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پروين اعتصامی                                                                                                  فهرست مطالب  
 

 )۶٢ تا ٩از صفحه ( قصائد

  رااي دل عبث مخور غم دنیا 

 کار مده نفس تبه کار را 

  رها کن جهانراد،ي باتيرهائ 

 ی از سقراط کز مردن چه خواندستدي پرسیکي 

 ادتي فتنه ز بنلي کنده سیا 

  دل، فلک سفله کجمدار استیا 

  روزگار نه آهوست، اژدر استیآهو 

  راه نه راه خداستنيا!  عجبیا 

 استيمي عارفان هنر و علم کدنيگو 

  کاخ جهان بر آبستی شالوده 

  نشانستی بمرغيآنکس که چو س 

 ستي هزار دشواریاگر چه در ره هست 

 دي طلبیعاقل از کار بزرگ 

  چنان نداشتی دل، بقا دوام و بقائیا 

  داشتیدل اگر توشه و توان 

  گرددمري و بحدي دوست، ز بس بیفلک، ا 

  چندیدارسوخت اوراق دل از اخگر پن 

 سرو عقل گر خدمت جان کنند 

 شود ی دوست، دزد حاجب و دربان نمیا 

 ی که را سزد صفت پاکیدان 

  پارمي ماه و سالها کردميها کرد هفته 

  کارگه اخضرنيکارها بود در ا 

  مار جهان را شده افسونگرهي سیا 

  و دورانشیتي گی فتهي شده شیا 

  آهنگشي خبر ز منزل و پی بیا 

  و بامی خفته و دزدان بکودر خانه شحنه 

 امي خردمند وام از اچينخواست ه 

  مبهمی ژاژ و بسینفس گفتست بس 
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 ميتا ببازار جهان سوداگر 

  گنبد گردانريبد منشانند ز 

 حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان 

 مني ری  زمانهنيدزد تو شد ا 

 دگر باره شد از تاراج بهمن 

 ناگوني می  پردهني کس نشد ای پرده 

 ني روشن بی دهي بود دوستديگرت ا 

  روانی ا،یتو بلند آوازه بود 

 یگردون نرهد ز تند رفتار 

 یانکاري که زیسود خود را چه شمار 

 ی آتش نفسانی  شده سوختهیا 

 ی نگردانی معنی نهي طلب زائیاگر رو 

 ی دل نهانی اه،ي تنيبسوز اندر 

 ی با عقل در چون و چرائیهم 

  

  

 )٢٣٢ تا ۶٣ صفحه از(   و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو

 آتش دل 

 آرزوها 

 آرزوها 

 آرزوها 

 آروزها 

 آرزوها 

  پروازیآرزو 

  مادریآرزو 

  بزرگانشيآسا 

 راني وانيآش 

 نهي آنيآئ 

  ثمریاحسان ب 
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 ارزش گوهر 

  غزلکياز  

 ميتياشک  

 امروز و فردا 

 یدي و نومديام 

 اندوه فقر 

  رنجبریا 

  گربهیا 

  مرغکیا 

 باد بروت 

 ی زندگیباز 

 بام شکسته 

 و موربلبل  

 برف و بوستان 

 زانيبرگ گر 

 بنفشه 

 ی جوانیبها 

 یکي نیبها 

  آرزویب 

  پدریب 

  آزماليپا 

 واري و دهيپا 

  گلاميپ 

 یري پکيپ 

  نورونديپ 

 تاراج روزگار 

 توانا و ناتوان 

 ی پژمردگی توشه 

 دستيته 
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  و کمانريت 

 بخت رهيت 

 مارخواريت 

  عرفانی جامه 

 جان و تن 

 جمال حق 

  خدایجوال 

 چند پند 

  مهرثيحد 

  و مجازقتيحق 

 خاطر خشنود 

 خوان کرم 

 خون دل 

  بریدرخت ب 

  نوریايدر 

 دزد خانه 

 یدزد و قاض 

 ايدکان ر 

 دو محضر 

 دو همدرد 

 دو همراز 

 دني و ناددنيد 

  و دلدهيد 

 ري و زنجوانهيد 

 ذره 

 ذره و خفاش 

 راه دل 

  وقتیرفو 

 رنج نخست 
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 روباه نفس 

 روح آزاد 

 روح آزرده 

 نشيروش آفر 

 نيزاهد خودب 

 اهي و سديسپ 

 هاي و سختیسخت 

 سرنوشت 

 سرود خارکن 

 سرو سنگ 

  و عملیسع 

 سفر اشک 

 ی روهيس 

 شاهد و شمع 

 شب 

 زيشباو 

 یکناميشرط ن 

 رزني پتيشکا 

 شکسته 

 شکنج روح 

 یشوق برابر 

 استي ما، ستم اغنی صاعقه 

 صاف و درد 

 شاني پرديص 

 ميتيطفل  

  و شکریطوط 

 عشق حق 

 عمر گل 

 نيعهد خون 
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 بجويع 

 کبختانيغرور ن 

  انسی شتهفر 

  حسرتاديفر 

 ی آشتبيفر 

 فلسفه 

 ريقائد تقد 

 یقدر هست 

 قلب مجروح 

 کارآگاه 

 ريکارگاه حر 

 کاروان چمن 

  مایکارها 

 کرباس و الماس 

  دلی کعبه 

 کمان قضا 

 کوته نظر 

 کودک آرزومند 

 کوه و کاه 

  هنری بفريک 

  حاصلی بی گذشته 

 گرگ و سگ 

 گرگ و شبان 

 یگره گشا 

  سودی بی هيگر 

 رگفتار و کردا 

 بي عیگل ب 

 گل پژمرده 

 گل پنهان 
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 گل خودرو 

 گل سرخ 

 گل و خار 

 گل و خاک 

 گل و شبنم 

 جاي بی گله 

 منيگنج ا 

 شيگنج درو 

 گوهر اشک 

 گوهر و سنگ 

 لطف حق 

 شيمادر دوراند 

 رکيمرغ ز 

 اريمست و هش 

 معمار نادان 

 مناظره 

 مور و مار 

 نا آزموده 

 نا اهل 

 ناتوان 

 روانينامه به نوش 

 ینشان آزادگ 

 نيچ خوشه ی نغمه 

  رفوگری نغمه 

  صبحی نغمه 

  چندیا نکته 

 جاينکوهش ب 

 خبران ینکوهش ب 

 دهينکوهش نکوه 
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 نوروز 

 نهال آرزو 

  دلیکين 

 هرچه باداباد 

  ناهموارنيهمنش 

 اراني ادي 

 مقطعات 

 ام  پدر بزرگوار خود سرودهتي قطعه را در تعزنيا 

 ام  سنگ مزار خودم سرودهی قطعه را برانيا 
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  قصائد

  

   رااي دل عبث مخور غم دنیا

   فردا راامدهيفکرت مکن ن       را اي دل عبث مخور غم دنیا

   رابايچون گلشن است مرغ شک         یشيندي بکي قفس چو نکنج

   رسوا رای  زمانهی مهریب        آنگه ني خاک را و بببشکاف

  فرصت شمار وقت تماشا را       دانستي دشت، خوابگاه شهنيا

   و عقرب و جوزا رایمشمار جد       کن ی شمارزين عمر رفته از

   رالداي شب ني ادي ببایشمع       نجاي است کاروان سحر زدور

   گنبد خضرا راري تند سنيا       ستي کارهي پرده صد هزار سدر

   و هرمز و دارا راروانينوش       که گم کرد است ی او مجوونديپ

   صما رای  کنده صخرهیاز جا         ینيب ی خرد که مباري جونيا

   راداي دردمند خاطر شنيا         گر ی ببخش توانیآرامش

  افسار بند مرکب سودا را        شهوت را ی افعی فساافسون

  در باغ دهر حنظل و خرما را         عارف ی زدن ادتي باونديپ

   و گرما رایسوز و گداز و تند         آب فرو ننشاند ري بغزاتش

   راداي پی قل قصهاز چشم ع         کردن نتوان ی هرگز مپنهان

   رانايعبرت بس است مردم ب         ناي نابیروز رهي تداريد

  حاجت بر آر اهل تمنا را       ی داری دوست، تا که دسترسیا

   است توانا رای سعادتانيشا         ناني جستن دل مسکراکيز

   روان مصفا رانيآلود ا         تن آلوده ني ا،ی بس بخفتاز

   و باال رای تو پستینشناخت       ندي رفعت از چه با تو سخن گواز

   عذرا رامي است مریکيرتبت          بنام بود لکن ی بسميمر

   و پهنا رای از روش، درازشيپ          ی راهنوردستکهي ابشناس

  راند از بهشت، آدم و حوا را       يی که خودرانباش ی می راخود

   راحايبر چرخ بر فراشت مس       ی و پاکی که راستني گزیپاک

   رااي دری آماج گشت فتنه         انده ی سود که ب ببردآنکس
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   ره ظلما راني ایزان پس بپو         آموز ی روشندهي بداول

  خرمن بسوخت وحشت و پروا را       از آنکه بسوزندش شي پپروانه

   صفرا رایمستوجب است تلخ       آنکه خورد فزون از حد ینيريش

  عنا را گل رني ای کشتريبس د         باغبان، سپاه خزان آمد یا

   کار بست مداوا راگاهيب         او بي مرد بسکه طبماريب

   مقصد واال راه،يفضل است پا       را ی هستی  شاخهوه،ي است معلم

   راباي زی نبود ضرور چهره       نکوست، غازه و گلگونه کوين

  ندهد ز دست نزل مهنا را         اني بری  برهی  بوعدهعاقل

   راباي دی  وصله جامهستينخوش        هرگز ني با بدان منشک،ي نیا

   راايبر گردن تو عقد ثر         چو پاکباز، فلک بندد یگرد

   آوا رای روز برهي تدي صنيا       که پر مشکن ی را بگواديص

   پا رایخود در ره کج از چه نه         ی بمن آموزی آنکه راستیا

   رای طوبی هيباغ بهشت و سا        ی و خواهی در کشميتي خون

   دهند مزد عمل ما راکوين       ی که تا روزميا  چه کردهیکين

   راکتايپروردگار صانع          چند یکي و شرمي ساختانباز

   لعل الال را ميبگذاشت         را ني رنگی  مهرهميبرداشت

   خود الف و با رامينشناخت         اما  مي خلق شدآموزگار

   بد، برهمن و بودا راشيبر ک        ميدي در دل و خندمي ساختبت

  اول بسنج قوت اعضا را       ی دارالنيکه عزم جنگ  آنیا

   ابر گهر زا راستيدشوار ن       الله برون کردن رهي خاک تاز

   راضاي بدي و ینور تجل       فسون و شعبده انگارد ساحر،

  نتوان شناخت پشه و عنقا را         گريکدي دام روزگار ز در

   رانايگوهرشناس، گوهر و م       ترازو از چه ره اندازد کي در

   عود مطرا راميندهد شم         هزار سال اگر سوزد زميه

  نفروختست اطلس و خارا را       ني مسکی و دلق، کس ااي بوربر

  مردار خوار و مرغ شکرخا را       قفس افکندن یکي است در ظلم

   حمرا رای سوزد هنوز الله         سر و شرار دل فرهاد خون
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  ر و مدارا را در کار بند صب       ی بروز حادثه و سختن،يپرو

  

     مده نفس تبه کار راکار

   خار رانيدر صف گل جا مده ا         مده نفس تبه کار را کار

   خوشه و خروار رایخورده بس        ی نکودار که موش هوکشته

   راناريبنده مشو درهم و د       تست ري تدبی  بندهني و زمچرخ

  با هنر انباز مکن عار را         نگردد طمع زي پرههمسر

   راداريبنگر و بشناس خر       تاجر بازار وقت ی شد کهیا

   چو در دست تو افزار راديد       ستي بدانست که کار تو چچرخ

   بار راني اکشد یروح چرا م         زي تمی وبال است تن ببار

   رااري کم و بسیبه که بسنج         ارداني بسیتي دهدت گکم

  به که بکوبند سر مار را         ی را بپای نزند راهروتا

   دفتر و طومار رانيپاره کن ا       نوشت آنچه نوشت اهرمن رهيخ

   رااريمصلحت مردم هش         خردمند نپرسد ز مست چيه

   است گرفتار رانيفکر هم         گرفتار و بفکر فرار روح

   زنگار رانهي آنيبستر از ا         تست دل تابناک ی نهيآ

   راارويتا بشناسد در و د       خانه از آنرو گذشت ني بر ادزد

   کردار راهدهي مکن بشهيپ        دفتر کردارهاست یکي چرخ

   شاخ نگونسار راني ای وهيم       نه دست هوس د،ي هنر چدست

   کند مردم بازار رارهيخ       که وقت فروش ی جوی گهررو

   ره هموار راني ایمست مپو       ستي همه جا راه تو هموار ندر

  

   رها کن جهانراد،ي باتيرهائ

   پاک جانراینگهدار ز آلودگ       رها کن جهانرا د،ي باتيرهائ

  انراي می طبل خالنيبهم بشکن ا       گنبد آبگون را ني برشو ابسر

  برو باز جو دولت جاودانرا       ی سپنجی سراني است اگذشتنگه

  که پست است همت، بلند آسمانرا       ی باد، چون گرد منما بلندزهر
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   آن خانمانرالي کند سانريکه و       اندرون، خانه عاقل نسازد برود

  چه ارزان گرفت از تو عمر گرانرا       یتي آسان بدامت درافکند گچه

   پاسبانراني انميب ی خفته میهم       پاسبان است چشم تو و من ترا

   عنانرای تا بدست که دادنيبب       دي پرتگاه از چه پوی تو زسمند

  انراي زیتو کز سود نشناختست       ی چه دانی و رسم بازارگانره

  کرانراي بحر پر وحشت بنيچن       دي از دانش و عزم بای کشتیکي

   زمانراني شمار امتي غنیتو بار         چو اژدر بناگه ببلعد نتيزم

   خاطر ناتوانرانيتوانا کن ا       را اي کم ضی دهي دني ده ایفروغ

   گمشده، بازجو کاروانرایتو ا       ی چشمی خفته، بگشااني سالی اتو

   دهانرای با ژاژخائیااليم       درون را یرائ هري با تیمفرسا

  بدادند و آنگه ربودند خوانرا       نواله کي خوان جهان هر که را ز

   بوستانراني کن ایتو خود باغبان       ني هست، پروی بستان جان تا گلبه

  

  ی از سقراط کز مردن چه خواندستدي پرسیکي

   رای زندگانی مرگ از چه نامخبر،ي بیبگفت ا   ی از سقراط کز مردن چه خواندستدي پرسیکي

   رای ملک آن جهانهاست یتيکه گردونها و گ     یني بی بر پری خاکدان پست روزني زاگر

   رای کاناقوتي ني خرقه، ااني اندر مچيمپ   روشن جانرا مکن در حصن تن پنهان چراغ

   راین جواامي کرد ای خواهاديبه حسرت      یري برنا که اندر نوبت پی آسوده امخسب

   رای عمر جاودانافتيکه خواب آلوده نتوان     آنگاه سالک شو ني چشم معرفت در راه ببه

   رایگاني رای گنجهاني برد اوي دلتيبح     یتي گرانهي تو در وی بس مدهوش افتادز

   رای شرط پاسباندانستياگر چشم تو م     رهي آلوده و تني چنني اگشتي هرگز نمدلت

   رای بازارگانني ادميمن از هر کار بهتر د     ی نکوکاریال آر و کاشي پی راستمتاع

   رای و کبود و ارغوانني و زرد و مشکديسپ     خم زند آخر کي را که در یتي صباغ گبهل

   رای معانني اوي در دفتر دافتني ینخواه     ی معنی دهي جز با ددي دی را نخواهقتيحق

   رای استخوانی سراني نکردند ایارديخر     واني جان ساختند ای  که بر شالودهیبزرگان

   رای مهر درس مهربانی بني ازیاموزين     یتي در مکتب گی کنی صد قرن شاگرداگر

   رایهماني مني الشخواران واگذار ایبرا   ستي نیزي جز الشه چی آز و هوی بمهمانخانه
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   رای نتوان شمردن هر گرانی بهترليدل   مني و ارزان گران بفروخت اهردهي پوسیبس

   رای بدگمانني دواند ادي بایچو خون در هر رگ   ستي فرجامکي ندي بدگمان بودن نوطاني شز

   رای دزد نهانني اديباي میا  شحنهینهان     دارد ی رهی مخزن هستی نفس سونهفته

   رای نام و نشانی بمينيهمان بهتر که بگز   نديجوي و مپرسندي هر نشان و نام مواني دچو

   رای کاردانی روزميبست یاگر در کار م       هودهي بدندبوي ما نمی کارهاتمام

   رای رنج باغبانميبشورستان تبه کرد   نشکفت اني گل زانمکي و مي دانه افشاندهزاران

   رای فانمي را و بگرفتی باقميرها کرد     با ظلمت مي از نور و بنشستی روميبگرداند

   رای خواهد بدل کردن شبان ناگهانیبگرگ      ستي نی انسزي پرهی  آز را با گلهشبان

   رای زعفرانی رومي سرخ کردستیليبس     دهي طبع نکوهني باد بروت است اندرهمه

   رایاني پرنیها  پردهني اميختيز جسم آو     جان بپوشاند بي که عی پرده تقویبجا

   رای چراغ آسمانني اميز باد عجب کشت     ی بود عقل اندر سر خاکی آسمانچراغ

   رای جانفشاننيچه حاصل بود جز ننگ و فساد ا     ینيما به قربانگاه خودبا!  جانميفشانديب

   رای از اوفتادن بدعنانري است غیچه فرجام     دني در هر پرتگه مرکب دوانستي باچرا

   رای خمار و سرگرانني اميرساندي مانيبپا    ار خم و ساغر ميشکستي را می گمرهشراب

   رایانيبپر چون طائر دولت، رها کن ماک    ن  امکای  روباه است اندر قلعهی پانشان

   رای خانمانی بنيسر و سامان که خواهد داد ا   غفلت ی  و گه گم گشتهی جهلی  گه سرگشتهتو

   رای ناگهانی مرگهاني ایا تو علت گشته   رديمي صد بار میا  حرص، جان هر لحظهغي تز

   رای کاروانیرا دزني خفتگان میبرا       داراني بننديب ی کاروان وقت مليرح

   رایزبان رهينخواهد بود بازار و بها چ   که حق حاکم شد و دست و زبان شاهد واني آن ددر

   رای روزگار ناتوانديبخاطر داشت با     ی روز توانائچارگاني تاخت بر بدينبا

   رای باستانیها بخوان از بهر عبرت قصه     ی روزگار باستان گردیها  از قصهزي نتو

   رای کرد پود شادمانديز انده تار با     دارد سماني و صد رشميابر کي عمر پرند

   رایزباني رسم مدانستي نمیقضا گوئ   حلوا یگري سفره نان خشک برد آن دني زیکي

   رای و کامرانی سرخوشیشماري ملتيفض     یجوئي مکارم را نم،یشوئي را نمبيمعا

   رای روشن روانیدل رهي باتستيکه نسبت ن     یرائ هي انباز سرهيروان را خ  روشنمکن

   رای پهلوانني کار بست ای تواندانهايبم     یفتادي نفس و در نري چو با شمشیدرافتاد

   را ی باد مهرگانستي نی گلزار راهنيبر ا    ني پرو،ی کاشتن در باغ جان از هر گلديببا
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  ادتي فتنه ز بنلي کنده سیا

  ثه بر بادت داده باد حادیو         ادتي فتنه ز بنلي کنده سیا

   خاطر آزادتبند،يشد پا         دام روزگار چرا چونان در

  جادتي و انشيمقصود ز آفر       ی نه خفتن است و تن آسانتنها

   چو او کند ارشادت،یگمره شو       ترسم ی تو گمره است و همنفس

   چسان کند آبادتیا رانهيو       شد راني خسرو تن است، چو ودل

  گذشت سال عمر ز هفتادتب         روزهي گنبد فري بزغافل

   و بهمن و خردادترماهيبا ت       یروزي روزگار رفت به پبس

   مرگ فرستادتشبازيبر پ       آمد شي که به پی هفته و مههر

   رهنما و راحله و زادتیب       نمي بی و همشي سفر به پیدار

   چو شدادت،ی از خداگانهيب       یني و خود بی آرزو پرستکرد

  هرگز نخواند اهل خرد رادت         فارغ یا  از جهان سفله نهتا

  چون طعمه بهر گرگ اجل زادت       شفقت ی بی  کور دل عجوزهنيا

   شادتی نژند کرد و گهیگاه       دشمن ی دوست گشت و شبتيروز

   که بگشادتبي بس در فریا         که بربستت دي بس ره امیا

  ادتي شده صی قوني چنیباز       ني مسکی تو چون کبوتر کیهست

   زمانه، گر شود استادتويد         آموزد تيوي نهفته دن،يپرو

  

   دل، فلک سفله کجمدار استیا

   خزانش بهر بهار استميصد ب       دل، فلک سفله کجمدار است یا

   جانشکار استاديمنزلگه ص        ی کردانهي که در آن آشیباغ

   روزگار استدوست،ي مشو انيغمگ         باک ی روزگار بی بدسراز

   استاري هوشام،ي کش ایدرد      ، سخت بازوست  افالکغماگري

   و هزار استیورد سحر قمر         و دارا رواني نوشی افسانه

   پنهان و آشکار استی بس قصه         داي مدائن هنوز پواني از

  زاغ و زغن و گور و سوسمار است       که پاسبانش ني بی شهاورنگ

   است زرنگارونيآن کاخ هما       نساني غوالن چرا بدی غولهيب
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   زار استیها بس نکته در آن ناله        ري فراگیا  قصهی نی  نالهاز

  بر سرو و گل و الله اشکبار است         ی موسم گل، ابر نوبهاردر

   استباري سبزه که بر طرف جونيا         غامي ز فصل بهار پآورده

   شدن از خط اعتبار استرونيب        خانه کردن ل،ي رهگذر سدر

   نابکار استامي امنياهر         یار از درستکی بجوذيتعو

   و کوهسار استايسنگ و چه و در         و بر گذرگاه مي و مستآشفته

   احتکار استريتن را غم تدب       گرسنه ماندست و روح ناهار دل

  آن نور که کاشانه سوخت نار است       شحنه که کاال ربود دزد است آن

  نه خوار استشاد آنکه بچشم زما      آنکه ز حصن جهان برونست خوش

  خونابه روان همچو آبشار است         کهسار مناکي بني ای  قلهاز

   بار استريآزاده روان تو ز       جسد از دوش جان فرو نه بار

   خاکسار است نگونهيدر خاک بد        عالم افروز یکتاي گوهر نيا

  رو کار کن اکنون که وقت کار است         توان امروز  دي ز تو نافردا

  طاعت شتر نفس را مهار است      را ترازوست  گهر وقت همت

   شرار استی هيآن پنبه که همسا        نگردد سماني دوک امل ردر

   و دار استري ز گمني راه نه انيکا         سودگر بهمراه ی مبر اکاال

   جسم گران عاقبت غبار استنيکا       روح سبک بر سپهر برپر یا

   فسار استیاسب ب رسم و ره نيا       جستن بي کن به فراز و نشبس

   عادت مرغان الشخوار استنيا       مردار ی سولي نکند میطوط

   مار استشيفرجام هالکش ز ن        که ماهر بود فسونگر هرچند

   استشماريبعد از تو مه و هفته ب         گذران را تبه مگردان عمر

   فرار استی شهيهمواره در اند         دل ی از،ي وقت عزیزندان

   شمع شام تار استني اخبر،ي بیا       روشن  جهل مسوزش بروزاز

   نزار استايکهو بره پروار          شناسدي گرسنه چه مکفتار

   تو در حال احتضار استماريب       گري دبي طبی مکوش اهودهيب

   آنکس که رهگذار استشب مهيدر ن         ردي بدست گی که چراغديبا

   است پارانياندوهت اگر از ز       یابي چنان کن که سود امسال
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   سه و چهار استی روزیخوشنود         ی صد سال زندگانشيآسا

   و گاه عار استبي عیبار تو گه         هنر شد ی مردمی  و بنهبار

   در جوار استتيري آنکه فقیا       ی کن از فقر و تنگدستشهياند

   هزار خار استسي غنچه جلکي       باغ ني کاندردوستي مشو انيگلچ

   دامگه دچار استني که در ایديص      ان  در افتد، زبون دهد جچارهيب

  آنکس که بدخلق خواستار است       کند بد  شتني از همه با خوشيب

   رکابدار استوتيهشدار که د         قتي راهنورد ره حقیا

   خمار استیهنگام سحر، سست       شب ی دوست، مجازات مستیا

   و عمل رست، رستگار استیبا سع       رهي چاه ژرف تني که از اآنکس

  در گوش، چو فرخنده گوشوار است       ز کان حکمت ی گوهر معنکي

   و قندهار استنيگر کابل و گر چ       که هنرمند رفت گو رو هرجا

   افتخار استاديعلم است که بن     است ی بزرگی هي است که سرمافضل

  گر توسن افالک راهوار است         را نرساند چرا بمنزل کس

   صد هزار استدهيرا که دل و دآن         با کس هي فقی نشود اکدلي

   که سازگار استمنيبا تو مشو ا       شي سازگارستي با دگران نچون

   کنار استی بحر بنيسود تو در        یري ساحل تن گر کناره گاز

   استدگاري صفت آفریپاک        زدي چه خی بنده جز آلودگاز

   تتار استیتنها هنر آهو       خون جگر، نافه پروراندن از

   کعبه رهسپار استی هيدر باد      ره خود مپرس گرچه  سي ابلز

   بکنعان در انتظار استعقوبي         ارندي چرا نوسفي راهنيپ

   در شاهوار استگاهيدر جا       که انکشت ی گوهری شو اداريب

   است ادگاري امي ای در صفحه       ني تو همواره از تو، پروگفتار

  

   روزگار نه آهوست، اژدر استیآهو

   و حرص نه آبست، آذر استیآب هو    ر نه آهوست، اژدر است  روزگایآهو

   خاک و ندانست گوهر استريبنهفت ز       وجود ی سپهر، گوهر پاک بسزاغ

  پرور است  گاهواره رادکش و سفلهنيا      طفل روح را ی مهد نفس، چند نهدر
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   را توانگر استی کرد هواريآنکو فق     دي نهفت از بال رهی کس ز آز روهر

   مغفر استشي و پاکیکيروشندل آنکه ن       آلودگان نفس ی رهيمگاه ت رزدر

   سر استني اش،ي از چه نهادوي دیدر پا     دلست ني اش،ي نار جهل از چه فکنددر

   کهنه ساغر استنيهانهفته در ا خونابه       امي نلگوني نني آخته زرهاستيشمش

   فصد تو نشتر استیدر دست آز از پ     ی قطره خون بجایکي در رگ تو مانده تا

   چه خنجر استني کشت و کندنگشت، اوستهيپ   ستيا دهي چه دني نگشت، ارهي و تدي دهمواره

   استگري راه بازگرد، گرت راه دنيز    : شي خوهي چه گفت نفس بگمراه تیدان

  آلوده گشت هرچه بطومار و دفتر است     خط نوشت سي چو ابلر،ي دفتر ضمدر

   احمر استاقوتي کرد که اديسوگند     نچه ساخت  هر آناي فروش چرخ ز منايم

   بر استیتا بر درخت بارور زندگ       یمني سنگ اهرمن نتوان داشت ااز

  

   راه نه راه خداستنيا!  عجبیا

   رهنماستیزانکه در آن اهرمن       راه نه راه خداست نيا!  عجبیا

  کس نشد آگاه که مقصد کجاست       کي راه، لني بس رفت از اقافله

   آز و هواستکسرهيفکرتشان          معبرند ني که دریروانراه

   ناشتاستی گرگ بسني بره، ایا       ستي دره چراگاه نني رمه، ایا

  رهزن طرار تو را در قفاست         یکني گذر مغولهي تو ز بتا

   گنه تست، نه حکم قضاستنيا         بچاه ی و درافتی ببنددهيد

   لقمه تو را اشتهاستنيچند بر ا        کرد ري سالوس کرا سی لقمه

  نواستيوام تو چون باز دهد؟ ب        وام گرفت و نداد ی بسنفس،

   بناستکي نيهرچه توان ساخت در       بساز ی جان هرچه توانی خانه

   خداستی خانه که جانيپاک کن ا       مکن طاني دل مسکن شی کعبه

   خطاستدني شنويموعظت د       است ی شدن ز ابلهوانهي درويپ

   روشناستیراه تو هرجا که رو         بدست قتيمع حق بودت شتا

   وقت ز دامت رهاستکيطوط       ی و شکر خری تو قفس سازتا

   عصاستنتي تو و دیميتا چو کل         بتو ثعبان دهر اردي نحمله

  زانکه تو را اول نشو و نماست         گل نوزاد فسرده مباش یا
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   هماست؟ینزد کالغش چه نشان       الشخوار ی جانرا چه کنطائر

   که کارش دواستستيدرد تو درد        خسته و رنجور کرد تيکاهل

  استيتا که بدکان عمل موم         آز را ی کن آزردگچاره

  استي و ریهرچه فساد است ز رو       شي خوني را مکن آئاي و ریرو

   دل آلوده به کارت گواست نيا       ی همی و جامه چه شوئتن شوخ

  دست تو هر شام و سحر بر دعاست       تو همواره براه کج است  یپا

   و ناسزاستهدهيگوش تو بر ب       کي لق،ي تو بر دفتر تحقچشم

   دوتاستطاني شی پشت تو از پشته       یا  خود از دوش برافکندهبار

   نانواستیتا به تنور تو هو       تو گه سنگ بود گاه خاک نان

   و جان ناخداستیتا خردت کشت       شي به پی ندارالبي و سورطه

   تن را چه ثبات و بقاستی کلبه      افروز روان محکم است   دلقصر

  تن ز تو هرچند ستاند گداست       بتو هرچند دهد منعم است جان

  استي از ضشي بزم تو بیرگيت        تو آبست و بس لي قندروغن

   جداستشانيگر ره تو از ره ا       غوالن ز چه شد منزلت منزل

   بالسترد،ي سالمت نپذعجب        نپسندد، چه است ی بلندجهل

   ندارد وفاستاميآنچه که ا       ستيکدلي که دوران نخرد آنچه

   از دزد کند بازخواستیدزد ک       نام و ننگ ی بی  شحنهني شد ادزد

  از تو چرا درگذرد؟ اژدهاست       تو چون سرد شود؟ آتش است نزد

   سال و مه و صبح و مساستی طعمه         زي و عمر عزهي گرانماوقت

  استيگر که نه ما گندم و چرخ آس       کاهدمان روز و شب یه هم چاز

   است، در آخر هباستیگر که بنائ      است ی هست، در آخر نمیمي که گر

   خود پادشاستی مورچه در خانه         مي سائلی بره آز و هوما

   و زمان شناستميغرق شدست       و گه رفتن است مي ز دستمهيخ

  استي باغچه خار و گنيا که درت         نشاند ی نتوانی معنگلبن

   روستاستیملک دلت چون ده ب       ستيا رانهي جان تو چو وکشور

   بجز حرف راستنهي از آئدينا        کردار تست  ی نهي من آشعر

  معرفت آموز که جانرا غذاست       است ی اندوز که دلرا خوشیروشن
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  عقل نداند ز کجا ابتداست         قصر هنر و فضل را ی هيپا

   چهاستینيتا بپس پرده بب         را بدر ی الوان هوی پرده

   جانست که اندر چراستیآهو       و جر دانش چرد ی که بجوبه

   ترا کارهاستريبا فلک پ       مرو داني ز مهي ز هر پورهيخ

  استي رسد بورقيچون گه تحق         و هوس ی نساج هواطلس

  ست  خانه چه کس آشنانيبا تو در         در دانش مزن ني پروهده،يب

  

  استيمي عارفان هنر و علم کنديگو

   طالستايمي کنيوان مس که گشت همسر ا       استيمي عارفان هنر و علم کنديگو

   هماستی همدوش مرغ دولت و همعرصه     بال و پر پرد ني که بدی طائرفرخنده

   بهاستی گهر پاک بني کاره،يمفروش خ       باز دي خری گذشته را نتوانوقت

   چه سود، چو جان تو ناشتاستیتن پرور     ني کار جان گز،یا  نه و مردهیا  زندهگر

   خواب و خاستستي نی تو همی فهيتنها وظ     است لتي و دولت مردم فضی مردمتو

   آشناستوي بترس که با دیزان آدم     است ی راه باز گرد که از رهروان تهزان

  بازخواست وانهيعاقل نکرده است ز د     ی نخواسته است ز گمگشته رهبرسالک

   علم و جان سخن کاه و کهرباستونديپ     معدنست علم و در آن روح کارگر چون

   که در هواستی بعلم ز مرغیبرتر پر   است ی که در زمی بفضل زلعلی شوخوشتر

   که وقت خواب تو در موسم چراسترايز     چي هستي تو، جرم شبان تو نی الغرگر

   شدم نوبت شتاستزي گرم جست و ختا    : دي ملخ چه گفت چو سرما و برف دیدان

   نه از سماستی و بلندني نه از زمیپست      ی است برترني را بلند دار که اجان

  آن نکهت خوش از نفس خرم صباست       ستي باد بهار نبتي سموم طاندر

  استي او چه غم ارزانکه بوریفرش سرا     هنر و علم در بر است ی بهي را که دآن

   هواستی  بستهی آز و گهري اسیگاه       که خاطرت  کس نگفت ترا، تاآزاده

   سفله تن گرسنه و در فکرت غذاستنيکا     از آن مي او شدکش مهي و هوي دمزدور

   رهنماستشي نگر که چو دستیتو آدم     است ی رو راه آدمشي که پني بوي دتو

   که آشناستی ز آفت دزددينتوان ره       گرفت تواني مني دزد را بکمگانهيب

  هاست مفتون مشو که در پس هر چهره چهره     فرق دوست ز دشمن بچشم عقل بشناس
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   که جهان جام خودنماستنيکگه نبود از     از آنسبب نيب  ساخت جام جهانديجمش

  هر پاک جامه را نتوان گفت پارساست       در دل آلودگان دهر  زنگارهاست

  اه خدا جداست ز روي راه دده،ي دیا   است ی و سفلگی غرور و حرص زبوندل،يا

   و اندر سرت چهاستی که در کجائینيب     بشوق ی و بر پری کنی فکر برترگر

  هاست وهي نگر که چه خوشرنگ میا در شاخه   ی آن علم و فضل و رای وهي مست،يا  شاخهجان

  استي که گل ندهد کمتر از گیآن گلبن      یا دهيرس که بگلشن دم  شاخ تازهیا

  آن کو خطا نمود و ندانست کان خطاست     یبنگر شي معنی دهي است گر بدیاعم

   شود رواستماني گر چو سلفيمور ضع     که بکنج قناعت است گاني گنج شازان

  استي آساميکار تو همچو غله و ا     شي بمزرع ملک وجود خوی توئدهقان

   وجود روح، پراکنده چون هباستیتن ب     است یرگي چراغ عقل گرفتار تی بسر،

   قامتش دوتاستدصفتي بم،يکز هر نس      یشته است شاخک چنار نگیرويهمن

   دواستتي آر که خاصادي بیتلخ       ترشرو مباش دهمت،ي پند تلخ مگر

  در راه چاه و چشم تو همواره در قفاست       ی بنگر و آنگه گذار پای پاشي پدر

   که مبتالستیبيچون درد به شود ز طب    که مرده است ی رسد ز چراغی روشنچون

  استي آرد در انبار، لوبیما را بجا       گه کشت، زان سبب مينکاشت گندم

   غناستنيدر کشور وجود، هنر بهتر      پراست ني آسمان علم، عمل برتردر

   گرچه راه تو در کام اژدهاستیپويم     برتر است شهي گرچه عزم تو ز اندیجويم

  استه نهي بحر سعادت سفیدر موجها     ستي ره عشق مقصدی و تابهاچي پدر

   بناستنيدر خاکدان پست جهان برتر       ی معرفت و کاخ مردمعي رفقصر

   روستاستدي درده امکهيخرم کس     رنجبر دشت آرزو است کهي کسعاقل

   که نام تو بازارگان چراسترتميدر ح     ستي نچي و کاالت هی شدستبازارگان

  ارپاستتنها هنر تفاوت انسان و چ     دانش است فخر، نه با ثروت و عقار  با

   هر آنکس که ناخداستهي فقی اشدينند       موج یادهاي و ز فرلي سیزاشوبها

   قضاستنياز بام سرنگون شدن و گفتن ا     ستي و بخت نري تقدی  است قصهیوانگيد

  اش از رشوه و رباست تا پود و تار جامه     است نام او ی و قاضی که مفتیا  سفلهآن

  استيري که بیو آنچنان عبادت و زهدک       طمع کنند ی دهند، بهشتی درهمگر

   نگهداشت پادشاست کيدل را هر آنکه ن     هر آنکه معرفت آموخت مردم است جانرا
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   کاخ جهان بر آبستی شالوده

   خرابستیتا چشم بهم بر زن       کاخ جهان بر آبست ی شالوده

   در انقالبستشهي بحر همنيکا         نهي سفني دریني چه نشمنيا

   و شابستخيدر فکرت افسون ش       د هر شب  چرخ کبوافسونگر

   سر آبست، صد سرابستکيگر        اباني بني تشنه مرو، کاندریا

  در دام زمانه کم از ذبابست         ادي که هرگز بدام نمرغيس

   دف و ربابستیگوشت بنوا       است بي بخط و خال دلفرچشمت

  تابست و چيتو خفته و ره پر ز پ       در تکاپو است امي و اخودي بتو

   دلو را طنابستنيهمواره نه ا         ی بکش از چاه زندگانیآب

   در شتابستستي قافله عمرنيا       ستي عجب نني مه و سال وبگذشت

   راحتگه ذئابستهي بادنيکا       بخت خفته چوپان ی شو، اداريب

   ره صوابستني راهنورد، ایکا         دي گووي گرد از آنره که دبر

   جوابستی سوال تو براکيز       یپرس انوار حق از اهرمن چه ز

   عقابستیرويدر پشه کجا ن       ی برآئی کلهي چرخ، تو با حبا

   رکابستني تو چرا اندریپا       ی نهادني اسب فساد، از چه زبر

  ابستي ثیکوئيرفعت نه به ن       حطام است ی نه به افزوندولت

  ابستيخودکام مپندار کام       مپسند ی نور خرد، رهنماجز

  در خانه هزارت اگر کتابست       چون، چه حاصل شي نتوانخواندن

   و عمل موسم شبابستیسع       یري که توش و توان پهشدار

   حبابستی که بیمانند چراغ       یمي ز هر نسی چه لرزهودهيب

   تو چون مور در عذابست یکز پا         ی دانل،ي نهد بر تو پی پاگر

   که ماهتابستیديمسپر بام       راه پرخطر را  ني شمع، شب ایب

   جان سحابستدي خورشی بر چهره       ی جسم خاکرهي تني ای چند و کتا

   حجابستیتا بر دلت آلودگ         ی نباشزگاني پاکی  زمرهدر

  آنجا که نه باران نه آفتابست       ی چه حصاد و چه کشتکارن،يپرو
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   نشانستی بمرغي که چو سآنکس

   در امانستامياز رهزن ا       نشانست ی بمرغي که چو سآنکس

   بار بس گرانستنيبر دوش تو ا        نشد از دزد جز سبکبار منيا

  اش عنانست بنگر که بدست که       عمر کي ببردي که تو را میاسب

   چرخ، ناگهانستیغارتگر       سالح است ی دهر، بیکش مردم

   ما خفتگان نهانستی دهياز د       افالک آشکار است یخودکام

  انستي روشن و عشيافسونگر        استدي نگفته پیتي گی افسانه

   دهانستیبا عبرت اگر بنگر        بدامن کوه ی غار و شکافهر

   دست، داستانستني ای باکیب       ستي پرده، سحربازني ای چهيباز

   قصر ز شاهان باستانستنيکا        دي بخندیا رانهي جغد به وید

  نست دواتيآگه نه که گور از پ       دوان چو بهرام ی گوری از پتو

   و خواب تواش فسان استیتا مست         نماندي جهان کند مريشمش

   گمشده، ساالر کاروانستنيکا       گم گشته است از آنروز ی  قافلهبس

   بر آستانستنجاي سر ااريبس         وندي بند دی پااني آدمبس

   توشه و توانستیآن رفته که ب        راه ی مهي در افتد به نی پااز

  جانست چراغ وجود، جانست       ستي نیوشن ردي تن، امرهي تنيز

   باغبانستیهنگام گل از سع       شاخ و شکوفه در باغ یشاداب

   بوستانستدوست،يخارش بکن ا       یزار کرد  را ز چه رو شورهدل

   لعل که اندر حصار کانستنيا      ني خورده و رخسار کرده رنگخون

  انست گهر فشیتا ابر بهار       از خاک دي سمن و الله رو،یآر

   که فالن گنج از فالنست رميگ       ی که تا چه دارني خود بی سهي کدر

   و گمانستشهيباالتر از اند       راز  ني مپرس کاقتي اسرار حقز

   کرانستی کنه و بی که بستيبحر       کوچک بچشم فکرت ی  چشمهیا

  گر زانکه هزارانش بادبانست         بساحل ی نرسد کشتنجايا

   پست خاکدانستني درکهيمرغ        رواز  پر که نگردد بلند پبر

   استخوانستیدر مطبخ ما مشت       وقت را خورد ی فلک آهوگرگ

  هر چند تو را عرصه آسمانست        کبوتر ی کن از باز، اشهياند
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   در جهانستندهي است که پایکين        مگرد هرگز ی گرد نکوئجز

  آنگاه تو را عمر جاودانست         یکنامي به نی عمر گذارگر

  همانستي بسر سفره موتيد       چرا شب و روز ماني ملک سلدر

   خور که مهربانستیاندوه کس       است ی کاشنائی جوی کسونديپ

  جان را هنر و علم همچو نانست         ی ز ناشتائردي که ممگذار

   خزانستی که بیعلم است بهار       که دلفروزست ی است چراغفضل

  انستيادت که در م سعی گونيا         زن، تا بدستت افتد چوگان

   و جبانستدلي بنيآنکس که چن       گردد وي چار دني بدرهي چچون

   روبهت زمانست،یور مرغ شو       است ني آتشت زم،ی پنبه شوگر

   کمانستی  که در چلهري تنيا       را نشانه کردست رزناني تبس

  زبانستيبر خوان قضا آنکه م       ی هر کس نهفته سنگی  لقمهدر

  کم عمرتر از صرصر و دخانست         گردون داري ناپایکرنگي

   قلعه مرزبانستنيعقل تو بر ا       ستوار ستيا  قلعهیکي چو فرصت

  هر چند که ارزان بود گرانست         راکي مخر از اهرمن ازکاال

   خردمند، زنده آنستشيدر پ       کرد  ی زنده که دانست و زندگآن

  ، کامرانستهر جا که برد رخت         گام زندي کو بره راست مآن

  انستي پر چو ماکیآن مرغ که ب         طفالن خانه گردد ی چهيباز

   روانستی دل، پستشيکاال         ی خاطر و ندانی کنآلوده

   خور دونان شدن هوانستیروز       ستي شد، زبونواني کش دزميه

  مانند مگس هر کجا که خوانست       بودن لي طفی است بخوارننگ

   خانمانستاري افکن بسغيب        زديست ی که با کوه ملي سنيا

   که دلستانستی ز نقشزيبگر       روست ی که آدمیوي ز دشيبند

   چون نفس مرغ صبح خوانستیک       زي شباوی  شب، نالهی مهي ندر

  گانستيتر از گنج شا ارزنده         ارزن مي منقبت و علم، ناز

  گفتار تو را عقل ترجمانست       رهنمونست ی تو را سعکردار

   که زعفرانستی و گفتیبگرفت       بفروخت ري زر سپهرتعطار

  گانستي گنج مپندار رانيا       جان از تو کار خواهند متي قدر
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  سمانستي تو، ری پنبه که رشتنيا        را سماني نتوان کرد راطلس

   آب تا روانستني تو ایدر جو       ی فروشویرگي تني اندام خود از

  بانستي غنچه سانيتا بر سر ا         نشود ز آفتاب هرگز پژمان

   که مهرگانستی دانه زماننيا         ی و کشتی آموختیگريبرز

   هنر از دور پهلوانستی بنيا       جان را ی به تن کارهامسپار

  تا جهل بملک تو حکمرانست         نکند با تو خسرو عقل یاري

  هنگام درو، حاصلت همانست        نيري که شاي تو، گر تلخ مزروع

   گفتار در زبانست  یرويتا ن        نيپرو ،ی بگوی نکته که دانهر

  

  ستي هزار دشواری چه در ره هستاگر

  ستي ز جا سبکساردنيچو پر کاه پر     ستي هزار دشواری چه در ره هستاگر

  ستي گرفتاری  رشتهني تو که اینه آگه     رشته فکندست روزگار و هنوز بپات

  ستيدم آزار مرشهيکه گرگ را ز ازل پ       یداني و نمی آموزی مردمبگرگ

  ستي نه روز ناچارنيبخواه چاره ز عقل، ا     ستي گمراهی نه جاني راه ز علم، ابپرس

  ستياري هزار ع،یباز هزار شعبده      مهي الجورد گون خني در پس انهفته

  ستي دشمنان ز مکاریچرا که دوست       مخواه وي و متاع دري دزد مگسالم

  ستيماريب و تب روزگار بسزاش تا       ردي نپذبي که پند طبضي آن مرهر

  ستي فسون و طراری نور تجلیمگو       را قتي پرتو حقني عقل بببچشم

  ستيبوقت صبح چرا کوه و دشت گلنار     گردون کندي که در دل شب خون نماگر

  ستي پرستارني اززاريمبرهن است که ب       دهر ی هي نهفت دای تو افعبگاهوار

  ستيزارير چه در دل او هست، از تو بکه ه       ی دل مفتون خود بمعشوقیا سپرده

  ستي که زنگاریا نهي ز آئیبپوش رو     ستي که حاصلش تلخی دست ز کشتبدار

  ستي گرانبارنيترا چه مزد بپاداش ا       ی بار گران زمانه چند کشرهيبخ

  ستي دل پاک، پاک انگاریکه اقتضا     است خبري بوي ددي زان سبب از کفرشته

  ستيواري شد، ز پست دی تهوهياگر ز م      یروح افزا بوستان ني ای  شاخهبلند

  ستي کارهي ما سني گر آئستيشگفت ن       ميگروي به کار نکو نمچگاهي هچو

  ستيمتاع او همه از بهر گرم بازار     ستي سودگر معامله نني که فکرت ابرو
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  ستيداري خرنيهزار سود نهان اندر     طلبد ی عقل آنچه روح می  ز دکهبخر

  ستيفروخت بر همه و گفت مشک تاتار  چو عطار و خون هر سگ و خوک  گشت زمانه

  ستي خونخوارري غشيغمش مخور که نه کار     ستيني گلچري غشي مبو که نه شغلگلشن

  ستي کاری کشد، زخم سوزنغيفلک چو ت   است  ی چو ثعبانیا  چو قصد کند، صعوهقضا

  ستي ز خط پرگارونريکدام نقطه که ب     است ی ز باد صبحگهمني شمع که اکدام

  ستي تو معماری شهي دگران پی بخانه     کي خراب ولني چنني تو شد است اعمارت

  ستي کار در آخر همان سزاواریسزا     دهند پاداشت ی صفت که تو هستبدان

  ستي که سرانجام آن نگونساریبلندئ       که عاقبت کار سرنگونت کند بهل

  ستي بلند مقداری بنانخست سنگ       ی از پستدني و رمی ز کژختنيگر

  ستي و تن شب تارديروان پاک چو خورش       جان، شامها سحر گردد ی روشنائز

  ستيداريزمان خواب گذشتست، وقت ب      ني شد، پرودي دزد ز مخزن پدچراغ

  

  دي طلبی از کار بزرگعاقل

   گفتار نداشتهدهي بر بهيتک         دي طلبی از کار بزرگعاقل

   نداشتناريدرم آورد چو د         افتي چو نوشابه ندي نوشآب

   بار نداشتني اینيغم سنگ           برد ی بسانري تقدبار

   سبکسار نداشتنانيهمنش       خو کرد ی و پاکی گرانسنگبا

   آز در انبار نداشتی توشه       نکشت زي پرهی  جز دانهدانه

   نداشتکاري پی دعویبا کس       پر شر و شور ی  محکمهنياندر

  چه غم ار خرمن و خروار نداشت        کردي با خوشه قناعت مآنکه

   کار سزاوار نداشتکيزانکه          جان را به تن سفله مده کار

  چو خود افتاد، پرستار نداشت         ی تن کرد همی پرستارجان

   که معمار نداشتميديهمه د       شد راني عجب ملک دل ار وچه

  داشت ناريکم از آن خورد که بس       و امساک تن از توبه نبود زهد

  نفس جز دست تو افزار نداشت       خود را همه با دست تو کرد کار

   خانه نگهدار نداشتنيدگر ا       کرد ی تن خالی  چون خانهروح

   کار نداشتیسالها ماند ول         کارگه پهناور ني در اتن
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   بافنده ببازار نداشتچيه         هنر یباي هنر کوش که دبه

   شاگرد شد و عار نداشتآنکه       گشت استاد ی چه کسی دانچيه

   گذرگه ره هموار نداشتنيا         ستي همه ناهمواریتي گکار

   دام گرفتار نداشتنيهرگز ا         ديدي گر دام قضا را مدهيد

   نداشتداري خفته ز بنيخبر ا       نخفت چي ما خفت و فلک هچشم

   گل که بجز خار نداشت نيآه از ا         پژمرد ی ز آهدي امگل

   نداشتدارياشک بود آنکه خر      نده که هست   گوهر تابنهمهيز

   نداشتاريزر جان بود که مع         اري عی همه زرهااني مدر

   زنگار نداشتنهي آني چننيا        خداست ی روی نهي پاک آدل

  نشد آگاه که افسار نداشت       تاخت ی عمری که بر اسب هوتن

  تز که پرسد که چرا بار نداش       نکشت داري و سپدي جز بآنکه

   نداشتاري مردم هشکيزانکه          خمار نبود ی  جز خانهدهر

   مرکب رهوار نداشتچکسيه         اني پای پرتگه بنياندر

  سند و دفتر و طومار نداشت         دهر نوشت آنچه نوشت قلم

   پرده برخسار نداشت نيکاش ا       تن رخ جان پنهان کرد ی پرده

  

   چنان نداشتی دل، بقا دوام و بقائیا

   عمر، فرصت برق جهان نداشتاميا     چنان نداشت ی بقا دوام و بقائ دل،یا

   وار بجز استخوان نداشتیقسمت هما     خوان گونه گون ني آنکه ازري ضمروشن

   خاکدان نداشتني درانهي که آشیمرغ     دي پر گشود و سبکسار برپرسرمست

  اشت بملک جهان نددهي آنکه دداريب       و بدش نبود کي آنکه انده ناريهش

   هفتخوان نداشتني که زحمت ایکو سالک     رست وي چار دني کز آفت ای عارفکو

   کاو گله از آسمان نداشتکروزي نکي       عاقبت ميدي شمار و ندی بميگشت

   دل کامران نداشتافت،يوانکس که کام      افتي که بود کام طلب، کام دل نآنکس

   زمان نداشتکيانه بجز کس بهره از زم     نفس نبود کي بجز مي در جهان مقکس

   جاودان نداشتیالحق خبر ز زندگ     هر که خواست دي کوچگاه، دولت جاونيز

   قصر کهنه، سقف جواهر نشان نداشتنيا      دشت گر نبود ني دردي و کبي فردام
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   و آن نداشتني ای سواز،يدست از سر ن     پست خاکدان ني درکهي نظر کسصاحب

   نداشتاني آشاي بود بال بسته و اي    ت  شکسته قفس رخت برنبسني کزیديص

   سر شناخت که بخت جوان نداشترانهيپ       تباه کرد ی آنکه به مستی جوانروز

   نداشتاني که فکرت سود و زیسوداگر     شي خواني چگونه گشت ز سود و زآگه

   کان نداشتچي جهانفروز گهر، هنسانيکا       هنر طلب از کان معرفت روگوهر

   گرانبهاتر و خوشتر ز جان نداشتیدر    ف عمر برگشود  عقل، چون صدغواص

   نان نداشتزياندر تنور روشن پره       نکشت ی به کشتزار عمل گندمآنکو

   برهگذر ما دکان نداشتی هوويد      ی رنگ و بوداري خرميشدي ما نمگر

   نداشتهمانيجز گرگ و غول و دزد و دغل م     فساد ی  سفرهني جا که گسترانده شد اهر

   بوستان نداشت ی سموم راه سونيکاش ا     گرفت ی نمی شرار دامن هستني اکاش

  چون کند گشت خنجر فرصت، فسان نداشت      دل، تباه شد  ی نهي زنگ بست آچون

   تو از چه سبب پاسبان نداشتی نهيگنج       تو از چه در انبار آز ماند ی آذوقه

   نداشتاني ماکنيبدروباه دهر چشم        جان گر بلند بود ی  قلعهیوارهايد

   زه اندر کمان نداشتريامروز چرخ پ       ميگذاشتي می در کمان زهد زهگر

   کاروان نداشتی گهچي هبيراه فر       گر زمام بودي را بدست نفس نمدل

   باد خزان نداشتی ترکتازميگر ب      بود نزهت چمن و دولت بهار خوش

  ود که نام و نشان نداشتدام زمانه ب      ختي توان گری دام تن بنام و نشاناز

   بخوان نداشتی به زهر، نوالختهينام      گرسنه که طباخ روزگار ی اهشدار

   دمان نداشتلي پیقدرت بگوشمال     في ضعی  فلک، پشهري بد بعدل سگر

  در بحر روزگار، که کنه و کران نداشت       ی ناخدادهي و از ددي بانهي دل سفاز

   سپرد که بار گران نداشتی کسن،يپرو       اعتبار را ی ره بني خاطر اآسوده

  

   داشتی اگر توشه و تواندل

   داشتیدر ره عقل کاروان        داشت ی اگر توشه و تواندل

   داشتی امانشي کارهيز س         خواندي گر دفتر قضا مدهيد

   داشتی نگاهبانشيگنجها         نفس را شناخته بود رهزن

   داشتی جهان، جهان ازازي نیب      کردي به ملک جان می و زرعکشت
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   داشتی دهانیا ورنه هر ذره       نبود وشي ما موعظت نگوش

   داشتیمرکب آز گر عنان       ميکردي پرتگه چه مني در اما

   داشتی تنور نانني ایکاشک       آتش و تف و دم و دود ني چنبا

   داشتیهماني سفره منياگر ا         گرسنه نبود ني چنني اآزمند

   داشتی و نشانی نامیزندگ        فت  گدينشا ی را زنده مهمه

   داشتیهر که بگذشت داستان         گذشتگان پند است داستان

   داشتی گر زبانواريدر و د         گفتي زمانه را میرازها

   داشتی آسمانزي نني زمنيا         انجم سپهر دلند اشکها

   داشتیگانيکه چو جان گنج شا       دي کرد و ندی خووزهي بدرتن

   داشتیگنج اگر بود، پاسبان      نج تن است  گفتند روح گرهيخ

   داشتیهرگز آگه نشد که جان       جان بود ی  عمر زندهکي که تن

   داشتی باغباناميباغ ا       اهي نه گی شو که گل شوآنچنان

   داشتی ناتواننيغم مسک        که بدل ی آن توانگرکبختين

   داشتی نانميتا که در سفره ن       خوردي را با گرسنگان مچاشت

   داشتیاني و زیهمه کس غبن       است کاز آن ی تجارتیزندگان

   داشتیاني نه پرنینه پرند         دهر ی  بود جولهابافيبور

   داشتیاني قلعه ماکنيتا که ا        به روزگار خواب نکرد  رو

   داشتیگهر عمر، کاش کان         گري دافتشي شد و کس نگم

   داشتی کمان ویريتا قضا ت       شدند دي هر دو صادي و صديص

   داشتی سر بر آستانیهر کس       بحق سجده کرد و نفس بزر دل

   داشتی شبانیا ورنه هر گله          مي پراکندگان پندارما

   داشتی کرانی بحر بیزندگ     است ی و ورطه بسلي و طوفان و سموج

   داشتی خزانی ز پیهر بهار      :  دهر بر شکوفه نوشتی خامه

   داشت ی و فسانقلي صیکاشک         وجود غي و کند گشت ترهيت
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   گرددمري و بحدي دوست، ز بس بی افلک،

   همه آخر گرددی و غم و شادکيبد و ن     گردد مري و بحدي دوست، ز بس بی افلک،

   و اسفند مه و بهمن و آذر گرددید     اري من و تو، گرد جهان را بسی قفاز

  دارا و سکندر گردد و خسروي کیپ     راني حی بجائی چون شب شود، از جاماه

   رهبر و لنگر گرددی بی گران کشتنيو     پا تازد ی بشي آسای سبک خنگ بنيا

   گنبد اخضر گرددنيتا بود روز و شب، ا     کي ولم،ي در افتی از پای و تو روزمن

  فرصت رفته محالست که از سر گردد       دي که از نو آالستي بگذشته خروز

   رخ گلنار معصفر گرددني از آن کاشيپ      دل تو کوش که تا سبز شود کشتزار

   که همواره نفس بر گردددي امستين     شمرش متي غنست،ي نی جز نفسیزندگ

  همچو شهباز که بر گرد کبوتر گردد     گردد ی که چسان می بر گرد تو دانچرخ

   گرددگري و خود بر ره دچانديسر بپ     تو را آخر کار وي دني ره، امهي ننياندر

   که صرصر گرددزيانگ  فرحميبس نس   شمع ی امتيه نکشتست نس مکن دل کخوش

   گرددکريمرده آن روح که فرمانبر پ     ندي بی آن چشم که بر ظلمت و پسترهيت

   که گوهر گرددستي نهيخصلت سنگ س     در معدن ني دو صد عمر شود پرده نشگر

  وذر گرددراست کردار چو سلمان و چو ب     هر آنرا که لقب بوذر و سلمان باشد نه

   و عمر تو کمتر گرددشتريآز تو ب     ی چو نکو در نگرد،ي نفس کز تو برآهر

   راه توانگر گرددني که از اديروح با   است، نه گنج زر و مال ی هستی هي سرماعلم

  مگر آنروز که خود مفلس و مضطر گردد     ري و فقشي توانگر غم دروچي هنخورد

  ه بدام ستم انداخته در بر گرددک       ی بحر در آن لحظه بداند ماهمتيق

  خسک خشک چو همصحبت اخگر گردد     باشد که دو صد خانه کند خاکستر گاه

   خورش آن به که ز شکر گرددانرايطوط     ی دلرهي الشه خورانند ز بس تکرکسان

   گرددمبري گفت پینه هر آنکو خبر      دي رفت بمقصد برسی هر آنکو قدمنه

   کوثر گرددرامنيبه لب دجله و پ     ی که همندي سوخته در خواب ببی تشنه

   گرددفري و نوبت کیچو گه داور       مکافات دهند تيکي کن که بنآنچنان

   از تو مکدر گرددی چو دلمنيمشو ا     باشد یدي آزاد، چو در دام تو صمرو

   مپرتاب که خنجر گرددنهيسوزن ک     که دو دست و غبار ندوزي بخل می توشه

  نه هر آن شاخه که بررست صنوبر گردد    شکفت گل سرخ شود  هر آن غنچه که بنه
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   خط مدور گرددکيکه چو پرگار ب     از آن ی پرسی درازا و ز پهنا چه همز

   صاحب مشعر گرددی عقل و هشیتا که ب       استاد و معلم برود پاک از سر عقل

  رددسنگ طفالن خورد آن شاخ که برور گ     بود نهي مرغان کشد آن مرز که پر چجور

   گرددوريصرف، گلگونه و عطر و زر و ز     آنچه کند گرد، همه شي از کم و بیروسب

   گرددسري مزيتا که کار دل تو ن     کن ی کاری از بهر دل،ی که کار آگهگر

   ره برگرددی مهي است گر از نی رائرهيت       ديپوي می رهدي که بامیرهنورد

   ششتر گرددی بهير از ددلق را آست       یهدگي بني نپسندد که بدی درزچيه

  خون چو آلوده شود، پاک به نشتر گردد      یچي اگر سر پچاندي گوش تو بپچرخ

   ملک مسخر گرددني اخبريکه ز ما ب      ترسمي و زان مدمي را بر در دل دويد

   وعده مکرر گرددني آنست که اميب       کباري ی و رفتیرفتي نفس پذدعوت

   وجود تو مطهر گرددیکه سراپا     ی آموز بچشم و دل خود، گر خواهیپاک

  هرگز آگاه نه از نفع و نه از ضر گردد       نکند یتي سوداگر گی که شاگردهر

   بحر شناور گرددني درشهي اندیکه ب     ني اوست پر از لل و مرجان، پرودامن

  

   چندی اوراق دل از اخگر پندارسوخت

   چندیفتر و طومار از دیماند خاکستر     چند ی اوراق دل از اخگر پندارسوخت

   چندیاري حساب کم و بسميکه نکرد   خواست ی و تن افزوندي زان کاسته گردروح

   چندی راز ز رفتارنيصبحدم فاش شد ا     کرد ی طاوسی دعوی شامگهیزاغک

   چندیداري ز بدي مسله پرسني اديبا     که دزد تو که بود ندي با تو نگوخفتگان

   چندیچه کند راحله و مرکب رهوار      مي و بمقصد نرسمي ببنددهي که ما دگر

   چندیماري ز بمي درد نهفتیدارو     و ما ی و جان هر دو بمردند ز رنجوردل

   چندیداري خرنديآه از آن لحظه که آ     فساد هي عجب و طمع، دکه و سرماسودمان

   چندی طراری سهيات از ک چه بود بهره     اي و ری رسد از کشت دوروئبتي نصچه

   چندی شد تارختهي و بهم رديپود پوس     ز بس در گرو حرص بماند  عقلی جامه

   چندی بمعمارميبام بنشست و نگفت     هراس مي و نکردميدي بشکست و بدهيپا

   چندی گرفتارگشتيهر دم افزوده نم       ی بزندان هوبود،ي تن گر که نمآز

   چندیار نان بر در ناهی از پیچه رو     و غفلت ز تو ناهارترند یني و خودبحرص
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   چندیناري در دامن ما درهم و دختير     بي ما، اهرمن خام فری چون خامديد

   چندی خماری بنمودند بما خانه       ميدانستي ارشاد نمی ره مخفچو

   چندیداري بر ما سپس صحبت و دیوا       نخست داري ز دمي را گر نشناسويد

   چندی شود انباریکه خالنه در آن لحظه      که آذوقه برند، شي موشان کن از آن پدفع

   چندی براه تو سبکسارنديگر نپو     آموز، چه باک یزگي و پاکی گرانسنگتو

   چندیتا نخندند بکار تو نکوکار     ی روی ترش دارسي ابلی  که از خندهبه

   چندیواري از جهل به دیچه کمند افکن     تو در طاعت و علم ی گشودند بروچو

   چند ی زنگارنهي آني بر افتادهيتا ن      کنمني نفس ای کارهي روشن ز سدل

   چندیداريکرم نخل چه دانند سپ      و نفاق  ی روح چه خوانند زبوندفتر

   چندیاري به هشندي ما چو بگویمست       ما نکند ی به کار آگههي تکچکسيه

   چندیکاري ز پميسپر عقل شکست       به هنگام نبرد مي فکندري تدبغيت

   چندی ره بشب تارني در اافتيچه توان       را  ی ره معنمي روشن نسپردروز

   چندیعاقبت رست بباغ دل ما خار     مي آز افکندی  در مزرع جان دانهبسکه

   چندی تخم پراکند به گلزارنيخرد ا     نداشت قي گل تحقی تن خاکزار شوره

   چندیهنر و علم بدست تو چو افزار     ی کارگریکي کارگه اندر، چو ني بدتو

   چندی بارینه که بر دوش گرانبار نه     ی بکشی که باردوستي ای توانا شدتو

   چندیسر منه تا نزنندت بسر افسار     بدخواه، مخواه مني گر دهد اهرافسرت

   چندی فرستاد ببازارميکه توان      بافت دي معرفت و علم چنان بای بهيد

   چندیار خوشه، چه خروکيحاصل عجب، چه      حرف، چه هفتاد کتاب کي آز چه ی گفته

   چندینبرندت ز ره راست بگفتار      عقل بماند در گوش ی  موعظهاگرت

   چند ی گشته ز کردارهي چند سیورق     ني حوادث، پروخي پرسش تاری کنچه

  

   عقل گر خدمت جان کنندسرو

   کار دشوار کسان کنندیبس       عقل گر خدمت جان کنند سرو

  ه ارزان کنندبسا نرخها را ک         و دل ز آز دهي گر دبکاهند

   کنندشانيچرا خاطرت را پر     است و خواب الي خیتي اوضاع گچو

   چند طوفان کنندکيرها کن که          ملک تنند یاي دردهي و ددل
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   را بزندان کنندیکه دزد هو       ی جان بگوی  داروغه و شحنهبه

  به گنج وجودت نگهبان کنند       چند ش،ي خوی نگهبانینکرد

   کنندانيچو از جامه، جسم تو عر       یا د جامه کن که جان را بوچنان

   چون خود تن آسان کنندزيترا ن       ی تن پرور و کاهل ار بگروبه

   گرت هست نقصان کنندیکمال       گرت هست ظلمت شود یفروغ

   دبستان کنندني از ارونتيکه ب       از آن شي بود پشي آزماهزار

  ت تاوان کنندورت جرم بوده اس       فضل بوده است رتبت دهند گرت

  ترا بر همان گله چوپان کنند       گله گرگ است و گر گوسفند گرت

  همان آتشت را بدامان کنند       از بهر خلق ی آتش برافروزچو

   کان کنندنيبدانند چون ره بد       اهي که سنگ ساي ی گوهراگر

   کنندراني جهل وی که تا خانه       ده شهي معمار عقل و خرد تبه

   تو را از تو پنهان کنندبيکه ع       جهل و عجب  ویني خودببرآنند

   کننداني پاريکاز آغاز تدب         راه چي نلغزند در هبزرگان

  

  شود ی دوست، دزد حاجب و دربان نمیا

  شود ی درون، سگ چوپان نمهيگرگ س     شود ی دوست، دزد حاجب و دربان نمیا

  شود ی نمانري دلست که وی معموره       یکني تن از چه ره آباد می رانهيو

  شود ی که خلقان نمستيا  جامه جامهنيکا      ی پوششزي شو و بدوز ز پرهیدرز

  شود ی که ارزان نمدي گران خرديبا     که عمرش بود بها ستي چو گوهردانش

  شود ی نمشانيوز گردش زمانه پر       ستي نشي پراکندگمي آنکه بروشندل

  شود ی طوفان نمی تنه ز فی تهايدر     استوار دار شي خوی دهر، کشتاستيدر

  شود ی آسان نمیستيجز در نقاب ن       ی چو بنگری حوادث هستیدشوار

  شود یاز بهر طفل روح دبستان نم       که اهرمن بد منش گشود ی مکتبآن

  شود یدکان آز بهر تو دکان نم     ی گراکتري نني ازی کن و به کارهمت

  شود ی مهمان نمهرگز خرد بخوان تو      جهل گي زاتش عناد تو گرمست دتا

  شود یتن گر هزار جلوه کند جان نم     شمع صد هزار بود، شمع تن دلست گر

  شود یانوار حق ز چشم تو پنهان نم     ز پرتو اخالص روشن است ات دهي دتا
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  شود ی نمماني سلويد:  و گفتديخند       ما ربود ري طمع چو خاتم تدبدزد

  شود ی نمماني ای ساله ری باچهيد       سدشينوي می که دست هویا افسانه

  شود ی که حرمان نمديفرخنده آن ام     است مني اشهي آن درخت که از تسرسبز

  شود ی عمران نمیهر دست دست موس       راه شوق ی رهنورد را نبود پاهر

  شود ی نمواني حی  خشک رود، چشمهنيا       دهدي نمقتي دروغ، بار حقکشت

  شود ی شعله گلستان نمل،ي خلجز بر     افتي نی خرما کسی  خوشهلي در نخجز

  شود ی عنوان نمی بازرگان رسته      رهبرست شي که نور معانی آگهکار

  شود ی تو نگهبان نمی از بهر خانه     که راه بهر خانه کرد سوخت ی و هوآز

  شود ی بدان که مور تن آسان نمنيگفت ا        شراي کرد مورچه فرزند خواندرز

  شود ی سر و سامان نمیچون پر کاه ب     مي خرد شد، ز هر نسني که همنشآنکس

  شود ی درد با مباحثه درمان نمنيا     ی از تو کار خواهد و کار از تو راستنيد

  شود ی نمالنيدر راه خلق خار مغ     ستي را که چقي تحقی  کو شناخت کعبهآن

  شود ی روح تو جبران نمیجز با صفا     که تن رساند یاني که عجب کرد و زیظلم

  شود ی نمطاني شی الهي کش پیدرد        ی آدمراکي از ام،ين ی آدمما

   شود یاز بهر عمر گمشده تاوان نم   عشرت و آرام و خورد و خواب الي خن،يپرو

  

  ی که را سزد صفت پاکیدان

  ديااليآنکو وجود پاک ن        ی که را سزد صفت پاکیدان

  دي نفرساشيجان بلند خو         ني پست تن مسکی تنگنادر

  ديماي دو فرقه راه نپنيبا ا       ی و خودکامی پرست خوددزدند

  دياساي نشيهرگز بعمر خو         شي خلق ازو رسند بساتا

  دي آرياز توسن غرور بز         کسمانش برافرازد آنروز

  ديفزاي نشيبر مال و جاه خو        نندي گرسنه و مسکگراني دتا

  دي و خالف نفرمانديزر ب       و حاکم شد ی که مفتی محضردر

  ديفراي بام نشياز بهر خو        بر برهنه جامه نپوشاند  تا

  دياراي نشياندام طفل خو         ندي بی همميتي ی کودکتا

  دي شا،یگر نام او فرشته نه         یابي صفات اگر ني بدمردم
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   پارمي ماه و سالها کردمي کردها هفته

  نجار نار از کار ناهمي و شدمينور بود       پار مي ماه و سالها کردمي کردها هفته

   هفتاد عارني هنر، بودش قرکي ار ميداشت   گهر، همسنگ شد با صد خزف کي ار ميافتي

   شماری عمر رفته را روزميکرديکاش م   روز و شب ی و گاهمي سلخ و غره بشمردگاه

   دل ماند تاری خانه روشن گشت، اما خانه     مي جان پاک را اندر مغاک افروختشمع

   صدها شاخسارمي بشکستبي سکي یاز پ     هوس کي یا از برمي را بکشتقتي حقصد

   آخر شکارمي و خود شدبنديکرد ما را پا     خلق دي بهر صمي که گستردیري تزودام

   شراری پرواستيهر که را پروانه آسان      و خاکستر کند امي بپرد، سوزدش اتا

   سنگساریسنگ بر سر زن هوس را تا نگشت      بدام یفتادي را تا نی در ره نه هودام

   بود خارنشيخوار شد چون من هر آنکو همنش     پژمرده از گلبن بخاک افتاد و گفت ینوگل

   گوشت، گه دهندت گوشوارچاننديگه بپ     باختن ی گاه بردن شد زمانی هستکار

   تارداستي پود، پوسی نخ برایتا بتاب   محکم حصار جسم، فرسود است جان ی کنتا

   مکتب که بود آموزگارني در ای دانستچيه    بشوق  ی کردی عجب و هوی شاگردسالها

   را از هزاریکي یپند گفتند و نپذرفت     جز راه کج چگهي هی نمودند و نرفتره

  نهاري از دشمنان دوست صورت، زنهاريز     شندي دشمن آسای و حرص و خودپسندجهل

   گردد شرمساروي کن تا دکي نیزندگان     تن مزن تا گرگ ماند ناشتا ی شباناز

  دار وهي درخت مني بردند دزدان زها وهيم     خسته چون هنگام حاصل شد غنود باغبان

  اريتا که گردد باغبان و تا که باشد آب     مبارک سرو را ني امي گلزار کشتني درما

   رهسپاری نباشیکي تا به تارن،يکوش، پرو     ستي جز چراغ عقل نی راه معنیرهنما

  

   کارگه اخضرني بود در اکارها

   بهترني ازدي دوک تو نگردکيل       کارگه اخضر ني بود در ارهاکا

  گري گرفتست سر دمنشيکه هر       ی و ندانستی رشته گرفتني اسر

   مجمرنيها گشته نهان در دل ا شعله       اي درني کرده مکان در لب اموجها

   لنگری بی کشتني در اشي خوی کاله         ی نهادستدي ندانم به چه امتو

   اژدرني بر سر ایدست شفقت چه کش       کژدم ني بر دم اینه غفلت چه یپا

   خنجرني ای  دگر افتادهزديبرنخ       کاني پني ای  نگردد دگر آزردهبه
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   ره مرگست، بر آن مگذرانيره عص      ني در ننگست، بر آن منشطاني شدر

   اخگرني سوخته ایخانمانها به دم       باران ني اختهير ی به نمانهايآش

   آخریکه ز گشتنش تو چون سرمه شو       ترسم ید افالک و هم تو شیايآس

   غارتگری بندهي دزد فرنيبا تو ا       ديي و مغولهي مست ز بیرويم

   بسترني که نغنود دردهيخنک آن د       ی پستني آنمرغ که ننشست بدسبک

   شکرنيورنه بر پرد و گردد تبه ا     جان شکر عرفان ده ی و بر طوطشو

   دون پروریتي گني اکشديناگهان م       پروا یشبرو ب ني ارودي خبر میب

   ساغرني باده از ایجهد کن تا نخور       ی مستني ای نبود در پیاريهوش

   رهبریچگهيکور را کور نشد ه      باطل ني و فکر تو چنخودي بني چنتو

   فشاندن سریچند چون مور بهر پا     چون پشه ز هر دست قفا خوردن چند

   قاف ارادت پری سومرغيهمچو س       شو قتي طاوس بگلزار حقهمچو

   لشکریلشکر جهل نشد بهر کس       ی بر تقواوردي حرص نی کشته

   ره صدق و صفا بسپرزي نینفس        همره یدل رهي با اهرمن تچند

   کن و آنگاه بحق بنگر ني حق بدهيد       ني پاک شو، آنگاه بپاکان بمردم

  وري نبود زلتيبه ز فضروح را        نبود پرتو  قتي را به ز حقچشم

   باختر از خاوریا  نشناختهکه یا       یراني از علم سماوات چه مسخن

  هر که چه کند در افتاد بچاه اندر       که آزار روا داشت، شد آزرده هر

   نشتری سببیبر دل خلق مزن ب       ی که رسد بر دلت آزاری نخواهگر

   اسکندری شو قسمت کس، گرینخور       ننهاده که با کوشش ی روزمطلب

  که گلستان نشود بر همه کس آذر       گلزار در آتش مفکن خود را بهر

   بود عرعرزي وناچوهينخل پر م       نساني زی و بد گهری نکو خصلتاز

   شاخک بار آوریکيز دو صد سرو،      آر که خوشتر شد ی شاخ، بری هم اتو

   دریب ی  کنگرهني ساکن ایچه شد     روزن ی محبس بني ای  بستهی شدچه

   برروني مرحله بني و ازیدل خود جو     شو زاني دام گرني و از اري خود گسر

   که نمک زار شود کوثریديبام       عمر بسر بردن ی تشنه همنسزد

   به انگشتربنديکه چو طفلت بفر       واني مکن از دماني ملک سلطلب

   جان بستری  از چهرهیگر آلودگ       دل بزدا ی نهي از آئیني خودبزنگ
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   و جری آگاه ز جو،یباش چون رهرو         رهي شب تدي ره امی پوئکهيا

   که توان برد بدان محضریتو چه دار       دي و هنگام حضور آبتي رود غچو

   باز هم آگاه ز نفع و ضرینشد       ی بار تبه کردکي بهي و سرماسود

   خاکستری  تودهني ازی نالیچه هم     ی خرمن خود گشتی  تو خود صاعقهچو

  هر که زانکشت فروشان طلبد عنبر       با خود یهي از سري بغچيه نبرد

   طه و تبارک نکند از برويد       وهي خرما و تبر خون ندهد مديب

  وريبانو آنست که باشد هنرش ز       ني آنست که آزاده بود، پروخواجه

  

   مار جهان را شده افسونگرهي سیا

   از بد مار آخرینرهد مار فسا       مار جهان را شده افسونگر هي سیا

  گريو آنکه او مرد کجا زنده شود د     ردي مار هر آنکس که خورد مني اشين

   بنگری نفسیتي گیبه فسون ساز       مهره افسون را ني و اسهي کني ابنه

   ره و از راه دگر بگذرنيبگذار ا       دگر بر نه ادي و بنهي پاني ابکن

   بتگری و شوینيکار بتخانه گز       نسزد هرگز ،ی خداوند پرستتو

   اخگری چو شو،ی بسوزشيدامن خو     سوهان ی چو شو،ی بسائشي تن خواز

   از مهر و مه انوری بگذر،یبپر     ی اگر روزی و خردی پری بني بدتو

   پرتو رخسار به خار اندرنيبا چن     یدي گل شاداب که روئی افي تو حز

   لنگری بیت کشني ابرديکه ترا م      یداني از خود که نمیخودي چنان بتو

  کسري ز ما رنديآنچه دادند بگ     هست ی کن تا خرد و فکرت ورائجهد

   بهترني چه ازی بتابیگر تو زان رو       تابدي نمی بدخواه ز کس رونفس

  اهرمن گرسنه و باغ تو بار آور       ی پر خطر و کار تو سرمستیزندگ

   رهبرنيآخر کار کند گمرهت ا       آتش ني زار بسوزاندت اعاقبت

   برد، بهر تو ماند ضررينفع را غ     خورد، بهر تو ماند سنگ ري را غبيس

   ساحر جادوگرنينکند شعبده ا       ی اگر شعبده از معجزه بشناستو

   خنجریچگهيکار سوزن نکند ه       سوزن یچگهي خنجر نزند هزخم

   عنبری مشک و گهیجامه را گاه زد       ی روح ز کردار بد آلوددامن

  گري کس دی آندل نشود جاگريد     اکم و سلطان شد  آندل که خدا حاندر
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   نه اسکندرد،ي جاوی خضر شد زنده      ی دانش، نه تن خاکی مهي زد خروح

   از پدر و مادری مگو،یز هنر گو     ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت ز

   تو ز جان خوشتری ندارچيکه بتن ه       را  ی تبه، جان گرامنگونهي امکن

   و تو در بسترزانيوقت چون برق گر       ی و تو در باز باز قضا بازی پنجه

  غرق گشتن چه برود و چه ببحر اندر     یني چه ز جهل و چه ز خود بی رائرهيت

   از ششترات بهي رسد و دنيمشکت از چ       یخواهي و باز همیا  کردهاني زتو

   که کند مردم سوداگرديسود با     ستي نی و سودهي که در دست تو سرمارو

   مرغ که طفالن بکنندت پریا تو نه       مور که مرغان بزنندت ره یا  نهتو

  عاقالن باده نخوردند ز هر ساغر         پا ننهادند بهر برزن سالکان

   شمع شب خود بره صرصریچه نه       طاني بر ششي نام ره خوی برچه

  پرور روح را زار کشد مردم تن       ني ظاهر بی دهي را خوار کند دعقل

   گلشن خوش منظرني گشته است درديص     تجربه خوشخوان یائر ب تو، بس طچون

   سری النه بر آری اگر از روزنه       مرغک آسوده ی ای بنگردامها

   گرفتست بچنگ اندرشيشاهباز       خودي بني چنشيني کبوتر که تو بنيا

   مرغ سعادت، ز قفس برپریآخر ا       بند ز پا بگسل، ان،ي ژري شی اآخر

   فکر تو از خور شود افزونتری جلوه       ی افزائیوشن چراغ دل اگر ربه

   آلوده، گرت پاک بود گوهرچيه         دياالي را نتواند که بدامنت

  چو سر افتاد، چه سود از کله و افسر       دارد یا  از رتبت سر مرتبهکله

   همه خاکسترفشيکه شد اندام ضع     پروانه و دانست در آن ساعت سوخت

   اخضری  مزرعهني خشک شد اني چننيو      برد غماي ب ملخ و مور،ی چه کشتهر

   نشتریدالن چند زن به دل خسته       کاني پی تن سوختگان چند شوبه

   ز دستت برد انگشتروي دنياگر ا       یماني ز سلی ندارچي دگر هتو

  گريکدي بنندي هر دو قرنيزانکه ا       جانت شود روشن  ی از روشندلت

   و عبهراسمنيبه ز صد باغ گل و       ت  از حکمی گلبن،ی گلستان دلدر

   هر دری در طلب نان بسویچه رو       منت دونان بسر هر ره ی کشچه

  آنکه کار دل و جان کرد، نشد مضطر       زر هنر اندوخت، نشد مفلس آنکه

   با پریچو دم آراسته گردد، چه کن       بدم کرکس ی طاوس چه بندپر
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   بس ورق و دفترهي سمي کردگر چه     ستي کارهي آموخت بما چرخ، سآنچه

   مشعریدرس دانش ندهد مردم ب       استاد ی نکند کودک بیاوستاد

  عقل چون مادر و علم است ورا دختر     هي چون کودک و جانست ورا داجسم

  عود خوشبوست، چه در کاسه چه در مجمر     چه در خانه چه در غربت کوست،ي نعلم

   آهنگری  از کورهیواهشمش زر خ       ني تن مسکی از کوی دل جوئکاخ

   بهر محضرنندي ننشانينامجو         یکار  تبهنندي نگزکاردانان

   و رمه اندر چرنيگرگ بددل بکم     دور و شبان در خواب ی از خانه بسآغل

   معبرني بود اابانيمسکن غول ب       ی وادني دزدان بود اشي آسایجا

   چادریرلپي نني درهاستيرگيت      گون قي جام شقاني دلهاست درخون

   کشورني شدن آباد شد ارانيبهر و     تي راني وارون شدن افراشت سر ابهر

   خانه چه از خشت و چه از مرمرني چننيا     ستيادي و نه بنی را که نه سقفیا خانه

   شود الغرري گرگ است اگر شديع     ماري موش است اگر گربه شود بسور

  فري کیدت ببد شو تا ندهنکين       ی انده ناپاکی شو تا نخورپاک

   شکوه ز ماه و گله از اختریچه کن       رهي تني کردار تو از تست چنهمه

  چو شود پاره، پراکنده شود گوهر       ني مانند گلوبند بود، پرووقت

  

   و دورانشیتي گی فتهي شده شیا

   ز طوفانششيندي باست،يدهر در       و دورانش یتي گی فتهي شده شیا

   از خط فرمانشچي بپريسر بتدب       زير از او بگبندهي فرستيوي دنفس

   جان نشود لل و مرجانشی ارهي       شيباي دل نشود اطلس و دی حله

   و نه عنوانشمي نامه بخواننيکه نه ا       همان بهتر ستي تباهوي دی نامه

  داستانهاست بهر گوشه ز دستانش       ز تاراجش ی بهر کوگفتگوهاست

   دوست نه کرباس ونه کتانشیر امخ       ونه شهدش نهي نه لوزاري ی امخور

  زانشي است بمی سنگ درستیکينه      است در اسنادش یني حرف متیکي نه

  ها کرده بمردم لب خندانش خنده     نشي خم کف رنگني کرده در ارنگها

  انشي و نه بنادي نه بنستي نیماندن     و نه طومارش مي نه تقوستي نیخواندن

   پاکان سرو سامانشیشانيپرشد      شرف و جاهش کاني نی روزهي سشد
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   گله و چوپانشنيبر حذر باش از        نفس چو درنده پلنگانند ی گله

  مانشي پی  رشتهی پاره کنیتو هم       دي جوی روان تو هموندي پعلم،

   و نقصانشی و نقص تو شود پستبيع       کامل ی کمال و هنر جان، تو شواز

  زانشي نور، گرني جز اچينکند ه     است ديپره و علم چو خورش  چو شبجهل

   بسوهانشميگر که هر لحظه نسائ       ناخن و دندان طمع کوته نشود

   الوانشی  بر سفرههدهي بنيمنش       کاسه هي نکند چرخ سیزبانيم

  تا که در باز کند بهر تو دربانش     زني مني صدق و صفا بر در دی حلقه

  قانشي درگه اینبود راه سو      شک را ندرد، هرگز ی  اگر پردهدل

   کعبه و قربانشني بری و صد وایوا     عجب شد و الشه در آن قربان مان کعبه

   کند نشد پنجه و دندانش چگهيه       یري پني نفرسود بدامي اگرگ

   که نامند گلستانشستيزار شوره     گلشن  ني درچي جز خار و خسک هستين

  شطاني مسکن شیکه بود راه سو       نتوان داشت از آن مردم یکي نچشم

  بانشي آنکو نگرفتند گرستيک       معبر ني گر و دزدند درغماي همه

  ابانشي به بیفتي نیکوش کاز پا       را قتي ملک حقی دور است بسراه

  وانشي حی  بود از چشمهیبيچه نص         اندر ظلمات فرو ماند آنکه

  مزن از آتش دل، دست بدامانش       سوزد ی همامي عمر تو ادامن

   ز بارانششيندي است، برهيابر ت       خفتن نيز ازي مخوفست، بپرهره

   قطره نخوردست ز پستانشکي ريش       هي داني که سپردند بدی خوارريش

   و داد بزاغانشیخفت از خستگ     آورد ی از بحر سعادت گهریشخص

   نانشی کسدستي که ندیبه تنور     ی و نان بندی برافروزمهي هی همچه

   پاالنشی  وصلهی رنج پی برچه       مرد دني تو ز بس بار کشخرلنگ

   دهقانشی  خانهی آباد کنديبا       یخواهي دهکده مني ای که آبادگر

  که گرفتند و فکندند بزندانش       ی مرغ سعادت تو چنان بستني اپر

   حکمت لقمانشی دهادي یچه هم       خواهد ی بدخواه ز تو لقمه همتن

   بزرگانشی جای عمر دهکيگر چه        نکند هرگز ی بزرگشهي اندپست

  النشي از خار مغی کنتيچه شکا       کعبه بود در دل ی آرزواگرت

   کند آسانشیهمت و کارشناس       ی چه دشوار بود کار و برومندگر
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   نبودست ز عمانششهيآنکه اند       ار پر کند از در و گهر دامن سزد

   لل رخشانشیببرد روشن       اي دری گر نرود خود بسویگهر

   لحظه بدل بود غم جانش کيکاش        ديتن کوش شي آسای پی عمرآنکه

  دست هرگز نتوان برد بچوگانش      رنجي بی ولنجاست،ي علم و هنر ایگو

  شب و روز و مه و سالند چو اغصانش     وهي است، هنر می فرخنده درختوقت

   عرفانشی هيراي به پیارايرو ب       دياراي تن سفله نبي را زروح

   از کانشطلبي دوست گهر میبرو ا       ی ز گهر خالقتي کان حقنشود

   فراوانشنيري شی وهيبخور از م         را لتي قفل در باغ فضبگشا

   گازر و اشنانشني زدهي فاینبر       ی شوقي وسواس بصابون حقامير

  فرصتت هست، مده فرصت جوالنش       دست ابدي تو ببندد چو بی پاجهل

  دانشيبه م گه تجرميما نداد     ستي نی شدن عقل ز سستداني متنگ

   دبستانشمي نبندريگر بتدب       یني گرگ کند مکتب خودبها بره

  راز سر بسته و رسم و ره پنهانش       نخواهد گفت دهي جهاندچي با هنفس

  رانشي حی تا نپرسند ز سر گشته       و خم چي از آن شد همه پمني اهرره

  شچرخ هر تحفه دهد، منگر و مستان       هر تله نهد، بگذر و بگذارش دهر

   است همه لعل بدخشانشزهيسنگر     همه روز دل افروزش ستيروز رهيت

   کوره و سندانشی تا بسوینبر       نخواهد شد ري عمر تو شمشآهن

  زدانشي چو گاهي گه و بیسجده کرد       که زر آنجا بود ی آنجا بگشودمعبد

  مانشي زان بنده چه دزدد بجز اويد       را ماني نکند بنده چو ایپاسبان

   ارزانشی گران بود، تو بفروختنيد     داد و ستد مغبون ني درستيکس ن تو جز

   چو درمانشميدرد افزود، نکرد       چو آثارش مي آسود، نجستگرگ

   ز دکانشميدي نخریبهچ توش       ما ی عقل دکان داشت بکوسالها

   کند گردش دورانش بيتا که تاد       ادب، بگذار رفتي سر گر نپذرهيخ

  مانشي پشميکه چو بد کرد، نکرد        یمانيه ز پش دون زان نشد آگطبع

  شانشي نا اهل پرتيکرد جمع       نبد آنروز که تنها بود شاني پردل

   خورد رانشريروبهش پوست برد، ش     چو بدست آرند ی و روباه شکارريش

  مانشيکس ندانست چه آمد به سل       شد واني دی  جان خانهمني اکشور
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  وانشي دفتر و دی کسخوانديگر نم      ه  چامی و گهگفتي نمتي گه بنفس

  انشي دو هنر بر تن عرنيجامه کن ز     و هم نساج ی و تو هم درزاني عرروح

  کانشي خنجر و پی کند کنیچه هم       کوشدي فتح تو می عقل پلشکر

  هنر از نزد تو برخاسته، بنشانش       باز آرش خته،ي از دام تو بگرخرد

  کند کاهل نادان تن آسانشچه        دهد رونق کي را کارگر نکار

  انشينخورد کس نه ز خام و نه ز بر       دود است کباب حسد و نخوت همه

   ز تو تاوانشرديتاجر وقت بگ       دالل وجود تو خسارت شد سود

   قضا بود نگهبانشم،يما نبود       ني بستانند ز ما، پروی هستگنج

  

   آهنگشي خبر ز منزل و پی بیا

  دور از تو همرهان تو صد فرسنگ      نگ  آهشي خبر ز منزل و پی بیا

   خرچنگیرفتار راست کن، تو نه ا       ني چندی راه راست، کج چه رودر

   زنگی دل ار نزدائی نهيز آئ       روشن ی را نکنشي خورخسار

   هزار گل خوش رنگیاز گلبن     دي است دل که در آن روی گلشنچون

  و فرهنگ رهبرت هنر ستيتا ن        ی فتاده و گمراهی هر رهدر

   و نارنگبردي مبي باغ سنيز       تو خفته است، از آن هر کس چشم

   به خم رنگشيافکنده دم خو          ی طاوستي روبهک به ننيا

   شترنگني تو ازیا دهي شنینام        گنبد گردان را هاست چهيباز

  در بر گرفته اژدر دهرت تنگ       دام بسته شبرو چرخت سخت در

   ما و چرخ چو غلماسنگميسنگ         کار در فکند ما را انجام

   آژنکیفکنيبر چهره چند م       در چشم یشکني جهان چه مخار

  عاقل ز هر سخن نشود دلتنگ         بهر قدم نفتد از پا سالک

   ز باده است و خراب از بنگخوديب         رتبت ني نگر که بدی آدمتو

   ره گهر فروخته، صد ره سنگکي       ني فروش کان قضا، پروگوهر
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   و بامی خانه شحنه خفته و دزدان بکورد

   مقصد و مرامی الخ و قافله بويره د     و بام ی خانه شحنه خفته و دزدان بکودر

   راموي به دی چگونه شدست،یور مردم       ی چرا بردت توسن هو،ی عاقلگر

  پا در رکاب و سر به تن و دست در لگام     ی خنگ بادپاني را نماند از تک اکس

   مدامیا دهي و تو خواببرنديکاالت م     ستي شگفت نی ندارچيه ه خانه گر کدر

   وامشي خومانيهرگز به اهرمن مده ا       چگاهي هاوردهي آنچه برده باز ندزد

   مباش خامنساني زمانه، بدسوزدتيم     خبر مخسب ی بني سپهر، چنکاهدتيم

   نامزي تمی بی ایدر راه نان چرا نه     روز تن رهي تی ای کار جان چرا زناز

   روزگار بهر سو نهاده داماديص       خاطر ناآزمودگان دي بهر صاز

  بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام    سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب بس

   طعامني سالها و نپختست ادهيجوش     هوس خام پختن است ني گرسنه کانيمنش

   بهر کار گامیبردار گر که کارگر     چشم هي وقت پویدل  گر که زندهیبگشا

   دوست از ظالمی ایبشناس فرق روشن     یپري چو شب پره تا چند میرگي تدر

   از دست انتقامی همچکديخونابه م     مکن هي سفاني زورمند، روز ضعیا

  امي مه صی روز نباشچي روزه هیب     کي ولرزني بغصب حق پی دهیفتو

  اميت است در ن روز معرکه زشريشمش     است ی سخن مترس و بگو آنچه گفتنوقت

  امي الترفتي پذري زخم کهنه دنيا     از آن سبب ،ی نهفتشي خوبي از طبدرد

   خوشخرامی نه آهوه،ي فقی اديسگ با     بهر حفظ گله، شبان چون بخواب رفت از

   غالمیستيحرصت چراست خواجه، اگر ن     ستي برترلي گرت م،ی چراست جاچاهت

  امي نفرستد تو را پچگهي هويتا د       برون مرو ماني ز بار گاه سلیچند

   که چاه کدام است و ره کدامیا آگه نه     و چون کودکان هنوز ی رهنوردستيعمر

   کنند جامی گردد و خالريترسم که د     شراب معرفت از جام علم نوش  ن،يپرو

  

  امي خردمند وام از اچي هنخواست

  اهد وام و آشوب باز خوسهيکه با دس       امي خردمند وام از اچي هنخواست

  که گستراند قضا و قدر براه تو دام       ني ببرهي رهگذر تني عقل دربچشم

   روزگار و تو خامبستيکه سخت خام فر       ی بار بلغزاندت بهر قدمهزار
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   دوست عاقبت بهرامیشکار گور شد ا       یپرس ی بهرام گور متي حکااگر

   دوامکنندي نمیتي و غم گیکه شاد     شاد ی و مشو ز شادني غم مباش غمز

   بادامچکسي است هدي نچديز شاخ ب     نيري تخم تلخ نخورد است کس بر شز

   بدست نفس زمامی سپردهشانهيکه ب       اراني همعنان هشی آن سبب نشداز

   کاروان گذشت مدامني و ایتو اوفتاد      ی برد هموهي زاغ مني و ایدي آرمتو

   ضالمني قریا ت، چرا گشتهچو نور هس     از راه یا  هست، چرا باز ماندهی پاچو

   ترا دهد دشنامني بد آئويبهل که د     ملک وجود محکم کن ی برج و باروتو

  امي سجود و قی کنطانيچرا بمعبد ش     دل خلوت خدا بود است ی  که خانهترا

   رامدي آخر ترا نما،یاگر چه توسن       سپهر بلند ی و کجگردیتي گیجفا

   تماملي بدیهل و عجب مکن عمر ببج     بسر زي و آز مبر فرصت عزبحرص

   جسته عمرها آرامی شد، اليدم رح     کرده سالها راحت ی رنج شد، ازمان

   فسار و لگامی اسب بني ازميمدار ب       یمائي نپی تا رهی نرسیبمقصد

  اند اجسام ز جان طلب که بارواح زنده     یطلبي مرهي آن فروغ که از جسم تهر

   عواماني هست در می بسزيکه خاص ن     ستي ته هر که کهن جامه شد ز علمیمگو

   ترا، کنند اکرامکي نی ترا، نه جامه     مناز که خلق یدانشي جامه چو بکي نبه

   که تا چشم پوشد از اغنامیشبان بگو     اندر لباس چوپان شد گر لهي گرگ حچو

   کالم ی ستوده گود،يچو نوبت سخن آ     وقت کار شود، باش چابک اندر کار چو

  هر آنکه خامش بنشست گشت درد آشام     خوردند  رکاني صاف زیم علم م جاز

   مقاممي ساخترانهي به ورهي بخیهم      مي نزدني بر زمشهي تیکي گنج بشوق

   از اصنامی چه خواه،ی پرستیاگر خدا       ی از پستی چه جوئ،ی بلند تباراگر

  خورد طعام تو ی کدام گرسنه در سفره       تو آب ی از سبودي تشنه بنوشکدام

   ز احکامی که فارغ،یچگونه حاکم شرع     از راه ی که خود گم،ی راهنمائچگونه

   انجام کي و باش نزي جز ره پرهیمپو     ني پرو،ی است پرتگه اندر ره هویبس

  

   مبهمی ژاژ و بسی گفتست بسنفس

   پس کندش نطق خرد ابکمنيبه کز ا       مبهم ی ژاژ و بسی گفتست بسنفس

   درهم مکش ار کار تو شد درهمیرو       ی آز چو بگرفت و خمچي پر پره
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   زمزمني چو درمنيشستشو کرد هر       جان ناگه ی زهي شد زمزم پاکخشک

   ز دود و دمميتا که خود را برهان       مي که از مطبخ وسواس برون آئبه

   خرمرگهي سنيچاه مرگ است در       ناي کنگره مني مکر است درکاخ

   استمی جهان چند کششهيز ستم پ       مني ای فلک چند شوشي بداندز

   دامگه محکمني مگر ایديتو ند       دانا کش ی  دانهني مگر ایدي ندتو

   که در انگشت بود خاتمرايهر کس       نتوان خواندن ماني ملک سلوارث

   طمع مرهمی چه داررهيتو ازو خ       ی هر لحظه بزخم تو زند زخمآنکه

  ه نه از زال اثر ماند و نز رستمک       دي آري آنگونه به ناورد دلفلک

  مي پسر مریسينه وفا کرد به ع       خلف عمران ی ببخشود بموسنه

   و چه شد بر جمدونيکه چه آمد به فر       ی کند ار پرستي حکادي جمشتخت

   است دو صد ماتمني سور قریکيبه      معبر ني خوش که دری چه شوهاي خوشز

   و بمري بزامي ایز زبردست      که ز هر بند چسان نالد ني بی به نتو

  لمي دانيلميعبرت آموزدت از د       بابل اني از بابلدتي گوداستان

   غمی که گذشتست چه داریبهر روز      دان متي را که بدستست، غنیفرصت

  نه سر و ساق بجا ماند، نه رنگ و شم      گل تازه که بشکفت سحرگاهان زان

   بودش توامی خزانت،سيور بهار     ی رسدش از پی مسائست،ي صباحگر

   کند شبنمهيکه شبانگه بچمن گر       یني اشک بچهر گل از آن بصبحدم

   رمی جانست، چه شد کز رمه کردميب     ني مسکی  برهی دشت مخوف، انياندر

   با روغن و شهدش سمختهيکه شد آم     حلوا  ني تجربه زی کودک بی امخور

  مي ني رهانند تو را زتا مگر باز     گر ی غرقه، توانی بزن ای و پائدست

  کبک زشتست که با زاغ شود همدم     که با دوده شود همسر فستي حمشک

   گل، بصف سرو و سمن بردمیبرو ا       ني فاخته، با مرغ سحر بنشی ابرو

   خمی ز باددي بر صفت بیچه شو      ی دوست گرانسنگی چنار آموز، از

  بر در خال و عم نان ی از پینرو     ی هنر باش که تا روزوندي و پشيخو

   شود اشکمري سني نان جویکيب       حکمت ی  کن از مائدهري را سروح

   سفله تن ملحمنيبه چه کار آمدت ا     که آموخت ترا که خواب و خور غفلت جز

  شمي چو ابرشيني تو بنکهيرسن است ا      چنو گوهر شي تو دارنکهي اخزفست
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  دمي فسون مش،ي از خوخبريب یبخود، ا     ی مار چه افسائ،ی خود، هم تو خودمار

   و کمشي انده بیغم خود خور، چه خور       گرددي کاسته می تو در هر نفسز

   درهمیکي به رديزر سرخ تو بگ       آنست که صراف قضا ناگه ميب

   را نکند حاتمی جوز کسکيبذل        را ندهد خرمن ی دانه کسکي کشت

  بزرگان نکنندت ذم رو، که یبه ره       پر، که عقابان نکنندت سر ی پربه

   شد و ملک تنش عالمديدل چو خورش     ني چو کان آمد و دانش گهرش، پروجان

  

  مي ببازار جهان سوداگرتا

  ميوري مانيگاه سود و گه ز         مي ببازار جهان سوداگرتا

  مي نشمرانراي سود و زنيهرگز ا       ی از چه رومي نکو بازارگانگر

  ميعقل فرسوده است و در فکر سر       مي زبون گشته است و در بند تنجان

  ميگستريها از بهر تن م سفره         ميکشي می را از ناشتائروح

  مي هرگز ننگرنهيما در آن آئ       کردار ماست نهي چه عقل آئگر

  ميبريبار کردار بد خود م       ستي جرم چرخ چم،ي گرانبارگر

  ميخري کانرا ممي کارهيما س       شده بضاعت دهر را یاهي سچون

  مي بهترشاني فکرت کازنياندر         گوش ميداري را نمکاني نپند

  ميآتش اما در دل خاکستر         ميا  اما بکنج خانهپهلوان

  ميگريکاران براه د ما تبه         روندي مگري راه دکاردانان

  ميچري می که عمریدر چراگاه       از شبان مي را نشناختستگرگ

  ميپري منيچوبتا بپر و بال        مي بر شوی سپهر معرفت کبر

  مي بر منبرگراني دیاز برا         شتني اما نه بهر خوميواعظ

  ميدري مردم مبي عیها پرده        ميا  خود نهاني عبي از عآگه

  ميپروري سفله را مني ایما هم         نفس زبون کندي مهايسفلگ

  مي از جان و از تن نگذرميبگذر       مي از جهل و خود را نشکنميبشکن

  ميما که مست هر خم و هر ساغر       خورد؟ مي خواه چونقي تحقی باده

  ميگري گر برزستيحاصل ما چ     است ی را حاصلیگري هر برزچونکه

  مي آن ره نسپرگريبه که بار د       ی اندر رهمي گم شدی بارچونکه
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   ميتا بکوشش جمله را گرد آور         پراکندند اوراق کمال زان

  مي زمان را شکر وقت ویطوط          نندماني بر چفشانندي بتا

  

   گنبد گردانري منشانند زبد

  از بدشان چهر جان پاک بگردان         گنبد گردان ري منشانند زبد

  اند به دستان  را ببستهیدست بس       رنگياند به ن  را شکستهی بسیپا

  دانياند بم توسن خود را دوانده       یاست ز سست  فتادهی خر لنگتا

   را تو باش نگهبانشي و بد خوکين       سديننو ی تو، چرخ مکي بدو نجز

   ثعبانی شهي و پريعادت کژدم مگ       ینپسند ی مشي ستم از بهر خوگر

   بناخن و دندانی همشانيچند در       همچو گرگ، حمله بمردم یچندکن

   و به داماننيآتشت افتد به آست       ی را چو بسوزی خلق خدادامن

   جز ارزانخرنديد نم بی خواسته     دهر را، همان دهدت باز ی چه دههر

  دانش و عرفان:  اگر شمع راهیخواه       یراه نکوئ:  اگر راه راستیخواه

   به نادانکنندياهل هنر خنده م       به کاهل زنندي طعنه مکارگران

   الوانی  صد هزار جامهیهر نفس         دي خم صباغ روزگار برآاز

  آبان و آذر و بهشتي مه و اردید       به گشتن کنندي عمر تو مغارت

   و جسم تو زندانستيجان تو زندان       راکي از،یني بفنا چهر جان نبجز

   در انبانستي نتيا  و توشهیرهرو       ز دانش ستي نتيا  و بهرهیعالم

  انياند به پا راهروان راه برده       نرساند ی به مقصدالتي خهيت

   نه موج بود و نه طوفانايور نه بدر       ی اخالص ما نداشت شراعیکشت

  الني خار مغستيجز طمع و حرص چ     که براهش ني است دل، ببیکي نی بهکع

  طاني ششته،ي پاکدل فریکرده بس       ی پرستشي خود مکن که خویبندگ

  ماني گشت سلوي دو،ي دیتا تو شد       ی بزرگافتي خرد، آز ی تو شدتا

   جاني چه سود در تن بیني چی بهيد       چه سود در ره باطل یراهنمائ

  واني حی  بچشمهشيصد ره اگر شوئ       نگردد  دي شد و سپیگ تو زننفس

  حانيزار الله و ر  از شورهچگهيه       دي زانکه نروی مجوی از ویراست

   نانیکي یخدمت دونان مکن برا       زر ی مکش ز بهر جوماني لبار
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   خلقانی اهل هنر باش و پوش جامه       کن یور لهي و پی بجوقتي حقگنج

   شد چو شبپره پنهانديآنکه ز خورش      ه شناسد  سعادت ز شب چگونروز

   نز در عنوان،ی درایاز در معن     ني پروهده،ي بی شو از رنگ و بودور

  

   عمر تو افسوس شد و حرمانحاصل

   ز خود پنهاندوستي خود را مکن ابيع     عمر تو افسوس شد و حرمان حاصل

  ان دقتي حقچيجفت باطل نشود ه       شهي هنرپچي نکند هعي ضاوقت

  گرسنه خفتن و در سفره نهفتن نان       ی ره و رسم خردمندستي نچگهيه

   دل، دل ازو بستانهي سستيويچرخ د     ري گرسنه، رخ از او برگستي گرگدهر

   دشت خطرناک سبکتر راننياسب ز       رهگذر سخت گرانتر نه ني بر اپا

  انبي همه کشتني کند زشهي اندديبا     اي درني و طوفان و نهنگست درموج

   زندانني ای  نشد بستهوانهي دچيه        ظلمت ني دراسودي آگاه نچيه

   سوزانی  صاعقهنيکرد خاکسترش ا       کدمي که در دي بسا خرمن امیا

   مشو چندانامي ای  از فتنهمنيا       ني مکن چندروزي بر اختر فهيتک

   تو بس خواهد گشتن فلک گردانیب     ني و فروردی تو بس خواهد بودن دیب

   خورد سامانتيچو رود سر به چه کار     کري رسد پتيشود جان، به چه درد چو

  راني وني درشي آن گنج که جوئیابي       یني پاک بخود بی خود ار با نگهتو

   اغصانی بن و بی ب،ی هوستيچو درخت     خط ی ورق و بی با،ي رستي کتابچو

   بزبان سوهاندي نسااري هشچيه       عاقل ننهد بر کف دست آتش چيه

   چوگانني از ادني جفا درهي خدتيبا     ی بسر گردی کوني دری تو چون گوتا

   هانی جرس، توشه چه داریآمد آوا     ني هی هنگام درو، کشت چه کردگشت

  اني پایشب تار و خر لنگ و ره ب       شي گمشده و راهزنان در پرهرو

  و تاوان است که خواهند ز تی نه جرمنيا     را ني کش خود بقتي نفس حقني ابکش

   دست دو طنبور زدن، نتوانیکيبه      دل نتوان کار تن و جان کرد یکي به

   و نادانی کودنني که چندتيچه رس     استاد و تو شاگرد و جهان مکتب خرد

   داشت نه تابستانینه زمستان گنه        ی گشتی کاهل و از کاربری شدتو

  ورستانتخم کردار بدش کرد چو ش       بود وجود تو گه خلقت بوستان
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  تو مپندار که عزت رسد از خذالن        مپندار که عناب دهد علقم تو

  واني توانند شدن دی رویآدم      ی بد کاری با همه کس، کاز پنيمنش

  ماند بر جا شبه و رفت در غلطان       چو غواص به بحر دل سي ابلگشت

   خوانني زی سنگ نخوردست کسیلقمه ب       ره ني زی آسوده نکردست کسهيپو

  طائر عمر چو از دام تو شد پران       هرگز ی باد بگردش نرسی شورگ

  کز پس مرده خردمند نکرد افغان     مخور اندوهش رهي شد امروز، بخید

   پاالنني و ایمانيآخر کار تو م       یاباني غول بني ابردي تو مخر

  کسانيگشتن چرخ نباشد همه بر        راه کي دهر نگردد همه در شبرو

  ماني پني ایعهدها سست شد از سست       حلوا ني ایز تلخ تلخ شد اکامها

   طمع معرفت قرآنیزو چه دار       نشناخته از هم الف و با را آنکه

   جانی کالبد بیا  کن، تو نهیکوشش       رهي درون توي دیا  ده، تو نهیپرتو

   دورانیهمه از تست، نه از کجرو     یني و مسکی تو هرچ آن رسد از تنگبه

   چو فلک باش بلند ارکان؟یقدر خواه     ملک باش نکو کردار  چو؟ی جوئنام

   گهر رخشانی چو گشتی بنمایرو     ني قطره در آغوش صدف بنشی ابرو

   و نه بهمانیارينه فالن با تو کند      ی از علم و هنر خواه، چو درمانیاري

   رسد از عنوانی آموز، چه سودیمعن     ی اندوز، چه حاصل بود از دعودانش

  داني جاوی  عشق بود زندهی کشته       شوق بود از دو جهان آزاد ی بسته

   گهر از عمان ارديهمه غواص ن       زارع نبرد وقت درو خرمن همه

  زنده گردد دل و جان از هنر و عرفان       سر و تن از ادب و دانش  ابدي بيز

   که شود پنهانديعلم نورست، نبا       که برد دزدش دي گنجست، نباعقل

  واني از حی آدمی برتریچه بد       ی اگر بودیهر تن آسان از بیهست

  حاني همچو گل و ریخسک و خشک بد      و رنگ و بو بتي سخن طی نبودگر

   تنت بود خلقانرهنيچه غم ار پ       علم آراست وري جان تو زی جامه

  سحر با آنکه بود چون پسر عمران     چه خواهد کرد کي باز است فلک، لسحر

   از طوفانات شهي نوح، چه اندیچو شد     یروات ز بد روز چه پک،ي نی شدچو

   بنشانی شرری و ز جانیبزن آب       ابي دریا  بال گمشدههي از تبرو

   پوشانیا  جامه، تن برهنهیکيبه        بنواز یا  لقمه، دل گرسنهیکي به
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  اني بری خواجه دلکوفته گشت از بره       ی مرد بحسرت ز غم ناننوايب

  شمع هم تا بسحرگاه بود مهمان    خرمن پروانه  گر در دل شب سوخت

  اني نخرندش چو شود عریزيبه پش      پوشد ني چی بهي هنر گر چه بتن دیب

   باف و تو در کارگه کتانانيپرن       ی و چاالکی تو از چستاراني همه

  زاني مکيسنگ را با در شهوار ب       صراف گهر شد ننهد هرگز آنکه

   کشت ترا دهقانی ثمرديبام     یر بای شاخک نورس، ندهی چه، از

   دل و دامان الودي نزهي پاکچيه       ني تن، پروی  آزاده نشد بندهچ،يه

  

  مني ری  زمانهني تو شد ادزد

  رامني به پشيآن به که نگرد       مني ری  زمانهني تو شد ادزد

  مني دهد مشو اتيمنيور ا         دهد فروتن شو تي برترگر

  نه دوست شناختست نه دشمن       یتي است هماره خنجر گکشته

   بود بهمنی رفته و رفتنید        گذشت و بگذرد فردا امروز

   گلشنني گل ازدي خار، که چیب       کندو ني عسل که خورد ازش،ي نیب

   هزارها سر و گردندهيسائ         گردنده یاي آسهنري بنيا

   رهزندل اهي سیکي همچو اي         چابک ی بود چو شبرواميا

   در و روزنی بی کهنه سرانيز         ی گمان روزی را ببرند بما

  کم نور بود چراغ کم روغن       ی بچراغ جان ز علم افزاروغن

  زني و سپهر پرویتو خرمن       آگه باش شي گندم و کاه خواز

  در مزرعه تخم تلخ مپراکن       که نه تلخ باشدت حاصل یخواه

  آنت برسد بموسم خرمن        ی زراعت آنچه کشتستهنگام

   دل روشندتي نماکيتار        ابدي نفس ره وي تو دی سوگر

  مني اهرقي چو شود رفیچند       شبهه فرشته اهرمن گردد یب

   از مندي خرتواني چه مشي بنيز       فروخت زرق وبا خود گفت سيابل

  جز خار ترا چه ماند در دامن        ی کردشي باغ که باغباننيز

  برد رهزن ی ترا همانيهم         کشد رو به ی ترا هممرغان

  زنيتا دست بود، در هنر م         روي بود، راه ادب می پاتا
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   و خز ادکنیدي خربهيبس د       دي جامه بخر که روح را شاکي

   دل از شراب عقل آکنینايم       خرد ز بحر جان آورد مرجان

   گاو چه کار کرد گاو آهنیب       دست چه زور بود بازو را  یب

   رستنی به طناب راستديبا         ی چاه دروغ و ذل بدناماز

   غبار را رفتنني ز دل اديبا       غرور را راندن ني ز سر اديبا

   نخ و سوزننيکس جامه ندوخت ز       نهي فروزني شمع نسوخت زکس

   وجود را به دام افکنوانيد         در دامت فکنندي که نیخواه

   کودنی شدیدر مکتب مردم        ی دفتر نفس درسها خوانددر

   مشت بر آهنميسرد از چه زن       ی هستی ره مست هنوز کوگر

   در هاونميجز آب نکوفت         در غربال ميختي باد نبجز

   ببرند گوهر از معدنیروز       گوهر و جسم معدنست آنرا جان

   را مشکنی راستگوی نهيآئ       ی بگرای براست،ی کج روشگر

   تنیبر بام و در وجود، تار       ري عنکبوت عبرت گی  پردهاز

  

  اره شد از تاراج بهمن بدگر

   از سبزه و گل راغ و گلشنیته         باره شد از تاراج بهمن دگر

   دامندندي بر چکبارهيهمه        ز طرف مرغزاران انيرويپر

   قارنريکه هنگام جدل شمش       ی کرد آنچنان آشوب بر پاخزان

   روشنیدي خورشی حجاب چهره       ی ابررهي هر دم تدي بس گردز

  ژني شد چون چاه بکيجهان تار       کژدم شين ن مسموم شد چوهوا

  وني در غم گل کرد شقيشقا         بر سمن بگرفت ماتم بنفشه

   زلف سوسنني گشت چشانيپر       ني نسری شد فروغ روسترده

   باغبان را سوخت خرمنکدميب         ی افتاد عالم سوز برقبباغ

   بلبل کرد مسکنیزغن در جا       گل جست راحت ی  در خانهخسک

  بباغ آن فرش همچون خزاد کن       گشت همچون سنگ خارا یتبسخ

  دنيگرفت اندر چمن ناگه وز       ی چو پر آفت سمومی بادهيس

  مني بکردار هریبه بدکار         بسان مردم مست یباکي ببه
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   بر تندي بدررهنيبتان را پ       را تاج زر بربود از سر شهان

   بر کنخي بد بیا شهي تیتو گوئ       بد روح فرسا یا  فتنهی گوئتو

   مردم افکنوي چو دروي نکيب       را ی افکند بس سرو سهی پاز

   چون سنگ فالخنديبپرتاب       ی فسرده شاخ و برگ،ی سوئبهر

   دشمنشينشد با دوستدار خو       جز گردون گردان رهي بر خیکس

   و چون تهمتناريچنان اسفند       کشت بس همت بلندان ی پستبه

   به معدنی شد سنگاقوتيکه تا       کوه  آنقدر خون اندر دل نمود

  سر و بازو و چشم و دست و گردن        اري بنهفت بسی آغوش ز مدر

  ز دانش مغفر و از صبر جوشن        ی ناوردگاه آن به که پوشني ادر

   چرخ توسننيچو رام کس نگشت ا       بر من و تو رام گردد چگونه

  زگشتن باديدگر باره ام       فارغ که نبود رفتگان را مرو

  هر آنرا زاد، زاد از بهر کشتن       که دوران ی هستی  دلبستهمشو

   مني از خزان بودست ایچه باغ        ني پروق،ي از گلشن تحقريبغ

  

  ناگوني می  پردهني کس نشد ای پرده

   گردونی نهي چه کند آیزشتروئ       ناگوني می  پردهني کس نشد ای پرده

  وني مدیام را نفس گرفت و تو شدو       بدنام ی را ننگ بکشت و تو شدنام

   و قضا صابونی شوخی  جامهیکيچو        یشي طشت، چو بندیلپري نني درتو

   چو گهر مخزونی بود که کردیشبه       ی بردی کاز صدف آز و هویگهر

   مدفونیهي گنج بخاک سیچند ا       ظلمت ني تو بدیني نور، قری اچند

   چونت،يقفس افکند قضاچون بکنج      رامت ني که چنی طائر وحشی اکرد

  که چه تابنده گهر بود در آن مکنون       آنگه ني و ببی از تن خاکی آبدر

   معجوننيمخور آسوده که زهرست در       مکمن ني آزاده که گرگست درمچر

   منظر بوقلمونني بررهي خیچه شد     رحمتي دشمن بني دوست بری شدچه

   ترا مغبونامياکرد سوداگر        ی کرداني و زنجاي ای سود آمدبهر

   قد خوش موزونني ادتيبه چه کار آ     آز چو خم کرد روان را پشت ی پشته

  روني بی نهی خود اگر پامياز گل       در آرندت ی فلک از پاشبروان
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   از افسونگر و از افسونشدينديکه ن       پروا ی اژدر بني حذر باش ازبر

   وارونی شوکروزيچرخ برپاست، تو      زان کم ی بر جاست، تو ناگاه شودهر

  نشد آگه نه ارسطو و نه افالطون       آمدن و رفتن ني و زديباي مرفت

   بود هامونرهي افروز که بس تیشمع       که بس دور بود منزل ري گیا توشه

   ز درر مشحوناي غرقه و درنيتو چن     همه در مقصد اراني گمره و ني چنتو

  گرگوني کار تو دتا که هر دم نشود       سودگر نفس مکن خود را عامل

  دگر آنرا نتوان کرد کم و افزون       مقسوم شد از کار گه قسمت آنچه

   بکوش اکنونست،ياگرت فکرت و رائ     ني و هوس، پروالستي و فردات خید

  

  ني روشن بی دهي بود ددوستي اگرت

  ني مکن چندهيبجهان گذران تک      ني روشن بی دهي بود ددوستي اگرت

  ني و فروردوري است به شهرینه ثبات      ه و بهمن  به اسفند مستي بقائنه

  ني و شب مشکديصبح کافور فشان آ       واني گون انهي آني اعدام تو زیپ

  ني فرزی کند مات و گهتيکه زمان       ماند ی به شطرنج همدوستي افلک

  نيکه به هر لحظه دگرگونه کند آئ       به سوگند دروغش نتوان بستن دل

  ني سنگی بار خود از جهل کنیچه هم       رهزن  بود امي گذرگاه تو ابه

  ني کمر و مه کله زرنيميمهر س       است ز دارا و ز اسکندر بربود

  ني که دم زشت کند رنگیبه شغال       ی نسبت طاوسی کسچي هندهد

  نيکه به پروازگه تست قضا شاه       کبوتر بچه پرواز مکن فارغ چو

  ني روئی شوی سراپاکشدت گر چه       زدي که بگرري کمان قدر آن تز

  ني نوشی دهرت چو میکه دهد ساق      ساغر ني خون دل خلق است درهمه

  ني از آن سرو و گل و نسردي رویکه م     تن ني گلرخ و نسری خوردست بسخاک

  نيشي پی  خبر از قافلهامديکه ن       صحرا ني قافله زشروي پی امرو

  نيان تن ببلعد چنتيتن خاک       چنان کژدم ازردي بنتي خود بدل

  ني و برو، منشري گیکاروان رفت، ره     بگذر ی بگذشت، ز خواب سحرروز

  نيي علري طایبه سموات شو، ا     خوش خط و خال آهو ی چمنزار دو، ابه

  نيري شني کوهکن ایچو تو کشتست بس       خارا ی کوه کنني دردي امبچه
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    روانی ا،ی بلند آوازه بودتو

  ی دون شدی گشتاريبا تن دون        روان ی ا،ی بلند آوازه بودتو

  ی کافزون شدیتو چنان پنداشت       تن تا توانست از تو کاست صحبت

  ی شدگرگوني و دريي آن تغیديد       تن ني گشت آئگرگونهي دبسکه

  ی تو خود افسون شدی فسونسازنيز        ی افسون کردن مار هویجا

  ی شدروني و بیشمع خود بگرفت       دل چو روشن شد ز تو اندرون

  ی کالغ دزد را صابون شدنيا         آسمان دي کارت بدزدآخر

  ی مغبون شدی سوداگرنياندر         ی کري و زی همه کار آگهبا

  ی شدوني و مدیوام تن پذرفت        ی و ره زدی آز آموختدرس

  ی اکنون چون شد،ی چون بودني از اشيپ       نار پندارت بکشت ،ی نور بودنور

  ی زان مدفون شدرانهيدر تن و       و دل گنجور تست ی امکانگنج

  ی در حصن تن مسجون شدیکامد       چه نقصانت رساند ی آزادملک

  ی و مفتون شدیدينقش خود را د       تو بود ی رونهي چه بود آئهر

  یکه ز طوفان قضا وارون شد         وجود یاي بدری بودیزورق

  ی در آخر خون شد،یکه خون خورد بس       دهر یهاي دل خرد، از درشتیا

  ی سبب از اندهش محزون شدیب       ستي نشي بیالي خواب و خیدگزن

  ی شدحوني و جی بودیباريجو         ز امواج تو ادهاي شد بنکنده

  ی گوهر چرا مشحون شدني زرهيخ     کان چشم ی است اشک، اداري خریب

  

  ی نرهد ز تند رفتارگردون

  یکار هي ننهد ز سر سیتيگ         ی نرهد ز تند رفتارگردون

  یوز مار چه خاستست جز مار       یه آمدست جز گرگ گرگ چاز

  یاري اگر چه هش،یخبريبس ب       ینائي اگر چه ب،ی بصری ببس

  یفارغ ز فسون و فتنه پندار         و سپهر گردان را ی غافلتو

  ی و گر هزار خروارکمنيگر          ی گردونیاي گندم آستو

  یدر ملک تو جهل کرد معمار         ی عقل چون نپذرفتیمعمار

  یداري خریخر مهره چرا کن         ی در شاهوارستوداگرس
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  ی سفله بکس نداد زنهارنيکا       مخواه از جهان زنهار زنهار،

  یچون نقطه تو در حصار پرگار         گرددي زمانه بر تو مپرگار

  یداريناگه برسد زمان ب       بخواب چون مستان ی شوکچندي

  ی بگذار آنچه هست،یخود بگذر         گه در گذشتنت ناچار ديآ

  ی خوشا سبکباری مرحله، انيز         سبکباران ی بچابکرفتند

  ی دل نبود زنگارنهييآ        بد تو گشت ز نگارش کردار

  ی مگذارگيبر آتش آز د         ی تن بکاه تا روزی  لقمهاز

   ی بدست دزد نسپارهيسرما       ی ز سود، تا وقتاني زبشناس

  

  یانکاري که زی خود را چه شمارسود

  ی که گرانباری چه سپارکانيره ن     یانکاري که زیا چه شمار خود رسود

  ی از خود نبود، آریخفته را آگه     از خود یخبري بني که چن،ی به خوابتو

  یکه تو گنجشک صفت در دهن مار       ینيب ی نمره،ي خی و پر چند زنبال

  یداري نه سپیبارور باش، تو نخل       ی چه افزائداري چو سپی بلندبر

  یداري که چون جانش خرفهي جني استيچ     بارش یجسم که هر لحظه کش ني استيچ

  یازاري گرش نیز گزندش نره       ازاردي گرگ بر آن شد که بنتيط

  ی همه گفتار،یکه تو کردار ندار        را سخنان تو نترساند اهرمن

  ی عادت و هنجارني طالع اهيتو س       ی و زبون گشتیدي گرویبزبون

  یناري دی  چه فرمان دهدت؟ بندهنيد       ی ندانست تو ربودند وني و ددل

  ی نگهداریز ره نفس اگر پا       هرگز ی نخوری و پستی گمراهغم

  ی چه بجا داریکي ز نشيتو پس از خو       آنکس که بجا نام نکو دارد ماند

  یهر چه افالک کند با تو، سزاوار      ی پست گذرگاهني ای  که سرگشتهتا

  ی نفس مشو، چونکه ز احراری بنده       یپاکان آلوده مکن، چونکه ز دامن

  ی که بسپاردشيهمچنان پاک ببا       زدي تو پاک سپردست بتو اجان

  ی خود بخر اکنون که ببازاری کاله     سره بازرگان ی بس تنگ بود، اوقت

  یکاري پی جهان از پدانيتو بم       ی جوشن عقل از چه تبه کردسپرو

  ی تو بر کند، نه ناچارخي بیهلکا        یدي بازوت توانا و نکوشبود

    TorbatJam.com ٥٤ 



پروين اعتصامی                                                                                                            قصائد  
 

  ی و چه بشماری نشمارچشيچه به       روز ني دندان تو بشمرد نخستچرخ

  یاري خاسته بسی ز کمشهيکه هم     ني پرو،ی گر افزون طلبی جویکمتر

  

  ی آتش نفسانی  شده سوختهیا

  ی و هوسرانیسالها کرده تباه       ی آتش نفسانی  شده سوختهیا

  یباني و سربگریخودي بیبس کن ا         تباني گرفتست گرامي ادزد

  ی مصر نگردد همه زندانوسفي       یکي همه تاردي رحمت نگشاصبح

  ی و بارانرهي توشه و شب تیسفره ب       موزه ی وتو بالني پر خار مغراه

  یزدانيجز خدا را نسزد رتبت        شو ني چو شداد، خدابدهي بخود دیا

  یمانينند زدن الف سلنتوا       واني اگر، دی شدن آموزماني سلتو

  ی و نادانی و بازی کودکیتا بک       ی و خودرائی و مستی کودنی بکتا

  ی نعمانی  دشت و چمن اللهنيتو در       ی زر دل افروزهي خاک سني درتو

  یاني که گرننديکه بخندند چو ب       ی مبر اندوه دل و مگرواني دشيپ

  ی چو دبستاناو چو استاد شد و ما       ی کاری آموخت بهر کارگرعقل

  ی ز آسانگانهيفارغ از مشکل و ب       یپرسي و از خلق نمیداني نمخود

  ی نانیکه ترا نان دهد امروز که ب       یني برد بار تو امروز که مسککه

  یماني که از کرده پشننديتا بب       بربند ی هوی بگشا، پای تقودست

  ی و ارزانیچي هنينفروشند بد       گهر خود را قتي حقیهايگهر

  ی که نهادند به پنهانیدامهائ     آنگه ني کن و بني نهان بشي خوی دهيد

  ی روحانی روح پرورده کن از لقمه       آسانست ی گشتن و تن پروروانيح

  ی خود آن به که بپوشانبيبا هنر ع       یارائي خرد جان خود آن به که ببا

  ی به مهمانوي را نبرد دیآدم     ی مصلحت و قصدی خبر باش که ببا

  ی رشوت و نستانیبه که هرگز نده       جو داد که گندم ز تو بستاند نفس

   یاراني ی به گمان تو که در حلقه       ترا زرق و فساد، اما دشمنانند

  یداني نمچي هی هوسريتا اس        یارزي نمچي هی زبون طمعتا

  ی دهقانی  کلبه،یبهتر از قصر شه     یشي از دولت جم، دولت دروخوشتر

  ینتوان کرد از آن خانه نگهبان       ري دزد، بصد تدب باشد اگریخانگ
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  ی درخشاناموزيبرو از مهره ب       ی دل افروزري از ماه فراگبرو

  ی خربنده مبر لعل بدخشانشيپ       کدانهي زاغان مفکن گوهر شيپ

  یطاني شی وهي شني ایز که آموخت       ی نبودستوي که همصحبت تو دگر

  ی سخندانندي که گوی گویسخن       ی نکوکارندي که گوی جویصفت

  ی عمرانی و تو چون موسايدهر در     شي مندی از بحر و ز فرعون هوبگذر

  ی که بترسانی نتوان،یگر بترس       را عتي طمع و گرگ طبیاژدها

  یاني تو نه عرن،ي چرکی  جامهنيبرکن ا     ی تو نه ناهارن،ي خونی  الشهني ابفکن

  یمبادا رسد آنروز که نتوانکه        ده ی توش و توانی به دل،ی توانگر

  ی گهر کانی براهاستيمشتر     لعل ی در دل سنگ، ای دل چند خورخون

  یوناني آگاه ز حکمت همه ستين     وطن بس حکما بودست وناني چه گر

  ی حاجت درباننبود یبر درش م     ستي و نه کاالئی را که نه فرشیا کلبه

  یاني عصی  چو من کشتهزيکه تو خود ن        کرد ی با گفتن پندم نتوانزنده

  یماني و در ره ایکني میرهزن      ی صدقی  و در دائرهیورز ی منهيک

  ی مردم، تو نه ثعباندنيچند بلع     یاجوجي تو نه ،یبي خام فرني ای کتا

  ی تو برهانشيرو که بر گمشدگان خو       ی از گمشدگان پرستي عافمقصد

  ی تو در مکمن گرگانکه شبانگاه       ز تو چون باشند مني تو اگوسفندان

   یگاه بر پشت خر وسوسه پاالن       یري از رنگرزان خم تزوگاه

  یگرسنه مرد و تو گمره بسر خوان    ی به لب جوئني خون خورد و تو خودبتشنه

  یخواني که تو میچاه راهست کتاب       یسازي که تو می آهست بنائدود

  ی است مسلماننيکفر بس کن، نه چن       یني جهان بنستي نه ا،ی بگشادهيد

  ی وجود و تو جهانبانستيچو جهان       ی روان و تو کشاورزستي نهالچو

  ی حرمانی  ز چه همخانه،یديتو ام       ی ز چه رو همنفس باد،ی چراغتو

  یواني قصر، چو آراسته انيتو در       یلي بزم، چو افروخته قندني درتو

  ی شده طوفانیشتتو بخواب اندر و ک       شده پر آفت ی ز خود رفته و وادتو

  یشاني ای که برفتار نه ماننده        بسبکباران ی نتواندني رستو

  یمگر امروز که در کشور امکان       گري دی که کنی فردا نتوانفکر

  ی و آبانیآخر کار شکار د       ی مه و سالري شمشی  کشتهعاقبت
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  یهمدم درد کشان همسر مستان       خانهي و شب و روز بمیاريهوش

  یهمچو رزم آور و غارت شده خفتان       ی آفت زده محصولگري برزهمچو

  یداني گرد بمیگرد در خانه، ول       ی مور بافسونی در النه، ولمار

  ی ناخن و دندانیرسد آنروز که ب      مخراش امروز ني و مسکچارهي بدل

  ی از رستم دستانتر ندهينامجو      چرخ کهن، هر چند ني کند اداستانت

  یواني دی شام در خلوت آلوده       ی انصافی زهي بر مسند پاکروز

  ی و به بستانی گرد نکردیا وهيم       ی و توانائی نگرفتني مسکدست

  ی چو برنجانی که برنجنيروشنست ا     بدخواه ی چو شوی که بد افتني اظاهرست

   یچانيکوش تا سر ز ره راست نپ       ني بود در ره دل، پرواري بسويد

  

  ی نگردانی معنی نهي طلب زائی رواگر

  ی غبار از جان برافشان،یفساد از دل فروشوئ     ی نگردانی معنی نهي طلب زائی رواگر

  یطمع زندان شد و پندار زندانبان، تو زندان     بازار و تو بازرگان زيي شد خواسته، تمهنر

  یراني وزد، ناگه گدازد رو بویاگر باد     ی خود کامست هي پای ناستوار بواري دیکي

  ی طوفانیاي درني کرد زدي باشهيترا اند     داي برفت و گشت ناپی کشتیس باي درنيدر

  یجاني پوش، ار نه بیا بجان از فضل و دانش جامه   یچشمي ار نه ب،یفزاي بی از معرفت نوربچشم

  ی که خود بردنش نتوانیبدوش کس منه بار     ی نپسندشي خوی کز برای مپسند رنجبکس

  یماني باش ار طالب ملک سلشي خویگدا     ی گنج قارونی کن اگر در آرزوقناعت

  ی سر نهادن روز قرباندي باليچو اسمع    یپوئي عشق مقي گر طری از جانفشانمترس

  یداني نه م،یپرسي نه م،یبازي مکبارهيهمه    وقت و فرصت را یها  مهرهی نرد زندگانبه

  یوده دامان کنون آل،ی پاک بودستیکه روز     ديي ز خود شرمت نمزد،ي ادي پاک آفرترا

  یخواني را نمقتيکه هرگز دفتر پاک حق     را طاني شیهاي ژاژخائیريپذي آنرو ماز

   دبستانني ای کز شاگردهاويبداند د   جز درس عرفان تا که از رفتار و گفتارت مخوان

  ی بردن با تن آسانشي از پتواني میچه کار    ی رائهي از دل ستردن با ستواني می زنگچه

  یراني مخواهندي را هر جا که مشيسمند خو     و گمراهان وانندي تو دنايشواي ره پنيدر

  یچاني بپمني تا گوش اهر،یمگو جز راست   ی علم و هنر، تا سربرافرازی مهي جز خمزن

  یاني ننگ، عری بود از قباتر بندهي زیبس     راهني پسي و از تلبی قبا کردی کارزبد
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  ی چون نگهبانان نگهبانی روزش نکردیکي     جان را ی  بام قلعهواري در و دی کندیهم

  ی آتش، ز نادانني دری در افتادیز نادان   یني ز خودبغش،ي دل بی کردهي سیني خود بز

  یچرا از آفتاب علم چون خفاش پنهان     ی و سودهي مای بی در کارگاه مردمچرا

   ی ظلمانهي تني شب زکي تارني دریخواهيچه م    یسي در دوک نخ راني پرند و پرنیبافي مچه

  ی پور عمرانی و گاهمي گه ابراهیتو با دعو   کردن، شعله را گلزار  ستي را اژدها باعصا

  ی هست از کار و امانتيچرا تا دست و بازوئ   ی هست از درد بخروشتي تا زر و داروئچرا

  یراني از چه اندر راه ح،یدار  چو اسب و توشهینستي خوشه چی از چه معن،ی زرع و خوشه دارچو

  ی و هم کانیابي تي گر تربیتو خود هم گوهر   ی هستی رهي گوهر بکان تکي بهر ی کوشچه

  ی اما به آسان،ی صعبها آسان کنیتو خواه   یدردي اما به ب،ی دردها درمان کنی خواهتو

  یاباني بني امي تا مقبديفريسرابت م     سوزنده گي تن، پر سنگالخ و رستيابانيب

  ی گلستان،ی گل معنیديچو در دل پروران    یدي خورش را منور کرد،هايرگي نورت تچو

  ی تاوانري تدبیکي تن را با یخسارتها     ی معمارريي تغیکي جانرا با یهايخراب

  یماني پشیکي از ندي کوش، هرگز نایکيبه ن     یکي از نور تارچگاهي هدي نا،ی افزابنور

  ی و دهقانیورز کشایتو اندر مزرع هست     ی و داللیداري دانش خری  اندر دکهتو

  یشاني جز پریابي گمره نتي جمعنيدر   ني و کی خود را غبار از صرصر جهل و هومکن

  ی ثعبانندي چون گو،ی ابروی در هم کشیهم     ی خواهی مردمی و جایازاري مردم بیهم

  ی چرخ پتکست و تو سندانیني که بیرسد روز     یشيندي و نی دستانرا بکوبري پتک ار زچو

  ی کار خود بپوشانبي عی توانی کگريتو د   دايروزند و هر پنهان شود پ شمع حق برافچو

  ی و تو از گربه ترسانخوانندي مريخواصت ش     ی و تو پابند سالوسبوسندي دست معوامت

  یزاني گررستاني دبنيچرا چون طفل کودن ز     شد ی اخالق و معالرستاني فرقان دبترا

  یطاني انباز، تا انباز شنينباشد با تو د    ی آزی  دوست، تا همکاسهی با تو تقونگردد

  ی آزاده و عارف بعنوانیستي نیبعمن    یناريآور و منعم بد  نامیستي نبدانش

  ی گه الوان،یاهي گه س،یدياز آنرو گه سپ   نگارستان ی نقاش و خودکامی و هوري تصوتو

   یواني حی خوني کرا افتد پسند امنيجز اهر     ی رائهي و سی زبونني زدي چه زاشي آالجز

  ی بهر تو عنوانست چوپان،یستيتو چوپان ن   در ره، گرگ در آغل  وزي اندر چرا خور، پلنگ

  ی نه کتان،ی نه کرباس،یبائي نه د،ینه زربفت     یبافي خود ندانم با چه تار و پود مقماش

  ی چه اشنان،ی بهتر چه صابونتيز علم و ترب     شي آالمي جان ز شوخ و ری شستشویبرا
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  ی کن تا بر سر خوانريز خوان عقل، جان را س     ی علم، دل را آب ده تا بر لب جوئی جوز

  ی و گه در فکرت نانیتو گه در پرسش آب     یني و مسکی ناشتا را کشت ناهارروان

  ی که ارزانیگران کردند سنگت تا نپندار     ی توشی که بینگاري کندند بارت تا نايب

  یزاني فرخنده مني تا دریني نبیسبکسار     تاري باک تا عقلست معی ندارشي آالز

  ی بخندانارانراي و هوشی کنیچرا مست     را ی زندگانی بگذرانی با هزل و مستچرا

  ی در هر کو بجوالنق،ي توفی  از کوچهريبغ   ی خاکی از درگه اخالص، بر هر درگهريبغ

  یو عطشان ینوشي چون هرگز نمستيگناه ک   واني حی  وجود اندر، بود صد چشمهیبصحرا

  ی و مرجانديمکن فرصت تبه، غواص مروار     یفتادي ناي درني غرق گشتن اندریبرا

  یشاني کجا بهتر ازهاي بد سگالنيتو با ا     ینامي را بدسرشت و پست ممناني اهریهم

  یاش هر روز مهمان  چرا بر سفره،یدياگر د     شهرت را ني مطبخ خونیها  الشهیديند

  یاني بار عصريسبکبارت چرا خوانند، ز     یشي و بداندی کارت چرا دانند، بدرانکو

  ی چرا جان را برنجانی خاککري پیبرا     ی چرا دل را بفرسائی مردم آزارغيبت

  ی و چنگال و دنداندلي و هژبر بیهژبر     ی کتاب و خط و امالئی بري و دبیريدب

  ی لرزانديون ب چی اندکمي کاز نسنيتو مسک      در افتادن ی دانی با تند باد زندگکجا

  ی چند بنشانی نهال،یهمان به تا که بنشست     ني نشستن جاودان، پروی گلزار نتواننيدر

  

  ی دل نهانی اه،ي تني اندربسوز

  یبانيمخواه از درخت جهان سا       ی دل نهانی اه،ي تني اندربسوز

  ی سرگرانکندي برزگر منيگر ا       فشاني در مزرع خود بسبکدانه

  ی بهتر از کاردانیچه رسم و ره       کردن ستيبا کار آگهان کار چو

  ی پاسبانی وهي شاموزدتين       به گنج تو تا چشم دارد زمانه

  ی شادمانیکي انده و آن یکي         ی اوراق هستدندي و سفاهيس

  یگستراني دام مني که ایبرا       ی روزمي چرخادي صدي صهمه

  ی زبانرهيبگرداندت سر به چ       ی سفله درزني تو ای قباندوزد

  ی لوح و کتابش بخوانستيببا       ی کردوي مکتب دی شاگردچو

  ی بدانی و بدان تا که روزنيبب         هاي و دانستنهايدني دهمه

  یستاني را موي دی چرا تحفه       یريپذي گرگ را می  توبهچرا
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  یبدرماندگان رحم کن تا توان       توانا ی بازوت هست، ایروي نچو

  ی و ناتوانیحساب توانائ       با هم  نامه، ثبت استلگوني ننيدر

  ی جواندي ناري کز پش،ينديب        یري ز پی بروز جوانجوانا،

  یگاني روز هم رایکي رديبگ       داد گاني ترا رازدي که ایروان

  ی چون بفردا نمانی کنیچه کار       کار تو ز امروز ماند بفردا چو

  یبان نکردند با هم ترهيبخ     کشتن ماست، ورنه شب و روز غرض

  ی و گر برپرانیگرش پر ببند       کبوتر ني ز تو باز دهر ابدزدد

  ی قضا ناگهانیها بود حمله       ني و سنگگاهي تو بی خوابهابود

  ی گونه بازارگانني است ایشگفت       سود را چرخ ،ی را تو برداشتانيز

  یکشاني ورطه خود را تو خود منيبد       نفس گمراه ی از پیروي خود متو

  یز بام افتد، گرش از در بران       س رهزن آز پروا   ز کندارد

  ی دزد جهانی کاالزيتو خود ن     از فرصت کار و کوشش یدزدي مچه

  یز کردارها گه سبک، گه گران       کار تو شد چرخ اخضر یترازو

  ی خرد را فسانغي تز،ييبه تم         ی را فسونی مار هور،يبتدب

  ی جهل را بردرانی اگر پرده         ماند دهي تو پوشیبهاي عیبس

  ی را وارهانشيز گردابها خو       دني رهی گرداب نفس ارتوانز

  یپروراني گرگ منيکه چون بره، ا         بر تو بخندد امي گرگ ایهم

  یاني کن اکنون که خود در میجيبس       ستي نی جز دمیستي تو و نانيم

  ی همانی از نخست آنچه بودزيتو ن       یتي بود گني همني روز نخستز

  ی کشانی تن، ز دردی خانهيبه م       ی جان، شکسته سبوئی  سرچشمههب

  ی عقل را نگسالنی که سر رشته       کني وجود آنچنان کار مبدوک

  ی است عمر و تواش بادباننهيسف       است عقل و تو گنجور عاقل نهيدف

  ی نهانیتيمپندار کاز چشم گ       چرخ گردان ندتيب ی چشم مبصد

  یاني عی هر که هستنهي آنيدر       یدي پدی دائره هر چه هستنيدر

  ی مار را در دهاننيتو چو صعوه ا       ی باد را در کمندني چون ذره اتو

  ی را بشنوانشي خوی دهيکه بشن       چو اندرز من، از تو خواهم یديشن

  ینشاني سفره بنگر کرا منيبر ا         ناهار وي سفره آماده و دترا
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  ی نانش رسانستي گر ناشتائکه       یدي رسی آن روز برنان گرماز

  ی داناري دل که بسیکنيچه خوش م         از تو داند شتري بی بسزمانه

   ی و گر پهلوانیکشد گر جبان       داني کام و ناکام، چرخت بمکشد

  ی که اندر کمانیريتو مانند ت         آخر  ندازدي سپهرت بکمان

  ین کارواني همراه اکچنديتو        خامش ستي و سال چون کاروانمه

  ی گر کتانا،ي گر بوربه،ياگر د       کارگاهت ی  کند رشتهتيحکا

  ی کانکروزي و ی بحرکروزيتو         پاک وجودند ی گهرهاهنرها

  یاني که با باز هم آشیديند       کبوتر ی ای ساختیا  خانهنکو

  ی با عقل همداستانمينکرد       جهل زان کرد دستان که هرگز بما

  ی برآنی روزگارهي از سزيتو ن        ی تا بسوزی هووي دبرآنست

  ی باغبانکنديقضا و قدر م      نامست شيتي باغ دلکش که گني ادر

  یزباني از مديفلک زود رنج       نفس بود مهمان کي گل بگلزار،

  ی دولت بوستانی بنظاره         گلستان ی سومي تا خرامايب

  یبطرف چمن کرد گوهر فشان         اي آمد ز دری ابر آذارسحر

  یزند طعنه بر نقش ارژنگ مان       الوان نياحي ریا از صفنيزم

  یاني پرنراهنيببر کرده پ       ی بسر نرگس از زر کالهنهاده

  ی پل زندگانیکه کردست بر رو       کردن ستي کوچکه کوچ بانياز

  ی خاکدانني اندربنديچرا پا       کني روح، پرواز می بشکن اقفس

  یهمانيرکسان م بر کرهيمکن خ       انستيات آش  تو و سدرهیهمائ

  یماني غي و تی هندريبشمش         گرفتند اقطار عالم رانيدل

  ی نشانی نماندست جز بینشان       آن نامداران و گردنفرازان از

  ی و طهمورث باستانديبه جمش       تا چه کردست گردون گردان نيبب

   یروانيچه شد تاج و تخت انوش       دي و گوی دهان طاق کسرگشوده

    ی شد گردش آسماننگونهيبد        نيه دهر، پرو است رسم و رنيچن
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  ی با عقل در چون و چرائیهم

  ی در راه خطائندهي پویهم       ی با عقل در چون و چرائیهم

  یستائي کردار بد را میهم       کار تو کار ناستوده است یهم

  ی باز هوائی  پنجهرياس         ی عقاب آرزوئگرفتار

  یتو همچون بره غافل در چرائ       چراگاه ني گاه پلنگ است انيکم

  ی اژدهائني ای تو آخر طعمه       یتي تست گی اژدهاسرانجام،

  ی پاس آشنائچيندارد ه       آشنا کش ني شو، کاگانهي بازو

  ی بپائیري چون در آن دیفتيب       همچون درختست و تو بارش جهان

  ی هرگز رهائافتني ینخواه        کنه و کرانه ی بیاي درنياز

  یکه مانند کمان فردا دوتائ       یاکنون راستکار آموز ري تز

  یکه خوش نبود طمع با پارسائ       و پارسا شو ی حرص گوبترک

  ی روشنائی بی دهيچه سود از د      ی فکرت و رای حاصل از سر بچه

 ی کشتنش از ناشتائديببا        ني ناشتا شد نفس، پرونهنگ
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   و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو

  

  آتش دل

  ستيکه هر که در صف باغ است صاحب هنر    به الله نرگس مخمور گفت وقت سحر 

  ستيشکوفه را ز خزان وز مهرگان خبر       ما را دهدي نوروز می  مژدهبنفشه

  ستي و فربي منظر است زني که دریبهر رخ   و فرش ز خون دل است بي رخ تو که زبجز

  ستي و اثری نقشزي ز من نفهي صحنيدر       صاحب هنرم زيمن ن داد که جواب

  ستيهمان بر سرم از جور آسمان شرر       سوزمي نمچگاهي آتشم و هانيم

  ستي است در ره خطریهر آنکه در ره هست     خون آلود ی قباني خطر است اعالمت

  ستيشتري هماره نیتيبدست رهزن گ     رسد زي خون من و نوبت تو نختيبر

  ستي ز شب تا سحر گهان اگراني میول     اگر گل امروز خوش بود فردا  استخوش

  ستي تا که پا و سرم،يفتي نیکه تا ز پا       آموخت یستادگي آن، زمانه بما ااز

  ستيز خوب و ز شب چه منظور، هر که را نظر     اهي بگیگري نظر به گل افکند و دیکي

  ستي بهر سبزه و گلشن گذرصبا صباست،     گذردي بر تو منجاستي که امي هر نسنه

  ستيگر که گل بطرف چمن هر چه هست عشوه     الله و نرگس چه فرق، هر دو خوشند انيم

  ستي و زرمي تو را که س،یبفقر خلق چه خند    ني و زر و من ز خون دل رنگمي غرق ستو

  ستي آتش جگرنجاستي که در ایکه آتش     خاموش شود ی آب چشمه و باران نمز

  ستي دگر، کار قصه دگرثيسخن حد       ی هنرمندنيم بد نبودی نماهنر

  ستي و سحری که مهمان شامليبدان دل     از بساط چمن تنگدل نخواهد رفت گل

  ستي آستردينمايهنوز آنچه تو را م       یدستي سخت قضا و قدر ندی روتو

  ستي الله کار مختصریکه کار زندگ     ی معنني آن، دراز نکردم سخن دراز

  ستي ثمری عمر بک،ي ثمر نیکه عمر ب     گذاشت ادگاري بینکوئ آنکه نام خوش

  ستي نامورست،ي نشياگر چه نام و نشان       دي رنج کشکي در طلب نام نکهيکس

  

  آرزوها

   از خوب و زشت چرخ اخضر داشتنیدل ته     دلبر داشتن ی خوشا مستانه سر در پایا

  کبوتر داشتن ني باز عشق آئشيپ      پر و بال آمدن ی محبت بني شاهنزد
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   جانان اندر آذر داشتنی رواديتن ب    بگداختن چون شمع و بزم افروختن سوختن

   احمر داشتناقوتي را سوداگر دهيد     را چون لعل پروردن بخوناب جگر اشک

  هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن   کجا نور است چون پروانه خود را باختن هر

   سکندر داشتنادي و دني نوشیزان هم    ت دل  در ظلمارنجي بافتني واني حآب

  عقل را مانند غواصان، شناور داشتن     علم اني پای بیاي سود، در دری برااز

  چشم دل را با چراغ جان منور داشتن     ختني حکمت اندر گوش جان آوگوشوار

   سرو و صنوبر داشتنیزيعار از ناچ     گلستان هنر چون نخل بودن بارور در

   داشتناگريميعلم و جان را ک    تن با دست دانش زر ناب  مس دل ساخاز

  چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن      پا کوفتن ی مور اندر ره همت همهمچو

  

  آرزوها

   را در دفتر جان داشتنقيمبحث تحق     پنهان داشتن دهي دل از دی خوشا سودایا

   نگهبان داشتنی و ب پاسبانیگنجها ب     کارگاه و دوک و جوال بافتن ی بها بهيد

   داشتنماني بستن، قدرت دست سلويد       فرمان خود کردن همه آفاق را بنده

   داشتناني و بنادي قضا، بنليدر ره س      دانش ساختن مي دل، اقلراني ره ودر

   غلطان داشتندياشک را مانند مروار     نمودن، مردمک را غوصگر اي را دردهيد

   کار دهقان داشتندن،ي خریملک دهقان     ستنيز تکلف دور گشتن، ساده و خوش از

  وقت حاصل خرمن خود را بدامان داشتن     شتني در کشتزار خوی بودن، ولرنجبر

   نان داشتنشتنيشامگاهان در تنور خو   را با کشت و زرع و شخم آوردن بشب روز

   رخشان داشتندي صحبت خورشیآرزو    وار   ذره،ی پستني خواستن در عیسربلند

  

  اآرزوه

   از خلق پنهان داشتنی مانند پریرو   خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن یا

   در آتش گلستان داشتنميهمچو ابراه   بال بر گردون شدن ی پر و بی بیسي عهمچو

   و دل فارغ از آشوب طوفان داشتندهيد     افکندن چو نوح اي درني صبر اندریکشت

   داشتنرباراني آماده بهر تیا نهيس     هجوم ترکتازان و کمانداران عشق در

   رخشان داشتنديدر دل شب، پرتو خورش     را با نور علم کي دادن دل تاریروشن
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   داشتن مانيمور قانع بودن و ملک سل     افتني پاکان، گنج در کنج قناعت همچو

  

  آروزها

   داشتنروني بمي اقلني را ازهايرگيت     خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن یا

  گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن     تابناک ی بودن از نور تجلی موسوهمچ

   در اقطار گردون داشتنديخانه چون خورش     ني زمیهاي را ز آلودگشي کردن خوپاک

   بازار و مغبون داشتننينفس را بردن بر     را بازارگان کردن ببازار وجود عقل

  د گوهر و زر، گنج قارون داشتن وجویب     زر ساختن ی از هر مسا،يمي حضور کیب

   دگرگون داشتنی پرتو و تابیهر زمان     عالمفروز ی گوهری اندر کان معنگشتن

   جانبخش معجون داشتننيجان و دل را زنده ز     ختني آمگريکدي و علم و هوش را باعقل

   از بار، وارون داشتنشي خرد خویها شاخه     تازه، در پاداش رنج باغبان ی نهالچون

  هر کجا مار است، آنجا حکم افسون داشتن     شدن یزداني آنجا نور وست،يجا د کهر

  

  آرزوها

   داشتنی عمر جاودانکي گشتن، لستين     داشتن ی خوش اندر گنج دل زر معانیا

   داشتنی بازارگانی هيعلم را سرما     ساختن ی اوراق هستی باچهي را دعقل

   داشتنیران فرخنده گلشن باغبانوند   ی گلني رنگیا  اندر باغ جان هر لحظهکشتن

   داشتنی جانفشانیجان بتن تنها برا       پروراندن الجرم ی مهربانی برادل

   داشتنی عجز روزگار ناتوانادي     خاطر آوردن بدست ی را به لطفیناتوان

   داشتنیرواني از دولت نوشیپرسش      یکشبي جغد گشتن هماني مدائن مدر

   داشتنیگفتگو با طائران بوستان    قفس  پر بودن و از روزن بام ی بديص

  

   پروازیآرزو

   بال و پر بازیبجرئت کرد روز        با شوق پرواز یا  بچهکبوتر

  ی بر جو کناریگذشت از بامک       ی بر شاخساری از شاخکديپر

  کي چشم تارشي به پیتيشدش گ       کي بسکه دور آن راه نزدنمودش

   درماند در راهیتگز رنج خس       ناگاه ی وحشت سست شد بر جاز
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   پر کردري سر در زشيگه از تشو       بر هر سو نظر کرد شهي از اندگه

   زان ره بازگشتنیروياش ن نه       فکرش با قضا دمساز گشتن نه

   کدامستینه راه النه دانست       کان حوادث را چه نامست ی گفتنه

  ی نام و نشانینه از خواب خوش       ی آب و دانثي چون هر شب حدنه

   مادرش آواز در دادیز شاخ       ادي و کرد از عجز فری از پاادفت

  ی افتند مستان از بلندنيچن       ی است رسم خودپسندنسانيکز

  ی بردبارديبه پشت عقل با        ی از تو کاردياي نی خردبدن

  اريز نو کاران که خواهد کار بس       پرواز بس زودست و دشوار ترا

   هم پر و بالند،ي فزارويهمت ن       جرئت مه و سال ني ااموزندتيب

   دستبرد استميهنوز از چرخ، ب     و جثه خرد است في دل ضعهنوزت

  هنوزت نوبت خواب است و آرام       برزن و بام ی پاستي نهنوزت

  ستي طفالن را هوس نچه،يبجز باز       ستي انده بند و قفس نهنوزت

  ی را به گامی راه هستدينپو       ی پخته کس با فکر خامنگردد

   آموختديباي می زندگثيحد        اندوخت ديباي توش هنر مترا

  ستادني ایاز آن پس، فکر بر پا         هر دو پا محکم نهادن ديببا

   استی گاه پست،یجهان را گه بلند       است ی مستر،ي پر تدبی بدنيپر

  مي را شکارنيبباال، چنگ شاه        مي و دارري در، دچار گی پستبه

   مرا رنجد،ي بایترا آسودگ     و تو چون گنج  چون نگهبانمنجاي امن

   گردونیهاي سحربازینيبب      روني خانه بني زی روی هم روزتو

  اديکه آبش برده خاک و باد بن        ادي ی کنی آرامگه وقتني ااز

   نه از سنگد،ينه از چوبت گزند آ         امن دلتنگ اني تا زاشیا نه

  کان پرها شکستندز بالم کود         بستند اري در دامها بسمرا

   سری شد گهنيگهم سرپنجه خون       سنگ آمد گه از در واري از دگه

   گه از بازدم،ي از گربه ترسیگه       لحظه دمساز کي شمي آسانگشت

  یمرا آموخت علم زندگان         ی آسمانیها  فتنههجوم

   ز من پند د،ي و عمل بایز تو سع       بن برومند ی شاخک بنگردد
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   مادریآرزو

  ی و کشتی زرعی داشتیبعمر         ی بدشتی کشاورزدهيجهاند

  ی کار آسوده کردماريدل از ت       ی غله، خرمن توده کردبوقت

   گندمش پاکشديکه تا از کاه م       از باد و از خاک ديکشي مستمها

   انباشت انباری روز مکيکه تا         اري بسديدي از آب و گل مجفا

  ی و حصاریاريام شبهنگ       ی داشت با هر خاک و بادسخنها

   دهقانديکه از سرما بخود لرز       هوا شد سرد زانسان یسحرگاه

  ی شاخساریريشکست از تاک پ         ی و خاری آورد خاشاکديپد

   زد، آتش کرد روشننهيفروز       خرمن کي را نزدمهي آن هنهاد

   آواز در دادیبناگه طائر       آتش دود کرد و شعله سر داد چو

   هستی خرمن مرا هم حاصلنيدر       شصت یکياز  برداشته سود ی اکه

  ی را بسوزیمبادا خانمان         ی برفروزنجاي کتش ادينشا

   جهان راسوزديچنان دانم که م         انراي آشني ای گر کسبسوزد

   دفتر افتدنيحساب ما برون ز         آذر افتد ني بما زی برقاگر

   چندیمرغک یکه خواهم داشت روز       جستم بشوق از حلقه و بند یبس

   بانگ سرور استی النه بنيهنوز ا       آن ساعت فرخنده دور است هنوز

  یمرا آموخت شوق انتظار        ی شاخ آنکو داد بارني زترا

  ستي را آرزوئینهفته، هر دل       ستي کامجوئی که پوئی گامبهر

   جان راهاستي ناتوانميکه ب         بخش، جان ناتوان را یتوان

  

   بزرگانشيآسا

  اسودني نچارگاني خاطر بیبرا      : ستي بزرگان چشي که آساديا دهيشن

  الودني گشتن و دامان خود نميمق       ادشي است بنشي دهر که آالبکاخ

   افزودنکي نیهماره بر صفت و خو     ز عادت و کردار زشت کم کردن یهم

   خدمت تن، روح را نفرسودنیبرا       نشدن ی بری از راستهده،ي بهر بز

  مودني نپیا مانهيز خود نرفتن و پ      اري هشیابات زندگ شدن ز خربرون

  اش اندر پس است نگشود  فتنهکهيدر     است نسپردن ی در پشي که گمرهیره
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  راني وانيآش

   گلزاری سودي بپریمرغ         یاني ساحت پاک آشاز

  اري و جست بسیافتاد بس         ی و توانی فکرت توشدر

   سود منقاروهيو مبر هر گل          ی به بوستانی از چمنرفت

  داري دهر گشت بغماگري         ی زمانی خفت ز خستگتا

  چون برق جهان ز ابر آذار         ی از کماندي بجهیريت

   شادی نژند خاطرديگرد

  دني برون شدش پرادياز        در خون دي بال و پرش تپچون

  دني رساني ز آشدينوم         گردون روداري ز گافتاد

  دني ز درد سر کشدينال       روني کرد بشي پر سر خواز

  دني فارغ آرمی ستهيشا       دشت و هامون ستي که ندانست

  دني نماند تاب ددنيدر د         دگرگون ی زندگی  چهرهشد

   افتاددني که دل از تپمانا

  اني گشت شردهياز قلب بر       رست ی ز رنج زندگمجروح

  کاني خرد خست پی نهيوان س         بشکست في بال و پر لطآن

  جاني گشت بفي ضعديتا ص       جست نيدل از کم هي ساديص

  آلوده بخون مرغ دامان         آن فتاده بنشست ی پهلودر

   خانه شامگاهانیآمد سو         به پشتواره و بست بنهاد

   بدست کودکان داددي صوان

   در جرانهيافتاد ز آش       خرد ی مرغکد،ي صبح دمچون

  کسري  پرش بکندر،يتقد       خون دل خورد افت،ي دانه نچون

   مهر مادرثي حددينشن         حوادثش فرو برد نيشاه

         بر سر  هي ساشي کسنفکند         نشمرد چي فلکش بهدور

   نکرده، سوختش پرپرواز         مرد،ی سپهر زندگدهيناد

   بر بادديرفت آن هوس و ام

   از سفر بازامديوان رفته ن         گشت النه رهي شب و تآمد

   رازني افتديرده برون نکاز پ         فسونگر زمانه ديکوش
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   آوازگريخفتند و نخاست د         آب و دانه الي بخطفالن

  کس روز عمل نکرد پرواز         بامک آن بلند خانه از

   و شوق و نعمت و نازیآن شاد         انهي برفت از مکبارهي

  ادي گمشدگان نکرد کس زان

   و خراب ماند فرجامیخال         مني مسکن خرد پاک اآن

   از بامختيخار و خسکش بر        سقف و روزن  گلش ز افتاد

   و آرامري سی نه برایبام         نه بهر خفتن یآرامگه

  نابود شد آن نشانه و نام         روشن ی باد شد آن بنابر

   سپهر و اجرامیوز بدسر         گردش روزگار توسن از

   آبادی نشد آن خرابگريد

  

  ا ری ز خون چو ساغرديپرد         خرسند ري چرخ پی ساقشد

   رای سریا  به رشتهديچانيپ         افکند ی سر راه دامیدست

   رای دفتردي دررازهيش          پراکند یمني اتيجمع

   رای دریا بر بست ز فتنه         کند یا شهي ظلم ری شهي تبا

   رای بساط مادرديبرچ       چند ی بکام کودکختي رخون

   اد؟ي مگر نداشت صفرزند

  

  نهي آنيآئ

   چه تند خوستیتيفلک چه کجرو و گ! کاوخ       یا فت شانه گیا نهي سحر، به آوقت

   نکوستی همچو تواش طالعکهيخرم کس     روز کرد رهي را زمانه رنجکش و تما

   بهر جا که تار موستميکش یما شانه م       یکشي تو بار زحمت مردم نمهرگز

  در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست       ما ی و خم راههاچي و پیرگي تاز

   که خوبروستی تست هر آنکسیمشتاق رو       مي برشتري بتان بینکه ما جفا آبا

   و رو خوش کند عدوستبديهر چند دل فر     در قفا شمرد ی کسبي هر آنکه عگفتا

   روبروستکستيما را هر آنچه از بد و ن     خلق بما جا دهند از انک ی روشي پدر

  رچه مرا هست رنگ و بوست گل که هديخند     بطعنه گفت چه حاصل ز بو و رنگ یخار
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  بجوستي را که عیدر پشت سر نهند کس     اني خلق مکن موبمو عبي شانه، عچون

   که از همه بدنامتر هموستني گزیدور     که نام خلق بگفتار زشت کشت زانکس

   رفوستی ستهي نه شاد،ي جامه چون درنيا       مکن هي سی انگشت آز، دامن تقوز

   آرزوستافت،ي نتوان چگهيدردا که ه     است  خوشتر اکاري مهر دوستان راز

   را مدار دوستی کسازموده،يهرگز ن    است ی و راستی نشان دوست درستن،يپرو

  

   ثمری باحسان

   ساختمزهيکاز قطره بهر گوش تو آو       و گفت یا  ابر بر گل پژمردهديبار

   و تاختمايبگرفتم آب پاک ز در       ز گرد ات زهي بهر شستن رخ پاکاز

   نماند، ز گرما گداختمیا رخساره     بخشش و عطا ني شد اري گل که دديخند

   کردم و با خار ساختمیبا خاک خو       از فلک آمد، وگرنه من یناسازگار

   و بم که گفت قضا، من نواختمريهر ز       غيدري مرا، گرچه بچگاهي هننواخت

  اختمکاز بهر واژگون شدنش برفر     وجود من افراشت بخت گفت ی مهي ختا

  کاز طاق و جفت، آنچه مرا بود باختم       ستي برد ندي اممي ز نرد هستگريد

   نظاره، جهان را شناختمیکيمن با        نشناسد بجز جفا ی و مقصدمنظور

  

   گوهرارزش

  ی به روزنی لعلی  دانهديناگاه د       ی ز خرمنی بباغی نهاد رویمرغ

  یدني چنهيجز هوس چ نداشت ،یآر       ربود شي بچاالکست،يا نهي چپنداشت

  ی آزمودنکيچه ن!  آزمودنسانشيز     فکندش بخاک و رفت ستي نچي هدي دچون

  ی شکاف فتادم ز گردنني بایروز     که من لعل روشنم شي گهر به پخواندش

  ی معدنچيچون من نپرورانده گهر ه     ی شاهدچي هیگر  من نکرده جلوهچون

  ی به برزنفتدي نزهيو سنگرگوهر چ       چگاهي ورنه ه،یا  را فکند حادثهما

  ی هزار جلوه بنظاره کردنینيب     ی من کنی سوی چشم عقل گر نگهبا

  یافتاده و زبون شدم از اوفتادن     و تابهاست هاستي چه خوشنيام بب  چهرهدر

  یبفروشمت اگر بخرد کس، به ارزن     فروغ و رنگ ني مرغ و گفت که با اديخند

  یآن کو نداشت وقت نگه، چشم روشن       فرق در و دانه تواند شناختن چون
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  ی را چکند طفل کودنبيدرس اد     کي دهر بس کتاب و دبستان بود، ولدر

  ی نگشت به اندرز گفتنی آدمويد       ستي چه آگهقتي مجاز را ز حقاهل

  ی چه گلشن،ی چه دشتدهيخفاش را بد     در چمن مهي به که مرغ صبح زند خآن

  ی جان خوش از تنیعاقل نخواست پاک       یا  نجست پرتو گوهر ز مهرهدانا

  ی عمر سوزنکيآنکس که نخ نکرده ب     و دوخت دي چگونه جامه تواند برن،يپرو

  

   غزلکي از

  سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت    دوست، دوش شب ما سحر نداشت ی رویب

  ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت       نمودي بلند، چهره ز خاور نممهر

  فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت     کي لش،ي خوماري بر سر ببي طبآمد

   نداشتشتري بیآنگه که او ز کالبد     دي رسی سهراب کی که نوشدارویدان

   مگر نداشتی رهائديبار دگر ام     و جانفشاند دي ز قفس دی گلی بلبل،ید

   نداشت روز مگر بال و پررهي تدي صنيا       نزد چو بدام اندر اوفتاد ی و پربال

   سر نداشتی شعله در سر و پرواديديم     گداختي جز بشوق در آتش نمپروانه

  کز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت       ز من، که ناخلف افتاد آن پسر بشنو

   که وقت عمل برزگر نداشتیدر مزرع       موسم درو ی نکرده توده کسخرمن

   گهر نداشتیتا که نگوئ دهي دیايدر    ام   را چو گهر پروراندهشي اشک خومن

  

  ميتي اشک

   و بام خاستی شوق بر سر هر کواديفر       ی از گذرگهی گذشت پادشهیروز

   که بر تاج پادشاستستي تابناک چنيکا       ميتي کودک یکي انهي زان مديپرس

   گرانبهاستی آنقدر که متاعداستيپ     ستي ما که چمي جواب داد چه دانکي آن

   من و خون دل شماستی دهي اشک دنيا     و گفت  کوژپشتیرزني رفت پکينزد

   گرگ سالهاست که با گله آشناستنيا     است فتهي فری را به رخت و چوب شبانما

   خورد گداستتيآن پادشا که مال رع     پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است آن

   گوهر از کجاستی که روشنیتا بنگر     نظاره کن مانيتي سرشک ی  قطرهبر

   که نرنجد ز حرف راستیکو آنچنان کس   چه سود ی کجروان سخن از راست بهن،يپرو
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   و فرداامروز

   هستیکه مرا از تو تمنائ         ی آهسته به گل گفت شببلبل

   هستی رائني چنزيگر ترا ن       شدم ی راکي تو وندي به پمن

   هستی چه تماشائینيتا بب         ی فردا به گلستان باز آگفت

   هستیبائي زی هر طرف چهره       ماست یئباي که منظور تو زگر

   هستیهمه جا شاهد رعنائ       است ی برگ گلی بهرجا که نهپا

   هستی مصفائیچمن و جو         دارندي بی همگباغبانان

   هستیهمه جا ساغر و صهبائ         نرگس ردي از الله بگقدح

   هستینه ز زاغ و زغن آوائ       ستيا  ز مرغان چمن گمشدهنه

   هستینه به گلشن اثر پائ       است یادث خبر حوني ز گلچنه

   هستی مدارائليهمه را م       ستي نی را سر بدخوئچکسيه

   هستینائي بی دهياگرت د       ني که نهان است ببی رازگفت

   هستیکه خبر داشت که فردائ        گفت دي از امروز سخن باهم

  

  یدي و نومديام

  دي چون تو نشنیکه کس ناسازگار       دي سحرگه گفت ام،یدي نومبه

  ی شکستیدي دیبهر جا خاطر       ی بود بستی سو دست شوقبهر

  ی و آهی اشک،یا  ناله،یز سوز        ی بر در هر دل سپاهیديکش

   اشک آلود از تستدهيبساط د       هر چه هست و بود از تست یزبون

   کردنريجوانان را بحسرت پ       کردن ري تدبی کار بني است ابس

  ی بازارگانیگي مای بنيبد         یگان زنددمي ندی تلخنيبد

  ی را گزندی هر وجودیرسان         ی هر آزاده بندی بر پاینه

   رای دامنی از دست مهریکش         را ی خرمنی بسوزیباندوه

   را سوختشهي اندی شهيشرارت ر       آموخت یکي چشم را تارغبارت

  یهزاران آرزو را آه کرد       ی صد راه هوس را چاه کرددو

  ستي نیز تاراج تو فارغ، حاصل       ستي نی ساحلمن،يو ا امواج تز

  ستي راهکي هر ره تاریبسو      ستيگاهي خوش جا،ی در هر دلمرا
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  ی روشنائهايرگيشوم در ت         یائي آزردگانرا مومدهم

  ی را با ظالمینشانم پرتو         یامي را شاد دارم با پیدل

  از ماست شيداي عشق را پیبنا       از ماست شي وقت را آراعروس

  ی آرم ز موردي پدیمانيسل        ی را ره ببندم با سروریغم

   فرستمیبهر سر گشته، سامان         فرستم ی آتش، گلستانبهر

   استديخوش آن دل کاندران نور ام     است دي را نوی که عشقی آن رمزخوش

  شانيشما را هم کند چون ما پر       دوران ی گردشهادوست،ي ابگفت

  ی روزگاریاهيکه ماندم در س        ی کارستي نی با روشنائمرا

  دي بر من، بر تو خندستيجهان بگر          دي و امیدي نومکسانندي نه

  ستودم یبکردار تو خود را م        بودم دي آن مدت که من امدر

  چمنها، مرغها، گلها، قفسها         هوسها ها،ي هم بود شادمرا

  ن ساخت کار م،یهمان ناسازگار         بگداخت امي ای دلسردمرا

   ماند و پژمردکشبي نهيگل دوش       شب ز باد صبحگه مرد چراغ

   خردني و گشتم چندمي دیدرشت       ام برد   محنت جلوهیهاياهيس

  دمي چکی و از چشمیشدم اشک         دمي تنگ آرمی در دلشبانگه

   آهیکي و گشتم دمي دیشکنج         بودم سحرگاه یا  نالهدميند

   غمناکی مرا دلهایخوشند آر      اک  کاز غم بود پی در دلني بنشتو

   رامايچه فرق ار اسب توسن بود        از دست ما بردند فرجام ی گوچو

   دي برق امدي درخشیهماره ک       دي درخشی و چون برقدي امگذشت

  

   فقراندوه

  دي شد سفی موشتنميز پنبه ر! کاوخ     گفت وقت کار یرزني پشن،ي دوک خوبا

  دي و قامتم خمام دهيکم نور گشت د     دوختم  بس که بر تو خم شدم و چشماز

  دي زار که فصل شتا رسستيبر من گر       مرا ی  آمد و گرفت سر کلبهابر

  ديهر کس که بود، برگ زمستان خود خر     ستي جهان تهزي من که دستم از همه چجز

  دي امیکي آن ،ی آرزوست گر نگرنيا     و زغال زمي بکس ندهد هی زر، کسیب

  دي خزیا  هر خزنده و در گوشهختيبگر       شي خوانيده در آش بست هر پرنبر
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  ديچون گشت آفتاب جهانتاب ناپد       فتد چارگاني از کجا به روزن بنور

  دي دلم ز سر انگشتها چکی خونابه       رنج پاره دوختن و زحمت رفو از

  دي وصله کردم، از آن رو ز هم دری رونيز     ديام نما  جامهی  وصله در همهی جاکي

  دي بند دستم و چشمم دگر ندديلرز      ی خواستم چو بسوزن کنم نخروزيد

  دي شنگاني همسای  طعام خانهیبو     بس گرسنه خفتم و شبها مشام من من

  دي و باران، دلم طپدميهر گه که ابر د       شي گشتن اندود بام خوري اندوه دز

  ديس آرمدر برف و گل چگونه تواند ک     ی سقف من، از بس شکستگزنستيپرو

  دي تارها تنام ختهيبر بم و سقف ر     صبح در عوض پرده، عنکبوت هنگام

  دي خارها خلی من بهر قدمیبر پا       یا  غنچهی باغ دهر بهر تماشادر

  دي دوام دهي سرشک زان سبب از دليس        ام دهي داري حادثه بسیالبهايس

  دي رمچارگانيز باقبال از چه راه      چه شد که چهره ز درماندگان بتافت دولت

  ی حدني مکوب که سر دست ااش هودهيب     خورندي نمني توانگران غم مسکن،يپرو

  

   رنجبریا

   رنجبری از بهر نان از چهر آب اختنير     رنجبر ی جان کندن اندر آفتاب ای بکتا

   رنجبری عتاب ااي مزدت جز نکوهش ستيچ   زافتاب و خاک و باد یني که بی خوارنهمهيز

   رنجبری ز هر خان و جناب ایترسيچند م     ی کن پرسششتني خومالي حقوق پااز

   رنجبری کن خضاب ایوندران خون دست و پائ   زي آنان را که چون زالو مکندت خون برجمله

   رنجبری حجاب ای بقتيتا شود چهر حق     و حبس کن ري را بگی آز و خودپرستويد

   رنجبری را جواب ارانيفق دهد عرض یک     دهدي می که بهر رشوه فتوی شرعحاکم

   رنجبری چون غراب ای مردار خوارکنديم     ی ز هر آلودگداندي خود را پاک مآنکه

   رنجبری هر شب کباب اکند ی مهويخواجه ت     ستي شامند شبها باک نی که اطفال تو بگر

   رنجبری امشب ماهتاب اتابديغم مخور، م    ی گردون روشناست دهي چراغت را نبخشگر

   رنجبری فهم کردن از کتاب ایتو چه خواه     و فرزندانشان رانندي دانش ام خوردر

   رنجبریکارگر کارش غم است و اضطراب ا      آگهند استي آنانند کز حکم و سمردم

   رنجبری اابي بر ثیرو تو صدها وصله دار   اوست قي بزرگ و الکوي نی  که پوشد جامههر

   رنجبری کردن اجتناب استيبايخاک از تو م رنگ از گردورهي تتي شوخست و روات جامه



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ٧٥ 

   رنجبری حساب اشانيکس نخواهد خواستن ز   محضر رواست ني حکام اندرسندي چه بنوهر

  

   گربهیا

   دگر باریامدي و نیرفت       گربه، ترا چه شد که ناگاه یا

   کارنيمعلوم نشد که چون شد ا       روز گذشت و هفته و ماه بس

  اري بسستيدر دامن من ته         تو شبانگه و سحرگاه یجا

  کار تو زمانه کرد دشوار         راه تو کند آسمان چاه در

   نه بر بامیا  نه بخانهدايپ

   فراموشیشوي نماديکز          ی دانز،ي عزی  گمشدهیا

   بر سر و گوشدي کشتيدست         یهماني آنکه ترا بمبرد

   در آغوشیبنشاند تو را دم         ی تو را بمهربانبنواخت

   ما ز آفت موشی در خانه         ی سخن نهانني امتيگويم

   ماند و نه خامی پخته بجانه

  ی شکار ماهیکردست گه         در شب تار زي تی  پنجهآن

  یدر چنگ تو مرغ صبحگاه         گرفتار یا لهي است بحگشته

  یبانو دهدت هر آنچه خواه         انبار ی گذرت بسوافتد

  یاهي و سآلود بروغن       طمع، سرت دگر بار گي ددر

   به زمان خواب و آرامیچون

   صبحگاه خوشتری از خنده         سه فرزند ی تو داشتآنروز

  گري دیها در دامن گربه         چند ی نژند روزکخفتند

   کجا و مهر مادرگانهيب         ز مادرست خرسند فرزند

  گشتند بسان دوک الغر       وندي عهد شد و شکست پچون

   دامني و برون شدند زمردند

   که بود مهتابیبر بام، شب         ی دارادي شي خویاز باز

   آبی افتاد و شکست کوزه       ی چو ز دست من فراریگشت

   به از سمور و سنجابیآن مو         ی چو آب گشت جارد،يژول

   من از خواب،ی تو ز شبرویماند         ی کارزهي و ستی آشتزان
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   رامی شدی آن همه توسنبا

  یافزوده شود به دردمند         شي شد بداندبي که طبآنجا

  یزنهار به زخم کس نخند         شي نزندي مشهي مار همنيا

  ی و بلندی و پستغولهيب       شي در پس و پستي بسهشدار،

  ی ره فلک نبندلهيبا ح       شي از خوی حمله قضا نرانبا

  امي است ای گر زندگغماي

  

   مرغکیا

   آموزدنيپرواز کن و پر         انهي مرغک خرد، ز اشیا

   آموزدنيدر باغ و چمن چم         حرکات کودکانه ی کتا

   آموزدني رم،یرام از چه شد         زمانه شود ی تو نمرام

   آموزدنيبر مردم چشم، د         نه اي که دام هست شيمند

   آموزدنيهنگام شب، آرم         روز بفکر آب و دانه شو

   النه برون مخسب زنهاراز

  

  سان شدست آباد که چیدان         ی که داریمني ای  النهنيا

  ادي بلند بننيتا گشت چن         ی هزار استوارکردند

  ادي ز دستبرد صشيدور           ی باوستادکاردادند

  ادي یوز عهد گذشتگان کن         ی گذاری عمر تو با خوشتا

   کودکان نوزادشيآسا         ی آردي روز، تو هم پدکي

   پرستاری گه،ی شوهي داگه

  آرامگه دو مرغ خرسند       بود ني از اشي پاک، پی  خانهنيا

  وندي شده از دو عهد و پکدلي         اندود انهي به گل آشکرده

  هم رنجبر و هم آرزومند       چه در سود اني چه در زکرنگي

   چندیا ضهي بديآورده پد         گردش روزگار خشنود از

   مادر بس نهفته فرزندنيو         پدر هزار مقصود ک،ي آن

  ماري و خورد تدي رنج کشبس
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  ی پاسبانیبنشست برا         نگران ببام و روزن یگاه

  یدر فکرت قوت زندگان         گلشن ی سودي بپریروز

  یباني سایآورد برا       و برزن ی ز کوی بسخاشاک

    ی مهربانثي حدآموخت        ن چند به النه کرد مسککي

   ی نمود جانفشانآنقدر         از تنختيآنقدر پرش بر

  داريتا راز نهفته شد پد

  در دامن مهر پروراندت       هم شکست و مادر  بضهي بآن

   نشاندتشتني پر خوريز       پر ی و بفي ترا ضعدي دچون

   رساندتیا وهيتا دانه و م       رفت کوه و دشت و کهسر بس

   خواندتانهيبر بامک آش       دهر خوشتر ی گشت هواچون

   پراندتیا از شاخته بشاخه         تا که آخر دي پراريبس

  رفتار رسم و تي بسآموخت

   دامی از زحمت حبس و فتنه         ی چنانکه دانستي آگهداد

   مپر ببرزن و بامگاهيب         ی که تا توانی همآموخت

  سرمست براغ و باغ مخرام           ی بهار زندگانهنگام

  روز عمل و زمان آرام         ی که در نمانی بسديکوش

   سرانجامیافتيچون تجربه          یگاني رنج رانهمهي ابرد

   کارنيبتو واگذاشت ا و رفت

  

   بروتباد

   من دو صد هنر استیکه بهر مو         ی طعنه زد به نادانیعالم

  مرد نادان ز چارپا بتر است       جو نخرند مي را به نی توئچون

   بر تن تو درد سر استن،ينه سر ا       بر دل تو بار بالست ن،ي تن انه

   خور است خواب وشهيتو که کارت هم         ی شاخ هنر چگونه خوربر

  هر که در راه علم، رهسپر است         جهل روي پچگاهي هنشود

   استخبريمرده است آنکه چون تو ب         یخبر ی و بی زندگنسزد

   دگر استی را اشارتیمردم       است ی آزادگان، دگر راهره
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  خرمن آنرا بود که برزگر است        آنرا رسد که رنج برد راحت

  م افروز چون خور و قمر استعال        و فضل در سپهر وجود هنر

   و فرصتت هدر استچي هتيهست         ی تو هفتاد قرن عمر کنگر

  ره ما را هزار رهگذر است       سوداست ی ما را بسر بسسر

   شما نظر استی را سوینه کس       است ی شما را از دهر منظورنه

  مگسانند هر کجا شکر است         خلق، دوستان منند ی همه

  که مرا علم، همچو بال و پر است        پرم  مرغ هوا سبک بهمچو

   سپر استلتمي فضدان،يروز م         است اري دانشم ر،ي تدبوقت

  تر است  تازهشيا هر زمان جلوه       دي حکمت، خزان نخواهد دباغ

   و زر استميهر چه در کان دهر، س       ستي گنج عرفان نی وهمتراز

   راهبر است و روحیجسم راه       او ی  مرغ است و فکر دانهعقل،

  عمر چون پنبه، جهل چون شرر است       ز جهل تو سوخت حاصل تو هم

  آفتاب شما به باختر است        ما شامگه نخواهد داشت صبح

  آنچه گفتم هنوز مختصر است          ی بتری ز گفتار من بستو

   و چه شور و شر استی چه پر گوئنيا        ستي ما را سر مناقشه نگفت

   را ظفر استیکه نه هر جنگجو       مگرد هني سبب گرد جنگ و کیب

  علم، خود همچو صبح، پرده در است     خود همچو مشک، غماز است فضل،

   و نه بام و در استهياش پا که نه       یني است پست، خود بی بنائچون

   ز آستر استیابره را محکم       عمل چو باد هواست ی بی گفته

   اثر استی علم بست،يتا عمل ن       نسوخت لهي فتی شمع بچگهيه

   پسر استیمادر دهر را بس       مدان ري نظی برهي را خشيخو

   بصر استی بر آنکه بیچند خند        ی پوی راهست،يا دهي داگرت

  نه ز هر نام، شخص نامور است         زاد ی کارکي ز نیکنامين

  شاخه عجب را چه برگ و بر است       خواه را چه معرفتست شتنيخو

   سبد، نه تر استنيکه نه خشک اندر        تم  سخن گفتن تو دانساز

   ثمر استیهمه باد بروت ب       ستي ز نور دانش نی تو برقدر

   هنر استی که بیخنکا آن کس        است فضل اهل هنر ني ااگر
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  ی زندگیباز

   استی چه کسني و گفت اديچي پیرو        ی وقت پختن، از ماشیعدس

   استی فزون و چون تو بسزانکه چون من        و گفت غره مشو دي خندماش

   استی عدسايچه تفاوت که ماش        خواهد پخت پزند،ي چه را مهر

   استی که خار و خسیکنيتو گمان م       اند ختهي هر چه رگ،ي تو در دجز

   استی تو بهر ملتمسزيجست و خ       است ی مقصودی من برازحمت

   استی کسشي خواري در دیهر کس       هر که هست محترمست کارگر

   استی جرسیعمر چون کاروان ب       هشدار رود،ي از دست مرصتف

   استیگر پر باز و گر پر مگس       است ی پروازی را هوای پرهر

   استی و هوسی و بازیهوئيها       ميگوئي هر آنچه مقت،ي حقجز

   استی تا نفسميزنيدست و پا م         اي درنياندر!  توان کردچه

   استی مرا بر خالص، دسترسنه       است یروئي تو را بر فرار، ننه

   استی فرسايکس نپرسد که فاره          را بار بر نهند به پشت همه

   استی و قفسیعاقبت رمز دام       ی که گنجشکاي که طاوس گر

  

   شکستهبام

  ی بر سرختي و فرو ریبشکست بامک     خراب کرد ی خردی  و النهدي وزیباد

  یوز خون سرخ شد پر یافتاد مرغک       ی و تبه گشت فرصتیکري پديلرز

  ی بسته شد در،یا از دستبرد حادثه     ی ماند رهروی ز ره،ی ظلم رهزناز

  ی ز دفترینابود گشت نام و نشان      ی عهد و مودتی  هم گسست رشتهاز

  یو آن خار و خس فکنده شد آخر در آذر     از آن النه برنخاست گري شوق داديفر

  ی ز مادریاد کودک خرددور اوفت       یا  چند سالهی گشت آرزوزيناچ

  

   و موربلبل

  گشت طربناک بفصل بهار        قرار ی گل بی  از جلوهیبلبل

   برفشاندیرقص کنان بال و پر       نغز خواند ی چمن آمد غزلدر

  ديتا که بشاخ گل سرخ آرم       دي بدانسو پری سوني از اخوديب
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   درختی بپادي دیا مورچه       رخت فکندي جانان چو بیپهلو

   قدمش استوار،یبا همه خرد       و کار ري همه تدب،یچيه همه با

   نشود واژگونشي سعتيرا         نگردد زبون امي انده از

  شتنيپا ننهد جز بره خو         نراند ز بتان چمن قصه

   موری لحظه تماشایکيکرد        دلداده بعجب و غرور مرغک

   چو تو کوته نظردميمور ند        خبري بی کنان گفت که اخنده

  ستي انبار نی وقت غم و توشه       ستينشاط است، گه کار ن روز

  نيدولت جان پرور نوروز ب         نيروزبي طالع فیهمره

  نگر ی و مشنو ی من،ي بنشنيه      زحمت و مشکن کمر ني مکش اهان

   رازي ابر گهرری معجزه         را زي مرغان سحرخی نغمه

  و تاب صبري عاشق بی ا،یغافل       جواب نساني بدو گفت بدمور

  ستيا  هفتهی کبک دری قهقه       ستيا  هفتهی مرغ سحری نغمه

   زمستان رسدینوبت سرما         رسد اني بپاکروزي تو روز

   بسازی توش و نوائگهيجا       بساز ی دوست، سرائی من اهمچو

   ما، سود مای هي جز از ماستين       نشد از روزن کس، دود ما بر

  یا گانهي نروم بر در بتا         یا  بام و در و خانهام ساخته

   و تو عارميا ما هنر اندوخته        من بکار ،یکن هي بسخن تکتو

  مزد مرا هر چه فلک داد، داد         خاکم و مزدور باد  کارگر

  ستي ننگ نیبس هنرم هست، ول       ستي تنگ و دلم تنگ نی بسالنه

  کنمي وقت رفو میپارگ       کنمي دوست نکو می خود، اکار

   ما کرد سپهر آنچه داشتیروز       و روز چاشت  شبمي دارشبچره

  بالش ما همت ما بود و بس         کس ني ببالمي ننهادسر

  شي خوی فردای گرد کن آذوقه       شي خوی کن امروز چو ما پارنجه

  بنگر از آغاز، سرانجام را         به گل، بام را ینداي و بزيخ

   سخنکار، گرانسنگتر است از      افروزتر است از چمن   دلالنه

  چرخ بلند از تو کند بازخواست       راه راست ني راست در ای نروگر

  دهر بدوش تو نهد بارها       کارها ني پخته در ای نشوگر
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   باد خزانی  فتنهبردشيم       هماني ترا مستي دو سه روزگل

   توبه به مستان مگوی مسله       ز سرما و زمستان مگو گفت

  ستي خاک نبردشيچرا مباد        ستي گل ما را ز خزان باک ننو

  دامن گل بستر ما شد مدام         بام مي ز گل اندود نکردما

   فرصت کوته نشدنيآگه از         دلسوخته آگه نشد عاشق

  هر سحرش چشم بدت دور گفت       همه شب بر سر آنشاخه خفت شب

   داشتديباغ و چمن رونق جاو        داشت دي بدانگونه که امکاش

   و گه جوالن گذشتفيگشت خر      ت  گذشنساني چند بدی مهچونکه

  برگ ز گل، غنچه ز گلشن فتاد       چمن زرد شد از تند باد چهر

   برفتغمايوان گل صد برگ ب         برفت کجاي گلزار بدولت

   نماندی روز وصال،یشام خوش         نماند  ی رخ دلدار جمالدر

   نداشتیگلبن پژمرده بهائ       نداشت ی و صفائبي چمن ططرح

   ربوددايراحت از آن عاشق ش        مد و کاال ربود  خزان آدزد

   مستان شدهیاريموسم هش         که هنگام زمستان شده ديد

  ندوختهيدانه و آذوقه ن       سوخته ی از برق هوخرمنش

  دست طلب نزد همان مور برد       و دل نور برد دهي از داندهش

   کجامانيمور کجا، مرغ سل       خانه و مهمان کجا ني چنگفت

  یا دهي کجا دشيندي بکين         یا دهي روز مرا دیکي گفت

   نواستی چرا بنهيمنعم دوش       تو بگوش آشناست ثي حدگفت

  دمتيرقص کنان، نغمه زنان د       دمتي صف گلشن نه چنان ددر

  ی داشتی صنمبايصحبت ز        ی داشتی دود و دمی بی لقمه

  یزدي ما میطعنه بخاموش       یزدي صال م،ی لب هر جوبر

  خاطرت آسوده و خشنود بود         آنروز گل آمود بود تبستر

   توني و چونست نگاریچون         تو ني بال و پر زرختهير

   آن گل نوزاد مرد؟یشنويم         مرا باد برد ني نگارگفت

   دهميام، برگ و نوائ گرسنه         ده مي و جائکني میمرحمت

  ستي خور مور بجز مور نزهير       ستي که در خانه مرا سور نگفت
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  ميا  خستهی گه کار، بسستين       ميا  خود بستهی  که در خانهرو

   زمستان ماستی سرمای توشه       که در انبان ماست ی و قوتدانه

   دتيشاهد دولت بکنار آ         دتي تا که بهار آني بنشرو

   دهدی و باردي رویشاخ گل         دهد  ی بکار تو قرارچرخ

   خامی بسوداميدپخته ندا         وام گانهي ز بمي نگرفتما

   شتا، ناشتاست اميچون تو در ا       گر وام دهد، خود گداست مورچه

  

   و بوستانبرف

  یگذاري مرانيکه ما را چند ح       گلستان گفت با برف ،ی ماه دبه

  ی پس نبارنيچه خواهد بود گر ز       بر گلشن و راغ یا دهي باریبس

  یگوار بخوبان سوی کردیبس        از تو دي گلبن، کفن پوشیبس

  ی هر زخم، گشت آن زخم کاریزد       وستي نپگري هر چه را، دیشکست

  یاري هم نی برگ سبزدينو        ی غنچه نشکفته بردهزاران

  ی فراریهزاران دوست را کرد       را ی بساط دشمنی گستردچو

  یمارخواري بجز تديز ما نا     بشناس نهي دوست، مهر از کی ابگفت

  ی ما جز رازدارميچه کردست       راز بود اندر دل خاک هزاران

  ی ناسازگارچگهينکردم ه       توشه ساز و برگ دادم ی ببهر

  یادگاريشکوفه باشد از من          ردي من حله گی  از دکهبهار

  یدار وهي و گه می سرسبزیگه         آموزم درختان کهن را من

  ی آموزگاریبه گلزار از پ       فرستدي هر سال، گردون ممرا

  ینگاريچرا نقش بد از من م      ن شد از من  نگارستاکسري چمن

  یبه بلبل، داستان دوستار         یبي گل گفتم رموز دلفربه

  ی درس کامکاررنديفرا گ       شب و روز ی نوروزی من، گلهاز

  ی هر چه داری دارنهي گنجنيدر       من گنجور باغ و بوستانم چو

  ی اعتباری بنيز دوران بد       پنهان عتهاستي با خود ودمرا

  یداري و ناپای پائی بنيبد       گنج را گشتم نگهبان زارانه

  ی بودم ز ننگ بد شعاریبر         ی به پستالودمي و دامن ندل
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   یزکاري پرهی که باشد جامه       زان سبب کردن در بر دميسپ

  یهزاران کار کردم گر شمار       بس کار بشمرد و بمن داد  قضا

  یدار ام شب زنده دهچه شبها کر       خواب سرو و الله و گل یبرا

  ی گفت آر؟ی خواب دارليکه م       گفتم اندر وقت سرما یري خبه

  ی از باز شکاری باشمنيکه ا         ني بلبل گفتم اندر النه بنشبه

  ی صبر کرد و بردبارديکه با       گفتم ،ی اوفتاد از پاني نسرچو

  یاري بوقت هوشیننوشد م       گري الله را ساغر، که دشکستم

  ی کند از سر خماررونيکه تا ب      مخمور را گوش  نرگس فشردم

  یاري گفت، ديبگفت ار راست با     ی سوسن خسته شد گفتم چه خواهچو

  ی ناگوارني رسد زیگوارائ       برف آماده گشت آب گوارا ز

  یاريمنش دادم کاله شهر       ی گرمافتي من ی از سردبهار

  یدار ده گر ما پرميکردينم       نه خرمن گر،ي گندم داشت برزنه

  ی باشد و بد روزگاریزبون       یسال  گردد خشککسالي اگر

  یاريمرا بگذشت وقت آب       به گلشن دي پس، باغبان آني ااز

  یز باران و ز باد نو بهار       مردگانرا ني به جسم، ادي آروان

  ی گردد نزاریبدل بر فربه       کسري برگ و گل آرند درختان،

  ی چشم انتظارني است اهودهي بنه       چشم ی سرخ گل، روشن کنبچهر

  یاريآورد مرا هرگز ن ره       گل، ره آوردم بهار است نثارم

  یتو اکنون از منش کن خواستگار       وري زافتي از من ی هستعروس

   ی خدمتگذارني اميکه ما کرد         ده بر خداوندان نعمت خبر

  

  زاني گربرگ

  زانيگر یشد از باد خزان، برگ         زاني که وقت برگردستميشن

   پنهان چون توان داشتر،يرخ از تقد      ها خود را نهان داشت   شاخهانيم

   نتواند افکندچگهي هميقضا        شاخ تنومند ني گفتا کازبخود

  ز تنها سر، ز سرها دور شد تاج         فتنه کرد آهنگ تاراج سموم

  اديز مرغان چمن برخاست فر         سرخ گل دادند بر باد یقبا
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  کبختاني گشت اختر بس نهيس      ن بس درختان  بن برکند گردوز

  ی سعادت جاوداننيکرا بود ا        ی را جوانیتي رفت گغماي به

   پا، ز بلبل پر شکستندیز قمر      سر شکستند ني نرگس دل، ز نسرز

   گلستان باغبان رایچه دولت ب       رونق بوستان را ی از روبرفت

  ی نه پودبا،ي زان د ماندینه تار       ی برخاست دودی جانسوز اخگرز

   بر سر راهنيفتاد آن برگ مسک       ناگاه دي لرزیا  هر شاخهبخود

   گفتنينهان با شاخک پژمان چن         برآشفت گه،ي آن افتادن باز

   فراموشی کردميبروز سخت       در آغوش ی مرا روزی پروردکه

   گاه شهدم،یردادي شیزمان       شاد چون طفالن بمهدم ینشاند

   باد صبا بودام هينه آخر دا       چرا بود یروز افتادنم بخاک

   به بادمی دادی موجبیچرا ب        شادم هاتيکي از شکر نهنوز

   دادميره و رسم خوشت، خورسند         داد ميرومندي تو نیهنرها

  ی بر جای تو باشم پایکه از سع       ی دالرااري ی اکردمي مگمان

   رونق و آبیگرفتچه شد کز من        چهر شاداب ني پژمرده گشت اچرا

   ی سرپرستردستانيخوشست از ز         ی رنج روز تنگدستاديب

   دماغمیاکندي گل، ببيز ط         همسر خوبان با غم  ینمود

  ی و ز باران بهارديز خورش         یاري وندي پمي بگسستکنون

   چند خفتمیبدامان تو روز       شکفتم ني کاز باد فروردیدم

   سبز پوشاندريرا بر تن، حرم         دلکشم آهسته بنشاند یمينس

   نوروز بودمی  مژدهنينخست         بودم روزي آنگه خرم و فمن

   نثارمیگهرها کرد هر ابر       ز کارم ی داد هر مرغیدينو

  ی و شامی صبحستميچه حاصل، ز         ی داشتم فرخنده نامگرفتم

  حوادث را بود سر پنجه گستاخ        بس نماند برگ بر شاخ بگفتا

   نه از چنگینه از صلحت رسد سود       شد چنگ زي را ت قضاني شاهچو

  ارينه مست اندر امان باشد، نه هش         داري بامي ماند شبرو اچو

   استیچمن را هم سموم و هم صبائ       است ی و رائیني را هر دم آئجهان

   کندندشهي از بس درختان رکيول         کوته فکندند ی از شاخکترا
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   افکند دست جهان سنگزيمرا ن      گ  رنی سپهر ار باختري از تتو

   نخواهد رست امسالنيگل پار       حال کي ماند کس دائم بنخواهد

  ی از سازگارري کرد غیچه خواه         ی استواریتي عهد گندارد

   بزرگستايچه داند بره کوچک        گرگست ني نخست آئ،یستمکار

   پرگارهروزي فني اگردديکه چون م      کار ني دری همچون نقطه، درمانتو

   از دل و دامن چکد خونزيمرا ن       خوني تنها بر تو زد گردون شبنه

  ی افتاد برگیچه غم کاز شاخک       ی تگرگبي سوخت ز اسیجهان

   زديز شاخ و برگ، خون ناب ر         زدي بر ستی مهرگانغي تچو

  ستي برگ را چندان بها ن،یتو برگ        ستي گل صفا نی باغ را ببساط

   را ناله و سوزی چون توئبدينز       کروزيند و الله  ماکهفتهي گل چو

   هستاي ستي نیچه غم گر برگ خشک       گلشن را شد از دست نهي آن گنجچو

   مرا بشکست بازار،یتو بشکست        برتر مپندار شتني از خومرا

  ی و باری برگستشيکه بر سر ن         ی گردن فرازد شاخسارکجا

   بر گذرگاهیافتد چون تو روزدر        خودخواه چي هی بر بلندنماند

  

  بنفشه

   نهفتی از چمن آزرد و زود روگهيکه ب      صبحدم افسرد و باغبان گفتش بنفشه

   که زود شکفتیچرا که زود فسرد آن گل       مي بودی داد که ما زود رفتنجواب

   رفتیتو خود مرا سحر از طرف باغ خواه     شکسته و هنگام شام، خاک رهم کنون

   گفتیري از روزگار پميبروز طفل     دهر ی هي زانکه داست،ي نمي شکستگغم

   جفتکي ی آرد از پديهزار طاق پد     مشو که طاسک بخت مني ای نرد زندگز

   خفتديهزار قرن در آغوش خاک با     نشستن اندر باغ ی دو صباحکي جرم به

  فت هر چه گفت، شنامي دو شب به گلشن عمر نخفت و شبرو اکي چو گل، کهي آن کسخوش

  

  ی جوانیبها

   رای بوستانی گلهای  جلوهديچو د     ز انده و شرم یا  نرگس پژمردهديخم

   رای غم نهاننينهفته گفت بدو ا       دي امی دهي دی بر گل خودروفکند
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   رای آسمانیشدم نشانه بالها     ني زمطي بر نکرده سر از خاک، در بسکه

   رایهماني منگونهيکس ا چشم دهيند     زمانه مهمان کرد ی خالی  به سفرهمرا

   رای درد ناگهاننيکه تا دوا کند ا       از ره مهر ی باد صبا را بگوبيطب

   رای کاردانري چه تاثست،يچو کار ن     من چه سود امروز روزي دی کاردانز

   رای مهربانی من روی دهي دديند     شدم رهي هر چه خامي ای رهي چشم خبه

   رایزمانه در دلم افکند بدگمان       گشتمي از صبا و چمن بدگمان نممن

   رای همه ملک شادماناند دهيخر     ی خوشند گل و ارغوان که پندارچنان

   راینخوانده بود مگر درس باغبان       و نشد آگاه باغبان قضا شکستم

   رای است کامراندي کلميکه زر و س     و زر بفروش مي خود را بسی جوانبمن

   رای است زندگانی بلند و پستیبس       نستي روزگار اني داد که آئجواب

   رای نفرستاد ناتوانشيکه از پ       سپهر بلند ني ای نداد توانائبکس

   راینگفته بهر تو اسرار باستان       و اوستاد فلک یدي تازه رسهنوز

   رای عمر جاودانیطلبي مرهيبخ   است ی و عمر شبی دمی آن مکان که جواندر

   رای معاننيبجز زمانه نداند کس ا   است ین دو صد معیا  هر گل و بهر سبزهنهان

   رایگاني گنج راني برد اگانيبرا     ببر که شبرو دهر ی گنج وقت، نوائز

   رای ارغوانی کند آن روهيخزان س     رنگ سرخ گل ارغوان مشو دلتنگ ز

   رای گرانني ایبدل کنند به ارزان     مشتاب ی گل اندر چمن ولگرانبهاست

   را یاني پرنی قباهادهي دریبس      نيله و نسر و الحاني بر تن رزمانه

   رای پاسبانميز دزد خواسته بود     از آنک  ر،ي و تو را ببرد دزد چرخ پمن

   رایصبا چه چاره کند باد مهرگان      و بهمن ی چگونه رهد ز آفت دچمن

   را ی است کس جواندهي و زر نخرميبس       بازار ني نگهدار کاندرمي زر و ستو

  

  یکي نیبها

   آر ما رااديکه هنگام دعا         درهم گدا را کي داد یبزرگ

   و شرا راعي بني اديارز ینم       درهم خرد ني و گفت ادي خندیکي

   رااي و ریحجاب دل مکن رو         پاک را آلوده مپسند روان

   خانه، نفس خودنما رانيبران ز       ی هرگز بطاعت خودنمائمکن
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   رای کن حرص و هوشي خوعيمط         دزدان راه عقل را راه بزن

  بهشت و نعمت ارض و سما را       ی درهم که خواهیکي جز ی دادچه

   راشواي پني راه، استيکه گمراه        آز روي پ،ی گر ره شناسمشو

   کشت، احسان و عطا رادينبا       پاداش شي خواست از درودينشا

   و صفا رارنگيچه رونق، باغ ب       ستي کارکي ن،ی باغ هستیصفا

   رحمت، پارسا راديبس است ام       در شفقت گشودن ،یدينوم به

   خود سبب گردد دعا را،یکيکه ن       دستي و تهني کن بمسکیکي نتو

   رااي ضی نور، بزم بیکه بخش       کردند روشن ني آن بزمت چناز

   و پا رادستي دست هر بیريکه گ         روي آن بازوت را دادند ناز

   ز هم درد و دوا رایکه بشناس       پزشکت کرد گردون ی آن معناز

   رااي فرض بودست اغننينخست       راني با فقیکي که نن،ي خودبمشو

  چراغ دولت و گنج غنا را       ی دارکهي ار،ي محتاجان خبر گز

   داشت در دل جز خدا رادينبا       ني بخشش و انفاق، پروبوقت

  

   آرزویب

   گفتني چنیدران خفتن، باو گنج       خفت ی دمیشي دروره،ي تیبغار

   برداررهي خاکدان تنيمرا ز       من گنجم، چو خاکم پست مشمار که

  ی رنج و کردن بردباردنيکش       ی انزوا و خاکسارني است ابس

  نهادن گوهر و برداشتن سنگ       تنگ یا نهي در سی خاطرشکستن

  ی را فکندن استخوانیهمائ        ی جانزهي پاک،ی در تنفشردن

   آب و نان، خونابه خوردنیبجا          هر لحظه مردنی زندگبنام

  شدن خاکستر و آتش نهفتن       آسودن و بر خاک خفتن بخشت

  ی گنجرنجيکه دادت آسمان، ب       ی پس نخواهد بود رنجني زترا

   چندیراهنيبخر پاتابه و پ       چند ی گوهر و زر، دامنني زببر

  ی قبائ،ی فرش،یا  موزه،یچراغ         ی کن سرائاي خود مهیبرا

   از محنت و رنجرينخواهد بود غ     دوست، ما را حاصل از گنج ی ابگفت

  کمشتي چه کدامنيزر و گوهر چه        پشته از پشت ني فکند اديباي مچو



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ٨٨ 

  ی در دل آرزوئستيکه ما را ن         ی نام جوئدي بهتر که جوترا

   آنکه مانند من افتادفتادين         داد ی آزادگی افتادگمرا

   گردون دست ما بستويچه غم گر د       ست  آز را دوي دمي ما بستچو

   نه آن مارخواهم،ي منهي گنجنينه ا       نگهدار ی شد هر گنج را مارچو

   عقل و جانندنيکه دائم در کم       دل، رهزنانند ی  در خانهنهان

  واري گه ز دد،ي دزد از در آیگه       اري اندر خانه بسدي زر گردچو

  ی گل پر خار را بونيند انکرد       ی کوني سبک رفتند ازسبکباران

   از کس نخواهمچي هست،ي نچميچو ه       تن زان کاستم کاز جان نکاهم ز

   خوشترري نفس، در زنجیعدو        خوشتر  ري تاثی بو،ي دفسون

  ستي بدست و دامنم نیناريکه د       ستي رهزنم نمي راه و بهراس

  

   پدریب

  خستي بناخن منهيصورت و س         ی سر خاک پدر، دخترکبه

  وستيپ یکاش روحم به پدر م         و نه مادر دارم وندي نه پکه

   رستیدستيمرد و از رنج ته        که او ستي بهر پدر نام هيگر

  دام بر هر طرف انداخت گسست       بخت مي که اندرهي کنم گرزان

   به شستفتادي نشي ماهچيه       دي داي درني سال آفت اشصت

   سه داروگر هست،ی کونيوندر         ی داروئی مرد ز بپدرم

   ننشستني ببالبشيکه طب       غم بگداخت ني از انمي مسکدل

   در خانه ببستد،يتا مرا د         نان رفتم ی پهي همسایسو

   نگرفتندش دستی روزکيل         ی که افتاده ز پادندي دهمه

   من آتش جستی دهي از دشبيد       دادم بپدر چون نان خواست آب

   شکستاميدل من بود که ا         هم کفش ا،ي قبا داشت ثرهم

   پستیتي از گخواستميمن چه م         بخل چرا کرد، مگر نهمهيا

  وپرستي دی آدمنيآه از ا       گر بود ی و زر بود، خدائميس
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   آزماليپا

   بزرگالني بود چون پديگفت با       سترک یلي پی در رهی مورديد

   شب دارم، نهیشيکه نه روز آسا       خرد و نزارم زانسبب ني چنمن

  نه گرفتم مزد، نه گفتند بس        بردم، کار کردم هر نفس بار

  اوفتادم بارها در راهها         سپردم روزها و ماهها ره

  ی آرامگاه و مامنميساخت        ی با جان کندنمي را کندخاک

  ی با خشک و ترميالنه پر کرد        ی و جری از جومي آورددانه

   بد شمرد آن سست مهر راميکين       سپهر کي کردم با بد و نیخو

   زبون آسمان،ی خردنيمن بد         لباني جثه دارد فني با اليف

   و جریآب و دان مور اندر جو       آماده هر شام و سحر لي فنان

   مور را افکند و کشت،یبردبار       پشت بي اطلس زني را شد زليف

   برگ و سازی براسوزد یمور م         به خرطوم دراز بالد ی مليف

  جز به نان حرص، کس فربه نشد         به نشد یزکاريپره از کارم

   چرخ دورني ازنديبر سر ما م         چرخ جور ري زمياوفتادست

  مي پنهان و گمم،يدائيگر چه پ         مي دهر را چون گندمیايآس

  بهر موران واگذارم دانه را       النه را مي پس ترک گوني کزبه

  در راه من افکند سنگاز چه رو        کرد بر من کار تنگ یتي چه گاز

  راه روشن در برابر داشتن       برداشتن اني سنگ از مني اديبا

  لباني و پلي پی جانجاي استين       دمان لي ساعت شدم پني از امن

   نشستگري دی  اندر خانهديبا       مست لي موران کجا و پی النه

  نترسم از گزند ! زورمندم من       زور است چرخ زورمند یحام

  کم نخواهد داد چرخ کم فروش     بازست ما را چشم و گوش  ني از ابعد

   ترا با ما چکارکن،يکار خود م       راه مشکل واگذار ني گفت اليف

   خطردي آشي لحظه پکيهم در آن        لحظه با من همسفر کي ی شوگر

  یدر سر و ساقت نه رگ ماند، نه پ       ی سفر ما را ز پکي یائي بگر

  صد هزاران چون ترا کردم هالک      اک  که بنهادم بخی بهر گاممن

  هر چه بود، از آتش ما گشت دود       مور بود اي ملخ دانمي چه ممن
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  ستي راه در بار تو نني ای توشه       ستي من شدن، کار تو نهمعنان

  یکني می را گرد و غبارشيخو         یکني می آنکه کارالي خدر

   منیسو ی داری تا پاینگرو       من یروي و نی خود گر سنجضعف

   مور شود،ياي از موران نیليپ       است، از من دور شو کي نزدالنه

   مبازی بنادان،یآنچه بردست        مساز یني بهر دام خودبحلقه

  یاي من می پاري زیتا توان         ی پاري ترا در زنميب ی نممن

   منوال رفتنيهر که رفت از ره، بد       را آن مور از دنبال رفت ليف

  لي از دست داد و هم قلريهم کث         لي پی پاري افتاد زناگهان

   آتش است،ی خودپسندنيآتشست ا       غش است ی پندار، زر بی بروح

  ميآتش پندار را دامان زد       مي سوزان شدی  شعلهني ای پنبه

  مي رسد خاکستری از آن کبشيپ       مي اخگرني ای هي همسایجملگ

  ، گر صد خرمنست خوشهکيسوزد ار        منستي اهرار،ي کش آبیحاصل

   اوستی پای هر کس برای موزه       اوست یاراي هر کس، در خور بار

  

  واري و دهيپا

   مرا سزاوار است،یکه بلند         ی قصر پادشهواري دگفت

   و بلند مقدار استداريپا         که مانند من سرافرازد هر

   جهاندار استشي آسایجا       من ی هي زان سبب که سافرخم

   گلنار استريام از حر پرده       و زر است مي س بام و درم زنقش

   استداري که بايشاه، گر خفته         است ز رنج مني پناه من ادر

  تا کمند افکند گرفتار است       از آنک ابدي من، دزد ره نیسو

   و ساالر استري و وزريهر چه م         ی بر در منند گدایهمگ

  زار است اطلسم ببای پرده         است مگري بنزد سممي سقفل

  گرچه شبگرد چرخ، غدار است        در نگرفت لهي حچي منش هبا

   استاريقوت و استقامتم        بخست و هنوز ی و برفم بسباد

  هر که کوته نظر بود خوار است         خود بلند شدم ري ز تدبمن

   رفتار استکي آنکه نکنامين        کوستي نتشي آنکه نکبختين
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  چه دائم بپشت من بار استگر          خم نشدم چي رفت و هقرنها

   آثار استنيتر زانکه محکم         خواهد ماند ی من بجااثر

   استاري و بام، بسواريدر و د        مناز شي بخونقدري گفت اهيپا

   گفتار استی برالتيچه فض         کرد دي آنجا که کار بااندر

   استداريهنر و فضل را خر         ی که مردم هنریدينشن

   استداري صورت پدنينه در      است یمعن هر چه هست در معرفت

  چونکه افتاد و مرد، مردار است       ی فرخنده است مرغ هماگرچه

   کار است ني دریگري دی نکته        نکرد شرفتي تو، کار تو پاز

   گر هزار خروار است،یگر جو       من است  ی تو، رویني سنگهمه

  است روان، سبکسار ی بکريپ       ی گرانسنگني ای ز من دارتو

   و بام و انبار استوانيهر چه ا         از ثبات منند ،ی بر پاهمه

   گفتنم عار استشيسخن از خو         ادي کاخ را منم بنني چه اگر

   کار دشوار استريفکر و تدب        را شمردن آسان است کارها

   سبکبار و آن گرانبار استنيا       ستي نکساني هر رهنورد، بار

   تار استیا  پود و رشتهیا رشته      ت  اسی و عملفهي را وظی کسهر

   کار چنگ و منقار استنيکه نه ا         دي پرواز، بال و پر باوقت

  هر چه در باغ از گل و خار است         پروردگان آب و گلند همه

  هر ز دارو، هم از پرستار است         ستي تنها نبي از طبتيعاف

  ار است پرگري هم ز سیا قصه       ستيا  و دائرهیا  کجا نقطههر

   استواري دیهر کجا گفتگو         کنند هي پاثي که اول حدرو،

  

   گلاميپ

  ی به بلبل بگوئمي که گویکه راز       آب روان گفت گل کاز تو خواهم به

  یبخاک ار درافتد، غبارش بشوئ        یاري بامشي ار فرستد، پاميپ

  ی و ما را ببوئیائيکه فردا ب       بر ره دهي که ما را بود دیبگوئ

  ی بجوئی مرا، گر چه عمریابين         دياي آب رفته نی به جوفتابگ

  ی ره نپوئني من هرگز اديبام       دگر ده کي به پی که داریاميپ
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  ی نروئگري تو، دیچو پژمرده گشت       چون بگذرم برنگردم ی از جومن

  ی را که مشتاق اوئیبخوان آنکس       کار امروز یافکني چه مبفردا

  ی و ز گل خوبروئیز بلبل خوش        بدزدد  بناگه یتي گشهي اندبد

  ی چون خاک کوئ،ی بوی رنگ و بیکه ب       دي کس نبوگرتي فردا شود، دچو

  یتو اندر دل باغ، چون آرزوئ        بود خرم کنفسي از آرزو دل

  ی که اکنون به جوئیتو مانند آب     مرز و بگذر ني آب روان خوش کن اچو

  ی نکوئکو،ي نیانداست در رونم       که دائم ،ی کار شو تا تواننکو

  یچو گردون گردان کند تندخوئ       نباشد یبي خو را شکزهي پاکتو

   ی جز دوروئی کسکدل،ي ارانيز          ی و تنگدستی گه سختندينب

  

  یري پکيپ

  اهي سیها کرد بر او مو خنده        دي روئیدي سپی مو،ی سرز

  راه کي و ما از ی راهکيتو ز         ی چرا در صف ما بنشستکه

  بنشاندند مرا خواه نخواه         من با تو عبث ننشستم گفت

  گاهي بدي نروريگل تقد         من بود امروز دني روئگه

   بود، نبودم گمراهنيراهم ا         راه قضا و قدرم رهرو

   آهکي آن غ،ي گفت دریکي نيا         من دني از دم،يري پقاصد

   نگاه من کردی هر که بر خوشه         خود کرد درو ی هستخرمن

   سپاهختي امروز برانگیريپ        که شکست ی بود جوانیسپه

  چه خبر داشت که دارند اکراه       دي سپی موه،ي سی چون مورست

   آگاهري از خم تقدیستين        است اري بسهي سی باالرنگ

   گناهستيرنگرز اوست، مرا چ         دي رنگ کند، گاه سفهي سگه

   ناگاهیديشت سپ گیهيس       بودم وخوش هي سکروزي تو، چو

   قصه گواهني بر اکروزيباش        شد ی چو من خواهدوستي هم اتو

  تا که چون من کندت هفته و ماه       بمن امروز بخند ،ی چه دانهر

   تباهمي تباهم،يهر چه هست       و زشت و نکو هي و سدي سپاز

   شد و فرصت کوتاهگهيوقت ب       مي دراز از چه کنشي خوقصه
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   نورونديپ

   بلبل راز با ماهکردي منيچن         شبانگاه یلستان گبدامان

  داران فروغ محفل شب زنده        بخش دوستداران دي امی اکه

  ی را تابناکنيز انوارت، زم       ی آسمان را فر و پاکت،ي پاکز

  یبرخسار گل افتد روشنائ       ی کز چهره، برقع برگشائیشب

   چندی شبنمنميکه بر گلبرگ، ب       چند ی خوشتر نباشد زان دممرا

   استیمصفا از تو، هر جا کشتزار       ستي با تو، هر جا نوبهارمبارک

  ی را خودپرستکواني نبدينز       ی کن چو در باال نشستینکوئ

   از دردمندان رخ نتابدبيطب       نور با ظلمت نخوابد ،ی نورتو

   باده در جامردي از تو گیتجل       لعل را فام ی اندر، تو بخشبکان

  ی شد ز نامی نشانیکه هر بام         یهر کوتاه بام افکن بفروغ

  ردياش نور از تو گ خوشست ار کلبه         ردي بس زود مرزني پچراغ

  ی و گه پنهان چرائداي پیگه         ی رائکي و نیزگي پاکنيبد

   مگذاررهيدل صاحبدالن را ت       دگر بار یکي در حصن تارمرو

   پرتو فکندن گهه،ي سایزمان         رهنمون را چاه کندن دينشا

  ستي چی چه و تابندگی کارهيس       ستي چی بندگ،ی گردنفرازنيبد

   مهر جهانتابی  جلوهشيبه پ        ما را برد خواب ی دهي دبگفتا

   خور تابناکمی ز تاب چهره      رخشان و پاکم نينچني اشي از خونه

   خرمن اوراستنم،ي خوشه چنجايمن ا     در من، اوراست یني که بی آن نورهر

   آموختميهايهنرها و تجل       افروخت کمي تاری  تنها چهرهنه

   دي خردساالن را نشایبزرگ       دياي از اخگر نی افروزجهان

   استی رهنمائی ار بپرسزيمرا ن        ستي بازار هم چون و چرائنيدر

  ردستمي زچم،ي هستيچو از خود ن         بالم که در باال نشستم چرا

  کجا مهتاب همچون آفتابست       و تابست رنگي بی من بسفروغ

  ی کنم جایهمان بهتر که من خال       ی افروزد چو مهر عالم آرارخ

   نکردندني رهم تلقنيفراتر ز         نکردند ني آئني آگاه زمرا

   بامني ایبراندازندم از باال       نهم گام روني گر بشي خط خوز
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   آن درنديسحرگه بر تو بگشا         از نور دگر گشتم منور من

   چونست و آن چندني اميپرس ینم       وندي پمي نور و صفا کرد باچو

   استاد شد کاو داشت استادیکس       درگه، بلند او شد که افتاد نيدر

  ستي آموزگاریهم از شاگرد       ستي آگه ز کاری کار آگهاگر

  ی عجز را گردنفرازیچه نام       یازي نی را بی بندگی خوانچه

  کجا مانند زر باشد زراندود       بود یگري دني شطرنج، فرزنيدر

   رخت بستنقتي نور حقیسو       جلوه رستن ی مجازني زديببا

   بودست حکم چرخ گرداننيچن         و گاه پنهان مي شوداي پیگه

  مي که گفتنهاي بود از هزار، ایکي         مي نکته اندر دل نهفتهزاران

  ميزمانه وام ده، ما وامدار         مي آغاز، انده انجام دارز

   وامنيچو فردا باز خواهد خواست ا       امي از وام امي چون شورتوانگ

   اما خودپسندند ه،ي مایکه بس ب       بخندند ن،ي آن قوم آگهان، پروبر

  

   روزگارتاراج

  ستي نی برگ و بارچي ترا ه،یکه از چه رو     خشک ی گفت با درختی تازه رسنهال

  ستي نیاريب و آبمگر بطرف چمن، آ       یا  صفت از آفتاب سوختهني بدچرا

  ستي نی غباری  من، ذرهی ببرگ و شاخه     دندي چو خورشی من از روشنیها شکوفه

  ستي نیچرا بگوش تو، از ژاله گوشوار      نوروز ی تو، درزی ندوخت قباچرا

  ستي نی بار جفا، چون تو بردبارريبز     ی برگ و بار و دم نزدی و بدهي خمیشد

  ستي نی و دوستاریقيترا چه شد که رف     مي صنوبر و شمشاد و گل شدند ندمرا

  ستي نیاري ب،ي از شکريبروز حادثه، غ       رهند مي نقي رفاران،ي داد که جواب

  ستي نیخزان گلشن ما را دگر بهار       نوبهار عمر بدان ی قدر خرمتو

  ستي نی سموم، هنوزت بجان شرارنيکاز       سوزدي ان بسوختن ما دلت نماز

  ستي نی بوستان قرارنيمن و ترا چون در       نکند ی تفاوتی و درستیشکستگ

  ستي نی امسال انتظارگرميز دهر، د     من بطرف چمن سالها شکوفه شکفت ز

  ستي نی آگه شدم که کاریگه شکستگ       بردم رنج ري به کارگه چرخ پیبس

  ستي نی قضا را ره فرارانيحصار     شد ی همچون من آخر شکسته خواهزي نتو
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  ستي نیبه نرخ سود گر دهر، اعتبار     دمان و گه ارزان  گران بفروشنیگه

  ستي نی است، پود و تاربيتام نقش فر       دي کارگه برون آني آن قماش کزهر

  ستي نیاري اختدوستي اچکسيبدست ه       با ما کندي مامي اکندي آنچه مهر

  ستي نی وقت و روزگارن،يچرا که خوشتر از     دني خوش است کوش،ی جوانبروزگار

  ستي نیکدام گل که گرفتار طعن خار      جوشد ی غنچه که خونش بدل نمامکد

  ستي نیزار  شورهکروزيکدام باغ که      شاخته که دست حوادثش نشکست کدام

  ستي نی باد قضا خاک رهگذارشيکه پ      محکم ی هي قصر دل افروز و پاکدام

  ستي نیکنار بحر را نيعجب مدار، که ا        دي ما، ساحل نجات ندی نهي سفاگر

  

   و ناتوانتوانا

  یکن ی پا چه می سر و بیگرد ب  هرزهیکا     ی گفت سوزنی به نخ،ی دست بانوئدر

  یکن ی تو با ما چه مم،يرسيهر جا که م       یا  پارهمي تا که بدوزميروي مما

  یکن یبنگر بروز تجربه تنها چه م     مي نخ که ما همه جا با تو همرهديخند

  یکن ی چه مداي پتي حکانيپنهان چن       درست ودشي بهمت من می پارگهر

  یکن ی مجزا چه مش،يما را ز خط خو       ني ما ببی اثر پاشتن،ي راه خودر

  یکني چه م،یپرسندت ار ز مقصد و معن       و بس ی بند ظاهر کار خودی پاتو

  یکن یچون روز روشن است که فردا چه م     مي ز چشم تو خود را نهان کنی شبکي گر

  یکني گزاف و الف، در آنجا چه منيبا ا     نخ ستي هست سوزن و آماده ن کهیجائ

  یکن ی چه مناي بی دهي هزار دشيپ     مرا بچشم یدي که ندی چنان شدني بخود

  کن ی اتحاد من، تو توانا چه میب       و ناتوان زي و ناچفمي من ضعپندار،

  

  ی پژمردگی توشه

  ميخساره چون افروخت که ما رنيب       با نرگس پژمرده گفت یا الله

  مي و سحر بفروختميديشب خر         بدل ی آن متاع بزي ما نگفت

  مي را که ما آموختیهائ نکته         ترا اموزدي بی روزآسمان،

  ميچون زمان سوختن شد سوخت         ی وقت خرممي کردیخرم

  مي اندوختی پژمردگی توشه        بر ملک وجود مي سفر کردتا
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  ميدوختي راه، ما منيآنچه را ز        شکافتي زان ره مامي ایدرز

  

  دستيته

  دي چند، خزیدر صف دخترک         رفت ی خرد، بمهمانیدختر

  دي کشیکسوي جامه بیکي نيو        گره ی افکند بر ابروکي آن

  دي تنگش خندراهنيوان، به پ       زانوش نمود ی  وصله،یکي نيا

  دي پرسشي رویرنگي ز بن،يو         گفت شي مویدگي ز ژولآن،

  ديهمه را گوش فرا داد و شن         گفتنديچه آهسته سخن م گر

  ديخندي بمن مزيزان شما ن         به افتاده، سپهر دي خندگفت

  دي رنجیتي از گردش گديبا        من ی  که رنجد دل فرسودهز

  دي آنچه رسد،يبمن از دهر رس       خلق ی  کنم از طعنهتي شکاچه

  ديشما را نگزمار ادبار        زخم، از آنک ني آگه ازديستين

  دي جامه برنيفقر، از بهر من ا       است یکي مفلس و منعم نه یدرز

  ديدست شفقت بسر من نکش       ی دست بشست از هستمادرم

  دي نخرمي شانه براچکسيه       من، انگشت من است ی موی شانه

  دي چکیخون بدامانم از آنرو         سحر دي دستم بخراشمهيه

  دي نوشدي بباري تقدیم         بود آنچه بمن نوشاندند تلخ

  دي نگزی ببازمي طفلچيه       کي اطفال، ولی بود بازخوش

  دي و نه جست و نه دوديکه نه خند       آن طفل چه برد ی از کودکبهره

  ديچون پر کاه، وجودم لرز        آمدم، از صرصر فقر دي پدتا

  ديچي پمي گشت و بپایا رشته         دميچي چه بر دوک امل پهر

  دي از آن خون جوشم،يما چو رفت       نداشت ري جز ش بخت، کهی چشمه

   دي نرهی باز از غم هستکيل         صد ره مرد ی هر نفسنوايب

  دي دديباي نمزيکه همه چ     رمز  نياست ا  چشم است، نخواندهچشم

  دي سرخ مرا رنگ پری موزه         سبز مرا بند گسست ی ارهي

  ديب ع گرمابه نرفتم شیسو         نکردم در بر دي عی جامه

  دي بشکست و خمفراشته،يسر ن       عمر من، از برق و تگرگ شاخک
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  دي از آن جمله سفستي ورق نکي        است هي اوراق دل من سهمه

  دي چدياز گل و خار، همان با       طالع کشته است گري چه برزهر

  دي بردستيکه توانگر ز ته       فلک است مي ره و رسم قدنيا

  دي رمد،ي دیا ر که آفت زدهه         شما ديدي از من نرمرهيخ

  ديمن چه دارم ز نوا و ز نو       و به نوا طفل خوش است دي نوبه

  ديآنکه در بست، نهان کرد کل         نگشود ی در شادمي بروکس

  ديشاهد بخت ز من رخ پوش       از آنک رونمي دائره بني از امن

  دي لغزمي رفتم و پایقدم       ره نگرفت از دستم ني درکس

  ديزان گهرها که ز چشمم غلط         توانگر بودم  تا صبح،دوش

  ديگنجي درد به دل منيکاش ا         دادي بوسه بدختر میمادر

  دي بوسمياشک بود آنکه ز رو         دمي مادر دی  کجا بوسهمن

  ديدي مشي که رودهيروشن آن د        آن طفل که بودش مادر خرم

   دي گهرم را دزد،یتيزاغ گ         گوهر من بود ز دهر مادرم

  

   و کمانريت

   کس نکرد،ی تو کردی ستمکارنيکا       با کمان، روز نبرد یري تگفت

   نفسکي جمله را در یدر فکند       بوالهوس ی ان،ي بودت قررهايت

  ميهمچو کاه اندر هوا رقصان شد        مي تو سرگردان شددادي ز بما

  ی و انداختکي کي یبر گرفت       ی بکار دوستان پرداختخوش

  ام  رفتند و تنها ماندهگرانيد      ام   ماندهنجايست کا چند ای دممن

  بر من افتد آنچه بر آنان فتاد       جور و عناد ني آن دارم کازميب

   منارانيآنچه بگذشتست بر        آخر بگذرد بر جان من ترسم

   مرا هم ناگهانیکه در انداز       لرزد دل من در نهان ی همزان

  ی کنکوي کردار خود ننيعد ازب       ی که با من خو کنخواهمي تو ماز

   مرای نگهدار،یمهربان باش        مرا ی گروه رفته نشمارزان

   رفوستدي خرد است و امیپارگ       دوست مي باشکدگري که ما با به

  اني در مدياي نها تي شکانيا       اني در سود و زمي ار گردکدلي
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  یکس نخواهد با تو کردن بدسر       ی بری تو از کردار بد باشگر

   ز تونمي نفس، آزرده ننشکي       ز تو نمي وفا بمان،ي پکي برگ

   ماند جاودانري تیدر کمان، ک       از سر مهر، آن کمان ري با تگفت

   ساختنی را شد چاره با وريت       انداختن ري تشه،ي کمان را پشد

   خدنگري تی بشنو، احتي نصنيا       در کمان دارد درنگ کدمي ر،يت

  مي داد، انداختريهر که ما را ت       مينشناخت ی ره، رهکي ني جز اما

  ستي از کمانت چاره ن،ی گشتريت       ستي کاز جور قضا آواره نستيک

   ري دارد، نه تیشينه کمان آسا       ري بود، بر ما مگني ما اعادت

  ستي تازه نی کارش،يجور و بد کار          ستي را اندازه نامي ایدرز

   شدري رفت، ار چه رفتن دتديبا       شد ري تقدی ترا سر گشتگچون

  ی چون رواي کجا دانديکس چه م       ی روروني مکان، آخر تو هم بنيز

   که رقصد در هوادانميمن چه م       جدا گرددي که میري من آن تاز

   که اندر خون نشستدانميمن چه م       نشست روني کاز بند من بآگهم

  بدان ی معننيبهر افتادن شد، ا         گشتن در کمان آسمان ريت

  اند  زان سر گشتهنست،يسر کار ا      اند   مردم گشتهر،ي کمان را تنيا

  برندي و ما را ممينيب یما نم       برندي ما می و انجم، هستچرخ

  ميروي در پا، مستيروئيتا که ن         ميروي اما مم،يپرس ی نمره

   بازميتوانستيباز گشتن م       ره دور و دراز ني زی روزکاش

  افتي آنرا باز ميتوانستيم     از ما شتافت شي آن فرصت که پکاش

   بود واريتا کمند دزد بر د         بود داري بی دل کاشکی دهيد

  

  بخت رهيت

   مادر کردیکه مرا حادثه ب       سر کرد تي خرد، شکایدختر

   کردگريصحبت از رسم و ره د       آمد و در خانه نشست یگريد

  در بر کرد مادر من ی جامه         سرخ مرا دور فکند ی موزه

   و زر کردميخود گلوبند ز س       و طوق زر من بفروخت ارهي

  او بانگشت خود انگشتر کرد       انگشت من از آتش و آب سوخت
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   مشعر کردینام من، کودن و ب       به مکتب بسپرد شي خودختر

  روز و شب در دل من نشتر کرد        گفتن من خرده گرفت بسخن

  و جفا و ستم افزونتر کردا       شدم دهي چه من خسته و کاههر

  ها با پسر و دختر کرد خنده        ی و همدي مرا دني خوناشک

   کردوريهر دو را غرق زر و ز        برد ی دو را دوش بمهمانهر

   در دامن من گوهر کرددهيد         دي گلوبند گهر را چون دآن

  اش کار دو صد خنجر کرد بوسه        دي من دختر خود را بوسنزد

   مرا مضطر کردشي جوئبيع         نزد پدر یم من گفت هبيع

   محضر کردني که در ایهر گواه         و تهمت بود ی ناراستهمه

  کار او از همه کس بهتر کرد       سپهر شي که بد کرد، بداندهر

   اندر کردیدست بگرفت و بکو         مرا ی پدرم روندي نبتا

   بام و در کردی روزم آواره       بگماشت مي بجاروب و رفوشب

  هر چه او گفت ز من، باور کرد         از درد من آگاه نشد درپ

  که به افتاده، نظر کمتر کرد       بود ني انيري را عادت دچرخ

   لنگر کرد ی بی کشتیکيچو         دهر مي مرد و مرا در مادرم

   صاعقه خاکستر کردیکيز          مرا  دي خرمن امآسمان،

   ساغر کردنيرکه چو خونابه د       بخت ی کنم از ساقتي حکاچه

  مرغ، پرواز ببال و پر کرد       بال و پرم بود و شکست مادرم

   فلک اخضر کرد نيهر چه کرد، ا         روز نبودم ز ازل هي سمن،

  

  مارخواريت

   شوریاي درني ازیخواهيکه چه م       ز دور ی با ماهخواري ماهگفت

   راه فناست،ی نه راه زندگنيا       و ضعف تو از رنج شناست یخرد

   روز و شبی سرگشته باشیتا بک       عجب ی آب گل آلود، انيراند

  ی کنیري عمر تعمیدر سرا         ی کنیري آن آمد که تدبوقت

  ميا صد هزاران شمع، روشن کرده       ميا  کردهمني بساط از فتنه اما

  ستي و باد نليانده طوفان و س       ستي نادي ما را غم صچگهيه
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  ی عالمی خالشهي از اندینيب         ی در جوار ما دمیائي بگر

   احسان مامي در یغرق گرد       مهمان ما ی گر شویمروزين

  ی شبی نه پروا،ینه غم صبح       ی هست و نه تاب و تبدني تپنه

  رفتنت باشد همان، مردن همان         براه تو نهان نمي بدامها

   در شراری بسوزیکروزيکه تو         ها در انتظار   و شعلهها تابه

   اندرز ما آموختندتيبا      در آتش سوختن  یخواه ی نمگر

   دگراي جانب دریبر نگرد       با ما سفر ی کنی خشکی سوگر

  مي قدوندي عهد و پني ایبشکن         مي آن هوا و آن نسیني ببگر

   پوستشي کند،یتو بدست دوست     از ما با تو هر کس گشت دوست گفت

  ميالب شو غی بر هورويبا چه ن       مي که هر مطلوب را طالب شوگر

   نگاهداراني چون خریتو نکرد       اهي آب سني نور است ای چشمه

   کجاستاي خوشتر از در،یبهر ماه       او سزاست ی هر کس برای خانه

  ميبه که از جور تو خون دل خور       مي و گل خوری و برکه الی بجوگر

   ستي وحشتناک نلي س،ی ماهشيپ       ستي با خاک نی ما را نسبتجنس

  اند  فرمودهنيخلقت ما را چن      اند   ما ز آب افزوده و رنگ آب

  مي خاکستر شوداد،يزاتش ب         مي ز سطح آب باالتر شوگر

   از طوفان و موجميدي نترسیم         فوج فوج نجاي امي گشتقرنها

  ترس جان، آموزگار درسهاست       از بدخواه، ما را ترسهاست کيل

  ميا دهي جهان ترسیهاياز بد        ام دهي بدکار و جفا جو دبسکه

   بزرگی درس، هر خردنيگردد از ا       ز گرگ ديباي را ترس مگان بره

   نبودیشيدعوت تو جز بداند       نبود یشي خود، مرا خوی عدوبا

   چرا افتم به چاه،یتا بود چشم         چرا مانم ز راه ،ی بود پائتا

  به که با دست تو در دام اوفتم         اوفتم امي بچنگ دام اگر

   گرد و غبارنيبهتر است آن شعله ز       اندر، بسوزم زار زار گيد بگر

  ی آمدی خواهري خی برایک         ی آمدی ماهدي صی براتو

   مرگ رانمي بشيگر بچشم خو         تو نستانم نوا و برگ را از
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   عرفانی جامه

   خلقان بنه، کز دوشت افتادنيکه ا       داد یا  جامهی بزرگ،یشي دروبه

  ات خلق  کفش و جامهبخشند یچو م       ژنده و دلق یچي پشي بر خوچرا

   دوا رایزي چرا ر،یچو رنجور       قبا را ی چرا بخش،ی خود عورچو

   درم بودی در جاشيناريکه د       را قدرت بذل و کرم بود یکس

  بجان پرداز و با تن سرگران باش     دوست، از صاحبدالن باش ی ابگفت

  رزديزد، بچشم من نوگر ار         رزدي نراهني به پی خاکتن

   بماندماني تا او،ي دنيببند ا         تن را بزن، تا جان بماند ره

  تن آن بهتر که از خود دور دارد       را که سر مغرور دارد یقبائ

  ميکه ما را هر چه بود، از دست داد         ميادي آن فارغ ز رنج انقاز

  گاهکه تا از ره شناسان باشم آ       نشستم بر سر راه ی آن معناز

   ممتاز دادندی چو جانم جامه         اخالص اهل راز دادند مرا

   از آندستمي دست و در افکندنيبد       پست مني آنچه داد اهرميگرفت

   از آن گوشمي گوش و برون کردنياز         اعتذار نفس مدهوش ميديشن

  ميگشودند ار چه صد ره، باز بست       مي حرص و آز بستکي تاردر

  دي از ملک تن آیکيهمه تار         ديزا نفس وي ز دی پستهمه

  کمال از تن طلب کردن وبال است       جان پاک در حد کمال است چو

  کجا با خود کشم کفش و قبا را        ام نور خدا را   من پروانهچو

  دندي جا دامن کشکي تارنياز       دندي فروغ پاک دني کایکسان

   استزاي نی تکلف بیوجود ب       ز بار حرص و آز است یگرانبار

   را ی خرمنیمنه در راه برق         را یمني اهری فرمانبرمکن

   چندیا  بوده و نابودهاليخ       چند  یا  آلودهی  سود از جامهچه

  کله عجب و قبا پندار گردد       گردد اري و جامه چون بسکاله

   پرواست، در کارش چه کوشمیچو ب     را چه پوشم بشي تن رسواست، عچو

   رمز داند، اوستاد اوستني کایکس    ت و تن پوست  که جان مغزسمشيشکست

  ی جان را صفائی نماند چهره       ی هر روز، تن خواهد قبائاگر

   یزند طبع زبون هر لحظه راه       ی کالهدي هر لحظه سر جواگر
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   و تنجان

  گذاشتي خوش می زان خوشیروزگار       سرخ داشت ی در بر، قبائیکودک

  پنداشتش ی منهيهتر از لوزب       داشتشي نگه مکوي جان نهمچو

  سترد یهر زمان گرد و غبارش م       شمرد ی و هم عقارش ماعي ضهم

  شکفتي و چون گل مديدي مشيسر خ       نهفت ی نظر باز حسودش ماز

  ديمکيطفل خرد، آن اشک روشن م       ديچکي می بدامانش سرشکگر

  شتافتي مادر میبهر چاره سو       شکافتي منشي از آستی نخگر

  گذشتي طفالن مشيسرگران از پ        بصحرا و بدشت یز بانوبت

   کودکانخواستندشي متيعار         اني افکند آن قبا اندر مفتنه

   طفالن رخت نودارنديدوست م         او گرو شي دلها ماند پجمله

   شاه بود،ی و بازیروز مهمان         راه بود یشواي رفتن، پوقت

   دهیه با من سو لحظکي ايکه ب         به آورد ی از باغ میکودک

   سرخ دستیتا زند بر آن قبا       نشست ی آهسته نزدش میگريد

   واژگونی شد ز تلیوقت باز       اندرون ی صافی آن رهپو،یروز

   شکستکي آن د،ي درکسري یکي نيا     از خار و سر از سنگ خست اش جامه

  ستي و گردي قبا دیهايپارگ     ستي خبر از سر که چی بن،ي مسکطفل

  ختي جامه از چشم آب ریاو برا     ختي خوناب ریجه بس سرش گر از

  قي طرني ما در اميهمچو آن طفل         قي رفی اميني بچشم دل ببگر

   از آز ماسترسديهر چه بر ما م       است ی ما آز و هوني رنگی جامه

  مي اما کودکميسالها دار       مي هوس افزون و در عقل اندکدر

  ميراهني بمرد و در غم پتن       مي و در فکر تنمي رها کردجان

  

   حقجمال

  مي جامه و از هر گنه مبرائديسپ     که ما دي سپی گلی شد از گل زردنهان

  ميپائي در چمن نمیچرا که جز نفس     مي گنهی چون تو بزي داد که ما نجواب

  مياالئيکه از غرور، دل پاک را ب     نبخشوده است ی زمانه چنان فرصتبما

  ميئي خود، نه می بسوداميروينه م      خواهد برد  ما را ز باغ امدهي نقضا،
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  مينائي زد که بميچگونه الف توان       یني ار بچشم خودبمي نظاره کنبخود

  مي شگفت است گر نفرسائیمن و تو جا     صبحدم فرسود نهي غنچه و گل دوشچو

  ميگمان مبر که بگلشن، من و تو تنهائ       ارندي بسدي ما گل زرد و سپبگرد

  ميدائي دهر پني گلچی رهيبه چشم خ     برگ ار نهان کند ما را  بوته وهزار

  ميچو روشن است که پژمردگان فردائ      مي امروز چند غره شوی شکفتگنيبد

  ميفزائيفلک بکاهدمان هر چه ما ب     کاستن است ی زمانه، فزودن برانيدر

  ميمائي بپیا مانهي که پستيمجال ن     کي جام عمر، ولني رنگی  است بادهخوش

  مينجائي اگرياست که تا صبح د که آگه     ميري صبحدم آن به که توشه برگبي طز

  مي تماشائی در آن، از پزيمن و تو ن      باغ، تماشاگه جمال حق است یفضا

  ميکتائي یتمام، دختر صنع خدا   مي فامکي رنگ و ما ز کي فرق گر تو ز چه

  ميکرائي شيه در خواجگ بس است کنيهم     ميکرنگي شي خوش است که در بندگنيهم

  مي هزار معنائغيکه ترجمان بل       ظاهر اوراق ما نگاه مکن برنگ

  مي توانائزدي موهبت انيره     هست ی ار توان و توشفي وجود ضعنيدر

  مي رهگذر، همه پائني گذشتن ازیپ       مي آستان، تمام سرني سجده دریبرا

  ميائي کرانه دری بنيا ی تمام، قطره      ميدي زوال خورشی بني ای  ذرهتمام،

  ميبائي که زايچه فرق گر بنظر، زشت     حرف نخست ستيبندگي که زفهي صحن،يدر

  ميارائي که صف سبزه را بايکنون ب      مي دگر بشکفند، ما برویها  غنچهچو

  ميبائي و ما شکامي اکنديکه جور م   ماست لتي فضني همی هستی  دو روزهنيدر

  ميائي سوختن و ساختن مهیبرا       ميترسي سرد و گرم تنور قضا نمز

   مي و اگر قرنهاست، رسوائیاگر دم       آز شدن ني و قری دام هورياس

  

   خدایجوال

  خسته و رنجور، اما تندرست       افتاد سست یا  در گوشهیکاهل

   از سرد و گرم روزگارريگوشه گ       بر در، گرم کار دي دیعنکبوت

   و عمل نشناختهیجز ره سع         همت را بکار انداخته دوک

  ني دائم در کمد،ي صیاز برا         ني بشي در افتاده، اما پپشت

  کتري و باال، دورتر، نزدريز       کتري ز مو باری رشتها رشته
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   از آب دهانتافتي مسمانير         و نهان داي پختيوي مپرده

   خامی با نخهاپخت یفکرها م        نطق و کالم ی بدادي مدرسها

  زنندي هست، چوگان میتا که گوئ       کنندي مننساي کار زکاردانان،

  ی برخاستی گه،یگه درافتاد         ی آراستی گه،ی تبه کردگه

   پرگار نهیدائره صد جا ول         افزار نه ی آماده ولکار

   مهندس را که بود آموزگارنيا       شمار ی حد، مثلث بی بهيزاو

   شدهیاندر آن معموره معمار       شده ی کرده، صاحب کارکار

   تار، تار و پودهاستکي نيوندر       را سودهاست ی سوداگرنينچنيا

   بندبازی جوال، زمانیساعت       و در فراز بي کوبان در نشیپا

   مشکل پسندی ولکدل،يساده و        مقدار، اما سربلند ی و بپست

   از سهو و غلطی خالیطرح و نقش       اندر حساب رسم و خط اوستاد

  ستي کار کردنها برنيآسمان، ز      ستي چه کار سرسرني کاهل کاگفت

   پر کاهی ترا، انديب یکس نم        کارگاه ني کارست در اکوها

   کنندوبشي که معی طرحیکشيم       که جاروبش کنند ی تاریتنيم

   یا رانهي ویا که شود از عطسه         یا  عاقل نسازد خانهچگهيه

   آب اما بر،یزني مکوينقش ن       سست و خراب  ی ولیسازي مهيپا

  یا  گر بافندهبافي میا بهيد        یا  گر ارزندهیجوي میرونق

   در سوزن نکرددهي نخ پوسنيو       نکرد راهني ز خلقان تو پکس

  کس نخواهد خواندنت ز اهل هنر       در پشت در دنتي نخواهد دکس

  ی از آه و نمیغرق در طوفان       ی از دود و دمی سر و سامانیب

   ببافیريکس نخواهد گفت کشم        نخواهد دادنت پشم و کالفکس

   آتش مسوزني خود را در ای پنبه       توز نهي زبر دستست چرخ کبس

   بدزدی از وزي تو ن،یتيدزد شد گ      نخواهد داشت مزد ،ی تو نساجچون

   هستزيرو بخواب امروز، فردا ن       پا و دست دني تنني زی کردخسته

   وارهانیريگوشه گ ني را زشيخو       از جهان ی پشت پائی نخوردتا

   منواري بر در و دیچند خند        ز اسرار من یستي آگه نگفت

   ز مااراي ازو، یاريقدرت و        ره بنمودن از حق، پا ز ما علم
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   بساطني کارگاه و زني زیفارغ        رباط ني در ای بفکر خفتنتو

  کارفرما او و کارآگاه اوست       ما در راه دوست مي تکاپوئدر

   اندر باطنمستيشور و غوغائ      کنج عزلت ساکنم  چه اندر گر

   استیشميهر نخ اندر چشم من ابر       ستي من بر دستگاه محکمدست

   کار بودراي زخواست،يکارگر م       ما گر سهل و گر دشوار بود کار

   و هم اطلس استبهيتار ما هم د       ما بس است یها  ما پردهصنعت

   بپوشباي دني کاميگوئيما نم         از بهر فروش ميباف ی نمما

   شد دهي پندار تو پوسی پرده       شد دهيها پوش  پردهني ما زبيع

   دگریرخت بر بندم، روم جا       پرده، چرخ پرده در  ني درد اگر

   بسازم وقت شامگري دی خانه      سقف و بام ني کنند اراني سحر وگر

  اري اختمي نماگريگوشه د       کنجم براند روزگار کي ز گر

  ميا  کردهیدر حوادث، بردبار       ميا  کردهیدار  پردهی عمر کهما

  مي عهد قدنيکهنه نتوان کرد ا       مي جاروبست و گه گرد و نسگاه

   گرداب سختني از عمق اميآگه       و بخت ري از تقدميترس ی نمما

  سمانيپنبه خواهد داد بهر ر       گاني دوک، ما را راني داد اآنکه

   قماشني اشناسند یکاندر آنجا م       تاش  خواجهی دگر، ای بازارهست

   صاحب نظری دهي دکي چون ستين       و هزاران گنج زر داري خرصد

   اسرار رای  پردهینيچون بب         را واري دی  پردهیدي ندتو

   جز باد بروتچي هیخود ندار       بر عنکبوت ی همیريگ ی مخرده

  ميا  زنده بود تانيحرفت ما ا         ميا  تمام از ابتدا بافندهما

  مي و بافتمي و بافتميبافت       ميافتي آنچه فرصت مي کردیسع

   اوستاداميمن شدم شاگرد و ا        ادي زاي گر کم نست،ي اام شهيپ

  ستي است، در بار تو چیبار ما خال       ستي شد، کار تو چنگونهي ما اکار

  تنم ی میام، هر لحظه تار جوله         زنمي می شکار،ی دامنهميم

   کجاستیسازي که تو میآن سرائ       چون هباست ین از غبار می خانه

  یخرمن تو سوخت از برق هو        از باد هوا ختي من ری خانه

   باد نخوت در دماغیتو فکند       گشتم ز آرام و فراغ ی برمن
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   بدلی قدر وقت بیتا بدان       و عمل ی سعی مهي خني امي زدما

   ماست، نز بهر شمایرااز ب     بنا  ني که محکم بود و گر سست اگر

  یساخت ی آب و گل مني زیا خانه        یپرداخت ی مشي بکار خوگر

  یا  در دست خود سر رشتهیداشت         یا  گر بهمت رشتهیگرفتيم

   چند در هم بافتندیتار و پود       از جهل رخ برتافتند عارفان،

   و کمارياز دراز و کوته و بس         را بهم سمانهاي رني ادوختند

   درنگمدانديبرق شد فرصت، ن     شو، تا که در خم هست رنگ رنگرز

   بسا امروز کان فردا نداشتیا       برفراشت دي هست بای بنائگر

  مي نباشد، چون کنیگر که فردائ       مي کنروني امروز ار ز کف بنقد

   صداستی اما بگردد،ياش م چرخه     خداست ی دوست، جوالی اعنکبوت،

  

   پندچند

   نکرداري اختی و بدنامی روزاهيس     جهان قمار نکرد  که بر سر نردیکس

   کرد، جز به خار نکردیبرفق گر نظر     دي آنکه از گل مسموم باغ دهر رمخوش

   شتر آز را مهار نکردچگهيکه ه     راني گشت دل حی فقر، ازان روهي تبه

   و فرار نکردمني اهری مهي خديبد     کاز دور ی مردمق،ي تحقی دهي دنداشت

  مگو که روز گذشت و مرا شکار نکرد     ادي صني در دل شب، ایرده بس کشکار

   استوار نکردکيگرفت و بست بهم، ل     محبت و انس ی  رشتهی بسري پسپهر

   نکردداري عهد پاکيمشو چو دهر، که      نماند داري لحظه پاکي چو وقت، که مشو

  ار نکرد ز روزگتيکه کار کرد و شکا     ی و سعی ز مورچه آموز بردباربرو

   معامله را باد با غبار نکردنيچن       گشت ز باد غرور، خرمن دل غبار

   کنار نکردیبرفت روز و شب و ره سو       باني که در آن فتنه بود کشتیا نهيسف

   پود و تار نکرددهي پوسی  دو رشتهنيکس ا     سي که جز ابلا،ي و ری روی  جامهمباف

   آشکار نکردی او، سستی اه حملهکه گ     دي روزگار رهکاني پی  ز طعنهیکس

   گذار نکردکي چي هی وار سوبيطب     کي دردمند داشت ولی دهر، بسبيطب

  چرا محافظت پنبه از شرار نکرد       وستي پیرگي وجود منزه به تچرا

   پار نکردشي امسال خوهده،يخوش آنکه ب     خواب جهل، بس امسالها که پار شدند ز
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   کار نکرد چي و هی ماند فالنريکه د      د  مدار پس از مدت تو گفته شوروا

  

   مهرثيحد

  ی سراني آشنيخر تو هم برون کن ازاک      ی خرد گفت سحر با کبوترگنجشک

  ی و جری چمن و جوئني بپر، ببیروز     یرگي به تی روشن است، چه خسبآفاق

  ی تری وهي ز آب سرد و گه از میگاه     طرف بوستان، دهن خشک تازه کن در

  ی الغرنيننگست چون تو مرغک مسک     و فربهم ی چه نکو روی خوش من ازبنگر

  ی مادردوستي چو من ای تو هم شویروز       جهان اموزدتي مهر بثي حدگفتا

  یگري کار دیجز کار مادران نکن     تو چون که پر شود از کودکان خرد گرد

  ی به منظری بسان تو، چشمدوختميم       نبود مي رسم و راه پرستارکهيروز

  ی بشاخ صنوبرميا با هم نشسته       ی به گلشننجاي از اميا  که رفتهمريگ

  یاست عبهر  است، تا که شکفتهیتا ساعت      ی نوگلدستي تا که دمست،يا  لحظهتا

  ی که شب گردد اخترستيا در کار نکته     ی شود شبی که روزستيا  پرده، قصهدر

  ی از آن برنندي بچ کهیسرسبز، شاخک    است ی که نگهبان مرغکی طائرخوشبخت،

  ی خرد محقری وانگه به بام النه     اطفال، دلکش است ی شوق و بازاديفر

  ی چو خود اکنون توانگرکنميباور نم     في است و من ضعني گلانهي چند آشهر

  ی فتد ناگه آذرانهيترسم در آش     ی گنجها کسني که گر روم، برد اترسم

  یفري مرا هست کیناچار رنجها    ختي اگر چه ز بس رنج، پوست رام نهي ساز

  ی دفترچي هن،ي ازدميتر ند فرخنده     یا فهي نشد چو زحمت مادر، وظنيريش

   ی و عمل، پریما را بتن نماند ز سع     هوس مرغکان ماست ني بعد ازپرواز،

  

   و مجازقتيحق

  که جمال تو چراغ چمن است         به گل گفتي مفتهي شیبلبل

  رخ من شاهد هر انجمن است       و خوشم باي امروز که زگفت،

   آنکس که هواخواه من استستيک       فردا شد و پژمرده شدم چونکه

   کفن است،یائيچو گه شام ب         دلکش من رهني پني ابتن،

   وطن استگريکه تو را بر گل د       فرداست ،ی امروز چه گوئحرف
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   استاسمنيهمه جا سرو و گل و        نکوست ی خوش و روی جا بوهمه

   بر دهن استیسخن است آنکه هم        ست که در دل گنجد  آنعشق

   سخن استن،ي سخن است اد،يکار با         عاشق ردي معشوقه بمبهر

   نارون است ني دراريچون تو، بس         ز مجاز قتي حقميشناسيم

  

   خشنودخاطر

   و ناشادندروز رهي تی تو بسی لهيقب     ني مسکی گفت گربه کای سگشي پبطعنه

  زادندي نمی چو تو را، کاشکیبداختر       ی و استخوان خائی بخسبی کوانيم

  ها که آبادند  خانهی بسه،يبشهر و قر       بمخزن دهقان اي به مطبخ شه برو

  ادندي همه کار آگهان بفرام لهيز ح   من ی  طعمهر،ي است و شري و مرغ و پنکباب

   ز هفتادندشتريگرسنگان شما ب     کي از ما، لکتني دستي نان نکشیجفا

   راست ننهادنده،يچرا که از ازلش پا       طالع ما ی راست نگردد بنابگفت،

   نگشادندی گرم در بروستيشگفت ن     به پشت سرافکند حکم چرخ، ز خلق مرا

   فرستادندشي از پیکه روز سور، کس       رفت یهماني مردم بمی  بخانهیکس

  خوان دادندمرا ز خوان قضا، قسمت است      دگران چون طمع توانم کرد یبروز

  ادندي چه سست بنیديتو عهدها نشن       باکند ی چه بیا  خلق دهر ندانستهتو

   معامله، دلها ز سنگ و پوالدندنيدر       بلطف، بدرماندگان نظر نکند یکس

  دادنديتوانگران، همه بدنام ظلم و ب     خوشتر ی مرتبه، فقر از توانگرهزار

   استادندی دزدني تو، در آئی لهيقب     ماست ی رسم و ره ما، درستکارنخست

   که بخرد و رادندی کسانوفتندين       ی پرورش تن، بدام بدنامیبرا

  سحر ببصره و هنگام شب ببغدادند     و هوس، نوع خودپرست شما ی هویپ

   و مردادندري و تماهي دی  فتنهرياس    کس نرست، تمام دوستي جور سال و مه از

   و خلق فرهادندنيريعروس دهر چو ش     است ی منگر، خاطر شکسته بسها بچهره

  فتادندي نچگهي هن،يفتادگان چن     غم نخورم چي هشي خوی از فتادگمن

   حرص و آز، آزادندیز بند بندگ      همچو ما گرفتاران ،ی نفس توئرياس

   روزگار معتادند یسگان، به بدسر     کن ی شاد باش و دل آسوده زندگانتو
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   کرمخوان

   با صد آه و سوزکرديها م ناله       روز رهي تی گدائ،ی سر راهبر

  ميسوزيز آتش ادبار، خوش م       مي روزی خانه و بی خدا، بیکا

   مخواهشي باد، از کاه آساشيپ       چو باد و من چو کاه یشاني پرشد

   عمر و صبر آموختمکيسوختم         سوختم ی با آنکه عمرساختم

   نکشتیدستيچون من از درد ته       نکشت ی پستني کس را بدآسمان،

  روز و شب سرگشته بهر نان نشد       نشد راني مانند من، حچکسيه

  ی و ناکسیداد دشنامم کس         ی در پس درها بسستادميا

  ختي از من گریبخت را خواندم ول       ختي از هم گسی را رشتم ولرشته

   خون جگر خوردم ز شرمیمن هم       من خوردند مردم نان گرم شيپ

   نوبت نخوردم نان جوکي ر،يس      ز رخت نو  ادي ندی رنگام دهيد

   از کجاستی و نادرستی کژنيا       خداست ی ترازو، گر ترازونيا

  برف و باران خوابگاه و پوشش است       زمستانم، تف دل آتش است در

  ی جستجویگم شدم، هرگز نکرد        ی از تو رودمي بردم، ندآبرو

  ان، جرم تو بود کاردیگر نبود       اندر گوش دل، رب و دود گفتش

  لي دلگردديکجروان را حق نم         لي راه کج، ره حق جلستين

   گامستي بمي آکيتا منت نزد         تمام ی براه من بنه گامتو

  ی دریجز در اخالص نشناس         ی دفتری بنام حق گشائگر

   سر بسر گردد هنربهاستيع         ما را نظر نهي آئی کنگر

  ميا  دادن، دادهستيبا یآنچه م         ميا  توشه نفرستادهی ترا بما

   ی کنیناري گر هست، دیدر هم       ی کنی که تا کارمتي داددست

  ی را از تنگناشي خویوارهان        ی پا بجای که باشمتي دادیپا

   روشن کند،یبر تو راه زندگ         کند مني دادم تا دلت اچشم

   مشت خاککي از دمي دهايرگيخ        جان پاک دمي دمی تن خاکبر

   و بسیديخود را پرست!  عجبیا        را منظم شد نفس ی تو خاکتا

  مي بنا از بهر خلق افراشتنيا         مي را ناشتا نگذاشتی کسما

   مهمان نبودی سفره بني اچگاهيه       ما جز رحمت و احسان نبود کار
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   ز خوردن، نان ماگردديکم نم         بکس، دربان ما بندد ی نمدر

   از ناشتاغينان کجا دارد در    ش عطا  خواهی جان کرده است بآنکه

   تستیشاهد بخت است و در پهلو       تست ی که در بازوی توانائنيا

  اسي را در قچکسيکه نگنجد ه       ناسپاس ی ادمت،ي بخشگنجها

   تنگدستی و هستیگنجها دار     در تو هست کي کي ست،ي نی گفتآنچه

   و رنج تستی گنجور، سعنيبهتر     و عزم و همت، گنج تست ی و راعقل

   توانا خواستندیدست و بازو       چون دولت از ما خواستند عارفان،

   مزنگري در، در دني ایچون زد         سائل در مزن ميگوئي نمما

   بشنود حرف درشتمانياز ل       کرد پشت ماني بر خوان کرآنکه

   نامهاستان،يورنه بهر نامجو       خودکامهاست فري ک،ی درشتآن

  ستي نوندي بر، در خور پیشاخ ب       ستيا خرسند ن از خدن،ي خودبچيه

  ی از چه رو کم خواستمان،ياز کر       ی چراغم خواست،ی همه شادنيز

  ستي برنشي از بست،يآنکه آگه ن       ستيگر  حق، همواره در جلوهنور

   یهم صفا از ما طلب، هم رنگ و بو        ی ما باش و بهر ما بروگلبن

   کرداريهر چه کم کردند، او بس       ما، خوشه را خروار کرد  زارع

   ی چون شوداي گم گشته، پیا تا نه       ی چون شواي قطره، دری نباشتا

  

   دلخون

   سنگدي رسشيناگه ز دست چرخ بپا     کند و خورد وهي میکي بباغ رفت و یمرغ

   چون کبوتر با باز کرده جنگديغلت     دي پر کشري به النه آمد و سر زنيخون

   بال و چنگزي مرا نش،يمانند بال خو     و سرخ کن زيه برخ مرغ خرد کستيبگر

   روزگار، بمن عرصه کرد تنگاديص   بي نه رنگ و زني و گفت خون دلست ادينال

   کنند رنگنساني بدزياز خون پر تو ن       ی دانه بر پری تو هم ز النه، پآخر

  نگ کندت سنگ فتنه ل،یبر بام گر شو     کندت دست جور پر ،ی سبزه گر رودر

   درنگچگهيدر باغ و مرغزار، مکن ه       و برو ی بکن از شاخیا وهي مآهسته

   خنگميما رفتگان نبوت خود تاخت     ني و کار، شمار است بعد ازی سعدانيم
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   بری بدرخت

  داري سپدي زار بنالر،ياز جور ت     روز یکي که در باغ، ديدي قصه شنآن

   نجاری  شکن و ارهزمي هی شهياز ت     ی ماند و نه شاخی و بنخي من دگر بکز

  دست قدرم کرد بناگاه نگونسار     ی بلندني با که توان گفت که در عنيا

   ترا بارستي موسم حاصل بود و ننيکا     بس ني تبر آهسته که جرم تو همگفتش

  اري بسی مهيشد توده در آن باغ، سحر ه       تبر از گوش ی صدافتادي شام نتا

   گفت دگر بارني و چنداري سپستيبگر     برافروخت همي هني چو تنور خود ازدهقان

   ز آتش ادبارنياندام مرا سوخت چن       یتي و آتشگر گزمي که شدم هآوخ

   تارکي پود بجا ماند و نه کي جامه نه نيز       یام افتاد در آخر به تنور  شاخههر

   گلزار نه گل باد و نهام،ي ای در صفحه     دي من کنده شد از باغ و بخشکی شهي رچون

   کند زارهيآن را که بسوزند، چو من گر     مي زارم و گری همشي سوختن خواز

   و مقدارهي و آن پایروزي دیکو دعو     و آرام شي و آسایروزي دولت و فکو

   تو را خوارنگونهي تو کرد بدیزيناچ      ی برو شعله که از دست که نالديخند

   سزاوارستيز سوختنش نفرجام بج      اردي نوهي شاخ که سر بر کشد و مآن

   دکه و بازارني فروش هنر، اوهي میا     انسان ی وهي دانش و حکمت نبود مجز

   ز گفتارستيکردار نکو کن، که نه سود     چه حاصل هودهي بی  ناکردهی  گفتهاز

  روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار     گذرد گر شب و روز و مه و سالت آسان

   و سبکسارکرديدور فلکت پست نم     بود  اگرت سنگ گرانني روز نخستاز

   از امسال سخن راند، نه از پار ديبايم     ستي نی را هنری دی سرافرازامروز،

  

   نوریايدر

  ی از آن اخگرجستيبهر لحظه م        ی چکش زرگرزدي مبالماس

  ی تو، چند نالم چو ناداديز ب         ی رارهي تی الماس کاديبنال

  یچه کردم که آزار من خواست        ی و راستی و پاکی خوببجز

   چرخت گران کرده سنگیترازو       تنگ شي مکن خاطر خوبگفتا

   رسدی کار، کارت بجائنيکز        رسد ی ار تنت را جفائمرنج

   سالمیکبختي کند نتيبرو       اکنون، تراش تو گردد تمام هم
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   و تابناکت کنمدهيپسند       دم، فروزان و پاکت کنم نيهم

   شد بچشمم جهانهيس! که آوخ      گوهر نهان  ستي باره بگردگر

   تو افکند و کشتیبدام بال         آسمان درشت م،ي خردنيبد

   بودوندي چه پني پاک اديبخشک       و بند بود ی هر رگ و هر پمرا

   وجود نزارم، فتادنيفتاد ا       بدست تو داد ني کی شهي تني اکه

  ، شکست سر دردمندمنيشکست ا        نگهدار دست ،ی لختیببخشا

   روشنمی نه رونق به رخساره         ماند اندر تنم یشي آسانه

  ی مفتون شوش،ي خویبائيبز       ی شوروني دخمه بني چو زبگفتا

   ره آورد راني اميبخوبان ده        گرد را ني اتي از روميبشوئ

   پنهان شود آشکاریسخنها      دار   پرده را پردهني بردارد اچو

   و رفتست پوستی تو مغزینيکه ب      وست  نکیکي که نی آن حال، داندر

   خوشیبناگاه برهم شد آن رو       بار، برخاست بانگ چکش سوم

   مرافکني از پا م،یبه بدرائ       ستمکار، مشکن مرا ی ابگفت

   خوردم قفا ،یبگشتم ز هر رو         جفا دمي داشتم چشم و دوفا

   کساريکشد بار جور تو بس       نفس  کي ی کنی ار صبوربگفت

  ی و فرسودگینماند زبون       ی و آلودگیاهي سني رفت اچو

  ام بچهر، آب و رنگت فزون کرده      ام   خون کردهشهي گر ز انددلت

   سنگ و انکشت رایشکستم، ول         و زشت را رهي تی ولدم،يبر

   تویچو آگه شوند از تجال         تو ی دل آرای رونندي بچو

  ا، رنگها، تابهاه  جلوهنياز         آبها ني پرسند از موج اچو

   سازدتگهيفراتر ز دل، جا       چون بگردن در اندازدت یبت

  چو هر روز، نرخ تو باال کند        نقاد چرخ از تو کاال کند چو

   به جوها رودواني آب حنيچو ا       داستان گفتگوها رود ني زچو

   تو از هر کناری سونديچو آ       خواستار دتيفزاي هر دم بچو

   تراندي بر گزگرانيچو بر د         تو را دني ببی بختداري بچو

  ی را گم کنکي تاری کونيچو ا       ی بر چهر خوبان تبسم کنچو

  یچو بنشاندت اندر انگشتر       ی در مخزنت جا دهد گوهرچو
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  ی شوی دلربائی چو آماده       ی شوی روشنائ،یرگي در تچو

  یچو اقبال گردد تو را رهنما       ی تنگناني رخت زی کشروني بچو

  روزبختي و پیچو فرخنده گرد       روز سخت ني ادي زای آسودگچو

   نوني و آئکي ره نینيچو ب         ماندت در گرو ها هيراي پچو

  چو صد راه داد و گرفتت سپهر       مهر ی اندر ترازوی افتادچو

   تو گنجهای بر پازنديچو ر       رنجها ني دهندت چو زیرهائ

   به شهر دگریربرندت ز شه         بازارگانان خرندت بزر چو

   روشن شوددهي ددنت،يچو از د       شود  مني شاهت نشميهي دچو

   آهن و سنگ منینيز سنگ        تنگ من ی  دکهني آر، زاديب

   بفرست زان راه دورميدرود        نور یاي نام تو خوانند درچو

  ادگاري چکش نيبدار از من و ا       نهد روزگار متي هر چه قترا

   کاستمیکيفزودم دو صد، گر       م  مشاطه، رخسارت آراستچو

  یبس آلوده و سرگران آمد       ی که از حصن کان آمدی روزتو

  بهم بود مخلوط، الماس و خاک       و پاک ی گونه روشن نبودنيبد

   گوشواراي سازدت چرخ نينگ        نهان چکش گوش دار ثيحد

   زنمي درگه نور، در منيبد       زنمي به سر متي مشت و قفانه

  

   خانهدزد

  ميکه دشمن را ز پشت قلعه راند       ی به کسری کرد سرهنگتيحکا

  مي را رهاندنيگرفتاران مسک         مي چابک را گرفتیهايفرار

  مي فشاندی آبن،ي کیبر آتشها       مي شستري خون کشتگان، شمشبه

  مي طفالن چکاندی دهيسرشک از د         خلخال مي مادران کندی پاز

  ميهمان شربت به بدخواهان چشاند       ميدي چشی جام فتنه، هر تلخز

  مي خواندشي جوتر، پنهي زو کیکي       اما م،ي خصم را راندني ابگفت

  ميچو دزد خانه را باال نشاند         مي درافتیروني با دزد بکجا

  مي نفس ماندی با عدویچو عمر       دشمن در افکندن چه حاصل نياز

  ميا خود کشاند بار را بنيز جهل، ا       مي بار عجب رفتري غفلت، زز
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  مي را دراندی زندگانیقبا         ابره را از آستر فرق نداده

  مي رساندمني و به اهرمينوشت       ميدي رسی دفتر، بهر رمزنيدر

  مي دواندیسگ پندار را از پ        را ز دنبال ی استخوانميديدو

  مي گرگ، آهو پروراندیبرا         مي را از دل نهفتوي دفسون

  مي خود را چراندی همانجا گله       اگاه  کرد اندر چری جایپلنگ

  مي را پراندی مرغ وحشنيز دام، ا       ستي فرصت را بدل نميندانست

  

  ی و قاضدزد

   و پسشي روان از پیاريخلق بس       عسس ی قاضی را سوی دزدبرد

   چه سودیدزد گفت از مردم آزار       چه بود ی خطاکارني کای قاضگفت

  گفت، بد کار از منافق بهتر است       است فري بدکردار را بد کگفت،

   راهزنیگفت، هستم همچو قاض       شتني شغل خوی هان بر گوگفت،

   شماستسي تلبانيگفت، در هم       کجاست ی آن زرها که بردستگفت،

   چه شدیداني و مميدانيگفت، م       چه شد ی آن لعل بدخشانگفت،

  ني آر دست از آسترونيگفت، ب       ني آن روشن نگستي کشي پگفت،

   جمله در انبار تست،یمال دزد       کار تست دا،ي پنهان و پیدزد

  یبري و تو از در مواريمن ز د         یبري قلم بر حکم داور متو

  یزني زدن، صد مدي بایکيگر        یزني و حد می بگردن دارحد

  قي تو قطاع الطریدر ره شرع       قي رفی گر من ره خلق، ازنميم

   بزوریريگيتو ربا و رشوه م       عور شي دروی  من جامهبرم یم

  ميتي خانه از دست یخود گرفت       مي گلکي ی برای من بستدست

   مدرک و حکم و سندهدليتو س       ربودم موزه و طشت و نمد من

   بردقيدزد عارف، دفتر تحق       برد قي ابریکي جاهل، گر دزد

  خود فروشان زودتر رسوا شوند         شوند ناي عقل، گر بیها دهيد

  دي را ندی و قاضديشحنه ما را د       دي رهنيزر بستند و دزد د دزد

   راه رای کج نکرد،یديتو بد         چاه را دمي براه خود ندمن

  یخواستي مگراني از دیراست       ی خود، پشت پا بر راستیزديم
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   خود مپوش بي عجب، عیبا ردا       جو فروش ی گندم نمای اگريد

   آنگه ز دزد کاه، دستبرنديم       آنچه هست  نديرباي مدستان رهيچ

   پاکان چرا آلوده بودستين       فزود شي دل ما حرص، آالدر

   حکام، روز روشن استیدزد       کردنست غماي اگر شب، گرم دزد

   را بهرجا خواست بردی قاضو،يد       ار ما را ز راه راست برد حاجت

  

  اي ردکان

  یر ره تله گشت اندبنديپا       ی روبهی خواندم که روزنينچنيا

   رفتادي را بنري تزوی خانه       رفت ادي از شي روباهی لهيح

   روباه بودني و اريهر چه بود، آن ش         سپهر آگاه بود ني چه زائگر

   خامستيتا شود روشن که شاگرد       فام لي روزش کرد، چرخ نرهيت

   نهادیدل به رنج و تن به بدبخت       اوفتاد ی از پا،ی همه تردستبا

   دست بستشي قضارنگيبند ن     داشت دست ی سازرنگي چه در نگر

   ذلت، ناخنش کوتاه کردغيت       همراه کرد شي با رسوائحرص،

   نداشتیبود وقت رفتن و پائ       نداشت یارائي روز کار و بود

   اما زنده بودد،يديمرگ را م       دمش را کنده بود ن،ي سنگیآهن

  مار را حلقه و مسیديگز یم         اشکم ناهار را یفشرديم

   آخر شد شکاراد،يهر که شد ص        است، دام روزگار بي تاددام

   روباه فلکديزان سبب شد ص       روبهک ني کشته بود اانهاي کما

   را چاره زندانست و بندیرگيخ       خودپسند ني کرده بود اهايرگيخ

  بر سر آن تله و روبه گذشت       ساده از ده دور گشت یانيماک

   و درواني اني استيگفت زان ک       خبر یب دام و زندان ی بالاز

   دکان ماستني و امي دوزنيپوست       ماست واني در و اني روبه اگفت

   آراستهی دکان، دمنياندر       ما را بهتر از هر خواسته هست

   و چون سنجاب گرمانيهمچو خز شا         و نرم باي و ززهي و پاکساده

   چشم رادن،ي خرباز کن وقت        دم پر پشم را ني اميفروش یم

   ی کنی عمر طرارکيهمچو ما،          ی کنیداري دم ما را خرگر
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   کرد گمیراه را هرگز نخواه       به دم  متي دم به بندني ز مهر، اگر

  ی روبه شو،ی بس کنیانيماک       ی ز رسم و راه ما آگه شوگر

  ی و شرعي بني در اینيسودها ب       در چون و چرا ی که بربندگر

   دوختنشي بجاکوي دم ننيو        ژت کندن ز تن  آن دم کديبا

   روباه چندیبر گو دمت ا: گفت        مقال آمد پسند ني را اانيماک

   درستدي نای و شرعي بنيور نه، ا         کاال را نخست دي ددي باگفت

  نرخ، آنگه پرس از بازارگان       اندر دکان ی در آ،یداري خرگر

  اندر تله روباه بردراست        از راه برد بي را آن فرانيماک

  استيوان نه دکان است، دکان ر       روبه ناشتاست دانستي مکاش

   خونختي رشيچنگ روباه از گلو       دهن بگشود بهر چند و چون تا

   باک، از تن کنده شدیوان سر ب       دل فارغ، ز خون آکنده شد آن

   نهادی در چاهیچشم بسته، پا       نهاد ی بر راهی روده،ي ندره

  هم گذشت از کار دم، هم سر گذاشت      فت و گرفتند آنچه داشت  نگرچيه

   راه تو بازی سویکه کند راه         ساز لهي سر آنست نفس حبر

  وندر آن آتش بسوزاند ترا         ترا چاندي در آن ره، سربپتا

   گذرشي از کوافتديتا ترا م       هرگز نخواهد بست در اهرمن

   زودشي دکان خویبر بندکه تو      جوارت، حرص زان دکان گشود در

   ز دستی رفت،یستي کیتا بدان       رفتست آنچه هست دار،ي بی شوتا

  زاد و برگ آن مسافر زان اوست       دوست دي مسافر، دزد چون گردبا

   ستي و رنگ نبيآب و رنگش جز فر       ستي جز سنگ نی کان هوگوهر

  

   محضردو

   تباهی خانه با حالیرفت سو       کشمر ز محضر، شامگاه یقاض

  بانگ بر دربان و خدمتکار زد       زد واري بر دد،ي کجا در دهر

   خست و کشتیگربه را با چوبدست       و مشت یلي را راند با سکودکان

  هم قدح، هم کاسه را پرتاب کرد       هم بر کوزه، هم بر آب کرد خشم

   سخت و ناهموار گفتیحرفها       گفت اري چه کم گفتند، او بسهر
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  اهيگفت کز دست تو روزم شد س       زن نگاه ی سو خشم آلوده،کرد

  من گرفتار هزاران شور و شر       خبر ی بیتي ز سرد و گرم گتو

   عجبی ا،یکاستم من، تو فزود       روز و شب دمي من دو،ی غنودتو

   صد ره از من کند پوستیچرخ، روز       و دوست وندي دمساز با پی شدتو

  اني و پرنري در حریدتو غنو         اني مرا برد از مهايناگوار

   با خون جگرمياورديما ب         ز در ارندتي تا بی نشستتو

  مالي پای آز کردیتو بپا       چه کردم گرد، با وزر و وبال هر

   گاه پخته، گاه خامیهم تو خورد       بستم از حالل و از حرام توشه

  یوري زی از دل، آرزویکرد       ی زراني همدي که چشمت دتا

  ميتي گوهر و در یديتو خر        مي نديمن بخش بکي از ميتي تا

  تا که شد هموار از بهر تو راه       و عاجز بس در افکندم بچاه کور

  ماست را من بردم و مظلوم دوغ       راست، گفتم صد دروغ کي ی پاز

  ها  با آهختمياشکها آم        ها   انداختم در راهسنگها

   گفتم شب است تامل روز رایب       و رفتم ز دست دمي زر دی بدره

  ها   کاشانهیسوختم با تهمت        ها   نهفتم، بافتم افسانهحق

   صبح و شامیدي آرم؟یتو چه گفت        سخنها بهر تو گفتم تمام  نيا

   من، بگوی از برایتو چه کرد         آبرو ی بهر تو عمرختمير

  ی کردم، تو بزم افروختیرگيت       ی آوردم، تو مال اندوخترشوت

   از بهر منی ساختیتو حساب         دهن الودمي بی به مردارتا

   من ببری بجا،یهر که را خواه       دگر دي محضر ز من ناخدمت

  چون تو، اندر خانه خواهم کرد جا        شواي نه پروم،ي نه پني ازبعد

   گشت و خورد و خوابرويجز حساب س     تو خواهم بود پاک از هر حساب چون

  ستي چکاري پني اوار،يا در و دب     ستي چنکاري بلطف و خنده گفت ازن

  یا وانهي دگماني ب،یگر نه مست       یا گانهي از عقل و خرد بامشب

  یزنيمشت بر طومار و دفتر م       یزني بر سر می را پاکودکان

   پسندد، خودپسندی را کگرانيد       و بال است و گزند دن،يخودپسند

  داشتم ی چو تو، بر دوش، باراي         داشتم ی که کارميگوي نممن
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   بساط واژگوننيتو بر افراز ا       فردا من از خانه برون روميم

   را بدانهايهمچو من، دانستن       بمان نجاي دو روز اکي من، روميم

  اند  اول، سپس دانستهاند دهيد       اند وستهي علم و عمل پعارفان،

   نشستی شد، قاضوانخانهيخانه د      چو از خانه سحرگه رخت بست زن

   از خانه ماندخبريماند، اما ب      شت و گاه افسانه خواند  خط بنوگاه

   مشت و سنگ و چوب شدیگفتگو       اندر خانه سخت آشوب شد یروز

  تا توانستند، دربان را زدند         و طباخ و فراش آمدند خادم

   هر چه هر کس خواست گفت قت،يدر حق     راست گفت ني آن دروغ، ای قاضشيپ

   بسته کردند آشکاریرازها          شماري گفتند از هم ببهايع

  زنندي گنه رامیمجرمند و ب       منندي خسان اهرني دربان اگفت

   ز پشتشانيبرگرفتم بار دزد       کردم هر سه را امروز مشت باز

  شکستي مشبيقفل مخزن را که د     خود پرست ی زد خادم بر او کبانگ

  ش بهر فرواي خانه ی برااي       بدوش یبردي روغن تو می کوزه

  گشوديحاجب از بهر که، در را م       از آغاز شب در خانه بود خواجه

   قراررديگيگشته رنجور و نم        رخواري آمد گفت طفل شهيدا

   استدهي کشک و عدس دزدیمطبخ       است دهي ناظر، دختر من دگفت

   بودمهي هاني زرها منيگفت کا        گشود یاني فراش همناگهان،

  غائبست از حق، اگر چه حاضر است      اظر است  نني آمد که دزد، اباغبان

  بردي است و درهم، مناريآنچه د       خردي و کم مرديگي فزون مزر

  خواجه مهمانست، صاحبخانه اوست       از ما به جور و ظلم، پوست کنديم

   نوشتی آورد و خرواریا خوشه      نوشت ی را بارمهي من هکي دوش،

   نهاددي نان را کجا بان،يزبعد ا         آواز داد زي کنار در، کناز

  اند  با خود بردهزياش را ن سفره      اند   نان و عسل را خوردهکودکان

  محضر است، اما دگرگون محضر است      خانه پرشور و شر است ،ی قاضديد

   محضر نبودني چننيآشنا با ا       جز خط و دفتر نبود ی قاضکار

   که افزود و که کاست کم و افزون،نيو       آشوب از کجاست دانستي چه ماو

  دفتر خود را نهاد اندر بغل       نشناخت از دزد و دغل ني امچون
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   رفتن، گه محضر گذشتدميبا     گشت رهي جنگ و جدل، سر خني زگفت

   آنچه گفتم راست بودیديگفت د     ز جا برخاست، زن در را گشود  چون

   ز کاری اندر خانه درماندکيل       هزار ی کردی به محضر داورتو،

  ی کسترسدياز تو خانه نم       ی را بسقي خالی چه ترساندگر

   کار منیدي و دچيمن نگفتم ه       شتني ز کار خوی گفتی بستو

   فراری و کردی ماندیچند روز       و دار ري گیدي تو اندر خانه دتا

  گاه دستم، گاه چشمم، گاه گوش       خموش کدمي کنم صد شعله در من

   هستشي است، رهپوئیهر کجا راه      ت  دارد بدسیا  رشتهیني که بهر

  ستي حق کدام، افسانه چتي حکانيز       ستي که دزد خانه کیداني چه متو

   دور کرد افسانه را قتياز حق         بدام افکند دزد خانه را زن،

  

   همدرددو

  ستي روز، مرا باور ننيکه چن         ی گفت بکنج قفسیبلبل

  ستيار فلک اخضر نگر که ک       ستي کی کارهي فتنه، سني اآخر

  ستي که قفس را در نیکه تو گوئ         در ني سخت ببستند اآنچنان

  ستي و زر نمي بسدهيکه مرا د       است چه فرق مي گر زر و سقفسم

  ستي نغماگري فته،يبلبل ش       ز چه در زندان کرد باغبانش

  ستي نفري کني در خور اینگه       نگرند ی گل می  بر چهرههمه

  ستيکس بجز بخت بدم رهبر ن        اهد برد  چمنم خوی بسوکه

  ستيدگر امروز، گل و عبهر ن         دوخت دي بر بام قفس بادهيد

  ستي تن سوخته خاکستر ننيا       از محنت و باز نهمهي اسوختم

  ستي نگريچه توان کرد، ره د         گفت گري از قفس دیطوط

  ستيدل ما را هوس شکر ن       و صبر ی تلخ است گرفتاربسکه

  ستي ز قفس خوشتر نیرگاهيس         و الله نخواهد ماندن  گلچو

  ستيکه اگر دل نبود، دلبر ن         محال ی بسودای مفرسادل

  ستي نوري زني را بهتر ازديص         است ني و بام قفست زردر

  ستي تو از خون، تر نیهمچو من پا       کرد ني من صحن قفس خونزخم
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  ستيلت بستر نکه بجز برگ گ         شو و پندار چنان باي شکتو

  ستي دوست، بلند اختر نیهر کس ا        ی پستی است، زمانی بلندگه

  ستي ذره که فرمانبر نکي ستين         برد دي فرمان قضا باهمه

  ستي در سر نیکيکه تبه گشت و          هوسها بسر افتاد مرا چه

   ستيدگرم حاجت بال و پر ن       شد ختهي غم ار بال و پرم رچه

  ستي گر ندني است، بداليبخ    ود چمن است   قفس خست،ي ار نچمن

  ستيخون دل هست و گل احمر ن         کروزي تفاوت کندت گر چه

  ستي نلوفري ز نهياگرت سا         فکند هي ساتيلوفري نچرخ

  

   همرازدو

  ستي ندنيکه روز گشت و شنا کردن و جه       گفت ی سحرگاه بط بماهر،ي آبگدر

  ستي ندني آرمی بساط، دگر جانينچ     صحرا ني اکسري حلقه و دامست بساط

  ستي ندني گوش ترا طاقت شنک،يول       نکته با خبر کردم ني ازشهي همترا

  ستي ندني و خانه برگزیمنيمکان ا       ادي صی  مرتبه گفتم که خانههزار

  ستي ندني که ترا قدرت پر،یتو چون کن     کي بروم، چون خطر شود نزداني از ممن

  ستي ندني خون چککقطرهي رگ و کي یبها     پاک ی رکه روشن، هزار بی  چشمههزار

  ستي ندنيکه فکر کوته ما را بدان رس     منزل مقصود آنچنان دور است بگفت

  ستي ندني بهر ددهي چه سود، که هر دیول       چنديپ ی کارگاه مني رشته، برهزار

  ستي ندني باغ، بهر چنيکه غنچه و گل ا     ی نبریا  خوشهدوستي خرمن فلک، از

  ستي ندني را ره رهی حصار، کسنياز       بزنند تي بخشک،یزي ز آب گراگر

  ستي ندنيسبک مران که مجال عنان کش     و هوس ی پرتگاه قضا، مرکب هوبه

  ستي ندني خلی اگر از پست،ي چیبرا     همه خار ني ا،ی هستیباي گلبن زیبپا

  ستي ندنيرم و دني فرصت ترسچيکه ه       دام ني انهند ی نهفته و آهسته مچنان

  ستي ندني در آن وز،یبجز نشان خراب      نسوزد ی فتنه، چو باد سحرگهسموم

  ستي ندني شنا کردن و چمثيدگر حد     بشرار ی تو سوختدم،ي من بخاک تپچو

  ستي ندنيچو خفت، گله چه داند گه چر     گرگ حوادث، شبان بخواب رود براه

  ستي ندنيتن و طرح نو برز هم شکاف     چرخ ی من و تو درزی و دوخت قباديبر
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  ستي ندنيچه غم خورند که ما را سر خر       بقهر بفروشند ی حادثه، روزمتاع

  

  دني و ناددنيد

  دني سبب از بهر خلق کوشیکه چند ب     بمردمک چشم، طعنه زد مژگان یشب

  دني رنج طلب کردن و نرنجشهيهم       اسودني بار جفا بردن و نشهيهم

  دني نادچي هشي و از خودنيتمام د   وانيمردم و ح و زشت و گل و خار و کي نز

  دني است کار سنجیبوقت کار، ضرور   ستي و رنج تو چی مزد سع،یا  کارگر شدهچو

  دني بزم، رخت برچنيکه روشنست از     مدار غي دری خود، روشنی رهي بزم تز

  دنيبخواب جهل فزودن، ز کار کاه       ستي کاردانان نني داد که آئجواب

  دني کار شب نخوابني است دریاشارت     رنج روز خسته شدن نيت در اسیتيکنا

  دنيهنروران نپسندند خود پسند      مي و هوس مکن تعلی هویثي حدمرا

  دنيچنانکه رسم و ره پاست ره نورد      چشم ی شهي ملک تن است پینگاهبان

  دني گردی جاده،يکنون نبود مرا د       گشتمي مشي هوس و آز خوی پاگر

  دنياگر چه کار چراغ است نور بخش       هرگز ی روشنفکندهي نشي خویبپا

  دني است، ز دست زمانه نالینه مردم     ز حکم قضا شدن دلتنگ ست،ي آگهنه

  دني کس آگه نشد بپرسث،ي حدنياز     چرا مژه گشتم من و تو مردم چشم مگو

  دني که دشوار بود فهمغ،ي دریول       بود قتي مسله در دفتر حقهزار

  دني و از اشک چشم، غلتدنيز خون دو     خواهند ی روشندهي و از دندي دل تپز

  دنيز خاک صبر و تواضع، ز باد رقص       ی و سبکباری کوه و کاه گرانسنگز

  دني چشم پوششيکه بود خصلتم، از خو       مردم چشمم نهاد نام از آن سپهر،

  دني دشتنيهزار مرتبه بهتر ز خو       ی اثری ز روشندني قرن ندهزار

  دني است، خودپرستی پرستويبتر ز د     ني دل، پرورهي تستيوي نفس چو دیاهو

  

   و دلدهيد

  که کار من شد از جور تو مشکل       با دل دهي دی کرد روزتيشکا

  ادي اشک، بنليمرا کندست س       دادست دست شوق بر باد ترا

   من از خواب،ی گشتی برشيتو زاسا       آتش، مرا آب ی جادي گردترا
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  ی را بدنام کردشيمرا و خو       ی خام کردیها شهي بس کاندز

   خونی مرا آرامگه شد چشمه       تو مفتون یدي که گردی آنروزاز

  یزوال دولت خود، چندخواه         ی اندر کشور تن، پادشاهتو

   هر دام بودنی  دانهرياس        خودکام بودن ني چندي باچرا

   چندیا ه جستن از افسانقتيحق       چند یا وانهي همصحبت دشدن

  دم ز جانان زد، ز جان کاست کو هر آن       داستي بحر عشق، موج فتنه پز

   بندنيمن از دست تو افتادم در       طعنه تا چند ري تدوست،ي ابگفت

  ی عشقم سپردی به زندانخانه         ی و مرا همراه بردی رفتتو

   آنگه خواستم من،یديتو اول د         کار تو کرد آلوده دامن مرا

   رایا هي همسایدر آتش سوخت         را یا هي پای کند جوربدست

   خبر بودی حوادث بني زالميخ       شوق دگر بود ی در کودکمرا

  ی و دامی بندی نه بودم بسته       ی و نامی غم ننگخوردمي منه

  ینه آگه بودم از نقص و کمال       ی از هجر و وصالدميپرسي منه

   خبر کردی مست و بمرا مفتون و       تا آسمان، صاحب نظر کرد ترا

  حساب کار ما، با خون نوشتند       نوشتند گرگوني را قصه دشما

   چندی و من دفتری خواندیتو حرف     وندي عشق و وصل و هجر و عهد و پز

  گفتينهان با من، هزاران قصه م       سفتي آن گوهر که مژگان تو مهر

  ترا کردند خاکستر، مرا دود       بردند و ترا سود  هي سرمامرا

   تبه گشت و تو را نوررويمرا ن       جوري شام تو ده،ي من سبساط

   سرشک آمد، مرا خونیترا روز      وارون بخت و حال من دگرگون تو،

   ره، من نوآموزني دریتو استاد       من از امروز ،ی گوئروزي از دتو

   خوفناکستی پرتگاهدم،يچو د       راه عشق از فتنه پاکست ی گفتتو

  مرا هجران گسست از هم، رگ و بند      ، خرسند  وصلی کرد آرزوترا

  ترا رنجور کرد، اما مرا کشت       ترا مشت ،یتي زد گري شمشمرا

   و ما را بر سر آمدیترا بر پا         دلبر آمد ی ز کوی سنگاگر

  ترا بر جامه و ما را بجان زد       کمان زد ی ز ابروري گر ت،یبت

  ته و ما را سخنهاست نککيترا        سوز و ما را سوختنهاست کي ترا
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   ملک تن، ما ملک جان راینيتو ب        ما آستان را ن،ي آستی بوستو

   یمرا سوزاند عالم سوز آه         یاهي فرسود گر روز سترا

  

  ري و زنجوانهيد

  اند دهي ترسوانگاني کز دداست،يعاقالن پ     یا وانهي دی در زندان شبر،ي با زنجگفت

  اند دهي بچند ارزشاني کس، کاديپرسيکاش م     یبپا که بستندم دمي ارزري زنجني بدمن

  اند دهيآن سنگها را هم ز من دزد!  عجبیا     ني چند پنهان کردم اندر آستی سنگدوش

  اند دهي فهمني را چنها یدنيمبحث فهم     ی عقل و راني با اوانهي از ددزدندي مسنگ

  اند دهي سنجیا انهوي چو من دیدر ترازو     را شي عقل دورانداست،ي کني با اعاقالن

  اند دهي کمتر دوانهي چو من د،یعاقلند آر      من، بارها گشتند جمع دني دی برااز

  اند دهي نامم چرا نامني بدشانيگر بدست، ا     چو بگشودند در دم،ي ناموانهي را دجمله

  اند دهي در هر مکان و هر گذر رقصشتنيخو    ها   بر خواندن من خندهیهشي از باند کرده

  اند دهي خندشتني و بر خودهي را دشتنيخو     وانگاني دني کاندر من اام نهي آئیکي من

  اند دهي نوشرزني و پميتيگر چه خود، خون    مرا خواندند پست دم،ي نوشی صاف از جوآب

  اند دهي گناه از سنگ بود، از من چرا رنجنيا   که سنگ ما شکست ی از عقلند، سرهائیخال

  اند دهي بمن بخشیزي گر چر،ي زنجني ازريغ     زحمت کم کنند  که از من باز بستانند وبه

  اند دهي را با دست من تابشي خوسمانير     در دامن نهندم تا در اندازم بخلق سنگ

  اند دهي بس پرسهوده،ي و برهيزانکه از من خ   جواب نساعتي پرسش را نخواهم گفت زچيه

  اند دهي گردشيهان، از پاز سحر تا شامگا     اي بورري را نهفتم دوش زی دستچوب

  اند دهي دارند و از ما جمله را پوشبهايع     گراني اما دش،ي خوبي عميپوشي نمما

  اند دهيچيدفتر و طومار ما را، زان سبب پ       اندر دفتر و طومارشان ميدي دننگها

  است دهي چرا لغز،ی گرانسنگنيعاقالن با ا     ستي ما چاره ندني از لغزم،ي سبکسارما

  

  ذره

  ی فزون بمهمانیبرفت ذره بشوق     دي خورشی  بچشمهی که روزديا دهيشن

  ی بس گرانجانديسبک قدم نشده، د       باد سرنگونش کرد ،یمرهي ننرفته

  ی عشق گشت طوفانمي هوا چو ،یگه     مهر ی  گرفت چهرهی رونده سحاب،یگه
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  یساني بس، از رعد و برق نديجفا کش      شي بر رودي باران چکی  قطرههزار

  ی به آن بزمگاه نورانديکه تا رس       دي دی هزار پست،ی گونه بلندهزار

  یملول گشت سرانجام زان هوسران       به آفتاب نگاه ی زمانري دنمود

  یراني ز فرط حن،ي خودبی دهيبدوخت د       ی و پرتو و پاکی و بلنددي دسپهر

  ینگهبان کندي فضا، که ترا منيدر ا   است ی چه روشنني کادي کرد ز خورشسوال

  ی و فکر امکانريبرون ز عالم تدب     ستي رمزني گفت فروزنده مهر، کابذره

  یماني کشور سلیمنيبس است ا     چکار مورچه را مان،ي و تاج سلبتخت

  ی ز کار درمان،ی باددنيتو از وز     شوم رهي تف،ي ضعی از گذشتن ابرمن

  یه آسان شود بساننه مشکل است، ک    راه ی مهي ز ناني مقصد است، که گردد عنه

  یهزار قرن اگر درس معرفت خوان     ی سال اگر علم و حکمت آموزهزار

  ی پنهانی رازهای  ار همهیبدان       و تار رهي تی راههای  ار همهیبپوئ

  یوگر بدانش و فضل، اوستاد لقمان       ی بعقل و هنر، همسر فالطوناگر

  یتوان ندي رست،يبه خلوت احد       ی پر نپرچي بهقت،ي حقبسمان

  ی در کمال نقصانی در نگرکيچو ن     عاقبت بحد کمال ی آنزمان که رسدر

  ی پاک گوهر کانني اچگهي هافتين      عقل گر چه بس کانها ی گوهرگشود

  ی تحمل به رنج دهقاننموديکه م     نداشت ی دهخدادوستي جهان اگر اده

  یانميبخز فتادن و درماندن و پش      ی نبری مشو، زانکه حاصلزي خبلند

  یداني ره و رسم را نمزيچو ذره ن      ني پرو،یکني نمی شوق، گذاریبکو

  

   و خفاشذره

  گفتي ذره با خفاش مدميشن       خفتي آنساعت که چشم روز مدر

  ستي نیچرا با آفتابت الفت     ستي چی گمرهني ا،ی راکي تاری اکه

  ميلي را طفی شمع هستنيتمام، ا       ميلي و گر روشن سهمي ماهاگر

   رنگیکي رونق گرفت از خور، یکي      شد سنگ اقوتيگل رست و گر  اگر

   مرده بودنیبصبح زندگان         افسرده بودن ني چندي باچرا

   مهر عالم افروزیهايتجل       روز یکي ی گر برون آئ،ینيبب

  یاهي ز رخسارت سديفرو شو         ی آفتاب صبحگاهفروغ
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  وز خفتنبشب گشتن، بگاه ر         گفتن ی ترک عقل و رادينبا

  دني ندکسري جهان دن،يدرو د         دني گزباي زی دلبرديببا

  یزي ستاي یبشوق وصل، صلح       یزي عشق، کردن جست و خبراه

   گذشتناي جستن، از دریز باد       نم اوفتادن، غرق گشتن کي ز

   دلم را آرزوهاستی خردنيبد       همواره با خور گفتگوهاست مرا

   که طوفاناي نميچه غم گر موج ب     روشن شد رهم زان چهر رخشان چو

  ستينظر چون من بپوش از هر چه خاک        است ی تابناکلي مزي گر نترا

  کوستي نه نی خواه را، پستیبلند      دوستي سود از انزوا و ظلمت، اچه

   مردم کورشي به پیگوئيچه م       نور ی  چشمهثي آخر حدبگفت

   و افالکدي از خورشنديچه خواهم د       و نمناک کي بس تارستي چشممرا

  امي کرد ای روزم،ي روزهيس       آن روزم که موش کور شد نام از

  مرا بستند چشم، آنگاه راندند       خواندند شي آنانکه نزد خوترا

  مرا آلوده کردند و ترا پاک       من از خاک ،یگوئي از افالک متو

   نور کردندنيشما را همنش       خط شوق، ما را دور کردند  ز

   ندارمدني دیکه چشم روشن       را دوستارم یرگيو، ت آن راز

  ی هست آفتاباي ستيچه غم گر ن       ی و خوابی من بود خورداليخ

  کاني پدهيمرا هم دم زند بر د        افروزد آن چهر فروزان ترا

   و چه روشنکيرخ دشمن چه تار       من ی خور شد دشمن آزادچو

   بر همشي چشم خوشه،ينهم زاند         توام زي نالشي گر با خشوم

  دني مهر دی لحظه روکيبه از          دني پریکي بتاری عمرمرا

   من موش کور، او آفتاب استیول       رنگ و تاب است شمارشي بدميشن

   خفاش ناستيچه سود از پند، ناب       خود روشندل و صاحبنظر باش تو

  

   دلراه

   استی هم ز دل راهدهي دیبسو         یمائي راه پستي که عمریا

   استی آهی و دمی اشکیساعت        اش   آنگونه ره که قافلهکيل

   استی شبانگاهی جرسش ناله       است ی و شوقی آرزوئمنزلش
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   استی درگاهزيدر دل پاک ن       سجده گهست تي که هر درگهیا

   استی ره، بهر قدم چاهنيکه در         کاروان آز مرو ی پاز

   استیراهکانکه راهت نمود، گم         ی و ندانستی رفتسالها

   استی روزگار کوتاه،یزندگ         دراز مکن شي تلخی قصه

   استی و گر پر کاهیگر که کوه        سنجند ی من و تو مکي و نبد

   استینرخ ما، نرخ گندم و کاه       دهقان شد و قضا غربال عمر،

   استینگاهيکه جهان، هر طرف کم       عسس باش و دزد خود بشناس تو

   استیتا که مانند چرخ، روباه         وجود را چه امان انيماک

   استی خودخواهزيهمچو ما، نفس ن       عجب، گر که سود خود خواهد چه

   استی دزد آگاهام،يدزد ا       افتي شحنه راه نچي رهش هبه

   استی ماهايچه تفاوت که سال         گذردي شب و روز، عمر مبا

   است ی و گاه اکراهی رفقیگاه         زمانه نگشت ی کسبمراد

  

   وقتیرفو

  شب شد و آخر نشد کارت تمام       سوزن با رفوگر وقت شام گفت

  یزني صد زخم بر من م،یهر دم       یزني سوزن مهودهي و شب، بروز

   از انگشت توزديريبسکه خون م     شدم در مشت تو ني ز خون، رنگمن

  بندي پایگه شدم سرگشته، گاه         کوتاه و بلند ی نخهانهمهيز

   چون کماندميگه شکستم، گه خم      گه ناتوان  و دمي زبون گردگه

   با فشارشمي به پی راندیتو هم       فروماندم ز کار اي فتادم چون

   مرایکاهي کار و میفزائيم       مرا یخواهي هر جا که میبريم

  ی دماسودميخون دل خوردم، ن       ی هممودمي راه پني بسر، امن

   گاه آسترکشد،ي مميگاه رو         بسر کوبدي انگشتانه مگاهم

   باشد ضروریشيبهر من، آسا       و دور ی گشتی برشي تو زاساگر

  قي از اهل طر،ی هر رهپوستين       قي رفی در پاسخ رفوگر کاگفت

   چشم تنگني با ادي دیتو چه خواه     و رنگ وي فساد و رني جهان و زنيز

   کاربي تو و من عینيب یکار م       تو و من روزگار ینيب ی مروز
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  من هدف بودم قضا را سالها       آرد قضا شي چه پینداي چه متو

   استکدمي یمن خبردارم که هست        است شمي تو از نخ و ابرناله

  دي سفیهکاري سني من شد زیمو       دي چها بر من رسیداني چه متو

  یستي از جامه، از تن نیآگه       یستي برتر ز سوزن ن،یسوزن

   اما من هزار،یداني میکيتو         و تو آشکار نمي نهان را بمن

  زنم ی بر چشم روشن میسوزن       زنمي هر چه سوزن منجاي درمن

  چون گذشت، آنگه که بازش آورد       چو گردم خسته، فرصت بگذرد من

   رواست،یگر هم از کارش بفرسائ        نواستي و بی تن فرسودنچونکه

   گلگون شودیا به کاز آن خون، چهره       خون شود ی روزدهي دل شورچون

   بنگرد تا روشن استکويبه که ن       است دني را چون عاقبت ناددهيد

   استی گفتنتي حکاني کام،يچون نگو     است ی چه وامانم، چو فرصت رفتناز

   دل دوخت کوی  کن خرقهیسوزن        کردم رفو ی با سوزنها خرقه

   جگریهاي پارگیديتو ند      دگر شد، خون دل خوردن دگر خون

   بدوختراهني صد رنگ پیسوزن      سوزن بدوخت  هر جامه را ی پاره

  ی چاره خواهد کرد، کیسوزنش ک      ی جان در رگ و بند است و پی پاره

   اندر جان زندهي جامه، بخیجا       که در دل نشکند دي بایسوزن

   استیکي فرصت ن،ي گزکويکار را ن      است ی کن، عمر اندکاري را بسجهد

   وقت بر هم دوختندیها رهپا         چون رفو آموختند کاردانان

   کرداريوقت کم را با هنر، بس        رفو با کار کرد دي را باعمر

   هباکي گردد تباه، آن یکي نيا       جدا ی را از وقت، چون کردکار

   ستي است، تن معذور نیتا نفس باق       ستي و دل نور ندهي چه اندر دگر

  

   نخسترنج

  ستي باز ماند و گرهيآمد و از پوبهم بر       خرد ی طفلی بپای خار درشتديخل

  ستي نی وجود خالهيز خار حادثه، ت     قدم است ني رنج اولني مادرش ابگفت

  ستيکي و بچشم تو راه و چاه، یا نخوانده       بدفتر عمر ی و بد زندگکي نهنوز

  ستي سنگالخ عبرت، کني دروفتادهين    اند بس طفالن   چون تو در افتاده،ی پاز
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  ستي چیخطا نکرده، صواب و خطا چه دان       یاموزي، ره ن زحمت رفتاردهيند

  ستي نزري زود دل آزرده گشت دکهيکس     شاد نماند د،ي که سخت ز هر غم تپیدل

  ستيحجاب ضعف چو از هم گسست، عزم قو       شو ی بزرگی  آماده،ی عهد کودکز

  تسي باي نکند، گر ده است چه، یتفاوت     دشت، چشم روشن بست ني آنکه دربچشم

  ستي چه صد، چه دوک،يچو سال عمر تبه شد، چه    ی چه پانه،ي زخم کارگر آمد، چه سر، چه سچو

  ستيهزار ره گرت از پا در افکنند، با       کوه گرت سد ره شوند، برو هزار

  

   نفسروباه

   کردش گرفتاریبناگه روبه        واري شد به دیاني قلعه، ماکز

  ی دست و پائیو پر، از ببزد بال        ی چشمش برد، وحشت روشنائز

   کردادهاي فر،یدر آن درماندگ         کرد ادهاي یکبختي روز نز

  چه حاصل، خانه دور از دسترس بود       خانه و باغش هوس بود یفضا

  ز کاه و خوابگاه و آب و ارزن         مني امي آورد زان اقلاديب

   هزاران آرزو کردکدم،يدر آن        بس گفتگو کرد شتني با خونهان

   خون داشتکقطرهي دل، ببر یبجا       زبون داشت ی احوالر،ي تدبگه

  ز صحرا جانب ده بازگشتن         آورد زان آزاد گشتن اديب

   و ره بودن آگاهراههيز هر ب         رهروان خرد را راه نمودن

  دني چنهيشدن استاد درس چ         دني دنبال نو آموزان دوز

  یپاسبان الينخفتن در خ         یباني پر ز بهر ساگشودن

   دادنميرموز کارشان تعل       اوفتادن شي از کودکان پبکار،

   جز پر و پوست،یابي نیزيز من چ      دوستي به البه کرد از عجز، کابرو

   بدنامچي هیمکن خود را برا       دام ی در رهگذار چون منمنه

  ی لحظه خوردکي و در یمرا کشت         ی تنگم فشردی نهي سگرفتم

   چندی عمر مرغکديتبه گرد       چند یودک شد کخبر ی مادر بز

   بردی را سگکي را گربه، آن یکي        آزرد هي را کودک همسایکي

  ی باز فردا ناشتائ،یچو خورد       یائي برنی است، با ووي دطمع

   کارند، در هر جا که باشندهيس     خواجه تاشند ،ی و حرص و مستیهو
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   یازين یب ،ی دام رستنياگر ز         ی آزدي تا صی زحمتدچار

  بسا گردد شکار گرگ، روباه       و بدخواه  پروا ی بنگونهي امباش

  ی را فشاری هر دم گلوئیده       ی هرزه در هر رهگذاری گردچه

  مي ره هر چه فرمودند، کردنيدر       مي هرزه گرداي دل رهي ار تبگفت

   بودني پوستري بزني روئیدل       بود ني خصلت چنم،ي روز خردز

   بختی سهي بود از کهي مانيمرا ا      دندان بود سخت  سر پنجه و گرم

   نوشتندباي زیکي زشت و یکي       آن دفتر که نقش ما نوشتند در

  انستي زی سودنيگذشتن از چن       انستي ماکدمي من روباه و صچو

   دندان فشردمیبگردنها بس       بردم هي مرغ و خروس از قریبس

  ق آتش و کاهبود چون اتفا         اتحاد مرغ و روباه ثيحد

   خلقت و خوستی اقتضانميهم       کوستي که ناي بد تمي غم گر نچه

   که کار از دست افتادیتو افتاد       بر باد شي بساط خوی خود دادتو

  داريتو خواب آلود و دزد چرخ ب       روباه طرار ،ی مرغ خانگتو

  مياني پر شکسته ماکیکه گوئ         مي روبه نفس آن چنانرياس

   صاحب نظر بودی دهي دکياگر          بود شتري بني زی زندگیبها

   دست را بگرفت و نشکستنيکدام       دست ی از سادگوي بردست دمنه

  ی پود و تاریکه خواهد هر قماش        ی کارري تدبی فکرتی بمکن

   وقت درو بودش،يچو باز آورد       شخم، گاوت در گرو بود بوقت

  

   آزادروح

   زندان خاکی  بستهی باشچند       روان تابناک ی ا،ی چو زرتو

  ی را سوداگرقيگوهر تحق         ی مواج ازل را گوهربحر

   رازي راه آفت خنيدر نورد ا         را زي ناچی  الشهني اواگذار

   با شغالیشي را چه خوی جنگريش       را چه نسبت با سفال ی کانزر

   بزنیکژدم تن را بسر، پائ       بزن ی کن و رائی صلحباخرد،

  ستي نزهي آوني را چنیگوش هست       ستي نزهيتو پاک همچو ی پاکچيه

  یا  آلودهیرگيرخ چرا با ت         یا  تابنده گوهر بودهیکي تو
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  ی چو مهر روشنها، یاهيدر س         ی تنکي چراغ ملک تارتو

  یستي ک،ی کجائیگفتيکاش م       یستي از دل ن،ی نظر پنهاناز

  از کن از پا بدهي نخ پوسنيا       تن بشکن و پرواز کن محبس

   خلوت پاکان جداستیتا بدان         ماسواست دي کنچه دیني ببتا

   و دار زلف دلداران خوشستريگ       خوشست اراني صحبت ی بدانتا

   چشم خواب آلود رایبر گشائ         مقصود را ی  کعبهیني ببتا

   و دامادي از صی خالیرگاهيس         بهنگام خرام ندتي نماتا

   کنند از عاشقان مطلقتتا         اسرار حقت اموزندي بتا

  وندهاستي پثاقها،يعهدها، م     تو، پنهان از تو، چون و چندهاست تا

  دي کدي ددي باو،يچند از هر د       دي گشت صدي در هر دام، باچند

   پرختي رديچند از هر سنگ، با       باخت سر دي باغ،ي از هر تچند

  دي و سپ بس فراخ استنجاي اديگو       دي چون گردد پدضهي اندر بمرغک

   همه باال و پست ندي بیعالم     کان حصن سخت از هم شکست عاقبت

  گه چمد سر مست در گلزارها         پرد آزاد در کهسارها  گه

  یا  مستانهی سر کند خوش نغمه         یا  دانهی ز بامندي بر چگاه

  ی دمنديفارغ اندر سبزه بنش       ی همندي طائران بزي و خجست

   و دل زنده داشتدهيکاز فروغش د       داشت  تابنده یا  مهرهینوائيب

  ی گوهری بسویبردش از شاد       یگر  شد فرجام زان جلوهرهيخ

   گوهرشی چه خوانن،يگفت سنگست ا       خرشي لعلست، از من مني اگفت

  اري بی خوبتر داریگر متاع       بکار ديآ ی ما را نمني که ارو،

  وشان، گوهر است گوهر فری تحفه       است گري دی خر مهره، جای دکه

  ستي نی روی جان از برای نهيآ       ستي نی تنها برنگ و بویبرتر

   بازرگان نخواهد برد سودچيه       نداند دخل و خرجش چند بود تا

   قدم رفتارهاست ی دل را، بیپا       دارهاستي نگه دی جانرا، بچشم

  

   آزردهروح

  ستي نین شادمایبروزگار، مرا رو       یري با پري فقی گفت جوانبشکوه
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  ستي نیگاني رازيبمرگ قانعم، آن ن     فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت یبال

  ستي نی ناگهانی روز بالهااهيس       بمثل من اندر نبردگاه جهان یکس

  ستي نیهماني بزم مني مکن، ایرگيکه خ     بر سر خوان فلک نشستم و گفت گرسنه

  ستي نیستاني به که منيازکه در خور تو،      ی و مرا خواری خلق داد سرافرازبه

  ستي نیمرا خبر ز ره و رسم مهربان      مهربان نشد با من چکسي دهر، هبه

  ستي نی است، جاودانیاز آن خوشم که سپنج       ی از روزگار سفله دمافتمي نخوش

  ستي نی بدعنانیکه پرتگاه جهان، جا       خردمند گفت تند مرو ري پبخنده،

  ستي نی آسمانري ز تقدز،يره گر   قضاست ها بدست  همه سر رشته،ی بنگرچو

  ستي نی و گرانی معامله، ارزاننيدر     بخشند گاني سعادت، که راستيا عهيود

  ستي نی که وارهانیقي نفس، غرقيغر     بگرداب نفس دون مفکن ف،ي ضعدل

  ستي نی جوانی هي سود، چو سرماچيکه ه     کن ی هست، سودتي دستگاه جوانچو

  ستي نی و عجز و ناتوانیزمان خستگ        یتوانائ نربودند تا تي بازوز

  ستي نی که مرد، سزاوار زندگانیدل     برد دي رنج بادوست،ي ا،ی زندگبملک

  ستي نی مسابقه، مقصود کامراننياز      ميا  آمدهقتي کشف حقی و تو از پمن

  ستي نی آشوب مهرگانتيبجز حکا       گل و طومار غنچه در گلزار بدفتر

  ستي نیوجود سر، همه از بهر سرگران     اند   نساختهیر خوش تن، همه بهیبنا

  ستي نی سخن نهاننيسپهر سنگدل است، ا     نرسد اني ما، چرخ را زی مرگ و هستز

  

  نشي آفرروش

  ی آبدهي من، کس از چه ننوشیکه ب       بنخوت ی دلوش،ي گفت با خوسخن

  یابي گلبن ثديز گلبرگ پوش       گلشن دي مرز گردني من، ای سعز

  ی و ذهابابي من آمد ابينص       از کوشش و کار کردن اسودمين

  ی نبستند بر تو طنابرهيبه خ       گفت ني طناب و چنی بر وبرآشفت

  یاگر چهر گل را بود رنگ و تاب     و رنج تو، کز زحمت ماست ی از سعنه

  ی آشکارا عتابر،يز دهقان پ       بحث پنهان ني ناگه دردنديشن

  ی سال و جوابکوي ندينکرد       مشکل  رمزني ادي آسان شمردکه

  ی را کتابینوشتند هر مبحث       کهنه دفتر ني خلقت، دررانيدب
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  ی خطا و چه فکر صوابیچه را       دست و بازو نکوشد، شما را اگر

  ی خوش و آفتابمي نسديببا        اردي باران تنها، چمن گل نز

  یاببود کار هر کارگر را حس       دي است، روغنش بای جا چراغبهر

  ی نباشد گالبد،ياگر گل نرو       یدي خون نگردد، نماند وراگر

  ی شراباي یا  ساخت زان سرکهیکي       انگور دي چیکي کشت تاک و یکي

  ی لعل خوشاببوديبمعدن نم       تابان دي خورشتافتي ار نمبکوه

  ی در چمن کرد خوابیا که تا غنچه       شب، خار و بلبل اري بسنشستند

  یخزان و زمستان کنند انقالب      بهاران  فصل یهاي خوشیبرا

  ی کبابیکه تا گردد آماده، روز       دست سوزد ی آهو دل، از مطبخز

  ی خرابني هر زمیدر آباد       ني و کار، پرودي کارگر بایبس

  

  ني خودبزاهد

   زاهد روشن روانیکيبود          رواني که در شديدي نشنآن

  ريرتش آفاق گمهر صفت، شه        ري عالم و فرخ ضم،یدل زنده

  توسن زهدش همه جا تاخته         علم افراخته شي نکونام

  نياالم همنفس حضرت روح         ني تاجوران زمهمقدم

   پاکینوي مشي آراتشين         خاک راني آموز دبمسلت

  پشت و پناه همه افتادگان         همه آزادگان ني نششيپ

  ست طاعت بدی روز و شبش، سبحه     خوش روش و حق پرست ،ی رهمرد

   درختان شدهخياش از ب طعمه         شده اباني کوه و بگهش،يجا

   بدان مرز و بومار،يمردم بس       و ختن و هند و روم ني ز چرفته

  یافتيعارضه ناگفته، شفا         ی که بدان صومعه بشتافتهر

  ی توانا شدچاره،يعاجز ب         ی شدناي بهي در آن بادکور

   دادگر کار سازیواو بس         ازي بر او دوخته چشم نخلق

  در کمر کوه، بزندان غار       نهان روز وار دهي از دی شدشب،

  یبا همه کس، نرد کرم باخت         ی بعزلتگه خود تاختروز،

  هر در طاعت که توان سفت، سفت       ز مردم نهفت ی رو،یصبحدم
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   دل، پاک کردی نهيگرد ز آئ       ز چشم آب و بسر خاک کرد ختير

  گفت که رنجورم و خواهم دوا         نوا ی بی بدر کوفت زنحلقه

   ز ما ناگهاندياز چه برنج       نور، بظلمت نهان ني چه شد ااز

   و نشستدي افتاده بدهمه  نيا       بست ري جمع، در خني چه بر ااز

   ما نداشت یاز چه، سر همسر       مدارا نداشت لي چه، دلش ماز

  مدم آنيقياز بلد شک، به          آمدم  ني ز چر،ي پدر پیا

   و بشتافتمدمينام تو پرس         افتمي تو رهبر شد و ره نور

   بچشم منسترهي شب تک،يل       بچشم همه کس روشنست روز،

  ی حال تباهم کننيفارغ از         ی ز ره لطف، نگاهم کنگر

  ام مودهي پهيباد صفت، باد         ام اسودهي نخ،ي شی ا،یساعت

  وخته کندن، خوش استخار دل س       فکندن، خوش است دهي دی به بدهيد

   کرد چو ابر بهاری همهيگر         بدان البه نداد اعتبار ر،يپ

   گرفتباني غرورش ز گرويد       شکران گرفت ی  که سر از سجدهتا

  ستي گرديبر تو و کردار تو، با       ستي چحي سجده و تسبني که اگفت

  ی و شرمندگی دستیگشت ته         ی تو در کارگه بندگرنج

  تار قماشت چه شد و پود کو       ترا سود کو ،هي همه سرمازان

  گاه در صومعه بستن نبود         از خلق گسستن نبود نوبت

  افتي شي نتوانگريگم شد و د       و فرصت شتافت هي پاني شد اسست

  ی و بار و بنه انداختیرفت        ی سمند تو شد و تاختعجب،

  ت خار سوخکي گل، زاتش ههم آن       از اخگر پندار سوخت دامنت

  یبافتيجامه نبود آنکه تو م         یتافتي نبود آنکه تو مرشته

   شدداريگوهر پست تو پد         نفس به بازار شد سودگر

  ی از چه نگهداشتشيبر در خو         ی که بره داشتیراهروان

  قفل در حق نتواند گشود       درش، روز کرم بسته بود آنکه

  فر دو صد ساله شد زهد تو، چون ک       تو، چون خودسر و محتاله شد نفس

    ستي نچي ها،ي و ری جز روهمه نيا      ستي نچي صدق و صفا، هی بطاعت
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  اهي و سديسپ

  دي نپری پر، ولاراستيببام النه ب       ی پروازی سحر اندر هوا،یکبوتر

  ديمبرهن است کازان طعنه بر دلش چه رس     جانسوز ی بر پرش از دور، ناوکديرس

  دي بدری و رگیدي امی گسست رشته     یشت تن نزار گ،ی شد پر و بالشکسته

  دي کبوتر دی گشت، چه رنجوربيطب      ی بر در آن النه، شامگه زاغگذشت

  دي بس کوشش،ي خوماري راحت بیبرا     ساخت یباني خار و خس آورد و سابرفت

  دي درختان سبز پرده کشیز برگها      تا بروزن و بام د،ي گونه ستم دهزار

  دي ز شاخه چیا وهيباغ، کرد ره و مه ب       آب ربود شي بمنقار خوبار،ي جوز

  ديطعام داد و نوازش نمود و ناله شن     دربان ی پدر شد و گه مادر و گهیگه

  دي و رنج، دردمند رهیز درد و خستگ       ی آنهمه بار جفا که تا روزببرد

  دي چه کس طلبگانگان،ي بیاريه ترا ب       اهي را بسديچه نسبت سپ:  گفتبزاغ

  دي و سفاهي نکند خدمت سیتفاوت     است یکرنگي ما اتفاق و تين: فتبگ

  دي است و وریمرا بسان تو، در تن رگ و پ     ستيوندي چو من، بدل خرد، مهر و پترا

  دي که جداي است عهد، مي گر که قدم،يچه ب       دي بایکدلي ني صحبت و آئیصفا

  ديبه کنج خانه خز ديزمان کار نبا       رفت دي نباخبر ی نزد سوختگان، بز

  ديچه فرق، گر زر سرخ و گر آهن است کل      گشودن قفل سعادتست بجهد غرض،

  

  هاي و سختیسخت

  ی شراریديفکندن بکشت ام         ی غم آشکاری بعمرنهفتن

  ی از آب و گل، روزگاردنيجفا د         اردي نی که باری نهالیبپا

  ی در رهگذاروزهينشستن بدر         ستادني اگاني فروماببزم

  ی غارکي دل، بتارهي سیبگرگ        هژبران، پناهنده گشتن مي بز

  ی بردن از عجز کار،ی ناکسیسو       خواهش لطف کردن ،ی دلني سنگز

  ینشاندن بدل، نوک جانسوز خار         ی و شوقی گل آرزوئیبجا

  ی کناردني نه د،ینه جستن پناه       درافتادن و غوطه خوردن ايبدر

  یبهر جا برون بودن از هر شمار      ماندن  گشتن از درد و محرومزبون

  ینهاري خواستن ز،یز مردم کش       ی ز هر سفله، حرف درشتدنيشن



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٣٥ 

  ی شدن چون غبارشاني پر،یز باد       ی پراکنده گشتن چو کاه،یبه

  ی ناسازگاراري یز دمساز       نزد دانا تر کي خوشتر و نیبس

  

  سرنوشت

   سرگردانستي زنگونهي ادتيند باکه چ     از سر خشم ی جغذ گفت شبانگاه طوطبه

   پنهانیشويچه اوفتاده که از خلق م       یئي عزلت، برون نمی  ز گوشهچرا

   بجز تو، نکردست در خرابه مکانیکس     ني بجز تو، نبستست چشم روشن بیکس

  واني بلند بنا قصر و زرنگار ایبس       یني بجانب شهرت گذر فتد، باگر

   وجدانی کنهي س،یاهيچرا بملک س        دلی ز فکرت باطل، نژند دارچرا

   وقت و زمانبرندي چگونه بسر منيبب     رسم و راه آموز ده،ي طائران جهان دز

  گهت بدست نشانند و گاه بر دامان     باشد ی برترلي که همچو منت، ماگر

   و الکنست زبانشي بداندر،يترا ضم     و نغز گفتارم ی نگر، چه نکو رامرا

   غم دانچگهي بسان تو هميا نخورده    اند، نوبت چاشت   هماره شکر دادهبما،

   تازه، هر نفس جوالنی در چمنميزن     مي سبب نهان نکنی پر، چو تو سر بريبز

   سرو و گل و سبزه باش در بستانميند       ی که عمر تلف کردنست تنهائبهل،

  طاني شی ز دل، نه ایاهي گرد سیبشو       رهزن یستي نغوله،ي چشم ز ببپوش

   بزمستان و فصل تابستانیا چو مرده     في ز خری نه آگه،یا خبر ز بهار بنه

   دندانیگرسنه خواب مکن، چون شغال ب     چنگال ی غار، مخز همچو گرگ ببکنج

   خصلت دوناناموزيبزرگ باش و م      پنجه و منقار یاالي موش مرده، مبه

   بخت جوان چو تو، هرگز نداشتی دلهيس       است یري ماتم پت،ي جوانبروزگار

   شدست آسانیکه کار سخت، ز کارآگه   ري سخت مگرهي خدوستي اشتني به خوجهان

   مهمانیکشبي ما، باش ی  به خانهايب     خوش ی تازه، صبحگاهی گهري به سبرو

   که شدند از تو خوبتر دگران،یتو بد شد     ی که در چه افتاد،ی چشم عقل ببستتو

   بزم بزرگان و همسر شاهانسيجل     هنر، نمود مرا ی بی و هنر، التيفض

  گهم بخانه نگهداشتند و گه به دکان     ساختند قفس  م،ي ز عاج و زر و سمرا

   از نقصانی و سعادت، چه خواهیکمال جو    یکاهي دل چه مرهي تی سبب ای بش،ي خوز

  راني غمگن و حستي زنتوان یهماره م     و فارغ خودي نتوان رفت بی مشهيهم



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٣٦ 

  اني خود، خلق را مکن گرگهيز سوک ب     جان مخراش ش،ي خویا غم افزیها  نالهز

  رانيز فال شوم تو، بس خانمان که شد و     بانگ زشت تو، بس آرزو که گشت تباه ز

   هان،یدي چمن پرنيچو بلبالن، بکدام    ني ه،یدي و شنی چه سخن گفتان،ي طوطچو

  اني زونهچگي هدستيز من بکس نرس      شوم خوانندم ره،ي داد که بر خجواب

   من و دگر مرغاناني مستيتفاوت     ستي گلشن نري مدار، گرم شوق سعجب

  ز ما گذشت چو برق و نگه نداشت عنان     که جانب همه تاخت یتي دولت گسمند

   خوشخوانی روز، مرغکهي نه بوم سیول     ی بساحت چمنی مرغی  نغمهخوشست

  انيزار شد شا  شوره،ی همچو منیبرا     نندي چهر گل، آن به که بلبالن بفروغ

  کاني جز پب،ي ما را نصی دهينداد د     گشت یکبختي نکي که تو را پی آنکسهر

   خواستن تاوانهي ز همساستينه مردم     ما زاتش حوادث چرخ ی  خانهبسوخت

   از هر خواننهي طائر آگاه، چدينچ     رهرو عاقل، بهر گذر گه خواب نکرد

   وقت را ارزانهي گرانماميرا دهچ     ی آزادستي سود صحبت شاهان، چو نچه

   و داشتن غم جانگاهي بدنيبه از پر      و فقر، تن دادن یني رنج گوشه نشبه

  که صحن تنگ همانست و بام تنگ همان   و زر باشد مي نه جز قفس است، ار چه سقفس

   زنداندني در آباد دستيچه خوشدل       مي خرسندشي خوراني وی انهي آشدر

   ناداناي ميهشيچه غم، بچشم تو گر ب      برو گردون  نکته بما گفت شهزار

   و رخشانرهي نکند روز تیتفاوت     ستيکي آنکه چو من دوستدار تاربنزد

   مخوانچگاهي دوست، هی اميهمانيمه ب        دي مالل آگانگاني ز صحبت بمرا

   بود، نه از آنی خوشدلنيکه بوم را نه از   بچمن خسب و گه بسبزه خرام ی خود، گهتو

  که همچو دور جهان، سست عهد بود انسان      ستي نی مردم، اعتباریکدلي و عهدب

  نه خواجه ماند و بانو، نه شکر و انبان     ی سکوت کنیا  راه تجربه، گر هفتهز

  برهگذر بکشندت بصد ستم، طفالن     و جر بکنندت بصد جفا پر و بال یبجو

  اني چو راز گشت عبا،يد و نه زنه زشت مان   ني چو شد قضا شاه،ی جغد رست و نه طوطنه

   نگفت از درمانیثيبدرد کشت و حد     ني جز ستم، پرواموختي دهر نبيطب

  

   خارکنسرود

  ستيکه از کندن خار، کس خوار ن       خارکن نينچني سرود ابصحرا،
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  ستي کارها کار ننيبدست تو، ا       هست روتي و نري و تدبیجوان

  ستي نداريکه بخت تو ب یديچو د       ی گرایاري و هوشیداري ببه

  ستي ببازار نیمتاع جوان       دي خری از که خواه،ی بفروختچو

  ستي و پندار نیگه خودپسند       است یستگي گه کار و شا،یجوان

  ستي نماريچو جان خسته و جسم ب         از پا فتاد رهي بر خستينبا

  ستيبس افتادگان را پرستار ن         یا فتادهي بس که از پا ننيهم

  ستي نواريچو در هست، حاجت بد      ز ره راست، بر راه کج  اچيمپ

  ستي در انبار نیترا برگ و توش       خود، خواه برگ و نوا ی بازوز

  ستيز آغاز، هر خوشه خروار ن       دانه و خوشه خروار شد یهم

  ستيهنرمند مردم، سبکسار ن       محکم بزن شهي ت،یا  پنجهیقو

  ستي ناري معچي بهترش، هنيکاز         به کار آزمود دي وقت، بازر

  ستي است فرصت، دگر بار نیکه بار       ی مجوقتي شمر، جز حقمتيغن

  ستي نداريها را خر  نالهنيکس ا       ثمر ی بی ول،ی ناله کردیهم

  ستي سزاوار ن،ی ز هستتيشکا     است یستي و صبحدم نی شب، هستچو

  ستيار ن خانه، کس جز تو معمنيدر       از تو در کار دل، باز پرس کنند

  ستي جامه، پود ار بود، تار ننيدر       عجب، جان را قبا ی  جامهنشد

  ستي نانکاري ز،یانيکس از هر ز       با همند اني دکه، سود و زنيدر

  ستي نناريبساز، ار درم هست و د       کم بدست اوفتد، گه فزون یگه

   ستي آنکو گرفتار نستي کنيبب        شتني خوی از گرفتاریمگو

  ستي زنگار ننه،يترا تا در آئ       بخود در نگر  رتي بصبچشم

  ستي ناري که شاگرد هشغايدر       درس است و پند ام،ي کار اهمه

  ستي بار نني از ای را رهائیکس         دي کشدي باري بار تقدترا

  ستي که سهل است و دشوار نینيبب         ی کنباي ار دل شکیبدشوار

  ستي نداريردا، پدنهان است ف         امروز اندوه فردا مخور از

  ستي خونخوار نامي ز ایشگفت         به خون تي آلود انگشتهاگر

  ستي بکف، خار نی دارنکهيگل است ا        تمام ی هستی خارند گلهاچو

  ستي آموختن عار ناموز،يب        ی و سعی آزادگان، بردبارز
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  ستي چند طومار نني همتيشکا       اهي سیتي ورق کرده گهزاران

  ستي خاطر نگهدار نام،يکه ا       را شيشو خو خاطر نگهدار تو

  ستي راه، همواره هموار ننيگر ا       مکن بشي زندگان است، عره

  ستي نکاريترا با فلک، دست پ         برو دي که گوی کارهائیپ

  ستي ناري بار، بسني تو، ایبرا       بار است بر پشت مور کهيبجائ

   ستي نکاري قطره و ذره بکيچو          ما مي مانکاري که بدينشا

  

   و سنگسر

   بمعبری را بسر کوفت، روزیکي       ی سنگب،ي در جوانهي کرد دنهان

   چون مار چنبردي و گردديچيبپ       از رنج رنجور و از درد ناالن شد

   را جامه در بروانهي ددنديدر         ی دادخواهی پی جمعدنديدو

  تمگر بود، آن سدهي ستمدکي نيکه ا       ی قاضی و بردندشان سودنديکش

   بمحضرکي گفتند هر اوهي یبس       سر شکستن ی  و قصهوانهي دز

  فري بدکار را مزد و کستي ننيجز ا       دشي همان سنگ، بر سر زنبگفتا

   و حکم و دفتری قاضني برنيکه نفر         یورائي زان دوانهي دديبخند

  تر ی از سر من تهیکه دارد سر        ی داناري الف بسزندي میکس

  گري دد،ي چه اموانگانشيز د       یتي گانيقل و را با عنندي اگر

   را سروانهيکه کوبند با سنگ، د         کردند با هم ري و تدبنشستند

  

   و عملیسع

  ی زورکردي ملخ میکه با پا       ی موردي دماني در، سلیبراه

  یديوزان بار گران، هر دم خم       یدي را هر سو کششي خوبزحمت،

   چون پر کاهیدي پر،یز هر باد      ه  از رای برون افتاد،ی هر گردز

  که کارآگاه، اندر کار مشکل      کدلي و کرنگي در کار خود، چنان

  شيکه فارغ گشته از هر کس، جز از خو       شي در پی بگرفته راه سعچنان

   کار از دست دادنیاش سودا نه        اوفتادن ی از پای پروااش نه

  مانيز ملک سل فارغ ایچرائ       نادان ني مسکی گفت کایبتند
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  همانهاستيبهر خوان سعادت، م       در بارگاه عدل، خوانهاست مرا

  ی ما، هر چه خواهی بخور در سفره         ی ره، بقصر پادشاهني زايب

   آشنا باشکبختان،يبراه ن       مخراش شي خوی خار جهل، پابه

  چو ما، هم صبح خوشدل باش و هم شام       ما، هم عشرت آموز و هم آرام ز

  تمام عمر خود را بار بردن       خونابه خوردن ني چندي باچرا

   گذارندیمبادا بر سرت پائ       و مردم رهگذارند نجاي ارهست

   جسم، جان رای از براازاريم       بار گران را ني اهودهي بمکش

  که موران را، قناعت خوشتر از سور       با مور ی از سور، کمتر گوبگفت

  نوال پادشاهان را نخواهند       خود پادشاهند ی  اندر النهچو

  ستيازي نی بمان،يکه ما را از سل       ستيساز  چارهی جاکهي جائبرو

   و هم انبارميکه خود، هم توشه دار       ما را سر و کار ی با کسفتدين

   و تاراج بهمنی دیز سرما        مني امي گرم خود، هستیبجا

  کوم  محميگرديبحکم کس نم       و مخدوم ميشي ما، خود خادم خوچو

   ملخ ندهم بصد گنجی پانيمن ا       رنج  ني راحتهاست زدي اممرا

   و خراج هفت کشورميهيز د       خوشتر دهي پوسی  دانهکي مرا

  یز مور آموز رسم بردبار         ی کامکاردي همواره باگرت

   بخندنداراني که هشیمکن کار        را ببندند تي که پای راهمرو

  راه امروز را مسپار فردا         ناي عاقل باش و بر،ي تدبگه

  ی جوان،یري پی هيرايکه شد پ         ی اندر بهار زندگانبکوش

  روني بشي خومي از گلیمنه پا       و نه افزون ري خود، نه کم گحساب

   بر سرت مشتی دستچينکوبد ه       انگشت یدار  شهد، کوتهني زاگر

   جز بخود، محتاج بودندينبا       در کار و چه در کار آزمودن چه

   ستي کاندر شکل مورست،يمانيسل      ستي زوری پاري که زی آن مورره

  

   اشکسفر

   و رفتدياوفتاد آهسته و غلت       و رفت دي را گرددهي طرف داشک

   و رفتدي بخشیچون ستاره روشن         ی دمی هستی رهي سپهر تبر
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   و رفتدي خون نوشکقطرهيعاقبت        بود ی وجودش جایاي چه درگر

   و رفتدي هر قطره را سنجمتيق       دي خون ناپدی  اندر چشمهگشت

   و رفتدي خندام هيبر من و بر گر       ستمي چو از جور فلک بگرمن

   و رفتدي چرا رنجدانديکس نم       اني ما را نبود اندر میرنجش

   و رفتدي را بر چزهيدامن پاک       دل از اندوه، گرد آلود گشت تا

   و رفتدي شد و ترسی طوفانبحر،       و فتنه و آشوب خاست لي و سموج

   و رفتدي تابیا بر گل رخساره       شبنم، در گلستان وجود همچو

   و رفتديمخزن اسرار جان را د       ی دل کرد جای  در خانهیمدت

   و رفتديچيدفتر و طومار خود پ         را نوشت ی زندگانیرمزها

   و رفتدي را پرسقيمقصد تحق       و خم ره، با خبر چي چو از پشد

   و رفتدي چی از هر درختیا وهيم       و رونق گرفت از قلب و چشم هجلو

   و رفتديگوش داد و جمله را بشن       با دل هر چه گفت ش،ي دوراندعقل

   و رفتدياز حوادث با خبر گرد        دي چشی هستینيري و شیتلخ

   و رفتدي عشاق را بوسی چهره       عشق ی معشوق بود از کوقاصد

   و رفت دي چند ارزگفتنديکاش م        ا  قضی اندر ترازواوفتاد

  

  ی روهيس

  ی سر بودرهي چه خ،یکه از مالل نمرد     گي تابه گفت به دک،ي مطبخ تاربکنج

  ی بودخبري چه بني تو مسکش،ي خوبيز ع     اهي گشته سري دوده، پشت تو مانند قز

  ی کار و بد گهر بودهي روز و ساهيس     ی از پستی خود فزودیرگي به تیهم

  ی کارگر بودمزدي و بینشسته بود     کارگاه زحمت و رنج ني عمر، درتمام

  ی ز جهل ، گرفتار شور و شر بودیگه       یبردي شرار می ز عجز، جفایگه

  ی دم و دود و خشک و تر بودمي ندیدم      و بال دي ز آتش و آبت ، ستم رسیدم

  یحر بود با خبر از شب، نه از سچينه ه       ی ز هجوم حوادث آسودیا  لحظهنه

  ی بودگر زهي تو خود گر ستنمودينم     زي با تو ستبخت، رهي تی فلک، اگر زهيست

  ی رنجبر بودوستهي خسته و پشهيهم     ی دم نزدچي سوخت ترا پاک و هزمانه

  ی ار که مرا قدرت سفر بود،یچه بود     بد دلم که فکند ی روهي چون تو سشي پبه



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٤١ 

  ی بصر بودی بمي گر که بگوئرواست       یهي دگر بجز سی چشم تو رنگديند

  ی و نامور بودی و نکو راديچو ما، سف     رخت یگشودي گر نمه،ي بساط سنيدر

  ی بودهنري بدوست،ي همچو من، ازيتو ن     مي داد که ما هر دو در خور ستمجواب

  ی خاکستر و شرر بودقي الزيتو ن     نه بهر من تنهاست زم،ي آتش و هیجفا

  ی کهنه رهگذر بودني رهرو ازيتو ن     ی معن درمي مقصدکي و تو سالک من

  ی بودکتري روز نني ازیبفکر روز      یتر کي نی رازاد،ي ز فکر تو ماگر

  ی جانسوز، تا کمر بودی  شعلهانيم     که دوش، وقت سحر ی ندارادي بمگر

  یمبرهن است که در مطبخ دگر بود       مطبخ ني اگر نزد ما درینشست ینم

  ی خود، گرت نظر بودهيبدامن س     یمکردي ن به عجب، در آلودگاننظر

   بوددتري از من سپدل، رهياگر تو ت     گشتمي خود، بس ملول میاهي از سمن

  

   و شمعشاهد

   کردمني مزوار،يدر و د        کامشب ی گفت بشمعیشاهد

  دوختم جامه و بر تن کردم         کدمي از شوق، نخفتم شبيد

  ز بگردن کردمبستم و با       ختي سه گوهر ز گلوبندم ردو

  به پرند، از نخ و سوزن کردم        یزي ندانست چه سحرآمکس

   چون صف گلشن کردمیبخوش       کارگه، از سوسن و گل ی صفحه

  زانکه من بذل سر و تن کردم         ی بگرد هنر من نرستو

   کردممني اتيکيتا ز تار         شدم رهي که بس تدي خندشمع

  بدامن کردمگهر اشک          تو، بس ی گهرهاوندي پیپ

  خدمت آن گل و سوسن کردم       کردم و چون ابر بهار ها هيگر

  سوختم، بزم تو روشن کردم       از آنک شي از سوختن خوخوشم

  ها بر درو روزن کردم جلوه        نماند دي روزن امکي چه گر

   رهزن کردمیتي با گیخو       شي در ره خویرو  تو آسودهتا

   و دل از آهن کردمیز روجان        و زرت بي فروزنده شود زتا

  حاصل شوق تو، خرمن کردم       عمر من ار سوخته شد خرمن

   همه را من کردم،یتو نکرد         بر من ی شمردکهيکارهائ
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  شب

  ز انوار کواکب، گشت روشن       گلشن روزهي فني کاشباهنگام،

  پلنگ شب، برون آمد ز ممکن       مي روز، پنهان گشت از بغزال

  بخسته، دست و پا و پشت و گردن       خار ی ته شد خار کن با پشروان

  دنيشده آزرده، از دانه کش       النه، مور آرمگه ساخت بکنج

  نيدر آغل، گوسفندان را نشم       داد چوپان ن،يري و راه دبرسم

   بنمود مسکنانيزغن در آش       جست اندر النه راحت کبوتر

  ونيبسان سوگواران کرد ش       زي سوگ بگرفت و شباوجهانرا

   ارزندهي ماند آن پاشدهينچ         انراي خفتن آمد ماکزمان

   وقت کار کردنگاهيکه شد ب       از دست، مرد کارگر کار نهاد

   و هم آهناسوديهم آهنگر ب       هم مار افت،ي ی افسونگر رهائهم

  که نتوانست نخ کردن بسوزن         ماند ی را پارگرزني پلحاف

  دني روز رهیشادبشوق         آسوده در دام د،ي صدياراميب

   بر تنديتبرزن، رخت خود پوش       داس خود بنهاد بر دوش دروگر،

   بودنداري خفتگان، بیبرا      کوستي چه نی ماند، آرداري بعسس

   رهگذاران کرد رهزننيکم         خلق، بر شد دزد طرار ببام

   رنج شب نخفتنک،يکه شد نزد       ماري کرد بتي شکای خوابی بز

   گاو و گاوآهناسودنديب        دان  گوسفنري شدنديبدوش

  ز بس جام و سبو در هم شکستن       برخاست خانهي از جانب مخروش

  ز انجم آسمان بر بست جوشن       بگرفت اسپر ني زم،یکي تارز

   معدنرهيچو تابنده گهر، از ت       آشکارا دي مشرق، گشت ناهز

  فرو افتاد، چون سنگ فالخن       ثاقب، از دامان افالک  شهاب

   کندنی کردن و از موهيز مو       کرده رخسار ني النعش، خونبنات

  فنيچو محکومان بهنگام زل         ستادهي اراني جمله حثوابت،

   نور مه ز روزنديفروتاب         بختان کي تاری  کنج کلبهبه

  منيبسان حور از چنگ هر       آمد صبحدم، مهر جهانتاب بر

  چهر سوسن گرد از فشاندنديب         زلف سنبل ني شستند چفرو
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  بشد گنجشک، بهر دانه جستن     و رنج خود، مور ی سر بگرفت سعز

   توسنامي ایز ناهموار         ی و راهواری توسننماند

   دوستدار و گاه دشمنیزمان         زمانه ني است آئنگونهيبد

   و گاه بهمنبهشتي اردیگه       شام ی صبح و گهی آرد گهديپد

  ماه و روز و شب گذشتنز سال و         کاروان عمر بگذشت غا،يدر

   رستنستيجهان تا هست، کس را ن         زي دام بالخني و دار اري گز

   ز گشتنیتي گی  چرخهفتدين       و اگر بد گردد احوال کي ناگر

   خزاد کنی کرباس و گاهیگه       ما را دوست،ي سودگر، اني ادهد

   زدودنی زنگ را دانقل،يبص       ی بزدانهي آئني زنگ ازبدانش،

   و هم منیمکن، چون هست هم سلو        کفران نعمت ان،يليائ اسرچو

   و کلمنینخوانده ابجد و حط       ی حکمت و عرقان چه خوانکتاب

   بهر باطل، حق نهفتندينشا       ی چه ترسن،ي شو، پروی گوقتيحق

  

  زيشباو

   آغاز کرددني نالز،يشباو       رنگ از رخ روز، پرواز کرد چو

   گرفتیاهي س،یز مه تا بماه         گرفت ی تباه،یدي سپبساط

  عسس خسته از گشتن و شب دراز         باز اري دزد عی  فتنهره

   ماندماري گر ماند، باسودهين       ماند اري نه مست و نه هوشنخفته،

  هماندم که او خفت، رنجور مرد       را ناگهان خواب برد پرستار

   چاه پنهان و در راه،دهيمه از د       اهي چون دل بت پرستان، سجهان

   و بسگفتي افسانه مزيشباو         مرغان باغ و قفس بخفتند

   به گوشگري آواز دديينم        خروش گري دوانهي دکردينم

  رخواري کودک شی هيبجز گر        از کوهسار لي سزشي ربجز

   بزحمت، ز سرما بسوزیريز پ       آمد از کنج مطبخ، عجوز برون

   در دست خود داشت کشت کهیچراغ      کنان، گه ز سر، گه ز پشت تيشکا

   آبختي شکست و فرو ریسبوئ       چون جامه از بهر خواب بگسترد

  شکسته گرفت و پراکنده رفت         نخفت ی که کوته زماندميشن
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   عجبی ام،يا  فارغ نهزيکه شب ن         مرغ شب ی  از نالهديبنال

   بانگ مرغست و گه رنج کاریگه         از روزگار شي آساميديند

   مخوابکشبي خفته، اني سالیکه ا      اد مرغش جواب  دني چنیبنرم

  در آن، خواب آزادگان چون کنند       خون کنند نقدري کای سر منزلبه

   نگردد خجلرانيکه از ضعف پ       تنگدل ني چنرمي از چرخ پمن

   نهدی بارده،يبهر پشت کاه       دهد ی دست فرسوده، کاربهر

  ، چون روز شد، برنخاست  خفتهیبس     راه راست ني رفته، گم گشت ازیبس

   گنج را پاسباننيتو خود باش ا        روان رهي شود، دزد تی کعسس

   کوته، چه بام بلندواريچه د         کمند نياند ا  برافکندهبهرجا

  ره و رسمها، رمزها، کارهاست       دخمه، هر شب گرفتارهاست نيدر

  اند مداري که بیخنک، باغبان       از باغ گم شد گل و خار ماند شب،

  برهزن، چرا بگرود کاروان         گردد جوان ري چرا پبخفتن،

   مهر و ماه یتو مدهوش و در شبرو       در نورد و تو در خوابگاه فلک،

  

  یکنامي نشرط

   راندنیخنگ آز و هوس هم         نباشد، از ره عجب یکنامين

  وقت کوشش، ز کار واماندن       چو طبل بانگ زدن ،ی دعوروز

   رنجاندنیدل خلق خدا      جان خستن  را ز طعنه، خستگان

   ترساندنوي را ز دگرانيد       شدن به ثروت و جاه ماني سلخود

   شهد نوشاندنیزهر را جا         درافتادگان، ستم کردن با

   است، سوزاندنیهر کجا خرمن         ی هوسی  خوشهدي اماندر

  چاندنيسر ز فرمان عقل پ         ره بودن قي را رفگمرهان

   پوشاندنشي خویداي پبيع         گفتن نگراي پنهان دبيع

   چون زمانه گرداندنايآس       مشت آرد، بر سر خلق کي بهر

   خواندندتي نکته بانيزانکه ا       ستي چیکنامي شرط نمتيگو

  فشاندني بی از دامنیگرد         کندن ی عاجزی از پایخار
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  رزني پتيشکا

  ستيود و آه نکاز آتش فساد تو، جز د       با قباد گفت یرزني شکار، پروز

  ستي گناه ننانينش  حال گوشهقيتحق       ما از ره شکار ی  به کلبهاي بیروز

  ستي که نام و نشان از رفاه نیتا بنگر     ني نان ما ببی بی  چاشت، سفرههنگام

  ستي به کشور تو، امان و پناه نگريد     لحاف برد و شبان گاو پس نداد دزدم

  ستي بچاه نی و آبیب قنات بردآ      کدوبنم امسال خشک شد ،ی تشنگاز

  ستي کاه نريگندم تراست، حاصل ما غ     خراج، بما عرضه تنگ کرد ینيسنگ

  ستي نگاه نشت،ي روشن خویبهايبر ع       دي ندی جز آلودگدهي دامن تو، ددر

  ستي تباه نی و گفتیکار تباه کرد     است قتي حقی و گفتی دروغ دادحکم

  ستي بارگاه نني درل،يجز سفله و بخ    هت  از سگ و دربان به درگدمي جور دصد

  ستي پادشاه ن،ی است چون تو کسغماگري     ی شد ز ظلم تو، هر مسکن و دهرانهيو

  ستياز بهر مرده، حاجت تخت و کاله ن     گرگ آز دي صی در آنزمان که شدیمرد

  ستي ترا در سپاه ن،ی مرد رزمجوکي     ی تو نگذاشت دشمنی از براکدوستي

  ستي ناهيباور مکن که بهر تو روز س       تواند یهکاريس اهروزي سیجمع

  ستي همت است جهان، خوابگاه ندانيم       چکسي خفته را ندهد مزد، همزدور

  ستي ز دفتر کهن سال و ماه نرونيب     ميکني عمر ماست جهان، هر چه مميتقو

  ستي فلک، غلط و اشتباه نفريدر ک     بخلق ی دهی ز دهر، چو سختی کشیسخت

  

  شکسته

  اند طرف گلشن را منظم کرده        خبري بی بنفشه، الله گفت ابا

  اند  توام کردهیرنگ را با بو         چمن ی جلوه، گلهای برااز

  اند  ماتم کردهیايغرق در در        ترا ی بزم طرب، گوئنياندر

  اند  محکم کردهشهيچون بخاکت ر       سبب ی بی در شکست،ی چه معناز

  اند از چه رو، کار تو درهم کرده    خم است  در هم و پشتت تي چه، رواز

  اند  مقدم کردهارانتيچون به        یافکن ی چه، خود را پشت سر ماز

  اند  را مسلم کردهیدر تو زشت         لگوني نی قباني ااني زدر

  اند عاقالن، پشت از ازل خم کرده         بهر بردن بار قضا گفت،
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  اند هوس، کم کرده و از یاز هو       از بهر افزودن بجان عارفان،

  اند  ادهم کردهميکار ابراه       اند دهي خود بگزادي حق بر ادي

  اند توش راه خود فراهم کرده         گذرگاه، آگهند ني ارهروان

  اند  و رم کردهدهيگرگ خود را د         از فرسنگها ،ی معنیها گله

  اند  با غم کردهیهم ز اول، خو      غم است هاي در آخر، جمله شادچون

  اند باغ را شاداب و خرم کرده         که از بهر خزان یدانينم تو

  اند در دل هر قطره شبنم کرده        نهان یالبي چه سینيب ی نمتو

  اند  راه مظلم کردهني ایراه         ینشي را با چراغ بی کسهر

  اند  شهد را سم کردهنيبهر ما، ا       تو و ما از سموم ی صبا گوئاز

  اند  مجسم کردهیهر کجا، نقش       ی و ما پژمردگیني بی خوشتو،

  اند  عالم کردهانيکارفرما       اري اختمي نکردیزي بخود، چما

  اند  با هم کردهر،يخلقت و تقد       در کار ما ی ار پرسشاند کرده

  اند  سبز طارم کردهنيدر پس ا      شي ما، صنع خوی  و جوالههیدرز

  

   روحشکنج

  بخت رهي تیندانبخود گفت ز       در بند سخت ک،ي تاربزندان

   دگر باره، در بسته شدميبرو       شب گشت و راه نظر بسته شد که

  فضا و دل و فرصت و کار، تنگ      سنگ واري سنگ، در سنگ، دنيزم

  ستي نکي تاری جاني سهمگنيجز ا       ستي نکي کردار بد، نسرانجام

  ختنيرسد فتنه، از فتنه انگ       ختني است فرجام خون رنيچن

   به چشمم، ز خشمیبجز خون نبود       چشم ديدي نمگريد آن لحظه، در

   ار چرخ بر من، رواستدينبخشا      از من چو زنهار خواست نبخشودم،

  چو آتش برافروختم، داد دود       از کرده، اما چه سود مانميپش

   طنابی زماننم،ي دار بیگه        بخواب دي گرای لختدهي داگر

  سحرگاه، آن آتش و آن شکنج     وحشت و درد و کابوس و رنج ني اشب،

  کنمي را نهان ماني عثيحد         کنمي با جهان میرگي خچرا

   شده دست مننيخبر داد، خون       پست من ی  دم، از کردهنينخست
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   خون، که کشتی  گفت هر قطرهیهم       بازگشت، اول کار مشت مرا

   کردش خداوند پاکداريپد       آلوده، کردم بخاک غي آن تمن

   بافتزيچو من بافتم دام، او ن         افتي باز زدشي من و انهفتم

  ی چشم خداديديدر آن لحظه م        ی که ما را در آن تنگناهمانا

   کندیاهي سند،ي چو بیاهيس       کند ی گردون تباهره،ي بر خنه

   دهندی تباه،ی تباهیسزا        دهند ی که بر ما گواهیکسان

  دارم برند ی تا پا،ی پانيبد         روزگارم برند فري کیپ

   دل پاک را نيکه آلوده کرد ا         را باک ی چشم بني اببندند

   کشدشمي دست خویکيبنزد       کشد  شمي پمي دست، دژخنيبد

   بلندم زنندیکشند و بجائ       از قفا، دست بندم زنند بدست

   گزند، آنکه خواهد گزندنديکه ب         بلند گاهي در آن جابدانم،

   مبادی سربلندني را چنیکس       د  نزای از آن بلند،ی پستبجز

   من استگيپس از مرگ هم، مرده ر       من است کي من که اکنون شربد

  ی پاشيام پ فتاده است آن کشته       ی جارهي تني جا نهم پا، دربهر

  ی همديز دنبالم آهسته آ       ی وحشت بگردانم ار سر دمز

  رفت گبانيمرا ناگهان از گر       روان جان گرفت ی آن تن ب،یشب

   بود آن زخم بر گردنشانيع         دنشي از ددمي بلرزدم،ي دچو

   کرد با چشم و دستیاشارت هم       با من نشست ،ی بهر سونشستم

  ستادي ای بجاستادم،يچو باز ا         راه اوفتادم، براه افتاد چو

   بازديچو رفت، از کجا باز گرد         بسته را از کجا کرد باز در

  ستي با منش کار چ،یرگي تنيدر       ستي کار دشوار چني اسرانجام

   گوشديدل آگاه شد، گر چه نشن       هزارم سخن گفت دوش نگاهش،

   کفندي بازيکه چو من، ترا ن       گفت آهسته در گوش من یشب

   دمد خارها،ی بکاریچو خار         است فرجام بد کارها نيچن

   ره و ظلمتش رهنمونشيخطا        اندرون اهي است مرد سنيچن

  ستي با تو همدست ن،یکه جز در بد       ستي چو کردار بد، پست نیقيرف

   چو خونیزي خونت، برزنديبر       نفس دون ی است مزدورنيچن



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٤٨ 

  مکش چونکه خونرا بجز خون نشست        سست ی ره سخت با پاني زمرو

  

  ی برابرشوق

  اني داشت در آن آشیا زاغچه         بود به هندوستان ینارون

   و آباد بودمني اگهشيجا        د  آزاد بوی از بندگخاطرش

  بود گدا، دولت شاهانه داشت       غم آب و نه غم دانه داشت نه

   دامی و نه پرواادينه غم ص         لفامي از فلک نشيا  گلهنه

   نهشيدر دل خردش، غم و تشو       نه شي و از خوگانهي همه باز

  ني خسته و اندوهگیگشت بس       ني آن مرغک عزلت گزعاقبت،

   بوستانی سودنديرخت کش      ر است و همه دوستان  بهاگفت،

  ام دهيخسته و فرسوده و رنج       ام دهي نه بهار و نه خزان دمن

  چند برم حسرت باغ و چمن         نارون ني کنم خانه درچند

   و پرواز بگلشن کنمزميخ         کنم مني النه، نشني در اچند

   دماغنياحي ریخوش کنم از بو         باغ واري زنم بر سر دنغمه

   سنبل شومیسويشانه کش گ         و بلبل شوم ی قمرهمنفس

   خرامان دو سه طاوس مستديد       نشست ی به گلزار و بشاخرفت

   زدهني چیطعنه بصورت گر        زده ني بسر چتر نگارجمله،

   رفتارشانرويخواست شود پ         گرفتارشان دي گردزاغچه

  افتيتا دو سه دانه پر طاوس         و بهر سو شتافت دي بکاوباغ

  گفت، مرا کس نشناسد دگر       بسر گري دکي دو بر دم، بست

   خواستهني چندستيکس نخر        دمم، چون پرم آراسته گشت

  ام  به پر بستهباشياز پر ز        ام   طاوس بسر بستهوريز

   گرفت دنيهمره طاوس، چم         گرفت دني پراراست،ي ببال

   را بکندتشيبال و پر عار      ند   چو طاوس در آن خودپسديد

   است ز نقش و نگاریپرتو، خال       روزگار هي زاغ سی که اگفت

  ما و تو را همسر و همخو نکرد       نکرد کوي تو نی ما، رووريز

   بودهي نه بهر تو فروماکيل        بود هيراي پر ما، همه پگرچه
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   و طاوس نماند به زاغیزاغ       و خرام تو، چه حاصل بباغ ريس

   ما دگر ،یگاه روش، تو دگر       به پر ی هر چه ببند،ی چه کنهر

  

  استي ما، ستم اغنی صاعقه

   پس از من تراستشهي پني پسر، ایکا         پند به فرزند داد یبرزگر

  نوبت خون خوردن و رنج شماست       ما جمله به محنت گذشت مدت

  ت مزرعه، ز آب و هواسیخرم       است ی و نممي کن آنجا که نسکشت

   طفل به نشو و نماستنيروز و شب، ا     است در آغوش خاک ی چو طفلدانه،

   باد صباستی هي هنر دانيا       دهد شاخ، چو گردد درخت وهيم

  حمله و تاراج خزان در قفاست         ی بسدي نوروز نپادولت

   مقصود برو تات پاستیاز پ       دست شهي کن از دامن انددور

   چو کوه و صداستک،يکار بد و ن       ی کشت، همان بدروی چه کنهر

  استيرونق باغ، از گل و برگ و گ     خوش است د،ي که روی بهر جاسبزه

   که گندم نماست،ی کونيهست در ا       جو فروش ی آموز، بسیراست

   زور آزماستیگر که تو را بازو       مردم مخواه ی خود از بازونان

  بناست تو بنا و سعادت یسع       دي کودک مهد امی کن، ایسع

  صاعقه در موسم خرمن، بالست         اول، نه کار دتيباي متجربه

  استي ما ستم اغنی صاعقه       ی راکي پدر نی کان،ي چنگفت

  قسمت ما، درد و غم و ابتالست       آنان، همه آرام و خواب ی شهيپ

  گر حق آنهاست، حق ما کجاست       و اقبال و جاه شي و آسادولت

   ما، در دهن اژدهاستیروز       ميخوري بخوناب جگر مقوت،

   و زمان شتاستمي ندارمهيه        و گه خرمن است مي ندارغله

   مدعاستیزحمت ما زحمت ب       برند ی ما را، دگران محاصل

   دوتاستیقامت دهقان، بجوان       لي غم باران و گل و برف و ساز

  در ده ما، بس شکم ناشتاست     است  ی ما از خورش و نان، تهی سفره

   همه شب روشناستی ما، کی خانه       چراغ ید روغن و گاه نبوگه

  استي بورنيآنچه که ما راست، هم       همه گنج و زر و ملک جهان نيز
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   دو صد وصله، مرا بر قباستکيل       است ی شاهنشهی  زاده،ی منهمچو

  نواست یباز چو شب روز شود، ب        ار شاه بود وقت شام رنجبر،

   عباستیگاه لحاف است و زمان       ی ز درماندگش،ي دروی خرقه

   کلبه ترا اکتفاستکياز چه، ب       کنند ی چه، شهان ملک ستاناز

   خلقان چراستی در تن تو، جامه      موزه است ی که بستي من از چیپا

   دهکده قحط و غالستنياز چه در       ما را، که سوخت؟ ی  امسالهخرمن

  زاست شنود، ناستيآنچه رع       عمل ی عوض رنج و سزادر

  زارع بدبخت، مگر چارپاست         و آن ني شود بارکش اچند

   بهاستی ز چه رو، برانيخون فق       رونق است ی ز چه بفاني ضعکار

  استيميرحمت و انصاف، چرا ک       چه افتاد که منسوخ شد عدل،

  استيچشم و دلش را، چه فروغ و ض        چو ما سوخته از آفتاب آنکه

   صفاستی خاطر ما بی نهيآ         گون نهي گنبد آئني انده از

   ز گردون، جفاستمينيآنچه که ب       ز دهر، آرزوست مي که دارآنچه

   زور است، نه کار قضاستی قصه         ني کادي بخنددهي جهاندريپ

   رواستیزان، ستم و جور و تعد       ستي و عدل و مساوات نیمردم

  استيبر صفت غله که در آس         مالي حق کارگران پاگشت

   لغت از دفتر امکان جداست نيا        ستي پاس نگهدار نیکسچيه

   ستیفکر بزرگان، همه آز و هو          ی که مظلوم برد داورشيپ

   حق را، چه ثبات و بقاستی گفته         بود ی آنجا که مجازانجمن

  استي و ری قوم، به رونيخدمت ا       مي دهی نه ما را، که بقاضرشوه

   دواستی پسرک، بی ار،يد فقدر       بي طبردي دست نگی تهنبض

   با همه کس آشناست،یمرد غن         ميا گانهي فقرا، از همه بما

  شواستي و گر پرويهر کس، اگر پ        کشدي خود از آب برون مبار

  دولت حکام، ز غصب و رباست         منندي محکمه، اهرني امردم

   گه شب غذاستمانش،يتياشک        ني شرع است و دی سحر، حامآنکه

   گواستشاني ای  آلودهی پنجه         ی خورانند و به آلودگالشه

  آنکه بچشم من و تو، پارساست      است   خوردهرزناني پی بسخون
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   زمستان ماستی غم سرمایک       آنرا که سمور و خز است خوابگه

   دعاستی عمرتيدر طلب و ن         دهد ی بگدائیزي که پشهر

   را، چه خبر از خداست  خبرانیب       ستيرگي را چه غم از تدالن رهيت

  

   و دردصاف

   دلت زود آزردام،يکه ز ا       ی گفت به پژمرده گلیا غنچه

   خردی و گشتیز چه رو، کاست        افزون و بزرگست فضا آب،

  نه فتاد و نه شکست و نه فسرد       ی سبزه و گل، جز تو کسنهمهيز

  نه چنانست که دانند سترد       ماست ی نهي که در آئی زنگگفت،

   به دردميدي و رسميصاف خورد       بود ی ما صافی هستی م،ید

  بگرفتش ز من و بر تو سپرد       نگرفت جهان، رونق من رهيخ

  باغبان فلکم سخت فشرد         تو فراخ ی برای کند جاتا

   مردديبايچه توان کرد، چو م       دهر غماگري توان گفت به چه

  را بردآنکه آورد ترا، ما          مي و ما رفتی بباغ آمدتو

   شمردم،يآنچه را ما نشمرد         سپهر روزه،ي دفتر پنياندر

  چه خبر داشت که خواهد پژمرد       شکفت دي تا آب و هوا دغنچه،

   ساغر خورد نيهمه کس، باده از       دهر، قضاست ی کدهي میساق

  

  شاني پرديص

  ی را، تازه باغیگريکهن برز         ی بود در دامان راغدميشن

   چو مهر دلنوازان،یبه جانبخش      پاک بازان  چون بساط ،یبپاک

  یساز بسبزه، طائران در نغمه       ی سرمست بازاني ماهبچشمه،

  زيانگ  غمی دلکش و گاهیزمان       زي و بانگ شباوی قمرريصف

   چندیا  خوشه، خورده دانهنيريز ش       شده، گنجشک خرسند بتاکستان

  یاهي گدهي روئش،يز هر سنگ       یاش نظاره گاه  هر گوشهشده

  ی آفتاباي ی مه،یبهر کنج       ی بهر سو رنگ و تابجداگانه

  روان گشته بدامان گلستان         اباني از بی رودزهي پاکیکي
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   مردمو،ي چنان کز دزندهيگر       چنان کز چرخ، انجم فروزنده

   خاک گشتهمي ند،یبه آن پاک       پاک گشته هاي جان، ز آلودگچو

  یگاني رای بخش هستیانجو         ی جوانامي چو اشتابنده

  یاش پا دونده همچنان، اما نه       یاش جا  روز و شب، اما نهرونده

   بتان، در تاب ماندهیسويچو گ       مانده خوابي چشم پاسبان، بچو

  خروشنده چو رعد، اما نه سرکش       همچو برق، اما نه آتش جهنده

   رنگگون  و زمرد، گونهاقوتيچو        سنگ ی کوه آورده در دامن، بسز

  کردي سنبل شانه میسويصبا، گ       کردي ابر، گوهر دانه میبهار

   بود دلتنگديکه در گلشن نشا       گل، خنده آهنگ ی  غنچهنموده

   کردن دو تن راتواني مکدليکه        نسترن را یري تنگ، خگرفته

  ی بر موديز ژاله بسته، مروار       ی ارغوان افروخته روکسو،يب

   برگ، رخسار رينهفته غنچه ز      ار  اسحبي از طنياسمي شکفته

  یکوي و شاداب نزهيهمه پاک        ی رنگ و صفا و جلوه و بوهمه

   گرفتاری مرغ،یدگيشد از شور       در آن فرخنده گلزار یسحرگاه

   نوا و سوگ آهنگزشيانگ غم      چون حبسگاهش غمگن و تنگ دلش

  واندها خ  نکته،ینوائيز فصل ب        ها ماند   حوادث، هفتهبزندان

  ی کاشانه سوزن،يبه آه آتش         یروز رهي ت،ی آرامگاهقفس

   ز رنج دام بردننيتنش مسک       پژمرده، از خونابه خوردن پرش

   و خوابشي انس با آساچشينه ه        با دانه و آب ی الفتچشي هنه

   عاقل آسوده است در دام؟نيکدام         اندر بند بگرفتست آرام؟ که

   بهنگام بهارانیگرفتار      ران  به کبکان و هزادي آگران

  یاهي رخ نهفتن در سیکه تا ک       ی مرغ صبحگاهدي او خندبر

   هر انجمن رای  قصهدميشن       گشتم هر چمن را ده،ي شوری امن،

   النه را کردم فراموشیفضا       زلف سنبل را در آغوش گرفتم

   ز سرو و الله گفتمها تيحکا         با صبا و ژاله گفتم ها سخن

   تری وهيفراوان است آب و م       و هم جر ی شده هم جوونزمردگ

  بکوه و دشت، مرغان نغمه خوانند         همانندي در گلستان منياحير
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   شام است ناگاهیکه صبح زندگ       زن همچو مرغان سحرگاه صال

   آزادگان استشيکجا آسا      جان است مي ما را بدوست،ي ابگفت،

   و ما در بند فرمانیزادتو آ       شاني پردي و ما صی سرمستتو

   و بر ما عرصه تنگستميگرفتار     باغ و گل خوش آب و رنگست ني افراخ

   ی زندان نکردنينظر چون من، بد       ی جز در بوستان، جوالن نکردتو

  ستي نیکي ،ی و آزادیگرفتار        ستي نیکي ،ی غم و شادیاثرها

  یانچه دارو داشت، درد ناتو       یخانمان ی راحت بود در بچه

  روني حبس، بني برد زرميچه تدب       گردد دگرگون هي روز سني ایک

  ستي نیا  دل، اللهی بجز خونابه     ستي نیا  جز اشک حسرت، ژالهمرا

  دنيچمن را از شکاف و رخنه د       دني سود از جستن و گردن کشچه

  یافزا  حصن غمني زديچه خواهم د       ی قفس پاني خواهم نهادن زکجا

   سرانجامرهيچه خواهم بود، جز ت      دام ی  از دانهريد، غ خواهم خورچه

   عمر کوتاهنيچه خواهم کرد با ا       از ناله و آه ري خواهم داشت غچه

  چه خواهم گفت با مهتاب و شبنم     غم ی  از نغمهري خواهم خواند، غچه

  آورد  رهاراني یچه خواهم برد، ز      ام، جز محنت و درد   گرد آوردهچه

   پرم شدیانيپرم کندند و عر       قفس، بام و درم شد  و بام در

   استی طائران بوستانیبرا       است یهماني در طرف گلشن، ماگر

  مرا بست و شما را کرد آزاد       بنهاد ادي خانه را بنني کایکس

   و بشکستچانديپر و بال مرا پ       بگشود پا و با همان دست ترا

   قفس پرواز دادندیومرا س       هم نعمت و هم ناز دادند ترا،

  

  ميتي طفل

  ستي خانه رفتن نیکه مرا پا       ستي شکست و گریا  کوزهیکودک

  ستي آب ازوست، از من نی کوزه         کنم، اوستاد اگر پرسد چه

  ستي جز شکستن نام،يکار ا       شکسته شدن، دلم بشکست نيز

  ستيخجلت و شرم، کم ز مردن ن         کنم، گر طلب کند تاوان چه

  ستي گفتن نی از براميسخن      ش کند که کوزه چه شد  نکوهگر
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  ستي دل را شکاف و روزن نف،يح         دميدي دود آه میکاشک

  ستيدل من هم دل است، آهن ن        ام   و نخواستهدهي دزهايچ

  ستي روشن نم،يتيچشم طفل          هرگز ام دهي مادر ندیرو

  تسي کردن نهي بهر گریفرصت         و مرا کنندي مهي گرکودکان

  ستي دامن نچيکه سر من به       مادران خوش است، چه شد دامن

  ستيگفت با من، که مادر من ن       از شوق، هر که را مادر خواندم

  ستيگر که با من، زمانه دشمن ن       بهر من نگذاشت کدوستي چه، از

  ستي بر تن نبهي دت،يکاز چه معن       بتافت ی از من، خجسته روشبيد

  ستي ندني دوست، چو شنی ادن،يد        ه عمر  نداشتم همباي که دمن

  ستي معدن نچيلعل من هم، به ه       گر زمرد بود د،ي خورشطوق

  ستي مخزن نچي بهن،يعقد خون       دلم یها  عقدهست،ي من چلعل

  ستي به گردن نیاگر گوهر         من، گوهر بناگوشم اشک

  ستي خوردن نینان خشک از برا        هست و مرا جي را کلکودکان

  ستي ارزن نی جامه، جاني چننيا         جو نخرند مي را به نام هجام

  ستي از تن نی و نامیکه نشان         رهنمي آنگه دهند پترسم

  ستي مسکن نچيآنجا که ه: گفتم      مسکن تو کجاست  :  گفتیکودک

  ستيچه کنم، نخ کم است و سوزن ن       شي خوی  دانم زدن به جامهرقعه،

  ستيچه توان کرد، وقت خرمن ن         دي چتوانمي چند میا خوشه

  ستيچه کنم، در چراغ روغن ن         نخوانده ماند تمام ميدرسها

  ستي نمني جا، بهر من نشچيه         ني ما منششي پندي گوهمه

  ستيکه مرا جامه، خز ادکن ن        اند از آن   پالسم نشاندهبر

  ستي فن ننيدر تو فرسوده، فهم ا         استاد فرش رفتم و گفت نزد

  ستيکه ترا جز زبان الکن ن         ی قفا زنند همنانمهمگ

  ستيبهر پژمردگان، شکفتن ن         نرفتم بباغ با طفالن من

  ستي گل بگلشن نست،يچونکه او ن         اگر بود، مادر من بود گل

  ستي و سوسن ننياسميگر گل و        من است ی پای من، خارهاگل

  ستيدن ن طفل کوچيکه چو تو، ه         نهاد لوح بسر اوستادم
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  ستيبخت با خواندن و نوشتن ن       که هر خط نوشتم و خواندم من

  ستي و جرم کلمن نینقص حط         فلکم ی  سر اوفتادهپشت

  ستي آذر است، بهمن ننيآخر ا       ز من خواهند ی بهمن هممزد

  ستي سنگ در فالخن نگرشيد       هر سنگ داشت بر من زد چرخ،

   ستي نمني از جفاش ایلکه د       زمانه خراب ی  کنم، خانهچه

  

   و شکریطوط

   از دوستاندي خرباي زیطوط         در کشور هندوستان یتاجر

   کندکبارهيدل ز کسب و کار خود،        بند ی شد در دام مهرش پاخواجه

  امي نه پ،ی گوش کردحتينه نص       صبح و شام ی کنار او نشستدر

  سفر اري خانه، هم قيهم رف       سودگر ی برا،ی شد آن طوطتا

   بر سر نشاندیگاه بر دوش و گه       پا شکر فشاند ري زمانش، زهر

   و بازارگانیخانه ماند و طوط       و آن ني از ای شد شبی خالبزم،

  زيخواب از من برده ادراک و تم       زي عزی کا،ی سوداگر بطوطگفت

  ستيخفتن ما هر دو، شرط عقل ن     است ی امشب خانه از مردم تهچونکه

   باشداري بیمن چو خفتم، ساعت      ، اهل کار باش  کار استنوبت

   امشب، خانه راکي کن یپاسبان       را رانهي وني است، ااري بسدخمه

  بام کوتاهست، گر بسته است در       نگهبان بهر سو کن نظر چون

   کار، هوشیشد سراپا از برا       پر کرد زان گفتار، گوش کيطوط

   گشتراندودي هم خانه، قهم قفس،       گذشت ی خفت و ز شب پاسسودگر

   آهسته از بام بلندريشد بز       کمند ی دزد،یا  از گوشهبرفکند

   کجاستباني طوفانست کشتميب       در انبار شد، دهقان کجاست موش

  دي انبان شکر، کان را ندريغ     دي چون ارزنش چافت،ي و دي چه دهر

  پر خواستي را مشي خوبيزانکه ج       بر بي آن ج،ی تهانهاي همکرد

   بماند و پاسبانی خالی خانه       بست و شد روان شي بار خودزد،

   فرش و خرابی بد،يها را د حجره       برخاست بازرگان ز خواب صبحدم

  یا  موزهی براکساعتيگشت        یا  کوزهردي گهي کز همساخواست
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   و نه ز تردينه اثر از خشک د       از انبار و از مخزن گذر  کرد

   بادري خواجه صبحت خیبانگ زد کا      ان فتاد  چون ببازرگی طوطچشم

   و شر گذشتري ز خگريکار من، د      غرقه را از سر گذشت ني آب اگفت

  خانه مانند کف دست است پاک       خاک هي آخر دود شد، سرماسودم

   شکر بجاستی سهيگفت خامش ک       زر کجاست یها سهي کو، کفرشها

   آمد اما رفت زودیگفت شخص       ما که بود ی در سراشبي دگفت

   که شکر بر نداشتدميگفت من د       دستار مرا بر سر نداشت گفت

   شکر نخوردني زکذرهيگفت کس        که برد بمي مهر و بدره از جگفت

   بهر سو دوختمنيچشم روشن ب        ها آموختم   نکته،ی گفتزانچه

   انبان شکر بود و بسنيکاله، ا       و پس شي کجا کردم نگاه از پهر

   ارزنده، در نزد شماست زيتا چه چ     خواجه، شکر پر بهاست یما، ا شيپ

  

   حقعشق

   گزندني ایپسند یکز چه بر خود م         را داد پند یا وانهي د،یعاقل

   فرسنگهای ز پدوانندتيم         سنگها تي اوباش کوزننديم

  برنديرهروان، کفش و کالهت م        درندي را مراهنتي پکودکان،

   دهنیبند ی چو م،یجوئي منهيک       سخن یگوئيم چه ،یگوئي ماوهي

   اهل روزگارخندند یبر تو م       زار زار يی ور بگر،ی بخندگر

   عجبی ا،ی خاک خورد،ینان نخورد       بهرت وقت شب مي فرستادنان

   چون دواب،ی و برکه خوردیآب جو         جام آب ی فکندمت،ي دادآب

  یدور انداختبستر آوردند،        ی اندر سر ره ساختخوابگاه،

  ی خووي دی و گشتی بودیآدم       ی رووي چون د،ی زادمیبرگرفت

  ختندي بگر،یتا تو سر برداشت       ختندي طفالن بر سرت گل ردوش،

   خشمچي هی نکرد،یديآن جفا د        خاکستر افشاندت بچشم نانوا

   ز دستیفکندي آتش ن،یسوخت       از آتش کف دست تو خست ،یرند

   نکردی و پستی با بدبختیخو     نکرد ی مستیم تو، کس ناخورده چون

   بودگهي تو، هر گه و بیمست       ره بود کي اگر ی را، مستمست
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  ی بگوشاني زایکيحالت خود، با        ی در بازار و کوبانندي طببس

   پروردگاری  جلوهدميتا بد       کردم هزار یوانگي من دگفت،

   دور انداختمهميشمع گشتم، ه       ظلمت به نور انداختم ني زده،يد

   من عاقلترم از عاقالنکيل       فالن ی ا،ی خوانوانهي مرا دتو

  در جهان، بس عاقل و فرزانه بود       بود وانهي که هر عاقل، چو من دگر

  افتنديگم شدند از خود، خدا را         افتندي مدعا را ني کاعارفان،

  الي بجز وهم و خ،ینيب یتو چه م       جالل اندر جالل  نمي بی هممن

   از خاک و خشتري بغ،ینيب یتو چه م       بهشت اندر بهشت نمي بی هممن

  ستي بر سر، دور نزنديگر گلم ر     ستي سرشتم از گل است، از نور نچون

   که گشته است آفتابدميها د ذره       در حساب دي بردم که ناگنجها

   که دستم سوخته استدانميمن چه م     حق، در من شرار افروخته است عشق

   هر که خاکستر فشاندفشان،يگو ب       مرا هجرش بخاکستر نشاند نچو

   درد، چونني چاره کرد ایچون توان       جنون ی اخالص را خوانی همتو،

   در جهانیبي طبنميب یمن نم       نشان یداد ی گر چه مبمي طباز

   آنهم خداستب،ي طبکي شناسميم     اندر کجاست بي چه دانم، کان طبمن

  

   گلعمر

  اري بسدي خندیز نخوت، بر گل       در طرف گلزار یا نچه غسحرگه،

   استیبهار و باغ را فصل جوان      است ی پژمرده، روز کامرانی اکه،

   رنگ بودنی رنگ و صفا، بنيبد        در چمن، دلتنگ بودن دينشا

   در بهارانیچو نور صبحگاه         مرغزاران ی آرد هوانشاط

   چو ما باش،یگ و جلوه و خوببرن       نشو و نما باش ی  آمادهزي نتو

   شما زشتبا،ي ما زميچرا گشت       باغبان کشت کي ما هر دو را اگر

   راشتني دوست، قدر خویمکاه، ا       از فروغ خود، چمن را فروزيب

  نماند جاودان شاداب و خندان       گل در طرف بستان چي هبگفتا،

  یروئ زهي پاک،یا  جلوه،یصفائ       ی رنگ و بوئی هم بود، روزمرا

   تو فردا،ی خوارنيمن امروزم بد       غماي باغ بس کردست ني اسپهر،
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   در صف گلشن، چه ماتمیچه شاد     دم کي لحظه ماند، غنچه کي گل چو

   بار نشکفتگريگل پژمرده، د       دگر ترک چمن گفت دي بامرا

   رخت بستننکي اديکه ما را با       خوش باد، با خوبان نشستن ترا

   دست قضا را،یرکيببند، ار ز       طعنه ما را ني چندهودي بمزن

  کند باد حوادث واژگونت       زبونت غماگري خواهد چرخ چو

  ی تگرگاي یشود تاراج باد       ی تازه برگدي که روی شاخبهر

   قدرش نداندچکشيچو ماند، ه       نماند ی آن خوشتر که جز روزگل

   ماندن لحظهکي شدن، باي زیگل       خوش بود دامن فشاندن ،یبهست

  نماند رنگ و بو، چون رفت رخسار       را گرم است بازار ی خوشبوگل

   کن نو رستگان رااريبرو، هش       فرصت خستگان را دي گردتبه

  ی جانستي نی چو باق،یچه جان بخش        ی چون نماند از من نشان،ی نامچه

  ري پیشود هم در زمان کودک       ري دهد شیتي گی هي کش دایکس

   خورد، گر شهد است و گر خونديببا      است گردون ی را ساقمانهي پني اچو

   گشودندگري دی شما را صفحه        آن دفتر که نام ما زدودند از

   ستي نی جز دمیکه گل را زندگان       ستي نی ما را غم،ی پژمردگنياز

  

  ی خواستگاریانينمود از ماک          ی باز شکار،یا  قلعهببام

   اندهناکمی بس،یز تنهائ         پاکم امي اشي من زاالکه

  یپسند آمد مرا آن خلقت و خو       ی رودمتي دی باال، صبحگاهز

  دني چنهي بوقت چيیچه دانا         دني بهنگام چمیبائي زچه

  مي داروندي صحبت و پیهوا       مي خدمت گذار،ی گر شورهيپذ

   مرگ استدوست،ي بی زندگني ایول       انبارها پرتوش و برگ است مرا

   از خاکگيزدن منقار و جستن ر     در خار و خاشاک ستني حاصل، زچه

   ارزن آرمد،ي بانتياگر کاب         آرم راهني پر هدهدت پز

  رگاهميتمام روز در نخج         از بازان خاص پادشاهم من

  مياگر آزاد و گر در بند باش       مي هم عهد و هم سوگند باشا،يب

  ز بام و من از در ایتو آگه باش      من از جر ی روزی آوری از جوتو
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  یمرا چون پاسبان، بر در نشان         ی پر نشانري فرزندان بزتو

  ميريچو گاه مرگ شد، با هم بم       ميري عجز، دست هم بگبروز

  ها دوست  افسانهنينشد دشمن بد       مغز را مگذار در پوست بگفتا،

  ماني عهد و پني نوشت، اديبخون با       اني سست بنني در اهاستيخراب

   مقدوروند،ي پنينخواهد بود ا      ا ضعف عادت شد، ترا زور  تمرا

   استیاهي سان،ي را پاوندي پنيچن       است ی سخن گفتن، تباهی معننياز

   عدم پرواز، ما رایمده سو         باز، ما را ی از زندگانمدار

  مي ارزن نخواهدهند،يچو گندم م       مي نخواهراهني پم،ي پر دارچو

   ره را، نه آغازنينه انجام است ا      نه هم راز  ما با هم، مي هم خوئنه

   دادیبدست او طناب رهزن       داد  یمني را ای کاو رهزنیکس

   بر کس، نه دامنسوزدشينه دل م       مني سوگند است، سوگند هرنه

  ی جاشتني خوی نداریچو بگشود        ی مگشاوي دی دل را برودر

   آبرو راميزيهمان بهتر، نر       راه شد نفس دو رو را ،یدوروئ

  

  بجويع

   چه خودخواه و خودنماست،ی مرغ زشت رونيکا      بطرف باغ، بطاوس طعنه زد یزاغ

   و رنگ را نتوان گفت دلرباستبي زنيا     خط و خال را نتوان گفت دلکش است نيا

  دمش چو دم روبه و رنگش چو کهرباست     کج است و زشت، ازان کج رود براه شيپا

  پشت سرش برآمده و گردنش دوتاست     است ی منحنکار، هي چو نوک بوم سنوکش،

   عرصه و فضاستني که در ایا تنها پرنده   که اوست بردي فرط عجب و جهل، گمان ماز

   مدحت و ثناستني نه در خور اهنر، ی بنيا     باغ است و بوستان قي جانور نه النيا

  ست ی هوی ه هوس و کشتی از پا فتاده   ی بجز حرص و خودسرست،ي نشي و رهرسم

   حرف راستش،يهرگز نگفته است بداند     تو باطل است ی خنده کرد که راطاوس

   را نتوان گفت، ادعاستليهرگز دل     اند   نقش خوش ما ستودهشهي هممردم

   آلوده بر نخاستتياز قلب پاک، ن     است ی از فرط بددلنهمه،ي تو ایبدگوئ

   ننگرد آنکس که خودستاستش،ي خوبيدر ع       چگاهي همي خود، هنر نشمردبي عما

   پاستیچشمم ز راه شرم و تاسف، بسو       خرام و جلوه بنزهتگه چمن گاه
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   کند بهر گذر و باز ناشتاستیدزد     زاغ کي لم،ي نخوردشي خوبي جز نصما

   کجاستگرمي دی و کژینقص و خراب     زشت ی پاري غی کسدهي دبي من چه عدر

  استير ی دوست، بی وجود من، اشيآرا       بعمد، نبستم ببال و پر یا هيرايپ

   فلک داد آنچه خواستم،ي نخواستیزيچ      گفتگو مي و رنگ، نکردبي بهر زما

  بر من فزود، آنچه که از خلقت تو کاست     که آب و گل ما بهم سرشت یکارآگه

   هماستیگري کالغ الشخور و دیمرغ   و کم و خوب و زشت هست شي بلهي هر قبدر

  نواستي زشت بهي همان س،یچون بنگر       زاغ را ندي بشو سال گر بدجلهصد

   مبتالست باستي که چون منش پر زیمرغ       کنند ی پر تو را چو پر من نمهرگز

   در قفاستادي صی دهي دشهيما را هم     کس  چي تو را نگرفت از تو، هیآزاد

   خطاستاي که صوابست زنديکس دم نم     نوشت و داد ی سپهر، چو حکمفرمانده

   را غناسترياز ما و فکر ما، فلک پ    اند   نخواندهنجاي مشورت، ای را براام

   آمد و پنداشت ناخداستی بکشتن،يخودب     و گمان کرد عالم است دي کتاب داحمق،

   از نظر کوته شماست،یري خوردگنيا     یا  تو صاحب نظر نهم،يستي زشت نما

   قضاست یفتر مستوف رمزها بدنيا     را چه جرم، اگر زاغ زشت روست طاوس

  

  کبختاني نغرور

  ی فرخنده رائ،ی طالعونيهما        ی همائی گنجشگدي دی دامز

   در قفس بگرفته آرامکشبينه        دام ی  مانده اندر حلقهشي پانه

   گشتن آزادگان راینه بند         افتادگان را ی خواردهي دنه

  انهي بهر آششينه اندوه       آب و دانه ی از براشي فکرنه

   افتاده سر و کارادشينه با ص       از رسم و رفتار چيغافل گشته ه نه

  نه سنگ فتنه، اندامش شکسته       بر پر و بالش نشسته یري تنه

   اقبال بخش تند پروازیکه ا       ناله آغاز ن،ي مسکدي آن صبکرد

  یخمار من نگر، بگذار مست       ی و رها کن خودپرستني بمرا

  ادي از دل کرد فرنتوانم یکه م       ادي در بند سختم بسته صچنان

  که نشناسم صباح روشن از شام       دام ني است در چشم من ارهي تچنان

   از سنگیام در حصن  بستهیکه گوئ       محبس تنگ ني دلتنگم ازچنان
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   از دام جستنینه کارآگاه       دارم دست دام از هم گسستن نه

   و بالم ز انده، پردهيشده ژول       المي گشته از محنت، خمشوش

  ام، از پنجه تا پر بخون آغشته         تا سر یام، از پا  آلودهغبار

  ی بند بگشامي ز پایريبتدب       ی فرود آی اوج آسمان، لختز

  مي آشنائروزان رهيکجا با ت       مي پست طالع، ما همائی ابگفت،

   باز آواز دادشد،ي صشانيپر       چون گذر زان ره فتادش سحرگه،

   ما راابي در،یچارگي بنيدر       را ی و هو شده آزروي پی اکه،

   امروزانيکه گردم کشته تا پا       دلفروز اري ی اترسم،ي آن ماز

  دنيبمانند تو، در گردون پر         دني رهدي هم هست اممرا

   چندیا  دانهدني و بام، چیز کو       در درون خانه، خرسند  نشستن

  ی ببامیبامتوانم جستن از        ی کبکان، گر که نتوانم خرامچو

  یزيتوانم کرد کوته جست و خ       یزي ستني گر چه با شاهندانم

   بمنقاریتوانم برد خاشاک       به گلزار ی خفت بر شاختوانم

  نه وقت کار، هنگام فراغ است       باغ است ري اکنون زمان سبگفت

   طائر دولت دگر بارامديب       کار ني بگذشت زی و شبی روزچو

  یباني سایگشوده پر برا         ی مهربانی دل برادهيخر

  یساز شده آماده بهر چاره       ی کرده آن گردن فرازفرامش

  دي دی پر،یپراکنده بهر سوئ        دي دی برق آرزو، خاکسترز

   بر باد رفتهیهوسها جملگ         رفته ادي شوق را بنیبنا

   محکم دامیها گسسته رشته         بانجام یکار هي آن سدهيرس

   را ز غرقابیقي غریکه برهان      در آب  افتادست تي آن کشتاز

  روزان رهي تی چراغیکه بفروز       آنت هست چشم دل، فروزان از

  هي باغ افکند سایکه بر گلها       هي سرو از آن بفراشت پابگلشن،

  یبترس از روزگار ناتوان         ی از ناتوانان تا توانبپرس

  ی و خاکیکه بخشد نور بر آب         ی مهر، آموز رسم تابناکز

   داد تا برگ و نوا داشتینوائ       روا داشت ی آنکه همراهنکوکار

   را رفو کردهاي پارگ،یکيبه ن       را جستجو کرد ی آنکو گمرهخوش
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  یمبادا بر تو گردون تابد ابرو     ی روچارگاني دوست، بر بی امتاب،

  مي پستم،يخواهي کس نمريچو خ         مي نشستواني بر دامن کاگر

  

   انسی فرشته

  در آن وجود که دل مرده، مرده است روان   ستي انس و شفقت نست،ي که زن نی سرا آندر

   زن نقصانی مرد کمال و برایبرا     قضا ننوشت ،یا باچهي مبحث و دچيبه

  اني بنی بست و بی پای بی که ساخت خانه     ی هستی  از نخست بود رکن خانهزن

  اني را پارهي راه تني کس اشناختينم     چو شمع گداختي ار براه متاعت نمزن

   عشق، گوهر اندر کانینداشت گوهر     زن بکوه وجود تافتي مهر، گر که نمچو

  طاني شزندي که برو طعنه من،يفرشته ب     که چهره نمود ی بود زن، آن ساعتفرشته

  شاني ایبزرگ بوده پرستار خرد     اند بزرگ   فالطن و سقراط، بودهاگر

   شد لقمانميسپس بمکتب حکمت، حک     بس خفت ی مادر، بکودکی بگاهواره

  رستاني دبني شاگرد اکسره،يشدند     هي پهلوان و چه سالک، چه زاهد و چه فقچه

   سلطانی ملک بافتينظام و امن، کجا      مادر ی مهر، کجا خواند طفل بثيحد

  باني کشتستيگري و آن دی کشتستيکي    ستي چی دانم،ي حکی زن و مرد، ای فهيوظ

  دگر چه باک ز امواج و ورطه و طوفان     محکم شيدمند و کشت ناخداست خرچو

   هم ازانن،ي و عملهاست، هم ازی سعديام       حوادث دهر مي حادثه، اندر بروز

   پسرانی بزرگسر،يز مادرست م       دختر امروز، مادر فرداست شهيهم

   نکو مردانی  جامه،یختگيبجز گس       زنان نکو نبود، نداشت ی رفواگر

   مهر فرزندانست،يحطام و ثروت زن چ     زن یاري ست،يش ره مرد چ و توتوان

   بود و پرستار و شحنه و دربانبيطب       خانه تنها بود ی نه بانو،ی نکوزن

  باني و پشتمارخواريبروز سانحه، ت      قي شفاري و قي سالمت، رفبروزگار

   دهانکمردي نالوديبحرف زشت، ن     ترش ی و کم، زن دانا نکرد روشي بز

   زن، گرفت عنان شي مرد و زمانشيگه       کرد ی عمر، چو آغاز بدعنانسمند

   از باغ علم، در دامانیا وهيکه داشت م   شد بزرگ و کامروا  ی زن، چه مرد، کسچه

   بازرگانمي تا شوايمتاعهاست، ب       دانش ی  هنر و کارخانهی  رستهبه

   را ارزانزيزفروخت گوهر عمر ع       دي نخرتي و تربمي که گوهر تعلیزن
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  اني اگر شود عررزد،ي نچينه آنکه ه     پوشد یا  زنده که از فضل، جامهستيک

   عنوانکي بهر م،يديتمام را بدر       بما سپرد فلک ،ی دفتر معنهزار

   ما پنهانمي شد،یهنر چو کرد تجل     ما کودن مي گشود چو مکتب، شدخرد

  اني ما ز مميا فته نرود، رانيگر از م       ی و سستی اهرمن خودپرستبساط

   بهمان چه بود و کفش فالنی که نرخ جامه     ی معنني فرصت ما، صرف شد درشهيهم

   خذالنی  جامهميدي روح، بریبرا       پندار وري زميدي جسم، خریبرا

   بهر تن، دکانميبهر کنار گشود     مي جان را، بعجب پوساندی  دکهقماش

   هوانده،ي عقنيزتست، هوانست انه ع     فساد ه،ي روني رفعتست، فساد است انه

   دانی خوش بمشتمي که باشم،ينه مرغک     ی در جر و جورهي خمي که روئم،يا  سبزهنه

   که گراناي حلب ارزان شدست ی که حله     مي به کرباس خود، چه غم دارمي بگروچو

  تر بود خلقان هزار بار برازنده       بود نساجش گانهي که بري آن حراز

   عرفانی بهي نکوتر ز دستيا بهيچه د       دانش لتينتر ز ح گراستيا  حلهچه

   گشت و کتانري همت، حری به کارخانه     شد بدوک خرد دهيچي آن گروهه که پهر

   مرجانی ارهيبگوشواره و طوق و ب     شمردي بانوست که خود را بزرگ منه

   رخشانوري زربفت و زی ز رنگ جامه   چه سود ستي بچهره نلتي آب و رنگ فضچو

  سزاست گوهر دانش، نه گوهر الوان     ني گردن و دست زن نکو، پرویبرا

  

   حسرتاديفر

   استیکاني پدي پر چو نگه کرد، دريبز       دي از النه و ز درد تپی طائرفتاد

   استی چه طوفانام دهي در دل شورديند       خون فکند مرا یاي آنکه بدربگفت،

   استیاني و شرديخرد مرا هم ورکه قلب      دانستي زد، نمري بر رگ من تکهيکس

   استی و نگهبانی و پرستاریکه مادر     پر بعنف و نگفت ري مرغکم از زربود

   استینشانه کردن مظلوم، کار آسان     است ی کردن و کشتن، تفرج و بازرياس

   استیشاني پرتي جمعی که سقف خانه     داستي بام خرد گل اندود پست ما، پز

   استی چنگ و دندانزيپلنگ حادثه را ن     چه باک کيل پنجه و منقار من، وشکست

   استیاني پاز،ي نادي فرصت صیبرا       فرصت ما د،ي رساني آنکه بپاگرفتم

   استی درد را چه درمانني چننه،يگداخت س     است یري خانه را چه تعمني چنه،ي پافتاد
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  است ی جوالنی طائر آزاد، جایبرا   خوش است و جهان سبز و بوستان خرم چمن

   استیدانيهماره بهر توانا، فراخ م     تنگ گرفت ف،ي ضعی عرصه برازمانه

   استی ز باد و بارانرانيبساط ماست که و     و جور، آباد است دادي بی  خانهشهيهم

   استی و عمل، دبستانیاش گه سع که النه     ی من، خوشا مرغی ماند سخنهانگفته

   استینداشت که در دست دهر چوگانخبر      بسر ی هر آنکه در افکند همچو گومرا

   استی و سامانی بس است که او را سرنيهم     منش چه غم است ی سر و سامانی رنج بز

   استیواني و دیزمانه را سند و دفتر     و بد ما نوشته خواهد شد کي نثيحد

   استی خونم، بدست و دامانی که چند قطره     خوشم کي ز درد من آگه نشد، ولیکس

   استیراني واني خار و خس آشیبها       اديلند، ار بنا کند ص کاخ بهزار

   استیمانيبشهر کوچک خود، مور هم سل   است یکي اساس خانه ،ی و چه قصریا  النهچه

   است یبانيگرفته دست قضا، هر کجا گر     چه غم دي دهر، گر دل تنگم فشار دز

   استید که انسان باطل کنی دعونکهيجز ا       ندانم بمرغ، مردم را  ستي برترچه

   استی هر چه هست عنوان،ی درنگرکيچو ن     ستي شقفت نچي خودخواه، هی لهي قبنيدر

  

  ی آشتبيفر

  مي از بهر حرص و آز کنیکه چند دشمن     نشست گربه و گفت ی بر در موشله،ي حز

  مي و عمل، فکر برگ و ساز کنیبراه سع       مي صلح و صفا برافرازتي که راايب

  مي کنازي و نشهيوجود، فارغ از اند     مي را بکشدهيو آز د که حرص دل ايب

  مي مسجد و نماز کنی سومي روايب       مي و دامن آلودمي بخانه نشستیبس

  مي کنساز لهياگر که گوش به پند تو ح       خندند ی کارشناسان بما بسبگفت،

  ميز کن چه را،ی که تو شاهد شویبخلوت     مي چه بهره بر،ی کننيي که تو تعیا  توشهز

  مي تا که ناز کنم،يدي نشنینوازش       مني امي تا شوم،يدي از تو ندتيرعا

  ميها بدان زخم جانگداز کن که ما اشاره     بما، دگر مپسند ی که چه کردی آگهخود،

  مي و نه از فراز کنبي ز نشیا نه قصه       به که دگر م،يا دهي راه تو بس دیبال

  مي دراز کنشتري بني از،یر که پااگ         کوته ما مي گلدياي بکار ندگر

  مي دشمن خود، در چگونه باز کنیبرو     مي معرفت و عقل، ره چرا سپرخالف

   مي است، چرا صحبت از مجاز کنقتيحق       روشن ظلم شما و ذلت ما ثيحد
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  فلسفه

   تو درازن،ي چننيکز چه من گردم ا         را یائي گفت لوبینخود

   با زمانه بسازست،ي نیا رهچا       پخت دي ما هر دو را بباگفت،

   مپرس ز اهل مجازقت،ي حقنيا         ی خلقت، بما نگفت کسرمز

   محرم رازستي پرده ننيکس، در        رزمگه ندارد راه ني بدکس،

  باز ننهد قدر، چرخ شعبده         من و تو ی و گردیبدراز

   جفت سوز و گدازميهر دو گرد       گي بدمي در اوفتی دو، روزهر

   نازیتينتوان کرد بهر گ         فلک گستاخ  بود بانتوان

   گردد آخر بازسه،ي کنيسر ا       مطبخ ني زمي مخزن رویسو

   آوازی بکي لم،يبخروش         مي و دم نزناني از مميبرو

  آتش آمد من و تو را دمساز     است، چون در آخر کار ی چه خامنيا

  ازي خلق راست نز،يکه بما ن       مي باز خوشم،ي چه در زحمتگر

   پردازشتنيهم تو، بر کار خو         بر کار کس نپردازد هر،د

   ممتازی چه پالس و چه جامه       نخواهد ماند رهني تن و پچون

   گفتن از آغازميچه توان         ميخبر ی کز انجام کار بما

  

  ري تقدقائد

   چراستی بدسرني خودپسند، با منت ایکا     ز آب، سحرگاه باز خواست اي آسکرد

   گشتن تو، مرا وزن و قدر کاسترهياز خ    تو، مرا صبر و تاب رفت  یدست رهي چاز

   بمن بگذرد، هباستميوان خاک، چون نس       شودي ز تنم خاک می روز، قسمتهر

   که شب و روز مبتالستیا دهيچون من که د       کارگران جمله، وقت شب اند آسوده

  ، چه مدعاست همه گردشني کزميآگه ن     کار ی است کار من، از ابتدادنيگرد

   فساد، ندانستم از کجاستی  چشمهنيا     ستي شگفت ننسان،ي من از تو بدفرسودن

   درد را دواستني که بازگشت تو، اديشا     که سوده شوم پاک، باز گرد شتري پزان

   و صفاستی پاکني چگونه در،یآلودگ     یا  کردهی چرا به ستم خو،ی خوشني ابا

   و جفاستیبر من هر آنچه از تو رسد، خوار    است یتگ دل هر آنچه از تو نهفتم، شکسدر

  بهر گذشتن تو بصحرا، هزار جاست      یکني چند عرصه بمن تنگ مهودهيب
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   رهنماستر،ي و قائد تقدميما رهرو    ستي ره و رسم از من و تو نني آب، کديخند

  ستها که با تو نه و با من آشنا بس فتنه      تنگدل مباش روزترم، رهي از تو تمن

   صباستايام که سموم است  هرگز نگفته     مي ز هر باد و هر نسشهي همام دهيلرز

   گواستی و افتادگیشي پرنيبر حالم، ا     ام   لطمه خوردهی کوه و آفتاب، بساز

  استي از ری خالمي و دوستیطبعم غن      نخواستم یزي جود کردم و چهمواره

  استيز فروغ منش رونق و ضبس غنچه ک      بر فراشت سر مي شاخه کز فتادگبس

  استي و گر کهنه بوریمانيگر حله     ام   شستهدستي هر آنچه رس،ی الودگز

   چه ماجراستني کا،یچکسيبا من نگفت ه     هزار سال مي رود و دشت و دره گذشتاز

   و گاه در سماستیآن قطره گاه در زم       کنديام که باد پراکنده م  قطرههر

   که او را نه سر، نه پاسديا دهيسرگشته د    ام   که زادهی ز روز،یام چو گو  گشتهسر

  استي باغ و چمن را گل و گشهيکاز من هم     زان سبب  ست،ي نمي خستگش،ي کار خواز

  بهاست ی سنگ بیور نه بکوهسار، بس       ی آرد، گندمی تو آن بود که کنقدر

  ن ماست از آب و نای و خوشدلیآسودگ     چه غم، زانکه خلق را ميکشي رنج مگر

   رواستی بشکنی تو، گر که کار کنیسنگ     من، ار بخار شوم در چمن، خوش است آبم

   کارمان سزاستنياز کارگاه دهر، هم    اند   به سزاوار دادهی کار هر کسچون

   مبرهن است که محتاج ناخداست،یکشت     ميروي ره نمني اکيچي هش،ي عزم خوبا

   آن بما کنند، نه از ما، نه از شماسته چهر     کي و رنج، لی هر دو ز سختمي زحمتدر

  استي گر آ ب و گر آسست،يگريدر دست د   چه فکر تست ني و جنگ، ازدي ما چه صلح خاز

  

  ی هستقدر

  ستي نکدمي تو بجز یکه صفا       سحر، بر گل سرخ دي خندسرو

  ستي من توام نیمرگ، با هست         بمانم صد سال هي پاکي بمن

  ستيپشتم از بار حوادث، خم ن      م  که آزد و خوش و سرسبزمن

  ستي دولت تو، محکم نی خانه         بود دي آنست که جاودولت

  ستيسرنوشت همه کس، با هم ن         مکن اري فکر کم و بسگفت،

  ستي خرم نی گل، که دمکي ستين       مي لحظه خوشکي و کدمي ني بدما

  تسي آنهم ن،ی کنشهيتا تو اند       لحظه بدان کي و کدمي ني اقدر
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  ستي نماند، غم نزيگل اگر ن         گلزار نخواهد ماندن چونکه

  ستيخوشتر از باد صبا، همدم ن       ی کسستي غم ار همدم من نچه

  ستي توان زد، کم نشيتا بکار     نفس است کي دم و گر کي گر عمر

  ستي ما درهم نی  چهرهچگهيه       و به مرگ ی به هستمي بخندما

  ستي مرهم نیم بس هست، ولزخ         دهر ی است ستمکارآشکار

  ستيچه توان کرد، فلک حاتم ن       ره ار داد، دو صد راه گرفت کي

  ستيآبت از کوثر و از زمزم ن         ناچار ی در آئی هم از پاتو

  ستي عالم ننيکه گرفتار، در         را خواندن ی آزاده کسديبا

  ستيماهتاب و چمن و شبنم ن         دائم ند،ي چرا خوش ننشگل

  ستي ماتم نني غم و انيدر خور ا        ودن و نابود شدن  نفس بکي

  ستي بجز مبهم نر،يدرس تقد         آگه مي نگشتم،ي چه خواندهر

   ستي پرتگه مظلم ننيشمع ا       بکشد مشي که نسی خردشمع

  

   مجروحقلب

   بمن کس نظر نداشت،یکز کودکان کو     زار ستي بدامن مادر گری کودک،ید

   نداشتشتري طعنه، زخم کم از نريآن ت     راند گناهي خود بی مرا ز پهلو،یطفل

   کو پدر نداشتیکودک مگر نبود، کس     ستي نلي را بصحبت من، از چه ماطفال

   ثمر نداشتران،ي فقیمانا که رنج و سع       اوستاد بدرسم نگه نکرد امروز،

   خلقان ببر نداشتی آن شاه شد که جامه      ز کودکان ،ی بازی انهي در مروز،يد

   اشک و آرزو، ز چه هرگز اثر نداشتنيا     ختمي اشک ری موزه، بسالي در خنم

   بسر نداشتی بپا و کالهیا کو موزه     نبود ی گل و باران کسني ااني من، مجز

   ره و رسم دگر نداشت،ی کودکنيآئ     ستي تفاوت من و طفالن شهر چآخر،

   نداشتشتري بني ازی شمع، روشنائنيو     نسوخت یزمي درون مطبخ ما ههرگز

  کس جز من و تو، قوت ز خون جگر نداشت       خورندي ما بره و مرغ مگانيهمسا

   پدر من مگر نداشت،ی و درهمناريد       کنند ی خنده مرهنمي پیها  وصلهبر

   گوهر اشکت، خبر نداشتیها از دانه      و گفت، آنکه بفقر تو طعنه زد ديخند

   آستر نداشتی و گهشهي تري بغیزيچ     پدر خود مپرس، از آنک ی زندگاناز



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٦٨ 

   آستر نداشتی و گهنيرختش، گه آست     دي کهنه، بصد خون دل خریاي بورنيا

   و زر نداشتمي آنکه ده و سست،يگمنام ز     کس چي رنج برد و کس نشمردش به هبس

   که از تگرگ نگون گشت، بر نداشتیشاخ     را، هوس و آرزو خطاست ري فقطفل

   خوبتر نداشتني ازیاز بهر ما، قماش      بارگاه  پهن ني روزگار، درنساج

  

  کارآگاه

   و نزار اوفتادديزار بنال       ز شکار اوفتاد ،یري پی گربه

  دزد قضا و قدرش راه بست       از سنگ حوادث شکست ناخنش

  کارگر از کار شد و کار ماند       ماند کاري طمع و حمله و پاز

  زد و سوخت پشت مهي هشيمطبخ       دهقان، بسرش کوفت مشت کودک

  دياز سگ بازار، جفاها کش       دي دمش را گزه،ي همسای گربه

  ختي چو سنجاب ریاز تنش، آن مو       ختي آب ری خاک و دمی دمبسکه

  قراريگرسنه ماند، آن شکم ب         وار نهي آئی دهي شد آن درهيت

   آب خوردی بسر،يدر عوض ش       غم کشک و کره، خوناب خورد از

   و به خمگي به دکرديحمله نم      وش و به دم  به گسودي نمدوده

   فلکش، موش کردري پی گربه        فراموش کرد ر،ي و تزولهيح

   دندان و دهن رفته بودیروين       ز تن رفته بود ش،ي هستی هيما

   در انبار شدش،يموش بد اند       چو رنجور و گرفتار شد گربه

  انبان گسست و سهيبند ز هر ک     همه جا خفت و به هر سو نشست در

   کشان، کرد به انبار راهیپا       آن ره و رسم تباه دي چو دگربه

   در دل و جان در تن استیتا رمق       چه در افتادنست ني بخود، کاگفت

  شتني خویام از کاهل مرده       !  و موش نترسد ز منام زنده

  آگهم از کارگه روزگار         از دست، کار دميي چه نمگر

  ستي قصه، خبردار ننيموش از ا       ستي نارکي پیروي چه مرا نگر

   بردم آسمانیتا که به کار        که از امروز شوم کاردان به

   چشم شهي ز اندندنديجمله ب       موشان بخشم ی سونمي که بگر

  حمله کنم، گر چه بود عرصه تنگ       زنم، گر چه بفرسوده چنگ  زخم
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   کردريآن شکم گرسنه را س       کرد ري چو آن همت و تدبگربه

  ستادي و ز ترس اديموش بترس         باد فکندي بلهي زنخ از حبر

   و همانجا نشستديموش بلرز       را بدست ني زمدي و خراشجست

  رنج ز تن، درد ز دندان گرفت       گرفت نساني چو بد،ی چندموشک

   توی ترازوام،ينشکند ا         تو ی نرود قوت بازوتا

   خواهد هنر و جسم نانجان ز تو         نربودند ز دستت عنان تا

  ی خرد، رهنماريتا شودت پ       ی و راري متاب از ره تدبیرو

   کرد، سپس بار دادیپشت قو       فلک افزار داد ،ی همه کاربر

  گراني افتند ازو دشتريپ       راه رود سر گران ني که درهر

   بودداري وقت، خریگوهر         در صدف کار بود ی گهرتا

  

  ري حرکارگاه

   عمر باختن استمزد،يکه کار کردن ب     که طعنه زد حلزون دمي شنلهي کرم پبه

   عاقبت ترا کفن است،یا شتهيهر آنچه ر     یکوشي چه مخبر،ي بی هالک خود، ایپ

  دو چشم بستن و در چاه سرنگون شدن است     زدن شهي تشي خوادي جهل، به بنبدست

  زمانه راهزن است و فارغ، منيمگرد ا     خانه محکم کن واري ما، برو در و دچو

   پرورش تن، ز قدر کاستن استاليخ     و عمل ی را نکاست سعی قدر کسبگفت،

   استشتني که همچو تو، دائم بفکر خویکس      دگران دل چگونه خواهد داد بخدمت

   استستني زی که مرگ از قفاست،يشگفت ن       گرم بجوشانند ی حادثه، روزگيبد

   استرهني خوابگاه و پم،يبوقت زندگ     گور گشت و کفن لهي مرگم، اگر پبروز

   است، کار من استیشميبهر بساط که ابر       شمي نخوانند کرم ابررهي بخمرا

   گلرنگ، هر کرا بتن استی بهيپرند و د     ماست ی لهي و خون خوردن قبی جانفشانز

  

   چمنکاروان

   خوش و تازه رس استوه،يکه گل و م       قفس، مرغ چمن دي با صگفت

  که نه در باغ و نه در سبزه، کس است       ی آروني قفس و بني ایبگشا

  که سحر دزد و شبانگه عسس است         چکنم یتي با شبرو گگفت،
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   و پس استشي بسا دام، که در پیا       بالست داني بسا گوشه، که میا

   خار و خس استنگرم،يهر کجا م       ستي گل نکي گلستان جهان، در

   قفس استکي نيقفس، آخر نه هم       من، غافل و سرمست مپر همچو

   چو عنقا، مگس استشيدي دنکهيا       پست است، بلندش مشمار چرخ

   جرس استشياش اسب و صبا سبزه        است گل و الله بباغ کاروان

   و هوس استیکه سرانجام هو         ري من، عبرت گی گرفتارز

   است که نامش نفس استیآه سرد         ما ی هودهي بی هستحاصل

   بس استميدي و شنميديآنچه د       دي همه و گوش شنني ادي دچشم

  

   مایکارها

  مي گو کردینکرده پرسش چوگان، هوا     مي عزم کو کرد،ی فرق سر از پانخوانده

  مي و گفتگو کردميتمام عمر، نشست       نوبت کار م،ي نپرداختشي خوبکار

  ميکرد آرزو ر،يبروز کوشش و تدب     مي و عمل، هوس راندی همت و سعبوقت

  مي و همچو او کردميديهر آنچه کرد، بد       ی آز و هووي دم،ي به چه نفتادعبث

  ميکرد» جاهدوا «ري تفسهدهي چه بنيبب       نفاق قي در طرمي مجاهده کردیبس

  مي سبو کردی شهيچو آب خشک شد، اند     مي ز سفره ببردند، سفره گستردچونان

  ميت، چو ما رسم و ره نکو کردملول گش       ما نبود چرا شي که نفس، بدانداگر

  مي با عدو کردنکهيکه اتحاد نبود، ا       دي اهرمن خندم،ي عهدنامه نوشتچو

  مي کرو کردني درمنياز آن زمان که نش     چرخ، طوفان کرد یاي مرتبه درهزار

  مي بطرف جو کردینه همچو سبزه، نشاط       مي خفتی همچو غنچه، بدامان گلبننه

  مي جهل، رو کردکي تاری از آن بورطه       لياه رح شامگمي عقل، نهفتچراغ

  مي ز نخ افتاد، جستجو کردیچو سوزن     کي ولم،ي گم شده، اصال نسوختبعمر

  مي و ما رفو کرددنديهزار جامه در     فرصت، که کس رفوش نکرد ی  جامهريبغ

  مي و شستشو کردميدي بتن گرویهم       مي و دم نزدی شد دل از آلودگتباه

  مي چند تاخت، خو کردکي چو سش،يبه توسن      فالک، راهوار نگشت  توسن اسمند

  مي و هو کردی الشه، هانيهماره بر سر ا     درون رهي فرط آز، چو مردار خوار تز

  مي و در گلو کردميبجبر، لقمه ربود     ناني از دهان مسکم،ي زورمند شدچو
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  مي آبرو کرد زنان، حفظوهيباشک ب     و خانه و ده و باغ ميدي رشوه، اسب خرز

  مي ز رنگ و بو کردتي حکاشهيکه ما هم      دي نرسی بما برق،ي آن ز شاخ حقااز

  

   و الماسکرباس

   دل افروزیبدست آورد الماس       ثروت اندوز ،ی گوهر فروشیکي

   مخزنش بردیببستش سخت و سو       خرد یا سهي کاني در منهادش

  روز روشنبشام اندر، نهفت آن         از آهن ی بصندوقدرافکندش

   بادی  نمود، از فتنهمنيچراغ ا       ز پوالد ی آن صندوق زد قفلبر

  حساب کا رخود گم کرد ناگاه       آگاه سهي بند و بست، چون شد کز

  دي خود را پسندی و بسديببال       دي دی گوهراقي مهر و اشتچو

  باستي زپنداشت ی بود و مباينه ز       تنهاست انگاشتي تنها بود و منه

  یکه بهر اوست رنج پاسبان       ید، از غرور و سرگران کرگمان

   داشتیا هيفروتن بود، گر سرما       گردن برافراشت ،یگيماي ببدان

  اري افزود بسش،يبوزن و قدر خو       داري خرغامي حرف نرخ و پز

  نجاستي که ایبنام ماست، هر رمز     از ماست ی جهان افروزني گفت ابخود

   صندوق آهنني درکردميچه م       در صحبت من ی ار حکمتنبود

   رخسار بودستني دریعجب رنگ       بودست اري و جاه ما، بسجمال

  روزي بخت پنيعجب رخشنده بود ا       ما فزون کردند هر روز یبها

   با قفل پوالدنيکه بستندم چن         داد یمتي نقاد گردون قمرا

  اه هست در ریقي رف،ینه تنهائ       خودخواه اري ی الماس گفت، ابدو

  یدي ما را ند،ی ما شدنيقر       یدي را ندباي چهر زني شد کاچه

   و آسمان راسماني ر،یشيچه خو       را سماني نسبت با جواهر، رچه

   نبافد با نخ خامباي دیکس       را سرانجام ی خودپسندنباشد

   از بهر گهر داشتسه،ينه بهر ک       گذر داشت نجاي گوهر فروش، ااگر

  نه از بهر شما، از بهر ما رفت     را رفت   چون و چی گر شببمخزن،

   من صبح درخشانره،يتو چون شب ت       کان ی  پنبه، من پروردهی مشتتو

  ترا بگرفت دست چرخ از خاک       پاک ی گوهری در دامن گرفتچو
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   از تو بند و قفل از درنديگشا       گوهر زهي پاکني ارندي بر گچو

   دوستی بود، اکوي نهيساترا هم       کوستي ره و رسم تو نی پندارتو

   در آغوشی همچو من، جانیکه دار       نکردندت فراموش ،ی آن معناز

  گانتي شایکه بسپردند گنج       نهانت ی آن کردند در کنجاز

   آنگه دگرگونزيشود کار تو ن       روني پرده بني نقش من فتد زچو

  ی تار پودسمانت،ي از ررينه غ       ی ماند، نه سودیا هي مانجاي انه

   مرا خوانند الماس،یتو کرباس       من، دارند شب پاس راموني پبه

  ی مرا رونديترا برداشت، تا ب       ی دلجواري نمود، آن ی بازنظر

  مني اميترا بر بست و ما ماند       روشن مي بگشود و ما گشتترا

   مشت خاک است کي ني شد، ارونيچو آن ب       تن، ز نور جان پاک است یصفا

  

   دلی کعبه

  نساني با خود کعبه، زگفتيسخن م         قربان دياحرام، روز ع گه

   بزم وصالمی عروس پرده        من، مرآت نور ذوالجاللم که

   و نامور داشتزيخداوندم عز       اهللا برافراشت لي دست خلمرا

   همچو من، فرخنده و پاکیمکان        خاک ی  اندر خطهچي هنباشد

  ستي نیمني ای من، سراچو ملک       ستي نی بزم من، بساط روشنچو

  مي خاص داراني قربانیبس       مي اخالص داری  سرگشتهیبس

   از ماستادي شوق را، بنیبنا       کشور ارشاد، از ماست اساس

  ميخداوند جهان را خانه، مائ        مي همه پروانه، مائني اچراغ

  نجاستي را کتاب و دفتر، اقتيحق       نجاستي ماه و اختر، اپرستشگاه

   گردن فرازان، سر نهادندیبس       بس شهان افسر نهادند نجا،ي ادر

  ختندمي در پا رنه،ي گنجیبس         ختندمي گوهر، ز بام آویبس

  مي افتادگانی حام،یبمعن         مي آزادگانی  قبلهبصورت،

  ستي جز نام حق نیا در آن هم، نکته      ستي ورق نکي عشق را، جز کتاب

   کار پرداختني کا،یتي نمبارک       بارگه ساخت ني کا،ی همتمقدس

  گاهيخدا را سجده آرد، گاه و ب       درگاه، هر سنگ و گل و کاه نيدر
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   اجسام و اجرامکنند، ی مشيستا       در و بام نجا،ي ازننديم»  الحقانا«

   زبانندی ب،ی معنانيسخن گو       خوانند حي تسباني عرشنجا،ي ادر

  فرش ره ماست ن،ياالم پر روح       را، کمال از درگه ماست یبلند

  ستي را دست بر کس تاختن نیکس       ستي آختن نغي رخصت تنجا،ي ادر

  شکار آسوده است و طائر آزاد        ادي جانب، نه صني دام است اندرنه

  ختي طرح نکو رنيخوش آن معمار، کا      ختي آب و گل آمني آن استاد، کاخوش

   حله بفروختنيکاخوش آن بازارگان،     ام دوخت   جامهني که زر،ی آن درزخوش

  هاستيبگردون بلندم، برتر       هاستيآور  حال، بس نامني زمرا،

  کوستي نه ندني خود پسندکان،يز ن       دوست ی دل آهسته، کاديبدوخند

   دلی  از کعبهی فارغیکه گوئ       گل ی  تودهني سخن، زی رانچنان

  ستي مانند دل نیا مبارک کعبه       ستي برون از آب و گل نیزي چترا

   داوریمرا بفراشت دست ح         آذر مي گر ساخت ابراهرات

  مرا از پرتو جان، آب و رنگ است     گر آب و رنگ از خال و سنگ است ترا

   دادندنهيمرا آرامگاه از س        دادند نهي گر گوهر و گنجترا

  گاهيمرا بازست در، هرگاه و ب         بوسند درگاه دهاي در عترا

   کرد آباد،یمرا معمار هست         ادي بنهاد بنیا  گر بندهترا

   از هر دفتر آرندیريمرا تفس       و کشمر آرند ني تاج ار ز چترا

  ستيباريمرا در هر رگ، از خون جو       ستي گر ترا نقش و نگاربا،ي دز

  مي و ما از جان پاکیتو از خاک         مي ما تابناک،یا رهي جسم تتو

  ی و رائیريمرا هم هست تدب       ی هست و صفائیا  گر مروهترا

   اوستی وگر هست، انعکاس چهره      جز رخ دوست ی شمعستي ننجايدر

   عشق و حسرت و آهارنديمرا        گر دوستدارند اختر و ماه ترا

   کردندهيمرا با عقل و جان، همسا       کردند هيراي گر غرق در پترا

   ناخداهاست،ی گمگشته کشتنيدر       عزلتگه شوق، آشناهاست نيدر

   مي خاص خدائی  خانه،یبمعن        ميتن را پادشائ ملک بظاهر،

   استی مجازی هر نقش،ی نقشنيجز ا     است  ی رمز، رمز عشق بازنجايدر

   ما راکانهاستيبخون آلوده، پ       گرداب، قربانهاست ما را نيدر
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  یدي بجز ساحل ندا،ي درنياز         یدي خون کشتگان دل ندتو،

   باک داردهاي آلودگکجا ز       دل پاک دارد ی  کاو کعبهیکس

   است از جان روشناتریليچه قند       است از دل با صفاتر ی محرابچه

   کرداني شاخ آشني کاز،یخوش آن مرغ     جان کرد یباي آن کو جامه از دخوش

  یکند در سجدگاه دل، نماز     یازي آنکس، کز سر صدق و نخوش

   داشت ی تهشيکه دل چون کعبه، زاال     داشت ی مهن،ي بر مهتران، پرویکس

  

   قضاکمان

   و دار در ره ماستري گیکه بس        را بمهر، مادر گفت یموشک

   و قفاستشيها به پ که نهان، فتنه         انبار، چشم بسته مرو یسو

  پرواست ی و چرخ، بباک یدهر ب         است اري و دام و بند بستله

  باستي زیدام، مانند گلشن         نکو ستيا  مانند خانهتله

   بسا رنگ خوش، که جانفرساستیا      نما که راهزن است  بسا رهیا

   لقمه، خون دل، نه غذاستنيکه چن        ی گردکان مرباله،ي منيزاهن

   نان آنجاستست،يا هر کجا سفره       است ی است، کاالئی کجا مسکنهر

   سراستاني است، می فربهی گربه       به پشت در است ی محکمی تله

  خنجر روزگار، خون پاالست        رو، که غافلت نکشند آنچنان

  هر گذرگه، نه در خور هر پاست     است ی هر شخصی نه جامن،ي نشهر

  پا در آن ره منه، که راه بالست        یني بی خون، چو در رهاثر

  گر ز امروز بگذرد، فرداست       چرخ ی  مشو، که حملهمني اهرگز

  ماستروز، هنگام خواب و نشو و ن       تاراج و دستبرد، شب است وقت

   قامت از جفاش، دوتاستیکه بس         نزد شبرو دهر فرازي مسر

   ز عقل شماستشتريعقل من، ب       آزرده گشت و گفت خموش موشک

   که کجاستام دهيتله و دام، د         هست ز آفت گردون خبرم

   چه راه، راه خطاستشناسميم         آگاهم ب،ي فراز و نشاز

  جاستي بگرانيرز دپند و اند        داندي مشي خوی جای کسهر

   تند کرد، بر چپ و راستینظر       سخن گفت و شد ز النه برون نيا
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  داستي پی در آهنیگردکان         ني نو رنگی  در تلهديد

   حصار، چهاستنيکاندران سهمگ          یخرد ی آگه نشد ز بچيه

  استي و ری چه رو،یکدلي در آن اي       است یکي چه تار،ی در آن روشناي

  افزاست چه مبارک مکان روح       پاک مني نشنيکا برداشت، بانگ

   سراچه تراستني کا،یبدرون آ         روني در بستي گفتا، ماتله

   خانه، پر ز توش و نواستنيزانکه ا       چه غم ست،ي زاد و توشه ناگرت

   ز آب و هواستیرونق زندگ        ني زمري بزی کنی تا ک،یجا

   و صلح و صفاستیمني اهر چه هست،       ستي رهزن نني خانه، بنياندر

  گر چه در دهر، صد هزار بناست         محکم ني بنا، چندمينشن

   سرا حلواستني نان، اندریجا       ستي مکان شادني انده، دریجا

   کمان قضاستني کاد،يتله خند       ستي کمانک چني اد،ي پرسموش

  هاست ها، چه شعبده  پردهنيکاندر         ني بشي و بچشم خوی آاندر

  تا که او جست، بانگ در بر خاست     وق جست و شد بدرون  از شموشک

   راستشي رفت و بر گلویآهن       خوردن، چو کرد گردن کج بهر

   از جان کاستد،يخواست بر تن فزا        دي طلباني کند، زی سودرفت

  گر بچاه است، دم مزن که چراست       ختي کاو ز پند و وعظ گریکودک

   ستی بند هوی که پایبخت رهيت         داندي آزادگان چه مرسم

   دواستديکه نه هر درد را ام         را دردمند آز مکن شيخو

   گمره و رسواست،ی راهي سنيکا       ني از نفس دون مجو، پروعزت

  

   نظرکوته

   استخبريکاز چه پروانه ز من ب       گه سوز و گداز ستي بگرشمع

   گذر استشي هر برزن و کویسو       ی من نگذشت، آنکه همیبسو

   پا و سر استیعاشق آنست که ب       فکر دو صد سودا بود رش،بس

   و در استوانيکه ترا چشم، با         یا  پر سوختهی  پروانهگفت

  روزم از روز تو، صد ره بتر است        تو فکندم دل و جان ی بپامن

   پروانه، پر استی هيرايگر چه پ         خود سوختم و دم نزدم پر



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٧٦ 

   نگفتن، هنر استچيوختن، هس         سوزمي ندانست که من مکس

   نظر استشتيتو که بر آتش خو         دي دی ما ز کجا خواهآتش

  آنکه سر تا قدم، اندر شرر است         شرار تو، چه آب افشاند به

   دگر استديدگر از من، چه ام       خاک گردمي و مسوزمي تو مبا

  مهلت شمع ز شب تا سحر است       شعله بسوخت کي پروانه ز پر

   استشتريهر نفس، آتش من ب       شترمي پیاز تو بس مرگ، یسو

  صفت مردم کوته نظر است       و از خود گفتن دني دشتنيخو

  

   آرزومندکودک

  یا  خانهکي بتارشهي ما همميمان     بمادر خود گفت، تا بچند ی مرغک،ید

  یا انهي و رنج ساختن آشیدر سع     چون تو نخواهم تباه کرد ش،ي عمر خومن

  یا  بخانهی و ز بامیا از گل بسبزه      ت پرواز، بر پرم  مرا چو نوبديآ

  یا کودک نگفت، جز سخن کودکانه     ی و گفتش تو کودکرکي مرغ زديخند

  یا  و دانهی دامی  ز فتنهیگه شواک       شد، آن زمان ی و آزموده توانآگاه

  یا چون سازد از تو، حوادث نشانه       ی کنادهاي خود، مني ااني آشنيز

  یا  بهانهدي بر آن سر است که جو،یتيگ     یآن رهست که هر دم زند ره بر گردون،

  یا  شد و دولت، فسانهیا اقبال، قصه       دام نوائب است کسرهي وجود، باغ

  یا  جاودانهی خوشدلست،يمقدور ن       بهاستي نشیني بهر فراز که بپنهان،

  یا کرانه اصال ستشي بود، که نیبحر     چکد ی که وقت سحر، بر گلیا  قطرههر

  یا  گل، نگه عاشقانهیتا کرد سو     به بلبل از ستم باغبان چه رفت بنگر،

  یا  جاهالنهی فکر و آرزویمنما     اني نه چنان دور ز آشی کن، ولپرواز

  یا انهي تو اندر مست،ي نچي از تو هريغ     کنندي جنگ مني بر سر که چرخ و زمنيب

  یا گاه النه و خواب شبانهآرام     از همه آفاق خوشتر است ده،ي نور دیا

  یا انهيدر دست روزگار، بود تاز     کند، او را کنند رام ی کس که توسنهر

   یا آن را مگر نبود، لگام و دهانه      در آورد اسب آز ی کس، ز پااريبس
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   و کاهکوه

  بخنده گفت، که کار تو شد ز جهل، تباه     کاه کرد کوه نگاه ی عجب، سوبچشم

  اهي تو زرد است و روزگار، سی روشه،يهم     ی ز هر نفس بپر،ی بلرزمي هر نسز

   و گاه در بن چاهیتو گه باوج سمائ      سر ،ی بچرخ برافراشت بردبارمرا

   زمانه را چه گناهد،يايگر از تو کار ن     بزرگ نگردد مگر ز کار بزرگ یکس

  ه نشستن بود، نه ز خفتنگایترا نه جا     کي دست زور، ولچي نبرد ز جا همرا

   رسم و راه آگاهچي از هخبر،ي تو بینه ا     قدر فزود ش،ي خوکي ز رسم و ره نمرا

   من آورند پناهی بسور،يپلنگ و ش       اني ز کان دل من، برند گوهرگهر

   مهر زبونم کند، نه گردش ماهرينه س      لي آفت سمي باک سلسله دارم، نه بنه

  گاهي و جستن بجايدر اوفتادن ب     ستي و سبکساری اهل خرد، سستبنزد

   بافتادگان هر سر راهره،يمخند خ       ره تو هم بزند یتي رهزن گبگفت،

   کشد شبرو سپهر، سپاهزي تو نیسو       مني اشي خوداري ز دولت ناپامشو

   ناگاهی شوچتري ز من هقه،ي دقکيب     ز پا در افکندت ی ز تو، روزیتريقو

   خودخواهستمي و همچون تو نچميخوشم که ه     ني حاصل از هنر و فضل مردم خودبچه

  اهي باد، گشي که بلرزد به پیا دهيشن     ستي نی ننگش،ي بترسم بخومي از نسگر

   چه رتبت و جاهم،ي نیمرا که جز پر کاه    و صبر ی فزون کن باستوارشي جاه خوتو،

   که نبردست ، بار کفش و کالهیخوش آن تن     داندي که چو من، سر ز پا نمی آن کسخوش

   روباهني اديشوند جمله سرانجام، ص      في ضعانياهباز توانا، چه ماک شچه

   چه گواه،ی چه داورسند،يقضا چو حکم نو     روزگار، بر ستم است ی  محکمهیبنا

  چو تندباد حوادث و زد، چه کوه و چه کاه     مي فرق، گر تو گرانسنگ و ما سبکسارچه

   شد ز دامنش کوتاه یهو ويکه دست د      ني بلند شد، پروقتي حقی ز رویکس

  

   هنری بفريک

   آذرني سوخت زشهي مرا رغ،ي دریکه ا     گفت ی گه سوختن بزارمهي هش،يبخو

  کنون چه رفت که ما را نه ساق ماند و نه سر       در بستان مي سر بفلک داشتشهيهم

   و سوسن و عبهرني الله ونسرانيم     یگهي بود جازي آنزمان که مرا نخوش

  کري شد پاهيچه شد که جامه گسست و س     ما را ني از اشيود، پ سبز بتن بريحر
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  گري دزمي هه،ي قرنيمگر نبود در ا       از کجا و فتادن بمطبخ دهقان من

   نه با مادرستم،ي زینه با پدر نفس     دهر ی هي گرفت دارمي ز شر،ي شبوقت

  جر بود و نه ی نه جوی چرخ تو گوئريبز       که بار جور کشم دمي بباغ دمعبث

   خبرميز تندباد حوادث، نداشت     بجور، از آنک ني چنني امي کنده شدخي بز

   عاقبت کمترز،ي نیشوم ز خار و خس       رزنمي در تنور پی سببی بفکند

   هدرشي خون خوره،ي نکرد چو من خیکس     خون چکدم هر زمان ز آتش دل ده،ي دز

   ز خود گذاشت اثریتي بگکهيخوش آنکس     ني دود ماند و نه خاکستر از من مسکنه

   فتنه و شرثي بگوشم، حدچينگفت ه       ی بناز بپرورد باغبان روزمرا

   باورمکنمي خود را نیبخت رهيکه ت       زمان گذشته خرسندم ادي ز چنان

  تر  شاخسار کوتهني ازی شاخديند       سنگسار، از آنک ميتي شبرو گنمود

  فسش سفله بود و بد گوهرهر آنکه همن       ی از جفا و بد روزري بغچ،ي هديند

   اخگر جانسوز را شود همسرکهيکس     بنالد زار ی پنبه، خوار بسوزد، چو نچو

   واژگونه گشت اخترگنهم یچه شد که ب       و استقامت بود ی چو نخل، بلندمرا

  چه شد که از همه عالم بمن فتاد شرر       اوفتاد که گردون ز پا درافکندم چه

   که ما را کنند خاکسترميا چه کرده    خ نورس را  وقت سوز و گداز است، شاچه

   بر یکه وقت حاصل باغ، از چه رو نداد     ز کنج تنور ی اخگرن،ي گفت چنبخنده

   بر وریستي گناه تو را بس، که ننيهم      ري تقدی  سوخت شعلهگنهم ی ب،یمگو

  گريکدي بي عميبه آنکه هر دو بگوئ     راز، برگرفت سپهر ني که پرده از اکنون

   خوشترختني جفا جو، گرنيز همنش     ستم ري چه توان چشم داشت غ،ی چون منز

   و بره مدرشي گفت، منتوان یبگرگ م     مبر ی گفت، دست و پانتوان ی مغي تبه

   اخگریکيهزار خانه بسوزد هم از        خود آگاهم یشي ار بدم، ز بداندمن

   بگذرميت رائمن آتشم، ز من و زش     کوستي و خصلت نباي چه عادت زترا

   جرم پدرستيپسر چو ناخلف افتاد، چ      تو، باغبان چه کند ی باغ نبودیسزا

  هنرورند بزرگان، ترا چه بود هنر     کارشناسان، ترا چه دارد خوش خوشند

   دوست، برتر از عرعری نخل شد، اوهيبم       ستي نی گشتن تنها بلندنامبلند

  ازه نهاالن، خسارتست و خطر تیبرا     هنر بودن ی دست و بی باغ، تهبطرف

  چو چوب همسر آذر شود، چه خشک و چه تر   چه برگ سبز و چه زرد ارد،ي شاخه بار نچو



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ١٧٩ 

   کوشش درري غستي کاخ هنر، نیبسو     راه ی جز نکوئستي نکدالن،ي نیبکو

  فري ندهد بدسرشت را ک،یبجز بد     و بد است کي نی داور کردارهاکهيکس

   و سپهر بلند، صورتگریتو صورت     بکشند تي نقش هست،ی صفت که توئبدان

   فربه است و جان الغرنيتنت چگونه چن       ی آگاه،ی و پستی ز رمز بلنداگر

   روشن جهان، بنگری نهي در آیدم      یخبر ی بش،ي خوکي ز کار بد ناگر

   و ترفند گنبد اخضریز سحرباز     دي سرسبز، گشت زرد و خمی  شاخههزار

   سپهر، سپری  ز هر حملهفکنندين     یهان روشن را روز حادثه، کار آگبه

   را زدند گر نشتریعجب مدار، رگ     ی بود همضي خون فاسد تو، تن مرز

   ساغرني ازگاني را،ینخورده باده کس     هزار خون دل است م،ي ني هر نم ازیبها

   عود سوخت در مجمر  ،ی خوشی بویبرا     جسم گشت همسر جان  ،ی معرفتیبرا

  

   حاصلیب ی گذشته

   کتاب نبودنيفصل رحلت در ا        وقت را شتاب نبود ،یکاشک

  نام طوفان و انقالب نبود        جهان کراني در بحر بکاش،

   عقاب نبودی هيگر که همسا       گنجشک ني اپراندي ممرغکان

   و تاب نبودچيور نه در راه، پ         مي و راه کج رفتميدي ندما

   در کوزه بود، آب نبودنکهيا       شمع، نور نداشت مي خواندنکهيا

   را حساب نبوداميکار ا       ماه و سال، حساب مي چه کردهر

   چرخ، جز غراب نبودیطوط       نشناخت یا  مردار، طعمهريغ

   نبودابي ثدنيهمچو دزد         ی دزدني دل زد زمانه، اره

   خم شراب نبود،یخم هست        گري گشت، پر نشد دی تهچو

   را جواب نبودويپرسش د       ینما خود، به اهرمن می خانه

   شباب نبودی مگرت دوره        اهي چراست سرت،ي پی دوره

   نبودابي گندم در آسچيه       کي دهر، ولیاي بگشت آسبس

  زانکه در دست ما طناب نبود         چاه ني آب، دلو ما زدينکش

  ملک معمور دل، خراب نبود         پندار ی شهي تبود ی نمگر

   رکاب نبودني درکان،ي نیپا      بر پشت  منه، اسب آز را نيز
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   جان سراب نبودابانيدر ب        ی سراب تن خوردبي فرتو،

  گنه برق و آفتاب نبود       اتش جهل، سوخت خرمن ما ز

  خواب ما مرگ بود، خواب نبود       مي خفتی و مه رفت و ما همسال

  

   و سگگرگ

   دارمهمانيکه صبحدم بره بفرست، م       ی گرگی داد سگ گله را، شباميپ

   و دندان خون فشان دارمرهيدرون ت     که گرگ بدخشم است اور،ي بخشم ممرا

   تو و من نام پاسبان دارمیکه رهزن       ستي نی داد، مرا با تو آشنائجواب

   جان بکف و سر بر آستان دارمشهيهم     خور و خواب، تن نپروردم ی از برامن

  کار چو شد سخت، سر گران دارمنه آنکه        مي تا بکار آدند،ي گران بخرمرا

   ز اسمان دارمش،ي پنيچه انتظار از     قالده بگردن بود، پالس به پشت مرا

  کنون بدست توانا، دو صد عنان دارم     نفس، ندادم چو غافالن از دست عنان

   ننگ را نهان دارمنيز خود چگونه چن       یخواهي آنکه فرستادم آنچه مگرفتم

   جبان دارمی  برهیهراس کم دل     گرگ ی مله ز حچگهي مرا هستي نهراس

  هزارها سخن، از عهد باستان دارم       به دره و کوه زاندمتي بار گرهزار

   از آنزمان دارمن،يمي سی  قالدهنيمن ا     خواند نهاي آفررمي بجرات و تدبشبان،

   وفا مکان دارمیکه عمرهاست بکو       سي و تلبلهي دزد نگردم بحقيرف

  شبان گرم نبرد، پاس کاروان دارم       کاريام ب ز نمانده و هرگدرستکارم

  دهان من نتوان دوخت، تا دهان دارم       شد ی نکشته، بغل درون نخواهمرا

  سه زخم کهنه به پهلو و پشت و ران دارم     نداشت، هنوز ی گرگ، مرا تازگیجفا

   گمان دارمني چن،یکنون ز گوش گذشت       بدندان دم تو برکندم ش،ي سال پدو

   در آنجا که من دکان دارم ستيفروش ن       ی بگشایگري دی برو جاد،ي کدکان

  

   و شبانگرگ

   وقت گشت گوسفندانیبخفت         چوپان نادان یکي دستميشن

   همواره زان خفتن، خبرداریشد       کار هي سی گرگ،یگي آن همسادر

  ی گاه برد،ی از گله کشتیگه       ی وقت را، فرصت شمردیگرام
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   آن چراگاهنيز خون هر روز، رنگ      ب و عمر گله کوتاه  آن خوادراز

  ی گه گوسفند،یا  برهیزمان       ی از زخم و گزند،ی پا افتادز

  ی و شماررينشد در کار، تدب       ی روزگارنساني رفت زبغفلت

  بدام افتند مستان، کام ناکام       خواب افکنده در دام وي را دشبان

  ی گرگش سپردی لهي حبچنگ        ی آغل گله را تا دشت بردز

  ی شرط پاسباندانستينه م         ی آگه بود از رسم شباننه

  دگر زان گله، چوپان را چه ماند       گرگ بد دل، گله راند ی عمرچو

   هنگام برخاستیشبان از خواب ب     گرگ از گله هر شام و سحر کاست چو

   در بندکروزيفکند آن دزد را،        چند کي دي عسس، کوشبکردار

  که گشت و گردون و پهلوش بشکست     کوفت سخت و سخت بر بست چنانش

  ري چو وقت کار شد د،یريچه تدب         ري کرد تدبدي کار، بابوقت

  یتو گرگ بس شبان و گوسفند       ی روز آزمندرهي تی ابگفت،

   تو، نام تست چوپانینه چوپان       داد پاسخ، گرگ ناالن نسانيبد

   بودن، ز گرگ آگه نبودنشبان         غنودن یداري وقت بدينشا

  توان شب نخفتن، پاسبان را       شبان را ن،ي مسکی اد،ي بایشبان

  نه هر کو چشم دارد، پاسبان است       راند، شبان است یا  هر کو گلهنه

  ی گله، خفتیبهنگام چرا       ی از خود نهفتشي کار خوبي عتو،

   استیگ که کار گرگ، گریندانست     است  ی بزرگني نه آئني پست، ایشد

   ده کارکدست،ي کرد با دينشا       دشوار دي کار از آن گرد،ی خفتتو

  ی چوبدستنيکجا بود آن زمان ا       ی امروز پشت من شکستچرا

   از منی بودمنيتو وارون بخت، ا       مني از گرگ، استندي نشبانان

  چو در نامحکم و کوته بود بام       صاحب خانه آرام چي هنخسبد

  ندي را، باز جویا که تا گمگشته        نديد و پو آنقدر پرسنشبانان،

  ام روز  شب کردهیدر آغلها بس       خانمانسوز ی و راري از تدبمن

  پس از صد گوسفند و بره خوردن       غم گر شد مرا هنگام مردن چه

  ختي در آوانهايبه گردنها و شر     ختي ری خون بسی چنگال، روزمرا

  رغزاران، سبزه و سنگبطرف م       رنگ مي شد ز خون آشامیبعمر
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   بزغاله را از گله بردمیبس         گوساله را پهلو فشردم یبس

   همانم،ی روز آزادنينخست       ماندم ري صد سال در زنجاگر

  شي خوی بود فرجام، گرگ گله       شي فارغ از گرگ بداندشبان

  که کار گله و چوپان، تمام است        نه وقت انتقام است گري دکنون

  

  ی گشاگره

   داشت ناهموار و سختیروزگار       مفلس و برگشته بخت ،یمردريپ

   بودماري فقر و هم تیهم بال       بود ماري پسر، هم دخترش بهم

   آن سرشک،ی آه بودشي غذان،يا      پزشک کي آن ،یخواستي دوا من،يا

   قباکي لحافش پاره بود، آن ن،يا     شوربا کي آن خواست،ي عسل من،يا

  ی آبروبردي و مکردينان طلب م       یو کو بر بازار رفتي مروزها

  فزودي میزي بر پشیزيتا پش       گشودي می بر هر خودپرستدست

  ی بخشد به و،یراهنيتا مگر پ       ی ز پشدي را، روان میري امهر

   دل پر ز خون،ی تهرويقالب از ن        زبون مدي خانه می بسوشب،

  ز خود شرمسارروز از مردم، شب ا       دار ماري سائل بود و شب بروز،

   و نه درمزيکس ندادش نه پش       رفت و از اهل کرم یصبحگاه

  ی نه سر،یرهنورد، اما نه پائ       ی بر درراني حرفتي می دراز

   نماندی تکاپوئی پاگرشيد       نماند ی برزن و کوئناشمرده،

  ساز و برگ خانه برگشتن نداشت       در دست و در دامن نداشت یدرهم

   دو جامکي دهقان ديگندمش بخش         شام  هنگاماي آسی سورفت

  ري قدی حیشد روان و گفت کا       ري گره در دامن آن گندم، فقزد

   بستامي هر گره کایبرگشائ      دست شي بفضل خوی آرشي تو پگر

   و کودکانم ناشتاليمن عل       فصل شتا ني در اارب،ي کنم، چون

   هم عدسدم،يخريهم عسل زان م       کس ی جاکي گندم ار ني اديخريم

  ختميميوان عسل، با آب م       ختميري عدس، در شوربا مآن

   استیکي آنکه درد او یجان فدا       است یکي دارو ،یکي اگر باشد درد

  لي جلی بگشا، ازي گره را ننيا        لي از هر قب،یا  گره بگشودهبس
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   پا، نگاهشيناگه افتادش به پ       راه موديپ ی و مکردي دعا منيا

  ختهيوان گره بگشوده، گندم ر         ختهيش فساد انگ گفتارديد

   مگرداندي نم،یچون تو دانائ       دادگر ی خدای بر زد، کابانگ

  ی گره را زان گره نشناختنيا         ی باختی نرد خدائسالها

   گره را زان گرهنيفرقها بود ا     شهر و ده ی خدای چه کار است، انيا

  یا  بندهد،ي گره را برگشانيکا       یا نندهي چو تو بند،يب ی نمچون

   راماري بیناشتا بگذاشت       که بر دست تو دادم کار را تا

  یختيهم عسل، هم شوربا را ر       یختي ب،یدي چه در غربال دهر

  زي و گندم را بری گره بگشانيکا       زي عزاري ی گفتم، ای ترا کمن

  ی گره را برگشاني ایگر توان       ی خدای کردم که گفتم، ایابله

   چه بودگري گره بگشودنت، دنيا       گشود یارستي گره را چون ننآ

   و آنهم غلطی گره بگشودکي         نمط ني زدمي ندی خداوندمن

   آن گندم ز خاکنديتا مگر برچ       دردناک ني برگشت مسکالغرض،

   زراني همیکي افتاده ديد       جستجو خم کرد سر ی براچون

   دانستم ترا حکمت چه بودمن چه       رب ودود ی کرد و گفت کاسجده

   استی آن دولت،ی دهیهر که را فقر       است ی رحمتد،ي کز تو آی بالئهر

  یا هر چه فرمان است، خود فرموده       یا  برتر بودهشهي زاندی بستو

   آن رخ تابنده رانديتا بب        بنده را ی گذاریکي بتارزان

   زنندوندمي پتا که با لطف تو،       زان بر هر رگ و بندم زنند شه،يت

  بي طبیديهم، سرانجامش تو گرد       بي شد نصی را از تو دردی کسگر

   و مهمان تو بوددانستيخود نم       تو بود شاني و پرني که مسکهر

  کسانيتا ترا دانم پناه ب       ندادندم خسان ی زان معنرزق

  تا بداند کنچه دارد زان تست       بر تندرست ی زان دهیناتوان

   راشي خویتا که بشناسد خدا       را شي دروني اید به درها برزان

   تو را خوانم بلندم،يتا تو را جو       زان فکند مي قضا،ی پستنياندر

  گرچه روز و شب در حق بود باز        ازي نی به مردم داشتم رومن

   ذوالجاللی خدای ا،یميتو کر         خداوندان مال دمي دی بسمن
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  ی خدای ا،ی تو دستم را گرفتهم       ی در دونان، چو افتادم ز پابر

  ی تا که گوهر ده،یام برد رشته       ی تا زر ده،یختي را رگندمم

   ز جوشافتد ی حق نمگيورنه د     فکر و عقل و هوش ستي نن،ي تو، پرودر

  

   سودی بی هيگر

  ستي اشک نی چهره جاني و گفت اديد       بر برگ گل یا  قطره،یباغبان

  ستي بلبل گردنميدوش، بر خند        ام   تا زادهام دهي من خندگفت،

  ستي و ناراستی چه ناهموارنيکا       خندم برسم روزگار ی هممن،

  ستي بلبل، ندانستم ز چی هيگر       روشن است تي ما را، حکای خنده

  ستي داشت، کیآنکه عمر جاودان       ميا  و رفتهميا  خوش بودهیا لحظه

  ستي دواي کيگر  م،ي هستیرفتن       یا  روزه، تو صد سالهکي اگر من

  ستي من، بفکرت بنگریهر که سو       عبرت خواند از اوراق من درس

  ستيآشنا شد با حوادث، هر که ز       با آنکه خارم همسر است خرمم،

  ستي روز نگريزانکه هست امروز و د       دي و اممي گل را، فرصت بستين

  

   و کردارگفتار

   سرگردانده،ي آفرچيو تو ه چام دهيند     اني ژري گربه گفت ز راه عتاب، شبه

   دهقانی  به کلبهاي مطبخ شه، یبسو     تو را برد همه روز ،ی و دزدی پستاليخ

   نانی درماندگان، ربائی  ز سفرهیگه       پاي گی برچارگان،ي بی  ز کاسهیگه

   ناالنی تو، گشته مطبخیساز لهيز ح       ناهار زن وهي تو، مانده بی ترکتازز

   خودپرست، چون انبانی شکم، ایچه پر کن     چي هی دل، از پهي سی ره خلق، ای زنچرا

   آنرا فروختست گرانرزنيقضا به پ     یشکني خوردن کشک، از چه کوزه میبرا

  وگر برند خسارت، چه کس دهد تاوان     چه کس نهد مرهم ران،ي قلب فقبزخم

  شان نستيهدلي سر و گوش، از سیاهيس     گي سر و گوش و دم ز تابه و داه،ي سمکن

   چوپانی  مانده ز جورت، بکاسهرينه ش     زارع ی  ماست مانده ز آزت بخانهنه

   از دربانی ز سگ رسدت فتنه، روزیشب     ز گوش چکانند خون و گاه از دم گهت

   عنانم،ي ز بچکسيبچشم من نشود ه     یا  دست کودکان شدهی  از چه، ملعبهتو
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   مکش وجدانستن،يو خوش ز خوردن یبرا       کن ی و آزاد زندگانشهي به بايب

   پنجه و دندانز،ي تیبشرط آنکه کن     ی خفته بسدي هست و صی بسشکارگاه،

   روز انسانچيمرا زبون ننمودست، ه     شب گردون چي ندادست، هبي فرمرا

   داشت بخت جوانمي توانر،ي پیبه را       داد ی بزرگ،ی و کارآگهیري دلمرا

   و کمانري تچيام ننمودست ه هنشان       بدام چگاهي نفکندست هیا زمانه

   سعادت، تو هم بزن چوگانیچو هست گو     ی آشتري پزي و رهرو، تو نیني راه بچو

   مکانره،ي و تی تهینمود در دل غار     و کرد سفر ري ز شحتي گربه نصديشن

   بگوش داد تکانی تجربه، گاهیبرا     زد دم ني و بر زمدي بغرري چو شیگه

  اني و صحرا بود مرا شاینه شهر، واد       رانمي ش گفت، کنون کز نژادشيبخو

   چنانزيفرو برم بتن خصم، چنگ ت      ني وقت حمله، چننگاهي جهم ز کمبرون

   خطا جبراننيبوقت کار، توان کرد ا     که من چه کسم ن،ي از اشي پمي آگهنبود

   گربه را ترسانشه،ينمود وحشت و اند    اهي شد ز رنگ شب، آن دشت هولناک سچو

   ثعباندني از خزد،يدلش چو مرغ تپ     گرگ و شغال ی بلرزه فتاد از صداشتن

   طوفانی ز تند باد حوادث، ز فتنه     درخت در افتاد و گاه سنگ شکست یگه

   رخشانی  زهرهديچو شاخ بلرز     بخاک ختي چشم زحل خون ناب رم،ي بز

  رانيطلوع کرد مه و ماند در فلک ح       تنور نهادند و شمع مطبخ مرد در

   زنند ره خفتگان شب، دزداننيچن     چو خفت، برآمد ببام آغل گرگ شبان

  اني عری گشت رهرو،یبدست راهزن       ی جرسیا  کرد ناله،یا  قافلهگذشت

   کوته بستانواريبجست بر سر د       خوردن انگور دي بامر،ي پشغال

  والنزدند تا که در انبار، موشکان ج     ري پنکي دهقان به پشت خی  گربهديخز

  اني بری برد، مرغکیمگر که روبهک     ی خاست غوغائک،ي کنج مطبخ تارز

   طعمه، روانی غار شد اندر هوایبسو       ري گرسنه آمد ز کوهسار بزپلنگ

   و شود پنهانزدي جست که بگریز جا     مي پا و ز بی صداني مسکی  گربهديشن

   و عنوانی نه دعورو،ي و نديکه کار با     شي خوی  فرط خوف، فراموش کرد گفتهز

  نه چشم داشت فروغ و نه پنجه داشت توان       رفتن ماند یاش پا  ره شناخت، نهنه

   سقف غار شد نگرانی  بروزنهیدم       فرار دي شهر و در امی آرزونمود

   شدن، گربه را نبود آسانري شکيول      شد یري و روزگار شی گربگگذشت
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  ن گربه فرو برد چنگ خون افشانبه را     جست پلنگ ش،ي خونگاهي ز کمبناگهان

   مردم نادانرندي بمقي طرنيبد      ناالن گفت دي صاد،ي صی  پنجهريبز

   ره جانني باختم درن،ي بهدهي باليخ     شدم  ري گربه و در کوهسار شبشهر،

   چو سخت شد بارانزد،ي سست بریبنا     شد آخر، کار ني و آزم چنی خودپرستز

   بسم نقصانني همرو،يندارم آن دل و ن       مانمي مري آنکه بصورت بشگرفتم

   نتوانیچرا که با نظر پست، برتر       دهد وهي شاخه، بدست بلند مبلند

   عمرانینه هر که داشت عصا، بود موس       ی بنزد شمع مگو،ی نور تجلثيحد

  راني آباد خود مکن وی  کلبهشه،يبه ت     ی روزی بنا کنی که قصرالي خبدان

   عقل ، کند درد آز را درمانبيطب      قل را پرتو  فکر، دهد چشم عچراغ

  اني مچيمباش همچو دهل، خودنما و ه     کني همان مدت،ي ز دست چکار آنيبب

  اني کس پاافتيمرو، که راه هوس را ن     کس گوهر افتي را نی که کان هوبهل

   نگاهداشت عنانی را نتوانشيتو، خو       توسن حوادث را ی رام کنچگونه

   هست، مشت بر سندانیمزن، گرت خرد     در آتش ی هست، پای گرت بصرمنه،

  

  بي عی بگل

   خار بگرد تو چراستهمه نيکا         گفت سحر با گل سرخ یبلبل

   بودن با خار خطاستنيهمنش       چو ترا ی و نکوئی خشبوگل

   رسواستد،ي تو آکيهر که نزد       خوار است د،ي تو جووندي که پهر

   تو، هر شب غوغاستیبسر کو    ت  اسی قصر تو، هر روز خسحاجب

   از چپ و راستی همميديخار د         ی دمميدي ندري تو را سما

  خلوت انس و وثاق تو کجاست         نندي در همه جا ننشعاشقان،

   سر و پاستی تو، عجب بنيهمنش       بخسب ی گاهم سر و گه پاخار،

  خار در مهد تو، در نشو و نماست        که چرا ی و نپرسی سرخگل

  باستي زکدمي خوش و کرهيزانکه          ی گل را مستایبائي زت،گف

   که نماند، چه صفا استیآن صفائ     است ی چه خوشزد،ي کز تو گری خوشآن

  چمن و باغ، بفرمان قضا است       است گل از صحبت خار زيناگر

  استي که دو شب ماند، گیگل سرخ         مي که پژمرده شومي شکفتما
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   گل تازه که محبوب شماستنيا      د  خوارتر از خار شوعاقبت،

   باغ، جداستني ازقيباغ تحق     که همواره خوش است ی جوی گلرو،

   خواستدي بایز دکان دگر       را غشي بی  خواستهني چننيا

   همتاستی خلل و بیذات حق، ب       هست گري گل دم،ي چو رفتما

   فناستیايهمه را، راه بدر       است ی کشتان،ي نسی را کشتهمه

  پرواست یچه توان کرد، فلک ب     چشم ز دهر ن،ي توان داشت جز اچه

  که ز وزن همه کس، خواهد کاست        قضا، شکوه مکن ی ترازوز

   داستي خود ناپنهمه،ي با اکيل       ازوست شيداي که پی آن پوره

   باغ، بهاستني درزيخار را ن        دي گفت که خار از چه دمنتوان

   رواستد،يهر چه را خواجه روا د       ني با هر که نشاندت بنشچرخ،

   و تقدس، تنهاستیحق تعال        ستي نی تنهائی ستهي شابنده،

  ناستي مايوانچه برجاست، شبه        است یکي معدن مقصود، گهر

   و چراستچوني که ب،ی جویدولت       است ی تهاري خواه، کاز اغیخلوت

  ست خداب،ي عی علت و بیگل ب         دارد یبي علت و ع،ی گلهر

  

   پژمردهگل

  یشد روان بهر نظاره کردن       ی در گلشنی صاحبدلصبحدم،

   و وردحاني و ریري و خنياسمي       و سرخ و زرد دي سپی گلهاديد

  ها  ژالهدهيبر گل و سوسن، چک        ها   اللهدهي لب جوها، دمبر

   شدهی گلستان،یهر گل سرخ       شده ی روشنتر از جان،ی تنهر

   پندار، پاکشيهر دو از آال      تابناک  گل، شاداب و شبنم برگ

   نداشتیفکرت و شوق تماشائ       نداشت ی آن صاحبنظر، رائیگوئ

  ی بوکردي میا  نه غنچه،ینه گل       ی روکردي می رخباي زی سونه

  گذشتي اما مد،يديجمله را م       طرف گل بود، آنجا وقت گشت هر

  ه نهان گشتیا که گل پژمرده       او ناگهان دي صف گلها، بددر

   خارهای کرده با جفایخو         ارهاي افتاده ز بزم دور

  ستهيصبحدم، شبنم بر او بگر       ستهي دم زکي بشکفته، کنفسي
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   کرده پشتانيزشت گشته، بر نکو       بشکسته چرخ کوژ پشت رونقش

   و شد روانديآن گل پژمرده چ       صاحبدل روشن روان الغرض،

  نظر  عارف و صاحبیدکه نبو         دگر ی گلهادندي خندجمله

  یبري گل پژمرده با خود مکي       یگر  و جلوهیبائي همه زنيز

  ستي کشي دادی بر ما برترنکهيو         ستي چمي معما را ندانستنيا

   در کار بودیا  ما را نکتهک،يل       بود اري گل در بوستان بسگفت،

   کس، گل پژمرده رانديکه نچ       ی فتی ام،يدي چشي از آن معنما

  یکه بگردانند از افتاده، رو       ی افتاده زان ره جستجوني اکردم

   تنگ یکه زمانه عرصه بر و       آب و رنگ ی گل بني امي ببردزان

   را تا شبانگه وقت هستگرانيد       ز دست  ی حالرودي گل مني اوقت

   کسچي هدي گل را نبوني چننيکا       زان کردم هوس دنش،ي ببوئمن

   شدروزي عجب، امروزها دیا      شد  شکفت از گلبن و امروز ید

   تازه بودشبي گل پژمرده، دنيا       بود رازهي شی چون اوراق بعمر،

   بازارش شکستر،يزانکه چرخ پ       بدست مشي گرفتداران،ي خرچون

  هم نظربازان بر آن بگذرند         باترندي دگر زی گلهاچونکه

  کو کس نپرسد، کان گل پژمرده        رنگ و بو ی را باشد هواخلق

  

   پنهانگل

  ميا  تو شادمان شدهی برو،یمپوش رو     برگ و بلبل گفت ري زی چهره گلنهفت

  ميا  است داستان شدهی عشق تو عمریبکو     زاتش هجران، هزار دستان را مسوز

  ميا عجب مدار، که از چشم تو بد نهان شده     زي و پرهیريگ  گوشهني داد، کازجواب

  ميا  گنج، پاسبان شدهني و بر اميا نشسته     ستي نمني دستبرد حوادث، وجود از

  ميا  و خنده، بد گمان شدهستني گرنياز      گلزار کندي و خنده میکن ی مهي گرتو

  ميا سحر، شکفته و هنگام شب خزان شده       بما نداد سپهر ی بستن عهدمجال

  ميا چرا که نامزد باد مهرگان شده       و لطافت ما یبائي زی  فتنهمباش

  ميا  همه دهان شده،یتي شکوه ز گیبرا       دي تا نقاب ما بدر،یه صبحگمينس

  ميا  و گران شدهدهي معامله ترسنياز     شي خومتي آنکه سبکسار شد، ز قبکاست
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  یا  بس است، که منظور باغبان شدهنيهم       نظربازان ی روزه بود، هوسراندو

  

   خودروگل

  ی کنار از جودي خودرو، دمیگل        ی در نوبهار،ی گلشنبطرف

  فروزنده، چو بر افالک اختر       چو اندر درج گوهر درخشنده،

  اري و جر، گل خودروست بسیبجو       شوخ سبکسار ی گل گفت، کابدو

  ی خار راه،ی که روئیبهر راه       یاهي گ،یني در هر جا که بنشتو

  ارنديشما را در شمار ما ن       شمارند یدانان ب  نکتهنجا،ي ادر

  نندي نچنندت،ي ببیوگر روز       ننديان نب خوب،ی چون توئیبسو

   دشوارام،يکند کار ترا ا       کار ني گر باغبان، آگاه ازشود

  ردي گردن بگت،يوبال هست         ردي دامن بگفرت،ي کشرار

   اندر گذرگاهمال،يکنندت پا       گلشن بر کنندت، خواه ناخواه ز

  ی ما نشستفيچرا اندر رد       ی و زشتی و پستی رنگی بنيبد

   استی ملک، اعتبارني اندرزيمرا ن       است ی نام هر کس در شمارگفتاب

   داردزيحساب خار و خس را ن       نگاردي نقش بر گل مني کاکس

   کرد افالکیمرا هم باغبان         بود چاالک ی گر باغبانترا

  یمرا هم آب داد ابر بهار         یاري گر کرد استاد آبترا

   گردون را نظر بودز،ي ما نیوس       بود شتري را گر چه رونق بشما

  چه کردم تا بسوزد روزگارم         شرارم بي ز آسی ترسانچه

  ی گردن ما را وبالرديکه گ       یالي جز خواب و خمي بودستچه

  ستي نیا شهي اندام، شهيز داس و ت       ستي نیا شهي در باغ، محکم رمرا

   از هم پراکندتواني میبه         ما کند ادي بنتواني میبگام

   خودروستزه،ي پاکیچه فرق، ار نو گل       در جلوه و پوست ،ی هر گلالجم

  ستي گل خودرو، نکونديگويکه م      ستي که ما را رنگ و بو نی دانستچه

   خودپرستمیفتادم تا نگوئ         که هستم دمي تا بداندميدم

  ستي اوفتادن، سرفرازنيمرا ا       ستي که کار دهر، بازیمپندار

   که گفتندم، شکفتمیز هر مرز        ند خفتم  مهدم که خواباندبهر
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  دي صبحگاهانم ببومينس         دي تا رخم شبنم بشونشستم،

   دفتر، ز خلقت گفتگوهاستنيدر     رنگ و بوهاست ،ی رنگ و بوئی بنيدر

   بلندندشاني ام،يا که ما افتاده       گر سرو و گل، بر ما بخندند سزد

  رم با تو بنشاندکشاورز سپه        فشاندي نی تخمی من، کساديب

  ستي نیآور  نخوت و نامیهوا       ستي نی همسرالي با گل، خمرا

   آنجا مصفاستم،يا ز هر جا رسته     چه گلشن ما، دشت و صحراست اگر

  گل خودرو، ز قدر گل نکاهد       نخواهد ی کس خوبشي بني من، زز

  ی و باد و آفتابیز باران         ی و تابی جلوه و رنگگرفتم

   چه خواهم شد سرانجام دانم،يچه م         اميدر باغ ا شدم باي زیگل

  

   سرخگل

   رنگش ببردد،يفروزنده خورش       ز گرما فسرد ی سرخ، روزگل

  گذشتي ابر خرد، از سرش میکي       گشت ماري آن دم که پژمرد و بدر

  قرار ی و شد باديبرآورد فر       آن ابر را رهسپار دي گل دچو

   از چهر، رنگی آبیمرا برد ب       درنگ ی روح بخشنده، لختی اکه،

  وگر نه چرا کاست رنگم ز چهر       بود دشمن، فروزنده مهر مرا

  بجورم ز دامان گلزار برد         برد کباري را بورمي زهمه

  در آتش درافکند امروز و سوخت       دوخت روزي را که دیا  جامههمان

  ام را ز گلبن شکست چرا ساقه       را گسست مي هستی  رشتهچرا

  ستي کشته کني اديبکشت و نپرس       ستي رشته چني و ندانست اتگسس

   منیگلستان، همه روشن از رو       من ی از بوی بود خوشبوجهان

   و رفتديفرشته، سحرگاه بوس       و رفت دي دوش، مهتاب بوئمرا

  ز ژاله، مرا گوهر گوش کرد       همچو طفلم در آغوش کرد صبا

  زيودش بدامان من، خفت و خکه ب       زي بلبل، آن دوستدار عزهمان

  دي پا کشیکبارگيز گلشن، ب       دي روز دهي محبوب خود را سچو

  تر زهي صبح، پاکی هيرايز پ         بسر ی سرخميهي بود دمرا

   تخت منشيربودند آرا       شد بخت من رهي چون تنگونهيبد
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   دوست، از دست گنجی ادادم،ينم       گر، ز گرما و رنج سوختمينم

   فرصتم شد تمام،ی خوشدهيند       من بود نام  روح بخش چمرا

   بودی بس دالرایا مرا چهره       بود ی پرتو و رنگ، بر جاگرم

  زدندي بر کمر مام، هيرايچو پ       زدندي تاجم عروسان بسر مچو

   انجمنني کرد ایزمانه ته         از دوستداران من  کبارهيب

  ستيو جز پوست ن شد مغز دهيکه کاه     ستي راهم، امروز کس دوست نازان

  ی شود دشمنهايهمه دوست       ی از تو، چرخ دنی برتافت روچو

   شاداب و خشنود کنزيمرا ن        جود کن یا  قطره،ی توئتوانا

   کنمیز غم وارهم، شادمان         کنم ی جوانگر،ي تا بار دکه

   داستان درازنيبکن کوته، ا        خداوند ناز ی گفت ابر، ابدو

  نثارت کنم لل شاهوار       مرغزار  ازمي لحظه باز آنيهم

  ی شوبايدگر باره شاداب و ز       ی شوباي نفس را شککي ني اگر

   آبیروان سازم از هر طرف، جو       گوشوارت ز در خوشاب دهم

  ی ماند، نه افسردگشهينه اند       ی پژمردگی جا،ی خوشرديبگ

   خاکباتي از چهر زميفرو شو       پاک ش،ي خاطرت را ز تشوکنم

   استی بهر فروزندگمياهيس     است ی زندگی  چشمه،یر نم من هز

  صفا و فروغ دگر بخشمت         ز سر بخشمت ی جواننشاط

   آستاننيدگر ره، نهد سر بر ا         داستان ني بلبل آگاه زشود

  ی کنی هر چه خواه،یگر بجلوه       ی کنی خود، باز شاهمي اقلدر

  ديبوستان ناپد ی شد از صفحه       دي گونه چون داد پند و نونيبد

   آخر بدامان خاکدشينشان       تافت بر گل خور تابناک یهم

   قطره آبکي و نه دينه شبنم رس        گشت آن چهره از آفتاب هيس

   بشکست و افتاد و مردکبارهيکه        سر و ساق، در هم فشرد چنانش

   و دلتنگ رفت دي بخندیتيبگ      اش رونق و رنگ رفت   رخسارهز

  شکفته شدن، بهر پژمردنست      دل آزردنست   و رسم گردون، ره

  ازان گمشده، جست نام و نشان       باز آمد آن ابر گوهرفشان چو

  یهمه انتظار و همه آرزو       ی رنگ و بوی بدي دی گلشکسته
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  چه دارو دهد مردگان را پزشک      بروشن سرشک ش،ي شست رویهم

  اب جوامدي قصه گفت و نیبس       در کام آن تشنه آب ختي ریبس

   از گوش، آن گوشوارختياوين        زار زار ی هي زان گردينخند

  نگشت آن تن سوخته، تابناک       قطره زان آب پاک کي ديننوش

   نماندی جز ماللها شهيز اند         نماند یالي جز خدها،ي امز

  بشکرانه، از تشنگان رخ متاب       است آب ی تو، باقی اندر سبوچو

   فرستی روشنائ،یرگي تگه         فرست یائي مومبزردگان،

   دهشي نوائ،یابي توشه یچو ب        ده شي دوائ،یني رنجور بچو

   ستي نگاهي و بکيبرو، تا که تار       ستي راه نني تو را توش اشهيهم

  

   و خارگل

   عاری زشت روی ادتي ناچي هش،يکز خو     گفت گل به خار ني باغ، وقت صبح چندر

  زار  به شورهندي گزیآن به که خار، جا      و سوسن استحاني گل و ری  خانهگلزار،

  در باغ، هر که را نبود رنگ و بو و بار     خاطر است و سرافکنده و نژند پژمرده

   توام، همه جا کرد شرمساریزيناچ     ی مهر است و همسری من ترا چه دعوبا

   در جوارستي که خار و خسش ن،یشاد آن گل     صحبت تو، پاک مرا تار و پود سوخت در

   چگونه توان بود سازگار،یبا چون توئ     یدري و گه جامه میخراشي دست مگه

  اريبا آنکه باغبان منت بوده آب     چي هستي من، در تو نی  و تاب چهرهیپاک

   نثارکندي گهر مشهيابرم بسر، هم       زند ی هماره بر ورقم بوسه مشبنم،

  ن گلعذارما را بسر زنند، عروسا       کي پا نهند ترا رهروان ولري زدر

   چرا ز تو هر کس کند فرار،یموجب یب       یزني ار نمشي و نیگدازي گر نمدل

   شد نزارد،ي دهي هر آنکه روز س،یآر     یا دهي ندی خار و گفت، تو سختديخند

  نهاري مخند بافتاده، ز،یگر عاقل       ميا  اوفتادهشياند، نه خو  را فکندهما

   و انتظاردي بود زحمت امودههيب     نظر نکرد نانينش  گوشهی بسوگردون،

   در شماراورديدردا، مرا زمانه ن       بود شماري آرزو و هوس بکروزي

  بس روزها، که با منت افتاده است کار       ز دست دميآ ی کار نمچي آنکه هبا

   عروس وار،ی که چهره گشودیساعت آن     ی از ضعف کودک،ی خود نبودت آگهاز
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   دوست، پود و تاری اختم،يبس جامه را گس      تو جامه دوختی بهار، باری درزتا

   سبزه مرغزارني نهفته دری بسنيگلچ       آنک ی خفتن تو، نخفتم براهنگام

   مارثي گنج و حدتي حکایا دهينشن     ستي عار بهر چشتنت،ي پاسبان خواز

   که از چه مرا کرد خاکسار رتميدر ح      ترا فروغ و صاف و جمال داد آنکو

   دور روزگار،ی داشت خوشغياز ما در     زان سبب  ز،ي و ناچدخوي و بمي رونقیب

   خار و خس چه زمستان، چه نوبهارشيدر پ      ستي باد سموم نی  ز فتنهی را غمما

   هزار باردن،يبهتر ز رنج طعنه شن     ساختن شهي جور و طعن خارکن و تبا

  س فشاراز بهر راحت تو، مرا داده ب     گاهوار تنگ ني دره،ي سست مهر دانيا

  زار  را بکشتی دگر،یکيپرورد گر        کهن نشد ،یتي گیتوز نهي کنيآئ

  ما را فشرد گوش و ترا داد گوشوار      را بسر فکند و ترا برفراشت سر ما

   بناگاه شد شرارد،يتا نزد ما رس    گر نمود   که چهره تو را جلوهی پرتوآن

   خواستارستيرا ن کازچه م،یبا من مگو       من ی رواراستي سپهر نی مشاطه

   من، عجب مداریرگي و خشياز تاب خو   در خور گل است ی خار و خوشی سزایخوار

   چه اعتبار،یتي گی بر عهد چرخ و وعده     ستي نشي هفته بکي تو، دولت یشاداب

  اري نگذارند هوشیخودخواه را بس       دهندي کبود قدح، باده مني کازآنان

  داري پاستي نی گلچيدر باغ دهر، ه      استیستي سرانجام نم،ي گلاي خار گر

  گلبرگ، بس شدست ز باد خزان غبار       قضا بخاک لي فتاده ز سی بسگلبن،

   بشاخساری نمانري دزيترسم، تو ن     گل شکفت صبحدم و شامگه فسرد بس

   فکنندت برهگذار،یتا رنگ باخت     خوشند ی زمانه، با تو بروز خوشخلق

  جز من، ترا که بود هواخواه و دوستدار       ی نداشتی نام و نشانچي که هیروز

  گل را چراست عزت و خار از چه روست خوار       ار باغبان دهر کندي ستم نمن،يپرو

  

   و خاکگل

   در پهلوستهميکاز چه خاک س       گفت ني خودبی تازه گلصبحدم،

   دوستی ام،ي با هم ننشسترهيخ       هست ی که منظوردي خندخاک

   ازوستشيداي پرس که پیز کس          راداي ره ناپني امقصد

  که چمن خرم و گلشن خوشبو است       است هي از دولت خاک سهمه
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  هر گل و سبزه که اندر لب جو است         طفالن دبستان منند همه

   پوستی مغز، رها کردیچو شد         شتا امي بودمت انيپوست

   استنويگر چه گلزار ز من چون م        تواضع نبود رسم و رهم جز

   خصلت و خو استميزانکه افتادگ         ی عجب و هویروي پمنکن

  جو است  که فلک، عربدهیدينشن         ی خود مغروری بدلجوئتو،

   استکويهر چه را خواجه پسندد، ن         زمي و گر ناچرهي اگر تمن

   بود، گل زانسو استیخاک، هر سو         دي خاک نخواهد روئی بگل

  گر چشم شد، ابرو ابرو استچشم         ستي تنها نی از بهر تنخلقت

  همچو آن خاک که در برزن و کو است         آخر کار مي خاک شویهمگ

   که ببرج و بارو استیخاک و خشت       است ی بر گلرخساراي گل برگ

   دوست، دگر گاه عدو استیکه گه         دهر، مکن ی بر دوستهيتک

   صد رو استیتي و گیکه تو صد برگ         که گل صد برگم مني امشو

   گردو است،یدينه هر آن گرد که د        گردو دني گرد است بدگرچه

   گو استنشيزانکه چوگان فلک، ا         چوگان فلک شد سرما یگو

   به گلو استیتي گی همه را، لقمه         شوند ري ناگاه گلوگهمه،

   نه کرو است ،ی بحر، نه کشتنياندر        است مي بحر قضا، تسلیکشت

   دهر، نه آگه ز رفو استیدرز        ی فرصت ندری  تا جامهکوش

   به سبو استی و نه آبینه سبوئ         ی به تکلف بخوری تو آبتا

   سر مو است کي از ختهيعمر، آو      ی سر موکي مشو، شي از خوغافل

  

   و شبنمگل

   چون من عمر کوتاهستيکه کس را ن       سحرگاه ی در باغدي خند،یگل

  ز و وقت شب فسردمشکفتم رو         از دستبردم یمني اندادند

  ینکردندم بجز صبح و صبا، بو       ی روا،ي بجز برگ و گدندميند

   بستمدهي د،یزمان دلربائ       نشستم کدمي آغوش چمن، در

  نکرده جلوه، رنگم شد چو مهتاب       چهرم برد گرما، رونق و تاب ز

  ینه بلبل در وثاقم زد صالئ         ی صحبت داشتم با آشنائنه
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   بودمهيرايعروس عشق را پ         بودم یا سود و می دارااگر

   از دستم ربودندی تردستنيبد         فزودند یام تاب  بر چهرهاگر

  ستي ناني در م،یحساب رنگ و بوئ       ستي من، فردا دگر نام و نشان نز

   کرداني چون من ز،ی سوداگرنيدر       بر عهد جهان کرد هي کو تکیکس

   بناگوشدشي و ببوسديبخند     سخن گوش ني کرد ا،ی شبنمفروزان

  مينگار ی می نقشوار،ي دنيبر ا       مي ما رهگذارخبر، ی بی ابگفت،

  ترا آگاه کردن بود دشوار       کار ني ااني آگه بودم از پامن

   گل، شب گشت پژمانديسحر خند         که در مهد گلستان یندانست

   لحظه شبنمکي بجز ماندينم       شاداب و خرم ی شبکي ی ماندتو

  ماندي و الله منياسميجمال        ماندي ژاله میود ار صفا خوش بچه

   تنگ استدوست،يمرا هم چون تو وقت، ا     گر بس آب و رنگ است غماي جهان،

  رخ گلبرگ را تابنده کردم       از افتادن خود، خنده کردم من

  به رخسار خوش گل، بوسه دادم       اشک، از چشم گردون افتادم چو

   بهتر چه بخشدنيبشبنم، کار از       بخشد  چهوري زشتري بني گل، زبه

   بودی شبنمی قطره، روزنيخوشم کا       بود  ی چه عمر کوتاهم، دماگر

   خوشدلم، هر جا که هستمیتيز گ       نشستم کدمي ،ی بر برگ گلچو

  ستي نشتري از من بی را، خوبیکس       ستي من، کسرا نظر نی چه سواگر

   رخشان،یک بود و رودرونم پا        چرخ گردان ري ز سدمينرنج

  دميچو فرمودند پنهان شو، پر         دمي آرمارام،ي گفتندم بچو

  ی صبحگاهميبرفتم با نس       یاهي چو نور اندر سدميدرخش

  ري رمز و تفسنينه دانستم چه بود ا         ري تقدیهاي به بازدمي خندنه

  مي نفس را غم نخوردکيچه باک، آن        مي و مردمي نفس بودکي چه اگر

  ی سودهي سرماني ازميکه بردار         ی وجودی دادند کاالبما

  

  جاي بی گله

   با گرگان، همهشنديکه سگان خو       دور از رمه ،ی با سگی گرگگفت

  یسر رهي با خمي کردستیخو       ی ما از هم برمي چه گشتستاز
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   و رنگ شدوي و رريکار ما تزو       ما ننگ شد یشي خو،ی چه معناز

   مای بر رون،ي جز خشمگیننگر       ما یو از کچگاهي تو هینگذر

   راوندي گمشده پديکه بجو       را شاوندي فرض است خونياول

   و نه جستجوی کردادتينه ع       خون خوردم از زخم گلو ها، هفته

   چه بود آن روزگاری دانستچيه       از تب، زار زار دمي نالماهها

  ی فتی ا،ی از دستم گرفتچيه         افتادم ز پا یري از پبارها

   چه خوردم شام و چاشتیدي پرسچيه       ناهارم گذاشت اد،ي صروزها

  مي از ما و ما در رنج و بنيتو ظن       مي قداري ی چه رفتار است، انيا

   و جری مرا در جویديبس دوان       بره، از شب تا سحر کي ی پاز

   گزندیديبارها ما را رسان         گوسفند کي دنبه ی برااز

   بهشاوندي صد راه از تو خور،يغ      شهر و ده  در ی گرگان شدآفت

  دشمنان دوست، ما را دشمنند       وبال گردنند شاني خوني اگفت،

   راشيکشته باشم هم بز و هم م       را شي تو خوانم خوشاني ز خوگر

  ميا  نهیکاري و بیکاهل از سست       ميا  نهی بازارني سگ مسکما

  ن بود خائن، خواه دوستخواه دشم       پوست انتکار،ي از خمي بکندما

   شناختديخلق را از کارشان با       باخت ستيباي سخن، خود را نمبا

   تستشي باشد، خوگانهيصد ره ار ب       تست شيراندي تا همراه و خر،يغ

   کجاست یشي است، پس خوگانهياز تو ب     از بد نخواست ري که غ،ی بد خواهشيخو

  ه رفت، ما را واگذار  گله از د       بکار  ديي نمیشي خوني که ارو،

  

  مني اگنج

  ستي نی کالهنيبخنده گفت، شهان را چن      ی بسر، ز گل تاجی کودک خردنهاد

  ستي نی و اشتباهمي کردسهي مقایبس   طفل جامه نداشت چي من، هی  سرخ جامهچو

  ستي نی ز ماهشتري ما، بینشاط باز       ی بهبودافتي گفت که استاد قهيخل

  ستي نی و بارگاهی که تختفيهزار ح       بتاج زدم ی جواهر بسزه،ي سنگرز

  ستي نیمبرهن است که مثل تو پادشاه     فرزند ی و گفت، کایمي گذشت حکبرو

  ستي نی تباهتيهنوز قلب تو را ن       بدن پاکست شي روح تو ز االهنوز
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  ستي نی نگاهت،ي و بد هستکيبنقش ن       ینيب ی نمی نقش خوش کودکريبغ

  ستي نی دادخواهادي و فریبساط ظلم     که بر در تو ،یتر برني بس است همترا

  ستي نیغذا و آتشت، از خون و اشک و آه      تاراج یا  مال خلق خدا را نکردهتو،

  ستي نی تو، راهی را سواي و ریهنوز رو     وي دی  بود ز رخنهمني گنج تو، اهنوز

  ستي نیاه گاه هست و گ،ی تاج شهکيول       جواهر تاج تو را نخواهد برد یکس

  ستي نیز خرمن دگران، با تو پر کاه       ی نه وامدار هو،ی باژبان فسادنه

  ستي نی سپاه،یبموکبت ز غرور و هو      یني به دبستان عجب و خودبیا نرفته

  ستي نی راهري اهرمن نفس، پريبغ       فرشته بود رهنمون و شاهانرا ترا

  ستي نیگاه ر، سجده پندای جز آستانه     شر قتي خدا و طمع مسلک و طرطال

  ستي نیتمام حاصل ظلم است، مال و جاه     ري است و باغ، ملک صغميتي مال قنات

  ستي نی حق، گواهري بمحضر تو غیول       وانندي پادشاه، دی  محکمهشهود

  ستي نی چاهمي تو، باتيبه رهگذار ح     چاه ی نکندی در گذر گه خلق خداتو،

  ستي نیاهي سی  نو، صفحهی دهي جرنيدر       یا  را نباختههي نقد عمر گرانماتو،

   ستي نی طمعت، کوه پر کاهیبچشم ب   تو، گر خاک و گر زر است، چه فرق ی پاشي پبه

  ستي نی حادثه را، ساحل و پناهقيغر      باني کشتست ی که آز و هوهي آن سفدر

  ستي نیبخواب رفت و ندانست کانتباه     حرصش بگاهواره نهاد ی هي داکهيکس

   ستي نیاهي گايميوگر نه بر صفت ک     مقصود است یايميجهد، غرض ک جد و ز

  

  شي دروگنج

  سپردي ره می گهزد،يگاه ره م         بفکر دستبرد ،یاري عدزد

  شکستي و هم سر مبرديهم کله م       نشستي رهنوردان مني کمدر

  ی روکرديها م  خانهیشب، بسو       ی بکوی از کوئديگردي مروز،

  فکندي و بامش مواريبر همه د      ر، کمند  طمع بودش بدست انداز

  ربود ی از تن مراهنيخفته را پ        گشودي از صندوق آهن مقفل

   کوتاه بامیکيجست ناگاه از        ننگ و نام ی بی  آن سفلهی شبکي

  ی ناخوب رامنيرفت با اهر         ی در آن راه کج بنهاد پاباز

  تگاه افتادن استسرنگون از پر       رفتن، بچاه افتادن است ني چننيا
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   ناخن و دندان شدندی برهايش       شدند راني ره، گرگها حنياندر

   پا کندی نفس، بکيکه ترا در          کند غماي چنان غماگر،ي نفس

   مزد شدنشي مزدور، اني چننيا       که شاگرد طمع شد، دزد شد هر

   چند رنگی دستله،يتا کند با ح     و تنگ کي تار،یا  روان از کوچهشد

  شد درون و کرد آن در را فراز       باز مهي را نی اندر ره، درديد

  شيدر عجب شد گربه از آهستگ      شي روشن کرد و رفت آهسته پشمع

  ديفقر را در خانه، صاحبخانه د       دي درانهي از ورانتري ویا خانه

  بهر برد و باخت، نه جفت و نه طاق       گشته فراق ني را جانشوصلها

   بجز اطالق نهی از هستینام       نه صاليت جز عجز و اسیا قصه

  نه چراغ و نه بساط و نه رفاه       اهي سواني شکسته، حجره و ادر

  ختهي گشته، سقف آورانيبام و         ختهي از هم روار،ي و دهيپا

   و روز آفتاب هيشب لحافش سا       بخواب یشي رفته درو،ی کناردر

  خبر ی ز خانه بهم ز دزد و هم        پاره بسر  یا  فوطهدهي کشبر

   از پندار پاککيروح در تن، ل     خشت و خاک ني بالکي لمن،ي اخواب

   بازقيراه دل روشن، در تحق       ازين ی جان بنوا، ی بی خاکجسم

  وندهاي پشيفارغ از آال       ز چون و چندها ی خالخاطرش

   بگوترسد،ي کس از چه مني چننيا         در سبو ی و نه آبی سبوئنه

   آزند خلق، او زنده بودی کشته       افکنده بود ی پاري را در زحرص

   بگرفت و شتافتشي دروی فوطه       افتي نیزي آن دزد چون چالغرض،

   شدداريدر فتاد و خفته زان ب         شد واري بدر بنهاد و بر دپا

   دانگمي من، نیکه نماند از هست       بر سر زد و برداشت بانگ مشتها

   خالق، گردیتو بر آر از جانش، ا        ام تاراج کرد   آمد، خانهدزد

  ري رب قدی نان، سنگش ده، ایجا       ري و نانم شد فطدي را دزدهيما

  کارگر من بودم و او مزد برد       گرد کردم، دزد برد ی چه عمرهر

  مرده بود امشب عسس، هنگام پاس       و هم پالس اني شد، هم پرنچيه

   سرمريالش از زموزه از پا، ب       خدا، بردند فرش و بسترم یا

   آهنمی از صندوقهاميس         دامن دامنم دي و مروارلعل
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  مي قدی حیراه او بر بند، ا       مي کار لهي من بست، آن سراه

  ميريبرگ و ساز روزگار پ         ميري کشمی  طاقهغاي دریا

   دورديکه ز من فرسنگها گرد       خز و سمور ی  آن خرقهغي دریا

  ني آن کمربند و نگغاي دریا         ني آن کاله و پوستغاي دریا

   خدا، با سر دراندازش بچاه یا       از غم و دل شد تباه دي بگردسر

  بي از او به دارو و طبستانيم        بي حق مجی از من برد، اآنچه

  نيبازگشت و فوطه را زد بر زم       ني خشمگی شد زان بوالفضولدزد

   فوطه بودکي ني ا از تو،ميآنچه برد       زشت عنود ی بس کن فتنه، اگفت

   اندر بغلميا ما چه پنهان کرده       دغل ی ادبار، اري غی چه دارتو

   نه در شش نه پنجچ،ي هیتو ندار       ز جاه و مال و گنج یگوئي مچند

  یزنيرهزن صد ساله را، ره م       ی دنی تو از من، ای هستدزدتر

  آبرو ی بی ا،ی بردميآبرو       خرقه کو و فرش کو ،ی گفتبسکه

   توني نفرني اگردد، یبر تو برم       تو نيدروغ و شر و تهمت، د یا

   نه حرامنجا،ينه حالل است اندر ا       سقف و بام ني زی همباردي مفقر

  بخت، بنشاندست بر خاکسترت       گردون، پرده بردست از درت دزد

  روز رهي تی گدای ا،یتو چه دار       آه و سوز ی سراني چه بردم، زمن

   فوطه بود، از مال و گنجنيگنج ما ا        دهر سپنج ی رانهي در وگفت

   از زشت و نکومي دارنيما هم     و رو رنگي که خلقان است، گر بگر

   گوشه بودکي نيعالم ما، اندر     خوشه بود کي ني ما را حاصل، اکشت

   بهتر نزد چوگان ماني ازیگو       در انبان ما نستي چه هست، اهر

   بما نفروختندیزي چن،ي ازريغ         دوختند نجاي که ای قباهائاز

   و هم حطام و هم عقاراغيهم ض       فوطه ما را، روزگار کي ني زداده

  شب لحافست و سحرگاهان رداست       استي بوری فرش و زمانیساعت

   ز دری گاهزمش،يگه ز بام آو         گردد ابره و گاه آستر گاه

  و مسا  است، هر صبح نيام ا سفره         فصل شتا کنمي منشيپوست

  شب ز اشکش غرق در گوهر کنم      اش در بر کنم    چون جبهروزها،

  قي رفی ندادند، ای کشتني ازريغ       قي بحر عمني ما، دری برااز
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   استراهنيخرقه و پاتابه و پ     معدنست کي ني در،ی گهر خواههر

   بر سر زدم، کردم فغاننهمهيا       خلقان، از آن ني من بود اثروت

  ی دزد هوزنديهر زمان، ره م         نوا ین ب ره ما گمرهادر

  ی کنروني را از جهان بیرگيت       ی را افزون کنشي که نور خوگر

   شودروني ب،ی بساط روشننيز       گون شود گري نفس، دوي دکار

  گي از تو ماند مرده ریاهيهم س       کي با خود شری را کنیاهي سگر

   ظلمت فزوننور تو باشد ز هر       لگوني چرخ نري کاندر زکوش

   رونق بازار اوست،یدست رهيچ       دزد است و ربودن کار اوست آز

   مامي و گفتشهياو نهفت اند         ما مي نشست آسوده و خفتاو

   است در دامان بردسهيآنچه در ک       جان برد ی طوفان، کروني اآخر

   بکاردي آشياز تو آن دزدد، که ب      کار   دزد کهنهباکي بني اآخر،

   کمندندازديجز ببام دل، ن      زدد، نه گاو و گوسفند  جان دنفس

  ی خواه از چراغ عقل و رایروشن       ی ظلمت ز پاني در،یفتادي نتا

   هستتيدست او بر بند، تا دست       است، حرص خودپرست خواريآدم

  یبشکنش سر، تا ترا نشکسته پا     ی دل رهنماهي سني راه است، اگرگ

  در همه کردارشان انباز شد       دمساز شد مناني که با اهرهر

   زبون دارد ترایکه تن خاک         ترا وباردي پلنگ آنگه بنيا

  

   اشکگوهر

  دي چکیميتيصبحدم از چشم        قطره اشک کي که ديدي نشنآن

  دي دویگاه در افتاد و زمان         و فراز بي رنج نشی بسبرد

  دي شد پدیگاه نهان گشت و گه       ماند رهي تی و گهدي درخشگاه

  دي بسر راه دینيسرخ نگ         افتاد بدامان خاک اقبتع

  ديگفت مرا با تو چه گفت و شن       ستي و نام تو چشهي پ،ی که اگفت،

  ديمن ز ازل پاک، تو پست و پل       قطره آب کي گهر ناب و تو من

  دي و سعی نباشند شقاري         ی و غنري نگردند فقدوست

  دي رمديخلق نبا سبب، از یب       که رخ بر متاب دي بخنداشک
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  ديآنکه در و گوهر و اشک آفر         ی هنر و پرتوک،ي بهر داد

  ديفارغم از زحمت قفل و کل         گهر روشن گنج دلم من

  ديدور جهان، پرده ز کارم کش         شتري پني بودم ازنينش پرده

  دي سعادت نوکيداد تو را، پ         مرا باد حوادث نوا برد

  دي ره برنيکس نتوانست چن        ام   ز دل کردهدهي سفر دمن

  دي کز آتش جهديديآب شن         آب کرد ني چنم،ي آهآتش

  دي ز موجم نتواند رهدهيد         ممي ی بنظر قطره، بمعنمن

  دي امیهمسفرم بود، صباح         آرزو ی گشت شبهمنفسم

  دي پرنساني بد،یرنگم از آن رو         ملک تنم، رنجه کرد یرگيت

  دي بنظر، من سپیگر چه تو سرخ      ست  من، از تاب تو افزونتر اتاب

  دي دل رسینور من، از روشن     رنگ افتي جان، ی  من از چهرهچهر

  دي دهر و شما را خریگوهر       که ما را فروخت نجاست،ي درنکته

  ديگزيکاش سپهرم، چو تو برم        فراشتي چو تو برمم،ي قضاکاش

  

   و سنگگوهر

   با هم، گوهر و سنگسخن گفتند       تنگ ی که اندر معدندستميشن

  که از تاب که شد، چهرت فروزان       سنگ از لعل رخشان دي پرسنيچن

  یکه دادت آب و رنگ و روشنائ        ی از کجائ،یروئ زهي پاکنيبد

  ستي چی روشنني درون، ایکيبتار       ستي نیرگي جا، جز تکي تارنيدر

  هاستي قطره، آب زندگکي نيدر ا       هاستي تاب تو، بس رخشندگبهر

  تو گر صد سال، من صد قرن ماندم         راندم دي امی من بسبمعدن،

  داستي از چهر تو پ،یفروغ پاک       بر جاست نهيري دی آن پستمرا

  نساني کرد زیچرا با من تباه       تابان دي خورش،ی روشن دلنيبد

   ساختیترا آخر، متاع گوهر       از تابش هر روزه، بگداخت مرا

  چرا من سنگم و تو لعل رخشان      ان  عدل است، کار چرخ گرداگر

   با تو چنان کردن،يچرا با من چن         پرورد امي ای هي ما را دانه

  ترا افروخت رخسار و مرا سوخت       آموخت ی نقصان، تو را افزونمرا
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  ستي از هر رهگذریمرا، سرکوب       ستي خواستاری در هر کنارترا،

   در دستستي نیزير دو چ هنيمرا ز      هست ی هم رنگ و هم ار زندگترا،

  مرا هرگز نپرسند و ندانند         بر افسر شاهان نشانند ترا

   گلوبندی گاه،یگه انگشتر شو       وندي را با تو پی هر گوهربود

   روزني دلفروز و من بدنسانيتو ز     روزي واژگون طالع، تو فنساني امن،

   خوبتر از در خوشابیجواب        گفت او را گوهر ناب یبنرم

  اري بسد،ي خورشی گرمدميکه د       مرا گرم است بازار ی معننکزا

  که بس خونابه خوردم در دل سنگ      ام را سرخ شد رنگ   آنرو، چهرهاز

  ی نمودم استواریکه در سخت        یاري آن ره، بخت با من کرد از

  گفتيسپهر، آن راز با من باز م       گفتي شب راز می اختر، زنگبه

  یساز عطارد تا سحر، افسانه         یزبا غي کرد با من تايثر

   از چشمختيري و خون مديديمرا م       و خشم ی با آنهمه خونخوارزحل،

  کرد ی آرزو شرمنده منيمرا ز       کردي من خنده متي بر نفلک،

  هاني کبرديبفکرم رشکها م         پنهان دادي رنجها ملميسه

  ار بیشديبدوش من گرانتر م       هر گه بکهسار ،یا  ژالهینشست

   در دل تنگزديکه خونم موج م       خاره و سنگ یفشردي مچنانم

   بر کوه و برزنیا نه راه و رخنه       نه روزن نجا،ي بود روز اداي پنه

  که باشد نقطه اندر حصن پرگار         بودم گرفتار ی درماندگبدان

  دي بگوش اندر خروشلم،ي سیگه       دي ز برفم جامه پوش،یتي گیگه

  دميها کش ز مهر و ماه، منت         دميب د ز خاک و آهايزبون

   چندی چشم اندازئکرديبمن م       چند ی هر شب، بفکر بازئیجد

  رييکواکب برجها دادند تغ        ريها کردند تفس  قصهثوابت،

   بود احوالکساني ديمرا جاو     گشت بس روز و مه و سال دگرگون

  ار کینشمردم یبخود دشوار م       چه کار بر من بود دشوار اگر

  ی ذره، کردم آشنائکينه با          ی از روشنائیا  ذرهدمي دنه

   از شامدانستمينه فرق صبح م       رام یرگي چشمم بود جز با تنه

   را سوخت خرمنگراني برزیبس         پاکان شدند آلوده دامن یبس
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  روني ز اندازه بميکه پا نگذاشت       برگشت، راه و رسم گردون یبس

  ميها کردند تعل مرا بس نکته        ميل چنان در خط تسدندمي دچو

  ی نشانینمودندم ز هر نام         یاني بی ز هر رمزبگفتندم

   لعل بنهادند ناممیبدخش         تمامم ی چون تابدنديببخش

  فزوديفروزان مهر، آن پرتو ب       بود ی در دل، نهفته پرتومرا

  ی در آخر تابناک،یشد آن پاک       ی پاکبودي در اصل من میکم

   آخر برافراشت،یمرا آن برتر       داشت ی برتریم اقتضا طبعچو

   استی زندگانی رنج قرنیسزا       است یگاني تاب و ارزش من، رانه

  که نسل پاک، ز اصل پاک زاد است       پاکزاد است ،ی روئزهي هر پاکنه

   دارد لعل روشنزينه هر کان ن       بدامن داشت معدن ،ی هر کوهنه

   چو بگشوددش،ي شبه دیپر از مشت       گران بود ی غواص، درجیکي

  که خون خورد و گهر شد سنگ در کان       نکته با گوهر فروشان ني ابگو

  

   حقلطف

  لي رب جلی در فکند، از گفته       لي را به نی چو موس،ی موسمادر

  گناه ی فرزند خرد بیگفت کا       ز ساحل کرد با حسرت نگاه خود

  ی ناخدای بی کشتني زیچون ره       ی فراموشت کند لطف خداگر

  آب خاکت را دهد ناگه بباد         ادي پاکت بزدي ااردي نگر

   اندر منزل استنکيرهرو ما ا       چه فکر باطل است ني آمد کایوح

  اني زاي ی سود کردینيتا بب       اني شک را برانداز از می پرده

  ی و نشناختیديدست حق را د         ی آنچه را انداختمي گرفتما

   استی ما، عدل و بنده پروری وهيش     است یق و مهر مادر تو، تنها عشدر

   بازمي از تو، باز آرميآنچه برد       کار حق، خود را مباز ی بازستين

   و موجش مادر استالبي ساش هيدا      آب از گاهوارش خوشتر است سطح

  کنندي ما، آن مميگوئيآنچه م       کنندي ماني از خود نه طغرودها

  ميده ی و موج فرمان مليما، بس       ميدهيم حکم طوفان اي بدرما،

   بدوش خود منهن،يبار کفر است ا         بذات حق مده اني نسنسبت
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  شيداريتر م  تو از ما دوستیک       شي بما بسپار،ی که برگردبه

  خاک و باد و آب، سرگردان ماست       ماست واني از ای نقش،ی هستنقش

  رودي میار انجام کیاز پ        رودي میباري کز جویا قطره

  ميا  توشه را پروردهی بیما، بس       ميا  گم گشته، باز آوردهی بسما

   آشناستیآشنا با ماست، چون ب       نواستي ماست، هر کس بهمانيم

   ار بد کنندم،ي کنهاي پوشبيع       ار چه ما را رد کنند م،ي بخوانما

   که سوختیزاتش ما سوخت، هر شمع     ما دوخت، هر جا هر چه دوخت سوزن

   غرقاب هالکی سویرفت وقت       هولناک  ی موجبي زاسیکشت

  اهي شد سیروزگار اهل کشت        را تباه رشي کرد س،ی بادتند

   نماندباني در دست کشتیقوت       در لنگر و سکان نماند یطاقت

   استیکي امکان ی کشتیناخدا       است ی اندکاستي را کانيناخدا

  ختي رافتي یوج، از هر جا که راهم       ختي را تار و پود، از هم گسبندها

   ماند خردیزان گروه رفته، طفل       چه بود از مال و مردم، آب برد هر

  بحر را چون دامن مادر گرفت       چون کبوتر پر گرفت ن،ي مسکطفل

   کردکاري پی شهيتند باد اند     اول، وهله، چون طومار کرد موجش

   مکنراني، و شوق رای بنانيا       را گفتم دگر طوفان مکن بحر

  ستي خرد، بهر غرق نقي غرنيا       ستي مستمندان، فرق ناني مدر

  زيقطره را گفتم، بدان جانب مر       زي را گفتم، مکن با او ستصخره

   گذارد در کنارا،ي از دررديگ       رخواري دادم باد را، کان شامر

  برف را گفتم، که آب گرم شو       نرم شو رشي را گفتم بزسنگ

  نور را گفتم، دلش را زنده کن       خنده کن شي برو را گفتم،صبح

  یژاله را گفتم، که رخسارش بشو       ی بروکشي را گفتم، که نزدالله

  مار را گفتم، که طفلک را مزن       را گفتم، که خلخالش مکن خار

  اشک را گفتم، مکاهش کودک است      را گفتم، که صبرش اندک است رنج

  د را گفتم، گلوبندش مبردز       را گفتم، تن خردش مدر گرگ

   دهشياريهوش را گفتم، که هش        ده شي را گفتم، جهانداربخت

   یمنيترسها را جمله کردم ا         ی را نمودم روشنهايرگيت
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   کردم، مرا دشمن شدندیدوست         شدند  مني و ناادندي دیمنيا

   اما ز خشتها، نهيساختند آئ       کردند، اما پست و زشت کارها

  چاهها کندند مردم را براه       بشناختند از راه، چاه  که خودتا

  قصرها افراشتند، اما به رود        خواستند، اما ز دود هايروشن

  دزدها بگماشتند از بهر پاس       و اساس اصل ی گفتند بها قصه

  ها رشتند در دوک عناد رشته         کردند از فساد زي لبرجامها

  فسار یراندند، اما باسبها        خواندند، اما درس عار درسها

  لي جلیدر چه محضر، محضر ح         لي کردند دربان و وکوهايد

   پاکزدانيدر چه معبد، معبد       کردند بر هر سنگ و خاک ها سجده

  ها بردند از وزر و وبال توشه       ضالل هي گشتند در ترهنمون

   ناپسندی کردارهای شعله         شد بلند ،ی تنور خودپسنداز

  ی هودي از مرگ، شد صديتا ره         نوا ی بقيغر آن ميوارهاند

   نمرود شدگنه، ی بميتيآن          دود شد ی آن نور تجلآخر،

  ی از عقاب و کرکس،یاريخواست        ی کرد با چون من کسیرزمجوئ

   دلتر شد ز گرگرهيشد بزرگ و ت         بزرگ هاي با مهربانکردمش

  ا سوختهه  خانمان،یوز شرار       افروخته ی عجب، آتش بسبرق

   خدا را بشکندیبرج و بارو       زند ی تا الف خداوندخواست

  ی ز پامشي کرد و فکندیسرکش       ی رارهي بد زد، گشت پست و تیرا

  زي برني خودبی دهيخاکش اندر د       زي را حکم فرمود، که خیا پشه

   را نام نگذارد چراغیرگيت         نماند باد عجبش در دماغ تا

  ميبريدوستان را از نظر، چون م        ميپروري مني که دشمن را چنما

   عمران کندی با موسیظلم، ک       احسان کند ني با نمرود، اآنکه

   است، ز انوار خداستیهر کجا نور     ست ی هوی نه از رون،ي سخن، پرونيا

  

  شي دوراندمادر

   کودکان خرد، گه کارکردن استیکا     اني گفت ماکني چنش،ي مرغکان خوبا

   استدني رسم و ره دانه چفه،ياول وظ     که هر مرغ خرد را د،ي طلب کنیروز
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   بخونابه خوردن استست،يا گر آب و دانه   جست و خورد نهي رنج نوک و پا، نتوان چیب

   نشستن و هم راه رفتن استیرويهم ن       شي شما را بقدر خود،يستي ندرمانده

  ه هنگام خرمن است گفتگوست، کهيدر قر       یا  دانهدي بربائیا  ز خوشهپنهان،

   استدني شنحتي وقت نصد،يگر بشنو     ستيا  طفالنه، هفتهی شوق و بازاديفر

  چشم، آنزمان که خسته شود، گاه خفتن است     نهد، شب است یاهي که رو بسی دم،یتيگ

   و برزن استی کونيتنها، چه اعتبار در ا       کي چي هدي من ز النه دور نگردیب

   ما، باز دشمن استی لهي با قبنديگو     دين شو نها،ی چشم طائران شکاراز

   پوست کندن استاي و دني حرف سر براي       رسدي بگوشم نمچي بانگ فتنه، هجز

   در قاف مسکن استهدهي را، نه بمرغيس       رهاستي و کانها و ترگاههاينخج

   است، هر آنجا که ارزان استی آدمبيآس     دي اکتفا کن،ی و جری ز جویا  طعمهبا

   مسمن استگي بدنهي و سخيرانش بس     یجا که سوگ و سور بود، مرغ خانگ هر

   ملون استیتيهر صبح و شام، دامن گ     في خون صدهزار چو ما طائر ضعاز

   استمني اشهي است زاندیهر کس که منزو     چه سود گانگاني بی  آب و دان خانهاز

  راخ و روزن استپنهان هزار چشم بسو      است ی هزار دام ز هر بام کوتهدايپ

   گر تهمتن است،یمرهيافتد، نرفته ن     گنبد کبود ني اکندي که حمله منسانيز

   بدامن استني را عالمت خوناديص       دي بنگرقي تحقی دهي نقطه را، بدهر

   پاک و روشن استی بس فراخ و بسنخانهيکا       تنگ دل دي نگردچگاهي النه، هاز

   است دني پریبال و پر شما، نه برا      استی مرغ خانه، مرغ هوا را تفاوتبا

   و جلوه، ز مرغان گلشن استريپرواز و س     توانند بست و کشت  قهي دقکي را به ما

   هم، چو وقت رسد، مردم افکن استاميا       ميا  مردم فتادهی لهي به دام حگر

  گر زانکه سنگ کودک و گر زخم سوزن است     سنگ ی جفاني زخم خوردن و دتلخست

   خوردن طفالن، مبرهن است بيآنجا فر     ستيا ه آب و دانه و گلزار و سبزه کیجائ

  

  رکي زمرغ

  ی بگسترده دام،ینظر کرد روز       ی ز کوتاه بامرک،ي مرغ زیکي

  ی ز خون سرخ فام،یبکدار نطع         یچي پچي ره اهرمن، پبسان

  ی روشن ظالمباش،يهمه نقش ز       یروداري گاني و تابش، عچي پهمه
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  ی ز شامیثي حد،یبهر ذره نور       یبي از فریا  قصه،یا ه دانبهر

  ی بخون تشنه کام،یصيبکشتن حر         يی ناخوبروادي صبپهلوش،

  ی نامی نه پروا،ی ننگمياش ب نه       از دامن آلوده کردن شي عارنه

  ی و بال حمامی تذرویگلو       ی شکستی و گاهی فشردیزمان

  ی سالمیاد از بلند داديبص         آن خدعه، آگاه مرغ دانا از

  ی تمامیکه دارد شکوه و صفا       ستي منظر جانفزا چني اديبپرس

  ی از بهر گشت و خرامیفرود آ       مني است آباد و ای سرائبگفتا،

  ی عمر حرامیهايز سرگشتگ       ملک امان شو، چه حاصل داريخر

  ی نخ است و ندارد دوامیکه مشت       دني خانه نتوان خرني کاد،يبخند

  ی خانه گامني ایاز آن کو نهد سو       ی از پر و استخوانريبغ نماند

  ی واممي نخواه،یزي چمينبخش         در چه ميفتي چشم و نمينبند

  امي پیمرا داده است از بالئ      خون ی  و دست تو، هر قطرهبدامان

   یدار از بهر خام تو، آتش نگه       جهان، پخته کردست ما را بيفر

  

  اري و هشمست

  ستي است، افسار نراهني پني دوست، ایمست گفت ا    گرفت بانشي و گردي به ره دی مستمحتسب،

  ستي ره هموار نست،يجرم راه رفتن ن: گفت   یروي مزاني زان سبب افتان و خ،یمست: گفت

  ستي نداري بشب مهي نی قاض،یرو صبح آ: گفت     برم ی قاضی  تو را تا خانهديبايم: گفت

  ستي خمار نی  از کجا در خانهیوال: گفت   مي آنجا شو،ی را سرای است والکينزد: گفت

  ستيمسجد خوابگاه مردم بدکار ن: گفت    در مسجد بخواب م،يتا داروغه را گوئ: گفت

  ستي نناريکار شرع، کار درهم و د: گفت     بده پنهان و خود را وارهان یناريد: گفت

  ستي ز پود و تار نیز نقش جدست،يپوس: گفت     کنم رونيات ب از بهر غرامت، جامه: گفت

  ستي عار نی کالهی بد،يدر سر عقل با: گفت     کز سر در افتادت کاله یستيآگه ن: گفت

  ستي ناري حرف کم و بسگو، هودهي بیا: گفت   ی بخود شدني زان چن،ی خورداري بسیم: گفت

  تسي ناري هشی کسنجاي اار،ي بیاريهوش: گفت     مردم، مست را اري حد زند هشديبا: گفت
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   نادانمعمار

  یا  زد لبخندهر،ياز سر تحق        یا  طاسک لغزندهی مورديد

   و دود و دم استیکيوز درون، تار     و خم است چي همه پروني ره از بنيکا

   خواهد اوفتادواري دنيناگه ا     و باد لي باران است و برف و سفصل

  یا هگاني از خرد ب،یهر که هست       یا  خانه صاحبخانهني که در ایا

   و هوشعقل ی بی خوردن، ایپس چه خواه       ترا انبار و توش دانمي مست،ين

   بزنی شد، رائرينوبت تدب        بزن ی کار خود، پائی برااز

   نبودیغمائي از خوان ريوقت، غ         نبود ی جز معمائ،یزندگان

   کرد حلی معما را نخواهنيا         و عمل ی ره سعیمائي نپتا

  ميا  است، آنجا بودهیهر کجا توش       ميا مودهي پ است، مای کجا راههر

   راهيسود، اندک بود اندک ما       را هي پای ز اول سست کردتو

  کوشش اندر دست ما، افزار ما       دوش ما از بار ما ،ی خالستين

  ميساخت یاز کجا آن النه را م       ميپرداخت ی و گشت، مري به سگر

   بود، او زد دستبردرکير که زه     گرد کرد، او چاشت خورد ی که توشهر

   بوالهوسی هم تو زن، ایدستبرد        زد زمانه هر نفس یدستبرد

   داشت آبدي باش،ي خویدر سبو     سرچشمه خواهد شد خراب ني اآخر،

   پخت نانديدر تنور گرم، با         تنور آسمان گرددي مسرد

  ماند عزلت نی چون تو، اندر گوشه       داشت در پا، سرفشاند ی تا پمور،

  شتنيرو، بکوش از بهر قوت خو       بمن ی من، گفت در طفلمادر

   خرد و سالخوردست،يجنس ما را ن       بار تو برد ن،ي نخواهد بعد ازکس

  وقت دارد کار و خواب و خورد ما        وجود خرد ما ني بزرگست ابس

  مي و هم برخاستميهم در افتاد        مي خواستی و بزرگمي بودخرد

  زي بری طرحاي ب،یگر تو نقاش       زي عزاري ی کا خوارش گفت،مور

  ی پوستیهمچو مغز خالص ب         ی دانستم که اندر دوستکين

   ما، معمار باشیهايدر خراب       باش واري دني ای نفس، بناکي

   صحن و سقف و بام بودی بی خانه       اما چه سود م،ي بنا را ساختنيا

  مي تو و ما باختیردزان سبب، ب         مي دور انداختر،ي تدبی مهره
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  شتري پني زیآمد ی میکاشک       تر شيراندي ما را از تو خستيک

  ی دهی داد استادقت،يدر حق         ی دهی آبادرانه،ي وني باگر

   کار قضاستن،ي جز ادي آشيهر چه پ       بام و فضاست ني اري ما، تعمفکر

   بلندی تو در جا،ی پستنيما در ا         حاذق و ما دردمند بي طبتو

   شکستی ده، گر که بازاریرونق       ز دست ی کاردتيي که بر مات

  دي رفت و دديگفت، تا زود است با      دي چون شنتي حکاني مغرور، امور

  گر چه رفتن بود و برگشتن نبود         اندر ره نهاد، آمد فرود یپا

  در عجب زان راه ناهموار ماند       از کار ماند د،ي را دشوار دکار

   بودري دیجوئ احتمال چاره       بود ريادث پ طفل، اما حومور

   سخت و برگشتن محالستادنيا       محکم، ضعف در حد کمال دام

   نهی جا،یبهر صبر و بردبار         نه ی پا،یداري پای برااز

   کارنستي ا،یگر کارآگه: گفت     مور خوار ن،ي مسکدي آن صدي دچونکه

   وجود آزمندنيبد پسند است، ا         پسند یکردي ما را نمی خانه

  باد افکن در سر و بر باد شو        که گفت استاد شو ،ی طفلني بدتو

   لحظه خونني اد،ي مکمتيخوب خواه       سرنگون  ی و گشتیدي لغزخوب

  ی را، بر هم زدري تدبی خانه       ی خود، دم زدی از معماربسکه

   را بدام انداختننيچون تو خودب         ساختن دي بانگونهي را ادام

   بنده رایدي ند،یديطاس را د       را دهي ره لغزني ا،ید کربيع

  بي عما قری آگه شوب،يزان فر       بي هزاران چون تو را دادم فرمن

  ستي پرده چني در پس ای گفتچيه       ستي که صاحبخانه کیدي پرسچيه

   پرتگاهني تو و انيره شناسا، ا         بچاه ی و افتادی را بستدهيد

   گر شود دمساز تو،یمبتالئ      ز تو  دل، آی لغزنده است، اطاس

   چون مورخواری و هویتو چو مور       خود گوشدار ی  قصهت،ي حکانيز

   و از فرازبيبا خبر باش از نش       ازي نهي سرگشته در تی شدچون

  داران گشت گم بس خروس از خانه       کرد دم ني روباه رنگني که اتا

   بساط چاندينپتا چو طومارت،          اطي ز خط احتروني منه بپا

  



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ٢١٠ 

  مناظره

  ی روز بر سر گذرکيگه مناظره،      دو قطره خون چه گذشت اني مديا دهيشن

  ی ز دست تاجورنجا،يام ا من اوفتاده     یا  تو خون که،یگري بگفت به آن دیکي

  یشتريز رنج خار، که رفتش بپا چو ن       ی خارکنی ز پادمي من بچکبگفت،

  ی از تن دگرکي اگر هر ميا دهيچک     غم  هر دو، چهميا  چشمهکي داد ز جواب

  ی اثرکندي نمانيتفاوت رگ و شر     کرنگندي الهي خون در پی  قطرههزار

  ی بزرگتری  قطرهیکي مي شوايب   کوچک چه کار خواهد ساخت ی  ما دو قطرهز

  ی رهروان ز هر خطرني چنمننديکه ا       مي و عمل، با هم اتفاق کنی سعبراه

  ی و جری بجویا  ز سرچشمهميگذر کن       یائي درناي می ز رودمي اوفتدر

  ی کارگری من ز پا،ی ز دست شهیتوئ     است ی من و تو فرق بساني گفت، مبخنده

  ی و خون رنجبریميتيخوش است اشک        ی و اتحاد با چو منی همرهیبرا

  ی و زحمت کمری پشتدنيمن از خم     بوجود ی از فراغ دل و عشرت آمدتو

  ی و آب چشم تریمرا به آتش آه     طعام شهيپخته شد هم به مطبخ شه، ترا

  ی و سوزش جگریمن از نکوهش خار     ی ناب، سرخ رنگ شدی از فروغ متو

  ی شدم گهر،یچرا که در دل کان دل     هزار کس بخرد قت،ي به ملک حقمرا

  ی هنرني خون را، بود چنی کدام قطره      نبرد اني و حادثه، نقش من از مقضا

  ی ظفری کشتداستيز ساحل همه، پ    استي نهان دو صد درن،يخون عالمت نيدر

  ی زنند بال و پر،یاگر بشوق رهائ       بستگان شوند آزاد ني ا،ی بندگدي قز

  ی فتد شرری غارتگری اگر بخانه     خون دل نخورند نقدري ازن، رهي و پميتي

  ی کند پسریاگر ز قتل پدر، پرسش     نا حق هر سفله، خلق را نکشند بحکم

  ی تبرزدشياگر که دست مجازات، م    برگ و بار نداشت چي جور و ستم، هدرخت

  یاگر نبود ز صبر و سکوتش آستر        داري بی  جامهدوختي نمر،ي پسپهر

   ی بزور ازو بترندي او ننشیبجا       را کشند بر سر دار ی که بدمنشاگر

  

   و مارمور

   و نزاری خردني تو چن،یدخويکاز ضعف و ب       مور گفت مار، سحرگه بمرغزار با

   چو تو جنبندگان هزارام دهيهر چند د       جا چي بهدمي تو، ناتوان نشنهمچون
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   که نهندت به پشت بار،یپشت از چه خم کن     که کشندت چو غافالن ،ی چرا روغافل

   تا ندهندت به تن فشاردار، کيتن ن       بر فراز، تا نزنندت بسر قفا سر

   بهر پا مکن نثاررهي خز،يجان عز    ست زورمند  هر ددني خود مرو، ز داز

   پند گوشدار،یا  شمار نهنيآگه چو ز     خرد ري خود را مگی بزرگ هستکار

   چون تو خواردوست،ي نشد، ای کسی موجبیب     و رنج ی کشی سختنهمهي ا،ی سست کاراز

  چاالک باش همچو من، اندر زمان کار     ظلم نهد بر سرت، بزن ی را که پاآن

   فراری چگونه کند هر کسنياز من، بب     یا  دفاع کن، ارزانکه زندهشتنيو خاز

   قدر و اعتباری بیمرگ است زندگان     است با دو چشم به چه سرنگون شدن ننگ

  نهاري زشيام به بداند هرگز نداده     ام   سرد کردهی جسم زورمند بسمن،

  ام آسوده، گه به غار ه به سبزه خفتیگاه    ام   چون تو، بر سر هر ره نگشتهسرگشته

   کنم، شام سوسمارديمن صبح موش ص      ی تلف کنی دانه، تو عمرمي بهر ناز

  قرار ی و هر لحظه بیماليهر روز پا     روز رهي تو ت،ی در گذرگه خلقهمواره

   عارچي هستي مرا نش،ي خویاز رنج و سع     است رسم و راه ني مور و گفت، چنديخند

   بود استواریشاد آنکه چون منش، قدم       رنج دي کشی گنجی آنکه در پآسوده

  اري و هوششيمانند مور، عاقبت اند     کس چي هدستي که ندم،ي چه خوانهشيب

  از پا دراوفتم به ره اندر، هزار بار     ی به النه کشم با هزار سعیا  دانهمن،

   کامکارستي زنتوان یناکرده کار، م     شکوه، زانک چي کار سخت خود نکنم هاز

   و دار ريدر رهگذر من نبود دام و گ     ی روخبر ی و بی که بد کن،ی توئفلغا

   چه توان داشت انتظارني ازشياز مور، ب        برمي و بار مکشمي تن بخاک ممن،

   و مرگ که بودست شرمساری زندگنيز       و ننالم بگاه مرگ ی بزندگکوشم

  خوش، مور را چه کار و خفتن ريبا فکر س     یا فهي مورچگان را وظستي ن،ی سعجز

   در جوارشيدر زحمت است، آنکه تو هست       آزار کردنم یروي نستي که نشادم

   دوستدارستياز مردم زمانه، ترا ک   است ی و فکرت پستت، چه خصلتی بددلجز

   است از تو روزگارتر رهي تو، چیا رهيگر چ     یکني مشو ز فتنه، چو خود فتنه ممنيا

   ترا هم کند شکارر،ي چرخ پاديص      دن فسون  زمانه، ترا هم کنافسونگر

  است هنرمند، خاکسار هرگز نبوده       ما بس هنرورند ی لهي قبخبر، ی بیا

   تو، هر کجاست بکوبند مغز ماریمار       بعمد چگهي مرا نکشد هی کسمورم،
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   خارري غدندي نچوهي مچياز خار، ه       لگوني نکند چرخ نی بد، بجز بدبا

  داري پاستي مکن، که جهان نیکوئيجز ن      نماند ز کارها  و زشت،کي نام نجز

  

   آزمودهنا

   برد رخترونياز عدالتخانه ب       سخت ماري بغداد، شد بیقاض

   مانددي ز عمرو زیمحضرش، خال       ماند دي در دام تب، چون صها هفته

  ماند گرد آلود، مهر و دفترش         بر درش امدي نگري د،یمدع

   دگریهر دو، رو کردند بر جا         دگرداي و مردم بدادخواه

  ی برداشت کار داوریگريد       ی مشتری دکان عجب شد بآن

   بازار ماندیآن متاع زرق، ب       ز کسب و کار ماند ی قاض،یمدت

  یا  جامه،ی خروس،ی قند،یا بره         یا  نامهگري دوردي نمکس

   زر نبودیها  از بدرهیصحبت       بر در نبود ی کسگري دشب، مهين

   برخاست، صلح و کشمکشانياز م       شکشي پامدي نگري د،ی کساز

  ميتي طفل ی دعوم،يحرف ق       مي بود از گردش دوران، عقمانده

   بغلري از ز،یري کشمی طاقه          بزاز دغل وردي نمبر

   خموشی مسند، تا شود قاضريز       دگر ننهاد مرد کم فروش زر،

  شي پسر را خواند پ،یروزعاقبت      شي کم شد، ضعف بروشي نی همچون

   ز دستديي نمی کارگرميد         بست امي دکان مرا اگفت،

  هر چه من بردم، تو بعد از من ببر         پدر ی جاني بمسند برنشتو

   ده بود، سودش صد استانشيگر ز       چه باشد، باز نامش مسند است هر

   بازار راني کرد ایگرم خواه         راه و رسم کار را ی بدانگر

  یا بس کتاب و بس قلم فرسوده         یا  اندر دبستان بودهاساله

   منیاز سخنها و اشارتها       من ی از حکم و از فتوا،یآگه

   ستي بارش برد، کستيبايوانکه م       ستي که چیداني موانخانه،ي دکار

  یا هر چه در دفتر نوشتم، خوانده        یا  در محضر من ماندهی بستو

   بنه چون دام منی پسر، دامیا       من امي خلق، ادي گذشت از صخوش

   استیگر سراپا حق بود مفلس، دن     است ی غنیداني بر آنکس ده که محق
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  ري بگیخواهيهر چه از مظلوم م       ريپذ ی مدي ظالم، هر چه گوحرف

   کرد جعلديگر سند خواهند، با       و گه به نعل خي زد به مدي باگاه

   بدوش،یني برتريکه را پر شهر       رواج کار خود، چون من بکوش در

  خدمت هر کس بقدر او کنم        کنم کوي نی داور،ی آرگفت،

  شامگه برگشت، خون آلوده دست     رفت و در محضر نشست صبحگاهان

   آمد ز راهیا  زادهیروستائ       چون رفتم بمحضر صبحگاه گفت،

  ی در سراختندميکه شبانگه ر        ی بر کسان کدخداني نفرکرد

   شدوانهيام، د کودک شش ساله       شد رانهي جورشان و ازام خانه

  ام کشتند و بز بفروختند بره       بردند و خرمن سوختند روغنم

   استی چه ظلم و خودسرني کاد،ي باديد     است ی داوری محضر براني که اگر

   زر بده،ی خواهکي گر نیداور       فکر محال از سر بنه ني اگفتم

  ستي نناريگفتمش، کمتر ز صد د       ستي مرا در کار نیناري دگفت،

  ی رفت و منش رفتم ز پیاو هم       ی گفتم بده، او گفت نی هممن

  قصه کوته گشت، رو در هم مکش       کرد با من، کشتمش ی درشتچون

   سخنیکرديهمچو من، کوته نم       من ی به محضر، جایبودي تو مگر

   نداشتگري او اثر دیها گفته       و زر نداشت یخواستي زر مچونکه

  اش   به زندانخانهیفرستاديم       اش وانهي و دیخواندي سر مرهيخ

   کار کردم مختصرني اغيمن به ت       پدر  ی سر، ایبري به پنبه متو،

  ی بود و گفتم راستني ایراست       یخواستي چنان کردم که تو مآن

  سنگشان هر جا که رفت انداختند        چون خدا نشناختند زرشناسان،

  

   اهلنا

  دي و رو در هم کشديخار، آن گل د       دي ز شورستان دمی روز،یگلنو

   مای ضرورت، جای بیتنگ کرد       ما ی پاشي به پیدي چه روئکز

   کردرهي فضا را تت،ي رویزشت       کرد رهي رنگ تو، چشمم خیسرخ

   چه پودني چه تار است، اني چه نقش است، انيا      جانکاهت وجود ی گشت از بوخسته

   برگ ناهموار تونيعبرت است، ا       تو بار ی بی  شاخهني ا است،حجلت
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  ی خستي در جاديروئيکاش م       ی مرزت کسني زکند،ي بر مکاش

  ی دردسری هي ما،یهر که هست         ی کشورني ندانم از کدامتو

  مي و گر در آتشميگر که در آب       مي زان با هم خوشم،ي اقلکي ز ما

   ماستی از بورسد،ي گر مینکهت       ماست ی بر روچکد،ي گر میشبنم

  اند دهي بوئشتري ما را بکيل     اند دهي و جر روئی تو، بس در جوچون

   تو گامکي ننهادند نزدچيه       از ما صبح و شام دندي چها دسته

   پا و سری و تو بميما سرافراز       هنر کسري و ما یبي همه عتو

  رت نکوست گفتاکي ل،یزشتروئ       مهر دوست ی بی کادي بدو خندگل

   راست راست،ی آنچه گفتیراست گفت       بودن، خطاست ی چون توئنيهمنش

   گفت، گفتی گر خار بر رویا اوهي         شکفت یاباني کاندر بیگلبن

  ی از تفاخر دامنميديکشيم        ی ار بطرف گلشنميشکفت یم

  ميکوتريکس نداند کز شما ن       مي خار و خاشاک اندراني متا

  ميا از کجا دامان تو آلوده       ميا  بودهتني کز اول، پاک طما

  ! خار ناهموار ران،ي بیرگيخ      !  گل، رنجه دارد خار راصبحت

   دي که شد خار و خلیدستيگل شن       دي و رمدي که گل دیدستي دخار

  المثل  ضربی شده،يتو فروما         از ازل  مي نبودهي فروماما

   بوالهوسی تو، اشيگل چه ارزد پ         تو خارانند و بس نانيهمنش

  ميستي و کميا  چهیدانيتو چه م       ميستي نیاهي از گري تو، غشيپ

   خورد، خوردی قفائی روزیگر ز و       شمرد ی نا اهل را اهلی کسچون

   مي را در بال انداختشتنيخو       مي را نشناختشي خوی که جاما

  

  ناتوان

  یگ زندتيريکه چون است با پ       یري به پی گفت روزني چنیجوان

  ی ندانیري جز وقت پشيکه معن      است مبهم ی نامه حرفني اندربگف،

  ی ناتوانی  از دورهیپرسيچه م       ی گوئشي خوی به کز توانائتو،

  ی استخوانی  خانهنينماند در ا       باي مرغ زني نکودار، کایجوان

  یگاني مده را،یتوانيتو گر م       دادم از کف گاني که من رایمتاع
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  ی سرگرانشتر،يجهان کرد از آن ب       که من کردم اول ی آن سرگرانهر

  ی بازارگانهيما ی است، بیکه باز       سوخت، از کار ماندم ام هي سرماچو

  یکه در خواب بودم گه پاسبان       یتي آن برد گنج مرا، دزد گاز

  

  رواني به نوشنامه

   و رفاه کنندتيز شاه، خواهش امن     نوشت که خلق رواني به شبزرگمهر،

   بارگاه کنندريچه حاجت است که تعم     مملکت کوشند ري اگر که به تعمهانش

  چرا به مظلمه، افزون بمال و جاه کنند       ناني کنند کم از دسترنج مسکچرا

   صد گناه کنندنند،ي خطا ز تو بکيچو      ره راست گراني دندي تو، نپوی کج روچو

   سپاه کنندني زشهي، اندسپاه اهرمن     ی و عدل و علم گرای لشکر خرد و رابه

   اشتباه کنندرانتيبسا بود، که دب     فرست شي مظلوم را، تو خوی  نامهجواب

   نگاه کنندگرانيبه کار خلق، چرا د     کار، بدست تو چون سپرد سپهر زمام

   کننداهيهزار دفتر انصاف را س       روز کي ی بدفتر حکام، ننگراگر

   را گواه کنندشيدروغگو و بداند     شوند، سفله و دزد ی و مفتی که قاضاگر

   دادخواه کنندفاني که ضعیتظلم       ی شه نرسانند حاسدان قوبسمع

   تباه کنندیبر آن سرند، که تا فرصت   کي دو شرني چشم ز پندار و عجب، کابپوش

   به قعر چاه کنند،یترا ز اوج بلند       اني مدعلهي بح،ی خودشناسی جاچو

   بپادشاه کنندنياند که نفر نشسته    دل شب  که در دگان،ي ز اه ستمدبترس

   اشاره، دو صد کوه را چو کاه کنندکيب     ی آن شرار که روشن شود ز سوز دلاز

   که در آن، ثبت اشک و آه کنندیا فهيصح     روزگار ظلم، بس است هي بدست سسند

   حساب شب و روز و سال و ماه کنندیهم     نجات دي شاه جور کند، خلق در امچو

  چنان مباش که بر موکب تو راه کنند     اند بر سر راه   کردهني دزد، کمهزار

   معامله را بهر انتباه کنندنيچن       آسمانت گوش چاندي تا که نپمخسب،

   کنند اهي گتيبهل، که قصه ز خاص     خبران ی ب،ی بجوی بزرگیايمي کتو،
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  ی آزادگنشان

  و، ما را چه زخمها بتن است ز جور تنيبب      یرهني ز ره شکوه گفت پی سوزنبه

   فرو شدن استیهماره فکر تو، بر پهلوئ     کار تو، سوراخ کردن دلهاست شهيهم

   من استی که رهنمای بدرزیبرو بگو     دوست ی گر ره و رفتار من نداربگفت،

   استرهني زحمت سوزن، کدام پدهيند     ینالي از دست من چه مسبب ی نه، بوگر

   جرم خارکن استست،يگناه داس و تبر ن     رسد در دشت یا  فتنهی به خار و خساگر

   پاره دوختن استشهي که مرا پ،یخود آگه     من چگونه ترا پاره گشت پهلو و دل ز

   استرزنيها که ز من بر لحاف پ چه وصله     ی رنجها که برم بهر خرقه دوختنچه

   استستني ساده زنه،يري دی فهيمرا وظ       مياراي و آن بني هوس که تن ابدان

  چرا که عادت من، با زمانه ساختن است       عار دياي در شکستن و خم گشتنم نز

   کاستن استشيبقدر خلق فزودن، ز خو       یکدلي و نی من، ز بس آزادگشعار

   استشتني خوالي از خی من، که تهريبغ       انمي عرشي دوختنم کار و خوشهيهم

  ر جهان، همچو نرد باختن استجهان و کا     نبرد یگري دوست، دی نباخته، ایکي

   سوختن استی شمع، مپرس از چه روبينص       روشن ی آنکه شود بزم زندگديببا

   بدن استیني همنشیعبث در آرزو     جفا نکشد ی آن قماش، که از سوزنهر

   اهرمن استیفرشته را، بتصور مگو     تفاوتهاست ی بس،ی صورت و معنانيم

   که به فصل بهار، در چمن استیا شکوفه       ديگوي نکته ز باران و برف مهزار

   است مني در قياگر گهر به بدخش و عق     است ی از تحمل گرما و قرنها سختهم

  

  نيچ  خوشهی نغمه

   مزرعه رفتن نداشتمیکامروز، پا       ناله کرد زار یرزني پ،ی درد پاز

   مکن، که حاصل و خرمن نداشتمبشيع     فلک سفله، گر گماشت ميني چبرخوشه

  من جز سرشک گرم، بدامن نداشتم     چه دامن گرفت دهر ی ز من برا،یاند

   از نخست سر و تن نداشتمکاش،يا     و تن خسته عور ماند دي درد سر کشسر،

   وبال بگردن نداشتمني اکاش،يا      ی وبال گردن من شد ز کودک،یهست

  من برگ و ساز خانه نشستن نداشتم       شکسته را نفرستند بهر کار ريپ

  من چون زمانه، چشم به روزن نداشتم       شبرو دهرم خبر نبود یها  حملهزا
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   همه معدن نداشتمني گهر از اکيمن،     بخت   معدن است در دل هر سنگ کوهصد

  ها، که چشم ز دشمن نداشتم آن طعنه     ز دوستان دمي چو گشت دوست، شنفقرم

  داشتم ندني انتقام کشیاراي     ستي شگفت ندم،ي جور روزگار کشگر

   بود که ارزن نداشتمدهيمانا شن       النه برنگشت ی کبوترم بسوگريد

   و گوشت، به مخزن نداشتمري پنگريد     نبست رخت رمي پی  گربهرهي کلبه، خاز

   نداشتمدنيمن قصد از زمانه بر      دي دل، زمانه بود که ناگه ز من بربد

   فالخن نداشتممانند چرخ، سنگ و     چرخ سنگ بسر زد مرا که من ،یزانرو

   رفتن نداشتمی افزود برف و چاره     شد دي سپی روز بر سرم، سر موئهر

   و بهمن نداشتمی دی سردیپروا     خود چو آتش، از شرر فقر سوختم من

   نداشتمدنياما چه سود، بهره ز د     دي من شصت سال دی دهي و دی بسماندم

  روشن نداشتم ی دهي ز دیشيآسا       چشم من د،ي دهي روزگار سهمواره

  حاجت به جامه و نخ و سوزن نداشتم       من ی نماند که تا بدوزد قبایدست

   نداشتم دنيآن روز، گوش پند شن      که پند گفت بمن گردش فلک یروز

   که چرا من نداشتمخورميزان غبطه م      ستي مرا ز داشتن خلق رشک نهرگز

  

   رفوگری نغمه

   که گرم خفتن استیش آن چشم خویکا       رفوگر ناله کرد ري شد و پشب

  صحبت من، با نخ و با سوزن است     مرا، چون روز و شب ی شب و روزچه

  با من آنجا بخت بد، هم مسکن است       کنمي که مسکن می بهر جائمن

   نوبت دانستن استنکيگفتم ا       دي سپی موه،ي شد چون بر سرهيچ

   استمني دزد ا ازش،ي دروی خانه       یا هي نه سود و ما،ی دم و دودنه

   دل، فزون از گفتن استیها قصه       اوراق دل را و بخوان یبرگشا

   مکمن استیتيروز و شب، گرگند و گ       زبون گشتم بچنگال دو گرگ من

   استدنياوفتادن، از قضا ترس       گر چه خم شد پشت من ستادم،يا

   مردن استیام فردا به خوار چاره      فرصت ز دست ني نهم امروز، اگر

  تن، دو صد توش و نوا خواهد، تن است     هزاران دردسر دارد، سر است سر،

   معدن استنجاي ادانستميمن نم     احمر ساخته است اقوتي ز خون، دل
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   استزني دارم که چون پرویا جامه        کردم رفو، اما به تن ها جامه

  گور خود، با نوک سوزن کندن است       جان کندن و سوزن زدن نهمهيا

   استدني مبحث نادني نخستنيا      امشب دوختم، بشکافتم  چه هر

  کار سوزن، کار چشم روشن است       دگر نديب ی نمیزي من، چچشم

   روغن استی چراغ، اکنون دگر بنيا       دي داشت، ددني دیاراي تا دهيد

   استدني فتادنها از آن گردنيا      اند   خلق افتادهده،ي تا گردچرخ

   امروز آهن استد،ي دیکه سخت بس      ت نام  در تنم، دل داشی روزآنچه

   بر دامن استیصد هزارش پارگ       رفو کردم، ندانستم که عمر بس

   وقت رفتن است ست،يگفت فرصت ن        بمان بهر رفو ی لختگفتمش،

   کودن استیريکارگر، هنگام پ       خواهد فلک  یرکي از من زرهيخ

   افتادن استی پا درس زنيگفتم ا       از پا فکند ميري ضعف پدوش،

   رهزن استیتي دانستم که گريد       ذره هر چه بود از من گرفت ذره

  کشتم ادبار است و فقرم خرمن است       ی حاصلدمي سپی جز موستين

  نان نخوردن، بهتر از خون خوردن است       افتمي نان کي به صد خونابه، من

  است دشمن یدوست، وقت تنگدست       را دوستتر دارم ز دوست دشمنان

   را بر گردن استاميخون من، ا       چه من گردن نهادم، چرخ زد هر

   استراهنيهر زمانم، مرگ در پ        ام   و فرسودهدهي و کاهخسته

   استدني ارزچي ارزش، بهني چننيا       بود و بس یدوز  من، پارهارزش

   استراهني کفن، بر چشم تو پنيا        ام دهي کفن پوشراهن،ي نه پمن

  دستمزد دست لرزان من است       یرگي خني زد، اشي صد نسوزنش

   کردن استی بردباری سزانيا       ستمکاران، ستم کمتر رسد بر

  

   صبحی نغمه

  نيري عهد داديزد نغمه، ب        ی آمد و مرغ صبحگاهصبح

  ني روز، زریشد پر هما         یاهي برفت با سخفاش

  نياحيشبنم بنشست بر ر       ی چشمه، بشوق جست ماهدر

  ني زشتن،يبنهاد بر اسب خو        ی و مرد راهليت رح وقشد
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   استاري مست که بود، هشهر

   رنگني چمن، زمردديگرد         ز باغ، خار و خس را کندند

   شباهنگ،ی ز خستگديخواب         شب، نفس را وي چو دديدزد

   دلتنگدي صديبشکست و پر         سحر، در قفس را هنگام

   ناگهان سنگديش رسبر پا        هوس را ني سر نرسانده ابر

   عادت دور روزگار استنيا

   خور جهانتاب،یگر از جلوه          ی بساط آسمانآراست

   مهتابدياز باغ و چمن، پر         یماني ی  ستارهختيبگر

   آبی  ز سنگ، چشمهديجوش         ی چو آب زندگانرخشنده

  مخمور فتاد و ماند در خواب         ی مست شراب ارغوانوان

  ار است شد و نوبت خمیمست

   که دام را گسستندزيبرخ        مرغک رام گشته در دام یا

  کز پر شکن تو، پر شکستند         و در سپهر بخرام زني مپر

  جستند ره خالص و جستند         چون تو، پرندگان گمنام بس

   نشستندتي عافی در گوشه       خود، سرانجام ی کوشش و سعبا

   رستگار استشهي همکوشنده

  ینيگزيتا چند کناره م       تان باش  باغ و بوسی هيهمسا

  ینينشيتا چند ملول م       صبح، شادمان باش ی  چهرهچون

  یني و حزیتا چند نژند       صحبت مرغ صبح خوان باش  هم

  ینيچ در وقت حصاد و خوشه       و کاردان باش ري و دلچاالک

   کارگر ز کار استشيآسا

  استدر دامن روزگار، سنگ          یزي بپر، که پر نرآنگونه

   نام، ننگ استکيکافتادن ن         یزي مکن بلند خاريبس

   و رنگ استوي نقش و نگار، رنيا         یزي و گر ستی صلح کنگر

   چنگ استزي سپهر، تنيشاه         یزي و گر گری سر بنهگر

   زمانه، جانشکار استاديص

  کان حاصل رنج باغبان است       ی شاخه سرخ گل، مکن جابر
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   چهر بوستان استوريگل، ز         یاراي ز برگ گل، ممنقار

   استبانيبرگش مشکن، که سا         ی منماانهي نارون، آشدر

   استاني ماکیکان دانه برا         ی بامک پست، دانه مربااز

   طائر بسته در حصار استاو

  بار ی بوهي درخت مستيخوش ن         باغ، چشم بر بند ی وهي ماز

   تست، مسپار که نه راهیراه       باش خرسند ش،ي خوی روزبا

   مگذاریدام ستم است، پا       که پر است و حلقه و بند آنجا

  و آگاه نمودنش ز اسرار         را پند ازمودهي است نفرض

   استشمار ی و دزد، بغماگري

   که خشک کرده دهقانوهيزان م         کن فراهم ش،ي خوی آذوقه

  کسانيهمواره فلک نگشته          و گه کم ادي دانه بود زگه

  اني بجا نماند بنه،ي پایب         محکم انهيشد آش گل، نیب

   شود ز برف و بارانرانهيو         مي و ترسیا  نکردهاندود

   نه موسم بهار استديجاو

  خاشاک ببر، بساز النه         منه گام گراني دی  النهدر

   نخورد مرغ دانه،ی سعیب         آرام افتي نی رنج، کسیب

   به خانهیا رهيتا هست ذخ       است ز خلق خواستن وام زشت

  انهي ملک آشتيامن         دست مده، بفکرت خام از

   خرد، استوار استی هي پانيا

  نيبر دامن مرغزار بنش         ی اگر توان،ی صبحدمخوش

  نيبال و پر تو، کنند خون         ی مانري در ره دور، دچون

  نيچون فتنه رسد، تو رخت بر چ         ی رسم و ره فرار دانگر

  ني گوش کن، که پروی زهيآو        یندگان نکته، چو درس زنيا

   است داري تو پای دوستدر
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   چندیا نکته

   داردیدلش از پرتو اسرار، صفائ     داد ی که با پاکدالن، صبح و مسائهر

   داردی ردائزهي بس آلوده، که پاکیا     پاک ی  پاک است، نه با جامهتي با نزهد

   داردی ندانست که جائچارهي بخنده،     سوخت ی بهر بزم، از آن معندي خندشمع

   داردی ملک خدائني مکن، ایبت پرست       بتخانه مرو، پند برهمن مشنو یسو

   داردیائي که ض،ی افروخت چراغديبا      سوخته، شمع ره و منزل نشود زميه

   داردیبره، دور از رمه و عزم چرائ    چراگاه و شبانه رفته بخواب کي نزدگرگ،

   داردی خود، برگ و نوائی تا که در النه       نرود انمي هرگز بدر قصر سلمور،

   داردی بهائهي در گرانمانيآخر ا     از دست مده یرگي خني وقت، بدگهر

   داردیوقت رستن، هوس نشو و نمائ     آن شاخک نورسته که در باغ وجود فرخ

   داردی خرد، راهنمائريآنکه چون پ     ني پرو،ی باطل نکند عمر گرامصرف

  

  جاي بنکوهش

  ی چقدر بد بوئنيکه تو مسک       ازي روز طعنه زد به پکي ر،يس

  یجوئي مبيزان ره از خلق، ع       یخبر ی بشي خوبي از عگفت،

  ینشود باعث نکوروئ         دگران ی از زشتروئگفتن

  یروئيبصف سرو و الله م        ی که شاخ گلیکني گمان متو

  ینوئي ز ازهار باغ ماي         ی مشک تاتاری که همبواي

  ی کوئنيتا هم از ساکنان ا       سبب بزرگ مکن ی بشتن،يوخ

  یپوئي ره چگونه منيتو خود، ا       ما، گر کج است و ناهموار ره

  ی خود گوئبياول، آن به که ع       ی نگرکتري خود، آن به که ندر

  یشوئيتو چرا شوخ تن نم       و شوخ جامه و پست مي زبونما

  

  خبران ی بنکوهش

   و تن آسانندهمت ی گروه، چه بنيکه ا     قلعه و گفت  باني ماکی سودي دیهما

   منت گندم فروش و دهقانندنيره      روباهند دي و صی مرغ شکارزبون

  فشانندي نی پر،ی رهائیچرا برا     طائران دگر، جمله را پر و بال است چو
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   نشسته و بر خوان ظلم مهمانندیهم       فتاده و مفتون دانه و آبند یهم

  دانندي بساط، بساط دگر نمنيجز ا     گردندي دگر نمی فضا فضا، بهني اجز

  شاننديعجب گرسنه و درمانده و پر       دان ی بگرد مشتی جمع، تمامشدند

   بند زندانندی کند، از آن پارينه ز       امندي اري عاقلند، از آن دستگنه

  چانندي حلقه را بپنيبجد و جهد، گر ا       چاندي نپني گردنشان را چنزمانه،

  انندي بنا و بنني ای فتهيهنوز ش       از اساس نشو و نما خبرند ی بزهنو

   گرفتار دام انسانندلهي قبنيکه ا       ی و ندانستی همه دانستني ابگفت،

  مانند یز بستن ره ما، خلق در نم     ماست عتي طبی و درافتادگیشکستگ

  نند شرار، ترا هم چو ما بسوزانيدر     ی گر تو را فتد گذرن،ي زمطي بسیسو

  کسانندي و سنگ اقوتيگه موازنه،      نکند ی دوست، راستی فلک، ایترازو

  رانندي حشي همه در کار خورکان،يکه ز     دي حصار، ز درماندگان چه کار آنيدر

   الوانندی نقشهانيچه رنگها که در      رندي تزوی دامهاني که درها لهي حچه

   که ارزانندايرانند خبر نداد، گ     سودگر دهر هر چه داشت فروخت نهفته،

  قرار شد که زبردست را نرجانند       ی هستی هي آن زمان که نهادند پادر

  گمان مبر که در افتادگان، گرانجانند       مي پر شوق، تا سبک بپرمينداشت

   بدانند، باز نادانندشيکه هر چه ب     چنان رمزها نوشت قضا فه،ي صحنيدر

   بجبر بنشانند،یني گر ننشليبم     ی است و گه شادوني دهر، که گه شبکاخ

  رانندي و مزننديمباشران قضا، م        ی پستی مرا سو،ی بر اوج بلندترا

  خوانندي چون نمم،يسيحساب خود چه نو     پرسندي چون نمم،ي چه گوئشي خوثيحد

  رانندي هر دو وکروز،ي بس است که نيهم       شما و چه بام کوته ما اني آشچه

  کمالها همه انجام کار، نقصانند     و کمال  نبود در اصول نقص یتفاوت

   روزها فراوانندنينوشته شد که چن     مي تقوني روز مزن طعنه، کاندررهي تبه

  عجب مدار، اگر خلق رو بگردانند     بگرداند چهره، شاهد بخت کهي آن کساز

  تمام عمر، گرفتار موج و طوفانند     اند   که ناخدا شدهی کساننه،ي سفنيدر

   ماننديفتادگان، خجل و رفتگان پش     ستيجز سنگالخ عبرت ن وجود، بره
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  دهي نکوهنکوهش

   مکناهي ما سیکه سر و رو         گفت با انگشت ري پجعل

   ما نگاه مکنیهمه را سو       بنگر ی هم دمشي در خوگفت،

  جاه مفروش و اشتباه مکن       ستي تن نیاهي س،یاهي سنيا

   عزم راه مکنرهيان، خ مکنيز       ی تو، رنگ تو هست تا هستبا

   خود تباه مکن نيريوقت ش         نشد دي سپخبر، ی بی اه،يس

  

  نوروز

   را معنبریتي و کرد گديوز         روح پرور یمي نسدم، دهيسپ

   آورغاميبباغ و راغ، بد پ       و خرداد ني ز فرورد،ی پندارتو

  وريعروسان چمن را بست ز       و بتن، مشاطه کردار برخسار

   و عرعرديسترد از چهره، گرد ب       بند سرو و شمشاد ،ی از پاگرفت

   خاک شد پر لل ترطيبس         ی ابر بهاریزي گوهر رز

  درختان را بتارگ، سبز چادر         در فکندند ان،ي گومبارکباد

   حله در برنينپوشاندند رنگ       شاخ، کانرا کي اندر چمن نماند

  معطر و ني مشکديهوا گرد       بس بشکفت گوناگون شکوفه ز

   احمراقوتيزمرد، همسر        شد، بر فراز شاخساران یبس

  بسر بنهاد نرگس، افسر زر       گل، استبرق سرخ دي پوشبتن

   کشمرانيرويبکردار پر         لعبتان، آراسته چهر یبهار

   مصوروني چون صحف انگلن،يزم       منقش حاني با سوسن و رچمن،

   گه مضمرگري و دداي پیگه       رخشان دي اوج آسمان، خورشدر

   مطهرهايجهان، ز الوده کار         مبرا هاي از پست رائفلک،

  

   آرزونهال

  یا  بهار آوردهی باد صبا، گل بیغنچه ب     یا  که بار آوردهی نهال آرزو، خوش زیا

  یا  کز هر شاخسار آوردهوه،ي موني همانيز     است ی تو را، امسال سال خرمباغبانان

  یا  هنرها، جمله از آموزگار آوردهنيا   و علم یرت سع و باخي ب،یکنامي و برگت نشاخ
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  یا  توش کار آورده،یبرگ دولت، زاد هست     از تو برد ی آنکو وقت حاصل ارمغانخرم

   استدني خواهران، تا فرصت کوشی ا،یهمت   دست و دامن است بي شاخه، ما را زني زیا غنچه

   و رتبت از دانستن استی برتر زن،ايمرد    است ی دانشی جمله از بران،ي نسوان ایپست

   سعادت، روشن استمي و اقلیشاهراه سع     چراغ معرفت کامروز اندر دست ما نيز

   و دختر کودن استاري کس، پسر هشديتا نگو     که هر دختر بداند قدر علم آموختن به

  ی سریدردي خواب بني زیبر نکرد از ما کس   ی هنر شد شهره در هر کشورلي ز تحصزن

  ی قوم از چه، دور افتاده از هر دفترنينام ا     اند بهره ی بشتنيسوان از حقوق خو چه ناز

  یطفل دانشور، کجا پرورده نادان مادر     مادر، نخست آموزگار کودک است دامن

  یگر که ما را باشد از فضل و ادب، بال و پر     مي بگذرني از ماه و پرو،ی درماندگني چنبا

  

   دلیکين

   جهان، ساختن استکيبا بد و ن         دالنکي دل، اول قدم نیا

  آز را پشت سر انداختن است         ره عقل شرواني پصفت

   همه را باختن استنجا،يبردن ا       نرد ی بازی که با چرخ همیا

   آختن استغي تی شهيکاندر اند       را بهوس، دست مبوس اهرمن

   و نشناختن استدني را دويد       عجب ست،ي از گمشدگان نعجب

  توسن عمر تو، در تاختن است         و چو باد یبون تن خاک زتو

  خوشتر از کاخ برافراختن است          عمارت کن رانهي ودل

  

   بادابادهرچه

   مبادروزگار رهيچون تو، کس ت       باد ی با خاک، صبحگاهگفت

  تو، گرفتار ما و ما آزاد         مني ما و ما اشاني پرتو،

  فند و بهمن و مراد و اسريت         کودکان مهد منند یهمگ

  گه بخرمن و زم، زمان حصاد         بگردانم اي روم، آسگه

  کوتوال سپهر نفرستاد       خلق ی چو من سویا  فرخندهکيپ

  ها را شکفته دارم و شاد غنچه        گرد مي را ز چهره شوبرگها

   مراددي و نویمژده شاد         فرستم بباغ، در نوروز من
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  از چنار و صنوبر و شمشاد         و بن بکنم خي باشد که بگاه

   و استخوان قبادديخاک جمش       من غبار و برفت یروي ز نشد

  گاه در بلخ و گاه در بغداد         بدامن راغ ی بباغم، گهگه

   نهادکي سرفراز و ننيمن چن       بد سرشت و زبون نگونهي بدتو

  ام تا زاد اوفتادم، زمانه       است خصلت من ی افتادگگفت،

   افتاددي خوش آنکس که تا رسیا       است یتي گرزني آنجا که تاندر

   و سفله و رادنوايمنعم و ب         مي عدمی واداحي سهمه،

  ادي بنی سست است و خانه بهيپا       سخت است و پرتگاه مخوف ليس

   استادمي حکی آخر، اینشو         ی زمانه کنی چه شاگردهر

  د و زاداندر انبان، چه توشه مان       راهنماست وي را که دیرهرو

   ز آذر و خوردادیچند گوئ       به هفته و ماه ی دل خوش کنچند

   چاه ژرف پا ننهادنيکه، در       بحر فتنه غرق نگشت ني درکه،

   نگشاد ی راز را، کسنيقفل ا         معما، بفکر گفته نشد نيا

  تو و ما را هر آنچه داد، او داد      است  یکي و خواجه ميا  و تو بندهمن

   خراب آبادنينشد آباد، ا       ديعرفت کوش چه معمار مهر

   اصل و نژادانيچه تفاوت م       است ی تبه شدنه،ي و سدي سپچون

  چه توان کرد، هر چه باداباد       دهر دي توان خواست از مکاچه

  من اگر آهنم، تو گر پوالد         نرم سازدمان ام،ي اپتک

  چه باد حکم قضا، چه خاک و شيپ       گرگ اجل، چه بره، چه گرگ نزد

  

   ناهموارنيهمنش

   و جور شرارگيکاوخ از رنج د         دني وقت جوشد،ي نالآب

   فراری دارم از براینه ره         یاري مرا کندي می کسنه

   بارنينه فکندن توان ز پشت، ا        توان بود بردبار و صبور نه

  از چه رو، کرد آسمانم خوار         کس نخواستم هرگز یخوار

   حصاربي مهنيمن کجا و چن        گيد محبس ی کجا و بالمن

   گرفت قرارینتوانم دم        ز ناله خموش یا  لحظهنشوم
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   دشوارني چننياز چه شد کارم، ا       وارون ني چنني چه شد بختم، ااز

   خارني من شکست ایاز چه در پا       سنگ ني چه در راه من فتاد ااز

  ارسوختم زار و ناله کردم ز         دي نشنی کسی گفتم ولراز

  مقداري بجهيخود شدم در نت         چه بر قدر خلق افزودم هر

  رونق از من گرفت فصل بهار       من اندوخت طرف باغ، صفا از

   گل بدامن گلزاری چهره         شستمي که می باد آن دمادي

  اش پود و سبزه بودش تار الله         باد آنکه مرغزار، ز من ادي

   و چناردي سرو و باز گل و خار         تمام طفل منند هايرستن

   زمان ز شمارني ارونمياز چه ب        بود ی از کار من شماریوقت

  دهر، کار مرا نمود انکار        چي مرا شمرد بهی سعچرخ،

  واريماندم اکنون چو نقش بر د       ماندم ی نمی جا، دمکي بمن،

  ماريآخر کار، خود شدم ب         ماراني که بودم پزشک بمن

   دلم زنگاری نهيروشن آئ     چه گرفت  که هر رنگ شستم، ازمن

   ماند بر رخسار مينه فروغ         ماند در خاطر مي صفائنه

  اريام همدم و شرارم  شعله          مي و دود ندني همنشآتشم

   عاردي کار داشت باني چننيز       ننگ دي روز، داشت باني چننيز

   چو من، در آخر کاریکاردان         ز کار درماند یدي دچيه

  بسکه بر خاطرم نشست غبار       شي خوی اک تاب و جلوه پباختم

  ماريرنج ما را، نخورد کس ت       ستي نگفت که چی ما را، کسسوز

   کساد شد بازارنمي چننيا         ی و فروزانی پاکني چنبا

   عدم، روم ناچاریبهوا         آتشم بخار کند ني اآخر،

   و لطف مداریطمع دوست       آتش، از آنکه دشمن تست گفت

  اري دوست، مردم هشینشد، ا       ست ی که مست هوی کسنينشهم

   برخوردارش،ينبود از کار خو      زار، کشت کند   که در شورههر

  داريکرد هنگام پختنت ب       تو خفته، زان آتش ی بودخام

   کناراهيکه ز دودت شود س       ی جای کنار من، از چه کرددر

  ش جان بسپار بگوحت،ي نصنيا       کجا آتش است، سوختن است هر
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  اري کارها کند بسنيچرخ از         حدي راهها زند بني ازدهر

  دار نهيتا بود روزگار آ        کار تو، چون نهان ماند نقش

   اسرارني کس نخواند زیا نکته        نگشود ی را کسبي غی پرده

   ناهموارقي با رفنيمنش       است ی ز بدنامیا شهي اندگرت

   لل شهواردنديخرن       فروش   از دکان مهرهعاقالن

  کاري نخواست، جز پکانيکس ز پ       جز خستن د،ي ز خنجر ندکس

   را چه کار با مردار انيطوط         واني را چه کار با دسالکان

   گفته چون کردارستي نچگهيه        ی بکار گرا،ی کنی دعوچند

  

  اراني ادي

  یکو آنهمه عجب و خودنمائ         یائي موماهي جسم سیا

  یدر عالم انزوا چرائ       یهت، چون حال سکوت و ببا

  یگشائي گره نم،یز ابرو         دور یکني ز رخ نمآژنگ

  ی گدائاي راز که شاه نيا         نشد به فکر و پرسش معلوم

  یامروز چه شد که پارسائ         ی گمره و آزمند بودگر

  ی مائاني ما و نه در مبا

  ینهاد یپا بر سر چرخ م       ی ز غرور و شوق و شادیوقت

  یدر گلشن و کوهسار و واد       چو پرندگان، سبکروح یبود

  ی نه راد،یا امروز، نه سفله       روز، چه رسم و راه بودت آن

  یوفتاديچون شد که ز پا ن         دتي قضا بسر خلکانيپ

  یستادي دخمه ای در گوشه         قرن گذشته و تو تنها صد

  ی که ز سنگ خاره زادیگوئ

   نژند و مدهوشی گونه شدنيکا         نوش ی ز کدام جام میکرد

   ترا چه گفت در گوشام،يا        چشم ی رهگذر که، دوختبر

  بار تو، که برگرفت از دوش         ی تو، که بر گشود از پابند

   و خاموشیري متحنسانيکا         یدي چه د،یستي عالم ندر

   آغوشیاز بهر که، باز کرد        بدست بودت ،ی چه کسدست



  پروين اعتصامی                                                                                 و مقطعاتالتي و تمثاتيمثنو 
 

    TorbatJam.com ٢٢٨ 

  ش فرامویا  است که گشتهیريد

  ی رساندیا  بگرسنهینان         ی که سمند مهر راندديشا

  ی عجز وارهاندی از ورطه         را ی حوادثی  زدهآفت

  یتا دامن ساحلش کشاند         ی گرفتیا  دامن غرقهاز

   ی خواندستينامه که خواندن      ی است، گفتی قصه که گفتنهر

   یفتاده را نشاندز پای ا        ی شکستگان نشستیپهلو

  ی ز کار ماندفرجام، چرا

   به لبخندی راز، نهان کننيکا        اند سوگند   بتو دادهیگوئ

   برومندیا بودست چو شاخه       ني دست که گشته است پر چنيا

  ونديبستست هزار عهد و پ         هزار مشکل آسان کدرست

   بند،یا  بندهیبگشوده ز پا       ره راست ،ی به گمرهبنموده

   چندیفته و داده ساغربگر         که به بزمگاه فرعون ديشا

   دولت آن جهان خداوندکو

  اريگردنده سپهر، گشته بس       غار ني دریا  دم که تو خفتهزان

  آلوده شدند و زشت کردار        کاران کي پاک دالن و نبس

   را گرفت زنگارنهيبس آ         بدل شد ی جنگ، به آشتبس

   را گرفت زنگارنهيبس آ       قلي زنگ که پاک شد به صبس

   عدم، بچنگ و منقارنيشاه        ز و تذرو را تبه کرد  بابس

  اري با ی سخن بگوار،ي یا

  ی دانچي مرده، هی  زندهیا         ی مرده و کرده زندگانیا

  یبردند بخاک، حکمران         پادشهان و سرافرازان بس

  یگاني راو،يخواندند به د         ماني رمز ز دفتر سلبس

  یو گه بشادمانگه باغم          امي چه قرنها، چه ابگذشت

  ی همچنان،یاما تو بجا         شد پست ه،ي کاخ بلند پابس

  ی مرگ، مرزبانی  قلعهبر

  یبا کار قضا نکرد کار         ی نماند در شمارشداد

          ی خاک و برفت با غبارشد         و بلند برج بابلنمرود
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   ی روزگاردهي تپنهي سدر        شاني پریمانا که ترا دل

     ی تو، در شکسته خاری پادر        یدر راه تو، اوفتاده سنگ

   ی سرشک انتظاردهيغلت        اهتي سی  بچهرهده،يدزد

  یاري زيدر رهگذر عز

   سخنگویجا داشته کودک         زانو ی که ترا بروديشا

   به پهلویا  نشاندهشيگاه         بدامن یا دهي کششيروز

   روی گهت و سر گهدهيبوس         و گاه خنده کرده هي گرگه

   لحظه، ترا گرفته بازوکي         ی دل به باز نهادهکبار،ي

   ز شهر و برج و بارودهيپرس         زده با تو کودکانه یگام

  روي مانده نچي تو، هی پادر

  ی نکته ز غافالن نهفتنيو         ی از رخ جان پاک رفتگرد

  یها نگفت  ز گذشتهیحرف         یدي گذشتگان شناندرز

  ی و بهت، جفتیبمبا عبرت و          ی و دار، طاقري فتنه و گاز

  ی و گرفتی دوست، چه دادیا         و ستد زمانه چون بود داد

  ی و نرفتیچون شد که تو ماند         ستي ز رفتگان نی اثرنجايا

   ی تو نگاه کرد و خفتچشم

  

  مقطعات

  یدي خار، چه دیجز سرزنش و بد سر     یدي گلزار، چه دتي گل، تو ز جمعیا

  یدي سفله، ببازار چه دیجز مشتر    تو  پرهمه ني لعل دل افروز، تو با ایا

  یدي مرغ گرفتار، چه دی از قفس، اريغ     بتي قفس گشت نصکي به چمن، لیرفت

***  

   ماستی ما چو وقت رسد، کارهایکاال       مي توانگرقت،ي حقاري در دزي نما

   ره، بما ننمودند راه راسترانيپ       مي خود ز راه سعادت نتافتی روما

  

  ستي گرد نی جانهي آئني کاو،يتا بداند د     داشت دل دي، پاک با غبار فکر باطلاز

  ستي مرد نني که پروکوتر،ي معما گفته ننيا   ز اهل فضل ی را، چه برخني پندارند پرومرد
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  زنديآتش چرا به خرمن پروانه م     است آرزو ی شمع را ز شعله رهائگر

  زنديه م آز، راه تو دانهيدر ت     کبوترک ساده دل، مپر ی اسرمست،

***  

  دهندي تنور بکس نان نمني دود، زیب       نخورد ی می کسالهي پني رنج، زیب

  دهندي جرم تو، تاوان نمیهرگز برا     گراني تو خودخور، که دشي کار خوماريت

***  

   رای آشنائني طرح کرد ای چه دستدانمينم      بر دلم نگذشته بود اول ی آشنائاليخ

***  

   بدل استیاند، ب  که ترا دادهیکه فرصت     افکن ی آموز و پرتوی و دانشبکوش

***  

   شدن استزاني خواستن، از نور گریرگيت       بکردار بد آلوده مکن زه،ي پاکدل

***  

   فرجام بال و پر بخون آلودن استفرش،يک     پرواز بهر آز کرد ان،ي کز آشیطائر

***  

  که بدوزند، گرت صد دهن است       زبان نتوان بود رهي قضا، چبا

***  

   و بد کارهاستکي نی محکمه       خونخوارهاست ی جهان، خوندور

***  

   استیاهي هر کجا باشد، سیاهيس       است ی کژ به کار کژ گواهاليخ

***  

  ستي نیچو اشک دردمندان، گوهر       ستي نیوري ز،یزکاري از پرهبه

***  

   است، از زنگش نگهدارنهيدل آئ       کس را به زنگار نهي آئمپوش

***  

  دني نشانی گلبن،یبدامن چمن      بس است  د،ي رنجبر گلشن امیسزا

***  

   ی خطاکارني من بود، ای دهيگناه د       ره خطا رفتم ني چشم، ایبرهنمائ
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  ام  پدر بزرگوار خود سرودهتي قطعه را در تعزنيا

   منیراني بود که شد باعث ویا شهيت     که بر خاک تو زد دست اجل شهي آن تپدر

   منی کنعانوسفي یمرگ، گرگ تو شد، ا      دند و به گرگت دادند  نام نهاوسفتي

   منی مه زندانیخاک، زندان تو گشت، ا     ی و در خاک شدی گردون ادب بودمه

   منی به نادانديچو تو را برد، بخند       ندانستن من، دزد قضا آگه بود از

   منین و ساماسر ی غم بخورديکاش م     داد سر و سامانت ن،ي زمري که در زآن

   منیشاني خط که نوشتند به پنيآه از ا     خاک تو رفتم، خط پاکش خواندم بسر

   منی نورانی دهي دی تو در ظلمتم، ایب     ی تر از شب کردرهي و روز مرا تیرفت

   منی رنجه کن از مهر، به مهمانیقدم   تو اشک و غم و حسرت همه مهمان منند یب

   منیشاني صفحه، پرني نخوانند بر اتا     دارمي ز انظار، نهان می روی صفحه

   منیبانيچه تفاوت کندش، سر به گر     است دهي دباني چو من سربگراري بسدهر،

   منیراني و حی و مهجوریغم تنهائ     ی نخورگري و دی حق گشتتي جمععضو

   منی مرغ گلستانی قفس، ایکه شکست       چمنت بنمودند ني کدامحاني و رگل

   منی گهر کانی ا،یز چه مفقود شد       دانستمي که قدر گهر پاک تو ممن

   منی نعمانی  اللهیآب و رنگت چه شد، ا     دادمي دل می  که آب تو ز سرچشمهمن

   منی به نوا خوانیکه دگر گوش ندار     مرغ غزلخوان تو بودم، چه فتاد یکي من

  !  منی نگهبانستي عجب، بعد تو با کیا     مي و بگذاشتی و رفتمي خود خواندگنج

  

  ام  سنگ مزار خودم سرودهی قطعه را برانيا

   استنياختر چرخ ادب پرو       است ني بالهشي خاک سنکهيا

   استنيري سخنش شیهر چه خواه        دي ندامي از ای چه جز تلخگر

   استنياسيسائل فاتحه و          آنهمه گفتار امروز صاحب

   استني غمگی دوست دلیدل ب        کنند ادي ی به که ز ودوستان

   استني سنگی بسنهيسنگ بر س       جان فرساست ی بسدهي در دخاک

   استني بقتيهر که را چشم حق        ردي بستر و عبرت گني انديب

   استني ای منزل هستنيآخر       ی و زهر جا برسی که باشهر

   استني نقطه رسد مسکنيچو بد         هر چه توانگر باشد یآدم
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   استني و ادب تمکميلچاره تس         آنجا که قضا حمله کند اندر

   استنيريدهر را رسم و ره د        و کشتن و پنهان کردن زادن

   استني را سبب تسکیخاطر      گاه   محنتني آن کس که در اخرم

  

  

  

  

  پايان

 "و من اهللا التوفيق"
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