﯾﻛﯽ را ﭼون ﺑﺧواھﯽ ُﻛل ﺗو راﺳت
و آن ﺳوم ھﯾﭻ او ﺗرا ﻧﺑود ،ﺑدان
ﺗﺎ ﺗو را اﺳﺑم ﻧﭘراﻧد ﻟﮕد
ﺷﯾﺦ راﻧد اﻧدر ﻣﯾﺎن ﻛودﻛﺎن
ﻛﮫ ﺑﯾﺎ آﺧر ﺑﮕو ﺗﻔﺳﯾر اﯾن
راﻧد ﺳوی او و ﮔﻔﺗش ِﺑﻛر ﺧﺎص
وآﻧﻛﮫ ﻧﯾﻣﯽ آن ﺗو ،ﺑﯾوه ﺑود
ﭼون ز ﺷوی اوﻟش ﻛودك ﺑود
دور ﺷو ﺗﺎ اﺳب ﻧﻧدازد ﻟﮕد
ھﺎی و ھوﯾﯽ ﻛرد ﺷﯾﺦ و ﺑﺎز راﻧد
ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮕش ﻛرد ﺳﺎﯾل ﮐﮫ ﺑﯾﺎ
ﺑﺎز راﻧد اﯾن ﺳو ،ﺑﮕو زودﺗر ﭼﮫ ﺑود
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ،ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﻘل و ادب
ﻋﺟب
ﺗو ورای ﻋﻘل ﻛﻠﯽ در ﺑﯾﺎن
ﮔﻔت :اﯾن اوﺑﺎش راﺋﯽ ﻣﯾزﻧﻧد
دﻓﻊ ﻣﯾﮕﻔﺗم ،ﻣرا ﮔﻔﺗﻧد ﻧﯽ
ﺑﺎ وﺟود ﺗو ﺣرام اﺳت و ﺧﺑﯾث
در ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت دﺳﺗوری ﻛﮫ ﻣﺎ
* زﯾن ﺿرورت ﮔﯾﺞ و دﯾواﻧﮫ ﺷدم
* ظﺎھرا ً ﺷورﯾده و ﺷﯾدا ﺷدم
ﻋﻘل ﻣن ﮔﻧﺞ اﺳت و ﻣن وﯾراﻧﮫ ام
اوﺳت دﯾواﻧﮫ ﻛﮫ دﯾواﻧﮫ ﻧﺷد
داﻧش ﻣن ﺟوھر آﻣد ،ﻧﯽ ﻋرض
ﻛﺎن ﻗﻧدم ،ﻧﯾﺳﺗﺎن ﺷﻛرم
ﻋﻠم ﺗﻘﻠﯾدی و ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺳت آن
ﭼون ﭘﯽ داﻧﮫ ،ﻧﮫ ﺑﮭر روﺷﻧﯾﺳت
ب ﻋﻠم اﺳت ،ﺑﮭر ﻋﺎم و ﺧﺎص
طﺎﻟ ِ
ھﻣﭼو ﻣوﺷﯽ ھر طرف ﺳوراخ ﻛرد
* ھﻣﭼو ﻣوﺷﯽ ھر طرف ﺳوراﺧﮭﺎ
ﭼوﻧﻛﮫ ﺳوی دﺷت و ﻧورش ره ﻧﺑود
ﭘر ﺧرد
ﮔر ﺧداﯾش ﺑردھد ّ
ور ﻧﺟوﯾد ﭘر ﺑﻣﺎﻧد زﯾر ﺧﺎك
ﻋﻠم ﮔﻔﺗﺎری ،ﻛﮫ آن ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑود
ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد وﻗت ﺑﺣث ﻋﻠم زﻓت

از ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ؟ ﺑﯾﺎن ﮐن ﺧواﺟﮫ ،ﻓﺎش
زو ﺑرون ﺷو ﻛرد و در ﻻﻏش ﻛﺷﯾد
ﻛﯾﺳت ﻻﯾق از ﺑرای ﭼون ﻣﻧﯽ؟
آن دو رﻧﺞ و ،اﯾن ﯾﻛﯽ ﮔﻧﺞ روان
و آن دﮔر ﻧﯾﻣﯽ ﺗو را ،ﻧﯾﻣﯽ ﺟداﺳت
اﯾن ﺷﻧﯾدی؟ دور ﺷو ،رﻓﺗم روان
ﻛﮫ ﺑﯾﻔﺗﯽ ﺑر ﻧﺧﯾزی ﺗﺎ اﺑد
ﺑﺎﻧﮓ زد ﺑﺎر دﮔر او را ﺟوان
اﯾن زﻧﺎن ﺳﮫ ﻧوع ﮔﻔﺗﯽ ،ﺑر ﮔزﯾن
◌ُﻛل ﺗرا ﺑﺎﺷد ،ز ﻏم ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻼص
و اﻧﻛﮫ ھﯾﭼﺳت ،آن ﻋﯾﺎل ﺑﺎ وﻟد
ﻣﮭر و ﻛل ﺧﺎطرش آن ﺳو رود
ﺳم اﺳب ﺗوﺳﻧم ﺑر ﺗو رﺳد
ﻛودﻛﺎن را ﺑﺎز ﺳوی ﺧوﯾش ﺧواﻧد
ﯾك ﺳؤاﻟم ﻣﺎﻧد ای ﺷﺎه ﻛﯾﺎ
ﻛﮫ ز ﻣﯾدان آن ﺑﭼﮫ ﮔوﯾم رﺑود
اﯾن ﭼﮫ ﺷﯾدﺳت؟ اﯾن ﭼﮫ ﻓﻌﻠﺳت؟ ای
آﻓﺗﺎﺑﯽ در ﺟﻧون ،ﭼوﻧﯽ ﻧﮭﺎن؟
ﺗﺎ در اﯾن ﺷﮭر ﺧودم ﻗﺎﺿﯽ ﻛﻧﻧد
ﻧﯾﺳت ﭼون ﺗو ﻋﺎﻟﻣﯽ ،ﺻﺎﺣب ﻓﻧﯽ
ﻛﮫ ﻛم از ﺗو در ﻗﺿﺎ ﮔوﯾد ﺣدﯾث
ﻛﻣﺗر از ﺗو ،ﺷﮫ ﻛﻧﯾم و ﭘﯾﺷوا
زﯾن ﮔروه از ﻋﺟز ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدم
ﻟﯾك در ﺑﺎطن ھﻣﺎﻧم ﻛﮫ ﺑدم
ﮔﻧﺞ اﮔر ﭘﯾدا ﻛﻧم ،دﯾواﻧﮫ ام
اﯾن ﻋﺳس را دﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷد
اﯾن ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮭر ھر ﻏرض
ھم ز ﻣن ﻣﯾروﯾد و ،ﻣن ﻣﯾﺧورم
ﻛز ﻧﻔور ﻣﺳﺗﻣﻊ دارد ﻓﻐﺎن
ب ﻋﻠم دﻧﯾﺎی دﻧﯾﺳت
ھﻣﭼو طﺎﻟ ِ
ﻧﯽ ﻛﮫ ﺗﺎ ﯾﺎﺑد از اﯾن ﻋﺎﻟم ﺧﻼص
ﭼون ﻛﮫ ﻧورش راﻧد از در ﮔﺷت ﺳرد
ﻣﯾﮑﻧد ﻏﺎﻓل ز اﻧوار ﺧدا
ھم در آن ظﻠﻣﺎت ﺟﮭدی ﻣﯽ ﻧﻣود
ﺑرھد از ﻣوﺷﯽ و ﭼون ﻣرﻏﺎن ﭘرد
ﻧﺎاﻣﯾد از رﻓﺗن راه ﺳﻣﺎك
ﻋﺎﺷق روی ﺧرﯾداران ﺑود
ﭼون ﺧرﯾدارش ﻧﺑﺎﺷدُ ،ﻣرد و رﻓت

ﻣﯽ ﻛﺷد ﺑﺎﻻ ،ﻛﮫ ﷲ اﺷﺗری
ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﺧود ﺧورم ،ﻛﺳب ﺣﻼل
ﭼﮫ ﺧرﯾداری ﻛﻧد ﯾك ﻣﺷت ِﮔل؟
زاﻧﻛﮫ ِﮔل ﺧوار اﺳت داﺋم زرد رو
از ﺗﺟﻠﯽ ﭼﮭره ات ﭼون ارﻏوان
ﺗﺎ ﺷوی ﺷﺎدان و ﺧﻧدان ھﻣﭼو ُﮔل
اﯾن ﺳﺧن را روی ﺑﺎ ﺻﺎﺣب دل اﺳت
ﻟطف ﺗو ،ﻟطف ﺧﻔﯽ را ﺧود ﺳزاﺳت
ﭘرده را ﺑردار و ﭘردۀ ﻣﺎ َﻣدَر
ﻛﺎردش ﺗﺎ اﺳﺗﺧوان ﻣﺎ رﺳﯾد
ﻛﮫ ﮔﺷﺎﯾد ﺟز ﺗو ای ﺳﻠطﺎن ﺑﺧت؟
ﻛﮫ ﺗواﻧد ﺟز ﻛﮫ ﻓﺿل ﺗو ﮔﺷود؟
ﭼون ﺗوﺋﯽ از ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧزدﯾﻛﺗر
در ﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﮑﺋﯽ ﺑﻔرﺳت ﻧور
ور ﻧﮫ در ﮔﻠﺧن ﮔﻠﺳﺗﺎن از ﭼﮫ رﺳت؟
ﺟز ز اﻛرام ﺗو ﻧﺗوان ﻛرد ﻧﻘل
ﻣوج ﻧورش ﻣﯾرود ﺑر آﺳﻣﺎن
ﻣﯾرود ﺳﯾﻼب ﺣﻛﻣت ھﻣﭼو ﺟو
ﺗﺎ ﺑﺑﺎغ ﺟﺎن ﻛﮫ ﻣﯾوه اش ھوﺷﮭﺎﺳت
ﺑﺎغ و ﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎﻟم ،ﻓرع اوﺳت
ﮭﺎر ﺧوان
زود ﺗ َْﺟ ِری ﺗ َْﺣﺗ َ َﮭﺎ ْاﻷ َ ْﻧ ُ
زآﻧﮑﮫ ﻟطف ﺣق ﻧدارد ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﻧﻌﻣت ﺗﺎزه ﺑود زاﺣﺳﺎن او
ﻓﮭم ﮐن ،درﯾﺎب ،ﻗد ﺗ ّم اﻟﮑﻼم
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ﻣﺷﺗری ﻣن ﺧداﯾﺳت و ﻣرا
ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﻣن ﺟﻣﺎل ذو اﻟﺟﻼل
اﯾن ﺧرﯾداران ﻣﻔﻠس را ﺑﮭل
ِﮔل ﻣﺧرِ ،ﮔل را ﻣ ُﺧرِ ،ﮔل را ﻣﺟو
دل ﺑﺧور ﺗﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺟوان
* طﺎﻟب دل ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﭼو ُﻣل
* دل ﻧﺑﺎﺷد آﻧﮑﮫ ﻣطﻠوب ِﮔل اﺳت
ﯾﺎ رب اﯾن ﺑﺧﺷش ﻧﮫ ﺣد ﻛﺎر ﻣﺎﺳت
دﺳت ﮔﯾر از دﺳت ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﺧر
ﺑﺎز ﺧر ﻣﺎ را از اﯾن ﻧﻔس ﭘﻠﯾد
از ﭼو ﻣﺎ ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن اﯾن ﺑﻧد ﺳﺧت
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻗﻔل ﮔران را ای ودود
ﻣﺎ ز ﺧود ﺳوی ﺗو ﮔرداﻧﯾم ﺳر
* ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧزدﯾﮑﺋﯽ دورﯾم دور
اﯾن دﻋﺎ ھم ﺑﺧﺷش و ﺗﻌﻠﯾم ﺗوﺳت
در ﻣﯾﺎن ﺧون و روده ،ﻓﮭم و ﻋﻘل
از دو ﭘﺎرۀ ﭘﯾﮫ ،اﯾن ﻧور روان
ﮔوﺷت ﭘﺎره ﻛﮫ زﺑﺎن آﻣد از او
ﺳوی ﺳوراﺧﯽ ﻛﮫ ﻧﺎﻣش ﮔوﺷﮭﺎﺳت
ﺷﺎه راه ﺑﺎغ ﺟﺎﻧﮭﺎ ،ﺷرع اوﺳت
اﺻل و ﺳرﭼﺷﻣﮥ ﺧوﺷﯽ آن اﺳت آن
* ﻗﺻﮥ رﻧﺟور ﮔو ﺑﺎ ﻣﺻطﻔﯽ
* ﺷﮑر ﻧﻌﻣت ﭼون ﮐﻧﯽ؟ ﭼون ﺷﮑر ﺗو
* ﻋﺟز ﺗو از ﺷﮑر ﺷﮑر آﻣد ﺗﻣﺎم
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 .65ﺗﺗﻣﮥ ﻧﺻﯾﺣت ﮐردن رﺳول ﻣر آن ﺑﯾﻣﺎر را
ﭼون ﻋﯾﺎدت ﻛرد ﯾﺎر زار را
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣر آن ﺑﯾﻣﺎر را
از ﺟﮭﺎﻟت زھرﺑﺎﯾﯽ ﺧورده ای
ﻛﮫ ﻣﮕر ﻧوﻋﯽ دﻋﺎﺋﯽ ﻛرده ای
ﭼون ز ﻣﻛر ﻧﻔس ﻣﯽ آﺷﻔﺗﮫ ای
ﯾﺎد آور ﭼﮫ دﻋﺎ ﻣﯾﮕﻔﺗﮫ ای
دار ﺑﺎ ﻣن ،ﯾﺎدم آﯾد ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﮔﻔت ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت ،اﻻ ھﻣﺗﯽ
ﭘﯾش ﺧﺎطر آﻣد او را آن دﻋﺎ
از ﺣﺿور ﻧور ﺑﺧش ﻣﺻطﻔﯽ
ﭘﯾش ﺧﺎطر آﻣدش آن ﮔم ﺷده
ھﻣت ﭘﯾﻐﻣﺑر روﺷن ﻛده
روﺷﻧﯽ ﻛﺎن ﻓرق ﺣق و ﺑﺎطل اﺳت
ﺗﺎﻓت زآن روزن ﻛﮫ از دل ﺗﺎ دل اﺳت
آن دﻋﺎ ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ام ﻣن ﺑو اﻟﻔﺿول
ﮔﻔت :اﯾﻧك ﯾﺎدم آﻣد ای رﺳول
ھﻣﭼو ﻏرﻗﮫ ،دﺳت و ﭘﺎﺋﯽ ﻣﯾزدم
ﭼون ﮔرﻓﺗﺎر ﮔﻧﮫ ﻣﯽ آﻣدم
ﻏرﻗﮫ دﺳت اﻧدر ﺣﺷﺎﯾش ﻣﯾزﻧد
ﭘُر ﮔﻧﮫ ﺑﺎب ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯾزﻧد
ﻣﺟرﻣﺎن را از ﻋذاب ﺑس ﺷدﯾد
از ﺗو ﺗﮭدﯾد و وﻋﯾدی ﻣﯾرﺳﯾد
ﺑﻧد ﻣﺣﻛم ﺑود و ﻗﻔل ﻧﺎﮔﺷود
ﻣﺿطرب ﻣﯽ ﮔﺷﺗم و ﭼﺎره ﻧﺑود
ﻧﯽ اﻣﯾد ﺗوﺑﮫ ،ﻧﮫ ﺟﺎی ﺳﺗﯾز
ﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺻﺑر و ،ﻧﮫ راه ﮔرﯾز

اﯾن ﭼﻧﯾن دﺷوار آﻣد ﮐﺎر ﻣن
آه ﻣﯾﻛردم ﻛﮫ ای ﺧﻼق ﻣن
ﭼﺎه ﺑﺎﺑل را ﺑﻛردﻧد اﺧﺗﯾﺎر
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* ﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎر ﻣن
ھﭼو ھﺎروت و ﭼو ﻣﺎروت از ﺣزن
از ﺧطر ھﺎروت و ﻣﺎروت آﺷﻛﺎر
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 .66دﮐر دﺷواری ﻋذاب آﺧرت و ﺳﺧﺗﯽ آن
◌ُﮔرﺑزﻧد و ﻋﺎﻗل و ﺳﺎﺣر وﺷﻧد
ﺗﺎ ﻋذاب آﺧرت اﯾﻧﺟﺎ ِﻛﺷﻧد
ﺳﮭل ﺗر ﺑﺎﺷد ز آﺗش رﻧﺞ د ُود
ﻧﯾك ﻛردﻧد و ﺑﺟﺎی ﺧوﯾش ﺑود
ﺳﮭل ﺑﺎﺷد رﻧﺞ دﻧﯾﺎ ﭘﯾش آن
ﺣد ﻧدارد وﺻف رﻧﺞ آن ﺟﮭﺎن
ﺑر ﺑدن زﺟری و دادی ﻣﯾﻛﻧد
ای ﺧﻧك آن ﻛو ﺟﮭﺎدی ﻣﯾﻛﻧد
ﺑر ﺧود اﯾن رﻧﺞ ﻋﺑﺎدت ﻣﯾﻧﮭد
ﺗﺎ ز رﻧﺞ آن ﺟﮭﺎﻧﯽ وارھد
ھم در اﯾن ﻋﺎﻟم ِﺑران ﺑر ﻣن ﺷﺗﺎب
ﻣن ھﻣﯽ ﮔﻔﺗم :ﻛﮫ ﯾﺎ رب ،آن ﻋذاب
در ﭼﻧﯾن درﺧواﺳت ﺣﻠﻘﮫ ﻣﯾزدم
ﺗﺎ در آن ﻋﺎﻟم ﻓراﻏت ﺑﺎﺷدم
ﺟﺎن ﻣن از رﻧﺞ ﺑﯽ آرام ﺷد
اﯾن ﭼﻧﯾن رﻧﺟورﺋﯽ ﭘﯾدام ﺷد
ﺑﯽ ﺧﺑر ﮔﺷﺗم ز ﺧوﯾش و ﻧﯾك و ﺑد
ﻣﺎﻧده ام از ذﻛر و از اوراد ﺧَود
ای ﺧﺟﺳﺗﮫ وی ﻣﺑﺎرك ﺧوی ﺗو
ﮔر ﻧﻣﯽ دﯾدم ﻛﻧون ﻣن روی ﺗو
ﻛردﯾم ﺷﺎھﺎﻧﮫ اﯾن ﻏﻣﺧوارﮔﯽ
ﻣﯾﺷدم از دﺳت ،ﻣن ﯾك ﺑﺎرﮔﯽ
ﺑر َﻣﻛن ﺗو ﺧوﯾش را از ﺑﯾﺦ و ﺑن
ﮔﻔت :ھﯽ ھﯽ اﯾن دﻋﺎ دﯾﮕر ﻣﻛن
ﻛﮫ ﻧﮭد ﺑر ﺗو ُﭼﻧﺎن ﻛوه ﺑﻠﻧد
ﺗو ﭼﮫ طﺎﻗت داری ای ﻣور ﻧژﻧد
از ﺳر ﺟﻠدی ﻧﻼﻓم ھﯾﭻ ﻓن
ﮔﻔت :ﺗوﺑﮫ ﻛردم ای ﺳﻠطﺎن ﻛﮫ ﻣن
از ﮔﻧﮫ در ﺗﯾﮫ ﻣﺎﻧده ﻣﺑﺗﻼ
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺗﯾﮫ اﺳت و ﺗو ﻣوﺳﯽ و ﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﻧزل اول اﺳﯾر
ﺳﺎﻟﮭﺎ ره ﻣﯾروﯾم و ،در اﺧﯾر
آﺧر اﻧدر ﮔﺎم اول ﺑوده اﻧد
* ﻗوم ﻣوﺳﯽ راه ﻣﯽ ﭘﯾﻣوده اﻧد
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 .67ذﮐر ﻗوم ﻣوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣرد و زن و ﭘﯾر و ﺟوان
* راز ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﭘﯾدا و ﻧﮭﺎن
ﺗﯾﮫ را راه و ﻛران ﭘﯾدا ﺷدی
ﮔر دل ﻣوﺳﯽ ز ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑُدی
ﻛﯽ رﺳﯾدی ﻣ ّن و ﺳﻠوی از ﺳﻣﺎ؟
ور ﺑﮫ ﻛل ﺑﯾزار ﺑودی او ز ﻣﺎ
در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﺎن اﻣﺎن ﺟﺎن ﺷدی
ﻛﯽ ز ﺳﻧﮕﯽ ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ﺟوﺷﺎن ﺷدی؟
اﻧدر اﯾن ﻣﻧزل ﻟﮭب ﺑر ﻣﺎ زدی
ﺑل ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧوان ،ﺧود آﺗش آﻣدی
ﮔﺎه ﺧﺻم ﻣﺎﺳت ،ﮔﺎھﯽ ﯾﺎر ﻣﺎ
ﭼون دو دل ﺷد ﻣوﺳﯽ اﻧدر ﻛﺎر ﻣﺎ
ﺣﻠم او رد ﻣﯾﻛﻧد ﺗﯾر ﺑﻼ
ﺧﺷﻣش آﺗش ﻣﯾزﻧد در رﺧت ﻣﺎ
ﻧﯾﺳت اﯾن ﻧﺎدر ز ﻟطﻔت ،ای ﻋزﯾز
ﻛﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺣﻠم ﮔردد ﺧﺷم ﻧﯾز؟
ﻧﺎم ﻣوﺳﯽ ﻣﯾﺑرم ،ﻗﺎﺻد ﭼﻧﯾن
ﻣدح ﺣﺎﺿر وﺣﺷت اﺳت از ﺑﮭر اﯾن
ﭘﯾش ﺗو ﯾﺎد آورم از ھﯾﭻ ﺗن
ور ﻧﮫ ﻣوﺳﯽ ﻛﯽ روا دارد ﻛﮫ ﻣن
ﻋﮭد ﺗو ﭼون ﻛوه ﺛﺎﺑت ﺑرﻗرار
ﻋﮭد ﻣﺎ ﺑﺷﻛﺳت ﺻد ﺑﺎر و ھزار
ﻋﮭد ﺗو ﻛوه و ز ﺻد ﻛُﮫ ھم ﻓزون
ﻋﮭد ﻣﺎ ﻛﺎه و ﺑﮫ ھر ﺑﺎدی زﺑون
رﺣﻣﺗﯽ ﻛن ای اﻣﯾر ﻟوﻧﮭﺎ
ﺣق آن ﻗوت ﻛﮫ ﺑر ﺗﻠوﯾن ﻣﺎ
اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺎ ﻣﻛن ای ﺷﺎه ﺑﯾش
ﺧوﯾش را دﯾدﯾم و رﺳواﯾﯽ ﺧوﯾش
ﻛرده ﺑﺎﺷﯽ ای ﻛرﯾم ﻣﺳﺗﻌﺎن
ﺗﺎ ﻓﺿﯾﺣت ھﺎی دﯾﮕر را ﻧﮭﺎن
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ﺑﯾﺣدی ﺗو در ﺟﻣﺎل و در ﻛﻣﺎل
ﺑﯾﺣدی ﺧوﯾش ﺑﮕﻣﺎر ای ﻛرﯾم
ھﯾن ﻛﮫ از ﺗﻘطﯾﻊ ﻣﺎ ﯾك ﺗﺎر ﻣﺎﻧد
اﻟﺑﻘﯾﮫ اﻟﺑﻘﯾﮫ ای ﺧدﯾو
ﺑﮭر ﻣﺎ ﻧﯽ ،ﺑﮭر آن ﻟطف ﻧﺧﺳت
ﭼون ﻧﻣودی ﻗدرﺗت ،ﺑﻧﻣﺎی رﺣم
اﯾن دﻋﺎ ﮔر ﺧﺷم اﻓزاﯾد ﺗرا
آﻧﭼﻧﺎن ﻛﺎدم ﺑﯾﻔﺗﺎد از ﺑﮭﺷت
دﯾو ِﻛﺑود ﻛﺎو ز آدم ﺑﮕذرد
در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻔﻊ آدم ﺷد ھﻣﮫ
ﺑﺎزﺋﯽ دﯾد و دو ﺻد ﺑﺎزی ﻧدﯾد
آﺗﺷﯽ زد ﺷب ،ﺑﮫ ِﻛﺷت دﯾﮕران
ﭼﺷم ﺑﻧدی ﺑود ﻟﻌﻧت دﯾو را
* ھم زﯾﺎن ﺟﺎن او ﺷد رﯾو او
ﻟﻌﻧت اﯾن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻛژﺑﯾﻧش ﻛﻧد
ﺗﺎ ﻧداﻧد ﻛﮫ ھر آن ﮐو ﺑَد ﮐﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ﻓرزﯾن ﺑﻧدھﺎ ﺑﯾﻧد ﺑﻌﻛس
زاﻧﻛﮫ ﮔر او ھﯾﭻ ﺑﯾﻧد ﺧوﯾش را
درد ﺧﯾزد زﯾن ﭼﻧﯾن دﯾدن درون
ﺗﺎ ﻧﮕﯾرد ﻣﺎدران را درد زه
اﯾن اﻣﺎﻧت در دل و ﺟﺎن ﺣﺎﻣﻠﺳت
ﻗﺎﺑﻠﮫ ﮔوﯾد ﻛﮫ زن را درد ﻧﯾﺳت
آﻧﻛﮫ او ﺑﯾدرد ﺑﺎﺷد ،ره زن اﺳت
آن اﻧﺎ ،ﺑﯽ وﻗت ﮔﻔﺗن ﻟﻌﻧت اﺳت
آن اﻧﺎ ﻣﻧﺻور ،رﺣﻣت ﺷد ﯾﻘﯾن
ﻻﺟرم ھر ﻣرغ ﺑﯽ ھﻧﮕﺎم را
ﺳر ﺑرﯾدن ﭼﯾﺳت؟ ﻛﺷﺗن ﻧﻔس را
آن ﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﻧﯾش ﻛژدم ﺑر ﻛﻧﯽ
ﺑر ﻛﻧﯽ دﻧدان ﭘر زھری ز ﻣﺎر
ھﯾﭻ ﻧﻛﺷد ﻧﻔس را ،ﺟز ظ ّل ﭘﯾر
ﭼون ﺑﮕﯾری ﺳﺧت ،آن ﺗوﻓﯾق ھوﺳت
ﯾت راﺳت دان
ﯾت ِإ ْذ َر َﻣ َ
ﻣﺎ َر َﻣ َ
دﺳت ﮔﯾرﻧده وی اﺳت و ﺑردﺑﺎر
ﻧﯾﺳت ﻏم ﮔر دﯾر ﺑﯽ او ﻣﺎﻧده ای
دﯾر ﮔﯾرد ﺳﺧت ﮔﯾرد رﺣﻣﺗش
ﮔر ﺗو ﺧواھﯽ ﺷرح اﯾن وﺻل و وﻻ
ور ﺗو ﮔوﯾﯽ ھم ﺑدﯾﮭﺎ از وی اﺳت
آن ﺑدی دادن ﻛﻣﺎل اوﺳت ھم

در ﻛژی ﻣﺎ ﺑﯾﺣدﯾم و در ﺿﻼل
ﺑر ﻛژی ﺑﯾﺣد ﻣﺷﺗﯽ ﻟﺋﯾم
ﻣﺻر ﺑودﯾم و ﯾﻛﯽ دﯾوار ﻣﺎﻧد
ﺗﺎ ﻧﮕردد ﺷﺎد ُﻛﻠﯽ ﺟﺎن دﯾو
ﻛﮫ ﺗو ﻛردی ﮔﻣرھﺎن را ﺑﺎزﺟﺳت
ای ﻧﮭﺎده رﺣﻣﮭﺎ در ﺷﺣم و ﻟﺣم
ﺗو دﻋﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻓرﻣﺎ ،ﻣﮭﺗرا
رﺟﻌﺗش دادی ﻛﮫ رﺳت از دﯾو زﺷت
ﺑر ﭼﻧﯾن ﻧطﻌﯽ از او ﺑﺎزی ﺑرد
ﻟﻌﻧت ﺣﺎﺳد ﺷده آن دﻣدﻣﮫ
ﭘس ﺳﺗون ﺧﯾﻣﮥ ﺧود را ﺑرﯾد
ﺑﺎد ﺳوی ِﮐﺷت او ﮐردش روان
ﺗﺎ زﯾﺎن ﺧﺻم دﯾد آن رﯾو را
ﺧود ﺗو ﮔوﺋﯽ ﺑود آدم ،دﯾو او
ﺣﺎﺳد و ﺧود ﺑﯾن و ﭘر ﻛﯾﻧش ﻛﻧد
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺎز آﯾد و ﺑر وی زﻧد
ﻣﺎت ﺑر وی ﮔردد و ﻧﻘﺻﺎن و وﻛس
ﻣﮭﻠك و ﻧﺎﺳور ﺑﯾﻧد رﯾش را
درد او را از ﺣﺟﺎب آرد ﺑرون
طﻔل در زادن ﻧﯾﺎﺑد ھﯾﭻ ره
اﯾن ﻧﺻﯾﺣﺗﮭﺎ ﻣﺛﺎل ﻗﺎﺑﻠﺳت
درد ﺑﺎﯾد ،درد ﻛودك را رھﯾﺳت
زاﻧﻛﮫ ﺑﯾدردی ،اﻧﺎ اﻟﺣق ﮔﻔﺗن اﺳت
وﯾن اﻧﺎ ،در وﻗت ﮔﻔﺗن رﺣﻣت اﺳت
وآن اﻧﺎ ﻓرﻋون ،ﻟﻌﻧت ﺷد ﺑﺑﯾن
ﺳر ﺑرﯾدن واﺟب اﺳت اﻋﻼم را
در ﺟﮭﺎد و ﺗرك ﮔﻔﺗن ﻟﻣس را
ﺗﺎ ﻛﮫ ﯾﺎﺑد او ز ﻛﺷﺗن اﯾﻣﻧﯽ
ﺗﺎ رھد ﻣﺎر از ﺑﻼی ﺳﻧﮕﺳﺎر
داﻣن آن ﻧﻔس ﻛش را ﺳﺧت ﮔﯾر
در ﺗو ھر ﻗوت ﻛﮫ آﯾد ،ﺟذب اوﺳت
ھر ﭼﮫ دارد ﺟﺎن ،ﺑود از ﺟﺎن ِ ﺟﺎن
دم ﺑﮫ دم آن دم ،از او اﻣﯾد دار
دﯾرﮔﯾر و ﺳﺧت ﮔﯾرش ﺧواﻧده ای
ﯾﻛدﻣت ﻏﺎﯾب ﻧدارد ﺣﺿرﺗش
از ﺳر اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺧوان ،واﻟﺿﺣﯽ
ﻟﯾك آن ﻧﻘﺻﺎن ﻓﺿل او ﻛﯽ اﺳت؟
ﻣن ﻣﺛﺎﻟﯽ ﮔوﯾﻣت ،ای ﻣﺣﺗﺷم
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 .68ﻣﺛﺎل در ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﻘدر ﺧﯾره و ﺷره
ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺻﺎف و ﻧﻘش ﺑﯽ ﺻﻔﺎ
ﻛرد ﻧﻘﺎﺷﯽ دو ﮔوﻧﮫ ﻧﻘﺷﮭﺎ
ﻧﻘش اﺑﻠﯾﺳﺎن و اﻓرﯾﺗﺎن زﺷت
ﻧﻘش ﯾوﺳف ﻛرد و ﺣور ﺧوش ﺳرﺷت
زﺷﺗﯽ او ﻧﯾﺳت آن رادی اوﺳت
ھر دو ﮔوﻧﮫ ﻧﻘش ز اﺳﺗﺎدی اوﺳت
ﺟﻣﻠﮫ زﺷﺗﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﮔردش ﺑر ﺗﻧد
زﺷت را در ﻏﺎﯾت زﺷﺗﯽ ﻛﻧد
ﺣس ﻋﺎﻟم ﭼﺎﺷﻧﯽ از وی ﭼﺷد
* ﺧوب را در ﻏﺎﯾت ﺧوﺑﯽ ِﮐﺷد
ﻣﻧﻛر اﺳﺗﺎدی اش رﺳوا ﺷود
ﺗﺎ ﻛﻣﺎل داﻧﺷش ﭘﯾدا ﺷود
زﯾن ﺳﺑب ﺧﻼق ﮔﺑر و ﻣﺧﻠص اﺳت
ور ﻧﺗﺎﻧد زﺷت ﻛردن ،ﻧﺎﻗص اﺳت
ﺑر ﺧداوﻧدﯾش ھر دو ﺳﺎﺟداﻧد
ﭘس از اﯾن رو ﻛﻔر و اﯾﻣﺎن ﺷﺎھداﻧد
زاﻧﻛﮫ ﺟوﯾﺎی رﺿﺎ و ﻗﺎﺻد اﺳت
ﻟﯾك ﻣوﻣن دان ﻛﮫ طوﻋﺎ ً ﺳﺎﺟد اﺳت
ﻟﯾك ﻗﺻد او ﻣرا ِد دﯾﮕر اﺳت
ھﺳت َﻛرھﺎ ﮔﺑر ھم ﯾزدان ﭘرﺳت
ﻟﯾك دﻋوی اﻣﺎرت ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻗﻠﻌﮥ ﺳﻠطﺎن ﻋﻣﺎرت ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻋﺎﻗﺑت ﺧود ،ﻗﻠﻌﮫ ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﺷود
ﮔﺷﺗﮫ ﯾﺎﻏﯽ ،ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣﻠك او ﺑود
ﻣﯾﻛﻧد ﻣﻌﻣور ،ﻧﯽ از ﺑﮭر ﺟﺎه
ﻣوﻣن آن ﻗﻠﻌﮫ ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻗﺎدری ﺑر ﺧوب و ﺑر زﺷت ﻣﮭﯾن
زﺷت ﮔوﯾد ،ای ﺷﮫ زﺷت آﻓرﯾن
ﭘﺎك ﮔرداﻧﯾدﯾم از ﻋﯾﺑﮭﺎ
ﺧوب ﮔوﯾد ،ای ﺷﮫ ﺣﺳن و ﺑﮭﺎ
ﺣﺎﺿری و ﻧﺎظری ﺑر ﺣﺎل ﻣن
* ﺣﻣد ﻟﮏ واﻟﺷﮑر ﻟﮏ ﯾﺎذاﻟﻣﻧن
ﺧوب را و زﺷت را ﭼون ﺧﺎر و ورد
ﺣﺎﺻل آﻧﮑﮫ او ھر آﻧﭼﮫ ﺧواﺳت ﮐرد
ﮐﺎر ﺳﺎز ﯾﻔﻌل ﷲ ﻣﺎ ﯾﺷﺎ
اوﺳت ﺑر ھر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺎدﺷﺎ

69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
69.7
69.8
69.9
69.10
69.11
69.12
69.13
69.14
69.15
69.16
69.17
69.18

 .69دﻋﺎ و ﺗوﺑﮫ آﻣوﺧﺗن رﺳول ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ ﺑﯾﻣﺎر را
اﯾن ﺑﮕو ،ﻛﺎی ﺳﮭل ﻛن دﺷوار را
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣر آن ﺑﯾﻣﺎر را
آﺗﻧﺎ ﻓﯽ دار ﻋﻘﺑﺎﻧﺎ ﺣﺳن
آﺗﻧﺎ ﻓﯽ دار دﻧﯾﺎﻧﺎ ﺣﺳن
ﻣﻘﺻد ﻣﺎ ﻟطف ﺧود ﺳﺎز ای ﺷرﯾف
راه را ﺑر ﻣﺎ ﭼو ﺑﺳﺗﺎن ﻛن ﻟطﯾف
ﻧﯽ ﻛﮫ دوزخ ﺑود راه ﻣﺷﺗرك؟
ﻣوﻣﻧﺎن در ﺣﺷر ﮔوﯾﻧد ای ﻣﻠك
ﻣﺎ ﻧدﯾدﯾم اﻧدر اﯾن ره دود و ﻧﺎر
ﻣوﻣن و ﻛﺎﻓر ﺑر او ﯾﺎﺑد ﮔذار
ﭘس ﻛﺟﺎ ﺑود آن ﮔذرﮔﺎه دﻧﯽ؟
ﻧك ﺑﮭﺷت و ﺑﺎرﮔﺎه اﯾﻣﻧﯽ
ﻛﺎن ﻓﻼن ﺟﺎ دﯾده اﯾد اﻧدر ﮔذر
ﭘس ﻣﻠك ﮔوﯾد ﻛﮫ آن روﺿﮥ ﺧﺿر
ﺑر ﺷﻣﺎ ﺷد ﺑﺎغ و ﺑﺳﺗﺎن و درﺧت
دوزخ آن ﺑود و ﺳﯾﺎﺳﺗﮕﺎه ﺳﺧت
آﺗﺷﯽ ﮔﺑر ﻓﺗﻧﮫ ﺟوی را
ﭼون ﺷﻣﺎ اﯾن ﻧﻔس دوزخ ﺧوی را
ﻧﺎر را ﻛﺷﺗﯾد از ﺑﮭر ﺧدا
ﺟﮭدھﺎ ﻛردﯾد ﺗﺎ ﺷد ﭘر ﺻﻔﺎ
ﺳﺑزۀ ﺗﻘوی ﺷد و ﻧور ھدی
آﺗش ﺷﮭوت ﻛﮫ ﺷﻌﻠﮫ ﻣﯾزدی
ظﻠﻣت ﺟﮭل از ﺷﻣﺎ ھم ﻋﻠم ﺷد
آﺗش ﺧﺷم از ﺷﻣﺎ ھم ﺣﻠم ﺷد
و آن ﺣﺳد ﭼون ﺧﺎر ﺑُد ،ﮔﻠزار ﺷد
آﺗش ﺣرص از ﺷﻣﺎ اﯾﺛﺎر ﺷد
ﺑﮭر ﺣق ﻛﺷﺗﯾد ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾش ﭘﯾش
ﭼون ﺷﻣﺎ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ آﺗﺷﮭﺎی ﺧوﯾش
اﻧدر او ﺗﺧم وﻓﺎ اﻧداﺧﺗﯾد
ﻧﻔس ﻧﺎری را ﭼو ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺎﺧﺗﯾد
ﺧوش ﺳراﯾﺎن در ﭼﻣن ﺑر طرف ﺟو
ﺑﻠﺑﻼن ذﻛر و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻧدر او
وز ﺟﺣﯾم ﻧﻔس آب آورده اﯾد
داﻋﯽ ﺣق را اﺟﺎﺑت ﻛرده اﯾد
از ﺣﻣﯾم ﻧﻔس آوردﯾد آب
* از ﺟﻧﺎن ﺳوی ﺟﻧﺎن ﮐردﯾد ﺑﺎب
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دوزخ ﻣﺎ ﻧﯾز در ﺣق ﺷﻣﺎ
ﭼﯾﺳت اﺣﺳﺎن را ﻣﻛﺎﻓﺎت ای ﭘﺳر؟
ﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾد ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾم؟
ﻣﺎ اﮔر ﻗﻼش و ﮔر دﯾواﻧﮫ اﯾم
ﺑر ﺧط و ﻓرﻣﺎن او ﺳر ﻣﯽ ﻧﮭﯾم
ﺗﺎ ﺧﯾﺎل دوﺳت در اﺳرار ﻣﺎﺳت
ھر ﻛﺟﺎ ﺷﻣﻊ ﺑﻼ اﻓروﺧﺗﻧد
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ ﻛز درون ﺧﺎﻧﮫ اﻧد
ای دل آن ﺟﺎ رو ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗو روﺷن اﻧد
در ﻣﯾﺎن ﺟﺎن ﺗو را ﺟﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد
در ﻣﯾﺎن ﺟﺎن اﯾﺷﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﮔﯾر
ﭼون ﻋطﺎرد دﻓﺗر دل واﻛﻧﻧد
ﭘﯾش ﺧوﯾﺷﺎن ﺑﺎش ،ﭼون آواره ای
ﺟزو را از ﻛل ﺧود ﭘرھﯾز ﭼﯾﺳت؟
ﺟﻧس را ﺑﯾن ،ﻧوع ﮔﺷﺗﮫ در روش
ﺗﺎ ﭼون زن ،ﻋﺷوه ﺧری ای ﺑﯽ ﺧرد
ﭼﺎﭘﻠوس و ﻟﻔظ ﺷﯾرﯾن و ﻓرﯾب
ﻣر ﺗرا ﺳﯾﻠﯽ و دﺷﻧﺎم ﺷﮭﺎن
ﺻﻔﻊ ﺷﺎھﺎن ﺧور ،ﻣﺧور ﺷﮭد ﺧﺳﺎن
زآﻧﻛﮫ زاﯾﺷﺎن ﺧﻠﻌت و دوﻟت رﺳد
ھر ﻛﺟﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺑرھﻧﮫ و ﺑﯽ ﻧوا
ﺗﺎ ﭼﻧﺎن ﮔردد ﻛﮫ ﻣﯾﺧواھد دﻟش
ﮔر ﭼﻧﺎن ﮔﺷﺗﯽ ﻛﮫ اﺳﺗﺎ ﺧواﺳﺗﯽ
ھر ﻛﮫ از اﺳﺗﺎ ﮔرﯾزد در ﺟﮭﺎن
ﭘﯾﺷﮫ ای آﻣوﺧﺗﯽ در ﻛﺳب ﺗن
در ﺟﮭﺎن ﭘوﺷﯾده ﮔﺷﺗﯽ و ﻏﻧﯽ
ﭘﯾﺷﮫ ای آﻣوز ﻛﺎﻧدر آﺧرت
آن ﺟﮭﺎن ﺷﮭری اﺳت ﭘر ﺑﺎزار و ﻛﺳب
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔت ﻛﺎﯾن ﻛﺳب ﺟﮭﺎن
ھﻣﭼو آن طﻔﻠﯽ ﻛﮫ ﺑر طﻔﻠﯽ ﺗﻧد
آن ﻣﺳﺎس طﻔل ﭼﺑود؟ ﺑﺎزﺋﯽ
ﻛودﻛﺎن ﺳﺎزﻧد در ﺑﺎزی دﻛﺎن
ﺷب ﺷود در ﺧﺎﻧﮫ آﯾد ﮔرﺳﻧﮫ
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﯾﮕﮫ اﺳت و ،ﻣرگ ،ﺷب
* ﺳوی ﺧﺎﻧﮥ ﮔور ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧده ای
ﻛﺳب دﯾن ،ﻋﺷق اﺳت و ﺟذب اﻧدرون
ب ﻓﺎﻧﯽ ﺧواھدت اﯾن ﻧﻔس ﺧس
ﻛﺳ ِ
ﻧﻔس ﺧس ،ﮔر ﺟوﯾدت ﻛﺳب ﺷرﯾف

ﺳﺑزه ﮔﺷت و ﮔﻠﺷن و ﺑرگ و ﻧوا
ﻟطف و اﺣﺳﺎن و ﺛواب ﻣﻌﺗﺑر
ﭘﯾش اوﺻﺎف ﺑﻘﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ اﯾم
ﻣﺳت آن ﺳﺎﻗﯽ و آن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ اﯾم
ﺟﺎن ﺷﯾرﯾن را ﮔروﮔﺎن ﻣﯽ دھﯾم
ﭼﺎﻛری و ﺟﺎن ﺳﭘﺎری ﻛﺎر ﻣﺎﺳت
ﺻد ھزاران ﺟﺎن ﻋﺎﺷق ﺳوﺧﺗﻧد
ﺷﻣﻊ روی ﯾﺎر را ﭘرواﻧﮫ اﻧد
وز ﺑﻼھﺎ ﻣر ﺗرا ﭼون ﺟوﺷن اﻧد
ﺗﺎ ﺗو را ﭘر ﺑﺎده ﭼون ﺟﺎﻣﯽ ﮐﻧﻧد
در ﻓﻠك ﺧﺎﻧﮫ ﻛن ای ﺑدر ﻣﻧﯾر
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑر ﺗو ِﺳ ّرھﺎ ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد
ﺑر ﻣﮫ ﻛﺎﻣل زن ،ار ﻣﮫ ﭘﺎره ای
ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ھﻣﮫ آﻣﯾز ﭼﯾﺳت؟
ﻏﯾﺑﮭﺎ ﺑﯾن ،ﮔﺷﺗﮫ ﻋﯾن از ﭘرﺗوش
از دروغ و ﻋﺷوه ﻛﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻣدد؟
ﻣﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﮭﯽ ﭼون زر ﺑﮫ ﺟﯾب
ﺑﮭﺗر آﯾد از ﺛﻧﺎی ﮔﻣرھﺎن
ﺗﺎ ﻛﺳﯽ ﮔردی ز اﻗﺑﺎل ﻛﺳﺎن
در ﭘﻧﺎه روح ،ﺟﺎن ﮔردد ﺟﺳد
دان ﻛﮫ او ﺑﮕرﯾﺧﺗﮫ ﺳت از اوﺳﺗﺎ
آن دل ﻛور ﺑد ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻠش
ﺧوﯾش را و ﺧوﯾش را آراﺳﺗﯽ
او ز دوﻟت ﻣﯾﮕرﯾزد ،اﯾن ﺑدان
ﭼﻧﮓ اﻧدر ﭘﯾﺷﮥ دﯾﻧﯽ ﺑزن
ﭼون ﺑرون آﯾﯽ از اﯾﻧﺟﺎ ،ﭼون ﻛﻧﯽ ؟
اﻧدر آﯾد دﺧل ﻛﺳب ﻣﻐﻔرت
ﺗﺎ ﻧﭘﻧداری ﻛﮫ ﻛﺳب اﯾﻧﺟﺎﺳت ،ﺣﺳب
ﭘﯾش آن ﻛﺳب اﺳت ﻟﻌب ﻛودﻛﺎن
ﺷﻛل ﺻﺣﺑت ﻛن ﻣﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﻛﻧد
ﺑﺎ ﺟﻣﺎع رﺳﺗﻣﯽ و ﻗﺎﺿﺋﯽ
ﺳود ﻧﺑود ،ﺟز ﻛﮫ ﺗﻌطﯾل زﻣﺎن
ﻛودﻛﺎن رﻓﺗﮫ ﺑﻣﺎﻧده ﯾك ﺗﻧﮫ
ﺑﺎز ﮔردی ،ﻛﯾﺳﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﭘُر ﺗﻌب
ﺑﺎ ﻓﻐﺎل واﺣﺳرﺗﺎ ﺑرﺧواﻧده ای
ﻗﺎﺑﻠﯾت ،ﻧور ﺣق دان ای ﺣرون
ﭼﻧد ﻛﺳب ﺧس ﻛﻧﯽ؟ ﺑﮕذار ﺑس
ﺣﯾﻠﮫ و ﻣﻛری ﺑود آن را ردﯾف
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 .70ﺑﯾدار ﻛردن اﺑﻠﯾس ﻣﻌﺎوﯾﮫ را ﻛﮫ وﻗت ﻧﻣﺎز ﺑﯾﮕﺎه ﺷد
ﺧﻔﺗﮫ ﺑُد در ﻗﺻر در ﯾك زاوﯾﮫ
در ﺧﺑر آﻣد ﻛﮫ آن ﻣﻌﺎوﯾﮫ
ﻛز زﯾﺎرﺗﮭﺎی ﻣردم ﺧﺳﺗﮫ ﺑود
ﻗﺻر را از اﻧدرون در ﺑﺳﺗﮫ ﺑود
ﭼﺷم ﭼون ﺑﮕﺷﺎد ﭘﻧﮭﺎن ﮔﺷت ﻣرد
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣردی ورا ﺑﯾدار ﻛرد
ﻛﯾﺳت ﻛﺎﯾن ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ و ﺟرات ﻧﻣود؟
ﮔﻔت اﻧدر ﻗﺻر ،ﻛس را ره ﻧﺑود
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑد زآن ﻧﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ ،ﻧﺷﺎن
ﮔرد ﺑرﮔﺷت و طﻠب ﻛرد آن زﻣﺎن
در ﭘس ﭘرده ﻧﮭﺎن ﻣﯾﻛرد رو
از ﭘس در ﻣدﺑری را دﯾد ،ﻛﺎو
ﮔﻔت ﻧﺎﻣم ﻓﺎش اﺑﻠﯾس ﺷﻘﯽ اﺳت
ﮔﻔت ھﯽ ،ﺗو ﻛﯾﺳﺗﯽ؟ ﻧﺎم ﺗو ﭼﯾﺳت؟
راﺳت ﮔو ،ﺑﺎ ﻣن ﻣﮕو ﺑر ﻋﻛس و ﺿد
ﮔﻔت ﺑﯾدارم ﭼرا ﻛردی ﺑﮫ ﺟد؟
ﺳوی ﻣﺳﺟد زود ﻣﯾﺑﺎﯾد دوﯾد
ﮔﻔت ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز آﺧر رﺳﯾد
ﻣﺻطﻔﯽ ﭼون د ُّر وﺣدت را ﺑﺳُﻔت
ﻋﺟﻠوا اﻟطﺎﻋﺎت ﻗﺑل اﻟﻔوت ﮔﻔت
ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﯾری رھﻧﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﻣرا
ﮔﻔت ﻧﯽ ﻧﯽ ،اﯾن ﻏرض ﻧﺑود ﺗرا
ﮔوﯾدم ﻛﮫ ﭘﺎﺳﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧم
دزد آﯾد از ﻧﮭﺎن در ﻣﺳﻛﻧم
دزد ﻛﯽ داﻧد ﺛواب و ﻣزد را؟
ﻣن ﻛﺟﺎ ﺑﺎور ﻛﻧم آن دزد را؟
از ﭼﮫ رو ﮔﺷﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺑرﻣن ﺷﻔﯾق؟
ﺧﺎﺻﮫ دزدی ﭼون ﺗو ،ﻗطﺎع اﻟطرﯾق
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راه طﺎﻋت را ﺑﺟﺎن ﭘﯾﻣوده اﯾم
ﮔﻔت ﻣﺎ اول ﻓرﺷﺗﮫ ﺑوده اﯾم
ﺳﺎﻛﻧﺎن ﻋرش را ھم دم ﺑُدﯾم
ﺳﺎﻟﻛﺎن راه را ﻣﺣرم ﺑُدﯾم
ﻣﮭر اول ﻛﯽ ز دل ﺑﯾرون ﺷود؟
ﭘﯾﺷﮥ اول ﻛﺟﺎ از دل رود؟
از دل ﺗو ﻛﯽ رود ُﺣب اﻟوطن؟
در ﺳﻔر ﮔر روم ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ُﺧﺗن
ﻋﺎﺷﻘﺎن درﮔﮫ وی ﺑوده اﯾم
ﻣﺎ ھم از ﻣﺳﺗﺎن اﯾن ﻣﯽ ،ﺑوده اﯾم
ﻋﺷق او در ﺟﺎن ﻣﺎ ﻛﺎرﯾده اﻧد
ﻧﺎف ﻣﺎ ﺑر ﻣﮭر او ﺑﺑرﯾده اﻧد
آب رﺣﻣت ﺧورده اﯾم از ﺟوﯾﺑﺎر
روز ﻧﯾﻛو دﯾده اﯾم از روزﮔﺎر
از ﻋدم ﻣﺎ را ﻧﮫ او ﺑرداﺷﺗﺳت؟
ﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﺎ را دﺳت ﻓﺿﻠش ﻛﺎﺷﺗﺳت؟
در ﮔﻠﺳﺗﺎن رﺿﺎ ﮔردﯾده اﯾم
ای ﺑﺳﺎ ﻛز وی ﻧوازش دﯾده اﯾم
ﭼﺷﻣﮭﺎی ﻟطف ﺑر ﻣﺎ ﻣﯾﮕﺷﺎد
ﺑر ﺳر ﻣﺎ دﺳت رﺣﻣت ﻣﯾﻧﮭﺎد
ﮔﺎھوارم را ﻛﮫ ﺟﻧﺑﺎﻧﯾد؟ او
در ﮔﮫ طﻔﻠﯽ ،ﻛﮫ ﺑودم ﺷﯾر ﺟو
ﻛﮫ ﻣرا ﭘرورد ،ﺟز ﺗدﺑﯾر او؟
از ﻛﮫ ﺧوردم ﺷﯾر ،ﻏﯾر ﺷﯾر او؟
ﻛﯽ ﺗوان آن را ز ﻣردم واﮔﺷود؟
ﺧوی ﻛﺎن ﺑﺎ ﺷﯾر رﻓت اﻧدر وﺟود
ﺑﺳﺗﮫ ﻛﯽ ﮔردﻧد درھﺎی ﻛرم؟
ﮔر ﻋﺗﺎﺑﯽ ﻛرد درﯾﺎی ﻛرم
ﻗﮭر ﺑر وی ﭼون ﻏﺑﺎری از ﻏش اﺳت
اﺻل ﻧﻘدش ﻟطف و داد و ﺑﺧﺷش اﺳت
ذره ھﺎ را آﻓﺗﺎب وی ﻧواﺧت
از ﺑرای ﻟطف ﻋﺎﻟم را ﺑﺳﺎﺧت
ﺑﮭر ﻗدر وﺻل او داﻧﺳﺗن اﺳت
ﻓرﻗت از ﻗﮭرش اﮔر آﺑﺳﺗن اﺳت
ﺗﺎ ﺑداﻧد ﻗدر اﯾﺎم وﺻﺎل
ﻣﯾدھد ﺟﺎن را ﻓراﻗش ﮔوﺷﻣﺎل
ﻗﺻد ﻣن از ﺧﻠق ،اﺣﺳﺎن ﺑوده اﺳت
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ﺣق ﻓرﻣوده اﺳت
ﺗﺎ ز ﺷﮭدم دﺳت آﻟودی ﻛﻧﻧد
آﻓرﯾدم ﺗﺎ ز ﻣن ﺳودی ﻛﻧﻧد
و ز ﺑرھﻧﮫ ﻣن ﻗﺑﺎﺋﯽ ﺑرﻛﻧم
ﻧﯽ ﺑرای آن ﻛﮫ ﻣن ﺳودی ﻛﻧم
ﭼﺷم ﻣن در روی ﺧوﺑش ﻣﺎﻧده اﺳت
ﭼﻧد روزی ﮔر ز ﭘﯾﺷم راﻧده اﺳت

ھر ﻛﺳﯽ ﻣﺷﻐول ﮔﺷﺗﮫ در ﺳﺑب
زاﻧﻛﮫ ﺣﺎدث ،ﺣﺎدﺛﯽ را ﺑﺎﻋث اﺳت
ھر ﭼﮫ آن ﺣﺎدث ،دو ﭘﺎره ﻣﯾﻛﻧم
آن ﺣﺳد از ﻋﺷق ﺧﯾزد ،ﻧز ﺟﺣود
ﻛﮫ ﺷود ﺑﺎ دوﺳت ﻏﯾری ھﻣﻧﺷﯾن
ھﻣﭼو ﺷرط ﻋطﺳﮫ ،ﮔﻔﺗن دﯾر زی
ﮔﻔت ﺑﺎزی ﻛن ،ﭼﮫ داﻧم در ﻓزود؟
ﺧوﯾﺷﺗن را در ﺑﻼ اﻧداﺧﺗم
ﻣﺎت اوﯾم ،ﻣﺎت اوﯾم ،ﻣﺎت او
ھﯾﭻ ﻛس در ﺷش ﺟﮭت ،از ﺷش دره
ﺧﺎﺻﮫ ﻛﮫ ،ﺑﯾﭼون ﻣر او را ﻛژ ﻧﮭد
اوش ﺑرھﺎﻧد ﻛﮫ ﺧﻼق ﺷش اﺳت
دﺳت ﺑﺎف ﺣﺿرت اﺳت و آن ِ او
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ﻛز ﭼﻧﺎن روﯾﯽ ،ﭼﻧﯾن ﻗﮭر ،ای ﻋﺟب
ﻣن ﺳﺑب را ﻧﻧﮕرم ،ﻛﺎن ﺣﺎدث اﺳت
ﻟطف ﺳﺎﺑق را ﻧظﺎره ﻣﯾﻛﻧم
ﺗرك ﺳﺟده ،از ﺣﺳد ﮔﯾرم ﻛﮫ ﺑود
ھر ﺣﺳد از دوﺳﺗﯽ ﺧﯾزد ﭼﻧﯾن
ھﺳت ﺷرط دوﺳﺗﯽ ،ﻏﯾرت ﭘزی
ﭼوﻧﻛﮫ ﺑر ﻧطﻌش ﺟز اﯾن ﺑﺎزی ﻧﺑود
آن ﯾﻛﯽ ﺑﺎزی ﻛﮫ ﺑَد ﻣن ﺑﺎﺧﺗم
در ﺑﻼ ھم ﻣﯾﭼﺷم ﻟذات او
ﭼون رھﺎﻧد ﺧوﯾﺷﺗن را؟ ای ﺳره
ﺟزو ﺷش ،از ﻛ ّل ﺷش ،ﭼون وارھد؟
ھر ﻛﮫ در ﺷش ،او درون آﺗش اﺳت
ﺧود اﮔر ﻛﻔر اﺳت و ،ﮔر اﯾﻣﺎن او
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 .72ﺑﺎز ﺗﻘرﯾر ﻛردن ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ﻣﻛر او را
ﻟﯾك ﺑﺧش ﺗو از اﯾﻧﮭﺎ ﻛﺎﺳت اﺳت
ﮔﻔت اﻣﯾر او را ،ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ راﺳت اﺳت
ﺣﻔره ﻛردی ،در ﺧزﯾﻧﮫ آﻣدی
ﺻد ھزاران ﭼو ﻣرا ﺗو َره زدی
ﻛﯾﺳت ﻛز دﺳت ﺗو ﺟﺎﻣﮫ ﭘﺎره ﻧﯾﺳت؟
آﺗﺷﯽ ،از ﺗو ﺑﺳوزم ،ﭼﺎره ﻧﯾﺳت
ﺗﺎ ﻧﺳوزاﻧﯽ ﺗو ﭼﯾزی ،ﭼﺎره ﻧﯾﺳت
طﺑﻌت ای آﺗش ،ﭼو ﺳوزاﻧﯾدﻧﯾﺳت
اوﺳﺗﺎد ﺟﻣﻠﮫ دزداﻧت ﻛﻧد
ﻟﻌﻧت اﯾن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺳوزاﻧت ﻛﻧد
ﻣن ﭼﮫ ﺑﺎﺷم ﭘﯾش ﻣﻛرت؟ ای ﻋدو
ﺑﺎ ﺧدا ﮔﻔﺗﯽ ،ﺷﻧﯾدی رو ﺑرو
ﺑﺎﻧﮓ ﻣرﻏﺎﻧﺳت ،ﻟﯾﻛن ﻣرغ ﮔﯾر
ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎی ﺗو ﭼون ﺑﺎﻧﮓ ﺻﻔﯾر
ﻣرغ ﻏره ،ﻛﺎﺷﻧﺎﺋﯽ آﻣدﺳت
ﺻد ھزاران ﻣرغ را ،آن ره زدﺳت
از ھوا آﯾد ﺷود اﯾﻧﺟﺎ اﺳﯾر
در ھوا ﭼون ﺑﺷﻧود ﺑﺎﻧﮓ ﺻﻔﯾر
دل ﻛﺑﺎب و ﺳﯾﻧﮫ ﺷرﺣﮫ ﺷرﺣﮫ اﻧد
ﻗوم ﻧوح از ﻣﻛر ﺗو در ﻧوﺣﮫ اﻧد
در ﻓﮑﻧدی در ﻋذاب و اﻧد ُھﺎن
ﻋﺎد را ﺗو ﺑﺎد دادی در ﺟﮭﺎن
در ﺳﯾﺎه آﺑﮫ ز ﺗو ﺧوردﻧد ﻏوط
از ﺗو ﺑود آن ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻗوم ﻟوط
ای ھزاران ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
ﻣﻐز ﻧﻣرود از ﺗو آﻣد رﯾﺧﺗﮫ
ﻛور ﮔﺷت از ﺗو ،ﻧﯾﺎﺑﯾد او وﻗوف
ﻋﻘل ﻓرﻋون ذﻛﯽ ﻓﯾﻠﺳوف
ﺑواﻟﺣﻛم ھم از ﺗو ﺑوﺟﮭﻠﯽ ﺷده
ﺑوﻟﮭب ھم از ﺗو ﻧﺎاھﻠﯽ ﺷده
ﻣﺎت ﻛرده ﺻد ھزار اﺳﺗﺎد را
ای ﺑر اﯾن ﺷطرﻧﺞ ﺑﮭر ﯾﺎد را
ﺳوﺧﺗﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎ ،ﺳﯾﮫ ﮔﺷﺗﮫ دﻟت
ای ز ﻓرزﯾن ﺑﻧدھﺎی ﻣﺷﻛﻠت
ﺗو ﭼو ﻛوھﯽ ،وﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎن ذره ای
ﺑﺣر ﻣﻛری ﺗو ،ﺧﻼﯾق ﻗطره ای
ﻏرق طوﻓﺎﻧﯾم ،اﻻ ﻣن ﻋُﺻم
ﻛﮫ رھد از ﻣﻛر ﺗو؟ ای ﻣﺧﺗﺻم
ﺑس ﺳﭘﺎه ﺟﻣﻊ ،از ﺗو ﻣﻔﺗرق
ﺑس ﺳﺗﺎرۀ ﺳﻌد ،از ﺗو ﻣﺣﺗرق
ﺳرﻧﮕون ﺗﺎ ﻗﻌر دوزخ ﺗﺎﺧﺗﮫ
* ﺑس ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐز ﺗو دﯾن درﺑﺎﺧﺗﮫ
ﺑس ﭼو ﺑرﺻﯾﺻﺎ ،ز ﺗو ﮐﺎﻓر ﺷده
* ﺑس ﭼو ﺑﻠﻌم ،از ﺗو ﻧوﻣﯾد آﻣده
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ﻣن َﻣ َﺣ ّﻛم ،ﻗﻠب را و ﻧﻘد را
اﻣﺗﺣﺎن ﻧﻘد و ﻗﻠﺑم ﻛرد ﺣق
ﺻﯾرﻓﯽ ام ﻗﯾﻣت او ﻛرده ام
ﻣر ﺑدان را ﭘﯾﺷواﺋﯽ ﻣﯽ ﻛﻧم
طﺎﻟﺣﺎن را ﻧﯾز ﯾﺎری ﻣﯾﮑﻧم
ﺷﺎﺧﮭﺎی ﺧﺷﮏ را ھم ﻣﯾﺑُرم
ﺗﺎ ﭘدﯾد آﯾد ﻛﮫ ﺣﯾوان ﺟﻧس ﻛﯾﺳت
در ﺳﮕﯽ و آھوﺋﯽ دارد ﺷﻛﯽ
ﺗﺎ ﻛداﻣﯾن ﺳو ﻛﻧد او ﮔﺎم ﺗﯾز
ور ﮔﯾﺎ ﺧواھد ،ﯾﻘﯾن آھو رگ اﺳت
زاد از اﯾن ھر دو ﺟﮭﺎن ﺧﯾر و ﺷر
ﻗوت ﻧﻔس و ،ﻗوت ﺟﺎن را ﻋرﺿﮫ ﻛن
ور ﻏذای روح ﺧواھد ﺳرور اﺳت
ور رود در ﺑﺣر ﺟﺎن ،ﯾﺎﺑد ﮔﮭر
ﻟﯾك اﯾن ھر دو ﺑﮫ ﯾك ﻛﺎر اﻧدرﻧد
دﺷﻣﻧﺎن ﺷﮭوات ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﻛﻧﻧد
داﻋﯾم ﻣن ،ﺧﺎﻟق اﯾﺷﺎن ﻧﯾم
ﺧوب را ﻣن زﺷت ﺳﺎزم؟ رب ﻧﮫ ام
ﻛﺎﯾن ﺳﯾﮫ رو ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻣرد را
ُﺟرم او را ِﻧﮫ ﮐﮫ روی ﻣن ُزدود
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم ،زﺷت ﻛو و ﺧوب ﻛو؟
ز اھل زﻧدان ﻧﯾﺳﺗم ،ﯾزدان ﮔواﺳت
ﺗرﺑﯾﺗﮭﺎ ﻣﯾﻛﻧم ﻣن داﯾﮫ وار
ﻣﯽ ﺑﺑرم ،ﺗﺎ رھد از ﭘُﺷك ﻣﺷك
ﻣر ﻣرا ﭼﮫ ﻣﯾﺑری ﺳر ،ﺑﯽ ﺧطﺎ؟
ﺑس ﻧﺑﺎﺷد ﺧﺷﻛﯽ ﺗو ﺟرم ﺗو؟
ﺗو ﭼرا ﺑﯽ ﺟرم ﻣﯽ ﺑُری ﭘﯾم؟
ﻛﺎﺷﻛﯽ ﻛژ ﺑودی و ﺗر ﺑودﺋﯽ
اﻧدر آب زﻧدﮔﯽ آﻏﺷﺗﮫ ای
ﺑﺎ درﺧت ﺧوش ﻧﺑوده وﺻل ﺗو
آن ﺧوﺷﯽ اﻧدر ﻧﮭﺎدش ﺑر زﻧد
ﺧوی اﺻل ﻣن ،ھﻣﯾن اﺳت و ھﻣﯾن
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ﮔﻔت اﺑﻠﯾﺳش ،ﮔﺷﺎ اﯾن ﻋﻘد را
اﻣﺗﺣﺎن ﺷﯾر و ﻛﻠﺑم ﻛرد ﺣق
ﻗﻠب را ﻣن ﻛﯽ ﺳﯾﮫ رو ﻛرده ام؟
ﻧﯾﻛوان را رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﻛﻧم
* ﺻﺎﻟﺣﺎن را ﭘﯾﺷوا و ﻣﺄﻣﻧم
* ﺑﺎﻏﺑﺎﻧم ،ﺷﺎخ ﺗر ﻣﯾﭘرورم
اﯾن ﻋﻠﻔﮭﺎ ﻣﯾﻧﮭم ،از ﺑﮭر ﭼﯾﺳت؟
ﺳﮓ ﭼو از آھو ﺑزاﯾد ﻛودﻛﯽ
ﺗو ﮔﯾﺎه و اﺳﺗﺧوان ﭘﯾﺷش ﺑرﯾز
ﮔر ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗﺧوان آﯾد ،ﺳﮓ اﺳت
ﻗﮭر و ﻟطﻔﯽ ﺟﻔت ﺷد ﺑﺎ ھﻣدﮔر
ﺗو ﮔﯾﺎه و اﺳﺗﺧوان را ﻋرﺿﮫ ﻛن
ﮔر ﻏذای ﻧﻔس ﺟوﯾد اﺑﺗر اﺳت
ﮔر ﻛﻧد او ﺧدﻣت ﺗن ،ھﺳت ﺧر
ﮔر ﭼﮫ اﯾن دو ﻣﺧﺗﻠف ﺧﯾر و ﺷرﻧد
اﻧﺑﯾﺎ طﺎﻋﺎت ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﻛﻧﻧد
ﻧﯾك را ﭼون ﺑَد ﻛﻧم؟ ﯾزدان ﻧﯾم
زﺷت را و ﺧوب را آﯾﯾﻧﮫ ام
آﯾﻧﮫ اﻧداﺧت ھﻧدو درد را
ﮔﻔت آﯾﯾﻧﮫ ،ﮔﻧﮫ از ﻣن ﻧﺑود
او ﻣرا ﻏﻣﺎز ﻛرد و راﺳت ﮔو
ﻣن ﮔواھم ،ﺑر ﮔوا زﻧدان ﻛﺟﺎﺳت؟
ھر ﻛﺟﺎ ﺑﯾﻧم ﻧﮭﺎل ﻣﯾوه دار
ھر ﻛﺟﺎ ﺑﯾﻧم درﺧت ﺗﻠﺦ و ﺧﺷك
ﺧﺷك ﮔوﯾد ﺑﺎﻏﺑﺎن را ،ﻛﺎی ﻓﺗﯽ
ﺑﺎﻏﺑﺎن ﮔوﯾد ﺧﻣش ،ای زﺷت ﺧو
ﺧﺷك ﮔوﯾد راﺳﺗم ﻣن ،ﻛژ ﻧﯾم
ﺑﺎﻏﺑﺎن ﮔوﯾد اﮔر ﻣﺳﻌودﺋﯽ
ﺟﺎذب آب ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮔﺷﺗﮫ ای
ﺗﺧم ﺗو ﺑَد ﺑوده اﺳت و اﺻل ِ ﺗو
ﺷﺎخ ﺗﻠﺦ ار ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ وﺻﻠت ﻛﻧد
* ﮔر ﺗو را ﺑﯾدار ﮐردم ،ﺑﮭر دﯾن
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 .74ﻋﻧف ﻛردن ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑﺎ اﺑﻠﯾس
ﻣر ﺗو را ره ﻧﯾﺳت ،در ﻣن ،ره ﻣﺟو
ﮔﻔت اﻣﯾر ،ای راه زن ،ﺣﺟت ﻣﮕو
ھر ﻟﺑﺎﺳﺎﺗﯽ ﻛﮫ آری ،ﻛﯽ ﺧرم؟
ره زﻧﯽ ﺗو ،ﻣن ﻏرﯾب و ﺗﺎﺟرم
ﺗو ﻧﮫ ای رﺧت ﻛﺳﯽ را ﻣﺷﺗری
ِﮔرد رﺧت ﻣن َﻣﮕرد از ﻛﺎﻓری
ور ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺷﺗری ،ﻣﻛر اﺳت و ﻓن
ﻣﺷﺗری ﻧﺑود ﻛﺳﯽ را راه زن
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 .75ﻧﺎﻟﯾدن ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑﮫ ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﻣﮑر اﺑﻠﯾس و ﻧﺻرت ﺧواﺳﺗن
ای ﺧدا ﻓرﯾﺎد ﻣﺎ رس زﯾن ﻋدو
ﺗﺎ ﭼﮫ دارد اﯾن ﺣﺳود اﻧدر ﻛدو؟
در رﺑﺎﯾد از ﻣن اﯾن رھزن ﻧﻣد
ﮔر ﯾﻛﯽ ﻓﺻل دﮔر در ﻣن دﻣد
رﺣم ﮐن ،ور ﻧﮫ ﮔﻠﯾﻣم ﺷد ﺳﯾﺎه
اﯾن ﺣدﯾﺛش ھﻣﭼو دود اﺳت ای اﻟﮫ
ﻛﺎوﺳت ﻓﺗﻧﮥ ھر ﺷرﯾف و ھر ﺧﺳﯾس
ﻣن ﺑﮫ ﺣﺟت ﺑر ﻧﯾﺎﯾم ﺑﺎ ﺑﻠﯾس
در ﺗﮓ ﭼون ﺑرق اﯾن ﺳﮓ ﺑﯽ ﺗﮕﺳت
آدﻣﯽ ﻛﺎو َﻋﻠَ ُم اﻻﺳﻣﺎ ﺑﮕﺳت
ﭼون ﺳﻣك در ﺷﺳت او ﺷد از ﺳﻣﺎك
از ﺑﮭﺷت اﻧداﺧﺗش ﺑر روی ﺧﺎك
ﻧﯾﺳت دﺳﺗﺎن و ﻓﺳوﻧش را ﺣدی
ﻧوﺣﮥ إﻧﺎ ظﻠﻣﻧﺎ ﻣﯾزدی
ﺻد ھزاران ﺳﺣر در وی ﻣﺿﻣر اﺳت
اﻧدرون ھر ﺣدﯾث او ﺷر اﺳت
در زن و در ﻣرد اﻓروزد ھوس
ﻣردی ﻣردان ﺑﺑﻧدد در ﻧﻔس
ﺑر ﭼﯾم ﺑﯾدار ﻛردی؟ راﺳت ﮔو
ای ﺑﻠﯾس ﺧﻠق ﺳوز ﻓﺗﻧﮫ ﺟو
ھﯾن ﻏرض را در ﻣﯾﺎن ﻧﮫ ﺑﯽ ﻓﻧﯽ
* زاﻧﮑﮫ ﺣﺟت در ﻧﮕﻧﺟد ﺑﺎ ﻣﻧﯽ
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 .76ﺑﺎز ﺗﻘرﯾر ﮐردن اﺑﻠﯾس ﺗﻠﺑﯾس ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ
ﻧﺷﻧود او راﺳت را ﺑﺎ ﺻد ﻧﺷﺎن
ﮔﻔت ھر ﻣردی ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﺑَد ﮔﻣﺎن
ﭼون دﻟﯾل آری ﺧﯾﺎﻟش ﺑﯾش ﺷد
ھر دروﻧﯽ ﻛﮫ ﺧﯾﺎل اﻧدﯾش ﺷد
ﺗﯾﻎ ﻏﺎزی دزد را آﻟت ﺷود
ﭼون ﺳﺧن در وی رود ،ﻋﻠت ﺷود
ھﺳت ﺑﺎ اﺑﻠﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺟﻧون
ﭘس ﺟواب او ﺳﻛوت اﺳت و ﺳﻛون
ﮐﮫ ﺗو از ﺷرش ﺑﻣﺎﻧدﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺑس
* ﺗو ز ﺣق ﺗرس و ،ازو ﺟو ﻗطﻊ ﻧﻔس
ﺷر آن ﻧﻔس ﻟﺋﯾم
ﺗو ز ﻣن ،ﺑﺎ ﺣق ﭼﮫ ﻧﺎﻟﯽ ای ﻋﻠﯾم؟
رو ﺑﻧﺎل از ّ
ﺗب ﺑﮕﯾرد ،طﺑﻊ ﺗو ﻣﺧﺗل ﺷود
ﺗو ﺧوری ﺣﻠوا ﺗو را د ُ ّﻣل ﺷود
ﭼون ﻧﺑﯾﻧﯽ از ﺧود آن ﺗﻠﺑﯾس را
ﺑﯽ ﮔﻧﮫ ﻟﻌﻧت ﻛﻧﯽ اﺑﻠﯾس را
ﻛﮫ ﭼو روﺑﮫ ﺳوی دﻧﺑﮫ ﻣﯾروی
ﻧﯾﺳت از اﺑﻠﯾس ،از ﺗوﺳت ای ﻏوی
دام ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧداﻧﯽ روﺑﮭﺎ
ﭼون ﻛﮫ در ﺳﺑزه ﺑﺑﯾﻧﯽ دﻧﺑﮫ را
ﻣﯾل دﻧﺑﮫ ﭼﺷم و ﻋﻘﻠت ﻛور ﻛرد
زآن ﻧداﻧﯽ ،ﻛت ز داﻧش دور ﻛرد
ﻧﻔﺳك اﻟﺳودا ﺟﻧت ﻻ ﺗﺧﺗﺻم
ُﺣﺑك اﻷﺷﯾﺎء ﯾﻌﻣﯾك ﯾﺻم
ﻣن ز ﺑد ﺑﯾزارم و از ﺣرص و ﻛﯾن
ﺗو ﮔﻧﮫ ﺑر ﻣن ﻣﻧﮫ ،ﻛژ ﻣژ ﻣﺑﯾن
ﻣر ﻣرا ﺑر ﭼﺎر ﺿد ﺷد ﻣﮑﺗﻧف
* ﺣرص و ﮐﯾن ھﺳت از طﺑﺎع ﻣﺧﺗﻠف
اﻧﺗظﺎرم ﺗﺎ ﺷﺑم آﯾد ﺑﮫ روز
ﻣن ﺑدی ﻛردم ،ﭘﺷﯾﻣﺎﻧم ھﻧوز
ﺗﺎ ﻣﮕر اﯾن دی ﻣﮭم ﮔردد ﺗﻣوز
* ھم اﻣﯾدی ﻣﯾﭘزم ﺑﺎ درد و ﺳوز
ﻓﻌل ﺧود ﺑر ﻣن ﻧﮭد ھر ﻣرد و زن
ﻣﺗﮭم ﮔﺷﺗم ﻣﯾﺎن ﺧﻠق ﻣن
ﻣﺗﮭم ﺑﺎﺷد ﻛﮫ او در طﻧطﻧﮫ اﺳت
ﮔرگ ﺑﯾﭼﺎره اﮔر ﭼﮫ ﮔرﺳﻧﮫ اﺳت
ت زَ ﻓت
از ﺿﻌﯾﻔﯽ ﭼون ﻧﺗﺎﻧد راه رﻓت
ﺧﻠق ﮔوﯾد ﺗﺧﻣﮫ اﺳت از ﻟو ِ
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 .77ﺑﺎز اﻟﺣﺎح ﻛردن ﻣﻌﺎوﯾﮫ اﺑﻠﯾس را
داد ﺳوی راﺳﺗﯽ ﻣﯾﺧواﻧدت
ﮔﻔت :ﻏﯾر راﺳﺗﯽ ﻧرھﺎﻧدت
ﻣﻛر ﻧﻧﺷﺎﻧد ﻏﺑﺎر ﺟﻧﮓ ﻣن
راﺳت ﮔو ﺗﺎ وارھﯽ از ﭼﻧﮓ ﻣن
ای ﺧﯾﺎل اﻧدﯾش ﭘُر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ
ﮔﻔت :ﭼون داﻧﯽ دروغ و راﺳت را؟
ﻗﻠب و ﻧﯾﻛو را ﻣﺣك ﺑﻧﮭﺎده اﺳت
ﮔﻔت :ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻧﺷﺎﻧﯽ داده اﺳت

ﺑﺎز اﻟﺻدق طﻣﺎﻧﯾن طروب
آب و روﻏن ھﯾﭻ ﻧﻔروزد ﻓروغ
راﺳﺗﯾﮭﺎ داﻧﮥ دام دل اﺳت
ﻛو ﻧداﻧد ﭼﺎﺷﻧﯽ اﯾن و آن
طﻌم ﺻدق و ﻛذب را ﺑﺎﺷد ﻋﻠﯾم
از دل آدم ﺳﻠﯾﻣﯽ را رﺑود
ﻏره ﮔﺷت و زھر ﻗﺎﺗل ﻧوش ﻛرد
ّ
ت ھوس
ﻣﯾﭘرد ﺗﻣﯾﯾز از ﻣﺳ ِ
زآن ﭘذﯾراﯾﻧد دﺳﺗﺎن ﺗرا
ﭼﺷم ﺧود را آﺷﻧﺎی راز ﻛرد
ﺑﺷﻧو آﻧرا ﺗﺎ ﮔﺷﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧد
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ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :اﻟﻛذب رﯾب ﻓﯽ اﻟﻘﻠوب
دل ﻧﯾﺎراﻣد ز ﮔﻔﺗﺎر دروغ
در ﺣدﯾث راﺳت ،آرام دل اﺳت
دل ﻣﮕر رﻧﺟور ﺑﺎﺷد ﺑد دھﺎن
ﭼون ﺷود از رﻧﺞ و ﻋﻠت دل ﺳﻠﯾم
ﺣرص آدم ﭼون ﺳوی ﮔﻧدم ﻓزود
ﭘس دروغ و ﻋﺷوه ات را ﮔوش ﻛرد
ﻛژدم از ﮔﻧدم ﻧداﻧﺳت آن ﻧﻔس
ﺧﻠق ﻣﺳت آرزوﯾﻧد و ھوا
ھر ﻛﮫ ﺧود را از ھوا ﺧود ﺑﺎز ﻛرد
ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﺣﮑﺎﯾت ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
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 .78ﺷﻛﺎﯾت ﻗﺎﺿﯽ از آﻓت ﻗﺿﺎ و ﺟواب ﮔﻔﺗن ﻧﺎﯾب ﻗﺎﺿﯽ ﻣر او را
ﮔﻔت ﻧﺎﯾب ،ﻗﺎﺿﯾﺎ ﮔرﯾﮫ ز ﭼﯾﺳت ؟
ﻗﺎﺿﺋﯽ ﺑﻧﺷﺎﻧدﻧد او ﻣﯽ ﮔرﯾﺳت
وﻗت ﺷﺎدی و ﻣﺑﺎرك ﺑﺎد ﺗوﺳت
اﯾن ﻧﮫ وﻗت ﮔرﯾﮫ و ﻓرﯾﺎد ﺗوﺳت
در ﻣﯾﺎن آن دو ﻋﺎﻟم ،ﺟﺎھﻠﯽ
ﮔﻔت :اه ،ﭼون ﺣﻛم راﻧد ﺑﯽ دﻟﯽ؟
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺳﻛﯾن ﭼﮫ داﻧد ز آن دو ﺑﻧد؟
آن دو ﺧﺻم از واﻗﻌﮥ ﺧود واﻗﻔﻧد
ﭼون رود در ﺧوﻧﺷﺎن و ﻣﺎﻟﺷﺎن ؟
ﺟﺎھل اﺳت و ﻏﺎﻓل اﺳت از ﺣﺎﻟﺷﺎن
ﺟﺎھﻠﯽ ﺗو ،ﻟﯾك ﺷﻣﻊ ﻣﻠﺗﯽ
ﮔﻔت :ﺧﺻﻣﺎن ﻋﺎﻟﻣﻧد و ﻋﻠﺗﯽ
آن ﻓراﻏت ھﺳت ،ﻧور دﯾده ﮔﺎن
زاﻧﻛﮫ ﺗو ﻋﻠت ﻧداری در ﻣﯾﺎن
ﻋﻠﻣﺷﺎن را ﻋﻠت اﻧدر ﮔور ﻛرد
وان دو ﻋﺎ ِﻟم را ﻏرﺿﺷﺎن ﻛور ﻛرد
ﻋﻠم را ﻋﻠت ﻛژ و ظﺎﻟم ﻛﻧد
ﺟﮭل را ،ﺑﯽ ﻋﻠﺗﯽ ،ﻋﺎﻟم ﻛﻧد
ﭼون طﻣﻊ ﻛردی ،ﺿرﯾر و ﺑﻧده ای
ﺗﺎ ﺗو رﺷوت ﻧﺳﺗدی ،ﺑﯾﻧﻧده ای
ﻟﻘﻣﮫ ھﺎی ﺷﮭوﺗﯽ ﻛم ﺧورده ام
از ھوا ﻣن ﺧوی را واﻛرده ام
راﺳت را داﻧد ﺣﻘﯾﻘت از دروغ
ﭼﺎﺷﻧﯽ ﮔﯾر دﻟم ﺷد ﺑﺎ ﻓروغ
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 .79ﺑﮫ اﻗرار آوردن ﻣﻌﺎوﯾﮫ اﺑﻠﯾس را
راﺳﺗﯽ ﮔو و دروﻏﯽ را ﻣﺟو
ای ﺳﮓ ﻣﻠﻌون ﺟواب ﻣن ﺑﮕو
دﺷﻣن ﺑﯾدارﺋﯽ ﺗو ،ای دﻏﺎ
ﺗو ﭼرا ﺑﯾدار ﻛردی ﻣر ﻣرا ؟
ھﻣﭼو ﺧﻣری ،ﻋﻘل و داﻧش را ﺑری
ھﻣﭼو ﺧﺷﺧﺎﺷﯽ ،ھﻣﮫ ﺧواب آوری
راﺳت را داﻧم ،ﺗو ﺣﯾﻠﺗﮭﺎ ﻣﺟو
ﭼﺎر ﻣﯾﺧت ﻛرده ام ،ھﯾن راﺳت ﮔو
ﺻﺎﺣب آن ﺑﺎﺷد ،اﻧدر طﺑﻊ و ﺧو
* ﻣن ز ھر ﻛس آن طﻣﻊ دارم ،ﻛﮫ او
ﻣر ﻣﺧﻧث را ﻧﮕﯾرم ﻟﺷﮕری
ﻣن ز ﺳرﻛﮫ ﻣﯽ ﻧﺟوﯾم ﺷﮑری
ﻛﺎو ﺑود ﺣق ،ﯾﺎ ﺧود از ﺣق آﯾﺗﯽ
ھﻣﭼو ﮔﺑران ،ﻣﯽ ﻧﺟوﯾم از ﺑﺗﯽ
ت ﺧﺷك
ﻣن ز ﺳرﮔﯾن ،ﻣﯽ ﻧﺟوﯾم ﺑوی ﻣﺷك
ﻣن در آب ﺟو ﻧﺟوﯾم ِﺧﺷ ِ
ﮐﺎر ﻧﺎﮐرده ،ﻧﺟوﯾم ھﯾﭻ ﻣزد
ﻣن ﻧﺟوﯾم ﭘﺎﺳﺑﺎﻧﯽ را ز دزد
ﻛﮫ ﻣرا ﺑﯾدار ﮔرداﻧد ﺑﮫ ﺧﯾر
ﻣن ز ﺷﯾطﺎن اﯾن ﻧﺟوﯾم ،ﻛﺎوﺳت ﻏﯾر
 .80راﺳت ﮔﻔﺗن اﺑﻠﯾس ﻣﮑر ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ

ﻣﯾر از او ﻧﺷﻧﯾد و ﻛرد اﺳﺗﯾز و ﻧﮑر
ﻛردﻣت ﺑﯾدار ﻣﯾدان ای ﻓﻼن
از ﭘﯽ ﭘﯾﻐﻣﺑر دوﻟت ﻓراز
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺗﺎرﯾك ﮔﺷﺗﯽ ﺑﯽ ﺿﯾﺎ
از دو ﭼﺷم ﺗو ،ﻣﺛﺎل ﻣﺷﻛﮭﺎ
ﻛو ﻧﻣﺎز و ،ﻛو ﻓروغ آن ﻧﯾﺎز ؟
ﻻﺟرم ﻧﺷﻛﯾﺑد از وی ﺳﺎﻋﺗﯽ
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ﮔﻔت ﺑﺳﯾﺎر آن ﺑﻠﯾس از ﻣﻛر و ﻏدر
از ﺑن دﻧدان ﺑﮕﻔﺗش ﺑﮭر آن
ﺗﺎ رﺳﯽ اﻧدر ﺟﻣﺎﻋت در ﻧﻣﺎز
ﮔر ﻧﻣﺎز از وﻗت رﻓﺗﯽ ﻣر ﺗرا
از ﻏﺑﯾن و درد رﻓﺗﯽ اﺷﻛﮭﺎ
آن ﻏﺑﯾن و درد ﺑودی ﺻد ﻧﻣﺎز
ذوق دارد ھر ﻛﺳﯽ در طﺎﻋﺗﯽ

81.1
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 .81ﻓﺿﯾﻠت ﺣﺳرت ﺧوردن آن ﺷﺧص ﺑر ﻓوت ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت
ﻣردم از ﻣﺳﺟد ھﻣﯽ آﻣد ﺑرون
آن ﯾﻛﯽ ﻣﯾرﻓت در ﻣﺳﺟد درون
ﻛﮫ ز ﻣﺳﺟد ﻣﯽ ﺑرون آﯾﻧد زود
ﮔﻔت ﭘرﺳﺎن ﻛﮫ ﺟﻣﺎﻋت را ﭼﮫ ﺑود؟
ﺑﺎ ﺟﻣﺎﻋت ﻛرد و ﻓﺎرغ ﺷد ز راز
آن ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗش ﻛﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻧﻣﺎز
ﭼوﻧﻛﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑدادﺳت اﻟﺳﻼم
ﺗو ﻛﺟﺎ در ﻣﯾروی ای ﻣرد ﺧﺎم؟
آه او ﻣﯾداد از دل ﺑوی ﺧون
ﮔﻔت آه و دود از آن آﻣد ﺑرون
ﺗو ﺑﮫ ﻣن ده ،آن ﻧﻣﺎز ﻣن ﺗو را
آن ﯾﻛﯽ از ﺟﻣﻊ ﮔﻔت ،اﯾن آه را
او ﺳﺗد آن آه را ﺑﺎ ﺻد ﻧﯾﺎز
ﮔﻔت دادم آه و ﭘذرﻓﺗم ﻧﻣﺎز
ﺑﺎز ﺑود و در ﭘﯽ ﺷﮭﺑﺎز ﮔﺷت
* ﺑﺎ ﻧﯾﺎز و ﺑﺎ ﺗﺿرع ﺑﺎزﮔﺷت
ﻛﮫ ﺧرﯾدی آب ﺣﯾوان و ﺷﻔﯽ
ﺷب ﺑﮫ ﺧواب اﻧدر ﺑﮕﻔﺗش ھﺎﺗﻔﯽ
ﺷد ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻠﮥ ﺧﻠﻘﺎن ﻗﺑول
ﺣرﻣت اﯾن اﺧﺗﯾﺎر و اﯾن دﺧول
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 .82ﺗﺗﻣﮥ اﻗرار اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻣﻛر و ﻓرﯾب ﺧود را
ﻣﻛر ﺧود اﻧدر ﻣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎد
ﭘس ﻋزازﯾﻠش ﺑﮕﻔت ،ای ﻣﯾر راد
ﻣﯾزدی از درد دل ،آه و ﻓﻐﺎن
ﮔر ﻧﻣﺎزت ﻓوت ﻣﯾﺷد آن زﻣﺎن
در ﮔذﺷﺗﯽ از دو ﺻد ذﻛر و ﻧﻣﺎز
آن ﺗﺎﺳف ،و آن ﻓﻐﺎن و آن ﻧﯾﺎز
ﺗﺎ ﻧﺳوزاﻧد ﭼﻧﯾن آھﯽ ﺣﺟﯾب
ﻣن ﺗرا ﺑﯾدار ﻛردم از ﻧﮭﯾب
ﺗﺎ ﺑدان راھﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣر ﺗرا
ﺗﺎ ﭼﻧﺎن آھﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣر ﺗرا
ﻋدوم ،ﻛﺎر ﻣن ﻣﻛر اﺳت و ﻛﯾن
ﻣن ﺣﺳودم ،از ﺣﺳد ﻛردم ﭼﻧﯾن
ﻣن ّ
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 .83ﺗﺻدﯾق ﮐردن ﻣﻌﺎوﯾﮫ اﺑﻠﯾس را در آن ﻗول
از ﺗو اﯾن آﯾد ،ﺗو اﯾن را ﻻﯾﻘﯽ
ﮔﻔت اﻛﻧون راﺳت ﮔﻔﺗﯽ ،ﺻﺎدﻗﯽ
ﻣن ﻧﯾم ای ﺳﮓ ﻣﮕس ،زﺣﻣت ﻣﯾﺎر
ﻋﻧﻛﺑوﺗﯽ ﺗو ،ﻣﮕس داری ﺷﻛﺎر
ﻋﻧﻛﺑوﺗﯽ ﻛﯽ ﺑﮕرد ﻣن ﺗﻧد ؟
ﺑﺎز اﺳﭘﯾدم ،ﺷﻛﺎرم ﺷﮫ ﻛﻧد
ﺳوی دوغ آری ﻣﮕس را زاﻧﮕﺑﯾن
* ﮐﺎر ﺗو اﯾن اﺳت ای دزد ﻟﻌﯾن
ﺳوی دوﻏﯽ زن ﻣﮕﺳﮭﺎ را ﺻﻼ
رو ﻣﮕس ﻣﯽ ﮔﯾر ﺗﺎ ﺗﺎﻧﯽ ،ھﻼ
ھم دروغ و دوغ ﺑﺎﺷد آن ﯾﻘﯾن
ور ﺑﺧواﻧﯽ ﺗو ﺑﮫ ﺳوی اﻧﮕﺑﯾن
ﺗو ﻧﻣودی ﻛﺷﺗﯽ ،آن ﮔرداب ﺑود
ﺗو ﻣرا ﺑﯾدار ﻛردی ،ﺧواب ﺑود
ﺗﺎ ﻣرا از ﺧﯾر ﺑﮭﺗر راﻧدی
ﺗو در اﯾن ﺧﯾرم از آن ﻣﯾﺧواﻧدی
 .84ﮔرﯾﺧﺗن دزد از دﺳت ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آواز ﺷﺧص دﯾﮕر

در وﺛﺎق اﻧدر ﭘﯽ او ﻣﯾدوﯾد
ﺗﺎ در اﻓﮑﻧد آن ﺗﻌب اﻧدر ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﺑدو اﻧدر ﺟﮭد درﯾﺎﺑدش
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﻋﻼﻣﺎت ﺑﻼ
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺣﺎل اﯾﻧﺟﺎ زار زار
ﮔﻔت ﺑﺎ ﺧود ،ﮔﺷﺗﮫ ﮔﯾر اﯾن ﺟﺎﻣﮫ ﺟﺎک
ﮔر ﻧﮕردم زود ،او ﺑر ﻣن دود
ﺑﺳﺗن اﯾن دزد ﺳودم ﻛﯽ ﻛﻧد؟
ﮔر ﻧﮕردم زود ﭘﯾش آﯾد ﻧَدَم
دزد را ﺑﮕذاﺷت ﺑﺎز آﻣد ﺑﮫ راه
اﯾن ﻓﻐﺎن و ﺑﺎﻧﮓ ﺗو از دﺳت ﻛﯾﺳت؟
ﮐﺎﯾﻧطرف رﻓﺗﮫ اﺳت دزد زن ﺑﻣزد
در ﭘﯽ او رو ﺑدﯾن ﻧﻘش و ﻧﺷﺎن
ﻣن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم آﺧر ﻣر ورا
ﻣن ﺗو ﺧر را آدﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗم
ﻣن ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﻓﺗم ،ﭼﺑود ﻧﺷﺎن؟
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﺳت ،از ﺣﻘﯾﻘت آﮔﮭم
ﺑﻠﻛﮫ ﺗو دزدی و زﯾن ﺣﺎل آﮔﮭﯽ
ﺗو رھﺎﻧﯾدی ورا ،ﻛﺎﯾﻧك ﻧﺷﺎن؟
در وﺻﺎل ،آﯾﺎت ﮔو ،ﯾﺎ ﺑﯾﻧﺎت ؟
در ﺻﻔﺎت آن اﺳت ﻛو ﮔم ﻛرد ذات
ﻛﯽ ﻛﻧﻧد اﻧدر ﺻﻔﺎت او ﻧظر؟
ﻛﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ آب اﻓﺗد ﻣﻧظرت؟
ﭘس ﭘﻼﺳﯽ ﺑﺳﺗدی دادی ﺗو ﺷﻌر
وﺻﻠت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺣﺟﺎب ﺧﺎص دان
ﺷﮫ ﻋدوی او ﺑود ،ﻧﺑود ُﻣ ِﺣب
ﺑﯽ ﺳﺑب ﻧﺑود ﺗﻐﯾر ﻧﺎﮔزﯾر
ﺑﺧت و روزی آن ﺑُدﺳت از اﺑﺗدا
ﻣﺣﺗﺳب ﻛردن ﺳﺑب ﻓﻌل ﺑَد اﺳت
ﺑﺎز ﺳوی آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎز راﻧد
ﺟﺑر را از ﺟﮭل ﭘﯾش آورده ای
ﭘس ﭼرا دی ﺑودت آن دوﻟت ﺑﮫ دﺳت ؟
ﻗﺳﻣت ﺧود را ﻓزاﯾد ﻣرد اھل
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اﯾن ﺑدان ﻣﺎﻧد ﻛﮫ ﺷﺧﺻﯽ دزد دﯾد
ﺗﺎ دو ﺳﮫ ﻣﯾدان دوﯾد اﻧدر ﭘﯾش
اﻧدر آن ﺣﻣﻠﮫ ﻛﮫ ﻧزدﯾك آﻣدش
دزد دﯾﮕر ﺑﺎﻧﮓ ﻛردش ﻛﮫ ﺑﯾﺎ
زود ﺑﺎش و ﺑﺎز ﮔرد ای ﻣرد ﻛﺎر
* ﭼون ﺷﻧﯾد اﯾن ﻣرد ﮔﺷت اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎک
ﮔﻔت ﺑﺎﺷد ﻛﺎن طرف دزدی ﺑود
ﺑر زن و ﻓرزﻧد ﻣن دﺳﺗﯽ زﻧد
ﻛرم ﻣﯾﺧواﻧدم
اﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن از َ
ﺑر اﻣﯾد ﺷﻔﻘت آن ﻧﯾك ﺧواه
ﮔﻔت ای ﯾﺎر ﻧﻛو اﺣوال ﭼﯾﺳت؟
ﮔﻔت اﯾﻧك ﺑﯾن ﻧﺷﺎن ﭘﺎی دزد
ﻧك ﻧﺷﺎن ﭘﺎی دزد ﻗﻠﺗﺑﺎن
ﮔﻔت ای اﺑﻠﮫ ،ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﯽ ﻣرا؟
دزد را از ﺑﺎﻧﮓ ﺗو ﺑﮕذاﺷﺗم
اﯾن ﭼﮫ ژاژﺳت و ﭼﮫ ھرزه ای ﻓﻼن؟
ﮔﻔت ﻣن از ﺣق ﻧﺷﺎﻧت ﻣﯾدھم
ﮔﻔت طراری ﺗو ،ﯾﺎ ﺧود اﺑﻠﮭﯽ
ﺧﺻم ﺧود را ﻣﯾﻛﺷﯾدم ﻣوﻛﺷﺎن
ﺗو ﺟﮭت ﮔو ،ﻣن ﺑروﻧم از ﺟﮭﺎت
ﺻﻧﻊ ﺑﯾﻧد ﻣرد ﻣﺣﺟوب از ﺻﻔﺎت
واﺻﻼن ﭼون ﻏرق ذاﺗﻧد ،ای ﭘﺳر
ﺳ َرت
ﭼوﻧﻛﮫ اﻧدر ﻗﻌر ﺟو ﺑﺎﺷد َ
ور ﺑﮫ رﻧﮓ آب ﺑﺎز آﯾﯽ ز ﻗﻌر
طﺎﻋت ﻋﺎﻣﮫ ،ﮔﻧﺎه ﺧﺎﺻﮕﺎن
ﮔر وزﯾری را ﻛﻧد ﺷﮫ ﻣﺣﺗ ِﺳب
ھم ﮔﻧﺎھﯽ ﻛرده ﺑﺎﺷد آن وزﯾر
آﻧﻛﮫ ز اول ﻣﺣﺗﺳب ﺑُد ﺧود ورا
ﻛﺎول وزﯾر ﺷﮫ ﺑُدﺳت
ﻟﯾك آن ّ
ﭼون ﺗو را ﺷﮫ ز آﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﯾش ﺧواﻧد
ﺗو ﯾﻘﯾن ﻣﯾدان ﻛﮫ ﺟرﻣﯽ ﻛرده ای
ﻛﮫ ﻣرا روزی و ﻗﺳﻣت اﯾن ﺑُدَﺳت
ﻗﺳﻣت ﺧود ،ﺧود ﺑرﯾدی ﺗو ز ﺟﮭل
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 .85ﻗﺻﮥ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻣﺳﺟد ﺿرار ﺳﺎﺧﺗن اﯾﺷﺎن
ﺷﺎﯾد ار از ﻧﻘل ﻗرآن ﺑﺷﻧوی
ﯾك ﻣﺛﺎل دﯾﮕر اﻧدر ﻛژ روی
ﺑﺎ ﻧﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد اھل ﻧﻔﺎق
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻛژ ﺑﺎزﺋﯽ در ﺟﻔت و طﺎق
ﻛز ﺑرای ّ
ﻣﺳﺟدی ﺳﺎزﯾم و ﺑود آن ﻣرﺗدی
ﻋز دﯾن اﺣﻣدی
ﻣﺳﺟدی ﺟز ﻣﺳﺟد او ﺳﺎﺧﺗﻧد
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻛژ ﺑﺎزﺋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺧﺗﻧد
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ﻓرش و ﺳﻘف و ﻗﺑﮫ اش آراﺳﺗﻧد
ﻧزد ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﻻﺑﮫ آﻣدﻧد
ﻛﺎی رﺳول ﺣق ،ﺑرای ﻣﺣﺳﻧﯽ
ﺗﺎ ﻣﺑﺎرك ﮔردد از اﻗدام ﺗو
ﻣﺳﺟد روز ِﮔل اﺳت و روز اﺑر
ﺗﺎ ﻏرﯾﺑﯽ ﯾﺎﺑد آﻧﺟﺎ ﺧﯾر و ﺟﺎ
ﺗﺎ ﺷﻌﺎر دﯾن ﺷود ﺑﺳﯾﺎر و ﭘُر
ﺳﺎﻋﺗﯽ آن ﺟﺎﯾﮕﮫ ﺗﺷرﯾف ده
ﻣﺳﺟد و اﺻﺣﺎب ﻣﺳﺟد را ﻧواز
ﺗﺎ ﺷود ﺷب از ﺟﻣﺎﻟت ھﻣﭼو روز
ای درﯾﻐﺎ ﻛﺎن ﺳﺧن از دل ﺑُدی
ﻟطف ﻛﺎﯾد ﺑﯾدل و ﺟﺎن در زﺑﺎن
ھم ز دورش ﺑﻧﮕر و اﻧدر ﮔذر
ﺳوی ﻟطف ﺑﯽ وﻓﺎﯾﺎن ھﯾن ﻣرو
ﮔر ﻗدم را ﺟﺎھﻠﯽ ﺑر آن زﻧد
ھر ﻛﺟﺎ ﻟﺷﻛر ﺷﻛﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود
در ﺻف آﯾد ﺑﺎ ﺳﻼح او ﻣرد وار
رو ﺑﮕرداﻧد ﭼو ﺑﯾﻧد زﺧﻣﮭﺎ
اﯾن دراز اﺳت و ﻓراوان ﻣﯾﺷود
ﺑر رﺳول ﺣق ﻓﺳون ھﺎ ﺧواﻧدﻧد
آن رﺳول ﻣﮭرﺑﺎن رﺣم ﻛﯾش
ﺷﻛرھﺎی آن ﺟﻣﺎﻋت ﯾﺎد ﻛرد
ﻣﯾﻧﻣود آن ﻣﻛر اﯾﺷﺎن ﭘﯾش او
ﻣوی را ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﻛرد آن ﻟطﯾف
ﺻد ھزاران ﻣوی ﻣﻛر و دﻣدﻣﮫ
راﺳت ﻣﯾﻔرﻣود آن ﺑﺣر ﻛرم
ﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑر ﻛﻧﺎر آﺗﺷﯽ
ھﻣﭼو ﭘرواﻧﮫ ﺷﻣﺎ آن ﺳو دوان
ﭼون ﺑر آن ﺷد ﺗﺎ روان ﮔردد رﺳول
ﻛﺎﯾن ﺧﺑﯾﺛﺎن ﻣﻛر و ﺣﯾﻠت ﻛرده اﻧد
ﻗﺻد اﯾﺷﺎن ﺟز ﺳﯾﮫ روﺋﯽ ﻧﺑود
ﻣﺳﺟدی ﺑر ﺟﺳر دوزخ ﺳﺎﺧﺗﻧد
ﻗﺻدﺷﺎن ﺗﻔرﯾق اﺻﺣﺎب رﺳول
ﺗﺎ ﺟﮭودی را ز ﺷﺎم اﯾﻧﺟﺎ ﻛﺷﻧد
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ،ﻛﮫ آری ،ﻟﯾك ﻣﺎ
زﯾن ﺳﻔر ﭼون ﺑﺎز ﮔردم آن ﮔﮭﺎن
دﻓﻌﺷﺎن ﮔﻔت و ﺑﮫ ﺳوی ﻏزو ﺗﺎﺧت
ﭼون ﺑﯾﺎﻣد از ﻏزا ﺑﺎز آﻣدﻧد
ﮔﻔت ﺣﻘش :ﮐﮫ ای ﭘﯾﻣﺑر ﻓﺎش ﮔو

ﻟﯾك ﺗﻔرﯾق ﺟﻣﺎﻋت ﺧواﺳﺗﻧد
ھﻣﭼو اﺷﺗر ﭘﯾش او زاﻧو زدﻧد
ﺳوی آن ﻣﺳﺟد ﻗدم رﻧﺟﮫ ﻛﻧﯽ
ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺗﺎزه ﺑﺎد اﯾﺎم ﺗو
ﻣﺳﺟد روز ﺿرورت وﻗت ﻓﻘر
ﺗﺎ ﻓراوان ﮔردد اﯾن ﺧدﻣت ﺳرا
زاﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺷود ﺧوش ﻛﺎر ﻣر
ﺗزﻛﯾﮥ ﻣﺎ ﻛن ،ز ﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ده
ﺗو ﻣﮭﯽ ﻣﺎ ﺷب ،دﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺳﺎز
ای ﺟﻣﺎﻟت آﻓﺗﺎب ﺟﺎن ﻓروز
ﺗﺎ ﻣراد آن ﻧﻔر ﺣﺎﺻل ﺷدی
ھﻣﭼو ﺳﺑزۀ ﺗون ﺑود ای دوﺳﺗﺎن
ﺧوردن و ﺑو را ﻧﺷﺎﯾد ای ﭘﺳر
ﻛﺎن ﭘل وﯾران ﺑود ،ﻧﯾﻛو ﺷﻧو
ﺑﺷﻛﻧد ﭘل و آن ﻗدم را ﺑﺷﻛﻧد
ت ﻣﺧﻧث ﻣﯾﺑود
از دو ﺳﮫ ﺳُﺳ ِ
دل ﺑر او ﺑﻧﮭﻧد ﻛﺎﯾﻧك ﯾﺎر ﻏﺎر
رﻓﺗن او ﺑﺷﻛﻧد ﭘﺷت ﺗرا
و آﻧﭼﮫ ﻣﻘﺻود اﺳت ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﺷود
رﺧش دﺳﺗﺎن و ﺣﯾل ﻣﯾراﻧدﻧد
ﺟز ﺗﺑﺳم ،ﺟز ﺑﻠﯽ ،ﻧﺎورد ﭘﯾش
در اﺟﺎﺑت ﻗﺎﺻدان را ﺷﺎد ﻛرد
ﯾك ﺑﮫ ﯾك زآﻧﺳﺎن ﻛﮫ اﻧدر ﺷﯾر ﻣو
ﺷﯾر را ﺷﺎﺑﺎش ﻣﯾﮕﻔت آن ظرﯾف
ﭼﺷم ﺧواﺑﺎﻧﯾد آن دم از ھﻣﮫ
ﻣن ﺷﻣﺎ را از ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻔق ﺗرم
ﺑﺎ ﻓروغ و ﺷﻌﻠﮥ ﺑس ﻧﺎﺧوﺷﯽ
ھر دو دﺳت ﻣن ﺷده ﭘرواﻧﮫ ران
ﻏﯾرت ﺣق ﺑﺎﻧﮓ زد ،ﻣﺷﻧو ز ﻏول
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﻠوب اﺳت آﻧﭻ آورده اﻧد
ﺧﯾر دﯾن ﻛﯽ ُﺟﺳت ﺗرﺳﺎ و ﺟﮭود؟
ﺑﺎ ﺧدا ﻧرد دﻏﺎھﺎ ﺑﺎﺧﺗﻧد
ﻓﺿل ﺣق را ﻛﯽ ﺷﻧﺎﺳد ھر ﻓﺿول؟
ﻛﮫ ﺑﮫ وﻋظ او ﺟﮭودان ﺳر ﺧوﺷﻧد
ﺑر ﺳر راھﯾم و ﺑر ﻋزم ﻏزا
ﺳوی آن ﻣﺳﺟد روان ﮔردم روان
ﺑﺎ دﻏﺎﯾﺎن از دﻏﺎ ﻧردی ﺑﺑﺎﺧت
طﺎﻟب آن وﻋدۀ ﻣﺎﺿﯽ ﺷدﻧد
ﻋذر آور ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎش ﮔو

ﺗﺎ ﻧﮕوﯾم رازھﺎﺗﺎن ،ﺗن زﻧﯾد
در ﺑﯾﺎن آورد ﺑد ﺷد ﻛﺎرﺷﺎن
ﺣﺎش  ¤ﺣﺎش  ¤دم زﻧﺎن
ﺳوی ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﯾﺎورد از دﻏل
زاﻧﻛﮫ ﺳوﮔﻧدان ﻛژان را ﺳُﻧﺗﯽ اﺳت
ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷﻛﻧد ﺳوﮔﻧد را
زاﻧﻛﮫ اﯾﺷﺎن را دو ﭼﺷم روﺷﻧﯽ اﺳت
ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن و وﻓﺎ ،ﻛﺎر ﺗﻘﯾﺳت
راﺳت ﮔﯾرم ،ﯾﺎ ﻛﮫ ﭘﯾﻐﺎم ﺧدا
ﻣﺻﺣف اﻧدر دﺳت و ﺑر ﻟب ﻣﮭر ﺻوم
ﻛﺎن ﺑﻧﺎی ﻣﺳﺟد از ﺑﮭر ﺧداﺳت
ﻗﺻد ﻣﺎ ﺧود ﺻدق و ذﮐر ﯾﺎ رﺑﯽ اﺳت
ﻣﯾرﺳد در ﮔوش ﻣن ھﻣﭼون ﺻدا
ﺗﺎ ﺑﮫ آواز ﺧدا ﻧﺎرد ﺳﺑق
ھﻣﭼو ﺻﺎف از درد ﻣﯽ ﭘﺎﻻﯾدم
ﺑﺎﻧﮓ ﺣق ﺑﺷﻧﯾد ﻛﺎی ﻣﺳﻌود ﺑﺧت
ﺑﺎ ﻛﻼم اﻧوار ﻣﯽ آﻣد ﭘدﯾد
ﺑﺎز ﻧو ﺳوﮔﻧدھﺎ ﻣﯾﺧواﻧدﻧد
ﻛﯽ ﻧﮭد اﺳﭘر ز ﻛف ﭘﯾﻛﺎرﮔر؟
ﻗد ﻛذﺑﺗم ﮔﻔت ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻓﺻﯾﺢ

85.44
85.45
85.46
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ﮔﻔت ﮐﮫ :ای ﻗوم دﻏل ،ﺧﺎﻣش ﻛﻧﯾد
ﭼون ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭼﻧد از اﺳرارﺷﺎن
ﻗﺎﺻدان زو ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد آن زﻣﺎن
ھر ﻣﻧﺎﻓق ﻣﺻﺣﻔﯽ زﯾر ﺑﻐل
ﺑﮭر ﺳوﮔﻧدان ﻛﮫ اﯾﻣﺎن ﺟﻧﺗﯽ اﺳت
ﭼون ﻧدارد ﻣر ِد ﻛژ در دﯾن وﻓﺎ
راﺳﺗﺎن را ﺣﺎﺟت ﺳوﮔﻧد ﻧﯾﺳت
ﻧﻘض ﻣﯾﺛﺎق و ﻋﮭود از اﺣﻣﻘﯾﺳت
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ﺳوﮔﻧد ﺷﻣﺎ
ﺑﺎز ﺳوﮔﻧد دﮔر ﺧوردﻧد ﻗوم
ﻛﮫ ﺑﮫ ﺣق اﯾن ﻛﻼم ﭘﺎك راﺳت
اﻧدر اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻣﻛر و ﺣﯾﻠﮫ ﻧﯾﺳت
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ آواز ﺧدا
ﻣﮭر ﺑر ﮔوش ﺷﻣﺎ ﺑﻧﮭﺎد ﺣق
ﻧك ﺻرﯾﺢ آواز ﺣق ﻣﯽ آﯾدم
* ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﻣوﺳﯽ از ﺳوی درﺧت
از درﺧت ِإ ِﻧّﯽ أَﻧَﺎ ﷲ ﻣﯽ ﺷﻧﯾد
ﭼون ز ﻧور وﺣﯽ وا ﻣﯾﻣﺎﻧدﻧد
ﭼون ﺧدا ﺳوﮔﻧد را ﺧواﻧده ﺳﭘر
ﺑﺎز ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﺗﻛذﯾب ﺻرﯾﺢ
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 .86اﻧدﯾﺷﯾدن ﯾﻛﯽ از اﺻﺣﺎب ﻛﮫ ﭼرا رﺳول ﺧدا ﺳﺗﺎری ﻧﻣﯾﻛﻧد
در دﻟش اﻧﻛﺎر آﻣد زآن ﻧﻛول
ﺗﺎ ﯾﻛﯽ ﯾﺎری ز ﯾﺎران رﺳول
ﻣﯾﻛﻧدﺷﺎن اﯾن ﭘﯾﻣﺑر ﺷرﻣﺳﺎر
ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾران ﺑﺎ ﺷﯾب و وﻗﺎر
ﺻد ھزاران ﻋﯾب ﭘوﺷﻧد اﻧﺑﯾﺎ
ﻛو ﻛرم؟ ﻛو ﺳﺗر ﭘوﺷﯽ؟ ﻛو ﺣﯾﺎ؟
ﺗﺎ ﻧﮕردد ز اﻋﺗراض او روی زرد
ﺑﺎز در دل زود اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻛرد
ﻣﮭر ﺑد از طﺑﻊ ﺑﯾﺣﺎطل ﻧرﻓت
* ﻟﯾﮏ آن ﻧﻘش ﮐﺟش از دل ﻧرﻓت
ﻛرد ﻣوﻣن را ﭼو اﯾﺷﺎن زﺷت و ﻋﺎق
ﺷوﻣﯽ ﯾﺎری اﺻﺣﺎب ﻧﻔﺎق
ﻣر ﻣرا ﻣﮕذار ﺑر ﻛﻔران ﻣﺻر
ﺑﺎز ﻣﯽ زارﯾد ﻛﺎی ﻋﻼم ﺳر
ور ﻧﮫ دل را ﺳوزﻣﯽ اﯾن دم ﺑﮫ ﺧﺷم
دل ﺑﮫ دﺳﺗم ﻧﯾﺳت ھﻣﭼون دﯾد ﭼﺷم
ﻣﺳﺟد اﯾﺷﺎﻧش ﭘر ﺳرﮔﯾن ﻧﻣود
اﻧدر اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺧواﺑش در رﺑود
ﻣﯾدﻣﯾد از ﺳﻧﮕﮭﺎ دود ﺳﯾﺎه
ﺳﻧﮕﮭﺎش اﻧدر ﺣدث ﺟﺎی ﺗﺑﺎه
از ﻧﮭﯾب دود ﺗﻠﺦ ،از ﺧواب ﺟﺳت
دود در ﺣﻠﻘش ﺷد و ﺣﻠﻘش ﺑﺧﺳت
ﻛﺎی ﺧدا اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﻧﻛرﯾﺳت
در زﻣﺎن در رو ﻓﺗﺎد و ﻣﯾﮕرﯾﺳت
ﻛﮫ ﻛﻧد از ﻧور اﯾﻣﺎﻧم ﺟدا
ﺧﻠم ﺑﮭﺗر از ﭼﻧﯾن ﺣﻠم ،ای ﺧدا
ﺗو ﺑﮫ ﺗو ﮔﻧده ﺑود ھﻣﭼون ﭘﯾﺎز
ﮔر ﺑﻛﺎوی ﻛوﺷش اھل ﻣﺟﺎز
ﺻﺎدﻗﺎن را ﯾك ز دﯾﮕر ﻧﻐزﺗر
ھر ﯾﻛﯽ از دﯾﮕری ﺑﯽ ﻣﻐزﺗر
از ﻧﻔﺎق و زرق و دﯾن ﻧﺎدرﺳت
* ﺻد ﮐﻣر ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﮑر آﻧﻘوم ﺳﺳت
ﺑﮭر ھدم ﻣﺳﺟد اھل ﻗﺑﺎ
ﺻد ﻛﻣر آن ﻗوم ﺑﺳﺗﮫ ﺑر ﻗﺑﺎ

ﻛﻌﺑﮫ ای ﻛردﻧد ﺣق آﺗش زدش
ﺣﺎﻟﺷﺎن ﭼون ﺷد؟ ﻓرو ﺧوان از ﻛﻼم
ﻧﯾﺳت اﻻ ﺣﯾﻠت و ﻣﻛر و ﺳﺗﯾز
واﻗﻌﮫ ﺗﺎ ﺷد ﯾﻘﯾﻧﺷﺎن ِﺳ ّر آن
ﭘس ﯾﻘﯾن ﮔردد ﺻﻔﺎ ﺑر اھل ﺷك
ﻧﺎزﻧﯾﻧﺎﻧﻧد و زﯾﺑد ﻧﺎزﺷﺎن
ﺑﯽ ﻣﺣك آن ﻧﻘد را ﺑﮕرﻓﺗﮫ اﻧد
ھر ﻛﺳﯽ در ﺿﺎﻟﮥ ﺧود ﻣوﻗن اﺳت

86.18
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ھﻣﭼو آن اﺻﺣﺎب ﻓﯾل اﻧدر ﺣﺑش
ﻗﺻد ﺧﺎﻧﮫ ﻛﻌﺑﮫ ﮐرده ز اﻧﺗﻘﺎم
ﻣر ﺳﯾﮫ روﯾﺎن دﯾن را ﺧود ﺟﮭﯾز
ھر ﺻﺣﺎﺑﯽ دﯾد ز آن ﻣﺳﺟد ﻋﯾﺎن
واﻗﻌﺎت ار ﺑﺎز ﮔوﯾم ﯾك ﺑﮫ ﯾك
ﻟﯾك ﻣﯽ ﺗرﺳم ز ﻛﺷف رازﺷﺎن
ﺷرع ﺑﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﭘذرﻓﺗﮫ اﻧد
ﺣﻛﻣت ﻗرآن ﭼو ﺿﺎﻟﮥ ﻣوﻣن اﺳت
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 .87ﻗﺻﮥ آن ﺷﺧص ﻛﮫ اﺷﺗر ﺿﺎﻟﮥ ﺧود را ﻣﯾﺟﺳت و ﻣﯾﭘرﺳﯾد
ﭼون ﺑﯾﺎﺑﯽ ،ﭼون ﻧداﻧﯽ ﻛﺎن ﺗوﺳت؟
اﺷﺗری ﮔم ﻛردی و ﺟﺳﺗﯾش ُﭼﺳت
از ﻛﻔت ﺑﮕرﯾﺧﺗﮫ در ﭘرده ای
ﺿﺎﻟﮫ ﭼﮫ ﺑود ،ﻧﺎﻗﮫ ای ﮔم ﻛرده ای
اﺷﺗر ﺗو از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮔم ﺷده
ﻛﺎروان در ﺑﺎر ﮐردن آﻣده
ﻛﺎروان ﺷد دور و ﻧزدﯾك اﺳت ﺷب
ﻣﯾدوی اﯾن ﺳو و آن ﺳو ﺧﺷك ﻟب
ﺗو ﭘﯽ اﺷﺗر دوان ﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ طوف
رﺧت ﻣﺎﻧده ﺑر زﻣﯾن ،در راه ﺧوف
ﺟﺳﺗﮫ ﺑﯾرون ﺑﺎﻣداد از آﺧوری
ﻛﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﻛﮫ دﯾدﺳت اﺷﺗری؟
ﻣژدﮔﺎﻧﯽ ﻣﯾدھم ﭼﻧدﯾن درم
ھر ﻛﮫ ﺑر ﮔوﯾد ﻧﺷﺎن از اﺷﺗرم
رﯾش ﺧﻧدت ﻣﯾﻛﻧد زﯾن ،ھر ﺧﺳﯽ
ﺑﺎز ﻣﯾﺟوﯾﯽ ﻧﺷﺎن از ھر ﻛﺳﯽ
اﺷﺗر ﺳرﺧﯽ ﺑﮫ ﺳوی اﯾن ﻋﻠف
ﻛﺎﺷﺗری دﯾدﯾم ﻣﯾرﻓت اﯾن طرف
و آن دﮔر ﮔوﯾد ﺟﻠش ﻣﻧﻘوش ﺑود
آن ﯾﻛﯽ ﮔوﯾد ﺑرﯾده ﮔوش ﺑود
و آن دﮔر ﮔوﯾد ز ﮔر ﺑﯽ ﭘﺷم ﺑود
آن ﯾﻛﯽ ﮔوﯾد ﺷﺗر ﯾك ﭼﺷم ﺑود
از ﮔزاﻓﮫ ھر ﺧﺳﯽ ﻛرده ﺑﯾﺎن
از ﺑرای ﻣژدﮔﺎﻧﯽ ﺻد ﻧﺷﺎن
ﻗﺳم ﺗو ﮔر ھﺳت زﯾن ﺧوش ﻧوش ﮐن
اﯾدل اﯾن اﺳرار را در ﮔوش ﮐن
ﻣﯾﻛﻧد ﻣوﺻوف ﻏﯾﺑﯽ را ﺻﻔت
ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ھر ﻛﺳﯽ در ﻣﻌرﻓت
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 .88ﻣﺗردد ﺷدن در ﻣﯾﺎن ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ و ﺑﯾرون ﺷدن و ﻣﺧﻠص ﯾﺎﻓﺗن
ﺑﺎﺣﺛﯽ ﻣر ﮔﻔت او را ﻛرده ﺟرح
ﻓﻠﺳﻔﯽ از ﻧوع دﯾﮕر ﻛرده ﺷرح
و آن دﮔر از زرق ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯾﻛﻧد
وآن دﮔر در ھر دو طﻌﻧﮫ ﻣﯾزﻧد
ﺗﺎ ﮔﻣﺎن آﯾد ﻛﮫ اﯾﺷﺎن زآن ِده اﻧد
ھر ﯾﻛﯽ زﯾن ره ﻧﺷﺎﻧﮭﺎ زآن دھﻧد
ﻧﯽ ﺑﻛﻠﯽ ﮔﻣرھﺎﻧﻧد اﯾن رﻣﮫ
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت دان ،ﻧﮫ ﺣق اﻧد اﯾن ھﻣﮫ
ﻗﻠب را اﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺑوی زر ﺧرﯾد
زاﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﺣق ،ﺑﺎطﻠﯽ ﻧﺎﯾد ﭘدﯾد
ﻗﻠﺑﮭﺎ را ﺧرج ﻛردن ﻛﯽ ﺗوان؟
ﮔر ﻧﺑودی در ﺟﮭﺎن ﻧﻘدی روان
آن دروغ از راﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻓروغ
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد راﺳت ،ﻛﯽ ﺑﺎﺷد دروغ؟
زھر در ﻗﻧدی رود ،آﻧﮕﮫ ﺧورﻧد
ﺑر اﻣﯾد راﺳت ﻛژ را ﻣﯽ ﺧرﻧد
ﭼﮫ ﺑرد ﮔﻧدم ﻧﻣﺎی ﺟو ﻓروش؟
ﮔر ﻧﺑﺎﺷد ﮔﻧدم ﻣﺣﺑوب ﻧوش
ﺑﺎطﻼن ﺑر ﺑوی ﺣق دام دﻟﻧد
ﭘس ﻣﮕو ﻛﺎﯾن ﺟﻣﻠﮫ دﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎطﻠﻧد
ﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت در ﻋﺎﻟم ﺧﯾﺎل
ﭘس ﻣﮕو ﺟﻣﻠﮫ ﺧﯾﺎل اﺳت و ﺿﻼل
ﺗﺎ ﻛﻧد ﺟﺎن ھر ﺷﺑﯽ را اﻣﺗﺣﺎن
ﺣق ﺷب ﻗدر اﺳت ،در ﺷﺑﮭﺎ ﻧﮭﺎن
ﻧﮫ ھﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎ ﺑود ﺧﺎﻟﯽ از آن
ﻧﮫ ھﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎ ﺑود ﻗدر ای ﺟوان

اﻣﺗﺣﺎن ﻛن ،وآﻧﻛﮫ ﺣق اﺳت ،آن ﺑﮕﯾر
ﺑﺎز داﻧد ﭘﺎدﺷﺎ را از ﮔدا
ﺗﺎﺟران ﺑﺎﺷﻧد ﺟﻣﻠﮥ اﺑﻠﮭﺎن
ﭼون ﻛﮫ ﻋﯾﺑﯽ ﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ ﻧﺎاھل و اھل
ﭼون ھﻣﮫ ﭼوب اﺳت ،اﯾﻧﺟﺎ ﻋود ﻧﯾﺳت
واﻧﻛﮫ ﮔوﯾد ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎطل ،او ﺷﻘﯾﺳت
ﺗﺎﺟران رﻧﮓ و ﺑو ﻛور و ﻛﺑود
ھر دو ﭼﺷم ﺧوﯾش را ﻧﯾﻛو ﺑﻣﺎل
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در ﻣﯾﺎن دﻟق ﭘوﺷﺎن ﯾك ﻓﻘﯾر
ﻣوﻣن ﻛﯾس ﻣﻣﯾز ﻛو ﻛﮫ ﺗﺎ
ﮔر ﻧﮫ ﻣﻌﯾوﺑﺎت ﺑﺎﺷد در ﺟﮭﺎن
ﭘس ﺑود ﻛﺎﻻ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﺧت ﺳﮭل
ور ھﻣﮫ ﻋﯾب اﺳت ،داﻧش ﺳود ﻧﯾﺳت
آﻧﻛﮫ ﮔوﯾد ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘﻧد اﺣﻣﻘﯾﺳت
ﺗﺎﺟران اﻧﺑﯾﺎ ﻛردﻧد ﺳود
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺎرت اﻧدر ﭼﺷم ﻣﺎل
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 .89اﻣﺗﺣﺎن ھر ﭼﯾزی ﺗﺎ ظﺎھر ﺷود ﺧﯾر و ﺷری ﻛﮫ در وی اﺳت
ﺑﻧﮕر اﻧدر ُﺧﺳر ﻓرﻋون و ﺛﻣود
ﻣﻧﮕر اﻧدر ﻏﺑطﮥ اﯾن ﺑﯾﻊ و ﺳود
زاﻧﻛﮫ ﺣق ﻓرﻣود ،ﺛم ارﺟﻊ ﺑﺻر
اﻧدر اﯾن ﮔردون ﻣﻛرر ﻛن ﻧظر
ﺑﺎرھﺎ ﺑﻧﮕر ﺑﺑﯾن ھل ﻣن ﻓطور
ﯾك ﻧظر ﻗﺎﻧﻊ ﻣﺷو زﯾن ﺳﻘف ﻧور
ﺑﺎرھﺎ ﺑﻧﮕر ﭼو ﻣرد ﻋﯾب ﺟو
ﭼوﻧﻛﮫ ﮔﻔﺗت ﻛﺎﻧدر اﯾن ﺳﻘف ﻧﻛو
دﯾدن و ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﯾد در ﭘﺳﻧد
ﭘس زﻣﯾن ﺗﯾره را داﻧﯽ ﻛﮫ ﭼﻧد ؟
ﭼﻧد ﺑﺎﯾد ﻋﻘل ﻣﺎ را رﻧﺞ ﺑُرد
ﺗﺎ ﺑﭘﺎﻻﺋﯾم ﺻﺎﻓﺎن را ز د ُرد
ﺗﺎب ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،ﺑﮭﺎر ھﻣﭼو ﺟﺎن
اﻣﺗﺣﺎﻧﮭﺎی زﻣﺳﺗﺎن و ﺧزان
ﺗﺎ ﭘدﯾد آرد ﻋوارض ﻓرق ھﺎ
ﺑﺎدھﺎ و اﺑرھﺎ و ﺑرﻗﮭﺎ
ھر ﭼﮫ اﻧدر ﺟﯾب دارد ،ﻟﻌل و ﺳﻧﮓ
ﺗﺎ ﺑرون آرد زﻣﯾن ﺧﺎك رﻧﮓ
از ﺧزاﻧﮥ ﺣق و درﯾﺎی ﻛرم
ھر ﭼﮫ دزدﯾدﺳت اﯾن ﺧﺎك دژم
آﻧﭼﮫ ﺑردی ﺷرح واده ﻣو ﺑﮫ ﻣو
ﺷﺣﻧﮥ ﺗﻘدﯾر ﮔوﯾد راﺳت ﮔو
ﺷﺣﻧﮫ او را در ﻛﺷد در ﭘﯾﭻ ﭘﯾﭻ
دزد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎك ،ﮔوﯾد ھﯾﭻ ھﯾﭻ
ﮔﮫ ﺑرآوﯾزد ﻛﻧد ھر ﭼﮫ ﺑﺗر
ﺷﺣﻧﮫ ،ﮔﺎھش ﻟطف ﮔوﯾد ﭼون ﺷﻛر
ظﺎھر آﯾد ز آﺗش ﺧوف و رﺟﺎ
ﺗﺎ ﻣﯾﺎن ﻗﮭر و ﻟطف آن ﺧﻔﯾﮫ ھﺎ
و آن ﺧزان ﺗﮭدﯾد و ﺗﺧوﯾف ﺧداﺳت
آن ﺑﮭﺎران ﻟطف ﺷﺣﻧﮥ ﻛﺑرﯾﺎﺳت
ﺗﺎ ﺗو ای دزد ﺧﻔﯽ ،ظﺎھر ﺷوی
وآن زﻣﺳﺗﺎن ﭼﺎر ﻣﯾﺦ ﻣﻌﻧوی
ﯾك زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑض و درد و ﻏش و ﻏل
ﭘس ﻣﺟﺎھد را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳط دل
ﻣﻧﻛر و دزد ﺿﯾﺎی ﺟﺎﻧﮭﺎﺳت
زاﻧﻛﮫ اﯾن آب و ِﮔﻠﯽ ﻛﮫ اﺑدان ﻣﺎﺳت
ﺑر ﺗن ﻣﺎ ﻣﯾﻧﮭد ای ﺷﯾر ﻣرد
ﺣﻘﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﮔرم و ﺳرد و رﻧﺞ و درد
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮭر ﻧﻘد ﺟﺎن ظﺎھر ﺷدن
ﺧوف و ﺟوع و ﻧﻘص اﻣوال و ﺑدن
ﺑﮭر اﯾن ﻧﯾك و ﺑدی ﻛﺎﻣﯾﺧﺗﺳت
اﯾن وﻋﯾد و وﻋده ھﺎ اﻧﮕﯾﺧﺗﺳت
ﻧﻘد و ﻗﻠب اﻧدر ﭼرﻣدان رﯾﺧﺗﻧد
ﭼوﻧﻛﮫ ﺣق و ﺑﺎطﻠﯽ آﻣﯾﺧﺗﻧد
در ﺣﻘﺎﯾق اﻣﺗﺣﺎﻧﮭﺎ دﯾده ای
ﭘس ﻣﺣك ﻣﯾﺑﺎﯾدش ﺑﮕزﯾده ای
ﺗﺎ ﺑود دﺳﺗور اﯾن ﺗدﺑﯾرھﺎ
ﺗﺎ ﺷود ﻓﺎروق اﯾن ﺗزوﯾرھﺎ
و اﻧدر آب اﻓﻛن ،ﻣﯾﻧدﯾش از ﺑﻼ
ﺷﯾر ده ،ای ﻣﺎدر ﻣوﺳﯽ ،ورا
ھﻣﭼو ﻣوﺳﯽ ﺷﯾر را ﺗﻣﯾﯾز ﻛرد
ھر ﻛﮫ در روز اﻟﺳت آن ﺷﯾر ﺧَورد
اﯾن زﻣﺎن ،ﯾﺎ اُم ﻣوﺳﯽ ،ارﺿﻌﯽ
ﮔر ﺗو ﺑر ﺗﻣﯾﯾز طﻔﻠت ﻣوﻟﻌﯽ
ﺗﺎ ﻓرو ﻧﺎﯾد ﺑداﯾﮥ ﺑَد ﺳرش
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد طﻌم ﺷﯾر ﻣﺎدرش
ﮐﮫ ﻏرض ﻧﯽ اﯾن ﺣﮑﺎﯾت ﮔﻔﺗن اﺳت
* ﺧود ﺑر ﺗو اﯾن ﺣﮑﺎﯾت روﺷن اﺳت
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 .90ﺷرح ﻓﺎﯾدۀ ﺣﻛﺎﯾت آن ﺷﺧص ﺷﺗر ﺟوﯾﻧده
ھر ﻛﺳﯽ ز اﺷﺗر ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾدھد
اﺷﺗری ﮔم ﻛرده ای ،ای ﻣﻌﺗﻣد
ﻟﯾك داﻧﯽ ﻛﺎﯾن ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ﺧطﺎﺳت
ﺗو ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ﻛﮫ آن اﺷﺗر ﻛﺟﺎﺳت
ھﻣﭼو آن ﮔم ﻛرده ،ﺟوﯾد اﺷﺗری
واﻧﻛﮫ اﺷﺗر ﮔم ﻧﻛرد ،او از ﻣری
ھر ﻛﮫ ﯾﺎﺑد اﺟرﺗش آورده ام
ﻛﮫ ﺑﻠﯽ ﻣن ھم ﺷﺗر ﮔم ﻛرده ام
ﺑﮭر طﻣﻊ اﺷﺗر اﯾن ﺑﺎزی ﻛﻧد
ﺗﺎ در اﺷﺗر ﺑﺎ ﺗو اﻧﺑﺎزی ﻛﻧد
ﻟﯾك ﮔﻔﺗت آن ﻣﻘﻠد را ﻋﺻﺎﺳت
او ﻧﺷﺎن ﻛژ ﺑﻧﺷﻧﺎﺳد ز راﺳت
او ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﺗو ﻣﯾﮕوﯾد ھﻣﺎن
ھر ﮐﮫ را ﮔوﯾﯽ ﺧطﺎ ﺑود آن ﻧﺷﺎن
ﯾب ﻓﯾﮫ
ﭼون ﻧﺷﺎن راﺳت ﮔوﯾﻧد و ﺷﺑﯾﮫ
ﭘس ﯾﻘﯾن ﮔردد ﺗرا ﻻ َر َ
ﻣظﮭر ﺣس ﭼو ﮔﻧﺟورت ﺷود
آن ﺷﻔﺎی ﺟﺎن رﻧﺟورت ﺷود
ﺧﻠق و ُﺧﻠق ﯾﮏ ﺗوات ﺻد ﺗو ﺷود
رﻧﮓ روی و ﻗوت ﺑﺎزو ﺷود
ﺟﺳم ﺗو ﺟﺎن ﮔردد و ﺟﺎﻧت روان
ﭼﺷم ﺗو روﺷن ﺷود ﭘﺎﯾت دوان
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ﺑﻼغ آﻣد ﻣﺑﯾن
ﭘس ﺑﮕوﺋﯽ ،راﺳت ﮔﻔﺗﯽ ای اﻣﯾن
اﯾن ﺑراﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﻗدر ﻧﺟﺎت
ِﻓﯾ ِﮫ آﯾﺎتٌ ﺛﻘﺎت ﺑﯾﻧﺎت
وﻗت آھﻧﮓ اﺳت ،ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺷو
اﯾن ﻧﺷﺎن ﭼون داد ﮔوﺋﯽ ﭘﯾش رو
ﺑوی ﺑردی ز اﺷﺗرم ،ﺑﻧﻣﺎ ﻛﮫ ﻛو
ﭘﯾروی ﺗو ﻛﻧم ،ای راﺳت ﮔو
ت ﺷﺗر ﺑﮭر ﻣرﯾﺳت
ﭘﯾش آن ﻛس ﻛﮫ ﻧﮫ ﺻﺎﺣب اﺷﺗرﯾﺳت
واﻧدرﯾن ُﺟﺳ ِ
ﺟز ز ﻋﻛس ﻧﺎﻗﮫ ﺟوی راﺳﺗﯾن
زﯾن ﻧﺷﺎن راﺳت ﻧﻔزودش ﯾﻘﯾن
ﻛﮫ ﮔزاﻓﮫ ﻧﯾﺳت اﯾن ھﯾﮭﺎی او
ﺑوی ﺑرد از ﺟد ّ و ﮔرﻣﯾﮭﺎی او
اﺷﺗری ﮔم ﻛرده اﺳت او ھم ،ﺑﻠﯽ
اﻧدر اﯾن اﺷﺗر ﻧﺑودش ﺣق ،وﻟﯽ
آﻧﭼﮫ زو ﮔم ﺷد ﻓراﻣوﺷش ﺷده
طﻣﻊ ﻧﺎﻗﮥ ﻏﯾر ،رو ﭘوﺷش ﺷده
از طﻣﻊ ھم درد ﺻﺎﺣب ﻣﯾﺷود
ھر ﻛﺟﺎ او ﻣﯾدود ،اﯾن ﻣﯾدود
آن دروﻏش راﺳﺗﯽ ﺷد ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻛﺎذﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﯽ ﭼون ﺷد روان
اﺷﺗر ﺧود ﻧﯾز آن دﯾﮕر ﺑﯾﺎﻓت
اﻧدر آن ﺻﺣرا ﻛﮫ آن اﺷﺗر ﺷﺗﺎﻓت
ﺑﯽ طﻣﻊ ﺷد ز اﺷﺗر ِ آن ﯾﺎر و ﺧوﯾش
ﭼون ﺑدﯾدش ﯾﺎد آورد آن ِ ﺧوﯾش
اﺷﺗر ﺧود را ﻛﮫ آن ﺟﺎ ﻣﯾﭼرﯾد
آن ﻣﻘﻠد ﺷد ﻣﺣﻘق ﭼون ﺑدﯾد
ﻣﯽ ﻧﺟﺳﺗش ﺗﺎ ﻧدﯾد او را ﺑﮫ دﺷت
او طﻠب ﻛﺎر ﺷﺗر آن ﻟﺣظﮫ ﮔﺷت
ﭼﺷم ﺳوی ﻧﺎﻗﮥ ﺧود ﺑﺎز ﻛرد
ﺑﻌد از آن ﺗﻧﮭﺎ روی آﻏﺎز ﻛرد
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻛﻧون ﭘﺎس ﻣن ﻣﯾداﺷﺗﯽ
ﮔﻔت آن ﺻﺎدق ،ﻣرا ﺑﮕذاﺷﺗﯽ
وز طﻣﻊ در ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﺑوده ام
ﮔﻔت ﺗﺎ اﻛﻧون ﻓﺳوﺳﯽ ﺑوده ام
در طﻠب از ﺗو ﺟدا ﮔﺷﺗم ﺑﮫ ﺗن
اﯾن زﻣﺎن ھم درد ﺗو ﮔﺷﺗم ﻛﮫ ﻣن
ﺟﺎن ﻣن دﯾد آن ِ ﺧود ،ﺷد ﭼﺷم ﭘُر
از ﺗو ﻣﯾدزدﯾدﻣﯽ وﺻف ﺷﺗر
ﻣس ﻛﻧون ﻣﻐﻠوب ﺷد ،زر ﻏﺎﻟﺑش
ﺗﺎ ﻧﯾﺎﺑﯾدم ،ﻧﺑودم طﺎﻟﺑش
ھزل ﺷد ﻓﺎﻧﯽ و ﺟد ّ اﺛﺑﺎت ،ﺷﻛر
ﺳﯾﺋﺎﺗم ﺷد ھﻣﮫ طﺎﻋﺎت ،ﺷﻛر
ﭘس ﻣزن ﺑر ﺳﯾﺋﺎﺗم ھﯾﭻ دق
ﺳﯾﺋﺎﺗم ﭼون وﺳﯾﻠت ﺷد ﺑﮫ ﺣق
ﻣر ﻣرا ﺟد ّ و طﻠب ﺻدﻗﯽ ﮔﺷود
ﻣر ﺗرا ﺻدق ﺗو طﺎﻟب ﻛرده ﺑود
ﺟﺳﺗﻧم آورد در ﺻدﻗﯽ ﻣرا
ﺻدق ﺗو آورد در ﺟﺳﺗن ﺗرا
ﺳﺧره و ﺑﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗم
ﺗﺧم دوﻟت در زﻣﯾن ﻣﯾﻛﺎﺷﺗم

ﺑرﺳت
ھر ﯾﻛﯽ داﻧﮫ ﻛﮫ ِﻛﺷﺗم ،ﺻد ُ
ﭼون در آﻣد دﯾد ﻛﺎن ﺧﺎﻧﮥ ﺧود اﺳت
ﺑﺎ درﺷﺗﯽ ﺳﺎز ﺗﺎ ﻧرﻣﯽ رﺳد
ﺗﻧﮓ آﻣد ﻟﻔظ و ،ﻣﻌﻧﯽ ﺑس ﭘُر اﺳت
زآن ﭘﯾﻣﺑر ﮔﻔت ﻗد ﻛ ّل ﻟﺳﺎن
ﭼﮫ ﻗدر داﻧد ز ﭼرخ و آﻓﺗﺎب
آﻓﺗﺎب از آﻓﺗﺎﺑش ذره ای اﺳت

90.38
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90.40
90.41
90.42
90.43
90.44

آن ﻧﺑد ﺑﯾﮕﺎر ،ﻛﺳﺑﯽ ﺑُد درﺳت
دزد ﺳوی ﺧﺎﻧﮫ ای ﺷد زﯾر دﺳت
ﮔرم ﺑﺎش ای ﺳرد ،ﺗﺎ ﮔرﻣﯽ رﺳد
آن دو اﺷﺗر ﻧﯾﺳت ،آن ﯾك اﺷﺗر اﺳت
ﻟﻔظ در ﻣﻌﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎرﺳﺎن
ﻧطق اﺳطرﻻب ﺑﺎﺷد در ﺣﺳﺎب
ﺧﺎﺻﮫ ﭼرﺧﯽ ﻛﺎﯾن ﻓﻠك زآن ﭘره اﯾﺳت
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 .91در ﺑﯾﺎن آن ﻛﮫ در ھر ﻧﻔﺳﯽ ﻓﺗﻧﮥ ﻣﺳﺟد ﺿرار ھﺳت
ﺧﺎﻧﮥ ﺣﯾﻠت ﺑُد و دام ﺟﮭود
ﭼون ﭘدﯾد آﻣد ﻛﮫ آن ﻣﺳﺟد ﻧﺑود
ﻣطرﺣﮥ ﺧﺎﺷﺎك و ﺧﺎﻛﺳﺗر ﻛﻧﯾد
ﭘس ﻧﺑﯽ ﻓرﻣود ﻛﺎﻧرا ﺑر ﻛﻧﯾد
داﻧﮫ ھﺎ ﺑر دام رﯾزی ،ﻧﯾﺳت ﺟود
ﺻﺎﺣب ﻣﺳﺟد ﭼو ﻣﺳﺟد ﻗﻠب ﺑود
آﻧﭼﻧﺎن ﻟﻘﻣﮫ ،ﻧﮫ ﺑﺧﺷش ،ﻧﮫ ﺳﺧﺎﺳت
ﮔوﺷت ،ﻛﺎﻧدر ﺷﺳت ﺗو ﻣﺎھﯽ ُرﺑﺎﺳت
آﻧﭼﮫ ﻛﻔو آن ﻧﺑد راھش ﻧداد
ﻣﺳﺟد اھل ﻗﺑﺎ ﻛﺎن ﺑد ﺟﻣﺎد
زد در آن ﻧﺎﻛﻔو اﻣﯾر داد ﻧﻔت
در ﺟﻣﺎدات اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﯾﻔﯽ ﻧرﻓت
دان ﻛﮫ آﻧﺟﺎ ﻓرق ھﺎ و ﻓﺻل ھﺎﺳت
ﭘس ﺣﻘﺎﯾق را ﻛﮫ اﺻل اﺻﻠﮭﺎﺳت
ﻧﯽ ﻣﻣﺎﺗش ﭼون ﻣﻣﺎت او ﺑود
ﻧﯽ ﺣﯾﺎﺗش ﭼون ﺣﯾﺎت او ﺑود
ﺧود ﭼﮫ ﮔوﯾم ﺣﺎل ﻓرق آن ﺟﮭﺎن
ﮔور او ،ھرﮔز ﭼو ﮔور او ﻣدان
ﺗﺎ ﻧﺳﺎزی ﻣﺳﺟد اھل ﺿرار
ﺑر ﻣﺣك زن ﻛﺎر ﺧود ای ﻣرد ﻛﺎر
ﭼون ﻧظر ﻛردی ،ﺗو ﺧود ز ﯾﺷﺎن ﺑُدی
ﺑس ﺑر آن ﻣﺳﺟد ﻛﻧﺎن ﺗﺳﺧر زدی
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 .92ﺣﻛﺎﯾت آن ﭼﮭﺎر ھﻧدو ﻛﮫ ﺑﺎ ھم ﺟﻧﮓ ﻣﯾﻛردﻧد و از ﻋﯾب ﺧود ﺑﯾﺧﺑر ﺑودﻧد
ﺑﮭر طﺎﻋت راﻛﻊ و ﺳﺎﺟد ﺷدﻧد
ﭼﺎر ھﻧدو در ﯾﻛﯽ ﻣﺳﺟد ﺷدﻧد
در ﻧﻣﺎز آﻣد ﺑﮫ ﻣﺳﻛﯾﻧﯽ و درد
ھر ﯾﻛﯽ ﺑر ﻧﯾﺗﯽ ﺗﻛﺑﯾر ﻛرد
ﻛﺎی ﻣوذن ،ﺑﺎﻧﮓ ﻛردی ،وﻗت ھﺳت
ﻣوذن آﻣد زآن ﯾﻛﯽ ﻟﻔظﯽ ﺑ َﺟﺳت
ھﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯽ و ﺑﺎطل ﺷد ﻧﻣﺎز
ﮔﻔت آن ھﻧدوی دﯾﮕر از ﻧﯾﺎز
ﭼﮫ زﻧﯽ طﻌﻧﮫ ﺑﺎو؟ ﺧود را ﺑﮕو
آن ﺳوم ﮔﻔت آن دوم را ،ﮐﺎی ﻋﻣو
در ﻧﯾﻔﺗﺎدم ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼون اﯾن ﺳﮫ ﺗن
آن ﭼﮭﺎرم ﮔﻔت ﺣﻣد ﷲ ﻛﮫ ﻣن
ﻋﯾب ﮔوﯾﺎن ،ﺑﯾﺷﺗر ﮔم ﻛرده راه
ﭘس ﻧﻣﺎز ھر ﭼﮭﺎران ﺷد ﺗﺑﺎه
ھر ﻛﮫ ﻋﯾﺑﯽ ﮔﻔت آن ﺑر ﺧود ﺧرﯾد
ای ﺧﻧك ﺟﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻋﯾب ﺧوﯾش دﯾد
و آن دﮔر ﻧﯾﻣش ز ﻏﯾﺑﺳﺗﺎن ﺑُدﺳت
زاﻧﻛﮫ ﻧﯾم او ز ﻋﯾﺑﺳﺗﺎن ﺑُدﺳت
ﻣرھﻣت ﺑر ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ﻛﺎر ﺑﺳت
ﭼون ﻛﮫ ﺑر ﺳر ﻣر ﺗرا ده رﯾش ھﺳت
ﭼون ﺷﻛﺳﺗﮫ ﮔﺷت ،ﺟﺎی ارﺣﻣواﺳت
ﻋﯾب ﻛردن رﯾش را داروی اوﺳت
ﺑو ﻛﮫ آن ﻋﯾب از ﺗو ﮔردد ﻧﯾز ﻓﺎش
ﮔر ھﻣﺎن ﻋﯾﺑت ﻧﺑود اﯾﻣن ﻣﺑﺎش
ﭘس ﭼﮫ ﺧود را اﯾﻣن و ﺧوش دﯾده ای؟
ﻻ ﺗﺧﺎﻓوا از ﺧدا ﻧﺷﻧﯾده ای
ﮔﺷت رﺳوا ،ﺑﯾن ﻛﮫ او را ﻧﺎم ﭼﯾﺳت
ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺑﻠﯾس ﻧﯾﻛو ﻧﺎم زﯾﺳت
ﮔﺷت ﻣﻌروﻓﯽ ﺑﻌﻛس ،ای وای او
در ﺟﮭﺎن ﻣﻌروف ﺑد ﻋﻠﯾﺎی او
ﭘﺎک ﺷو از ﺧوف ،ﭘس از اﻣن ﮔو
ﺗﺎ ﻧﮫ ای اﯾﻣن ،ﺗو ﻣﻌروﻓﯽ ﻣﺟو
ﺑر دﮔر ﺳﺎده زَ ﻧَﺦ ،طﻌﻧﮫ ﻣزن
ﺗﺎ ﻧروﯾد رﯾش ﺗو ،ای ﺧوش ذﻗن

ﺗو
در ﭼﮭﯽ اﻓﺗﺎد ﺗﺎ ﺷد ﭘﻧد ُ
زھر او ﻧوﺷﯾد ،ﺗو ﺧور ﻗﻧ ِد او
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اﯾن ﻧﮕر ﻛﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺷد ﺟﺎن او
ﺗو ﻧﯾﻔﺗﺎدی ﻛﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﻧد او
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 .93ﻗﺻد ﻛردن ِ ُﻏزان ﺑﮫ ﻛﺷﺗن ﯾك ﻣردی ﺗﺎ آن دﯾﮕر ﺑﺗرﺳد
ﺑﮭر ﯾﻐﻣﺎ ﺑر ﯾﮑﯽ ده در ﺷدﻧد
آن ُﻏزان ُﺗرك ﺧوﻧرﯾز آﻣدﻧد
در ھﻼك آن ﯾﻛﯽ ﺑﺷﺗﺎﻓﺗﻧد
دو ﻛس از اﻋﯾﺎن آن ده ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﮔﻔت ای ﺷﺎھﺎن و ارﻛﺎن ﺑﻠﻧد
دﺳت ﺑﺳﺗﻧدش ﻛﮫ ﻗرﺑﺎﻧش ﻛﻧﻧد
از ﭼﮫ آﺧر ﺗﺷﻧﮥ ﺧون ﻣﻧﯾد ؟
ﻗﺻد ﺧون ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ رو ﻣﯾﮑﻧﯾد ؟
ﭼون ﭼﻧﯾن دروﯾﺷم و ﻋرﯾﺎن ﺗﻧم
ﭼﯾﺳت ﺣﻛﻣت؟ ﭼﮫ ﻏرض در ﻛﺷﺗﻧم؟
ﺗﺎ ﺑﺗرﺳد او و زر ﭘﯾدا ﻛﻧد
ﮔﻔت ﺗﺎ ھﯾﺑت ﺑر اﯾن ﯾﺎرت زﻧد
ﮔﻔت ﻗﺎﺻد ﻛرده اﺳت ،او را زر اﺳت
ﮔﻔت آﺧر او ز ﻣن ﻣﺳﻛﯾن ﺗر اﺳت
در ﻣﻘﺎم اﺣﺗﻣﺎل و در ﺷﻛﯾم
ﮔﻔت ﭼون وھم اﺳت ،ﻣﺎ ھر دو ﯾﻛﯾم
ﺗﺎ ﺑﺗرﺳم ﻣن ،دھم زر را ﻧﺷﺎن
ﺧود ورا ﺑﻛﺷﯾد اول ای ﺷﮭﺎن
آﻣدﯾم آﺧر زﻣﺎن ،در اﻧﺗﮭﺎ
ﭘس ﻛرﻣﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﯾن ﻛﮫ ﻣﺎ
در ﺣدﯾث اﺳت آﺧرون اﻟﺳﺎﺑﻘون
آﺧرﯾن ﻗرﻧﮭﺎ ﭘﯾش از ﻗرون
ﻋﺎرض رﺣﻣت ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﺎ ﻧﻣود
ﺗﺎ ھﻼك ﻗوم ﻧوح و ﻗوم ھود
ور ﺧود اﯾن ﺑر ﻋﻛس ﻛردی ،وای ﺗو
ﻛﺷت اﯾﺷﺎن را ﻛﮫ ﻣﺎ ﺗرﺳﯾم از او
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 .94ﺑﯾﺎن ﺣﺎل ﺧود ﭘرﺳﺗﺎن و ﻧﺎﺷﻛران در ﻧﻌﻣت وﺟود اﻧﺑﯾﺎ و اوﻟﯾﺎ
وز دل ﭼون ﺳﻧﮓ و از ﺟﺎن ﺳﯾﺎه
ھر ﻛﮫ زاﯾﺷﺎن ﮔﻔت از ﻋﯾب و ﮔﻧﺎه
وز ﻓراﻏت از ﻏم ﻓردای او
وز ﺳﺑك داری ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی او
ﭼون زﻧﺎن ،ﻣر ﻧﻔس را ﺑودن زﺑون
وز ھوس وز ﻋﺷق اﯾن دﻧﯾﺎی دون
وآن رﻣﯾدن از ﻟﻘﺎی ﺻﺎﻟﺣﺎن
وآن ﻓرار از ﮔﻔت ھﺎی ﻧﺎﺻﺣﺎن
ﺑﺎ ﺷﮭﺎن ﺗزوﯾر و روﺑﮫ ﺷﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎ دل و ﺑﺎ اھل دل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
وز ﺣﺳدﺷﺎن ﺧﻔﯾﮫ دﺷﻣن داﺷﺗن
ﺳﯾر ﭼﺷﻣﺎن را ﮔدا ﭘﻧداﺷﺗن
ور ﻧﮫ ،ﮔوﯾﯽ زرق و ﻣﻛرﺳت و دﻏﺎﺳت
ﮔر ﭘذﯾرد ﭼﯾز ،ﺗو ﮔوﺋﯽ ﮔداﺳت
ور ﻧﮫ ،ﮔوﯾﯽ در ﺗﻛﺑر ﻣوﻟﻊ اﺳت
ﮔر درآﻣﯾزد ﺗو ﮔوﺋﯽ طﺎﻣﻊ اﺳت
ور ﻏﯾور آﻣد ،ﺗو ﮔوﺋﯽ ُﮔرﺑز اﺳت
* ﮔر ﺗﺣﻣل ﮐرد ،ﮔوﺋﯽ ﻋﺎﺟز اﺳت
ﻣﺎﻧده ام در ﻧﻔﻘﮥ ﻓرزﻧد و زن
ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓق وار ﻋذر آری ﻛﮫ ﻣن
ﻧﮫ ﻣرا ﭘروای دﯾن ورزﯾدن اﺳت
ﻧﮫ ﻣرا ﭘروای ﺳر ﺧﺎرﯾدن اﺳت
ﺗﺎ ﺷوﯾم از اوﻟﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻛﺎر
ای ﻓﻼن ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ھﻣت ﯾﺎد دار
ﺧواﺑﻧﺎﻛﯽ ھرزه ﮔﻔت و ﺑﺎز ﺧﻔت
اﯾن ﺳﺧن ھم ﻧﯽ ز درد و ﺳوز ﮔﻔت
از ﺑن دﻧدان ﻛﻧم ﻛﺳب ﺣﻼل
ھﯾﭻ ﭼﺎره ﻧﯾﺳت از ﻗوت ﻋﯾﺎل
ﻏﯾر ﺧون ﺗو ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺣﻼل
ﭼﮫ ﺣﻼل؟ ای ﮔﺷﺗﮫ از اھل ﺿﻼل
ﭼﺎره ھﺳت از دﯾن و از طﺎﻏوت ﻧﯽ
از ﺧداﯾت ﭼﺎره ھﺳت ،از ﻗوت ﻧﯽ
ﺻﺑر ﭼون داری ز ﻧﻌم اﻟﻣﺎھدون؟
ای ﻛﮫ ﺻﺑرت ﻧﯾﺳت از دﻧﯾﺎی دون
ﺻﺑر ﭼون داری از آن ﻛت آﻓرﯾد؟
* ای ﻛﮫ ﺻﺑرت ﻧﯾﺳت از ﭘﺎك و ﭘﻠﯾد
ﺻﺑر ﭼون داری از ﷲ ﻛرﯾم
ای ﻛﮫ ﺻﺑرت ﻧﯾﺳت از ﻧﺎز و ﻧﻌﯾم
ﯽ ذواﻟﻣﻧن ؟
* ای ﮐﮫ ﺻﺑرت ﻧﯾﺳت از ﻓرزﻧد و زن
ﺻﺑر ﭼون داری ز ﺣ ّ
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* ای ﮐﮫ ﺻﺑرت ﻧﯾﺳت از آب ﺳﯾﺎه
* ای ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﺋﯽ ﺧدا ﺑﺧﺷد ﺗو را
ﻛو ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻛو ﺑرون آﻣد ز ﻏﺎر؟
ﻣن ﻧﺧواھم در دو ﻋﺎﻟم ﺑﻧﮕرﯾﺳت
ﺑﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺻﻔﺗﮭﺎی ﺧدا
ﭼون ﮔوارد ﻟﻘﻣﮫ ﺑﯽ دﯾدار او؟
ﺟز ﺑﮫ اﻣﯾد ﺧدا ،زﯾن آﺑﺧَور
آﻧﻛﮫ ﻛﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑُد ﺑَل ھُم اﺿل
ﻣﻛر او ﺳر زﯾر و او ﺳر زﯾر ﺷد
ﻓﻛرﮔﺎھش ﻛﻧد ،ﺷد ﻋﻘﻠش ِﺧرف
آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ام
* وآﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻏﻔور اﺳت و رﺣﯾم
ای ز ﻏم ﻣرده ،ﻛﮫ دﺳت ﻣﺎ ﺗﮭﯾﺳت
؟

ﺻﺑر ﭼون داری ﺗو از ﺧﺷم اﻟﮫ ؟
آن ﻓرﯾب ﻏول ﻣﯾدان ،ﺑرﺗرا
رب  ،ھﺎن ﻛو ﻛردﮔﺎر؟
ﮔﻔت ھذا ّ
ﺗﺎ ﻧداﻧم اﯾن دو ﻣﺟﻠس آن ﻛﯾﺳت
ﮔر ﺧورم ﻧﺎن در ﮔﻠو ﮔﯾرد ﻣرا
ﺑﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﮔل و ﮔﻠزار او
ﻛﯽ ﺧورد ﯾك ﻟﺣظﮫ؟ اﻻ ﮔﺎو و ﺧر
ﮔر ﭼﮫ ﭘر ﻣﻛر اﺳت آن ﮔﻧده ﺑﻐل
روزﮔﺎری ﺑُرد و ،روزش دﯾر ﺷد
ﻋﻣر ﺷد ،ﭼﯾزی ﻧدارد ﭼون اﻟف
آن ھم از دﺳﺗﺎن آن ﻧﻔس اﺳت ھم
ﻧﯾﺳت آن ﺟز ﺣﯾﻠﮥ ﻧﻔس ﻟﺋﯾم
ﭼون ﻏﻔور اﺳت و رﺣﯾم ،اﯾن ﺗرس ﭼﯾﺳت

 .95ﺷﻛﺎﯾت ﮔﻔﺗن ﭘﯾری ﺑﮫ ﭘﯾش طﺑﯾب از رﻧﺟوری ﺧود
در زﺣﯾرم از دﻣﺎغ ﺧوﯾﺷﺗن
ﮔﻔت ﭘﯾری ﻣر طﺑﯾﺑﯽ را ﻛﮫ ﻣن
ﮔﻔت در ﭼﺷﻣم ز ظﻠﻣت ھﺳت داغ
ﮔﻔت از ﭘﯾرﯾﺳت آن ﺿﻌف دﻣﺎغ
ﮔﻔت ﭘﺷﺗم درد ﻣﯾﺂﯾد ﻋظﯾم
ﮔﻔت از ﭘﯾرﯾﺳت ای ﺷﯾﺦ ﻗدﯾم
ﮔﻔت ھر ﭼﮫ ﻣﯾﺧورم ﻧﺑود ﮔوار
ﮔﻔت از ﭘﯾرﯾﺳت ای ﺷﯾﺦ ﻧزار
ﮔﻔت وﻗت دم ﻣرا دم ﮔﯾری اﺳت
ﮔﻔت ﺿﻌف ﻣﻌده ھم از ﭘﯾری اﺳت
ﭼون رﺳد ﭘﯾری دو ﺻد ﻋﻠت ﺷود
ﮔﻔت آری اﻧﻘطﺎع دم ﺑود
ﮔﻔت از ﭘﯾرﯾﺳت اﯾن ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ
* ﮔﻔت ﮐم ﺷد ﺷﮭوﺗم ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ
ﮔﻔت ﮐز ﭘﯾرﯾﺳت در ُﮐﻧﺟت ﻧﺷﺎﻧد
ﮔﻔت ﭘﺎﯾم ﺳﺳت ﺷد از ره ﺑﻣﺎﻧد
ﮔﻔت ﮐز ﭘﯾرﯾﺳت اﯾن رﻧﺞ و ﻋﻧﺎ
* ﮔﻔت ﭘﺷﺗم ﭼون ﮐﻣﺎﻧﯽ ﺷد دو ﺗﺎ
ﮔﻔت از ﭘﯾرﯾﺳت ای ﻣرد ﺣﻠﯾم
* ﮔﻔت ﺗﺎرﯾﮑﺳت ﭼﺷﻣم ای ﺣﮑﯾم
از طﺑﯾﺑﯽ ﺗو ھﻣﯾن آﻣوﺧﺗﯽ ؟
ﮔﻔت ای اﺣﻣق ﺑر اﯾن ﺑر دوﺧﺗﯽ
ﻛﮫ ﺧدا ھر درد را درﻣﺎن ﻧﮭﺎد
ای ﻣدﻣﻎ ﻋﻘﻠت اﯾن داﻧش ﻧداد؟
ﺑر زﻣﯾن ﻣﺎﻧدی ز ﻛوﺗﮫ ﭘﺎﯾﮕﯽ
ﺗو ﺧر اﺣﻣق ،ز اﻧدك ﻣﺎﯾﮕﯽ
اﯾن ﻏﺿب وﯾن ﺧﺷم ھم از ﭘﯾری اﺳت
ﭘس طﺑﯾﺑش ﮔﻔت ﮐﺎی ﻋﻣر ﺗو ﺷﺻت
ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﺻﺑرت ﺷد ﺿﻌﯾف
ﭼون ھﻣﮫ اﺟزا و اﻋﺿﺎ ﺷد ﻧﺣﯾف
ﺗﺎب ﯾك ﺟرﻋﮫ ﻧدارد ،ﻗﯽ ﻛﻧد
ﺑر ﻧﺗﺎﺑد دو ﺳﺧن ،زان ھﯽ ﻛﻧد
در درون او ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ اﺳت
ﺟز ﻣﮕر ﭘﯾری ﻛﮫ از ﺣق اﺳت ﻣﺳت
ﯽ و آن ﻧﺑﯽ ؟
از ﺑرون ﭘﯾرﯾﺳت و در ﺑﺎطن ﺻﺑﯽ
ﺧود ﮐﯾﺎﻧﻧد آن وﻟ ّ
ﭼﯾﺳت ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺧﺳﺎن را اﯾن ﺣﺳد ؟
ﮔر ﻧﮫ ﭘﯾداﯾﻧد ﭘﯾش ﻧﯾك و ﺑد
ﭼﯾﺳت اﯾن ﺑﻐض و ﺣﯾل ﺳﺎزی و ﻛﯾن ؟
ور ﻧﻣﯽ داﻧﻧدﺷﺎن ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن
ﭼون زﻧﻧدی ﺧوﯾش ﺑر ﺷﻣﺷﯾر ﺗﯾز
ور ھﻣﯽ داﻧﻧد ﺑﻌث و رﺳﺗﺧﯾز
ﺻد ﻗﯾﺎﻣت در درون اﺳﺗش ﻧﮭﺎن
ﺑر ﺗو ﻣﯾﺧﻧدد ،ﻣﺑﯾن او را ﭼﻧﺎن
ھر ﭼﮫ اﻧدﯾﺷﯽ ﺗو ،او ﺑﺎﻻی اوﺳت
دوزخ و ﺟﻧت ھﻣﮫ اﺟزای اوﺳت

وآﻧﻛﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎﯾد ،آن ﺧداﺳت
ﮔر ھﻣﯽ داﻧﻧد ﻛﺎﻧدر ﺧﺎﻧﮫ ﻛﯾﺳت
در ﺟﻔﺎی اھل دل ﺟد ّ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﻧﯾﺳت ﻣﺳﺟد ﺟز درون ﺳروران
ﺳﺟده ﮔﺎه ﺟﻣﻠﮫ اﺳت ،آﻧﺟﺎ ﺧداﺳت
ھﯾﭻ ﻗوﻣﯽ را ﺧدا رﺳوا ﻧﻛرد
ﺟﺳم دﯾدﻧد آدﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد
ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯽ ﻛﮫ ﺗو ﺑﺎﺷﯽ ھﻣﺎن ؟
ﻧﺎﯾدت ھر ﺑﺎر دﻟو از ﭼﮫ درﺳت
ِﺑرﺳت
ﭼون ﺗو زﯾﺷﺎﻧﯽ ،ﻛﺟﺎ ﺧواھﯽ َ
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ھر ﭼﮫ اﻧدﯾﺷﯽ ،ﭘذﯾرای ﻓﻧﺎﺳت
ﺑر در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ز ﭼﯾﺳت؟
اﺑﻠﮭﺎن ﺗﻌظﯾم ﻣﺳﺟد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
آن ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ای ﺧران
ﻣﺳﺟدی ﻛﺎن اﻧدرون اوﻟﯾﺎﺳت
ﺗﺎ دل ﻣرد ﺧدا ﻧﺎﻣد ﺑﮫ درد
ﻗﺻد ﺟﻧﮓ اﻧﺑﯾﺎ ﻣﯽ داﺷﺗﻧد
در ﺗو ھﺳت اﺧﻼق آن ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن
* ﻋﺎدت آن ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﺎن در ﺗو ُرﺳت
آن ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ھﻣﮫ ﭼون در ﺗو ھﺳت
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 .96ﻗﺻﮥ ﻛودﻛﯽ ﻛﮫ در ﭘﯾش ﺗﺎﺑوت ﭘدر ﺧود ﻣﯾﻧﺎﻟﯾد و ﺳﺧن ﺟوﺣﯽ
زار ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯾد و ﺑر ﻣﯽ ﻛوﻓت ﺳر
ﻛودﻛﯽ در ﭘﯾش ﺗﺎﺑوت ﭘدر
ﺗﺎ ﺗرا در زﯾر ﺧﺎﻛﯽ ﺑﺳﭘرﻧد
ﻛﺎی ﭘدر آﺧر ﻛﺟﺎﯾت ﻣﯽ ﺑرﻧد ؟
ﻧﯽ در او ﻗﺎﻟﯽ و ﻧﮫ در وی ﺣﺻﯾر
ﻣﯾﺑرﻧدت ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻧﮓ و زﺣﯾر
ﻧﯽ در آن ﺑوی طﻌﺎم و ﻧﯽ ﻧﺷﺎن
ﻧﯽ ﭼراﻏﯽ در ﺷب و ﻧﯽ روز ،ﻧﺎن
ﻧﯽ در آن ﺑﮭر ﺿﯾﺎﺋﯽ ،ھﯾﭻ ﺟﺎم
ﻧﯽ درش ﻣﻌﻣور و ﻧﯽ ﺳﻘف و ﻧﮫ ﺑﺎم
ﻧﯽ ﯾﮑﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻛﺎو ﺑﺎﺷد ﭘﻧﺎه
ﻧﯽ در آن از رھر ﻣﮭﻣﺎن آب ﭼﺎه
ﭼون ﺷود در ﺧﺎﻧﮥ ﻛور و ﻛﺑود ؟
ﺟﺳم ﺗو ﻛﮫ ﺑوﺳﮫ ﮔﺎه ﺧﻠق ﺑود
ﻛﺎﻧدر آن ﻧﯽ روی ﻣﯾﻣﺎﻧد ﻧﮫ رﻧﮓ
ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﯽ زﯾﻧﮭﺎر و ﺟﺎی ﺗﻧﮓ
وز دو دﯾده اﺷك ﺧوﻧﯾن ﻣﯾﻔﺷرد
زﯾن ﻧﺳق اوﺻﺎف ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺷﻣرد
وﷲ اﯾن را ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻣﯾﺑرﻧد
ﮔﻔت ﺟوﺣﯽ ﺑﺎ ﭘدر ﮐﺎی ارﺟﻣﻧد
ﮔﻔت ای ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ﺷﻧو
ﮔﻔت ﺟوﺣﯽ را ﭘدر ،اﺑﻠﮫ ﻣﺷو
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ راﺳت ﺑﯽ ﺗردﯾد و ﺷك
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ﻛﮫ ﮔﻔت او ﯾك ﺑﮫ َﯾك
ﻧﯽ درش ﻣﻌﻣور و ﻧﯽ ﺻﺣن و ﻧﮫ ﺑﺎم
ﻧﯽ ﺣﺻﯾر و ﻧﯽ ﭼراغ و ﻧﯽ طﻌﺎم
ﻟﯾك ﻛﯽ ﺑﯾﻧﻧد آن را طﺎﻏﯾﺎن ؟
زﯾن ﻧﻣط دارﻧد ﺑر ﺧود ﺻد ﻧﺷﺎن
از ﺷﻌﺎع آﻓﺗﺎب ﻛﺑرﯾﺎ
ﺧﺎﻧﮥ آن دل ﻛﮫ ﻣﺎﻧد ﺑﯽ ﺿﯾﺎ
ﺑﯽ ﻧوا از ذوق ﺳﻠطﺎن ودود
ﺗﻧﮓ و ﺗﺎرﯾك اﺳت ،ﭼون ﺟﺎن ﺟﮭود
ﻧﯽ ﮔﺷﺎ ِد ﻋرﺻﮫ و ،ﻧﯽ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب
ﻧﯽ در آن دل ﺗﺎﻓت ﻧور آﻓﺗﺎب
آﺧر از ﮔور دل ﺧود ﺑرﺗرآ
ﮔور ﺧوﺷﺗر از ﭼﻧﯾن دل ﻣر ﺗرا
دل ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗرا زﯾن ﮔور ﺗﻧﮓ ؟
زﻧده ای و ،زﻧده زاد ،ای ﺷوخ ﺷﻧﮓ
زﯾن َﭼﮫ و زﻧدان ﺑرآ و رو ﻧﻣﺎ
ﯾوﺳف وﻗﺗﯽ و ﺧورﺷﯾد ﺳﻣﺎ
ﻣﺧﻠﺻش را ﻧﯾﺳت از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑُد
ﯾوﻧﺳت در ﺑطن ﻣﺎھﯽ ﭘﺧﺗﮫ ﺷد
ﺣﺑس و زﻧداﻧش ﺑُدی ﺗﺎ ﯾﺑﻌﺛون
ﮔر ﻧﺑودی او ﻣﺳﺑﺢ ،ﺑطن ﻧون
ﭼﯾﺳت ﺗﺳﺑﯾﺢ؟ آﯾت روز اﻟﺳت
او ﺑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ از ﺗن ﻣﺎھﯽ ﺑ َﺟﺳت
ﺑﺷﻧو اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺣﮭﺎی ﻣﺎھﯾﺎن
ﮔر ﻓراﻣوﺷت ﺷد آن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺟﺎن
ھر ﮐﮫ دﯾد ﷲ را ،اﻟﻠﮭﯽ اﺳت
ھر ﮐﮫ دﯾد آن ﺑﺣر را ،او ﻣﺎھﯽ اﺳت
ﯾوﻧس ﻣﺣﺟوب از ﻧور ﺻﺑوح
اﯾن ﺟﮭﺎن درﯾﺎ و ﺗن ﻣﺎھﯽ و روح
ورﻧﮫ در وی ھﺿم ﮔﺷت و ﻧﺎﭘدﯾد
ﮔر ﻣﺳﺑﺢ ﺑﺎﺷد ،از ﻣﺎھﯽ رھﯾد

ﺗو ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،ﻛﮫ ﻛوری و ﻧژﻧد
ﭼﺷم ﺑﮕﺷﺎ ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺷﺎن ﻋﯾﺎن
ﻧﯽ در اﯾﺷﺎن ﮐﺑر و ﮐﯾن و ﻧﯽ ﺣﺳد
ﮔوش ﺗو ﺗﺳﺑﯾﺣﺷﺎن آﺧر ﺷﻧﯾد
ﺻﺑر ﻛن ،ﻛﺎﻧﺳت ﺗﺳﺑﯾﺢ درﺳت
ح اﻟﻔرج
ﺻﺑر ﻛن
ﮐﺎﻟﺻﺑر ﻣﻔﺗﺎ ُ
ُ
ھﺳت ﺑﺎ ھر ﺧوب ﯾك ﻻﻻی زﺷت
زاﻧﻛﮫ ﻻﻻ را ز ﺷﺎھد ﻓﺻل ﻧﯾﺳت
ﺧﺎﺻﮫ ﺻﺑر از ﺑﮭر آن ﺷوخ ﭼﮕل
ﻣر ﻣﺧﻧث را ﺑود ذوق از ذﻛر
ﺳوی اﺳﻔل ﺑرد او را ﻓﻛر او
ﻛﺎو ﺑﮫ ﺷوق ﺳﻔل آﻣوزﯾد درس
ﮔر ﭼﮫ ﺳوی ﻋﻠو ﺟﻧﺑﺎﻧد ﺟرس
ﻛﺎن ﻋﻠﻣﮭﺎ ﻟﻘﻣﮥ ﻧﺎن را رھﯾﺳت
ور ﻧﻣﯾداﻧﯽ ﺷﻧو از ﺑﺎب ﺗو
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ﻣﺎھﯾﺎن ﺟﺎن در اﯾن درﯾﺎ ﭘرﻧد
ﺑر ﺗو ﺧود را ﻣﯾزﻧﻧد آن ﻣﺎھﯾﺎن
ﻣﺎھﯾﺎﻧﯽ ﺟﻣﻠﮫ روح ﺑﯽ ﺟﺳد
ﻣﺎھﯾﺎن را ﮔر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺑدﯾد
ﺻﺑر ﻛردن ،ﺟﺎن ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺗوﺳت
ھﯾﭻ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﻧدارد آن دَ َرج
ﺻﺑر ﭼون ﭘول ﺻراط ،آن ﺳو ﺑﮭﺷت
ﺗﺎ ز ﻻﻻ ﻣﯾﮕرﯾزی وﺻل ﻧﯾﺳت
ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ذوق ﺻﺑر ای ﺷﯾﺷﮫ دل
ﻓر
ﻛر و ّ
ﻣرد را ذوق از ﻏزا و ّ
ﺟز ذﻛر ﻧﯽ دﯾن او ﻧﯽ ذﻛر او
ﮔر ﺑرآﯾد ﺗﺎ ﻓﻠك از وی ﻣﺗرس
او ﺑﺳوی ﺳﻔل ﻣﯾراﻧد ﻓرس
از ﻋﻠﻣﮭﺎی ﮔداﯾﺎن ﺗرس ﭼﯾﺳت ؟
* اﯾن ﺳﺧﻧﮭﺎ را ﻧﮑو درﯾﺎب ﺗو
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 .97ﺗرﺳﯾدن ﻛودﻛﯽ از ﺷﺧص ﺻﺎﺣب ﺟﺛﮫ و ﺗﺳﮑﯾن او آن ﮐودک را
زرد ﺷد ﻛودك ز ﺑﯾم ﻗﺻد ﻣرد
ﻛﻧﮓ زﻓﺗﯽ ﻛودﻛﯽ را ﯾﺎﻓت ﻓرد
ﻛﮫ ﺗو ﺧواھﯽ ﺑود ﺑر ﺑﺎﻻی ﻣن
ﮔﻔت اﯾﻣن ﺑﺎش ای زﯾﺑﺎی ﻣن
ھﻣﭼو اﺷﺗر ﺑرﻧﺷﯾن ،ﻣﯾران ﻣرا
ﻣن اﮔر ھوﻟم ﻣﺧﻧث دان ﻣرا
از ﺑرون آدم ،درون دﯾو ﻟﻌﯾن
ﺻورت ﻣردان و ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن
ﻛﮫ ﺑر او آن ﺷﺎخ را ﻣﯾﻛوﻓت ﺑﺎد
آن دُھُل را ﻣﺎﻧﯽ ای زﻓت ﭼو ﻋﺎد
ﺑﮭر طﺑﻠﯽ ،ھﻣﭼو ﺧﯾك ﭘر ز ﺑﺎد
روﺑﮭﯽ اﺷﻛﺎر ﺧود را ﺑﺎد داد
ﮔﻔت ﺧوﻛﯽ ﺑﮫ ازﯾن ﺧﯾك ﺗﮭﯽ
ﭼون ﻧدﯾد اﻧدر دھل او ﻓرﺑﮭﯽ
ﻋﺎﻗﻠش ﭼﻧدان زﻧد ﻛﮫ ﻻ ﺗﻘل
روﺑﮭﺎن ﺗرﺳﻧد ز آواز دھل
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 .98ﻗﺻﮥ ﺗﯾر اﻧدازی و ﺗرﺳﯾدن او از ﺳواری ﻛﮫ در ﺑﯾﺷﮫ ﻣﯾرﻓت
ﻣﯾﺷد اﻧدر ﺑﯾﺷﮫ ،ﺑر اﺳﺑﯽ ﻧﺟﯾب
ﯾك ﺳواری ﺑﺎ ﺳﻼح و ﺑس ﻣﮭﯾب
ﭘس ز ﺧوف او ﻛﻣﺎن را در ﻛﺷﯾد
ﺗﯾر اﻧدازی ﺑﮫ ﺣﻛم او را ﺑدﯾد
ﻣن ﺿﻌﯾﻔم ،ﮔرﭼﮫ زﻓت اﺳﺗم ﺟﺳد
ﺗﺎ زﻧد ﺗﯾری ،ﺳوارش ﺑﺎﻧﮓ زد
ﻛﮫ ﻛﻣم در وﻗت ﺟﻧﮓ از ﭘﯾر زن
ھﺎن و ھﺎن ﻣﻧﮕر ﺗو در زﻓﺗﯽ ﻣن
ﺑر ﺗو ﻣﯾﺎﻧداﺧﺗم از ﺗرس ﺧوﯾش
ﮔﻔت رو ﻛﮫ ﻧﯾك ﮔﻔﺗﯽ ور ﻧﮫ ﻧﯾش
ﺑﯽ رﺟوﻟﯾَت ﭼﻧﺎن ﺗﯾﻐﯽ ﺑﮫ ﻣﺷت
ﺑس ﻛﺳﺎن را ﻛﺎﻟت ﭘﯾﻛﺎر ﻛﺷت
رﻓت ﺟﺎﻧت ﭼون ﻧﺑﺎﺷﯽ ﻣرد آن
ﮔر ﺑﭘوﺷﯽ ﺗو ﺳﻼح رﺳﺗﻣﺎن
ھر ﻛﮫ ﺑﯽ ﺳر ﺑود از اﯾن ﺷﮫ ﺑرد ﺳر
ﺟﺎن ﺳﭘر ﻛن ،ﺗﯾﻎ ﺑﮕذار ای ﭘﺳر
ھم ز ﺗو زاﺋﯾد و ھم ﺟﺎن ﺗو ﺧﺳت
آن ﺳﻼﺣت ﺣﯾﻠﮫ و ﻣﻛر ﺗو اﺳت
ﺗرك ﺣﯾﻠﮫ ﻛن ﻛﮫ ﭘﯾش آﯾد د ُول
ﭼون ﻧﻛردی ھﯾﭻ ﺳودی زﯾن ﺣﯾل
ﺗرك ﻓن ﮔو ﻣﯾطﻠب رب اﻟﻣﻧن
ﭼون ﯾﻛﯽ ﻟﺣظﮫ ﻧﺧوردی ﺑر ز ﻓن
ﺧوﯾﺷﺗن ﮔوﻟﯽ ﻛن و ﺑﮕذر ز ﺷوم
ﭼون ﻣﺑﺎرك ﻧﯾﺳت ﺑر ﺗو اﯾن ﻋﻠوم

98.13

ﭼون ﻣﻼﯾك ﮔو ﻛﮫ ﻻ ِﻋ ْﻠ َم ﻟﻧﺎ

ﯾﺎ اﻟﮭﯽ ،ﻏﯾر ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﺎ

 .99ﺣﮑﺎﯾت اﻋراﺑﯽ و رﯾﮓ در ﺟوال ﻛردن و ﻣﻼﻣت داﻧﺷﻣﻧد و ﺗﻌﻠﯾم ﮐردن او را ﮐﮫ ﮔﻧدم ﺟوال را دو
ﺣﺻﮫ ﻧﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎر ﻋدل آﯾد
در ﻣﯾﺎن ﻋﻘل و ﺟﮭل ﺑواﻟﻔﺿول
* ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾت ﺑﺷﻧو ای ﺻﺎﺣب ﻗﺑول
99.1
ھر ﮐﮫ ﺷد ﻣﻐرور ﻋﻘل او ﮐور ﻧﯾﺳت
؟* ﺣﯾﻠﮫ و ﻣﮑر اﻧدر اﯾن ره ﺳود ﻧﯾﺳت
99.2
ﯾﮏ ﺟوال زﻓت از داﻧﮫ ﭘری
ﯾك ﻋراﺑﯽ ﺑﺎر ﻛرده اﺷﺗری
99.3
ھر دو را او ﺑﺎر ﮐرده ﺑر ﺷﺗر
* وان ﺟوال دﯾﮕرش را رﯾﮓ ﭘُر
99.4
ﯾك ﺣدﯾث اﻧداز ﻛرد او را ﺳؤال
او ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑر ﺳر ھر دو ﺟوال
99.5
واﻧدر آن ﭘرﺳش ﺑﺳﯽ درھﺎ ﺑﺳﻔت
از وطن ﭘرﺳﯾد و آوردش ﺑﮫ ﮔﻔت
99.6
ﭼﯾﺳت آﮐﻧده؟ ﺑﮕو ﻣﺻدوق ﺣﺎل
ﺑﻌد از آن ﮔﻔﺗش ﻛﮫ اﯾن ھر دو ﺟوال
99.7
در دﮔر رﯾﮕﯽ ،ﻧﮫ ﻗوت ﻣردم اﺳت
ﮔﻔت اﻧدر ﯾك ﺟواﻟم ﮔﻧدم اﺳت
99.8
ﮔﻔت ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﻧد آن ﺟوال
ﮔﻔت ﺗو ﭼون ﺑﺎر ﻛردی اﯾن رﻣﺎل؟
99.9
در دﮔر رﯾز از ﭘﯽ ﻓرھﻧﮓ را
ﮔﻔت ﻧﯾم ﮔﻧدم آن ﺗﻧﮓ را
99.10
ﮔﻔت ﺷﺎﺑﺎش ای ﺣﻛﯾم اھل و ُﺣر
ﺗﺎ ﺳﺑك ﮔردد ﺟوال و ھم ﺷﺗر
99.11
ﺗو ﭼﻧﯾن ﻋرﯾﺎن ﭘﯾﺎده در ﻟﻐوب
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻓﻛر دﻗﯾق و رای ﺧوب
99.12
ﻛش ﺑر اﺷﺗر ﺑر ﻧﺷﺎﻧد ﻧﯾك ﻣرد
رﺣﻣش آﻣد ﺑر ﺣﻛﯾم و ﻋزم ﻛرد
99.13
ﺷﻣﮫ ای از ﺣﺎل ﺧود ھم ﺷرح ﻛن
ﺑﺎز ﮔﻔﺗش ای ﺣﻛﯾم ﺧوش ﺳُﺧن
99.14
ﺗو وزﯾری ﯾﺎ ﺷﮭﯽ ،ﺑر ﮔوی راﺳت
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻋﻘل و ﻛﻔﺎﯾت ﻛﮫ ﺗو راﺳت
99.15
ﺑﻧﮕر اﻧدر ﺣﺎل و اﻧدر ﺟﺎﻣﮫ ام
ﮔﻔت اﯾن ھر دو ﻧﯾم از ﻋﺎﻣﮫ ام
99.16
ﮔﻔت ﻧﯽ اﯾن و ﻧﮫ آن ،ﻣﺎ را ﻣﻛﺎو
ﮔﻔت اﺷﺗر ﭼﻧد داری؟ ﭼﻧد ﮔﺎو؟
99.17
ﮔﻔت ﻣﺎ را ﻛو دﻛﺎن و ﻛو ﻣﻛﺎن
ﮔﻔت رﺧﺗت ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺎری در دﻛﺎن؟
99.18
ﻧﯽ ﻣﺗﺎع و ﻧﯾﺳت ﻣطﺑﺦ ﻧﯾﺳت آش
* ﻧﯾﺳت ﻗوت و ﻧﯽ رﺧوت ،ﻧﯽ ﻗﻣﺎش
99.19
ﻛﮫ ﺗوﺋﯽ ﺗﻧﮭﺎ رو و ﻣﺣﺑوب ﭘﻧد
ﮔﻔت ﭘس از ﻧﻘد ﭘرﺳم ،ﻧﻘد ﭼﻧد؟
99.20
ﻋﻘل و داﻧش را ﮔﮭر ﺗو ﺑر ﺗو اﺳت
ﻛﯾﻣﯾﺎی ﻣس ﻋﺎﻟم ﺑﺎ ﺗو اﺳت
99.21
ﻧﯾﺳت ﻋﺎﻗل ﺗر ز ﺗو ﮐس در ﺟﮭﺎن
* ﮔﻧﺟﮭﺎ ﺑﻧﮭﺎده ﺑﺎﺷﯽ ھر ﻣﮑﺎن
99.22
در ھﻣﮫ ﻣﻠﻛم وﺟوه ﻗوت ﺷب
ﮔﻔت و ﷲ ﻧﯾﺳت ﯾﺎ وﺟﮫ اﻟﻌرب
99.23
ھر ﻛﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾدھد آﻧﺟﺎ روم
ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ ﺗن ﺑرھﻧﮫ ﻣﯾدوم
99.24
ﻧﯾﺳت ﺣﺎﺻل ﺟز ﺧﯾﺎل و درد ﺳر
ﻣر ﻣرا زﯾن ﺣﻛﻣت و ﻓﺿل و ھﻧر
99.25
ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾد ﺷوﻣﯽ ﺗو ﺑر ﺳرم
ﭘس ﻋرب ﮔﻔﺗش ﻛﮫ ﺷو دور از ﺑرم
99.26
ﻧطق ﺗو ﺷوم اﺳت ﺑر اھل زﻣن
دور ﺑر ،آن ﺣﻛﻣت ﺷوﻣت ز ﻣن
99.27
ور ﺗرا ره ﭘﯾش ،ﻣن واﭘس ﺷوم
ﯾﺎ ﺗو آن ﺳو رو ،ﻣن اﯾن ﺳو ﻣﯾروم
99.28
ﺑﮫ ﺑود زﯾن ﺣﯾﻠﮫ ھﺎی ﻣرده رﯾﮓ
ﯾك ﺟواﻟم ﮔﻧدم و دﯾﮕر ز رﯾﮓ
99.29
ﺑﮫ ﺑود زﯾن ﺣﮑﻣت ﺗو ای ﻣﮭﯾن
* ﮐﺎﯾن ﺟوال ﮔﻧدم و رﯾﮕم ﯾﻘﯾن
99.30
ﻛﮫ دﻟم ﺑﺎ ﺑرگ و ﺟﺎﻧم ﻣﺗﻘﯽ اﺳت
اﺣﻣﻘﯽ ام ﺑس ﻣﺑﺎرك اﺣﻣﻘﯾﺳت
99.31
ﺟﮭد ﻛن ﺗﺎ از ﺗو اﯾن ﺣﻛﻣت رود
ﮔر ﺗو ﺧواھﯽ ﻛت ﺷﻘﺎوت ﻛم ﺷود
99.32
ﺣﻛﻣﺗﯽ ﺑﯽ ﻓﯾض ﻧور ذو اﻟﺟﻼل
ﺣﻛﻣﺗﯽ ﻛز طﺑﻊ زاﯾد وز ﺧﯾﺎل
99.33
ﺣﻛﻣت دﯾﻧﯽ ﺑرد ﻓوق ﻓﻠك
ﺣﻛﻣت دﻧﯾﺎ ﻓزاﯾد ظن و ﺷك
99.34
ﺑر ﻓزوده ﺧوﯾش ﺑر ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن
زوﺑﻌﺎن زﯾرك آﺧر زﻣﺎن
99.35

ﻓﻌل ھﺎ و ﻣﻛرھﺎ آﻣوﺧﺗﮫ
ﺑﺎز داده ،ﻛﺎن ﺑود اﻛﺳﯾر ﺳود
راه آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﭘﯾش آﯾد ﺷﮭﯽ
ﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺧزﻧﮭﺎ و ﻟﺷﻛر ﺷﮫ ﺷود
ھﻣﭼو ﻋز ﻣﻠك دﯾن اﺣﻣدی
ﮔﺷﺗﮫ دور از ﻣﻠﮏ او ﻋﯾن اﻟﮑﻣﺎل

99.36
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99.38
99.39
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ﺣﯾﻠﮫ آﻣوزان ﺟﮕرھﺎ ﺳوﺧﺗﮫ
ﺻﺑر و اﯾﺛﺎر و ﺳﺧﺎی ﻧﻔس و ﺟود
ﻓﻛر آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﮕﺷﺎﯾد رھﯽ
ﺷﺎه آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ از ﺧود ﺷﮫ ﺑود
ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧد ﺷﺎھﯽ او ﺳرﻣدی
* ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﯾﺳت ﺷرﻋش را زوال
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 .100ﻛراﻣﺎت اﺑراھﯾم ادھم ﺑر ﻟب درﯾﺎ و ﺗﻌﺟب اﻣﯾر ﻣرﯾد
ﻛﺎو ز راھﯽ ﺑر ﻟب درﯾﺎ ﻧﺷﺳت
ھم ز اﺑراھﯾم ادھم آﻣدﺳت
ﯾك اﻣﯾری آﻣد آﻧﺟﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن
دﻟق ﺧود ﻣﯾدوﺧت آن ﺳﻠطﺎن ﺟﺎن
ﺷﯾﺦ را ﺑﺷﻧﺎﺧت ﺳﺟده ﻛرد زود
آن اﻣﯾر از ﺑﻧدﮔﺎن ﺷﯾﺦ ﺑود
ﺷﻛل دﯾﮕر ﮔﺷﺗﮫ ﺣﻠق و ﺧﻠق او
ﺧﯾره ﺷد در ﺷﯾﺦ و اﻧدر دﻟق او
ﺑرﮔزﯾد آن ﻓﻘر ،ﺑس ﺑﺎرﯾك ﺣرف
ﻛﺎو رھﺎ ﻛرد آن ﭼﻧﺎن ﻣﻠك ﺷﮕرف
ﻣﯾزﻧد ﺑر دﻟق ﺳوزن ﭼون ﮔدا
* ﺗرك ﻛرده ﻣﻠك ھﻔت اﻗﻠﯾم را
ﭼون ﮔدا ﺑر دﻟق ﺳوزه ﻣﯾزﻧد
ﻣﻠﮏ ھﻔت اﻗﻠﯾم ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯾﮑﻧد
ﺷﯾﺦ ﭼون ﺷﯾر اﺳت و دﻟﮭﺎ ﺑﯾﺷﮫ اش
ﺷﺦ واﻗف ﮔﺷت از اﻧدﯾﺷﮫ اش
ﻧﯾﺳت ﺑر وی ﻣﺧﻔﯽ اﺳرار ﻧﮭﺎن
ﭼون رﺟﺎ و ﺧوف در دﻟﮭﺎ روان
در ﺣﺿور ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب دﻻن
دل ﻧﮕﮭدارﯾد ای ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻼن
ﻛﮫ ﺧدا ز اﯾﺷﺎن ﻧﮭﺎن را ﺳﺎﺗر اﺳت
ﭘﯾش اھل ﺗن ادب ﺑر ظﺎھر اﺳت
زاﻧﻛﮫ دﻟﺷﺎن ﺑر ﺳراﺋر ﻓﺎطن اﺳت
ﭘﯾش اھل دل ادب ﺑر ﺑﺎطن اﺳت
ﺑﺎ ﺣﺿور آﺋﯽ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺗو ﺑﻌﻛﺳﯽ ﭘﯾش ﻛوران ﺑﮭر ﺟﺎه
ﻧﺎر ﺷﮭوت را از آن ﮔﺷﺗﯽ ﺣطب
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﻛﻧﯽ ﺗرك ادب
ﺑﮭر ﻛوران روی را ﻣﯾزن ﺟﻼ
ﭼون ﻧداری ﻓطﻧت و ﻧور ھُدی
ﻧﺎز ﻣﯾﻛن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮔﻧدﯾده ﺣﺎل
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﺣدث ﺑر روی ﻣﺎل
ﺧواﺳت ﺳوزن را ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻧد
ﺷﯾﺦ ﺳوزن زود در درﯾﺎ ﻓﮑﻧد
ﺳوزن زر در ﻟب ھر ﻣﺎھﺋﯽ
ﺻد ھزاران ﻣﺎھﯽ اﻟﻠﮭﯾﯽ
ﻛﮫ ﺑﮕﯾر ای ﺷﯾﺦ ﺳوزﻧﮭﺎی ﺣق
ﺳر ﺑر آوردﻧد از درﯾﺎی ﺣق
ﮐﮫ ﺑﮕﯾر ای ﺷﯾﺦ ﺳوزﻧﮭﺎی ھو
* ﺳوزن زرﯾن در آن دﻧدان او
واده از ﻓﺿﻠت ﻧﺷﺎن راﺳﺗم
* ﮔﻔت اﻟﮭﯽ ،ﺳوزن ﺧود ﺧواﺳﺗم
ﺳوزن او را ﮔرﻓﺗﮫ در دھﺎن
* ﻣﺎھﯽ دﯾﮕر ﺑر آﻣد در زﻣﺎن
ﻣﻠك دل ﺑﮫ ،ﯾﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﻠك ﺣﻘﯾر؟
رو ﺑدو ﻛرد و ﺑﮕﻔﺗش ای اﻣﯾر
ﺑﺎطﻧﯽ ﺟوی و ﺑﮫ ظﺎھر ﺑرﻣﺎﯾﺳت
اﯾن ﻧﺷﺎن ظﺎھر اﺳت اﯾن ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت
ﺑﺎغ و ﺑﺳﺗﺎن را ﻛﺟﺎ آﻧﺟﺎ ﺑرﻧد ؟
ﺳوی ﺷﮭر از ﺑﺎغ ﺷﺎﺧﯽ آورﻧد
ﺑﻠﻛﮫ آن ﻣﻐز اﺳت و اﯾن ﻋﺎﻟم ﭼو ﭘوﺳت
ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎﻏﯽ ﻛﺎﯾن ﻓﻠك ﯾك ﺑرگ اوﺳت
ﺑوی اﻓزون ﺟوی و ،ﻛن دﻓﻊ زﻛﺎم
ﺑرﻧﻣﯾداری ﺳوی آن ﺑﺎغ ﮔﺎم
ﺗﺎ ﻛﮫ آن ﺑو ﻧور ﭼﺷﻣﺎﻧت ﺷود
ﺗﺎ ﻛﮫ آن ﺑو ﺟﺎذب ﺟﺎﻧت ﺷود
واﻧﻣﺎﯾد ﻣر ﺗو را راه َرﺷَد
ﺗﺎ ﮐﮫ آن ﺑو ﺳوی ﺑﺳﺗﺎﻧت ﮐﺷد
ﺳﯾﻧﮫ ات را ﺳﯾﻧﮥ ﺳﯾﻧﺎ ﮐﻧد
ﭼﺷم ﻧﺎﺑﯾﻧﺎت را ﺑﯾﻧﺎ ﮐﻧد
ﺑﮭر ﺑو أﻟﻘوا ﻋﻠﯽ وﺟﮫ أﺑﯽ
ﮔﻔت ﯾوﺳف ،اﺑن ﯾﻌﻘوب ﻧﺑﯽ

داﺋﻣﺎً ،ﻗرة ﻋﯾﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﺻﻼة
زاﻧﻛﮫ اﯾن ھر ﭘﻧﺞ ،ز اﺻﻠﯽ رﺳُﺗﮫ اﻧد
ﻣﺎ ﺑﻘﯽ را ھر ﯾﻛﯽ ﺳﺎﻗﯽ ﺷود
ﻋﺷق اﻧدر دل ﻓزاﯾد ﺻدق را
ﺣﺳﮭﺎ را ،ذوق ﻣوﻧس ﻣﯾﺷود
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ﺑﮭر اﯾن ﺑو ﮔﻔت اﺣﻣد در ﻋظﺎت
ﭘﻧﺞ ﺣس ﺑﺎ ﯾﮑدﮔر ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد
ﻗوت ﺑﺎﻗﯽ ﺷود
ﻗوت ﯾك ّ
ّ
دﯾدن دﯾده ﻓزاﯾد ﻋﺷق را
ﺻدق ،ﺑﯾداری ھر ﺣس ﻣﯾﺷود
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 .101آﻏﺎز ﻣﻧور ﺷدن ﺣواس ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻧور ﻏﯾب
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣﺳﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﺑدل ﺷوﻧد
ﭼوﻧﮑﮫ ﯾك ﺣس در روش ﺑﮕﺷﺎد ﺑﻧد
ﮔﺷت ﻏﯾﺑﯽ ﺑر ھﻣﮫ ﺣﺳﮭﺎ ﭘدﯾد
ﭼون ﯾﻛﯽ ﺣس ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺳﺎت دﯾد
ﭘس ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺟﻣﻠﮫ ز آن ﺳو ﺑر ﺟﮭﻧد
ﭼون ز ﺟو َﺟﺳت از ﮔﻠﮫ ﯾك ﮔوﺳﻔﻧد
ْ
َ
در ﭼرا از أ ْﺧ َر َج اﻟ َﻣ ْرﻋﯽ ﭼران
ﮔوﺳﻔﻧدان ﺣواﺳت را ﺑران
ﺗﺎ ﺑﮕﻠزار ﺣﻘﺎﯾق ره ﺑرﻧد
ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ﺳﻧﺑل و رﯾﺣﺎن ﭼرﻧد
ﺟﻣﻠﮥ ﺣﺳﮭﺎ در آن ﺟﻧت ﮐﺷد
ھر ِﺣﺳت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺣﺳﮭﺎ ﺷود
ﺑﯽ زﺑﺎن و ﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯽ ﻣﺟﺎز
ﺣﺳﮭﺎ ﺑﺎ ﺣس ﺗو ﮔوﯾﻧد راز
وﯾن ﺗوھم ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺧﯾﯾﻠﮭﺎﺳت
ﻛﺎﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻗﺎﺑل ﺗﺎوﯾﻠﮭﺎﺳت
ھﯾﭻ ﺗﺎوﯾﻠﯽ ﻧﮕﻧﺟد در ﻣﯾﺎن
آن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺎن ﺑود ﻋﯾن و ﻋﯾﺎن
ﻣر ﻓﻠك ھﺎ را ﻧﺑﺎﺷد از ﺗو ﺑد
ﭼوﻧﻛﮫ ھر ﺣس ﺑﻧدۀ ﺣس ﺗو ﺷد
ﻣﻐز آن ِ ﻛﮫ ﺑود؟ ﻗﺷر آن ِ اوﺳت
ﭼون ﻛﮫ دﻋوی ﻣﯾرود در ﻣﻠك ﭘوﺳت
داﻧﮫ آن ِ ﻛﯾﺳت؟ آن را ﻛن ﻧﮕﺎه
ﭼون ﺗﻧﺎزع اﻓﺗد اﻧدر ﺗﻧﮓ ﻛﺎه
اﯾن ﭘدﯾد اﺳت آن ﺧﻔﯽ ،زﯾن رو ﻣﻠﻐز
ﭘس ﻓﻠك ﻗﺷر اﺳت و ،ﻧور روح ﻣﻐز
ﺟﺳم ھﻣﭼون آﺳﺗﯾن ،ﺟﺎن ھﻣﭼو دﺳت
ﺟﺳم ظﺎھر ،روح ﻣﺧﻔﯽ آﻣدﺳت
ﺣس ﺑﺳوی روح زوﺗر ره ﺑَ َرد
ﺑﺎز ﻋﻘل از روح ﻣﺧﻔﯽ ﺗر ﺑود
اﯾن ﻧداﻧﯽ ﻛﮫ ز ﻋﻘل آﮐﻧده اﺳت
ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،ﺑداﻧﯽ زﻧده اﺳت
ﺟﻧﺑش ﻣس را ﺑﮫ داﻧش زر ﻛﻧد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣوزون ﺳر ﻛﻧد
ﻓﮭم آﯾد ﻣر ﺗرا ﻛﮫ ﻋﻘل ھﺳت
زآن ﻣﻧﺎﺳب آﻣدن اﻓﻌﺎل دﺳت
زاﻧﻛﮫ او ﻏﯾب اﺳت و او زآن ﺳر ﺑود
روح وﺣﯽ از ﻋﻘل ﭘﻧﮭﺎن ﺗر ﺑود
روح وﺣﯾشُ ،ﻣدرك ھر ﺟﺎن ﻧﺷد
ﻋﻘل اﺣﻣد از ﻛﺳﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺷد
در ﻧﯾﺎﺑد ﻋﻘل ،ﻛﺎن آﻣد ﻋزﯾز
روح وﺣﯾﯽ را ﻣﻧﺎﺳﺑﮭﺎﺳت ﻧﯾز
زاﻧﻛﮫ ﻣوﻗوف اﺳت ،ﺗﺎ او آن ﺷود
ﮔﮫ ﺟﻧون ﺑﯾﻧد ،ﮔﮭﯽ ﺣﯾران ﺷود
ﻋﻘل ﻣوﺳﯽ ﺑود در دﯾدش ﻛدر
ﭼون ﻣﻧﺎﺳﺑﮭﺎی اﻓﻌﺎل ﺧﺿر
ﭘﯾش ﻣوﺳﯽ ،ﭼون ﻧﺑودش ﺣﺎل او
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﻧﻣود اﻓﻌﺎل او
ﻋﻘل ﻣوﺷﯽ ﭼون ﺑود؟ ای ارﺟﻣﻧد
ﻋﻘل ﻣوﺳﯽ ﭼون ﺷود در ﻏﯾب ﺑﻧد
ﭼون ﺑﯾﺎﺑد ﻣﺷﺗری ﺧوش ﺑر ﻓروﺧت
ﻋﻠم ﺗﻘﻠﯾدی ﺑود ﺑﮭر ﻓروﺧت
داﺋﻣﺎ ﺑﺎزار او ﺑﺎ روﻧق اﺳت
ﻣﺷﺗری ﻋﻠم ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺣق اﺳت
ﻣﺷﺗری ﺑﯽ ﺣد ،ﻛﮫ ﷲ اﺷﺗری
ﻟب ﺑﺑﺳﺗﮫ ﻣﺳت در ﺑﯾﻊ و ﺷری
ﻣﺣرم درﺳش ،ﻧﮫ دﯾو اﺳت و ﭘری
درس آدم را ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﺷﺗری
ﺷرح ﻛن اﺳرار ﺣق را ﻣو ﺑﮫ ﻣو
آدم أﻧﺑﺋﮭم ﺑﺄﺳﻣﺎ درس ﮔو
ﺗﻠون ﻏرق و ﺑﯽ ﺗﻣﻛﯾن ﺑود
آﻧﭼﻧﺎن ﻛس را ﻛﮫ ﻛوﺗﮫ ﺑﯾن ﺑود
در ّ
ﺧﺎك ﺑﺎﺷد ﻣوش را ﺟﺎی ﻣﻌﺎش
ﻣوش ﮔﻔﺗم ،زاﻧﻛﮫ در ﺧﺎك اﺳت ﺟﺎش

ھر طرف او ﺧﺎك را ﻛردﺳت ﭼﺎك
ﻗدر ﺣﺎﺟت ﻣوش را ﺣﺳﯽ دھﻧد
ﻣﯽ ﻧﺑﺧﺷد ھﯾﭻ ﻛس را ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻧﺎﻓرﯾدی ھﯾﭻ ،رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﮔر ﻧﺑودی ،ﻧﺎﻓرﯾدی ﺑﺎ ﺷﻛوه
ھﻔت ﮔردون ﻧﺎورﯾدی از ﻋدم
ﺟز ﺑﮫ ﺣﺎﺟت ﻛﯽ ﭘدﯾد آﻣد ﻋﯾﺎن؟
ﻗدر ﺣﺎﺟت ﻣرد را آﻟت ﺑود
ﻗدر ﺣﺎﺟت ﻣﯾرﺳد از ﺣق ﻋطﺎ
ﺗﺎ ﺑﺟوﺷد در ﻛرم درﯾﺎی ﺟود
ﺣﺎﺟت ﺧود ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺧﻠق را
ﺗﺎ از اﯾن ﺣﺎﺟت ﺑﺟﻧﺑد رﺣم ﻣرد
ﻛﮫ ﻣرا ﻣﺎل اﺳت و اﻧﺑﺎر اﺳت و ﺧوان
زاﻧﻛﮫ ﺣﺎﺟت ﻧﯾﺳت ﭼﺷﻣش ﺑﮭر ﻧوش
ﻓﺎرغ اﺳت از ﭼﺷم او در ﺧﺎك ﺗر
ﺗﺎ ﻛﻧد ﺧﺎﻟق از آن دزدﯾش ﭘﺎك
ﭼون ﻣﻼﯾك ﺟﺎﻧب ﮔردون رود
او ﺑر آرد ھﻣﭼو ﺑﻠﺑل ﺻد ﻧوا
ای ﻛﻧﻧده دوزﺧﯽ را ﺗو ﺑﮭﺷت
اﺳﺗﺧواﻧﯽ را دھﯽ ﺳﻣﻊ ،ای ﻏﻧﯽ
ﭼﮫ ﺗﻌﻠق ﻓﮭم اﺷﯾﺎ را ﺑﮫ اﺳم ؟
ﺟﺳم ﺟوی و ،روح آب ﺳﺎﯾر اﺳت
ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﺧﺎﺷﺎک ﺧوب و زﺷت ذﮐر
او دوان اﺳت و ،ﺗو ﮔوﺋﯽ ﻋﺎﻛف اﺳت
ﭼﯾﺳت ﺑر وی ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﺧﺎﺷﺎﻛﮭﺎ ؟
ﻧو ﺑﮫ ﻧو در ﻣﯾرﺳد اﺷﻛﺎل ﺑﻛر
ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﺧﺎﺷﺎك ﻣﺣﺑوب و وﺣش
از ﺛﻣﺎر ﺑﺎغ ﻏﯾﺑﯽ ﺷد دوان
زاﻧﻛﮫ آب از ﺑﺎغ ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﺟو
ﺑﻧﮕر اﻧدر ﺳﯾر اﯾن ﺟوی و ﻧﺑﺎت
زو ﻛﻧد ﻗﺷر ﺻور زوﺗر ﮔذر
ﻏم ﻧﭘﺎﯾد در ﺿﻣﯾر ﻋﺎرﻓﺎن
ﭘس ﻧﮕﻧﺟﯾد اﻧدر او ،اﻻ ﻛﮫ آب
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راھﮭﺎ داﻧد ،وﻟﯽ در زﯾر ﺧﺎك
ﻧﻔس ﻣوﺷﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻻ ﻟﻘﻣﮫ رﻧد
زاﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﺣﺎﺟت ﺧداوﻧد ﻋزﯾز
ﮔر ﻧﺑودی ﺣﺎﺟت ﻋﺎﻟم زﻣﯾن
وﯾن زﻣﯾن ﻣﺿطرب ﻣﺣﺗﺎج ﻛوه
ور ﻧﺑودی ﺣﺎﺟت اﻓﻼك ھم
آﻓﺗﺎب و ﻣﺎه و اﯾن اﺳﺗﺎرﮔﺎن
ﭘس ﻛﻣﻧد ھﺳﺗﮭﺎ ،ﺣﺎﺟت ﺑود
* ﭘس ﭼو ﺣﺎﺟت ﺷد ﮐﻣﻧد ھﺳﺗﮭﺎ
ﭘس ﺑﯾﻔزا ﺣﺎﺟت ای ﻣﺣﺗﺎج زود
اﯾن ﮔداﯾﺎن ﺑر ره و ھر ﻣﺑﺗﻼ
ﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و درد
ﻛوری و ﺷﻠ ّ
ھﯾﭻ ﮔوﯾد ﻧﺎن دھﯾد ای ﻣردﻣﺎن؟
ﭼﺷم ﻧﻧﮭﺎده ﺳت ﺣق در ﻛور ﻣوش
ﻣﯾﺗواﻧد زﯾﺳت ﺑﯽ ﭼﺷم و ﺑﺻر
ﺟز ﺑﮫ دزدی او ﺑرون ﻧﺎﯾد ز ﺧﺎك
ﺑﻌد از آن ﭘر ﯾﺎﺑد و ﻣرﻏﯽ ﺷود
ھر زﻣﺎن در ﮔﻠﺷن ﺷﻛر ﺧدا
ﻛﺎی رھﺎﻧﻧده ﻣرا از وﺻف زﺷت
در ﯾﻛﯽ ﭘﯾﮭﯽ ﻧﮭﯽ ﺗو روﺷﻧﯽ
ﭼﮫ ﺗﻌﻠق آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﺳم ؟
ﻟﻔظ ﭼون وﻛرﺳت و ،ﻣﻌﻧﯽ طﺎﯾر اﺳت
* در رواﻧﯽ روی آب ﺟوی ﻓﮑر
او روان اﺳت و ،ﺗو ﮔوﯾﯽ واﻗف اﺳت
ﮔر ﻧﺑودی ﺳﯾر آب از ﺧﺎﻛﮭﺎ
ھﺳت ﺧﺎﺷﺎك ﺗو ﺻورﺗﮭﺎی ﻓﻛر
ب ﺟوی ،ﻓﻛر اﻧدر روش
روی آ ِ
ﻗﺷرھﺎ ﺑر روی اﯾن آب روان
ﻗﺷرھﺎ را ﻣﻐز ،اﻧدر ﺑﺎغ ﺟو
ﮔر ﻧﺑﯾﻧﯽ رﻓﺗن آب ﺣﯾﺎت
آب ﭼون اﻧﺑﮫ ﺗر آﯾد در ﮔذر
ﭼون ﺑﻐﺎﯾت ﺗﯾز ﺷد اﯾن ﺟو روان
ﭼون ﺑﻐﺎﯾت ﻣﻣﺗﻠﯽ ﺑود و ﺷﺗﺎب
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 .102طﻌﻧﮫ زدن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای در ﺷﺎن ﺷﯾﺧﯽ و ﺟواب ﮔﻔﺗن ﻣرﯾد ﺷﯾﺦ او را
ﻛﺎو ﺑد اﺳت و ﻧﯾﺳت ﺑر راه رﺷﺎد
آن ﯾﻛﯽ ﯾك ﺷﯾﺦ را ﺗﮭﻣت ﻧﮭﺎد
ﻣر ﻣرﯾدان را ﻛﺟﺎ ﺑﺎﺷد ﻣﻐﯾث ؟
ﺷﺎرب ﺧﻣر اﺳت و ﺳﺎﻟوس و ﺧﺑﯾث
ُﺧرد ﻧﺑود اﯾن ﭼﻧﯾن ظن ﺑر ﻛﺑﺎر
آن ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗش ،ادب را ھوش دار
ﻛﮫ ز ﺳﯾﻠﯽ ﺗﯾره ﮔردد ﺻﺎف او
دور از او و دور از اوﺻﺎف او
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اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﮭﺗﺎن ﻣﻧﮫ ﺑر اھل ﺣق
اﯾن ﻧﺑﺎﺷد ،ور ﺑود ،ای ﻣرغ ﺧﺎك
ﻧﯾﺳت دون اﻟﻘﻠﺗﯾن و ﺣوض ﺧرد
آﺗش اﺑراھﯾم را ﻧﺑود زﯾﺎن
ﻧﻔس ﻧﻣرود اﺳت و ،ﻋﻘل و ﺟﺎن ﺧﻠﯾل
اﯾن دﻟﯾل راه ،رھرو را ﺑود
واﺻﻼن را ﻧﯾﺳت ﺟز ﭼﺷم و ﭼراغ
ﮔر دﻟﯾﻠﯽ ﮔﻔت آن ﻣرد وﺻﺎل
ﺑﮭر طﻔﻠﯽ ﻧو ﭘدر ،ﺗﯽ ﺗﯽ ﻛﻧد
ﻛم ﻧﮕردد ﻓﺿل اﺳﺗﺎد از ﻋﻠو
از ﭘﯽ ﺗﻌﻠﯾم آن ﺑﺳﺗﮫ دھن
در زﺑﺎن او ﺑﺑﺎﯾد آﻣدن
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻣوزد ز ﺗو او ﻋﻠم و ﻓن
ﭘس ھﻣﮫ ﺧﻠﻘﺎن ﭼو طﻔﻼن وﯾﻧد
آن ﻣرﯾد ﺷﯾﺦ ،ﺑد ﮔوﯾﻧده را
ﮔﻔت ﺗو ﺧود را ﻣزن ﺑر ﺗﯾﻎ ﺗﯾز
ﺣوض ﺑﺎ درﯾﺎ اﮔر ﭘﮭﻠو زﻧد
ﻧﯾﺳت ﺑﺣری ﮐﺎو ﮐران دارد ،ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻛﻔر را ﺣد اﺳت و ،اﻧدازه ﺑدان
ﭘﯾش ﺑﯽ ﺣد ،ھر ﭼﮫ ﻣﺣدود اﺳت ،ﻻﺳت
ﻛﻔر و اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ اوﺳت
ﭘوﺳت
اﯾن ﻓﻧﺎھﺎ ﭘردۀ آن وﺟﮫ ﮔﺷت
ﭘس ﺳر اﯾن ﺗن ،ﺣﺟﺎب آن ﺳر اﺳت
ﻛﯾﺳت ﻛﺎﻓر؟ ﻏﺎﻓل از اﯾﻣﺎن ﺷﯾﺦ
ﺟﺎن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺟز ﺧﺑر در آزﻣون
ﺟﺎن ﻣﺎ از ﺟﺎن ﺣﯾوان ﺑﯾﺷﺗر
ﭘس ﻓزون از ﺟﺎن ﻣﺎ ،ﺟﺎن ﻣﻠك
وز ﻣﻠك ،ﺟﺎن ﺧداوﻧدان دل
زآن ﺳﺑب آدم ﺑود ﻣﺳﺟودﺷﺎن
ور ﻧﮫ ،ﺑﮭﺗر را ﺳﺟود دون ﺗری
ﻛﯽ ﭘﺳﻧدد ﻋدل و ﻟطف ﻛردﮔﺎر ؟
ﺟﺎن ﭼو اﻓزون ﺷد ،ﮔذﺷت از اﻧﺗﮭﺎ
ﻣرغ و ﻣﺎھﯽ و ﭘری و آدﻣﯽ

اﯾن ﺧﯾﺎل ﺗوﺳت ،ﺑر ﮔردان ورق
ﺑﺣر ﻗﻠزم را ز ُﻣرداری ﭼﮫ ﺑﺎك ؟
ﮐش ﺗواﻧد ﻗطره ای از ﻛﺎر ﺑرد
ھر ﻛﮫ ﻧﻣرودﯾﺳت ﮔو ﻣﯾﺗرس از آن
روح در ﻋﯾن اﺳت و ،ﻧﻔس اﻧدر دﻟﯾل
ﻛﺎو ﺑﮫ ھر دم در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﮔم ﺷود
از دﻟﯾل و راھﺷﺎن ﺑﺎﺷد ﻓراغ
ﮔﻔت ﺑﮭر ﻓﮭم اﺻﺣﺎب ﺟدال
ﮔر ﭼﮫ ﻋﻘﻠش ھﻧدﺳﮥ ﮔﯾﺗﯽ ﻛﻧد
ﮔر اﻟف ﭼﯾزی ﻧدارد ﮔوﯾد او
ھوز ﮐﻠﻣن
ﮔوﯾد او ُﺣطﯽ و ّ
از زﺑﺎن ﺧود ﺑرون ﺑﺎﯾد ﺷدن
ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﺧود ﺑﺑﺎﯾد ﮔم ﺷدن
ﻻزم اﺳت اﯾن ﭘﯾر را در وﻗت ﭘﻧد
آن ﺑﮑﻔر و ﮔﻣرھﯽ آﮐﻧده را
ھﯾن ﻣﮑن ﺑﺎ ﺷﺎه و ﺑﺎ ﺳﻠطﺎن ﺳﺗﯾز
ﺧوﯾش را از ﺑﯾﺦ ھﺳﺗﯽ ﺑرﮐﻧد
ﺗﯾره ﮔردد او ز ﻣردار ﺷﻣﺎ
ﺷﯾﺦ و ﻧور ﺷﯾﺦ را ﻧﺑود ﻛران
ﻛل ﺷﯽ ء ﻏﯾر وﺟﮫ ﷲ ﻓﻧﺎﺳت
زاﻧﻛﮫ او ﻣﻐز اﺳت و ،اﯾن دو رﻧﮓ و
ﭼون ﭼراغ ﺧﻔﯾﮫ اﻧدر زﯾر طﺷت
ﭘﯾش آن ﺳر ،اﯾن ﺳر ﺗن ﻛﺎﻓر اﺳت
ﭼﯾﺳت ﻣرده؟ ﺑﯽ ﺧﺑر از ﺟﺎن ﺷﯾﺦ
ھر ﻛﮫ را اﻓزون ﺧﺑر ،ﺟﺎﻧش ﻓزون
از ﭼﮫ؟ زآن رو ﻛﮫ ﻓزون دارد ﺧﺑر
ﻛﺎو ﻣﻧزه ﺷد ز ﺣس ﻣﺷﺗرك
ﺑﺎﺷد اﻓزون ،ﺗو ﺗﺣﯾر را ﺑﮭل
ﺟﺎن او اﻓزون ﺗر اﺳت از ﺑودﺷﺎن
اﻣر ﻛردن ھﯾﭻ ﻧﺑود در ﺧوری
ﻛﮫ ُﮔﻠﯽ ﺳﺟده ﻛﻧد در ﭘﯾش ﺧﺎر
ﺷد ﻣطﯾﻌش ﺟﺎن ﺟﻣﻠﮥ ﭼﯾزھﺎ
زاﻧﻛﮫ او ﺑﯾش اﺳت و ،اﯾﺷﺎن در ﻛﻣﯽ
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ﺳوزﻧﺎن را رﺷﺗﮫ ھﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑوﻧد
* ﻣﺎھﯾﺎن ﺳوزﻧﮕر دﻟﻘش ﺷوﻧد
ز آﻣد ﻣﺎھﯽ ﺷدش وﺟدی ﭘدﯾد
ﭼون ﻧﻔﺎذ اﻣر ﺷﯾﺦ آن ﻣﯾر دﯾد
ﺷﮫ ﺗﻧﯽ را ﻛﺎو ﻟﻌﯾن درﮔﮫ اﺳت
ﮔﻔت اه ،ﻣﺎھﯽ ز ﭘﯾران آﮔﮫ اﺳت
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ﻣﺎھﯾﺎن از ﭘﯾر آﮔﮫ ،ﻣﺎ ﺑﻌﯾد
ﺳﺟده ﻛرد و رﻓت ﮔرﯾﺎن و ﺧراب
ﭘس ﺗو ای ﻧﺎﺷﺳﺗﮫ رو ،در ﭼﯾﺳﺗﯽ؟
ﺑﺎ د ُم ﺷﯾری ﺗو ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﺑد ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﺗو ﺧﯾر ﻣﺣض را ؟
ﺑد ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﻣس ﻣﺣﺗﺎج و ﻣﮭﺎن
ﻣس اﮔر از ﻛﯾﻣﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﻧﺑد
* ﺑد ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﺳرﻛﺷﯽ اﻧدر ﻋﻣل
* ﺑد ﮐﮫ ﺑﺎﺷد؟ ظﺎﻟم ظﻠﻣت ﻓزا
* ﺑد ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ آﺗﺷﯽ ﭘر دود و ﺳوز
داﺋم آﺗش را ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد ز آب
در رخ ﻣﮫ ،ﻋﯾب ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﮔر ﺑﮭﺷت اﻧدر روی ،ﺗو ﺧﺎر ﺟو
ﻣﯽ ﺑﭘوﺷﯽ آﻓﺗﺎﺑﯽ در ِﮔﻠﯽ
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻛو ﺑﺗﺎﺑد در ﺟﮭﺎن
ﻋﯾﺑﮭﺎ از رد ﭘﯾران ﻋﯾب ﺷد
ﺑﺎری ،ار دوری ز ﺧدﻣت ،ﯾﺎر ﺑﺎش
ﺗﺎ از آن راھت ﻧﺳﯾﻣﯽ ﻣﯾرﺳد
ﮔر ﭼﮫ دوری ،دور ﻣﯽ ﺟﻧﺑﺎن ﺗو د ُم
ﭼون ﺧری در ِﮔل ﻓﺗد ،از ﮔﺎم ﺗﯾز
ﺟﺎی را ھﻣوار ﻧﻛﻧد ﺑﮭر ﺑﺎش
ﺣس ﺗو از ﺣس ﺧر ﻛﻣﺗر ﺑُدَﺳت
در وﺣل ﺗﺎوﯾل رﺧﺻت ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﻛﺎﯾن روا ﺑﺎﺷد ﻣرا؟ ﻣن ﻣﺿطرم
ﺧود ﮔرﻓﺗﺳﺗت ،ﺗو ﭼون ﻛﻔﺗﺎر ﻛور
ﻣﯽ ﺑﮕوﯾﻧد اﻧدرون ﻛﻔﺗﺎر ﻧﯾﺳت
* ﻧﯾﺳت در ﺳوراخ ﮐﻔﺗﺎر ،ای ﭘﺳر
اﯾن ھﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺑﻧدش ﻣﯽ ﻧﮭﻧد
ﮔر ز ﻣن آﮔﺎه ﺑودی اﯾن ﻋدو
* ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑرﺑﻧدﻧد و ﺑﯾروﻧش ﮐﺷﻧد

ﻣﺎ ﺷﻘﯽ زﯾن دوﻟت و ،اﯾﺷﺎن ﺳﻌﯾد
ﮔﺷت دﯾواﻧﮫ ز ﻋﺷق ﻓﺗﺢ ﺑﺎب
در ﻧزاع و در ﺣﺳد ﺑﺎ ﻛﯾﺳﺗﯽ ؟
ﺑر ﻣﻼﯾك ﺗرك ﺗﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ھﯾن ﺗرﻓﻊ ﻛم ﺷﻣر آن ﺧﻔض را
ﺷﯾﺦ ﻛﮫ ﺑود؟ ﻛﯾﻣﯾﺎی ﺑﯽ ﻛران
ﻛﯾﻣﯾﺎ از ﻣس ،ھرﮔز ﻣس ﻧﺷد
ﺷﯾﺦ ﻛﺑود؟ ﻋﯾن درﯾﺎی ازل
ﺷﯾﺢ ﮐﺑود؟ ﻋﮑس اﻧوار ﺧدا
ﺷﯾﺦ آب ﮐوﺛر اﺳت اﻧدر ﺗﻣوز
آب ﻛﯽ ﺗرﺳﯾد ھرﮔز ز اﻟﺗﮭﺎب؟
در ﺑﮭﺷﺗﯽ ،ﺧﺎرﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ھﯾﭻ ﺧﺎر آن ﺟﺎ ﻧﯾﺎﺑﯽ ،ﻏﯾر ﺗو
رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﺟوﯾﯽ ز ﺑدر ﻛﺎﻣﻠﯽ
ﺑﮭر ﺧﻔﺎﺷﯽ ﻛﺟﺎ ﮔردد ﻧﮭﺎن ؟
ﻏﯾﺑﮭﺎ از رﺷك ﭘﯾران ﻏﯾب ﺷد
در ﻧداﻣت ﭼﺎﺑك و ﺑر ﻛﺎر ﺑﺎش
آب رﺣﻣت را ﭼﮫ ﺑﻧدی از ﺣﺳد؟
ﺣﯾث ﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﻓوﻟوا وﺟﮭﻛم
دم ﺑﮫ دم ﺟﻧﺑد ﺑرای ﻋزم ﺧﯾز
داﻧد او ﻛﮫ ﻧﯾﺳت آن ﺟﺎی ﻣﻌﺎش
ﻛﮫ دل ﺗو زﯾن وﺣﻠﮭﺎ ﺑر ﻧﺟﺳت
ﭼون ﻧﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻛز آن دل ﺑر ﻛﻧﯽ
ﺣق ﻧﮕﯾرد ﻋﺎﺟزی را از ﻛرم
اﯾن ﮔرﻓﺗن را ﻧﺑﯾﻧﯽ از ﻏرور
از ﺑرون ﺟوﺋﯾد ،ﻛﺎﻧدر ﻏﺎر ﻧﯾﺳت
رﻓت ﺗﺎزان او ﺑﺳوی آب َﺧور
او ھﻣﯽ ﮔوﯾد ،ز ﻣن ﮐﯽ آﮔﮭﻧد؟
ﻛﯽ ﻧدا ﻛردی ﻛﮫ آن ﻛﻔﺗﺎر ﻛو؟
ﻏﺎﻓل آن ﮐﻔﺗﺎر ،از اﯾن رﯾﺷﺧﻧد

 .104دﻋوی ﻛردن آن ﺷﺧص ﻛﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣرا ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﺟواب ﺷﻌﯾب او را
ﻛﮫ ﺧدا از ﻣن ﺑﺳﯽ دﯾدﺳت ﻋﯾب
آن ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﻔت در ﻋﮭد ﺷﻌﯾب
104.1
و ز ﻛرم ﯾزدان ﻧﻣﯾﮕﯾرد ﻣرا
ﭼﻧد دﯾد از ﻣن ﮔﻧﺎه و ﺟرﻣﮭﺎ
104.2
در ﺟواب او ﻓﺻﯾﺢ از راه ﻏﯾب
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔت در ﮔوش ﺷﻌﯾب
104.3
و ز ﻛرم ﻧﮕرﻓت در ﺟرﻣم اﻟﮫ
ﻛﮫ ﺑﮕﻔﺗﯽ ﭼﻧد ﻛردم ﻣن ﮔﻧﺎه
104.4
ای رھﺎ ﻛرده ره و ﺑﮕرﻓﺗﮫ ﺗﯾﮫ
ﻋﻛس ﻣﯾﮕوﯾﯽ و ﻣﻘﻠوب ای ﺳﻔﯾﮫ
104.5
در ﺳﻼﺳل ﻣﺎﻧده ای ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳر
ﭼﻧد ﭼﻧدت ﮔﯾرم و ﺗو ﺑﯽ ﺧﺑر
104.6
ﻛرد ﺳﯾﻣﺎی دروﻧت را ﺗﺑﺎه
زﻧﮓ ﺗو ﺑر ﺗوﯾَت ای دﯾﮓ ﺳﯾﺎه
104.7

ﺟﻣﻊ ﺷد ﺗﺎ ﻛور ﺷد ز اﺳرارھﺎ
آن اﺛر ﺑﻧﻣﺎﯾد ار ﺑﺎﺷد ﺟوی
ﺑر ﺳﭘﯾدی آن ﺳﯾﮫ رﺳوا ﺷود
ﺑﻌد از اﯾن ﺑروی ﻛﮫ ﺑﯾﻧد ای ﻋﻧود؟
دود را ﺑﺎ روش ھم رﻧﮕﯽ ﺑود
روﯾش اﺑﻠق ﮔردد از دود آوری
ﺗﺎ ﺑﻧﺎﻟد زار و ﮔوﯾد ای اﻟﮫ
ﺧﺎك اﻧدر ﭼﺷم اﻧدﯾﺷﮫ ﻛﻧد
ﺑر دﻟش آن ﺟرم ،ﺗﺎ ﺑﯽ دﯾن ﺷود
ﺷﺳت ﺑر آﯾﯾﻧﮫ زﻧﮓ ﭘﻧﺞ ﺗو
ﮔوھرش را زﻧﮓ ،ﻛم ﻛردن ﮔرﻓت
آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺧواﻧده آﯾد در ﻧظر
ﻓﮭم ﻧﺎﯾد ،ﺧواﻧدﻧش ﮔردد ﻏﻠط
ھر دو ﺧط ﺷد ﻛور و ﻣﻌﻧﯾﯽ ﻧداد
ﭘس ﺳﯾﮫ ﻛردی ﭼو ﺟﺎن ﻛﺎﻓرش
ﻧﺎاﻣﯾدی ﻣس و ،اﻛﺳﯾرش ﻧظر
ﺗﺎ ز درد ﺑﯽ دوا ﺑﯾرون ﺟﮭﯾد
ز آن دم ﺟﺎن در دل او ﮔل ﺷﻛﻔت
ﮔﻔت اﮔر ﺑﮕرﻓت ﻣﺎ را ﻛو ﻧﺷﺎن؟
آن ﮔرﻓﺗن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺟوﯾد او
ﺟز ﯾﻛﯽ رﻣز از ﺑرای اﺑﺗﻼش
آن ﻛﮫ طﺎﻋت دارد از ﺻوم و دﻋﺎ
ﻟﯾك ﯾك ذره ﻧدارد ذوق ﺟﺎن
ﻟﯾك ﯾك ذره ﻧدارد ﭼﺎﺷﻧﯽ
ﺟوزھﺎ ﺑﺳﯾﺎر و در وی ﻣﻐز ﻧﯽ
ﻣﻐز ﺑﺎﯾد ﺗﺎ دھد داﻧﮫ ﺷﺟر
ﺻورت ﺑﯽ ﺟﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺟز ﺧﯾﺎل
از ﺗﻔﮑر ھﻣﭼو ﺧر در ِﮔل ﺑﻣﺎﻧد
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ﺑر دﻟت زﻧﮕﺎر ﺑر زﻧﮕﺎرھﺎ
ﮔر زﻧد آن دود ﺑر دﯾﮓ ﻧوی
زاﻧﻛﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺿد ﭘﯾدا ﺷود
ﭼون ﺳﯾﮫ ﺷد دﯾﮓ ،ﭘس ﺗﺎﺛﯾر دود
ﻣرد آھﻧﮕر ﻛﮫ او زﻧﮕﯽ ﺑود
ﻣرد روﻣﯽ ﮔر ﻛﻧد آھﻧﮕری
ﭘس ﺑداﻧد زود ﺗﺎﺛﯾر ﮔﻧﺎه
ﭼون ﻛﻧد اﺻرار و ﺑد ﭘﯾﺷﮫ ﻛﻧد
ﺗوﺑﮫ ﻧﻧدﯾﺷد ،دﮔر ﺷﯾرﯾن ﺷود
آن ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ رب رﻓت از او
آھﻧش را زﻧﮕﮭﺎ ﺧوردن ﮔرﻓت
ﭼون ﻧوﯾﺳﯽ ﻛﺎﻏذ اﺳﭘﯾد ﺑر
ﭼون ﻧوﯾﺳﯽ ﺑر ﺳر ﺑﻧوﺷﺗﮫ ﺧط
ﻛﺎن ﺳﯾﺎھﯽ ﺑر ﺳﯾﺎھﯽ اوﻓﺗﺎد
ور ﺳوم ﺑﺎره ﻧوﯾﺳﯽ ﺑر ﺳرش
ﭘس ﭼﮫ ﭼﺎره؟ ﺟز ﭘﻧﺎه ﭼﺎره ﮔر
ﻧﺎاﻣﯾدﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش او ﻧﮭﯾد
ﭼون ﺷﻌﯾب اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎ او ﺑﮕﻔت
ﺟﺎن او ﺑﺷﻧﯾد وﺣﯽ آﺳﻣﺎن
ﮔﻔت ﯾﺎ رب دﻓﻊ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾد او
ﮔﻔت ﺳﺗﺎرم ﻧﮕوﯾم رازھﺎش
ﯾك ﻧﺷﺎﻧﯽ آن ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرم و را
از ﻧﻣﺎز و از زﻛﺎت و ﻏﯾر آن
ﻣﯾﻛﻧد طﺎﻋﺎت و اﻓﻌﺎل ﺳﻧﯽ
طﺎﻋﺗش ﻧﻐزﺳت و ﻣﻌﻧﯽ ﻧﻐز ﻧﯽ
ذوق ﺑﺎﯾد ﺗﺎ دھد طﺎﻋﺎت ﺑَر
داﻧﮥ ﺑﯽ ﻣﻐز ﻛﯽ ﮔردد ﻧﮭﺎل؟
* ﭼون ﺷﻌﯾب اﯾن ﻧﮑﺗﮭﺎ ﺑر وی ﺑﺧواﻧد
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 .105ﺑﻘﯾﮥ ﻗﺻﮥ طﻌﻧﮫ زدن آن ﻣرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﺷﯾﺦ
ﻛژﻧﮕر ﺑﺎﺷد ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﻘل ﻛﺎژ
آن ﺧﺑﯾث از ﺷﯾﺦ ﻣﯽ ﻻﺋﯾد ژاژ
ﺧﻣر ﺧوار اﺳت و ﺑَد و ﮐﺎرش ﺗﺑﺎه
ﮐﮫ ﻣﻧم ﺑر ﺣﺎل زﺷت او ﮔواه
او ز ﺗﻘوی ﻋﺎری اﺳت و ﻣﻔﻠﺳﯽ
دﯾدﻣش اﻧدر ﻣﯾﺎن ﻣﺟﻠﺳﯽ
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻓﺳق ﺷﯾﺧت را ﻋﯾﺎن
ور ﻛﮫ ﺑﺎور ﻧﯾﺳﺗت ﺧﯾز اﻣﺷﺑﺎن
ﮔﻔت ﺑﻧﮕر ﻓﺳق و ﻋﺷرت ﻛردﻧﯽ
ﺷب ﺑﺑردش ﺑر ﺳر ﯾك روزﻧﯽ
روز ھﻣﭼون ﻣﺻطﻔﯽ ،ﺷب ﺑو ﻟﮭب
ﺑﻧﮕر آن ﺳﺎﻟوس روز و ،ﻓﺳق ﺷب
ﺷب ﻧﻌوذ ﺑﺎ ¤و در دﺳت ﺟﺎم
روز ﻋﺑد ﷲ او را ﮔﺷﺗﮫ ﻧﺎم
ﮔﻔت ﺷﯾﺧﺎ ﻣر ﺗرا ھم ھﺳت ﻏر؟
دﯾد ﺷﯾﺷﮫ در ﻛف آن ﭘﯾر ﭘُر
دﯾو ﻣﯽ ﻣﯾزد ﺷﺗﺎﺑﺎن ﻧﺎﺷﺗﺎب
ﺗو ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﻛﮫ در ﺟﺎم ﺷراب؟
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ﮔﻔت ﺟﺎﻣم را ﭼﻧﺎن ﭘر ﻛرده اﻧد
ﺑﻧﮕر اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﮔﻧﺟد ذره ای؟
ﺟﺎم ظﺎھر ،ﺧﻣر ظﺎھر ﻧﯾﺳت اﯾن
ﺟﺎم ﻣﯽ ،ھﺳﺗﯽ ﺷﯾﺦ اﺳت ای ﻓﻠﯾو
ﭘُر و ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻧور ﺣق اﺳت
ﻧور ﺧورﺷﯾد ار ﺑﯾﻔﺗد ﺑر ﺣدث
ﺷﯾﺦ ﮔﻔت اﯾن ﺧود ﻧﮫ ﺟﺎم اﺳت و ﻧﮫ ﻣﯽ
آﻣد و دﯾد اﻧﮕﺑﯾن ﺧﺎص ﺑود
ﮔﻔت ﭘﯾر آن دم ﻣرﯾد ﺧوﯾش را
ﻛﮫ ﻣرا رﻧﺟﯽ اﺳت ﻣﺿطر ﮔﺷﺗﮫ ام
در ﺿرورت ھﺳت ھر ﻣردار ﭘﺎك
ﮔر ِد ﺧﻣﺧﺎﻧﮫ ﺑر آﻣد آن ﻣرﯾد
در ھﻣﮫ ﺧﻣﺧﺎﻧﮫ ھﺎ او ﻣﯽ ﻧدﯾد
ﮔﻔت ای رﻧدان ،ﭼﮫ ﺣﺎل اﺳت اﯾن ﭼﮫ ﻛﺎر؟
ﺟﻣﻠﮫ رﻧدان ﻧزد آن ﺷﯾﺦ آﻣدﻧد
در ﺧراﺑﺎت آﻣدی ﺷﯾﺦ اﺟل
ﻛرده ای ﻣﯽ را ﺗو ﻣﺑدل از ﺣدث
ﮔر ﺷود ﻋﺎﻟم ﭘر از ﺧون ﻣﺎل ﻣﺎل

ﻛﺎﻧدروﻧش ﻣﯽ ﻧﮕﻧﺟد ﯾك ﺳﭘﻧد
اﯾن ﺳﺧن را ﻛژ ﺷﻧﯾده ﻏره ای
دور دار اﯾن را ز ﺷﯾﺦ ﻏﯾب ﺑﯾن
ﻛﺎﻧدر او اﻧدر ﻧﮕﻧﺟد ﺑول دﯾو
ﺟﺎم ﺗن ﺑﺷﻛﺳﺗﮫ ،ﻧور ﻣطﻠق اﺳت
او ھﻣﺎن ﻧور اﺳت ،ﻧﭘذﯾرد ﺧﺑث
ھﯾن ﺑﮫ زﯾر آ ،ﻣﻧﻛرا ،ﺑﻧﮕر ﺑﮫ وی
ﻛور ﺷد آن دﺷﻣن ﻛور و ﻛﺑود
رو ﺑرای ﻣن ﺑﺟو ﻣﯽ ،ای ﻛﯾﺎ
ﻣن ز رﻧﺞ از ﻣﺧﻣﺻﮫ ﺑﮕذﺷﺗﮫ ام
ﺑر ﺳر ﻣﻧﻛر ز ﻟﻌﻧت ﺑﺎد ﺧﺎك
ﺑﮭر ﺷﯾﺦ از ھر ﺧﻣﯽ او ﻣﯽ ﭼﺷﯾد
ﮔﺷﺗﮫ ﺑُد ﭘر از ﻋﺳل ﺧم ﻧﺑﯾد
ھﯾﭻ ﺧﻣﯽ در ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻋﻘﺎر
ﭼﺷم ﮔرﯾﺎن دﺳت ﺑر ﺳر ﻣﯽ زدﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ھﺎ از ﻗدوﻣت ﺷد ﻋﺳل
ﺟﺎن ﻣﺎ را ھم ﺑدل ﻛن از ﺧﺑث
ﻛﯽ ﺧورد ﺑﻧدۀ ﺧدا اﻻ ﺣﻼل؟

 .106ﮔﻔﺗن ﻋﺎﯾﺷﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﮫ و ﺳﻠم را ﻛﮫ ﺗو ﺑﯽ ﻣﺻﻼ ﭼون اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﺎز
ﻣﯾﮕذاری
ﯾﺎ رﺳول ﷲ ﺗو ﭘﯾدا و ﻧﮭﻔت
ﻋﺎﯾﺷﮫ روزی ﺑﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮕﻔت
106.1
ﻣﯽ دود در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﭘﺎك و دﻧﯽ
ھر ﻛﺟﺎ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎزی ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
106.2
ﻛرد ﻣﺳﺗﻌﻣل ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﻛﮫ رﺳﯾد
ﮔر ﭼﮫ ﻣﯾداﻧﯽ ﮐﮫ ھر طﻔل ﭘﻠﯾد
106.3
ھر ﮐﺟﺎ روی زﻣﯾن ،ﺑﮕﺷﺎی راز
* ﺑﯽ ﻣﺻﻠﯽ ﻣﯾﮕذاری ﺗو ﻧﻣﺎز
106.4
ﺣق ﻧﺟس را ﭘﺎك ﮔرداﻧد ،ﺑدان
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ از ﺑﮭر ﻣﮭﺎن
106.5
ﭘﺎك ﮔرداﻧﯾد ﺗﺎ ھﻔﺗم طﺑق
ﺳﺟده ﮔﺎھم را از آن رو ﻟطف ﺣق
106.6
ور ﻧﮫ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺷوی اﻧدر ﺟﮭﺎن
ھﺎن و ھﺎن ﺗرك ﺣﺳد ﻛن ﺑﺎ ﺷﮭﺎن
106.7
ﺗو اﮔر ﺷﮭدی ﺧوری زھری ﺑود
ﻛﺎو اﮔر زھری ﺧورد ﺷﮭدی ﺷود
106.8
ﻟطف ﮔﺷت و ﻧور ﺷد ھر ﻧﺎر او
ﻛﺎو ﺑَدل ﮔﺷت و ﺑَدل ﺷد ﻛﺎر او
106.9
ور ﻧﮫ ﻣرﻏﯽ ﭼون ﻛﺷد ﻣر ﭘﯾل را؟
 106.10ﻗوت ﺣق ﺑود ﻣر ﺑﺎﺑﯾل را
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ آن ﺻﻼﺑت از ﺣق اﺳت
 106.11ﻟﺷﻛری را ﻣرﻏﻛﯽ ﭼﻧدی ﺷﻛﺳت
رو ﺑﺧوان ﺗو ﺳورۀ اﺻﺣﺎب ﻓﯾل
 106.12ﮔر ﺗو را وﺳواس آﯾد زﯾن ﻗﺑﯾل
ﻛﺎﻓرم ﮔر ﺗو از اﯾﺷﺎن ﺑو ﺑری
 106.13ور ﻛﻧﯽ ﺑﺎ او ﻣری و ھﻣﺳری
107.1
107.2
107.3

 .107ﻛﺷﯾدن ﻣوش ﻣﮭﺎر ﺷﺗر را و ﻣﺗﻌﺟب ﺷدن ﻣوش در ﺧود
در رﺑود و ﺷد روان او از ﻣری
ﻣوﺷﻛﯽ در ﻛف ﻣﮭﺎر اﺷﺗری
ﻏره ﺷد ﻛﮫ ھﺳﺗم ﭘﮭﻠوان
اﺷﺗر از ﭼﺳﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ او ﺷد روان
ﻣوش ّ
ﮔﻔت ﺑﻧﻣﺎﯾم ﺗرا ،ﺗو ﺑﺎش ﺧوش
ﺑر ﺷﺗر زد ﭘرﺗو اﻧدﯾﺷﮫ اش
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ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻣد ﺑر ﻟب ﺟوﺋﯽ ﺑزرگ
ﻣوش آﻧﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎد و ﺧﺷك ﮔﺷت
اﯾن ﺗوﻗف ﭼﯾﺳت؟ ﺣﯾراﻧﯽ ﭼرا؟
ﺗو ﻗﻼووزی و ﭘﯾش آھﻧﮓ ﻣن
ﮔﻔت اﯾن ﺟوﺋﯽ ﺷﮕرف اﺳت و ﻋﻣﯾق
ﮔﻔت اﺷﺗر ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﺣد آب
ﮔﻔت ﺗﺎ زاﻧوﺳت آب ای ﻛور ﻣوش
ﮔﻔت ﻣور ﺗوﺳت و ﻣﺎ را اژدھﺎﺳت
ﮔر ﺗرا ﺗﺎ زاﻧو اﺳت ای ﭘر ھﻧر
ﮔﻔت ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﻣﻛن ﺑﺎر دﮔر
ﺗو ﻣری ﺑﺎ ﻣﺛل ﺧود ﻣوﺷﺎن ﺑﻛن
ﮔﻔت ﺗوﺑﮫ ﻛردم از ﺑﮭر ﺧدا
رﺣم آﻣد ﻣر ﺷﺗر را ﮔﻔت ھﯾن
اﯾن ﮔذﺷﺗن ﺷد ﻣﺳﻠم ﻣر ﻣرا
ﭼون ﭘﯾﻣﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﭘس رو ،ﺑراه
ﺗو رﻋﯾت ﺑﺎش ﭼون ﺳﻠطﺎن ﻧﮫ ای
ﭼون ﻧﮫ ای ﻛﺎﻣل ،دﻛﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮕﯾر
ﭼوﻧﮑﮫ آزادﯾت ﻧﺎﻣد ،ﺑﻧده ﺑﺎش
ﻧﺻﺗُوا را ﮔوش ﻛن ،ﺧﺎﻣوش ﺑﺎش
أَ ِ
ور ﺑﮕوﯾﯽ ،ﺷﻛل اﺳﺗﻔﺳﺎر ﮔو
اﺑﺗدای ﻛﺑر و ﻛﯾن از ﺷﮭوت اﺳت
ﭼون ز ﻋﺎدت ﮔﺷت ﻣﺣﻛم ﺧوی ﺑد
ﭼون ﻛﮫ ﺗو ِﮔل ﺧوار ﮔﺷﺗﯽ ،ھر ﻛﮫ او
ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﭼوﻧﻛﮫ ﺧو ﺑﺎ ﺑُت ﻛﻧﻧد
ﭼون ﻛﮫ ﻛرد اﺑﻠﯾس ﺧو ﺑﺎ ﺳروری
ﻛﮫ ﺑﮫ از ﻣن ،ﺳروری دﯾﮕر ﺑود؟
ﺳروری زھر اﺳت ،ﺟز آن روح را
ﻛوه اﮔر ﭘُر ﻣﺎر ﺷد ،ﺑﺎﻛﯽ ﻣدار
ﺳروری ﭼون ﺷد دﻣﺎﻏت را ﻧدﯾم
ﭼون ﺧﻼف ﺧوی ﺗو ﮔوﯾد ﻛﺳﯽ
ﻛﮫ ﻣرا از ﺧوی ﻣن ﺑر ﻣﯾﻛﻧد
* ﭼون ﻧﺑﺎﺷد ﺧوی ﺑد ﺳرﻛش در او
ﭼون ﻧﺑﺎﺷد ﺧوی ﺑد ﻣﺣﮑم ﺷده
ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟف او ﻣدارا ﻣﯾﻛﻧد
زاﻧﻛﮫ ﺧوی ﺑد ﺑﮕﺷﺗﺳت اﺳﺗوار
ﻣﺎر ﺷﮭوت را ﺑﻛش در اﺑﺗدا
ﻟﯾك ھر ﻛس ﻣور ﺑﯾﻧد ﻣﺎر ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﻧﺷد زر ،ﻣس ﻧداﻧد ﻣن ﻣﺳم
ﺧدﻣت اﻛﺳﯾر ﻛن ﻣس وار ﺗو

ﻛﺎﻧدر او ﮔﺷﺗﯽ زﺑون ﭘﯾل ﺳﺗرگ
ﮔﻔت اﺷﺗر ای رﻓﯾق ﻛوه و دﺷت
ﭘﺎ ﺑﻧﮫ ﻣرداﻧﮫ ،اﻧدر ﺟو درآ
در ﻣﯾﺎن ره ،ﻣﺑﺎش و ﺗن ﻣزن
ﻣن ھﻣﯽ ﺗرﺳم ز ﻏرﻗﺎب ای رﻓﯾق
ﭘﺎ در آن ﺑﻧﮭﺎد آن اﺷﺗر ﺷﺗﺎب
از ﭼﮫ ﺣﯾران ﮔﺷﺗﯽ و رﻓﺗﯽ ز ھوش ؟
ﻛﮫ ز زاﻧو ،ﺗﺎ ﺑﮫ زاﻧو ﻓرق ھﺎﺳت
ﻣر ﻣرا ﺻد ﮔز ﮔذﺷت از ﻓرق ﺳر
ﺗﺎ ﻧﺳوزد ﺟﺳم و ﺟﺎﻧت زﯾن ﺷرر
ﺑﺎ ﺷﺗر ﻣر ﻣوش را ﻧﺑود ﺳ ُﺧن
ﺑﮕذران زﯾن آب ﻣﮭﻠك ﻣر ﻣرا
ﺑرﺟﮫ و ﺑر ﻛودﺑﺎن ﻣن ﻧﺷﯾن
ﺑﮕذراﻧم ﺻد ھزاران ﭼون ﺗرا
ﺗﺎ رﺳﯽ از ﭼﺎه روزی ﺳوی ﺟﺎه
ﺧود ﻣران ﮐﺷﺗﯽ ﭼو ﻛﺷﺗﯾﺑﺎن ﻧﮫ ای
دﺳت ﺧوش ﻣﯾﺑﺎش ﺗﺎ ﮔردی ﺧﻣﯾر
ھﯾن ﻣﭘوش اطﻠس ،ﺑرو در ژﻧده ﺑﺎش
ﭼون زﺑﺎن ﺣق ﻧﮕﺷﺗﯽ ،ﮔوش ﺑﺎش
ﺑﺎ ﺷﮭﻧﺷﺎھﺎن ﺗو ِﻣﺳﻛﯾن وار ﮔو
راﺳﺧﯽ ﺷﮭوﺗت از ﻋﺎدت اﺳت
ﺧﺷم آﯾد ﺑر ﻛﺳﯽ ﻛت واﻛﺷد
وا ِﻛﺷد از ِﮔل ﺗرا ،ﺑﺎﺷد ﻋدو
ﻣﺎﻧﻌﺎن را ِه ﺑُت را دﺷﻣﻧﻧد
دﯾد آدم را ﺑﺗﺣﻘﯾر از ﺧری
ﺗﺎ ﻛﮫ او ﻣﺳﺟود ﭼون ﻣن ﻛس ﺷود
ﻛﺎو ﺑود ﺗرﯾﺎق ﻻﻧﯽ ز اﺑﺗدا
ﻛﺎو ﺑود اﻧدر درون ﺗرﯾﺎق زار
ھر ﻛﮫ ﺑﺷﻛﺳﺗت ﺷود ﺧﺻم ﻗدﯾم
ﻛﯾﻧﮫ ھﺎ ﺧﯾزد ﺗرا ﺑﺎ او ﺑﺳﯽ
ﺧوﯾش ﺑر ﻣن ﻣﯾر و ﺳرور ﻣﯾﻛﻧد
ﻛﯽ ﻓروزد از ﺧﻼف آﺗش در او؟
ﮐﯽ ﻓروزد از ﺧﻼف آﺗﺷﮑده ؟
در دل او ﺧوﯾش را ﺟﺎ ﻣﯾﻛﻧد
ﻣور ﺷﮭوت ﺷد ز ﻋﺎدت ھﻣﭼو ﻣﺎر
ورﻧﮫ اﯾﻧك ﮔﺷت ﻣﺎرت اژدھﺎ
ﺗو ز ﺻﺎﺣب دل ﻛن اﺳﺗﻔﺳﺎر ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﻧﺷد ﺷﮫ ،دل ﻧداﻧد ﻣﻔﻠﺳم
ﺟور ﻣﯾﻛش ای دل از دل دار ﺗو

ﻛﮫ ﭼو روز و ﺷب ،ﺟﮭﺎﻧﻧد ،از ﺟﮭﺎن
ﻣﺗﮭم ﻛم ﻛن ﺑﮫ دزدی ﺷﺎه را
ﭘس رو ھر دﯾو ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺳﺗﮭﺎن
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ﻛﯾﺳت دﻟدار؟ اھل دل ،ﻧﯾﻛو ﺑدان
ﻋﯾب ﻛم ﮔو ،ﺑﻧدۀ ﷲ را
* ورﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ ھﯾﭻ ھﯾﭻ از ھﯾﭼﯾﺎن
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 .108ﻛراﻣﺎت آن دروﯾش ﻛﮫ در ﻛﺷﺗﯽ ﺑدزدی ﻣﺗﮭﻣش ﻛردﻧد
ﺳﺎﺧﺗﮫ از رﺧت ﻣردی ﭘﺷﺗﯾﯽ
ﺑود دروﯾﺷﯽ درون ﻛﺷﺗﯾﯽ
ﺟﻣﻠﮫ را ُﺟﺳﺗﻧد و او را ھم ﻧﻣود
ﯾﺎوه ﺷد ھﻣﯾﺎن زر ،او ﺧﻔﺗﮫ ﺑود
ﻛرد ﺑﯾدارش ز ﻏم ،ﺻﺎﺣب درم
ﻛﺎﯾن ﻓﻘﯾر ﺧﻔﺗﮫ را ﺟوﺋﯾم ھم
ﺟﻣﻠﮫ را ﺟﺳﺗﯾم ،ﻧﺗواﻧﯽ ﺗو َرﺳت
ﻛﮫ در اﯾن ﻛﺷﺗﯽ ﭼرﻣدان ﮔﻣﺷدﺳت
ﺗﺎ ز ﺗو ﻓﺎرغ ﺷود اوھﺎم ﺧﻠق
دﻟق ﺑﯾرون ﻛن ﺑرھﻧﮫ ﺷو ز دﻟق
ﻣﺗﮭم ﻛردﻧد ﻓرﻣﺎن در رﺳﺎن
ﮔﻔت ﯾﺎ رب ﻣر ﻏﻼﻣت را ﺧﺳﺎن
ﯾﺎ ﻣﻌﺎذیِ ،ﻋﻧدَ ﮐ ّل ﺷدة
ﯾﺎ ﻏﯾﺎﺛﯽِ ،ﻋﻧدَ ﮐ ّل ﮐرﺑﺔ
ﯾﺎ َﻣﻼذیِ ،ﻋﻧدَ ﮐ ّل ِﻣﺣﻧ ٍﺔ
ﻋوةٍ
ﯾﺎ ُﻣﺟﯾﺑﯽ ِﻋﻧدَ ﮐ ّل دَ َ
ﺳر ﺑرون ﻛردﻧد ھر ﺳو در زﻣﺎن
ﭼون ﺑﮫ درد آﻣد دل دروﯾش از آن
در دھﺎن ھر ﯾﻛﯽ د ُّری ﺷﮕرف
ﺻد ھزاران ﻣﺎھﯽ از درﯾﺎی ژرف
در دھﺎن ھر ﯾﻛﯽ د ُّری ،ﭼﮫ د ُر
ﺻد ھزاران ﻣﺎھﯽ از درﯾﺎی ﭘُر
ﻛز اﻟﮫ اﺳت اﯾن ،ﻧدارد ﺷرﻛﺗﯽ
ھر ﯾﻛﯽ دری ﺧراج ﻣﻠﻛﺗﯽ
ﻣر ھوا را ﺳﺎﺧت ﻛرﺳﯽ و ﻧﺷﺳت
د ُر ،ﭼﻧد اﻧداﺧت در ﻛﺷﺗﯽ و َﺟﺳت
او ﻓراز اوج و ﻛﺷﺗﯽ اش ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺧوش ُﻣرﺑّﻊ ،ﭼون ﺷﮭﺎن ﺑر ﺗﺧت ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ دزد ﮔدا
ﮔﻔت او ،ﻛﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ،ﺣق ﻣرا
ﻣن ﺧوﺷم ﺟﻔت ﺣق و ،ﺑﺎ ﺧﻠق طﺎق
ﺗﺎ ﻛﮫ را ﺑﺎﺷد ﺧﺳﺎرت زﯾن ﻓراق؟
ﻧﮫ ﻣﮭﺎرم را ﺑﮫ ﻏﻣﺎزی دھد
ﻧﯽ ﻣرا او ﺗﮭﻣت دزدی ﻧﮭد
از ﭼﮫ دادﻧدت ﭼﻧﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم؟
ﺑﺎﻧﮓ ﻛردﻧد اھل ﻛﺷﺗﯽ ﻛﺎی ھﻣﺎم
و ز ﺣق آزاری ﺑﯽ ﭼﯾزی ﺣﻘﯾر
ﮔﻔت از ﺗﮭﻣت ﻧﮭﺎدن ﺑر ﻓﻘﯾر
ﻛﮫ ﻧﺑودم در ﻓﻘﯾران ﺑد ﮔﻣﺎن
ﺣﺎش  ¤ﺑل ز ﺗﻌظﯾم ﺷﮭﺎن
ﻛز ﭘﯽ ﺗﻌظﯾﻣﺷﺎن آﻣد ﻋﺑس
آن ﻓﻘﯾران ﻟطﯾف ﺧوش ﻧﻔس
ﺑل ﭘﯽ آﻧﻛﮫ ،ﺑﺟز ﺣق ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت
آن ﻓﻘﯾری ،ﺑﮭر ﭘﯾﭼﺎ ﭘﯾﭻ ﻧﯾﺳت
ﻛرد اﻣﯾن ﻣﺧزن ھﻔﺗم طﺑق
ﻣﺗﮭم ﭼون دارم آﻧﮭﺎ را؟ ﻛﮫ ﺣق
ﻣﺗﮭم ﺣس اﺳت ،ﻧﯽ ﻧور ﻟطﯾف
ﻣﺗﮭم ﻧﻔس اﺳت ،ﻧﯽ ﻋﻘل ﺷرﯾف
ﻛش زدن ﺳﺎزد ،ﻧﮫ ُﺣﺟت ﮔﻔﺗﻧش
ﻧﻔس ﺳوﻓﺳطﺎﯾﯽ آﻣد ،ﻣﯾزﻧش
ﺑﻌد از آن ﮔوﯾد ،ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑود آن
ﻣﻌﺟزه ﺑﯾﻧد ،ﻓروزد آن زﻣﺎن
ﭼون ﻣﻘﯾم ﭼﺷم ﻧﺎﻣد روز و ﺷب؟
ور ﺣﻘﯾﻘت ﺑودی آن دﯾد ﻋﺟب
ﻧﯽ ﻗرﯾن ﭼﺷم ﺣﯾوان ﻣﯽ ﺷود
آن ﻣﻘﯾم ﭼﺷم ﭘﺎﻛﺎن ﻣﯽ ﺑود
ﻛﯽ ﺑود طﺎوس اﻧدر ﭼﺎه ﺗﻧﮓ ؟
ﻛﺎن ﻋﺟب زﯾن ﺣس دارد ﻋﺎر و ﻧﻧﮓ
ﻣن ز ﺻد ﯾك ﮔوﯾم و ،آﻧﮭم ﭼو ﻣو
ﺗﺎ ﻧﮕوﯾﯽ ﻣر ﻣرا ﺑﺳﯾﺎر ﮔو
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 .109ﺗﺷﻧﯾﻊ ﮐردن ﺻوﻓﯾﺎن ﭘﯾش ﺷﯾﺦ ﺑر آن ﺻوﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯾﮕوﯾد
ﭘﯾش ﺷﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ آﻣدﻧد
ﺻوﻓﯾﺎن ﺑر ﺻوﻓﺋﯽ ،ﺷﻧﻌت زدﻧد
ﺗو از اﯾن ﺻوﻓﯽ ﺑﺟو ،ای ﭘﯾﺷوا
ﺷﯾﺦ را ﮔﻔﺗﻧد ،دا ِد ﺟﺎن ﻣﺎ

ﮔﻔت اﯾن ﺻوﻓﯽ ﺳﮫ ﺧو دارد ﮔران
در ﺧورش ،اﻓزون ﺧورد ،از ﺑﯾﺳت ﻛس
ﺻوﻓﯾﺎن ﻛردﻧد ﭘﯾش ﺷﯾﺦ زﺣف
ﻛﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ھﺳت ،اوﺳﺎط ﮔﯾر
أﺧﻼطﮭﺎ
ﻧﺎﻓﻊ آﻣد ز اﻋﺗدال
ِ
در ﺗن ﻣردم ﭘدﯾد آﯾد ﻣرض
ﻛﺎن ﻓراق آرد ﯾﻘﯾن در ﻋﺎﻗﺑت
ھم ﻓزون آﻣد ز ﮔﻔت ﯾﺎر ﻧﯾك
ﮔﻔت رو ،ﺗو ﻣﻛﺛری ،ھذا ِﻓراق
ﭼﻧد ﮔوﺋﯽ؟ رو وﺻﺎل آﻣد ﺑﮫ ﺳر
ور ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣن ﮔﻧﮓ ﺑﺎش و ،ﻛور ﺷو
ﺗو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رﻓﺗﮫ ای ﺑﮕﺳﺳﺗﮫ ای
ت ﺗواﻧد
ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺗﺷﻧﮥ ﮔﻔ ِ
ﮔوﯾدت ﺳوی طﮭﺎرت رو ،ﺑﺗﺎز
ﺧود ﻧﻣﺎزت رﻓت ،ﺑﻧﺷﯾن ای ﻏوی
ﻣﺎھﯾﺎن را ﭘﺎﺳﺑﺎن ﺣﺎﺟت ﻧﺑود
ﺟﺎن ﻋرﯾﺎن را ﺗﺟﻠﯽ زﯾور اﺳت
ﯾﺎ ﭼو اﯾﺷﺎن ،ﻓﺎرغ از ،ﺗن ﺟﺎﻣﮫ ﺷو
ﺟﺎﻣﮫ ﻛم ﻛن ،ﺗﺎ ره اوﺳط روی
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ﮔﻔت آﺧر ﭼﮫ ﮔﻠﮫ ﺳت ای ﺻوﻓﯾﺎن؟
در ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر ﮔو ،ھﻣﭼون ﺟرس
ور ﺑﺧﺳﺑد ،ھﺳت ﭼون اﺻﺣﺎب ﻛﮭف
ﺷﯾﺦ رو آورد ﭘﯾش آن ﻓﻘﯾر
أوﺳﺎطﮭﺎ
در ﺧﺑر ،ﺧﯾر اﻷﻣور
ِ
ﮔر ﯾﻛﯽ ﺧﻠطﯽ ﻓزون ﺷد از ﻋرض
ﺑر ﻗرﯾن ﺧوﯾش ﻣﻔزا در ﺻﻔت
ﻧطق ﻣوﺳﯽ ﺑود ﺑﺎ اﻧدازه ،ﻟﯾك
آن ﻓزوﻧﯽ ﺑﺎ ِﺧﺿر ،آﻣد ﺷﻘﺎق
* ﻣوﺳﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﺋﯽ در ﮔذر
ﻣوﺳﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﺋﯽ ،دور ﺷو
ور ﻧرﻓﺗﯽ وز ﺳﺗﯾزه ﺷﺳﺗﮫ ای
رو ﺑر ِ آﻧﮭﺎ ﻛﮫ ھم ﺟﻔت ﺗواﻧد
ﭼون ﺣدث ﻛردی ﺗو ﻧﺎﮔﮫ در ﻧﻣﺎز
ور ﻧرﻓﺗﯽ ،ﺧﺷك ﺟﻧﺑﺎن ﻣﯾﺷوی
ﭘﺎﺳﺑﺎن ﺑر ﺧواﺑﻧﺎﻛﺎن ﺑر ﻓزود
ﺟﺎﻣﮫ ﭘوﺷﺎن را ﻧظر ﺑر ُ
ﮔﺎزر اﺳت
ﯾﺎ ز ﻋرﯾﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﯾك ﺳو ﺑﺎز رو
ور ﻧﻣﯽ ﺗﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻛل ﻋرﯾﺎن ﺷوی
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 .110ﻋذر ﮔﻔﺗن ﻓﻘﯾر ﺑﺎ ﺷﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎه
ﻋذر را ﺑﺎ آن ﻏراﻣت ﻛرد ﺟﻔت
ﭘس ﻓﻘﯾر آن ﺷﯾﺦ را اﺣوال ﮔﻔت
ﭼون ﺟواﺑﺎت ِﺧﺿر ،ﺧوب و ﺻواب
ﻣر ﺳؤال ﺷﯾﺦ را داد او ﺟواب
ﻛش ﺧﺿر ﺑﻧﻣود از رب ﻋﻠﯾم
آن ﺟواﺑﺎت ﺳؤاﻻت ﻛﻠﯾم
از ﭘﯽ ھر ﻣﺷﻛﻠش ﻣﻔﺗﺎح داد
ﮔﺷت ﻣﺷﻛﻠﮭﺎش ﺣل اﻓزون زﯾﺎد
در ﺟواب ﺷﯾﺦ ھﻣت ﺑر ﮔﻣﺎﺷت
از ﺧﺿر ،دروﯾش ھم ﻣﯾراث داﺷت
ﻟﯾك اوﺳط ﻧﯾز ھم ﺑﺎ ﻧﺳﺑت اﺳت
ﮔﻔت را ِه اوﺳط ار ﭼﮫ ﺣﻛﻣت اﺳت
ﻟﯾك ﺑﺎﺷد ﻣوش را آن ھﻣﭼو ﯾم
ب ﺟو ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺷﺗر ھﺳت ﻛم
آ ِ
دو ﺧورد ،ﯾﺎ ﺳﮫ ﺧورد ،ھﺳت اوﺳط آن
ھر ﻛﮫ را ﺑﺎﺷد وظﯾﻔﮫ ،ﭼﺎر ﻧﺎن
او اﺳﯾر ﺣرص ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑط اﺳت
ور ﺧورد ھر ﭼﺎر ،دور از اوﺳط اﺳت
ﺷش ﺧورد ﻣﯾدان ﻛﮫ اوﺳط آن ﺑود
ھر ﻛﮫ او را اﺷﺗﮭﺎ ده ﻧﺎن ﺑود
ﻣر ﺗرا ﺷش ﮔرده ،ھم دﺳﺗﯾم؟ ﻧﯽ
ﭼون ﻣرا ﭘﻧﺟﺎه ﻧﺎن ھﺳت اﺷﺗﮭﯽ
ﻣن ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺻد در ﻧﯾﺎﯾم در ﻧﺣول
ﺗو ﺑﮫ ده رﻛﻌت ﻧﻣﺎز آﺋﯽ ﻣﻠول
و آن ﯾﻛﯽ ﺗﺎ ﻣﺳﺟد از ﺧود ﻣﯽ ﺷود
آن ﯾﻛﯽ ﺗﺎ ﻛﻌﺑﮫ ﺣﺎﻓﯽ ﻣﯾرود
وآن ﯾﻛﯽ ﺟﺎن ﻛﻧد ،ﺗﺎ ﯾك ﻧﺎن ﺑداد
آن ﯾﻛﯽ در ﭘﺎﻛﺑﺎزی ﺟﺎن ﺑداد
ﻛﮫ ﻣرا آن را اول و آﺧر ﺑود
اﯾن وﺳط ،در ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯾرود
در ﺗﺻور ﮔﻧﺟد اوﺳط ﯾﺎ ﻣﯾﺎن
اول و آﺧر ﺑﺑﺎﯾد ﺗﺎ در آن
ﻛﯽ ﺑود او را ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﻧﺻرف ؟
ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﭼون ﻧدارد دو طرف
ﮔﻔت ﻟو ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﺑﺣر ﻣداد
اول و آﺧر ﻧﺷﺎﻧش ﻛس ﻧداد

ﻧﯾﺳت ﻣر ﭘﺎﯾﺎن ﺷدن را ھﯾﭻ اﻣﯾد
زﯾن ﺳﺧن ھرﮔز ﻧﮕردد ھﯾﭻ ﻛم
وﯾن ﺣدﯾث ﺑﯽ ﻋدد ﺑﺎﻗﯽ ﺑود
ﺧواب ﭘﻧدارد ﻣر آن را ،ﮔﻣرھﯽ
ﺷﻛل ﺑﯾﻛﺎر ﻣرا ﺑر ﻛﺎر دان
ﻻ ﯾﻧﺎم ﻗﻠﺑﯽ ﻋن رب اﻷﻧﺎم
ﭼﺷم ﻣن ﺧﻔﺗﮫ ،دﻟم در ﻓﺗﺢ ﺑﺎب
ﺣس دل را ھر دو ﻋﺎﻟم ﻣﻧظر اﺳت
ﺑر ﺗو ﺷب ،ﺑر ﻣن ھﻣﺎن ﺷب ﭼﺎﺷت ﮔﺎه
ﻋﯾن ﻣﺷﻐوﻟﯽ ﻣرا ﮔﺷﺗﮫ ﻓراغ
ﻣر ﺗرا ﻣﺎﺗم ،ﻣرا ﺳور و دھل
ﻣﯾدوم ﺑر ﭼرخ ھﻔﺗم ﭼون ُزﺣل
ﺑرﺗر از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﮥ ﻣن اﺳت
ﺧﺎرج اﻧدﯾﺷﮫ ﭘوﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ ام
زاﻧﻛﮫ ﺑﻧﺎ ﺣﺎﻛم آﻣد ﺑر ﺑﻧﯽ
زآن ﺳﺑب ﺧﺳﺗﮫ دل و ﻏم ﭘﯾﺷﮫ اﻧد
ﭼون ﺑﺧواھم از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﺟﮭم
ﻛﯽ ﺑود ﺑر ﻣن ﻣﮕس را دﺳت رس ؟
ﺗﺎ ﺷﻛﺳﺗﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎن ﺑر ﻣن ﺗﻧﻧد
ﺑر ﭘرم ھﻣﭼون طﯾور اﻟﺻﺎﻓﺎت
ﺑر ﻧﭼﺳﺑﺎﻧم دو ﭘر ،ﻣن ﺑﺎ ﺳرﯾش
طرار را ﭘر ﻋﺎرﯾﮫ اﺳت
ﺟﻌﻔر ّ
ﻧزد ﺳﻛﺎن اﻓق ﻣﻌﻧﯾﺳت اﯾن
دﯾﮓ ﺗﯽ و ﭘر ﯾﻛﯽ ﭘﯾش ذﺑﺎب
ﺗن ﻣزن ﭼﻧدان ﻛﮫ ﺑﺗواﻧﯽ ﺑﺧور
در ﻟﮕن ﻗﯽ ﻛرد و ﭘر د ُر ﺷد ﻟﮕن
ﭘﯾر ﺑﯾﻧﺎ ،ﺑﮭر ﻛم ﻋﻘﻠﯽ ﻣرد
ﻗﻔل ﻧﮫ ﺑر ﺣﻠق و ،ﭘﻧﮭﺎن ﻛن ﻛﻠﯾد
ھر ﭼﮫ ﺧواھد ﮔو ﺑﺧور ،او را ﺣﻼل
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ھﻔت درﯾﺎ ﮔر ﺷود ﻛﻠﯽ ﻣدﯾد
ﺑﺎغ و ﺑﯾﺷﮫ ﮔر ﺑود ﯾك ﺳر ﻗﻠم
آن ھﻣﮫ ِﺣﺑر و ﻗﻠم ﻓﺎﻧﯽ ﺷود
ﺣﺎﻟت ﻣن ،ﺧواب را ﻣﺎﻧد ﮔﮭﯽ
ﭼﺷم ﻣن ﺧﻔﺗﮫ ،دﻟم ﺑﯾدار دان
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ﻋﯾﻧﺎی ﺗﻧﺎم
ﭼﺷم ﺗو ﺑﯾدار و دل ﺧﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﺧواب
ﻣر دﻟم را ﭘﻧﺞ ﺣس دﯾﮕر اﺳت
ﺗو ز ﺿﻌف ﺧود ﻣﻛن در ﻣن ﻧﮕﺎه
ﺑر ﺗو زﻧدان ،ﺑر ﻣن آن زﻧدان ﭼو ﺑﺎغ
ﭘﺎی ﺗو در ِﮔل ،ﻣرا ِﮔل ﮔﺷﺗﮫ ُﮔل
در زﻣﯾﻧم ﺑﺎ ﺗو ﺳﺎﻛن در ﻣﺣل
ھﻣﻧﺷﯾﻧت ﻣن ﻧﯾم ،ﺳﺎﯾﮥ ﻣن اﺳت
زاﻧﻛﮫ ﻣن ز اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﮕذﺷﺗﮫ ام
ﺣﺎﻛم اﻧدﯾﺷﮫ ام ،ﻣﺣﻛوم ﻧﯽ
ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻠﻘﺎن ﺳﺧرۀ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧد
ﻗﺎﺻدا ﺧود را ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ دھم
ﻣن ﭼو ﻣرغ اوﺟم ،اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﮕس
ﻗﺎﺻدا زﯾر آﯾم از اوج ﺑﻠﻧد
ﭼون ﻣﻼﻟم ﮔﯾرد از ﺳﻔﻠﯽ ﺻﻔﺎت
ﭘر ﻣن ُرﺳﺗﮫ اﺳت ھم از ذات ﺧوﯾش
ﺟﻌﻔر طﯾﺎر را ﭘر ،ﺟﺎرﯾﮫ اﺳت
ﻧزد آﻧﻛﮫ ﻟم ﯾذق دﻋوﯾﺳت اﯾن
ﻻف و دﻋوی ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﯾش ﻏراب
ﭼوﻧﻛﮫ در ﺗو ﻣﯾﺷود ﻟﻘﻣﮫ ﮔﮭر
ﺷﯾﺦ روزی ﺑﮭر دﻓﻊ ﺳوء ظن
ﮔوھر ﻣﻌﻘول را ﻣﺣﺳوس ﻛرد
ﭼون ﻛﮫ در ﻣﻌده ﺷود ،ﭘﺎﻛت ﭘﻠﯾد
ھر ﻛﮫ در وی ﻟﻘﻣﮫ ﺷد ﻧور ﺟﻼل
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 .111ﺑﯾﺎن آن دﻋوی ﻛﮫ ﻋﯾن آن دﻋوی ﮔواه ﺻدق ﺧوﯾش اﺳت
ت ﻣﻌﻧﯽ ﻻن ِ ﻣن
ﮔر ﺗو ھﺳﺗﯽ آﺷﻧﺎی ﺟﺎن ﻣن
ﻧﯾﺳت دﻋوی ﮔﻔ ِ
ھﯾن ﻣﺗرس از ﺷب ،ﻛﮫ ﻣن ﺧوﯾش ﺗوام
ﮔر ﺑﮕوﯾم ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﭘﯾش ﺗوام
ﺑﺎﻧﮓ ﺧوﯾﺷﺎوﻧ ِد ﺧود
ﭼون ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﯾن دو دﻋوی ﭘﯾش ﺗو ﻣﻌﻧﯽ ﺑود
ِ
ھر دو ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ،ﭘﯾش ﻓﮭم ﻧﯾك
ﭘﯾﺷﯽ و ﺧوﯾﺷﯽ دو دﻋوی ﺑود ﻟﯾك
ﻛﺎﯾن دم از ﻧزدﯾك ﯾﺎری ﻣﯾﺟﮭد
ب آوازش ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد
ﻗر ِ
ﺷد ﮔوا ﺑر ﺻدق آن ﺧوﯾش ﻋزﯾز
ﻟذت آواز ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻧﯾز
ﻣﯾﻧداﻧد ﺑﺎﻧﮓ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ز اھل
ﺑﺎز ﺑﯽ اﻟﮭﺎم اﺣﻣق ﻛﺎو ز ﺟﮭل
ﺟﮭل او ﺷد ﻣﺎﯾﮥ اﻧﻛﺎر او
ﭘﯾش او دﻋوی ﺑود ﮔﻔﺗﺎر او

ﻋﯾن اﯾن آواز ،ﻣﻌﻧﯽ ﺑود راﺳت
ﻛﮫ ھﻣﯽ داﻧم زﺑﺎن ﺗﺎزﯾﺎن
ﮔر ﭼﮫ ﺗﺎزی ﮔﻔﺗﻧش دﻋوی ﺑود
ﻛﺎﺗب و ﺧط ﺧواﻧم و ﻣن اﺑﺟدی
ھم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷﺎھد ﻣﻌﻧﯽ ﺑود
در ﻣﯾﺎن ﺧواب ﺳﺟﺎده ﺑﮫ دوش
ﺑﺎ ﺗو اﻧدر ﺧواب در ﺷرح ﻧظر
آن ﺳﺧن را ﭘﯾﺷوای ھوش ﻛن
ﻣﻌﺟز ﻧو ﺑﺎﺷد و راز ﻛﮭن
ﺟﺎن ﺻﺎﺣب واﻗﻌﮫ ،ﮔوﯾد ﺑﻠﯽ
آن ز ھر ﻛﮫ ﺑﺷﻧود ﻣوﻗن ﺑود
ﭼون ﺑود ﺷك؟ ﭼون ﻛﻧد ﺧود را ﻏﻠط؟
در ﻗدح آب اﺳت ،ﺑﺳﺗﺎن زود آب
از ﺑرم ،ای ﻣدﻋﯽ ،ﻣﮭﺟور ﺷو
ﺟﻧس آب اﺳت و از آن ﻣﺎء ﻣﻌﯾن
ﻛﮫ ﺑﯾﺎ ﻣن ﻣﺎدرم ،ھﺎن ای وﻟد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺷﯾرت ﺑﮕﯾرم ﻣن ﻗرار
روی و آواز ﭘﯾﻣﺑر ﻣﻌﺟزه ﺳت
ﺟﺎن اﻣت در درون ﺳﺟده ﻛﻧد
از ﻛﺳﯽ ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد ﮔوش ﺟﺎن
از زﺑﺎن ﺣق ﺷﻧود ،اﻧﯽ ﻗرﯾب

111.9
111.10
111.11
111.12
111.13
111.14
111.15
111.16
111.17
111.18
111.19
111.20
111.21
111.22
111.23
111.24
111.25
111.26
111.27
111.28
111.29

ﭘﯾش زﯾرك ،ﻛﺎﻧدروﻧش ﻧورھﺎﺳت
ﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺗﺎزی ﮔﻔت ﯾك ﺗﺎزی زﺑﺎن؟
ﻋﯾن ﺗﺎزی ﮔﻔﺗﻧش ﻣﻌﻧﯽ ﺑود
ﯾﺎ ﻧوﯾﺳد ﻛﺎﺗﺑﯽ ﺑر ﻛﺎﻏذی؟
اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ،ﮔر ﭼﮫ ﺧود دﻋوی ﺑود
ﯾﺎ ﺑﮕوﯾد ﺻوﻓﺋﯽ ،دﯾدی ﺗو دوش
ﻣن ﺑدم آن ،وآﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗم ﺧواب در
ﮔوش ﻛن ،ﭼون ﺣﻠﻘﮫ اﻧدر ﮔوش ﻛن
ﭼون ﺗرا ﯾﺎد آﯾد آن ﺧواب ،اﯾن ﺳﺧن
ﮔر ﭼﮫ دﻋوی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،اﯾن وﻟﯽ
ﭘس ﭼو ﺣﻛﻣت ﺿﺎﻟﮥ ﻣوﻣن ﺑود
ﭼوﻧﻛﮫ ﺧود را ﭘﯾش او ﯾﺎﺑد ﻓﻘط
ﺗﺷﻧﮫ ای را ﭼون ﺑﮕوﯾﯽ ﺗو ،ﺷﺗﺎب
ھﯾﭻ ﮔوﯾد ﺗﺷﻧﮫ؟ ﻛﺎﯾن دﻋوﯾﺳت ،رو
ﯾﺎ ﮔواه و ﺣﺟﺗﯽ ﺑﻧﻣﺎ ﻛﮫ اﯾن
ﯾﺎ ﺑﮫ طﻔل ﺷﯾر ،ﻣﺎدر ﺑﺎﻧﮓ زد؟
طﻔل ﮔوﯾد ﻣﺎدرا ،ﺣﺟت ﺑﯾﺎر؟
در دل ھر اﻣﺗﯽ ﻛز ﺣق ﻣزه ﺳت
ﭼون ﭘﯾﻣﺑر از ﺑرون ﺑﺎﻧﮕﯽ زﻧد
زاﻧﻛﮫ ﺟﻧس ﺑﺎﻧﮓ او اﻧدر ﺟﮭﺎن
آن ﻏرﯾب ،از ذوق آواز ﻏرﯾب
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 .112ﺳﺟده ﻛردن ﻣﺳﯾﺢ و ﯾﺣﯾﯽ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳﻼم در ﺷﻛم ﻣﺎدر ﯾﮑدﯾﮕر را
ﺑود ﺑﺎ ﻣرﯾم ﻧﺷﺳﺗﮫ رو ﺑﮫ رو
* ﻣﺎدر ﯾﺣﯾﯽ ﭼو ﺣﺎﻣل ﺑُد از او
ﭘﯾﺷﺗر از وﺿﻊ ﺣﻣل ﺧوﯾش ﮔﻔت
ﻣﺎدر ﯾﺣﯾﯽ ﺑﮫ ﻣرﯾم در ﻧﮭﻔت
ﻛﺎو اوﻟو اﻟﻌزم و رﺳول آﮔﮭﯾﺳت
ﻛﮫ ﯾﻘﯾن دﯾدم درون ﺗو ﺷﮭﯾﺳت
ﻛرد ﺳﺟده ﺣﻣل ﻣن ،اﻧدر زﻣن
ﭼون ﺑراﺑر اوﻓﺗﺎدم ﺑﺎ ﺗو ﻣن
ﻛز ﺳﺟودش در ﺗﻧم اﻓﺗﺎد درد
اﯾن ﺟﻧﯾن ،ﻣر آن ﺟﻧﯾن را ﺳﺟده ﻛرد
ﺳﺟده ای دﯾدم ز طﻔﻠم در ﺷﻛم
ﮔﻔت ﻣرﯾم ،ﻣن درون ﺧوﯾش ھم
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 .113اﺷﻛﺎل آوردن ﻧﺎداﻧﺎن ﺑر اﯾن ﻗﺻﮫ و ﺟواب دادن اﯾﺷﺎن را
ﺧط ﺑﻛش ،زﯾرا دروغ اﺳت و ﺧطﺎ
اﺑﻠﮭﺎن ﮔوﯾﻧد اﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ را
ﺑود از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ دور و ،ھم ز ﺧوﯾش
* زاﻧﻛﮫ ﻣرﯾم وﻗت وﺿﻊ ﺣﻣل ﺧوﯾش
از ﺑرون ﺷﮭر ،او وا ﭘس ﻧﺷد
ت ﮐس ﻧﺷد
ﻣرﯾم اﻧدر ﺣﻣل ،ﺟﻔ ِ
ﺗﺎ ﻧﺷد ﻓﺎرغ ،ﻧﯾﺎﻣد ھم درون
از ﺑرون ﺷﮭر ،آن ﺷﯾرﯾن ﻓﺳون
ﺑر ﮔرﻓت و ﺑرد ﺗﺎ ﭘﯾش ﺗﺑﺎر
ﭼون ﺑزاﺋﯾد آﻧﮕﮭﺎﻧش ﺑر ﻛﻧﺎر
ﮔوﯾد او را اﯾن ﺳﺧن در ﻣﺎﺟرا
ﻣﺎدر ﯾﺣﯾﯽ ﻛﺟﺎ دﯾدش؟ ﻛﮫ ﺗﺎ
ﻏﺎﯾب آﻓﺎق او را ﺣﺎﺿر اﺳت
اﯾن ﺑداﻧد ﻛﺎﻧﻛﮫ اھل ﺧﺎطر اﺳت
ﻣﺎدر ﯾﺣﯾﯽ ﻛﮫ دور اﺳت از ﺑﺻر
ﭘﯾش ﻣرﯾم ﺣﺎﺿر آﯾد در ﻧظر

ﭼون ﻣﺷﺑك ﻛرده ﺑﺎﺷد ﭘوﺳت را
از ﺣﻛﺎﯾت ﮔﯾر ﻣﻌﻧﯽ ای زﺑون
ھﻣﭼو ﺷﯾن ﺑر ﻧﻘش آن ﭼﻔﺳﯾده ای
ﭼون ﺳﺧن ﻧوﺷد ز دﻣﻧﮫ ﺑﯽ ﺑﯾﺎن ؟
ﻓﮭم آن ﭼون ﻛرد ﺑﯽ ﻧطﻘﯽ ﺑﺷر؟
ﺷد رﺳول و ﺧواﻧد ﺑر ھر دو ﻓﺳون؟
ﭼون ز ﻋﻛس ﻣﺎه ﺗرﺳﺎن ﮔﺷت ﭘﯾل؟
ور ﻧﮫ ﻛﯽ ﺑﺎ زاغ ﻟﻛﻠك را ﻣرﯾﺳت؟
ﻣﻌﻧﯽ اﻧدر وی ﺑﺳﺎن داﻧﮫ اﯾﺳت
ﻧﻧﮕرد ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ را ﮔر ﮔﺷت ﻧﻘل
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دﯾده ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،ﺑﺑﯾﻧد دوﺳت را
ور ﻧدﯾدش ﻧز ﺑرون و ﻧز درون
ﻧﯽ ﭼﻧﺎن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺷﻧﯾده ای
ﺗﺎ ھﻣﯽ ﮔﻔت آن ﻛﻠﯾﻠﮫ ﺑﯽ زﺑﺎن
ور ﺑداﻧﺳﺗﻧد ﻟﺣن ھﻣدﮔر
در ﻣﯾﺎن ﺷﯾر و ﮔﺎو آن دﻣﻧﮫ ،ﭼون
ﭼون وزﯾر ﺷﯾر ﺷد ﮔﺎو ﻧﺑﯾل؟
اﯾن ﻛﻠﯾﻠﮫ و دﻣﻧﮫ ﺟﻣﻠﮫ اﻓﺗرﯾﺳت
ای ﺑرادر ﻗﺻﮫ ﭼون ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ اﯾﺳت
داﻧﮥ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﮕﯾرد ﻣر ِد ﻋﻘل
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 .114ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺣﺎل و ﻓﮭم ﻛردن آن
ﮔر ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﻧﯾﺳت آﻧﺟﺎ آﺷﻛﺎر
ﻣﺎﺟرای ﺑﻠﺑل و ﮔل ،ﮔوش دار
ﺑﺷﻧو و ﻣﻌﻧﯽ ﮔزﯾن ز اﻓﺳﺎﻧﮫ ،ﺗو
ﻣﺎﺟرای ﺷﻣﻊ ﺑﺎ ﭘرواﻧﮫ ،ﺗو
ھﯾن ﺑﺑﺎﻻ ﭘر ﻣﭘر ،ﭼون ﺟﻐ ِد ﭘﺳت
ﺳر ﮔﻔت ھﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﻧﯾﺳتّ ،
ﮔﻔت ﺧﺎﻧﮫ اش از ﻛﺟﺎش آﻣد ﺑدﺳت؟
ﮔﻔت در ﺷطرﻧﺞ ،ﻛﺎﯾن ﺧﺎﻧﮥ ُرخ اﺳت
ﻓرخ آن ﻛس ﻛﺎو ﺳوی ﻣﻌﻧﯽ ﺷﺗﺎﻓت
ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺧرﯾد ﯾﺎ ﻣﯾراث ﯾﺎﻓت؟
ﮔﻔت ﭼوﻧش ﻛرد ﺑﯽ ﺟرﻣﯽ ادب؟
ﮔﻔت ﻧﺣوی ،زﯾد ﻋﻣروا ﻗد ﺿرب
ﺑﯽ ﮔﻧﺎه او را ﺑزد ھﻣﭼون ﻏﻼم
ﻋﻣرو را ﺟرﻣش ﭼﮫ ﺑُد؟ ﻛﺎن زﯾد ﺧﺎم
ﮔﻧدﻣش ﺑﺳﺗﺎن ،ﻛﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ اﺳت رد
ﮔﻔت اﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﮥ ﻣﻌﻧﯽ ﺑود
ﮔر دروغ اﺳت آن ،ﺗو ﺑﺎ اﻋراب ﺳﺎز
زﯾد و ﻋﻣرو از ﺑﮭر اﻋراﺑﺳت ﺳﺎز
زﯾد ﭼون زد ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و ﺑﯽ ﺧطﺎ؟
ﮔﻔت ﻧﯽ ،ﻣن آن ﻧداﻧم ﻋﻣرو را
ﻋﻣرو ﯾك واوی ﻓزون دزدﯾده ﺑود
ﮔﻔت از ﻧﺎﭼﺎر و ﻻﻏﯽ ﺑر ﮔﺷود
ﭼون ﻛﮫ از ﺣد ﺑرد ،ﺣد او را ﺳزد
زﯾد واﻗف ﮔﺷت و دزدش را ﺑزد
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 .115ﭘذﯾرا آﻣدن ﺳﺧن ﺑﺎطل در دل ﺑﺎطﻼن
ﻛژ ﻧﻣﺎﯾد راﺳت در ﭘﯾش ﻛژان
ﮔﻔت اﯾﻧك راﺳت ﭘذرﻓﺗم ﺑﮫ ﺟﺎن
ﮔوﯾدت اﯾن دوﺳت ،در وﺣدت ﺷﻛﯾﺳت
ﮔر ﺑﮕوﯾﯽ اﺣوﻟﯽ را ﻣﮫ ﯾﻛﯾﺳت
راﺳت دارد ،اﯾن ﺳزای ﺑد ﺧو اﺳت
ور ﺑدو ﺧﻧدد ﻛﺳﯽ ،ﮔوﯾد دو اﺳت
اﻟﺧﺑﯾﺛﺎت اﻟﺧﺑﯾﺛﯾن زد ﻓروغ
ﺑر دروﻏﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آﯾد دروغ
راﺳت ﭘﯾش او ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻌﺗﺑر
* ھر ﮐﮫ او ﺟﻧس دروغ اﺳت ای ﭘﺳر
ﭼﺷم ﻛوران را ﻋﺛﺎر ﺳﻧﮕﻼخ
دل ﻓراﺧﺎن را ﺑود دﺳت ﻓراخ
از دروغ و از ﺧﯾﺎﻧت َرﺳﺗﮫ ﺷد
ﺻدﻗﯽ ُرﺳﺗﮫ ﺷد
* ھر ﮐﮫ را دﻧدان ِ
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 .116ﺟﺳﺗن آن درﺧت ﻛﮫ ھر ﻛﮫ ﻣﯾوۀ آن ﺧورد ﻧﻣﯾرد
ﻛﮫ درﺧﺗﯽ ھﺳت در ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﮔﻔت داﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ رﻣز ،ای دوﺳﺗﺎن
ﻧﯽ ﺷود او ﭘﯾر و ،ﻧﯽ ھرﮔز ﺑ ُﻣرد
ھر ﻛﺳﯽ ﻛز ﻣﯾوۀ او ﺧورد و ﺑُرد
ﺑر درﺧت و ﻣﯾوه اش ﺷد ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾن ﺷﻧﯾد از ﺻﺎدﻗﯽ
ﺳوی ھﻧدﺳﺗﺎن روان ﻛرد از طﻠب
ﻗﺎﺻدی داﻧﺎ ز دﯾوان ادب

ِﮔرد ھﻧدﺳﺗﺎن ﺑرای ﺟﺳت و ﺟو
ﻧﯽ ﺟزﯾره ﻣﺎﻧد و ﻧﯽ ﻛوه و ﻧﮫ دﺷت
ﻛﺎﯾن ﻧﺟوﯾد ،ﺟز ﻣﮕر ﻣﺟﻧون ِ ﺑﻧد
ﺑس ﻛﺳﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﺎی ﺻﺎﺣب ﻓﻼح
ﻛﯽ ﺗﮭﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﻛﺟﺎ ﺑﺎﺷد ﮔزاف؟
وﯾن ز ﺻﻔﻊ آﺷﻛﺎرا ﺳﺧت ﺗر
در ﻓﻼﻧﺟﺎ ﺑُد درﺧﺗﯽ ﺑس ﺳﺗرگ
ﺑس ﺑﻠﻧد و ﭘﮭن و ھر ﺷﺎﺧﯾش ﮔﺑز
ﻣﯽ ﺷﻧﯾد از ھر ﻛﺳﯽ ﻧوﻋﯽ ﺧﺑر
ﻣﯾﻔرﺳﺗﺎدش ﺷﮭﻧﺷﮫ ﻣﺎﻟﮭﺎ
ﻋﺎﺟز آﻣد آﺧر اﻻﻣر از طﻠب
ز آن ﻏرض ﻏﯾر ﺧﺑر ﭘﯾدا ﻧﺷد
ﺟﺳﺗﮥ او ﻋﺎﻗﺑت ﻧﺎﺟﺳﺗﮫ ﺷد
ﺑرﯾد راه
اﺷك ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد و ﻣﯽ ّ

116.5
116.6
116.7
116.8
116.9
116.10
116.11
116.12
116.13
116.14
116.15
116.16
116.17
116.18

ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﯾﮕﺷت آن ﻗﺎﺻد از او
ﺷﮭر ﺷﮭر از ﺑﮭر اﯾن ﻣطﻠوب ﮔﺷت
ھر ﻛﮫ را ﭘرﺳﯾد ،ﻛردش رﯾﺷﺧﻧد
ﺑس ﻛﺳﺎن ﺻﻔﻌش زدﻧد اﻧدر ﻣزاح
ﺟﺳت و ﺟوﺋﯽ ﭼون ﺗو زﯾرك ﺳﯾﻧﮫ ﺻﺎف
وﯾن ﻣراﻋﺎﺗش ﯾﻛﯽ ﺻﻔﻌﯽ دﮔر
ﻣﯽ ﺳﺗودﻧدش ﺑﮫ ﺗﺳ ُﺧر ،ﻛﺎی ﺑزرگ
در ﻓﻼن ﺑﯾﺷﮫ درﺧﺗﯽ ھﺳت ﺳﺑز
ﻗﺎﺻد ﺷﮫ ﺑﺳﺗﮫ در ﺟﺳﺗن ﻛﻣر
ﺑس ﺳﯾﺎﺣت ﻛرد آﻧﺟﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﭼون ﺑﺳﯽ دﯾد اﻧدر آن ﻏرﺑت ﺗﻌب
ھﯾﭻ از ﻣﻘﺻود اﺛر ﭘﯾدا ﻧﺷد
رﺷﺗﮥ اﻣﯾد او ﺑﮕﺳﺳﺗﮫ ﺷد
ﻛرد ﻋزم ﺑﺎزﮔﺷﺗن ﺳوی ﺷﺎه
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ﺳ ّر آن درﺧت را ﺑﺎ آن طﺎﻟب ﻣﻘﻠد
 .117ﺷرح ﻛردن ﺷﯾﺦ ِ
اﻧدر آن ﻣﻧزل ﻛﮫ آﯾس ﺷد ﻧدﯾم
ﺑود ﺷﯾﺧﯽ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﻗطﺑﯽ ﻛرﯾم
ز آﺳﺗﺎن او ﺑراه اﻧدر ﺷوم
ﮔﻔت ﻣن ﻧوﻣﯾد ﭘﯾش او روم
ﭼوﻧﻛﮫ ﻧوﻣﯾدم ﻣن از دﻟﺧواه ﻣن
ﺗﺎ دﻋﺎی او ﺑود ھﻣراه ﻣن
اﺷك ﻣﯾﺑﺎرﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺣﺎب
رﻓت ﭘﯾش ﺷﯾﺦ ﺑﺎ ﭼﺷم ﭘر آب
ﻧﺎاﻣﯾدم ،وﻗت ﻟطف اﯾن ﺳﺎﻋت اﺳت
ﮔﻔت ﺷﯾﺧﺎ وﻗت رﺣم و رأﻓت اﺳت
ﭼﯾﺳت ﻣطﻠوب ﺗو ،رو ﺑﺎ ﭼﯾﺳﺗت؟
ﮔﻔت وا ﮔو ،ﻛز ﭼﮫ ﻧوﻣﯾدﯾﺳﺗت
از ﺑرای ﺟﺳﺗن ﯾك ﺷﺎﺧﺳﺎر
ﮔﻔت ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﻛردم اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﯾوۀ او ﻣﺎﯾﮥ آب ﺣﯾﺎت
ﻛﮫ درﺧﺗﯽ ھﺳت ﻧﺎدر در ﺟﮭﺎت
ﺟز ﻛﮫ طﻧز و ﺗﺳﺧر اﯾن ﺳرﺧوﺷﺎن
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟﺳﺗم ،ﻧدﯾدم ﯾك ﻧﺷﺎن
اﯾن درﺧت ﻋﻠم ﺑﺎﺷد در ﻋﻠﯾم
ﺷﯾﺦ ﺧﻧدﯾد و ﺑﮕﻔﺗش ای ﺳﻠﯾم
آب ﺣﯾواﻧﯽ ز درﯾﺎی ﻣﺣﯾط
ﺑس ﺑﻠﻧد و ﺑس ﺷﮕرف و ﺑس ﺑﺳﯾط
زآن ز ﺷﺎخ ﻣﻌﻧﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﺎر و ﺑر
* ﺗو ﺑﮫ ﺻورت رﻓﺗﮫ ای ،ای ﺑﯽ ﺧﺑر
زآن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھﺷﺗﮫ ای
ﺗو ﺑﮫ ﺻورت رﻓﺗﮫ ای ،ﮔم ﮔﺷﺗﮫ ای
ﮔﺎه ﺑﺣرش ﻧﺎم ﺷد ،ﮔﺎھﯽ ﺳﺣﺎب
ﮔﮫ درﺧﺗش ﻧﺎم ﺷد ،ﮔﮫ آﻓﺗﺎب
ﻛﻣﺗرﯾن آﺛﺎر او ﻋﻣر ﺑﻘﺎﺳت
آن ﯾﻛﯽ ﻛش ﺻد ھزار آﺛﺎر ﺧﺎﺳت
آن ﯾﻛﯽ را ﻧﺎم ﺑﺎﺷد ﺑﯽ ﺷﻣﺎر
ﮔر ﭼﮫ ﻓرد اﺳت او ،اﺛر دارد ھزار
در ﺣق ﺷﺧص دﮔر ﺑﺎﺷد ﭘﺳر
آن ﯾﻛﯽ ﺷﺧص ﺗرا ﺑﺎﺷد ﭘدر
در ﺣق آن دﯾﮕری ﻟطف و ﻧﻛو
در ﺣق دﯾﮕر ﺑود ﻗﮭر و ﻋدو
در ﺣق دﯾﮕر ﮐﺳﯽ وھم و ﺧﯾﺎل
* در ﺣق دﯾﮕر ﺑود او ﻋم و ﺧﺎل
ﺻﺎﺣب ھر وﺻﻔش از وﺻﻔﯽ ﻋﻣﯽ
ﺻد ھزاران ﻧﺎم و آن ﯾك آدﻣﯽ
ھﻣﭼو ﺗو ﻧوﻣﯾد و اﻧدر ﺗﻔرﻗﮫ اﺳت
ھر ﻛﮫ ﺟوﯾد ﻧﺎم ﮔر ﺻﺎﺣب ﺛﻘﮫ اﺳت
ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﺦ ﻛﺎم و ﺷور ﺑﺧت
ﺗو ﭼﮫ ﺑر ﭼﺳﺑﯽ ﺑر اﯾن ﻧﺎم درﺧت
رو ﻣﻌﺎﻧﯽ را طﻠب ای ﭘﮭﻠوان
* ﺻورت ظﺎھر ﭼﮫ ﺟوﺋﯽ ای ﺟوان؟
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* ﺻورت و ھﯾﺋت ﺑود ﭼون ﻗﺷر و ﭘوﺳت
در ﮔذر از ﻧﺎم و ﺑﻧﮕر در ﺻﻔﺎت
* ﮔو ﺷوی در ذات و آﺳﺎﺋﯽ ز ﺧود
اﺧﺗﻼف ﺧﻠق از ﻧﺎم اوﻓﺗﺎد
* اﻧدرﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺧوش ﺷﻧو

ﻣﻌﻧﯽ اﻧدر وی ﭼو ﻣﻐز ،ای ﯾﺎر دوﺳت
ﺗﺎ ﺻﻔﺎﺗت ره ﻧﻣﺎﯾد ﺳوی ذات
ﭼﺷم ﺗو ﯾﮏ رﻧﮓ ﺑﯾﻧد ﻧﯾﮏ و ﺑد
ﭼون ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رﻓت ،آرام اوﻓﺗﺎد
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧﯽ ﺗو اﺳﺎﻣﯽ را ِﮔرو

 .118ﺑﯾﺎن ﻣﻧﺎزﻋت ﭼﮭﺎر ﻛس ﺟﮭت اﻧﮕور ﺑﺎ ھﻣدﮔر ﺑﻌﻠت آﻧﮑﮫ زﺑﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد
ھر ﯾﮑﯽ از ﺷﮭری اﻓﺗﺎده ﺑﮫ ھم
ﭼﺎر ﻛس را داد ﻣردی ﯾك درم
118.1
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ھم در ﻧزاع و در ﻏﺿب
* ﻓﺎرس و ﺗرک و روﻣﯽ و ﻋرب
118.2
ھم ﺑﯾﺎ ﮐﺎﯾن را ﺑﮫ اﻧﮕوری دھﯾم
ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﺎ ،از اﯾن ﭼون وارھﯾم ؟
118.3
ﻣن َﻋﻧَب ﺧواھم ،ﻧﮫ اﻧﮕور ای دﻏﺎ
آن ﻋرب ﮔﻔﺗﺎ ﻣﻌﺎذ ﷲ ﻻ
118.4
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﻋﻧب ،ﺧواھم ُازم
آن ﯾﻛﯽ ﮐز ﺗرك ﺑُد ﮔﻔت ای ُﮐزم
118.5
ﺗرك ﻛن ،ﺧواھم ﻣن اﺳﺗﺎﻓﯾل را
آﻧﻛﮫ روﻣﯽ ﺑود ﮔﻔت ،اﯾن ﻗﯾل را
118.6
ﻛﮫ ز ِﺳ ّر ﻧﺎﻣﮭﺎ ﻏﺎﻓل ﺑُدﻧد
در ﺗﻧﺎزع آن ﻧﻔر ﺟﻧﮕﯽ ﺷدﻧد
118.7
ﭘُر ﺑُدﻧد از ﺟﮭل و ،از داﻧش ﺗﮭﯽ
ﻣﺷت ﺑر ھم ﻣﯾزدﻧد از اﺑﻠﮭﯽ
118.8
ﮔر ﺑُدی آﻧﺟﺎ ،ﺑدادی ﺻﻠﺣﺷﺎن
ﺻﺎﺣب ِﺳری ﻋزﯾزی ﺻد زﺑﺎن
118.9
آرزوی ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎن را ﻣﯾﺧرم
 118.10ﭘس ﺑﮕﻔﺗﯽ او ﻛﮫ ﻣن زﯾن ﯾك درم
اﯾن درﻣﺗﺎن ﻣﯾﻛﻧد ﭼﻧدﯾن ﻋﻣل
 118.11ﭼوﻧﻛﮫ ﺑﺳﭘﺎرﯾد دل را ﺑﯽ دَﻏل
ﭼﺎر دﺷﻣن ﻣﯾﺷود ﯾك ،ز اﺗﺣﺎد
 118.12ﯾك درﻣﺗﺎن ﻣﯾﺷود ﭼﺎر اﻟﻣراد
ت ﻣن آرد ﺷﻣﺎ را اﺗﻔﺎق
ت ھر ﯾﻛﺗﺎن دھد ﺟﻧﮓ و ﻓراق
ﮔﻔ ِ
 118.13ﮔﻔ ِ
ﺗﺎ زﺑﺎﻧﺗﺎن ﻣن ﺷوم در ﮔﻔت و ﮔو
 118.14ﭘس ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷﯾد أﻧﺻﺗوا
در اﺛر ﻣﺎﯾﮥ ﻧزاع اﺳت و ﺳﺧط
 * 118.15ﮔر ﺳﺧﻧﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﯾك ﻧﻣط
در اﺛر ﻣﺎﯾﮥ ﻧزاع و ﺗﻔرﻗﮫ اﺳت
 118.16ور ﺳﺧﻧﺗﺎن در ﺗواﻓق ﻣوﺛﻘﮫ اﺳت
ﮔرﻣﯽ ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ دارد ھﻧر
 118.17ﮔرﻣﯽ ﻋﺎرﯾﺗﯽ ﻧدھد اﺛر
ﭼون ﺧوری ،ﺳردی ﻓزاﯾد ﺑﯽ ﮔﻣﺎن
 118.18ﺳرﻛﮫ را ﮔر ﮔرم ﻛردی ،ز آﺗش آن
طﺑﻊ اﺻﻠش ﺳردی اﺳت و ﺗﯾزی اﺳت
 118.19زاﻧﻛﮫ آن ﮔرﻣﯽ آن دھﻠﯾزی اﺳت
ﭼون ﺧوری ﮔرﻣﯽ ﻓزاﯾد در ﺟﮕر
 118.20ور ﺑود ﯾﺦ ﺑﺳﺗﮫ دوﺷﺎب ،ای ﭘﺳر
ﻛز ﺑﺻﯾرت ﺑﺎﺷد آن وﯾن از ﻋﻣﯽ
 118.21ﭘس رﯾﺎی ﺷﯾﺦ ﺑﮫ ز اﺧﻼص ﻣﺎ
ﺳد
 118.22از ﺣدﯾث ﺷﯾﺦ ﺟﻣﻌﯾت رﺳد
ﺗﻔرﻗﮫ آرد دَم اھل َﺣ َ
ﻛﺎو زﺑﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﻏﺎن را ﺷﻧﺎﺧت
 118.23ﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻛز ﺳوی ﺣﺿرت ﺑﺗﺎﺧت
اﻧس ﺑﮕرﻓت و ﺑرون آﻣد ز ﺟﻧﮓ
 118.24در زﻣﺎن ﻋدﻟش آھو ﺑﺎ ﭘﻠﻧﮓ
ﮔوﺳﻔﻧد از ﮔرگ ﻧﺎورد اﺣﺗراز
 118.25ﺷد ﻛﺑوﺗر اﯾﻣن از ﭼﻧﮕﺎل ﺑﺎز
اﺗﺣﺎدی ﺷد ﻣﯾﺎن ﭘَر زﻧﺎن
 118.26او ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﺷد ﻣﯾﺎن دﺷﻣﻧﺎن
ھﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟو ،ﭼﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﯽ ﻏوی؟
 118.27ﺗو ﭼو ﻣوری ،ﺑﮭر داﻧﮫ ﻣﯾدوی
و آن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟوی را ھر دو ﺑود
 118.28داﻧﮫ ﺟو را ،داﻧﮫ اش ،داﻣﯽ ﺷود
ﻧﯾﺳﺗﺷﺎن از ھﻣدﮔر ﯾك دم اﻣﺎن
 118.29ﻣرغ ﺟﺎﻧﮭﺎ را در اﯾن آﺧر زﻣﺎن
ﻛﺎو دھد ﺻﻠﺢ و ،ﻧﻣﺎﻧد ﺟور ﻣﺎ
 118.30ھم ﺳﻠﯾﻣﺎن ھﺳت اﻧدر دور ﻣﺎ
ﺗﺎ ﺑﮫ إﻻ و ﺧَﻼ ِﻓﯾﮭﺎ ﻧذﯾر
 118.31ﻗول ِإ ْن ِﻣ ْن أ ُ ﱠﻣ ٍﺔ را ﯾﺎد ﮔﯾر
از ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺣق و ﺻﺎﺣب ھﻣﺗﯽ
 118.32ﮔﻔت ﺧود ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺑودﺳت اﻣﺗﯽ

118.33
118.34
118.35
118.36

ﻣرغ ﺟﺎﻧﮭﺎ را ﭼﻧﺎن ﯾﻛدل ﻛﻧد
ﻣﺷﻔﻘﺎن ﮔردﻧد ھﻣﭼون واﻟده
ﻧﻔس واﺣد از رﺳول ﺣق ﺷدﻧد
* اﺗﺣﺎدی ﺧﺎﻟﯽ از ﺷرک و دوﺋﯽ

ﻛز ﺻﻔﺎﺷﺎن ﺑﯽ ﻏش و ﺑﯽ ﻏل ﻛﻧد
ﻣﺳﻠﻣون را ﮔﻔت ﻧﻔس واﺣده
ور ﻧﮫ ھر ﯾك دﺷﻣن ﻣطﻠق ﺑدﻧد
ﺑﺎﺷد از ﺗوﺣﯾد ﺑﯽ ﻣﺎ و ﺗوﺋﯽ

 .119ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻋداوت از ﻣﯾﺎن اﻧﺻﺎر ﺑﮫ ﺑرﻛت وﺟود ﻣﺑﺎرک ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧدا ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
ﯾك ز دﯾﮕر ﺟﺎن ﺧون آﺷﺎم داﺷت
دو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻛﺎوس و ﺧزرج ﻧﺎم داﺷت
119.1
ﻣﺣو ﺷد در ﻧور اﺳﻼم و ﺻﻔﺎ
ﻛﯾﻧﮫ ھﺎی ﻛﮭﻧﮫ ﺷﺎن از ﻣﺻطﻔﯽ
119.2
ھﻣﭼو اﻋداد ﻋﻧب در ﺑوﺳﺗﺎن
اوﻻ اﺧوان ﺷدﻧد آن دﺷﻣﻧﺎن
119.3
در ﺷﻛﺳﺗﻧد و ﺗن واﺣد ﺷدﻧد
ون ِإ ْﺧ َوة ٌ ﺑﮫ ﭘﻧد
119.4
و ز دم ْاﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧ ُ َ
ﭼون ﻓﺷردی ﺷﯾرۀ واﺣد ﺷود
ﺻورت اﻧﮕورھﺎ اﺧوان ﺑود
119.5
ﭼون ﻛﮫ ﻏوره ﭘﺧﺗﮫ ﺷد ﺷد ﯾﺎر ﻧﯾك
ﻏوره و اﻧﮕور ﺿداﻧﻧد ﻟﯾك
119.6
در ازل ﺣق ﻛﺎﻓر اﺻﻠﯾش ﺧواﻧد
ﻏوره ای ﻛﺎو ﺳﻧﮓ ﺑﺳت و ﺧﺎم ﻣﺎﻧد
119.7
در ﺷﻘﺎوت ﻧﺣس ﻣﻠﺣد ﺑﺎﺷد او
ﻧﮫ اﺧﯽ ﻧﮫ ﻧﻔس واﺣد ﺑﺎﺷد او
119.8
ﻓﺗﻧﮥ اﻓﮭﺎم ﺧﯾزد در ﺟﮭﺎن
ﮔر ﺑﮕوﯾم آﻧﭼﮫ او دارد ﻧﮭﺎن
119.9
دود دوزخ از ارم ﻣﮭﺟور ﺑﮫ
 119.10ﭼﺷم ﮐﺎو آن رو ﻧﺑﯾﻧد ،ﮐور ﺑﮫ
از دم اھل دل آﺧر ﯾك دﻟﻧد
 119.11ﻏورھﺎی ﻧﯾك ﻛﺎﯾﺷﺎن ﻗﺎﺑﻠﻧد
ﺗﺎ دوﺋﯽ ﺑرﺧﯾزد و ﻛﯾن و ﺳﺗﯾز
 119.12ﺳوی اﻧﮕوری ھﻣﯽ راﻧﻧد ﺗﯾز
ﺗﺎ ﯾﻛﯽ ﮔردﻧد ،وﺣدت وﺻف اوﺳت
 119.13ﭘس در اﻧﮕوری ھﻣﯽ درﻧد ﭘوﺳت
ھﯾﭻ ﯾك ﺑﺎ ﺧوﯾش ،ﺟﻧﮕﯽ در ﻧﺑﺳت
 119.14دوﺳت دﺷﻣن ﮔردد اﯾرا ھم دو اﺳت
ﺻد ھزاران ذره را داد اﺗﺣﺎد
 119.15آﻓرﯾن ﺑر ﻋﺷق ﻛل اوﺳﺗﺎد
ﯾك ﺳﺑوﺷﺎن ﻛرد دﺳت ﻛوزه ﮔر
 119.16ھﻣﭼو ﺧﺎك ﻣﻔﺗرق در رھﮕذر
ھﺳت ﻧﺎﻗص ،ﺟﺎن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑدﯾن
 119.17ﻛﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﺳﻣﮭﺎی ﻣﺎء و طﯾن
ﻓﮭم را ﺗرﺳم ﻛﮫ آرد اﺧﺗﻼل
 119.18ﮔر ﻧظﺎﯾر ﮔوﯾم اﯾﻧﺟﺎ و ﻣﺛﺎل
از ﻧﺷﺎط دور ﺑﯾﻧﯽ در ﻋﻣﺎ
 119.19ھم ﺳﻠﯾﻣﺎن ھﺳت اﻛﻧون ،ﻟﯾك ﻣﺎ
ھﻣﭼو ﺧﻔﺗﮫ در ﺳرا ﻛور از ﺳرا
 119.20دور ﺑﯾﻧﯽ ﻛور دارد ﻣرد را
وز رﻓﯾق و ھﻣﻧﺷﯾﻧش ﺑﯽ ﺧﺑر
 119.21ﻣﯾﮑﻧد از ﻣﺷرق و ﻣﻐرب ﮔذر
در ﮔرھﮭﺎ ﺑﺎز ﻛردن ﻣﺎ ﻋﺷﯾق
 119.22ﻣوﻟﻌﯾم اﻧدر ﺳﺧﻧﮭﺎی دﻗﯾق
در ﺷﻛﺎل و در ﺟواب آﯾﯾن ﻓزا
 119.23ﺗﺎ ﮔره ﺑﻧدﯾم و ﺑﮕﺷﺎﺋﯾم ﻣﺎ
ﮔﺎه ﺑﻧدد ﺗﺎ ﺷود در ﻓن ﺗﻣﺎم
 119.24ھﻣﭼو ﻣرﻏﯽ ﻛﺎو ﮔﺷﺎﯾد ﺑﻧ ِد دام
ﻋﻣر او اﻧدر ﮔره ﻛﺎرﯾﺳت ﺧرج
 119.25او ﺑود ﻣﺣروم از ﺻﺣرا و ﻣرج
ﻟﯾك ﭘرش در ﺷﻛﺳت اﻓﺗد ﻣدام
 119.26ﺧود زﺑون او ﻧﮕردد ھﯾﭻ دام
ﻛر و ﻓرت
 119.27ﺑﺎ ﮔره ﻛم ﻛوش ،ﺗﺎ ﺑﺎل و ﭘرت
ﻧﮕﺳﻠد ﯾك ﯾك از اﯾن ّ
و آن ﻛﻣﯾﻧﮕﺎه ﻋوارض را ﻧﺑﺳت
 119.28ﺻد ھزاران ﻣرغ ﭘرھﺎﺷﺎن ﺷﻛﺳت
ﻧﻘﺑوا ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺑﯾن َھ ْل ِﻣ ْن ﻣﺣﯾص
 119.29ﺣﺎل اﯾﺷﺎن از ﻧﺑﯽ ﺧوان ای ﺣرﯾص
ﺣل ﻧﺷد اﺷﻛﺎل اﻧﮕور و ﻋﻧب
 119.30از ﻧزاع ﺗرك و روﻣﯽ و ﻋرب
در ﻧﯾﺎﯾد ،ﺑر ﻧﺧﯾزد اﯾن دوﺋﯽ
 119.31ﺗﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻣﯾن ﻣﻌﻧوی
ﺑﺷﻧوﯾد اﯾن طﺑل ﺑﺎز ﺷﮭرﯾﺎر
 119.32ﺟﻣﻠﮥ ﻣرﻏﺎن ﻣﻧﺎزع ﺑﺎز وار
ھﯾن ز ھر ﺟﺎﻧب روان ﮔردﯾد ﺷﺎد
 119.33ز اﺧﺗﻼف ﺧوﯾش ﺳوی اﺗﺣﺎد

ﻧﺣوه ھذا اﻟذی ﻟم ﯾﻧﮭﻛم
ﻛﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن را دﻣﯽ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯾم
ﻻﺟرم واﻣﺎﻧدۀ وﯾران ﺷدﯾم
ﻗﺻد آزار ﻋزﯾزان ﺧدا
ﭘر و ﺑﺎل ﺑﯽ ﮔﻧﮫ ﻛﯽ ﺑر ﻛﻧﻧد؟
ﺑﯽ ﺧﻼف و ﻛﯾﻧﮫ ،آن ﻣرﻏﺎن ﺧوﺷﻧد
ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد راه ﺻد ﺑﻠﻘﯾس را
ﺑﺎز ھﻣت آﻣد و ،ﻣﺎ زاغ ﺑود
آﺗش ﺗوﺣﯾد در ﺷك ﻣﯽ زﻧد
ﺑﺎز ﺳر ﭘﯾش ﻛﺑوﺗرﺷﺎن ﻧﮭد
در درون ﺧوﯾش ﮔﻠﺷن دارد او
ﻛز درون ﻗﻧد اﺑد روﯾش ﻧﻣود
ﭘران دﮔر
ﺑﮭﺗر از طﺎوس ّ
در ﺗﻌﻠق راه ﻋﻠﯾﯾن زﻧد
ﻣﻧطق اﻟطﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﻛﺟﺎﺳت؟
ﭼون ﻧدﯾدﺳﺗﯽ ﺳﻠﯾﻣﺎن را دﻣﯽ
از ﺑرون ﻣﺷرﻗﺳت و ﻣﻐرﺑﺳت
ﻛر و ﻓرﯾﺳت
وز ﺛری ﺗﺎ ﻋرش در ّ
ﻋﺎﺷق ظﻠﻣت ﭼو ﺧﻔﺎﺷﯽ ﺑود
ﺗﺎ ﻛﮫ در ظﻠﻣت ﻧﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﺑد
ھﻣﭼو ﮔز ﻗطب ﻣﺳﺎﺣت ﻣﯾﺷوی
از ھﻣﮫ ﻟﻧﮕﯽ و ﻟوﻛﯽ ﻣﯾرھﯽ
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ﺣﯾث ﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﻓوﻟوا وﺟﮭﻛم
ﻛور ﻣرﻏﺎﻧﯾم و ﺑس ﻧﺎﺳﺎﺧﺗﯾم
ھﻣﭼو ﺟﻐدان دﺷﻣن ﺑﺎزان ﺷدﯾم
ﻣﯽ ﻛﻧﯾم از ﻏﺎﯾت ﺟﮭل و ﻋﻣﺎ
ﺟﻣﻊ ﻣرﻏﺎن ﻛز ﺳﻠﯾﻣﺎن روﺷﻧﻧد
ﺑﻠﻛﮫ ﺳوی ﻋﺎﺟزان ﭼﯾﻧﮫ ﻛﺷﻧد
ھدھد اﯾﺷﺎن ﭘﯽ ﺗﻘدﯾس را
زاغ اﯾﺷﺎن ،ﮔر ﺑﮫ ﺻورت زاغ ﺑود
ﻟﻛﻠك اﯾﺷﺎن ﻛﮫ ﻟك ﻟك ﻣﯽ زﻧد
و آن ﻛﺑوﺗرﺷﺎن ز ﺑﺎزان ﻧﺷﻛﮭد
ﺑﻠﺑل اﯾﺷﺎن ﻛﮫ ﺣﺎﻟت آرد او
طوطﯽ اﯾﺷﺎن ز ﻗﻧد آزاد ﺑود
ﭘﺎی طﺎوﺳﺎن اﯾﺷﺎن در ﻧظر
ﮐﺑﮏ اﯾﺷﺎن ﺧﻧده ﺑر ﺷﺎھﯾن زﻧد
ﺻداﺳت
ﻣﻧطق اﻟطﯾر ،آن ِ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ِ
ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ﺑﺎﻧﮓ ﻣرﻏﺎن را ھﻣﯽ؟
ﭘر آن ﻣرﻏﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﻧﮕش ﻣطرب اﺳت
ّ
ھر ﯾك آھﻧﮕش ز ﻛرﺳﯽ ﺗﺎ ﺛرﯾﺳت
ﻣرغ ﻛﺎو ﺑﯽ اﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﯾرود
ﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧو ﻛن ای ﺧﻔﺎش ِ رد ّ
ﯾك ﮔزی ره ﮔر ﺑدان ﺳو ﻣﯾروی
وآﻧﻛﮫ ﻟﻧﮓ و ﻟوك آن ﺳو ﻣﯾﺟﮭﯽ
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 .120ﻗﺻﮥ ﺑط ﺑﭼﮕﺎن ﻛﮫ ﻣرغ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾﭘروردﺷﺎن
ﻛرد زﯾر ﭘَر ،ﭼو داﯾﮫ ﺗرﺑﯾت
ﺗﺧم ِ ﺑطﯽ ،ﮔر ﭼﮫ ﻣرغ ِ ﺧﺎﻧﮫ ات
ﻣﺎدر ﺗو ّ
داﯾﮫ ات ﺧﺎﻛﯽ ﺑُد و ،ﺧﺷﻛﯽ ﭘرﺳت
ﺑط آن درﯾﺎ ﺑُدﺳت
آن طﺑﯾﻌت ﺟﺎﻧت را از ﻣﺎدر اﺳت
ﻣﯾل درﯾﺎ ﻛﮫ دل ﺗو اﻧدر اﺳت
داﯾﮫ را ﺑﮕذار ،ﻛﺎو ﺑد راﯾﮫ اﺳت
ﻣﯾل ﺧﺷﻛﯽ ﻣر ﺗو را زﯾن داﯾﮫ اﺳت
اﻧدرآ در ﺑﺣر ﻣﻌﻧﯽ ،ﭼون ﺑطﺎن
داﯾﮫ را ﺑﮕذار ﺑر ﺧﺷك و ﺑران
ﺗو ﻣﺗرس و ﺳوی درﯾﺎ ران ﺷﺗﺎب
ﮔر ﺗرا داﯾﮫ ﺑﺗرﺳﺎﻧد ز آب
ﻧﯽ ﭼو ﻣرغ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ﻛﻧده ای
ﺗو ﺑطﯽ ،ﺑر ﺧﺷك و ﺑر ﺗر زﻧده ای
ھم ﺑﮫ درﯾﺎ ھم ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﭘﺎ ﻧﮭﯽ
ﺗو ز ﻛ ﱠَر ْﻣﻧﺎ ﺑَ ِﻧﯽ آدَ َم ﺷﮭﯽ
از ﺣﻣﻠﻧﺎ ھم ﻋﻠﯽ اﻟﺑر ﭘﯾش ران
ﻛﮫ ﺣﻣﻠﻧﺎ ھم ﻋﻠﯽ اﻟﺑﺣری ﺑﮫ ﺟﺎن
ﺟﻧس ﺣﯾوان ھم ز ﺑﺣر آﮔﺎه ﻧﯾﺳت
ﻣر ﻣﻼﯾك را ﺳوی ﺑر راه ﻧﯾﺳت
ﺗﺎ روی ھم ﺑر زﻣﯾن ،ھم ﺑر ﻓﻠك
ﺗو ﺑﮫ ﺗن ﺣﯾوان ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧﯽ از ﻣﻠك
ﺑﺎ دل ﯾوﺣﯽ إﻟﯾﮫ دﯾده ور
ﺗﺎ ﺑﮫ ظﺎھر ﻣﺛﻠﻛم ﺑﺎﺷد ﺑﺷر
روح او ﮔردان ﺑر آن ﭼرخ ﺑرﯾن
ﻗﺎﻟب ﺧﺎﻛﯽ ﻓﺗﺎده ﺑر زﻣﯾن
ﺑﺣر ﻣﯾداﻧد زﺑﺎن ﻣﺎ ﺗﻣﺎم
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣرﻏﺎﺑﯾﺎﻧﯾم ای ﻏﻼم
در ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﺎ اﺑد دارﯾم ﺳﯾر
ﭘس ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺣر آﻣد ﻣﺎ ﭼو طﯾر
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120.17
120.18
120.19
120.20
120.21
120.22
120.23
120.24

ﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﺎی در درﯾﺎ ﺑﻧﮫ
آن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﯾش ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت
ﺗﺎ ز ﺟﮭل و ﺧواﺑﻧﺎﻛﯽ و ﻓﺿول
ﺗﺷﻧﮫ را در ِد ﺳر آرد ﺑﺎﻧﮓ رﻋد
ﭼﺷم او ﻣﺎﻧدﺳت در ﺟوی روان
ﻣرﻛب ھﻣت ﺳوی اﺳﺑﺎب راﻧد
آﻧﻛﮫ ﺑﯾﻧد او ﻣﺳﺑب را ﻋﯾﺎن
او ﻣﺳﺑب ﯾﺎﺑد او در ﯾﮏ ﺻﺑﺎح
آﻧﭼﮫ در ﺻد ﺳﺎل ﻣﺷت ﺣﯾﻠﮫ ﻣﻧد

ﺗﺎ ﭼو داود آب ﺳﺎزد ﺻد زره
ﻟﯾك ﻏﻔﻠت ،ﭼﺷم ﺑﻧد و ﺳﺎﺣر اﺳت
او ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﺎ و ﻣﺎ از وی ﻣﻠول
ﭼون ﻧداﻧد ﻛﺎو ﮔﺷﺎﯾد اﺑر ﺳﻌد
ﺑﯽ ﺧﺑر از ذوق آب آﺳﻣﺎن
از ﻣﺳﺑب ﻻﺟرم ﻣﺣﺟوب ﻣﺎﻧد
ﻛﯽ ﻧﮭد دل ﺑر ﺳﺑﺑﮭﺎی ﺟﮭﺎن؟
از ﻧﺟﺎت و از ﻓﻼح و از ﻧﺟﺎح
دَه ﯾﮑﯽ زآن ﮔﻧﺞ ﺣﺎﺻل ﻧﺎورﻧد

 .121ﺣﯾران ﺷدن ﺣﺎﺟﯾﺎن در ﻛراﻣﺎت آن ﺷﯾﺦ زاھد ﻛﮫ ﺑر روی رﯾﮓ ﮔرم ﺻﺣرا ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود
در ﻋﺑﺎدت ﻏرق ﭼون ﻋﺑﺎدﯾﮫ
زاھدی ﺑُد در ﻣﯾﺎن ﺑﺎدﯾﮫ
121.1
دﯾده ﺷﺎن ﺑر زاھد ﺧﺷك اوﻓﺗﺎد
ﺣﺎﺟﯾﺎن آﻧﺟﺎ رﺳﯾدﻧد از ﺑﻼد
121.2
از ﺳﻣوم ﺑﺎدﯾﮫ ﺑودش ﻋﻼج
ﺟﺎی زاھد ﺧﺷك ﺑود ،او ﺗر ﻣزاج
121.3
و آن ﺳﻼﻣت در ﻣﯾﺎن آﻓﺗش
ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺣﯾران ﺷدﻧد از وﺣدﺗش
121.4
ب دﯾﮓ
در ﻧﻣﺎز اﺳﺗﺎده ﺑُد ﺑر روی رﯾﮓ
121.5
رﯾﮓ ﻛز ﺗﻔش ﺑﺟوﺷد آ ِ
ﯾﺎ ﺳواره ﺑر ﺑُراق و دﻟدل اﺳت
ﮔﻔﺗﺋﯽ ﺳر ﻣﺳت ﺑر ﺳﺑزه و ﮔل اﺳت
121.6
ﯾﺎ ﺳﻣوم او را ﺑﮫ از ﺑﺎد ﺻﺑﺎﺳت
ﯾﺎ ﻛﮫ ﭘﺎﯾش ﺑر ﺣرﯾر و ُﺣﻠﮫ ھﺎﺳت
121.7
ﺑﺎ ﺧﺷوع و ﺑﺎ ﺧﺿوع و ﺑﺎ ﻧﯾﺎز
اﯾﺳﺗﺎده ﺗﺎزه رو اﻧدر ﻧﻣﺎز
121.8
ﻣﺎﻧده ﺑُد اِﺳﺗﺎده در ﻓﮑر دراز
ﺑﺎ ﺣﺑﯾب ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯾﮕﻔت راز
121.9
ﺗﺎ ﺷود دروﯾش ﻓﺎرغ از ﻧﻣﺎز
 121.10ﭘس ﺑﻣﺎﻧدﻧد آن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎ ﻧﯾﺎز
زآن ﺟﻣﺎﻋت ،زﻧده ای روﺷن ﺿﻣﯾر
 121.11ﭼون ز اﺳﺗﻐراق ﺑﺎز آﻣد ﻓﻘﯾر
ﺟﺎﻣﮫ اش ﺗر ﺑود ز آﺛﺎر وﺿو
 121.12دﯾد ﻛﺎﺑش ﻣﯾﭼﻛﯾد از دﺳت و رو
دﺳت را ﺑرداﺷت ،ﻛز ﺳوی ﺳﻣﺎﺳت
 121.13ﭘس ﺑﭘرﺳﯾدش ،ﻛﮫ آﺑت از ﻛﺟﺎﺳت؟
ﯾﺎ ﮔﮭﯽ ﺑﺎﺷد اﺟﺎﺑت ،ﮔﺎه رد
 121.14ﮔﻔت ،ھر ﮔﺎھﯽ ﻛﮫ ﺧواھﯽ ﻣﯾرﺳد؟
ﺗﺎ ﺑﺑﺧﺷد ﺣﺎل ﺗو ﻣﺎ را ﯾﻘﯾن
 121.15ﻣﺷﻛل ﻣﺎ ﺣل ﻛن ،ای ﺳﻠطﺎن دﯾن
ﺗﺎ ﺑﺑرﯾم از ﻣﯾﺎن ُزﻧّﺎرھﺎ
 121.16واﻧﻣﺎ ﺳری ز اﺳرارت ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻛﮫ اﺟﺎﺑت ﻛن دﻋﺎی ﺣﺎﺟﯾﺎن
 121.17ﭼﺷم را ﺑﮕﺷود ﺳوی آﺳﻣﺎن
ﺗو ز ﺑﺎﻻ ﺑر ﮔﺷودﺳﺗﯽ درم
 121.18رزق ﺟوﯾﯽ را ز ﺑﺎﻻ ﺧو ﮔرم
ﻣﺎء ِر ْزﻗُﻛُ ْم ﻛرده ﻋﯾﺎن
 121.19ای ﻧﻣوده ﺗو ﻣﻛﺎن از ﻻﻣﻛﺎن
ِﻓﯽ اﻟ ﱠ
ﺳ ِ
زود ﭘﯾدا ﺷد ،ﭼو ﭘﯾل آب ﻛش
 121.20در ﻣﯾﺎن اﯾن ﻣﻧﺎﺟﺎت ،اﺑر ﺧوش
در ﮔو و در ﻏﺎرھﺎ ﻣﺳﻛن ﮔرﻓت
 121.21ھﻣﭼو آب از ﻣﺷك ﺑﺎرﯾدن ﮔرﻓت
ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﮔﺷﺎده ﻣﺷﻛﮭﺎ
 121.22اﺑر ﻣﯾﺑﺎرﯾد ﭼون ﻣﺷك اﺷﻛﮭﺎ
اﺑر ﭼون ﻣﺷﮑﯽ دھﺎن را ﺑر ﮔﺷود
 121.23ﯾﮏ ﻋﺟﺎﯾب در ﺑﯾﺎﺑﺎن رو ﻧﻣود
ﻣﯾﺑرﯾدﻧد از ﻣﯾﺎن ُزﻧّﺎرھﺎ
 121.24ﯾك ﺟﻣﺎﻋت ،ز آن ﻋﺟﺎﯾب ﻛﺎرھﺎ
زﯾن ﻋﺟب وﷲ أﻋﻠم ﺑﺎﻟرﺷﺎد
 121.25ﻗوم دﯾﮕر را ﯾﻘﯾن در ازدﯾﺎد
ﻧﺎﻗﺻﺎن ﺳرﻣدی ﺗ ّم اﻟﻛﻼم
 121.26ﻗوم دﯾﮕر ﻧﺎﭘذﯾرا ﺗرش و ﺧﺎم
ﭘﺎﯾﺎن دﻓﺗر دوم

