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 ربىخش ِ بیا بتا رباي ظل ها   حل کى هب دمال خّيصتى لکشم ها  

 اه کنًع اس گل ها   يک کّسٌ شزاب ات بهن نّع کنین   ساو شيپ هک کّسٌ

 

* * * 

 شّظ کسی صرظا را   زالی خّع کى تّ ايى ظل شیعا را   ذّو عُعٌ نمی
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 می نّع بماهتاب اي هاٌ هک هاٌ   شسیار بتابع ِ نیابع ها را  

 

* * * 

ّانًع آو را   ِام خ ّانًع آو را   هگ گاٌ هن رب ظ  ضرآو هک مهيى کالم خ

ّانًع آو را   م خ  رب ظرظ ايپهل آيتی هست مقین   کانعر همٍ خا معا

 

* * * 

 ظر می نخّري طمنٍ مزو مستارنا   ضنیاظ هکى تّ حیلٍ ِ ظستارنا  

و مضّ هک می می نخّري   صع ضقمٍ خّري هک می غالم  ست آرنا   تّ سعٌ بعا

 

* * * 

 ره ذًع هک ريگ ِ صّي سيباست مرا   ذّو الهل رش ِ ذّ سزِ باالست مرا  

 معلّم نؼع هک رد طرسطاهن ضاک   نماع اسل بهر هچ آراست مرا  
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* * * 

 ِ خاهم رد رهى شزاب  هائین ِ می ِ مطرب ِ ايى کنح خراب   خاو ِ ظل ِ خام 

ب   آساظ س ضاک ِ باظ ِ اس آتغ ِ آب    افرغ س امیع رحمت ِ بین ػذا

 

* * * 

 آو قطز هک دمشیع رد اِ خام ظرفت   آهّ سچٍ طرظ ِ هخز آرام ظرفت  

 ظرفتی همٍ عمر   ظيعي هک چگّهن ضّر بهرام ظرفت   بهرام هک ضّر می

 

* * * 

ّاو نمیبايع سيست   ارب آمع ِ باس رب سز نبشٌ ظريست    بی باظٌ ارغ

 ايى نبشٌ هک امرِس تماػاهگ هاست   ات نبشٌ ضاک ها تماػاهگ کيست  
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* * * 

کار است    اکنّو هک گل سعاظتت رپبار است   ظست تّ س خام می چرا بي

ّار است   می ر است   رديافتى رِس ذنيى ظش  خّر هک سهاهن ظشمنی ؼعا

 

* * * 

 ست   ِ انعيشٍ صرظات سجز سّظا نيست  امرِس رتا ظنتزص صرظا ني 

 ضاعي هکى ايى ظم ار ظظت شیعا نيست   کايى باقی عمر را بُا پیعا نيست  

 

* * * 

 اي آمعٌ اس عالن رِزانی تفت   وخزاو شعٌ رد جنپ ِ چُار ِ شغ ِ هفت  

نی س کدا آمعٌ ّاهی رفت   می نّع نعا نی بکدا خ  اي   خّع باع نعا

 

* * * 
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ظظري شيٌّ ظريينٍ تست    اي چرش فلک خرابی اس کینٍ تست   بیعا

کافًع   شض ضّره قیمتی هک رد سینٍ تست    اي ضاک اظر سینٍ تّ شش

 

* * * 

ِاو پاکت   اي ظل ذّ سهاهن می  کًع غمًاکت   انهگ ربِظ س تى ر

 رب نبشٌ نصيى ِ خّع زبي رِسي ذًع   ساو شيپ هک نبشٌ ربظمع اس ضاکت  

 

* * * 

 ايى سحر ِدّظ آمعٌ بخزِو س نهفت   کض نيست هک ايى ضّره تحقيك نسفت  

نع گفت    ره کض سخنی اس سز سّظا دنتفگ   س آرنِي هک هست کض نمیعا

 

* * * 

گاري صّظٌ  ست   ايى کّسٌ ذّ مى عاشك ساري صّظٌ است   رد بًع سز سضف ن
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 ست   صّظٌ ست هک ربظرظو ياري  ينيب   ظستی ايى ظستٍ هک رب ظرظو اِ می

 

* * * 

ّارٌ مزظِري است   اس ظيعٌ ػاهست ِ ظل ظستّري است    ايى کّسٌ هک آسخ

 ره کاهس می هک رب کف مخمّري است   اس عارض مستی ِ ظب مستّري است  

 

* * * 

 ايى کهنٍ رباط را هک عالن انم است   ِ آراهگٍ ابلك صبر ِ ػام است  

ِاهانعٌ صع دمشیع است   قطز زبمی  گاٌ صع بهرام است   يست هک تكيٍست هک 

 

* * * 

 ايى يکع ِ هس رِس نّبت عمر صذشت   ذّو آب سدّيبار ِ ذّو باظ بعشت  

 ست ِ رِسي هک صذشت   رهظز غن ظِ رِس مرا ياظ يگشت   رِسي هک نیامعٌ
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* * * 

 رب چهرٌ گل نسین نّرِس خّع است   رد صحى ذمى رِي ظضفرِس خّع است  

 اس ظي هک صذشت ره هچ ضّيی خّع نيست   خّع باع ِ س ظي هگّ هک امرِس خّع است  

 

* * * 

 شيپ اس مى ِ تّ ظيل ِ نُاري صّظٌ است   ظرظنعٌ فلک نخش هب کاري صّظٌ است  

گاري صّظٌ است   رهخا هک قعم نهی تّ رب رِي سميى   آو مرظهک ذشن  ن

 

 رپستاو کنشت   س بتات ذًع سنن ربِي رديااه خشت   بخشار شعم 

ّاهع صّظ   هک رفت بعِسش ِ هک آمع س بهشت    خیام هک گفت ظِسخی خ

 

* * * 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



رظ مست   رتکيب ايپهل ِا نمیعا  اي هک ردهن ويپست   ششکستى آو ر

 ذًعيى سز ِ پاي انسنيى اس سز ِ ظست   اس مهر هک ويپست ِ هب کيى هک ػکست  

 

* * * 

کام تّ ظمی است   رِ ػاظ زبي اظرهچ ربتّ ستمی است    رتکيب طباعي ذّو ب

 با اهل خرظ باع هک اصل تى تّ   ظرظي ِ نسیمی ِ غباري ِ ظمی است  

 

* * * 

 ذّو ارب هب نّرِس رش الهل ششست   ربىخش ِ سدام باظٌ کى زعم ردست  

ّاهع رست    کايى نبشٌ هک امرِس تماػاهگ هاست   صرظا همٍ اس ضاک تّ ربخ

 

* * * 

و يافت    ذّو بلبل مست راٌ رد شستاو يافت   رِي گل ِ خام باظٌ را خًعا
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ّاو يافت    آمع هب سباو زال رد ضّشن گفت   ردياب هک عمر رفتٍ را نت

 

* * * 

ّاهی هشت   ّاهی تّ فلک هفت شمر خ کام يک خرظمًع يگشت   خ  ذّو چرش ب

 رگ بعشت  ذّو بايع مرظ ِ آرسِاه همٍ هشت   هچ مّر خّرظ بگّر ِ هچ ظ 

 

* * * 

 ذّو الهل بنّرِس قعذ گخز بعست   با الهل رخی اظر رتا صرصت هست  

 می نّع سخرمی هک ايى چرش کهى   انگاٌ رتا ذّو ضاک ظرظانع پست  

 

* * * 

ّاو هب امیع کش همٍ عمر نشست    ذّو نيست حقيقت ِ يقيى انعر ظست   نت

 رظ هچ هشیار ِ هچ مست  اهو ات ننهین خام می اس کف ظست   رد بی ىبزي م 
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* * * 

 ذّو نيست س ره هچ هست جز باظ بعست   ذّو هست بهرهچ هست نقصاو ِ ػکست  

ر هک رههچ نيست رد عالن هست   گار هک رههچ هست رد عالن نيست   پًعا  ان

 

* * * 

 ي خااننی است   ضاکی هک زبري پاي ره انظانی است   کف صنمی ِ چهرٌ

 ّ  انی است   ايگشت ِسري يا طلغانی است  ره خشت هک رب کنگرٌ اي

 

 

 

 ظارنعٌ ذّ رتکيب طباعي آراست   اس بهر هچ اِ فكًعع انعر کن ِ کاست  

 ظر نیک آمع ػکستى اس بهر هچ صّظ   ِرنیک نیامع ايى صّر عيب طراست  
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* * * 

 رد رپظٌ اسزار کسی را رٌ نيست   سيى تعبيٍ خاو هيچکض آهگ نيست  

 اه کّهت نيست   جز رد ظل ضاک چيه محشلگٍ نيست   می خّر هک ذنيى فظاهن

 

* * * 

ّاب کسی را گل ػاظي نشکفت   ّاب بعم مرا خرظمًعي گفت   طز خ  رد خ

 کاري چكنی هک با اجل باشع دفت   می خّر هک زبري ضاک میبايع خفت  

 

* * * 

ست   رد ظاريٌ يت هن نُايت پیعا  اي هک آمع ِ رفتى هاست   اِ را هن بعا

 کض می زننع ظمی رد ايى ممنی راست   کايى آمعو اس کدا ِ رفتى بکداست  
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* * * 

 رد فصل بُار اظر بتی حّر سزشت   يک طاسع می ظهع مرا رب ظب کشت  

 م بهشت  رهذًع بحشظ عاهم ايى باشع سشت   طگ هب سمى ار ربم ظظر ان

 

* * * 

ّاهی رفت   ّاهی رفت   رد رپظٌ اسزار فًا خ  ردياب هک اس رِذ دعا خ

نی اس کدا آمعٌ ّاهی رفت   می نّع نعا نی هب کدا خ  اي   خّع باع نعا

 

* * * 

 ست   ست   ردياب هک هفتٍ ظظر ضاک شعٌ طاقی گل ِ نبشٌ شض طربًاک شعٌ

 ست   ست ِ نبشٌ ضاػاک شعٌ می نّع ِ گلی سچيى هک ات رديگري   گل ضاک شعٌ

 

* * * 
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 عمريست مرا تخزٌ ِ کاريست هن راست   محنت همٍ اصزِظٌ ِ رارت کن ِ کاست  

ّاست    ػکر ازيظ را هک آنچٍ اسباب بالست   ها را س کض ظظر نمیبايع خ

 

* * * 

 فصل گل ِ طرف دّيبار ِ ظب کشت   با يک ظِ هس اهل ِ ضعبتی حّر سزشت  

 شيپ آر قعذ هک باظٌ نّػاو صبّذ   آسّظٌ س مسدعنع ِ افرغ س کنشت  

 

* * * 

 ظر ػاش زما س بيص سختت رست است   ِر رب تى تّ عمر ظباسی ذست است  

 ست رتا   اهو تكيٍ هکى هک چارميخغ سست است   رد خیمٍ تى هک طايبانی

 

 ّع است  ضّيًع کظاو بهشت با حّر خّع است   مى میگّين هک آب ايگّر خ 

ِاس ظهل دينشو اس ظِر خّع است   ر   کا  ايى نمع بگخز ِ ظست اس آو نسيٍ بعا
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* * * 

ّاو شست    ضّيًع مرا هک ظِسخی باشع مست   قّليست ضالف ظل رد آو نت

ّارٌ بعِسش باشًع   صرظا ينيب بهشت همذّو کف ظست    ظر عاشك ِ ميخ

 

* * * 

نن هک مرا آيکٍ سزشت   اس اهل  بهشت طرظ يا ظِسش سشت   مى چيه نعا

 خامی ِ بتی ِ ربرطی رب ظب کشت   ايى ره هس مرا نمع ِ رتا نسيٍ بهشت  

 

* * * 

ّاو يافت   کافت   می نّع ظمی بهتز اس ايى نت  مهتاب بنّر ظامى شب شش

ّاهع اتفت    خّع باع ِ میًعيغ هک مهتاب شسی   انعر سز ضاک يک بیک خ
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* * * 

  منست   افرغ صّظو س کفر ِ ظيى ظيى منست  می خّرظو ِ ػاظ صّظو آنيي

 گفتن هب رعِص ظره کانيب تّ چيست   گفتا ظل خرم تّ کانيب منست  

 

* * * 

شست ِ صزاحی کاو است   دسن است ايپهل ِ شزاشغ خاو است    می ضعل مذا

و است   اػکی است هک خّو ظل ردِ پنُاو است    آو خام بلّريى هک س می خًعا

 

* * * 

ّانی اينست    می نّع هک عمر خاِظانی اينست   خّظ زاصلت اس ظِر د

گام گل ِ باظٌ ِ ياراو سزمست   خّع باع ظمی هک سنعگانی اينست    هن

 

* * * 
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 نیکی ِ بعي هک رد نُاظ ششز است   ػاظي ِ غمی هک رد قضا ِ قعر است  

ّاهل کانعر رٌ ؿقل   چرش اس تّ زهار بار بيچارٌ  رت است   با چرش هکى ح

 

* * * 

 ست   ست   اس سزخی خّو شهرياري صّظٌ ساري صّظٌ رد ره ظشتی هک الهل

گاري صّظٌ  ست   ره ػاش بنفشٍ طز سميى مخزِيع   ضالی است هک رب رش ن

 

* * * 

 ّ اتج ِ يگینی صّظٌ است  ره رذٌ هک رد ضاک سمینی صّظٌ است   شيپ اس مى ِ ت 

 ظرظ اس رش انسنيى هب آسرم فؼاو   کانهن رش خّب انسنینی صّظٌ است  

 ره نبشٌ هک ربکًار دّئی رستٍ است   ضّيی س ظب صرشتٍ خّيی رستٍ است  

ّاري ننهی   کاو نبشٌ س ضاک الهل رِيی رستٍ است    پا رب سز نبشٌ ات سخ
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* * * 

 ست   اس تخت قباظ ِ هلکت طّص هب است  يک جرهع می س هلک کاِِص هب ا

و طاغّص هب است    ره انهل هک رنعي هب سحرگاٌ سنع   اس عاعت ساهعا

 

* * * 

ظ ِ هچ بلص    ذّو عمر شسز رسع هچ هخزيى ِ هچ تلص   پیماهن هک رپ شّظ هچ زغعا

 می نّع هک زعع اس مى ِ تّ هاٌ شسی   اس طلص هب سعٌ آيع اس سعٌ هب طلص  

 

* * * 

 آانيکٍ محيظ فضل ِ آظاب شعنع   رد دمع امکل شمع اصساب شعنع  

ّاب شعنع   رٌ سيى شب اتريک نبزظنع ربِو   دنتفگ فظاهن  اي ِ رد خ

 

* * * 
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 انع   انع   بی اِ همٍ کاراه بجزظاختٍ آو را هک هب صحراي علل اتختٍ

ختٍ امرِس بُاهن    انع انع   صرظا همٍ آو صّظ هک رد طاختٍ اي رد انعا

 

* * * 

 آنُا هک کهى شعنع ِ اينُا هک نّنع   ره کض بمراظ خّيغ يک تک بعِنع  

 ايى کهنٍ جُاو بکض نمانع باقی   ردنتف ِ رِين ظيگر آيًع ِ رِنع  

 

* * * 

 آيکض هک سميى ِ چرش ِ افالک نُاظ   شض ظاغ هک اِ رب ظل غمًاک نُاظ  

 ِ حقٍ ضاک نُاظ   شسیار ظب ذّ ضعل ِ سضفيى ذّ مؼک   رد طبل سميى

 

* * * 

 آرنع يکي ِ ظيگري رببايًع   رب چيه کسی راس همی يگؼايًع  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



 پیمايًع   ها را س قضا جز ايى قعر ننمايًع   پیماهن عمر ها است می

 

* * * 

نًع   ّانًع   اسباب رتظظ خرظمًعا  اجرام هک طاکًاو ايى اي

 نًع  اهو اتسز رشتٍ خرظ گن يكنی   کاانو هک معربنع سزظرظا 

 

* * * 

 اس آمعنن نبّظ ظرظِو را سّظ   ِس رفتى مى خالل ِ خاهغ نفزِظ  

 ِس چيه کسی نخش ظِ ضّشن ونشنظ   کايى آمعو ِ رفتنن اس بهر هچ صّظ  

 اس رنح کشیعو آظمی حر ظرظظ   قطرٌ ذّ کؼع حبض صعف رد ظرظظ  

 ظر هال نمانع سز بماانظ سداي   پیماهن ذّ شع تهی ظظر رپ ظرظظ  

 

* * * 
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 افصّص هک سزهاهي س کف بخزِو شع   رد پاي اجل شسی خگراه خّو شع  

ّال مظاصراو عالن ذّو شع   ي   کاح  کض انمع اس آو جُاو هک رپسن اسِ 

 

* * * 

ّانی طی شع   ِ آو اتسٌ بُار سنعگانی ظي شع    افصّص هک انهم د

نن هک کی آمع کی شع    آو مرغ طرب هک انم اِ صّظ شباب   افصّص نعا

 

* * * 

ّاهع صّظ   نی انم سها ِ نی ّاهع صّظ   اي شض هک نباشین ِ جُاو خ  نؼاو خ

ّاهع صّظ    سيى شيپ نبّظين ِ نبع چيه ضلل   سيى پض ذّ نباشین هماو خ

 

* * * 

 ضّيع   ا میايى ؿقل هک رد رٌ سعاظت پّيع   رِسي صع بار خّظ رت 
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 ردياب تّ ايى يکعم ِقتت هک نی   آو رتٌ هک بعرِنع ِ ظيگر رِيع  

 

* * * 

 ايى اقفلٍ عمر عجب میگذرظ   ردياب ظمی هک با طرب میگذرظ  

 طاقی غن صرظاي حريفاو هچ خّري   شيپ آر ايپهل را هک شب میگذرظ  

 

* * * 

 میايع   رب پشت مى اس سهاهن تّ میايع   ِس مى همٍ کار انيکّ

 خاو زعم رحيل طرظ ِ گفتن بمرِ   گفتا چكنن ضاهن صرِ میايع  

 

* * * 

 رب چرش فلک چيه کسی يخز نؼع   ِس خّرظو آظمی سميى نخز نؼع  

نی هک نخّرظٌ  ست رتا   تعجيل هکى هن سخّرظ ظري نؼع   مغرِر بعا
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* * * 

و هک عالالو يگرايًع   رب ذشن تّ عالن ارهچ می  آرايًع   هگراي بعا

 شسیار ذّ تّ رِنع ِ شسیار آيًع   ربباي نصيب خّيغ کت رببايًع  

 

* * * 

نًع    رب مى للن قضا ذّ بی مى رانًع   پض نیک ِ بعع س مى چرا میعا

 ّ  انًع  ظي بی مى ِ امرِس ذّ ظي بی مى ِ تّ   صرظا هب هچ حجتن هب ظاِر خ

ّاهی شع   ّاهی شع   ذًع اس پی ره سشت ِ يکّ خ  ات ذًع انخز ريگ ِ صّ خ

ّاهی شع    ظر ذشمٍ سمزمی ِ ظر آب حیات   آخر هب ظل ضاک صرِ خ

 

* * * 

 ات راٌ للًعري نپّيی نضّظ   رخظارٌ سخّو ظل نضّيی نضّظ  
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گاو   آساظ هب رتک خّظ يگّيی نضّظ    سّظا هچ زپي ات هک ذّ ظعصّخت

 

* * * 

 ات سرهٌ ِ هم رد آسماو گشت پعيع   بهتز س می انب کسی چيه نعيع  

ّاهًع خريع    مى رد عجبن س ميفرِػاو کايؼاو   هب سايکٍ صرِشًع هچ خ

 

* * * 

ّاو طرظ   ّاو طرظ   ظل را هب کن ِ شيب ژدم نت  ذّو رِسي ِ عمر شيب ِ کن نت

ّاو طرظ  کار مى ِ تّ ذًايکٍ راي مى ِ تست   اس مّم بعست خ   ّيغ هن نت

 

* * * 

ّارٌ هن اِ کار ػعِ می حيی هک زمعرت سز ِ رِ می  طاسظ   طاسظ   هم

 طاسظ   ضّيًع ضراهب ظر مظلماو نبّظ   اِ را تّ هچ ضّيی هک کعِ می
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* * * 

سٌ ظهًع   ِاس گل اتسٌ ظهًع   صرهاي بتا هک می هب انعا  رد ظره ذّ آ

ِاسٌ ظهًع    اس حّر ِ قصّر ِ س بهشت ِ ظِسش   افرغ ضنصيى هک آو ره آ

 

* * * 

 رد ظره ره آو هک نین اننی ظارظ   اس بهر نشست آشیانی ظارظ  

 هن ضاظم کض صّظ هن مخعِم کسی   ضّ ػاظ زبي هک خّع جُانی ظارظ  

 

* * * 

رظ سّظ    ظهماو قضا شسی ذّ ها کشت ِ ردِظ   غن خّرظو بيهّظٌ نمیعا

 رپ کى قعذ می هب کفن ردهن سِظ   ات باس خّرم هک صّظنيُا همٍ صّظ  
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* * * 

ّا هن ظرم است ِ هن سزظ   ارب اس رش گلزار همی شّيع ظرظ    رِسيست خّع ِ ه

 ايع خّرظ  بلبل هب سباو پُلّي با گل سرظ   صرياظ همی کًع هک می ب

 

* * * 

 ساو شيپ هک رب سزت شبيخّو آرنع   صرهاي هک ات باظٌ گلگّو آرنع  

 تّ سر نی اي غاكل انظاو هک رتا   رد ضاک نهًع ِ باس بخزِو آرنع  

 

 عمرت ات کی هب خّظرپستی صذرظ   يا رد پی نيستی ِ هستی صذرظ  

ّاب يا  هب مستی صذرظ   می نّع هک عمريکٍ اجل رد پی اِست   آو هب هک هب خ

 

* * * 

 کض لکشم اسزار اجل را يگؼاظ   کض يک قعم اس ظاريٌ بخزِو ننُاظ  
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 يگرم س مبتعي ات استاظ   عجز است هب ظست ره هک اس هارد ساظ   مى می

 

* * * 

 کن کى طمع اس جُاو ِ مخشي خرسًع   اس نیک ِ بع سهاهن بگظل ويپنع  

 می رد کف ِ سضف ظلبزي گخز هک سِظ   هن بگذرظ ِ نمانع ايى رِسي ذًع  

 

* * * 

 ظرهچ غن ِ رنح مى رداسي ظارظ   عيغ ِ طرب تّ سزصراسي ظارظ  

 رب ره ظِ هکى تكيٍ هک ظِراو فلک   رد رپظٌ زهار ضّهن باسي ظارظ  

 

* * * 

 ارظ  ظرظِو س سميى چيه گلی ربانرظ   کغ نشكًع ِ هن هب سميى نسپ

 ظر ارب ذّ آب ضاک را ربظارظ   ات حشز همٍ خّو زعزياو بارظ  
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* * * 

ر هک جز هب ػاظهانی صذرظ    ظر يک نفست س سنعگانی صذرظ   هگذا

ر هک سزهاهي سّظاي جُاو   عمرست ذًاو کغ صذرانی صذرظ    هؼعا

 

* * * 

ّاهع صّ ّاهع صّظ   آندا می ِ هخز ِ ايلبيى خ  ظ  ضّيًع بهشت ِ حّرعيى خ

ّاهع صّظ    ظر ها می ِ معضّق ظزيعين هچ باک   ذّو عاقبت کار ذنيى خ

 

* * * 

 ضّيًع بهشت ِ حّر ِ کّرث باشع   دّي می ِ هخز ِ شُع ِ ػکر باشع  

 رپ کى قعذ باظٌ ِ رب ظستن هن   نمعي س زهار نسيٍ خّهتز باشع  
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* * * 

 ًاو ربىخشنع  ضّيًع ره آو کظاو هک با رپهخشنع   سانظاو هک بمخزنع ذ 

م   باشع هک هب حشزهاو ذًاو ايگخشنع    ها با می ِ معضّهق اس آنین معا

 

* * * 

 می خّر هک س ظل کثزت ِ للت ببزظ   ِ انعيشٍ هفتاظ ِ ظِ هلت ببزظ  

 رپهخش هکى س کیمیايی هک اس اِ   يک جرهع خّري زهار علت ببزظ  

 رت س عنما باشع   ره راس هک انعر ظل ظاان باشع   بايع هک نهفتٍ

 کانعر صعف اس نهفتگی ظرظظ رد   آو قطرٌ هک راس ظل رديا باشع  

 

* * * 

 ره صبر هک رِي الهل شبنن گخزظ   باالي بنفشٍ رد ذمى خن گخزظ  

 آيع   کّ ظامى خّيصتى صراهن گخزظ   انصاف مرا س غنچٍ خّع می
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* * * 

 رهظز ظل مى س علن محرِم نؼع   کن هانع س اسزار هک معلّم نؼع  

 هفتاظ ِ ظِ طال فکر طرظم شب ِ رِس   معلّمن شع هک چيه معلّم نؼع  

 

* * * 

 هن ظاهن امیع هب خرمى هانع   هن باغ ِ سزاي بی تّ ِ مى هانع  

 سین ِ سر خّيغ اس ردمی ات سدّي   با ظِست سخّر ظر هن بعشمى هانع  

 

* * * 

کاو پست شعنع   کاو ي ّالك همٍ اس ظست شعنع   رد پاي اجل ي  ياراو م

 خّرظين س يک شزاب رد مدلض عمر   ظِري ظِ هس پيشتز س ها مست شعنع  
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* * * 

 يک خام شزاب صع ظل ِ ظيى ارسظ   يک جرهع می مملکت چيى ارسظ  

   جز باظٌ ضعل نيست رد رِي سميى   تلخی هک زهار خاو هخزيى ارسظ

 

* * * 

 يک قطرٌ آب صّظ با رديا شع   يک رذٌ ضاک با سميى يكتا شع  

 آمع شعو تّ انعريى عالن چيست   آمع هگسی پعيع ِ انپیعا شع  

 

* * * 

 اي ظمی آبی سزظ   يک انو هب ظِ رِس اظر صّظ زاصل مرظ   اس کّسٌ ػکستٍ

 هامّر کن اس خّظي چرا بايع صّظ   يا خعمت ذّو خّظي چرا بايع طرظ  

 

* * * 
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 آو ضعل رد آبگینٍ طاظٌ بیار  ِ  آو محرم ِ مّنض ره آساظٌ بیار  

نی هک معت عالن ضاک   باظ است هک سِظ بگذرظ باظٌ بیار    ذّو میعا

 

* * * 

کار   اس صّظنی ايعِست هچ ظاري تیمار   ِسفکرت بيهّظٌ ظل ِ خاو  اف

 انع اِل کار   خرم زبي ِ جُاو شؼاظي صذراو   تعبخز هن با تّ طرظٌ

 

 افالک هک جز غن نفزايًع ظظر   ننهًع سدا ات رنبايًع ظظر  

نًع هک ها   اس ظره هچ میکشین انيًع ظظر    انآمعگاو اظر بعا

 

* * * 

 ايعل غن ايى جُاو صرسّظٌ مخّر   بيهّظٌ نی غماو بيهّظٌ مخّر  

 صّظٌ صذشت ِ نيست انصّظٌ پعيع   خّع باع غن صّظٌ ِ انصّظٌ مخّر   ذّو
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* * * 

ّاستٍ گخز   باغ طربت هب نبشٌ آراستٍ گخز    ايعل همٍ اسباب جُاو خ

ظ ربضاستٍ گخز   گاٌ رب آو نبشٌ شبی ذّو شبنن   ضنشستٍ ِ بامعا  ِ آن

 

* * * 

  کًار  ايى اهل قبّر ضاک گصتًع ِ غبار   ره رذٌ س ره رذٌ ظردنتف

 ىبزنع اس همٍ کار   آٌ ايى هچ شزاب است هک ات رِس شمار   بيخّظ شعٌ ِ بی

 

* * * 

ي مرين خّهتز    خشت سز خن س هلکت جن خّهتز   صّي قعذ اس ؼذا

 آٌ سحري س سینٍ خماري   اس انهل صّسمیع ِ اظهن خّهتز  
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* * * 

 ست هک دملٍ را ذؼانًع بعِر   رد ظاريٌ سپهر انپیعا غّر   خامی

 نّبت ذّ هب ظِر تّ رسع آٌ هکى   می نّع هب خّشعلی هک ظِر است هن دّر  

 

* * * 

 ظري بعيعم انعر باسار   رب پارٌ گلی لگع همی سظ شسیار   ظي کّسٌ

 ام مرا نیکّظار   گفت   مى همذّ تّ صّظٌ ِ آو گل زبباو زال با اِ می

 

* * * 

ّانی است سخّر    س آو می هک حیات خاِظانيست سخّر   سزهاهي لذت د

 سّسنعٌ ذّ آتغ است ظیکى غن را   طاسنعٌ ذّ آب سنعگانی است سخّر  

 

* * * 
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و خّر   يا با صنمی الهل رخ  و خّر  ظر باظٌ خّري تّ با خرظمًعا  ی خًعا

 شسیار مخّر ِ رظ هکى افع مظاس   انعک خّر ِ هگ گاٌ خّر ِ پنُاو خّر  

 

* * * 

 ِقت سحر است ىخش اي طرهف پسز   رپ باظٌ ضعل کى بلّريى طاسع  

 کايى يکعم عاريت رد ايى گنح فًا   شسیار سدّئی ِ نیابی ظيگر  

 

گاو ايى راٌ رداس   باس آمعٌ کيست ات ب   ما ضّيع باس  اس دملٍ رفت

 آيی باس   ي آس ِ نیاس   ات چيه نمانی هک نمی پض رب سز ايى ظِ راهه

 

* * * 

 رت ربىخش   ِ آو کّظک ضاکبخش را بنگر تخش   اي پخز خرظمًع پگٍ

 بخش   مغز سز کيقباظ ِ ذشن رپِزي   پًعع ظٌ ضّ هک رنم رنهک می
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* * * 

ّاس    ِقت سحر است ىخش اي هاهي انس   رنهک رنهک باظٌ خّر ِ ذنگ ن

 کانُا هک سدايًع نپايًع شسی   ِ آنُا هک شعنع کض نمیايع باس  

 

* * * 

کاِِص    مرغی ظيعم نشستٍ رب بارٌ طّص   رد شيپ نُاظٌ کلٍ کي

 با کلٍ همی گفت هک افصّص افصّص   کّ بايگ جرسُا ِ کدا انهل کّص  

 

* * * 

 خامی است هک ؿقل آصريى مخشنعع   صع صّهس س مهر رب دبيى مخشنعع  

 طاسظ ِ باس رب سميى مخشنعع   ظر ظره ذنيى خام صطيف   می ايى کّسٌ
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* * * 

 خیام اظر س باظٌ مستی خّع باع   با هارهخی اظر نشستی خّع باع  

گار هک نيستی ذّ هستی خّع باع    ذّو عاقبت کار جُاو نيستی است   ان

 

* * * 

 ظري رفتن ظِع   ظيعم ظِ زهار کّسٌ ضّيا ِ خمّع   رد کارهگ کّسٌ

 خر ِ کّسٌ صرِع   ظر ِ کّسٌ انگاٌ يکي کّسٌ ربآِرظ خرِع   کّ کّسٌ

 

* * * 

 ايام سهاهن اس کسی ظارظ ننگ   کّ رد غن ايام دنيشن ظلتنگ  

 سنگ  می خّر تّ رد آبگینٍ با انهل ذنگ   ساو شيپ هک آبگینٍ آيع رب 

 

* * * 
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کالت کلی را حل    اس جرم گل سیاٌ ات اِج سحل   طرظم همٍ مش

 بگؼاظم بًعاهي لکشم هب حيل   ره بًع گؼاظٌ شع سجز بًع اجل  

 

* * * 

 رت اس خرمى گل   اس ظست منٍ خام می ِ ظامى گل   با سزِ قعي اتسٌ

 ساو شيپ هک انهگ شّظ اس باظ اجل   پخزاهى عمر ها ذّ پخزاهى گل  

 

 

 اي ظِست بیا ات غن صرظا نخّرين   ِيى يکعم عمر را غنیمت شمرين  

گاو سز شسزين    صرظا هک اسيى ظري فًا ردصذرين   با هفت زهار طال

 

* * * 

 ايى چرش فلک هک ها رد اِ وخزانین   افنّص خیال اس اِ مثالی ظانین  
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راو ِ عالن افنّص   ها ذّو صّرين کانعر اِ وخزانین    خّرشیع چراؼعا

 

* * * 

ّاب ات شزابی سخّرين   ساو شيپ هک اس سهاهن اتبی سخّرين    ربىخش س خ

و نعهع سهاو هک آبی س   خّرين  کايى چرش ستخشٌ رِي انهگ رِسي   ذًعا

 

* * * 

 ربىخشم ِ زعم باظٌ انب کنن   ريگ رش خّظ هب ريگ عًاب کنن  

ّاب کنن    ايى ؿقل فضّل پيشٍ را مشتی می   رب رِي سنن ذًايکٍ رد خ

 

* * * 

گاو می گاو می رب مفرع ضاک خفت  ضینن   ضینن   رد سريسميى نهفت

گاو می يکٍ هب صحراي ػعم مینگرم   انآمعگاو ِ رفت   ضینن  ذًعا
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* * * 

 ات ذًع انخز ؿقل ره رِسٌ شّين   رد ظره هچ صع طاهل هچ يکرِسٌ شّين  

کاهس می اس آو شيپ هک ها   رد کارهگ کّسٌ  ظراو کّسٌ شّين   رد ظٌ تّ ب

 

* * * 

 ذّو نيست ممام ها رد ايى ظره مقین   پض بی می ِ معضّق خغائيست ؽظین  

 ات کی س قعين ِ محعث امیعم ِ بین   ذّو مى رفتن جُاو هچ محعث هچ قعين  

 

* * * 

ّانن   ِ اسزاس سهاهن گفت می خّرشیع هب گل نهفت می ّانن   نت  نت

ّانن   اس سحر تفکرم ربآِرظ خرظ   ردي هک س بین سفت می  نت
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* * * 

 ظشمى هب غلظ گفت مى فلسفین   ازيظ ظانع هک آنچٍ اِ گفت نین  

نن هک کین   ظیکى ذّ رد ايى غن آشیاو آمعٌ  ام   آخر کن اس آيکٍ مى بعا

 

* * * 

 ي ظاظين ِ نُاظ ستمین   هائین هک اصل ػاظي ِ کاو غمین   سزهاهي

 ي سيگ خّرظٌ ِ خام دمین   پستین ِ بلًعين ِ امکظین ِ کمین   آئینٍ

 

 

ّايی ِ مستی   نخّرم  مى می هن س بهر تنگعستی نخّرم   يا اس غن رس

 مى می س رباي خّشعلی ميخّرظم   اکنّو هک تّ رب ظلن نشستی نخّرم  

 

* * * 
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ّانن   ّانن   بی باظٌ کشیع بارتى نت  مى بی می انب سيستى نت

ّانن    مى بًعٌ آو ظمن هک طاقی ضّيع   يک خام ظظر بگخز ِ مى نت

 

* * * 

 ره يک ذًعي يکي ربآيع هک منن   با نعمت ِ با سین ِ سر آيع هک منن  

 ذّو کارک اِ نظام گخزظ رِسي   انهگ اجل اس کميى ربآيع هک منن  

 

* * * 

 يک ذًع بکّظکی باستاظ شعين   يک ذًع هب استاظي خّظ ػاظ شعين  

  پاياو سخى شنّ هک ها را هچ رسیع   اس ضاک رد آمعين ِ رب باظ شعين 

 

* * * 

 يک رِس س بًع عالن آساظ نین   يک ظمزظو اس ِدّظ خّظ ػاظ نین  
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 ػاظرظي رِسگار طرظم شسیار   رد کار جُاو هنّس استاظ نین  

 

* * * 

 اس ظي هک صذشت چيه اسِ ياظ هکى   صرظا هک نیامعٌ ست صرياظ هکى  

 ربانمعٌ ِ صذشتٍ ضنیاظ هکى   زالی خّع باع ِ عمر رب باظ هکى  

 

* * * 

 اي ظيعٌ اظر کّر نی ضّر ببيى   ِيى عالن رپ فتنٍ ِ رپ شّر ببيى  

 ػااهو ِ سزاو ِ سزِراو سري گلًع   رِاهي ذّ هم رد ظهى مّر نيب  

 

* * * 

 ربىخش ِ مخّر غن جُاو صذراو   ضنصيى ِ ظمی هب ػاظهانی صذراو  

 رد طبع جُاو اظر ِافيی صّظي   نّبت بتّ خّظ نیامعي اس ظظراو  
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* * * 

 ذّو زاصل آظمی رد ايى شّرستاو   جز خّرظو ؾصٍ نيست ات کًعو خاو  

 خرم ظل آيکٍ سيى جُاو سِظ ربفت   ِ آسّظٌ کسی هک خّظ نیامع هب جُاو  

 

* * * 

ّاهع رب خنگ اس باظ بعو   ظ بعو   رد ظست نخ  رفتن هک رد ايى محشل بیعا

ّانع آساظ بعو    آو را بايع هب مرگ مى ػاظ بعو   طز ظست اجل ت

 

 

 

 رنعي ظيعم نشستٍ رب خنگ سميى   هن کفر ِ هن اطالم ِ هن ظنیا ِ هن ظيى  

 هن حك هن حقيقت هن شزيعت هن يقيى   انعر ظِ جُاو طرا صّظ سرهٌ ايى  
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* * * 

 ّ ّاو ذّ طرکض صّظو   هب س آو هک طفيل خ  او انکض صّظو  اقنع هب يک اسػخ

 با انو دّيى خّيغ حما هک هب است   کاغّظٌ ِ پاغّظٌ ره خض صّظو  

 

* * * 

 قّمی متفکرنع انعر رٌ ظيى   قّمی هب امگو فتاظٌ رد راٌ يقيى  

 میتزسن اس آو هک بايگ آيع رِسي   کاي بيخبزاو راٌ هن آنست ِ هن ايى  

 

* * * 

 ظظر نهفتٍ رد سري سميى  گاِيست رد آسماو ِ انمغ رپِيى   يک گاِ 

 ذشن خرظت باس کى اس رِي يقيى   سري ِ سرب ظِ گاِ مشتی خر نيب  
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* * * 

 ظر رب فلکن ظست بعي ذّو زيظاو   ربظاشتمی مى ايى فلک را س میاو  

کام ظل رسیعي آطاو    اس نّ فلکی ظظر ذًاو طاختمی   کاساظٌ ب

 

* * * 

ّا   ٌ مرِق هب طراس آمعگاو  مشنّ سخى اس سهاهن طاس آمعگاو   می خ

کاو صراس آمعگاو   کض می نعهع نؼاو س باسآمعگاو   کاو ي  ردنتف ي

 

* * * 

ّاو ظرظيعو   هب سايکٍ زبرق ساهعي ِرسيعو    می خّرظو ِ ظرظ نیک

ّاهع ظيعو   ّاهع صّظ   پض رِي بهشت کض نخ  ظر عاشك ِ مست ظِسخی خ

 

* * * 
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ّاو ظل ػاظ را هب غن صرسّظو   ِقت خّع خّظ شسنگ محنت سّظو    نت

ّاهع صّظو   می بايع ِ معضّق ِ هب کام آسّظو    کض غيب هچ ظانع هک هچ خ

 

* * * 

 آو قطز هک با چرش همخشظ پُلّ   رب ردهگ آو شُاو نُاظنعي رِ  

ّکّکّکّ   اع افختٍ ظيعين هک رب کنگرٌ  اي   ضنشستٍ همی گفت هک ک

 

* * * 

 اس آمعو ِ رفتى ها سّظي کّ   ِس اتر امیع عمر ها پّظي کّ  

 شّظ ظِظي کّ   سّسظ ِ ضاک می ذًعيى سزِپاي انسنیًاو جُاو   می

 

 اس تى ذّ ربفت خاو پاک مى ِ تّ   خشتی ظِ نهًع رب مغاک مى ِ تّ  

گاٌ رباي خشت ضّر ظظراو   رد کاظبعي کشًع ضاک مى ِ تّ    ِ آن
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* * * 

 خّر هک فلک بهر َالک مى ِ تّ   قصعي ظارظ سداو پاک مى ِ تّ   می

 رد نبشٌ نصيى ِ می رِشى ميخّر   کايى نبشٌ شسی ظمع س ضاک مى ِ تّ  

 

* * * 

 اس ره هچ سجر می است کّاتهی هب   می هن س کف بتاو خرگاهی هب  

 مستی ِ للًعري ِ گمراهی هب   يک جرهع می س هاٌ ات هاهی هب  

 

* * * 

 بنگر س صبا ظامى گل چاک شعٌ   بلبل س دمال گل طربًاک شعٌ  

 رد طاهي گل نصيى هک شسیار ايى گل   رد ضاک صرِ رزيظ ِ ها ضاک شعٌ  
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* * * 

رم يا هن    ات کی غن آو خّرم هک ظارم يا هن   ِيى عمر هب خّشعلی صذا

 هن  رپکى قعذ باظٌ هک معلّمن نيست   کايى ظم هک صرِ ربم ربآرم يا 

 

* * * 

 يک جرهع می کهى س هلکی نّ هب   ِس رههچ هن می طريك بخزِو شّ هب  

 رد ظست هب اس تخت صريعِو صع بار   خشت سز خن س هلک کيخسزِ هب  

 

* * * 

 آو هاهي س ظنیا هک خّري يا پّشی   معذِري اظر رد علبغ میکّشی  

و نف  ر   ات عمر ظرانبُا بعا گاو نخزسظ هؼعا  رِشی  باقی همٍ راي

 

* * * 
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 اس آمعو بُار ِ اس رفتى ظي   اِراق ِدّظ ها همی ظرظظ طی  

 می خّرظ مخّر انعٌِ هک صرمّظ زكین   غمُاي جُاو ذّ سره ِ رتياقغ می  

 

* * * 

 ظري کّسٌ خريعم باري   آو کّسٌ سخى گفت س ره اسزاري   اس کّسٌ

 اري  ام کّسٌ ره خم ػاهی صّظم هک خام سرينن صّظ   اکنّو شعٌ

 

* * * 

 ي چُار ِ هفتی   ِس هفت ِ چُار ظاين انعر تفتی   اي آيکٍ هجيتن

 می خّر هک زهار بار ضيشت گفتن   باس آمعنت نيست ذّ رفتی رفتی  

 

 ايعل تّ هب اسزار معما رنسی   رد يكتٍ سريکاو ظاان رنسی  

 ايندا هب می ضعل بهشتی می طاس   کاندا هک بهشت است رسی يا رنسی  
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* * * 

ّاس مى سخنی   با باظٌ ضعل باع ِ با سین تنی    اي ظِست حقيقت شن

 کايکض هک جُاو طرظ صراغت ظارظ   اس سبلت ذّو تّيی ِ ريغ ذّ منی  

 

* * * 

 اي کاع هک خاي آرمیعو صّظي   يا ايى رٌ ظِر را رسیعو صّظي  

   کاع اس پی صع زهار طال اس ظل ضاک   ذّو نبشٌ امیع رب ظمیعو صّظي

 

* * * 

 رب سنگ سظم ظِع سبّي کاشی   سزمست بعم هک طرظم ايى عیاشی  

 با مى زبباو زال می گفت سبّ   مى ذّ تّ بعم تّ نخش ذّو مى باشی  
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* * * 

 رب ػاش امیع اظر ربي يافتمی   هن رشتٍ خّيغ را سزي يافتمی  

و ِدّظ   اي کاع سّي ػعم ردي يافتمی    ات ذًع س تنلًاي سنعا

 

* * * 

 رب گخز ايپهل ِ سبّ اي ظطدّي   افرغ ضنصيى بکشتشار ِ ظب دّي  

 شض شخص زعزي را هک چرش بعخّي   صع بار ايپهل طرظ ِ صع بار سبّي  

 

* * * 

گاو اخباري   پخزي ظيعم هب ضاهن  ي خماري   گفتن يكنی س رفت

 گفتا می خّر هک همذّ ها شسیاري   ردنتف ِ ىبز باس نیامع باري  

 

* * * 
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 ات ذًع حعيث جنپ ِ چار اي طاقی   لکشم هچ يکي هچ صع زهار اي طاقی  

 ضاکین همٍ ذنگ شظاس اي طاقی   باظين همٍ باظٌ بیار اي طاقی  

 

* * * 

گاٌ می و هک ن ِانست س کّرث دّيی   ذًعا  کنن ره سّيی   رد باغ ر

 صحرا ذّ بهشت است س کّرث گن ضّي   ضنصيى هب بهشت با بهشتی رِيی  

 

* * * 

 انع اس تمًاي تّ ظي   انع سّظاي تّ ظي   افرغ شعٌ خّع باع هک پختٍ

 قصٍ هچ کنن هک هب تماضاي تّ ظي   ظاظنع ضرار کار صرظاي تّ ظي  

 

 ظري طرظم راي   رد پاهي چرش ظيعم استاظ بپاي   رد کارهگ کّسٌ

ي    میکرظ ظلخز کّسٌ را ظستٍ ِ سز   اس کلٍ پاظػاٌ ِ اس ظست صعا
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 * ** 

نی    رد ضّع ظلن گفت فلک پنُانی   زکمی هک قضا صّظ س مى میعا

 رد ظرظع خّيغ اظر مرا ظست بعي   خّظ را رباهنعمی س سزظرظانی  

 

* * * 

 ي می هک نيست رد ِي ضزري   رپ کى قعحی سخّر بمى ظٌ ظظري   ساو کّسٌ

 ظري   کًع کّسٌ ساو پيشتز اي صنن هک رد رَگذري   ضاک مى ِ تّ کّسٌ

 

* * * 

 ظر آمعنن سخّظ بعي انمعمی   ِر نخش شعو بمى بعي کی شعمی  

 هب ساو نبعي هک انعر ايى ظري خراب   هن آمعمی هن شعمی هن بعمی  
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* * * 

 ظر ظست ظهع س مغز گًعم اننی   ِس می ظِ منی س ضّسفًعي رانی  

 با الهل رخی ِ ضّهش شستانی   عيشی صّظ آو هن حع ره طلغانی  

 

* * * 

ّال فلک دملٍ پسًعيعٌ بعي    ظر کار فلک هب ػعل سنجیعٌ بعي   اح

کاراه رد ظرظِو   کی ضاطر اهل فضل رنجیعٌ بعي    ِر ػعل بعي ب

 

* * * 

ّاري   اهو کّسٌ  ظرا بپاي اظر هشیاري   ات ذًع کنی رب گل مرظم خ

ري   ايگشت صريعِو ِ کف کيخسزِ   رب چرش نُاظٌ اي هچ می  پًعا

 

* * * 
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گام  آِر می   اي ِ شيپ صبّذ اي صنن صرش پی   ربطاس رتاهن هن

 کافكًع سطاک صع زهاراو جن ِ کی   ايى آمعو تخزهم ِ رفتى ظي  

 

 پاياو
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