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  :درباره کتاب
 

برای اطالعات . این کتاب متعلق بھ تارنگار تنھایی، اولین و بزرگترین سایت مرجع در زمینھ عشق می باشد
  .بیشتر لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید

 
net.leomoon.blog://http   

 
 

  :درباره نویسنده
  
 

چنانکھ خود در آغاز لیلي و مجنون بھ آن اشاره (نام وي الیاس و لقب یا تخلص وي 
" موید"و نام جد اعالیش " ذکي"نام پدرش یوسف نام جدش . نظامي است) کرده

زادبوم نظامي را شھر .  بھ نام محمد داشتھ استبوده و سھ ھمسر و یک فرزند
  .گنجھ و اجدادش را اھل تفرش گفتھ اند

  
نظامي مانند اغلب اساتید باستان از تمام علوم عقلي و نقلي بھره مند و در علوم 

ادبي و عربي کامل عیار و در وادي عرفان و سیر و سلوک راھنماي بزرگ و در 
توار و سرمشق فرزندان بشر بوده و در فنون عقاید و اخالق ستوده پایبند و اس

حکمت از طبیعي و الھي و ریاضي دست داشتھ و گویند کھ اگر وارد مرحلھ 
شاعري نبود و بھ تدریس و تالیف علوم حکمیھ مي پرداخت در ردیف بزرگان 

  ...حکمت و فلسفھ بھ شمار مي آمد
  

 شعراي عالم نمي توان در پاکي اخالق و تقوي، نظیر حکیم نظامي را در میان تمام
در تمام دیوان وي یک لفظ رکیک و یک سخن زشت پیدا نمي شود و یک . پیدا کرد

از استاد بزرگ گنجھ . بیت ھجو از اول تا آخر زندگي بر زبانش جاري نشده است
شش گنجینھ در پنج بحر مثنوي جھان را یادگار است کھ مورد تقلید شاعران زیادي قرار گرفتھ است، ولي 

  :این شش دفتر عبارتند از. یچکدام از آنان نتوانستھ اند آنطور کھ باید و شاید از عھده تقلید برآیندھ
  

مخزن االسرار، خسرو و شیرین، لیلي و مجنون، ھفت پیکر، شرفنامھ و اقبالنامھ کھ ھمگي نشان دھنده ھنر 
 و عمرش را 602 تا 599ھاي وفات نظامي را بین سال. سخنوري و بالغت گوینده توانا آن منظومھ ھاست

.شصت و سھ سال و شش ماه نوشتھ اند
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  بھ نام ایزد بخشاینده
 

 

  نام تو نامھ کی کنم باز بی   ای نام تو بھترین سرآغاز

  جز نام تو نیست بر زبانم   ای یاد تو مونس روانم

  نام تو کلید ھر چھ بستند   ای کار گشای ھر چھ ھستند

  حجت نام تو مسجل یب   ای ھیچ خطی نگشتھ ز اول

  کوتھ ز درت دراز دستی   ای ھست کن اساس ھستی

  فیض تو ھمیشھ بارک اهللا   ای خطبھ تو تبارک اهللا

  بر درگھ تو بھ پرده داری   ای ھفت عروس نھ عماری

  دانای برونی و درونی   ای ھست نھ بر طریق چونی

  در کن فیکون تو آفریده   ای ھرچھ رمیده وارمیده

  با حکم تو سھت و نیست یکسان   قل و باعث جانای واھب ع

  عالم ز تو ھم تھی و ھم پر   ای محرم عالم تحیر

  ای نھی تو منکر امر معروف   ای تو بھ صفات خویش موصوف

  وز امر تو کائنات مشتق   ای امر تو را نفاذ مطلق

  مقصود دل نیازمندان   ای مقصد ھمت بلندان

   کن درون نشیناندر باز   ای سرمھ کش بلند بینان

  ز آغاز رسیده تا بھ انجام   ای بر ورق تو درس ایام

  سلطان توئی آن دگر کدامند   صاحب توئی آن دگر غالمند

  از شرک و شریک ھر دو خالی   راه تو بھ نور الیزالی

  عاجز شده عقل علت اندیش   در صنع تو کامد از عدد بیش

   کھ شایستکردی بھ مثابتی   ترتیب جھان چنانکھ بایست
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  حکم تو زد این طویلھ بام   بر ابلق صبح و ادھم شام

  ھفتاد گره بدو گشادی   گر ھفت گره بھ چرخ دادی

  صد آینھ را بدان زدودی   خاکستری ار ز خاک سودی

  نقش ھمھ در دو حرف خواندی   بر ھر ورقی کھ حرف راندی

  کردی تو سپھر بیستونی   کوه کنی ز کاف و نونی بی

  قفلش بھ کلید این دو حرفست   جا کھ خزینھ شگرفستھر 

  یک نکتھ درو خطا نکردی   حرفی بھ غلط رھا نکردی

  بھ زین نتوان رقم کشیدن   در عالم عالم آفریدن

  بخشی بھ من خراب گنجی   ھر دم نھ بھ حق دسترنجی

  وز گنج کس این کرم نیاید   گنج تو بھ بذل کم نیاید

  ولت تو دھی بھر کھ خواھید   از قسمت بندگی و شاھی

  احوال ھمھ تراست معلوم   از آتش ظلم و دود مظلوم

  ھم نامھ نانوشتھ خوانی   ھم قصھ نانموده دانی

  وآنگاه رھی چو موی باریک   عقل آبلھ پای و کوی تاریک

  این عقده بھ عقل کی گشاید   توفیق تو گر نھ ره نماید

  د بسوزدگر پای درون نھ   عقل از در تو بصر فروزد

  جستن ز من و ھدایت از تو   ای عقل مرا کفایت از تو

  چون راھنما توئی چھ باکست   من بددل و راه بیمناکست

  طاقت نھ چگونھ باشد این کار   عاجز شدم از گرانی بار

  کازرم تو ھست باک از آن نیست   کوشم و در تنم توان نیست می
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  است نوش یا زھرپیش تو یکی    گر لطف کنی و گر کنی قھر

  کز لطف زیم ز قھر میرم   شک نیست در اینکھ من اسیرم

  یا قھر مکن بھ قھر خویشم   یا شربت لطف دار پیشم

  ھم لطف برای ماست آخر   گر قھر سزای ماست آخر

  فتراک تو کی گذارم از دست   تا در نقسم عنایتی ھست

  ھم خطبھ نام تو سراید   وآن دم کھ نفس بھ آخر آید

  ھم نام تو در حنوط پیچم   ن لحظھ کھ مرگ را بسیجموآ

  ھرجا کھ روم تو را پرستم   چون گرد شود وجود پستم

  شیطان رجیم کیست باری   در عصمت اینچنین حصاری

  سرھنگی دیو کی کند سود   چون حرز توام حمایل آمود

  لبیک زنان بھ جستجویت   ام بھ کویت احرام گرفتھ

  ز احرام شکستنم نگھدار   اراحرام شکن بسی است زنھ

  ھان ای کس بیکسان تو دانی   من بیکس و رخنھا نھانی

  ھست از کرم تو ناگزیرم   چون نیست بھ جز تو دستگیرم

  گر بر مس من زنی شوم خاص   یک ذره ز کیمیای اخالص

  زر گردد خاک و در شود آب   آنجا کھ دھی ز لطف یک تاب

  وست روی مالمپیرایھ ت   من گر گھرم و گر سفالم

  گر عودم و گر درمنھ اینم   از عطر تو الفد آستینم

  افالس تھی شفاعت آرم   پیش تو نھ دین نھ طاعت آرم

  رحمت کن و دستگیر و دریاب   تا غرق نشد سفینھ در آب
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  وز مرکب جھل خود پیادم   بردار مرا کھ اوفتادم

  آنجا قدمم رسان کھ خواھی   ھم تو بھ عنایت الھی

  با نور خود آشنائیم ده   ز ظلمت خود رھائیم دها

  پروانھ دھی بھ ماه و خورشید   تا چند مرا ز بیم و امید

  بر شاه و شبان کنی حوالم   تا کی بھ نیاز ھر نوالم

  وز حضرت تو کریمتر کیست   تر چیست از خوان تو با نعیم

  منویس بھ این و آن براتم   از خرمن خویش ده زکاتم

  آباد شود بھ خاک و آبی   چو من خرابیتا مزرعھ 

  وابی کھ دغل برد ز پیشم   خاکی ده از آستان خویشم

  ضایع مکن از من آنچھ مانی   روزی کھ مرا ز من ستانی

  یک سایھ ز لطف بر من انداز   وآندم کھ مرا بھ من دھی باز

  آن سایھ کھ آن چراغ نوراست   آن سایھ نھ کز چراغ دور است

  چون نور ز سایھ دور گردم   سایھ نور گردمتا با تو چو 

  روزیش فروگذارم اینجا   با ھر کھ نفس برآرم اینجا

  اال در تو کھ الیزالیست   درھای ھمھ ز عھد خالیست

  ثباتست عھد از پس مرگ بی   ھر عھد کھ ھست در حیاتست

  یعنی کھ بھ مرگ و زندگانی   چون عھد تو ھست جاودانی

  از عھد تو روی برنتابم   مچندانکھ قرار عھد یاب

  با یاد تو یاد کس نیاید   یاد توام نفس نیاید بی

  ھا ندیده بودم وین تعبیھ   اول کھ نیافریده بودم
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  با زاز زمیم ادیم کردی   کیمخت اگر از زمیم کردی

  آرایش آفرین تو بستی   بر صورت من ز روی ھستی

  وجودمتا باز عدم شود    واکنون کھ نشانھ گاه جودم

  وآنجا کھ بریم زیر دستم   ھرجا کھ نشاندیم نشستم

  گھ بر سر تخت و گھ بن چاه   گردیده رھیت من در این راه

  ره مختلف است و من ھمانم   گر پیر بوم و گر جوانم

  ھم بر رق اولین نوردم   از حال بھ حال اگر بگردم

  آخر نگذاریم معطل   جاحتم آفریدی اول بی

  شناسم کان راه بتست می   ھراسمگر مرگ رسد چرا 

  کو راه سرای دوستانست   این مرگ نھ، باغ و بوستانست

  چون مرگ ازوست مرگ من باد   تا چند کنم ز مرگ فریاد

  این مرگ نھ مرگ نقل جایست   گر بنگرم آن چنان کھ رایست

  وز خوابگھی بھ بزم شاھی   از خورد گھی بھ خوابگاھی

  گردن نکشم ز خوابگاھش   خوابی کھ بھ بزم تست راھش

  خوش خسبم و شادمانھ خیزم   چون شوق تو ھست خانھ خیزم

  در نظم دعا دلیریی کرد   گر بنده نظامی از سر درد

  گر قطره برون دھد مریزش   از بحر تو بینم ابر خیزش

  در ھر لغتی ترا ستاید   گر صد لغت از زبان گشاید

  زار تقصیردارد رقم ھ   ھم در تو بھ صد ھزار تشویر

  دانی کھ لغت زبان الالن   ور دم نزند چو تنگ حاالن
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  ور خط ختنی نبشتھ تست   گر تن حبشی سرشتھ تست

  شویم دھن از زیاده گوئی   ای بشوئی گر ھر چھ نبشتھ

  ای داور داوران تو دانی   ور باز بھ داورم نشانی

  و ایام عنان ستاند از چنگ   زان پیش کاجل فرا رسد تنگ

  بر روضھ تربت رسولم   ره باز ده از ره قبولم
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  )ص(نعت پیغمبر اکرم 
 

 

  سلطان خرد بھ چیره دستی   ای شاه سوار ملک ھستی

  حلوای پسین و ملح اول   ای ختم پیمبران مرسل

  لشکرکش عھد آخرین تلب   نوباوه باغ اولین صلب

  فرمانده فتوی والیت   ای حاکم کشور کفایت

  شمشیر ادب خورد دو دستی   ودپرستیھرک آرد با تو خ

  وی منظر عرش پایگاھت   ای بر سر سدره گشتھ راھت

  روشن بتو چشم آفرینش   ای خاک تو توتیای بینش

  از باد بروت خود بمیرد   شمعی کھ نھ از تو نور گیرد

  یک زخمی اوضح الدالیل   ای قائل افصح القبایل

  داننده راز صبحگاھی   دارنده حجت الھی

  نسابھ شھر قاب قوسین    سید بارگاه کونینای

  ھفتاد ھزار پرده باال   رفتھ ز والی عرش واال

  محراب زمین و آسمان ھم   ای صدر نشین عقل و جان ھم

  نی شده آسمان زمینت نی   گشتھ زمی آسمان ز دینت

  بر ھفت فلک جنیبھ رانده   ای شش جھھ از تو خیره مانده

   دبدبھ را جھان شنودهکین   شش ھفت ھزار سال بوده

  جان بنده نویس آستانت   ای عقل نوالھ پیچ خوانت

  ھر جان کھ نھ مرده تو مرده   ھر عقل کھ بی تو عقل برده

  بوالقاسم وانگھی محمد   ای کینت و نام تو موید

  بر لوح سخن تمام حرف است   عقل ارچھ خلیفھ شگرف است
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  ردتا مھر محمدی ندا   ھم مھر مویدی ندارد

  بزم تو ورای ھفت خرگاه   ای شاه مقربان درگاه

  مقصود جھان جھان مقصود   صاحب طرف والیت جود

  سرچشمھ آب زندگانی   سر جوش خالصھ معانی

  روی تو چراغ چشم عالم   خاک تو ادیم روی آدم

  با ھفت فرس پیاده تست   دوران کھ فرس نھاده تست

  کندگمدر گشتن چرخ پی    طوف حرم تو سازد انجم

  با تو نکند چو خاک پستی   آن کیست کھ بر بساط ھستی

  وز بھر تو آفریده شد کون   اکسیر تو داد خاک را لون

  مقصود توئی ھمھ طفیلند   سر خیل توئی و جملھ خیلند

  شاھنشھ کشور حیاتی   سلطان سریر کایناتی

  گیسوی تو چتر و غمزه طغرا   لشگر گھ تو سپھر خضرا

  در نوبتی تو پنج نوبھ است   اصل توبھ استوین پنج نماز ک

  بستی در صد ھزار بیداد   در خانھ دین بھ پنج بنیاد

  بر چار خلیفھ وقف کرده   وین خانھ ھفت سقف کرده

  فاروق ز فرق ھم جدا بود   صدیق بھ صدق پیشوا بود

  با شیر خدای بود ھمدرس   وان پیر حیائی خدا ترس

  ن یک آبخورد بودندریحا   ھر چار ز یک نورد بودند

  خانھ بھ چھار حد مھیاست   زین چار خلیفھ ملک شدراست

  شد خوش نمک این چھارخانھ   ز آمیزش این چھارگانھ
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  زینگونھ چھار طاق دادی   دین را کھ چھار ساق دادی

  ھم جفت شد این چھار وھم طاق   چون ابروی خوب تو در آفاق

   تا کجاست تا عرشیک رقص تو   از حلقھ دست بند این فرش

* * *  
 

  معراج تو نقل آسمانی   ای نقش تو معرج معانی

  بر چھار گھر قدم نھادن   از ھفت خزینھ در گشاده

  بر فرق فلک زده شباھنگ   از حوصلھ زمانھ تنگ

  شبرنگ تو رقص راه برداشت   چون شب علم سیاه برداشت

  پرواز پری گرفت پایت   خلوتگھ عرش گشت جایت

  بر اوج سرای ام ھانی    از سرای فانیسر برزده

  کز بھر تو آسمان کمر بست   جبریل رسید طوق در دست

  نظاره تست ھر چھ ھستند   بر ھفت فلک دو حلقھ بستند

  مھ منتظر تو آفتابست   برخیز ھال نھ وقت خوابست

  منسوخ شد آیت وقوفت   در نسخ عطارد از حروفت

   برآید از شرقتا نور تو کی   زھره طبق نثار بر فرق

  زحمت ز ره تو کرده خالی   خورشید بھ صورت ھاللی

  موکب رو کمترین وشاقت   مریخ مالزم یتاقت

  از راه تو گفتھ چشم بد دور   دراجھ مشتری بدان نور

  در بندگی تو حلقھ در گوش   کیوان علم سیاه بر دوش

  شرط است برون شدن خرامان   در کوکبھ چنین غالمان

  قدر شب قدر خویش دریاب   تست بشتابامشب شب قدر
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  گشت از قدم تو عالم افروز   ای دولتی آن شبی کھ چون روز

  جدول بھ سپھر بر کشیدی   پرگار بھ خاک در کشیدی

  رفق روش تو کرد رامش   برقی کھ براق بود نامش

  طیاره شدی چو نیک بختی   بر سفت چنان نسفتھ تختی

  دوران دواسبھ را بماندی   زآنجا کھ چنان یک اسبھ راندی

  داده ز درت ھزار خوشھ   ربع فلک از چھارگوشھ

  بخش نظر تو مھر ما زاغ   از سرخ و سپید دخل آن باغ

  نھ طاس گذاشتی نھ پرچم   بر طره ھفت بام عالم

  ھم طاسک ماه را شکستی   ھم پرچم چرخ را گسستی

  ھم بال فکنده با تو ھم پر   طاوس پران چرخ اخضر

  ز دور خوانده) اهللا معک(   ل ز ھمرھیت ماندهجبری

  واورده بھ خواجھ تاش دیگر   میکائیلت نشانده بر سر

  ھم نیم رھت بمانده برجای   اسرافیل فتاده در پای

  برده بھ سریر سدره گاھت   رفرف کھ شده رفیق راھت

  اوراق حدوث در نوشتی   چون از سر سدره بر گذشتی

   طارم تنگبار عرشیتا   رفتی ز بساط ھفت فرشی

  از نور تو کرده عرش سایھ   سبوح زنان عرش پایھ

  ھفتاد حجاب را دریدی   از حجلھ عرش بر پریدی

  ھم تاج گذاشتی و ھم تخت   تنھا شدی از گرانی رخت

  از زحمت تحت وفوق رستی   بازار جھت بھم شکستی
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  در خیمھ خاص قاب قوسین   خرگاه برون زدی ز کونین

  ھم سر کالم حق شنیدی    ذوالجالل دیدیھم حضرت

  ھم دیدن وھم شنودنت پاک   از غایت وھم و غور ادراک

  درخواستھ خاص شد بھ نامت   درخواستی آنچھ بود کامت

  باز آمدی آنچنانکھ خواھی   از قربت حضرت الھی

  توقیع کرم در آستینت   گلزار شکفتھ از جبینت

  گناھکاراناز بھر چو ما    آورده برات رستگاران

  در سایھ خود کند پناھی   ما را چھ محل کھ چون تو شاھی

  بر ما نھ شگفت اگر نتابی   زآنجا کھ تو روشن آفتابی

  خضرای نبوتست جایت   دریای مروتست رایت

  تر از در نبوت بر بستھ   شد بی تو بھ خلق بر مروت

  دولت قلمیش در کشیده   ھر کھ از قدم تو سرکشیده

  بر منظره ابد نشستھ   وفات بستھوان کو کمر 

  جزیت ده نافھ نسیمت   باغ ارم از امید و بیمت

  چون گنج بھ خاک بازگشتھ   ای مصعد آسمان نوشتھ

  سری بگشای بر نظامی   از سرعت آسمان خرامی

  در برقع خواب چند باشی   موقوف نقاب چند باشی

  زشاھی دو سھ را بھ رخ دراندا   برخیز و نقاب رخ برانداز

  وین پرده ز روی کار برگیر   این سفره ز پشت بار برگیر

  ضدی ز چھار طبع بگشای   رنگ از دو سیھ سفید بزدای
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  یک دست کن این چھار پا را   وفا را یک عھد کن این دو بی

  حل ھمھ مشکالت کردی   چون تربیت حیات کردی

  باشد کھ بھ ما رسد نصیبی   زان نافھ بھ باد بخش طیبی

  در خاطر ما فکن یک آیت    لوح کھ خواندی از بدایتزان

  در دفتر ما نویس یک حرف   صرف زان صرف کھ یافتیش بی

  وز بت گر و بت شکن کدامیم   بنمای بھ ما کھ ما چھ نامیم

  نیروی دل نظامی از تو   ای کار مرا تمامی از تو

  وز بھر خدا شفاعتی کن   زین دل بھ دعا قناعتی کن

  وین پرده کھ ھست بر ندارند   فرو گذارندتا پرده ما 
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  برھان قاطع در حدوث آفرینش
 

 

  باید ھمھ شھر جام دادن   در نوبت بار عام دادن

  ریحان ھمھ وجود گشتن   فیاضھ ابر جود گشتن

  نقاب چون گل خندیدن بی   دریغ چون مل باریدن بی

  در راه ببدره زر فشاندن   ھرجای چو آفتاب راندن

  وامی و حالل کردن آن وام    را بھ بخشش عامدادن ھمھ

  کز فاقھ روزگار چون رست   پرسیدن ھر کھ در جھان ھست

  زان قطره چو غنچھ باز خندد   گفتن سخنی کھ کار بندد

  ریزم کھ حریف نازنین است   من کین شکرم در آستین است

  فرزند عزیز خود کند گوش   بر جملھ جھان فشانم این نوش

  خود قسم جگر بدو رسد باز   ن شوم غذاسازمن بر ھمھ ت

* * *  
 

  بر دار خلل ز راه بینش   ای ناظر نقش آفرینش

  مشغول پرستش و سجودیست   در راه تو ھر کرا وجودیست

  بیکار مدان نوای کس را   بر طبل تھی مزن جرس را

  در پرده مملکت بکاریست   ھر ذره کھ ھست اگر غباریست

  بر ھزل نباشد آفریده   این ھفت حصار برکشیده

  آخر بھ گزاف نیست کرده   وین ھفت رواق زیر پرده

  کوتاه کنم کھ نیست بازی   کار من و تو بدین درازی

  نز بھر ھوی و خواب و خورد است   دیباچھ ما کھ در نورد است

  کین در ھمھ گاو و خر بیابی   از خواب و خورش بھ اربتابی

   ورقی دگر نوشتندما را   زان مایھ کھ طبعھا سرشتند
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  سررشتھ کار باز جوئیم   تا در نگریم و راز جوئیم

  جوئیم یکایک این و آن را   بینیم زمین و آسمان را

  او کیست کیای کار او کیست   کاین کار و کیائی از پی چیست

  شک نیست در آنکھ آفرید است   ھر خط کھ برین ورق کشید است

   گواه کار سازیستترتیب   بر ھر چھ نشانھ طرازیست

  کین نکتھ بھ دوست رھنمایت   سوگند دھم بدان خدایت

  کاول نھ بھ صیقلی رسید است   کان آینھ در جھان کھ دید است

  ھردم کھ جز این زنی وبال است   صیقلی آینھ محال است بی

  آراستھ کن نظر بھ توفیق   در ھر چھ نظر کنی بھ تحقیق

  وری ورای دیده است دیدهکان    منگر کھ چگونھ آفریده است

  وآن وضع بھ خود چگونھ شد راست   بنگر کھ ز خود چگونھ برخاست

  کان از دگری مالزم آید   تا بر تو بھ قطع الزم آید

  رستی تو ز جھل و من ز دشنام   چون رسم حوالھ شد برسام

  جز مبدع او در او میندیش   ھر نقش بدیع کایدت پیش

  گر پای برون نھی خوری سنگ   زین ھفت پرند پرنیان رنگ

  معلوم تو گردد ار بکوشی   پنداشتی این پرند پوشی

  دیدن نتوان بھ چشم بینش   سررشتھ راز آفرینش

  کورا سررشتھ وا توان یافت   این رشتھ قضا نھ آنچنان تافت

  بر کس نکند گره گشائی   سررشتھ قدرت خدائی

  یداکین رقعھ چگونھ کرد پ   عاجز ھمھ عاقالن و شیدا
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  ممکن کھ تواند آنچنان کرد   گرداند کس کھ چون جھان کرد

  تر از خیالست چونیش برون   چون وضع جھان ز ما محالست

  سریست ز چشم ما نھانی   در پرده راز آسمانی

  توانم آنجا پی برد نمی   چندانکھ جنیبھ رانم آنجا

  خواندم ھمھ نسخھ نجومی   در تختھ ھیکل رقومی

  آرام گھی درون ندیدم   ز آن برون کشیدمبر ھر چھ ا

  ایش باز کردند بر تعبیھ   دانم کھ ھر آنچھ ساز کردند

  ای در آن ھست پوشیده خزینھ   ھرچ آن نظری در او توان بست

  پوالد بود نھ آبگینھ   آن کن کھ کلید آن خزینھ

  شربت طلبی نھ زھر یابی   تا چون بھ خزینھ در شتابی

  جدول کش خود خطی کشیدست   دستپیرامن ھر چھ ناپدی

  عطفیست بھ میل بازگشتھ   وآن خط کھ ز اوج بر گذشتھ

  جز باز پس آمدن نداند   کاندیشھ چو سر بھ خط رساند

  در گام نخست باز گردد   پرگار چو طوف ساز گردد

  از بھر چنین بھانھ بستند   این حلقھ کھ گرد خانھ بستند

  تھ شود چو حلقھ بر درسرگش   تا ھر کھ ز حلقھ بر کند سر

  کین سلسلھ را ھم آخری ھست   در سلسلھ فلک مزن دست

  کو نیز رسد بھ آخر کار   گر حکم طبایع است بگذار

  کانجا بھ طریق عجز راھیست   تر ازین حوالھ گاھیست بیرون

  کو پرده کژ نداد کس را   زان پرده نسیم ده نفس را
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  جھت خیال بازیھست از    این ھفت فلک بھ پرده سازی

  واین پرده بھ خود شناخت نتوان   زین پرده ترانھ ساخت نتوان

  شناسی ھم پرده خود نمی   گر پرده شناس ازین قیاسی

  پرده مزن دمی بر این ساز بی   گر باربدی بھ لحن و آواز

  در خلوت ھیچ پرده منشین   با پرده دریدگان خودبین

   بھ نیکنامیمعروف شوی   آن پرده طلب کھ چون نظامی

* * *  
 

  سیلی خود خاک و باد بودن   تا چند زمین نھاد بودن

  مشغول شدن بھ خار و خاشاک   چون باد دویدن از پی خاک

  فراش گریوه مغاکست   بادی کھ وکیل خرج خاکست

  گھ مایھ برد گھی بیارد   بستاند ازین بدان سپارد

  درزخاکیست نھاده درز بر    چندان کھ زمیست مرز بر مرز

  زین ساید خاک و زان بریزد   گھ زلزلھ گاه سیل خیزد

  درزی زخریطھ واگشاید   چون زلزلھ ریزد آب ساید

  ای شود سرانجام وادی کده   ھای ایام وان درز بھ صدمھ

  خاریده باد و چاک آبست   جوئی کھ درین گل خرابست

  ابر و فلک است در تک و تاز   از کوی زمین چو بگذری باز

  افتاده بھ شکل گوی در خرط   بھ میانھ دگر شرطھر یک 

  ھر خط کھ بھ گرد او چنین است   این شکل کری نھ در زمین است

  تا یک دو سھ نیزه بر ستیزد   ھر دود کزین مغاک خیزد

  گردد بھ طواف دیر خاکی   وآنگھ بھ طریق میل ناکی
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  تا مصعد خود شود شتابان   ابری کھ برآید از بیابان

  از حد صعود بر نجوشد   ج صعود خود بکوشدبر او

  پذیرد از دایره میل می   او نیز طواف دیر گیرد

  سر بر افق زمین نھاده   بینیش چو خیمھ ایستاده

  دانی کھ بھ دایره است میلش   تا در نگری بھ کوچ و خیلش

  میلش بھ والیت محیط است   ھر جوھر فردکو بسیط است

  رود در اوج است چندان کھ ھمی   گردون کھ محیط ھفت موج است

  ھرجا کھ رود بھ سوی باالست   گر در افق است و گر در اعالست

  باالئی او تمامی اوست   زآنجا کھ جھان خرامی اوست

  باالی فلک جز این نگویند   باال طلبان کھ اوج جویند

  خود در ھمھ علم روشنائیست   نز علم فلک گره گشائیست

  از چار گھر در اوست چیزی   گرمایھ جویست ور پشیزی

  کین دانھ در آب و خاک چون رست   اما نتوان نھفت آن جست

  بخشیدن صورتش چھ داند   گرمایھ زمین بدو رساند

  در دانھ جمال خوشھ کی بود   بود وآنجا کھ زمین بھ زیر پی

  در قالب صورتش کھ ریزد   گیرم کھ ز دانھ خوشھ خیزد

   سببی است حال گردانآخر   در پرده این خیال گردان

  بنمای کھ این سخن عزیز است   نزدیک تو آن سبب چھ چیز است

  داند کھ مسبب آفریند   داننده ھر آن سبب کھ بیند

  پابست مشو بھ دام این دیر   زنھار نظامیا در این سیر
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  سبب نظم کتاب
 

 

  بودم بھ نشاط کیقبادی   روزی بھ مبارکی و شادی

  دیوان نظامیم نھاده   ابروی ھاللیم گشاده

  اقبال بھ شانھ کرده مویم   آیینھ بخت پیش رویم

  روزم بھ نفس شده خجستھ   صبح از گل سرخ دستھ بستھ

  من بلبل باغ و باغ سرمست   پروانھ دل چراغ بر دست

  در درج ھنر قلم کشیده   بر اوج سخن علم کشیده

  دراج زبان بھ نکتھ گفتن   منقار قلم بھ لعل سفتن

  کاقبال رفیق و بخت یار است   خاطرم اینکھ وقت کار استدر 

  وز شغل جھان تھی نشینم   تا کی نفس تھی گزینم

  پھلو ز تھی روان تھی کرد   دوران کھ نشاط فربھی کرد

  نانی نرسد تھی در این راه   سگ را کھ تھی بود تھی گاه

  کانراست جھان کھ با جھان ساخت   برساز جھان نوا توان ساخت

  کو با ھمھ چون ھوا بسازد   دن بھ ھوا کسی فرازدگر

  جنسی بھ دروغ بر تراشد   چون آینھ ھر کجا کھ باشد

  چون پرده کج خالف گویست   ھر طبع کھ او خالف جویست

  کردی ز من التماس کاری   ھان دولت گر بزرگواری

  واختر بھ گذشتن اندران حال   من قرعھ زنان بھ آنچنان فال

  دولت کھ دھد چنان دھد گنج   نان برد رنجمقبل کھ برد چ

  آورد مثال حضرت شاه   در حال رسید قاصد از راه

  ده پانزده سطر نغز بیشم   بنوشتھ بھ خط خوب خویشم
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  تر ز شب چراغی افروختھ   ھر حرفی از او شکفتھ باغی

  جادو سخن جھان نظامی   کای محرم حلقھ غالمی

   از سخن برانگیزسحری دگر   از چاشنی دم سحر خیز

  بنمای فصاحتی کھ داری   در الفگھ شگفت کاری

  رانی سخنی چو در مکنون   خواھم کھ بھ یاد عشق مجنون

  بکری دو سھ در سخن نشانی   چون لیلی بکر اگر توانی

  جنبانم سر کھ تاج سر بین   تا خوانم و گویم این شکربین

  آراستھ کن بھ نوک خامھ   باالی ھزار عشق نامھ

  شاید کھ در او کنی سخن صرف   اه ھمھ حرفھاست این حرفش

  این تازه عروس را طرازی   در زیور پارسی و تازی

  کابیات نو از کھن شناسم   دانی کھ من آن سخن شناسم

  ده پنج زنی رھا کن از دست   تا ده دھی غرایبت ھست

  کشی در در مرسلھ کھ می   بنگر کھ ز حقھ تفکر

  ترکانھ سخن سزای ما نیست   تترکی صفت وفای مانیس

  او را سخن بلند باید   آن کز نسب بلند زاید

  از دل بھ دماغ رفت ھوشم   چون حلقھ شاه یافت گوشم

  نھ دیده کھ ره بھ گنج یابم   نھ زھره کھ سر ز خط بتابم

  از سستی عمر و ضعف حالت   سرگشتھ شدم دران خجالت

   باز گویموین قصھ بھ شرح   کس محرم نھ کھ راز گویم

  آن بر دل من چو جان گرامی   فرزند محمد نظامی
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  در پھلوی من چو سایھ بنشست   این نسخھ چو دل نھاد بر دست

  کی آنکھ زدی بر آسمان کوس   داد از سر مھر پای من بوس

  چندین دل خلق شاد کردی   خسروشیرین چو یاد کردی

  فتتا گوھر قیمتی شود ج   لیلی و مجنون ببایدت گفت

  طاووس جوانھ جفتھ بھتر   این نامھ نغز گفتھ بھتر

  شروان چھ کھ شھریار ایران   خاصھ ملکی چو شاه شروان

  سرسبز کن و سخن نوازست   نعمت ده و پایگاه سازست

  بنشین و طراز نامھ کن راست   این نامھ بھ نامھ از تو در خواست

  ای آینھ روی آھنین رای   گفتم سخن تو ھست بر جای

  اندیشھ فراخ و سینھ تنگست   یکن چھ کنم ھوا دو رنگستل

  گردد سخن از شد آمدن لنگ   دھلیز فسانھ چون بود تنگ

  تا طبع سواریی نماید   میدان سخن فراخ باید

  تفسیر نشاط ھست ازو دور   این آیت اگرچھ ھست مشھور

  زین ھردو سخن بھانھ ساز است   افزار سخن نشاط و ناز است

  باشد سخن برھنھ دلگیر   و بند و زنجیربر شیفتگی 

  پیداست کھ نکتھ چند رانم   ای کھ ره ندانم در مرحلھ

  نھ رود و نھ می نھ کامکاری   نھ باغ و نھ بزم شھریاری

  تا چند سخن رود در اندوه   بر خشکی ریگ و سختی کوه

  تا بیت کند بھ قصھ بازی   باید سخن از نشاط سازی

  کس گرد نگشتش از ماللت   تاین بود کز ابتدای حال
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  تا این غایت نگفت زان ماند   گوینده ز نظم او پر افشاند

  کاین نامھ بھ نام من بپرداز   چون شاه جھان بھ من کند باز

  آنجاش رسانم از لطافت   با اینھمھ تنگی مسافت

  ریزد گھر نسفتھ بر راه   کز خواندن او بھ حضرت شاه

  عاشق شود ار نمرده باشد   شداش اگر فسرده با خواننده

  کاین گنج بھ دوست در گشاده   باز آن خلف خلیفھ زاده

  یک اللھ آخرین صبوحم   یک دانھ اولین فتوحم

  یعنی لقبش برادر من   گفت ای سخن تو ھمسر من

  اندیشھ نظم را مکن سست   ای چنین چست در گفتن قصھ

  شانیستاین قصھ بر او نمک ف   ھرجا کھ بدست عشق خوانیست

  بر سفره کباب خام دارد   گرچھ نمک تمام دارد

  پختھ بھ گزارش تو گردد   چون سفتھ خارش تو گردد

  وانگاه بدین برھنھ روئی   زیبا روئی بدین نکوئی

  زین روی برھنھ روی مانداست   کس در نھ بھ قدر او فشانده است

  پیراھن عاریت نپوشد   جانست و چو کس بھ جان نکوشد

  کس جان عزیز را نینداخت   جان ز جان توان ساختپیرایھ 

  وین جان عزیز محرم تست   جان بخش جھانیان دم تست

  از بنده دعا ز بخت یاری   از تو عمل سخن گزاری

  دل دوختم و جگر دریدم   چون دل دھی جگر شنیدم

  کان کندم و کیمیا گشادم   در جستن گوھر ایستادم
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  دیشھ بد از درازی راهکان   راھی طلبید طبع کوتاه

  چابکتر از این میانھ گاھی   تر از این نبود راھی کوتھ

  ماھیش نھ مرده بلکھ زنده   بحریست سبک ولی رونده

  گویند و ندارد این طراوت   بسیار سخن بدین حالوت

  بر نارد گوھری چنین خاص   زین بحر ضمیر ھیچ غواص

   از ھنر پراز عیب تھی و   ای در ھر بیتی از او چھ رستھ

  یک موی نبود پای لغزم   در جستن این متاع نغزم

  داد خاریدم و چشمھ آب می   داد گفتم و دل جواب می می

  در زیور او بھ خرج کردم   دخلی کھ ز عقل درج کردم

  شد گفتھ بھ چار ماه کمتر   این چار ھزار بیت اکثر

  در چاره شب تمام بودی   گر شغل دگر حرام بودی

  آبادتر آنکھ گوید آباد   این عروس آزادبر جلوه 

  ثی و فی دال در سلخ رجب بھ   آراستھ شد بھ بھترین حال

  ھشتاد و چھار بعد پانصد   تاریخ عیان کھ داشت با خود

  و انداختمش بدین عماری   پرداختمش بھ نغز کاری

  اال نظر مبارک شاه   تا کس نبرد بھ سوی او راه
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  بن منوچھردر مدح شروانشاه اختسان 
 

 

  سر جملھ جملھ شھریاران   سر خیل سپاه تاجداران

  مطلق ملک الملوک عالم   خاقان جھان ملک معظم

  دارای سپیدی و سیاھی   دارنده تخت پادشاھی

  یعنی کھ جالل دولت و دین   صاحب جھت جالل و تمکین

  زیبنده ملک ھفت کشور   تاج ملکان ابوالمظفر

  رو کیقباد پایھکیخس   شروانشھ آفتاب سایھ

  مھریست کھ مھر شد غالمش   شاه سخن اختسان کھ نامش

  پیدا نھ خلیفھ نھفتھ   سلطان بھ ترک چتر گفتھ

  در صدف ملک منوچھر   بھرام نژاد و مشتری چھر

  شاھیش بھ نسل دل مسلسل   زین طایفھ تا بھ دور اول

  تا آدم ھست شاه بر شاه   اش کھ رسیده گاه بر گاه نطفھ

  کوتھ قلم و دراز شمشیر   ک جھان کھ باد تا دیردر مل

  نقیصھ چون عقل فرمانده بی   نقل اورنگ نشین ملک بی

  محراب دعای ھفت مردان   گردنکش ھفت چرخ گردان

  سردار و سریر دار آفاق   رزاق نھ کاسمان ارزاق

  دانای رموز آسمانی   فیاضھ چشمھ معانی

   مومشنرمست چنانکھ مھر   اسرار دوازده علومش

  یک دیده چھار دست و نھ پشت   این ھفت قواره شش انگشت

  مانده است چو حلقھ سر بھ چنبر   تا بر نکشد ز چنبرش سر

  زو آب حیات وام دارد   دریای خوشاب نام دارد
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  بحر از کرمش سرای گشتھ   کان از کف او خراب گشتھ

  زان سو کرمش جھان فشاند   زین سو ظفرش جھان ستاند

  بخشد بھ جناح تازیانھ   د بھ بال رک روانھگیر

  دوزخ جھد از دماغ لختش   کوثر چکد از مشام بختش

  شایستھ بزم و رزم از آنست   خورشید ممالک جھانست

  بر راست و چپش گرفتھ آرام   مریخ بھ تیغ و زھره با جام

  مریخ کند سلیح داری   زھره دھدش بھ جام یاری

  ام چو کوه لعل ریزدوز ج   از تیغش کوه لعل خیزد

  خونی و مییست لعل کردار   چون بنگری آن دو لعل خونخوار

  لطفیست چنانکھ باد باقی   لطفش بگھ صبوح ساقی

  زخمیست کھ چشم زخم ازو دور   زخمش کھ عدو بھ دوست مقھور

  ھرجا کھ رسد جگر نوازد   در لطف چو باد صبح تازد

  د سوخت در حالبر ھر کھ فتا   در زخم چو صاعقھ است قتال

  تر زخم از شب ھجر جانستان   تر لطف از دم صبح جان فشان

  پوالدین صخره را بسنبد   چون سنجق شاھیش بجنبد

  غوغای زمین جوی نیرزد   چون طره پرچمش بلرزد

  کاتش زبر است و آب زیر است   در گردش روزگار دیر است

  بگذشت محیط آب از آتش   تا او شده شھسوار ابرش

  فغفور گدای کیست باری    بھ درش جنیبھ داریقیصر

  یک عطسھ بزم اوست گوئی   روئی خورشید بدان گشاده
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  در غاشیھ داریش حقیر است   وان بدر کھ نام او منیر است

  چون نیزه عادیان سنان کش   گویند کھ بود تیر آرش

  در مجری ناوک افتد آن تیر   با تیر و کمان آن جھانگیر

  شکلی و شمایلی دالویز   شت شخص پرویزگویند کھ دا

  پرویز بھ قایمی بریزد   با گرد رکابش ار ستیزد

  بربست اجل ره گریزش   بر ھر کھ رسید تیغ تیزش

  یک حلقھ در آن زره نمانده   بر ھر زرھی کھ نیزه رانده

  شخص دو جھان دو نیم کرده   زوبینش بھ زخم نیم خورده

   چو روزگارقاھردر کینھ   در مھر چو آفتاب ظاھر

  چون مھر بھ کینھ شیر گیر است   نظیر است چون صبح بھ مھر بی

  گرد کمر زمانھ شش طرف   بربست بھ نام خود بھ شش حرف

  بر نرد شده ندب تمامش   از شش زدن حروف نامش

  با صرصر قھر او نکو شد   گر دشمن او چو پشھ جو شد

  زدسایھ بھ طالیھ خود گری   چون موکب آفتاب خیزد

  شیر از نمط زمین شود گم   آنجا کھ سمند او زند سم

  کس نامھ زندگی نخواند   تیرش چو برات مرگ راند

  لعل از دل سنگ خون برآرد   چون خنجر جزع گون برآرد

  ده ده سر دشمنان رباید   چون تیغ دو رویھ بر گشاید

  تنھا زدنش چو آفتابست   بر دشمن اگر فراسیابست

  کو باشد خصم را شکستھ   تھلشگر گره کمر نبس
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  از لشگر خصم کس ندیده   چون لشگر او بدو رسیده

  لشکر شکنیش ازین حسابست   صد رستمش ارچھ در رکابست

  پیدا شود ابر نو بھاری   چون بزم نھد بھ شھر یاری

  بخشد نھ چنانکھ باز بیند   چندان کھ وجوه ساز بیند

  نکند بھ سالھا درجدوران    چندان کھ بھ روزی او کند خرج

  تحریر غالم خیل خیل است   بخشیدن گوھرش بھ کیل است

  روزی نبود کھ صد نبخشید   زان جام کھ جم بھ خود نبخشید

  کز خلعت او نشان ندارد   سفتی جسد جھان ندارد

  چینی نھ کھ چین حقیر باشد   یا جودش مشک قیر باشد

  بخشید بھ قصیده دیاری   گیرد بھ جریده حصاری

  دریاش نیاورد در آغوش   آن فیض کھ ریزد او بھ یک جوش

  گوئی نھ زر است سنگالخست   زر با دل او کھ بس فراخست

  شاه اوست گر او خزینھ ریزد   گر ھر شھ را خزینھ خیزد

  کافزون کندش ز پیل محمود   ای آن چنان کند جود با پشھ

  پیالن نکشند پیل پایش   در سایھ تخت پیل سایش

  دریای روان فرات ساکن   رات شد ولیکندریای ف

  نوروز بزرگوار باشد   آن روز کھ روز بار باشد

  کو چون بود از شکوه بر تخت   نادیھ بگویم از جد و بخت

  صف بستھ ستاره گردش انبوه   چون بدر کھ سر برآرد از کوه

  کاید بھ نظاره گاه گلشن   یا چشمھ آفتاب روشن
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  د بھ نزول صبحگاھیکای   یا پرتو رحمت الھی

  چشم بد خلق ازو شود دور   ھر چشم کھ بیند آنچنان نور

  در عشق محمدی تمامم   یارب تو مرا کاویس نامم

  روزیم کن آنچھ در خیالست   زان شھ کھ محمدی جمالست
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  خطاب زمین بوس
 

 

  دلخوش کن آدمی و آدم   ای عالم جان و جان عالم

  و فزون ز تخت جمشیدتخت ت   تاج تو ورای تاج خورشید

  و آزدی مردم از غالمیت   آبادی عالم از تمامیت

  )صح ذلک(توقیع ترا بھ    موال شده جملھ ممالک

  ھم حکم جھان بھ تو مسلم   ھم ملک جھان بھ تو مکرم

  ھم سکھ تو خلیفھ احرام   ھم خطبھ تو طراز اسالم

  زر خیزد از او بھ جای خاشاک   گر خطبھ تو دمند بر خاک

  کس در نزند بھ سیم و زر چنگ   ر سکھ تو زنند بر سنگو

  دولت بھ یتاق نیزه داریت   راضی شده از بزرگواریت

  کاه و جو ازان کشد در انبار   میرآخوری تو چرخ را کار

  چو خوشھ و کاه کھکشانست   آنچھ از جو و کاه او نشانست

  وز باد صبا عبیر بوئی   بردی ز ھوا لطیف خوئی

  روزی ده اصل امھاتست   چشمھ حیاتستفیض تو کھ 

  خاک قدم تو از مطیعی   پالوده راوق ربیعی

  زند الف از بندگی تو می   ھرجا کھ دلیست قاف تا قاف

  چون فضل خدا گناه بخشی   چون دست ظفر کاله بخشی

  پیش و پس ملک ھست پاست   باقیست بھ ملک در سیاست

  ناھیور پس باشی جھان پ   گر پیش روی چراغ راھی

  چون صبح پسین منیر و صادق   چون مشعلھ پیش بین موافق

  حکم عمل جھان تو داری   دیوان عمل نشان تو داری



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 32صفحھ 

 

  بر خاک تو عبده نویسند   آنھا کھ در این عمل رئیسند

  در مملکت تو کار فرمای   مستوفی عقل و مشرف رای

  در حق تو صاحب اعتقاد است   دولت کھ نشانھ مراد است

  از سایھ دولت تو خیزد   ت کھ عدو ازو گریزدنصر

  از دولت و نصرت آفریده است   گوئی علمت کھ نور دیده است

  بندی کمر ھزار مردی   با ھر کھ بھ حکم ھم نبردی

  در دامنش افکنی سرش را   آنکھ بھ خون کنی برش را بی

  بر تخت سعادتش نشانی   وآنکس کھ نظر بدو رسانی

  واباد کنی والیتش را   ابر فتح نویسی آیتش ر

  فرخنده شد از بلند نامی   گرچھ نظر تو بر نظامی

  بر دولت تو خجستھ رویست   او نیز کھ پاسبان کویست

  چون فرخی تمام دارد   مرغی کھ ھمای نام دارد

  ش نشگفت کھ فرخست سایھ   ش این مرغ کھ مھر تست مایھ

  ورد نفسش دعای شاھست   ھر مرغ کھ مرغ صبحگاھست

  بر فتح و ظفر مقام دارد   با رفعت و قدر نام دارد

  با فتح و ظفر سریر و گاھت   با رفعت و قدر باد جاھت

  معزول مباد عالم از تو   عالم ھمھ سالھ خرم از تو

  توفیق رفیق کار بادت   اقبال مطیع و یار بادت

  از دولت شاه و شاھزاده   چشم ھمھ دوستان گشاده
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   فرزند شروانشاهسپردن فرزند خویش بھ
 

 

  بنمود سپیدی از سیاھی   چون گوھر سرخ صبحگاھی

  پشت من و پشت زاده من   آن گوھر کان گشاده من

  وز گوھر کان شھ سخن راند   گوھر بھ کاله کان برافشاند

  درکش بھ پناه آن خداوند   کاین بیکس را بھ عقد و پیوند

  نوآموزکو نو قلم است و من    بسپار مرا بھ عھدش امروز

  اندرز ترا بھ فال گیرد   تا چون کرمش کمال گیرد

  خرد است ولی بزرگ رایست   کان تخت نشین کھ اوج سایست

  جسم ملک است و جان ملک است   سیاره آسمان ملک است

  ھم والی عھد و ھم ولیعھد   آن یوسف ھفت بزم و نھ مھد

  در صدف ملک منوچھر   نومجلس و نو نشاط و نومھر

  مندی مغز ملکان بھ ھوش   جھان بھ سر بلندیفخر دو 

  منصوبھ گشای بیم و امید   ستان ماه و خورشید میراث

  محراب نماز تاجداران   نور بصر بزرگواران

  کاقبال بھ روی اوست محتاج   ی تخت و مفخر تاج پیرایھ

  چشم ملک اختسان گشاده   ای از شرف تو شاھزاده

   دو رنگ صبحگاھیچون سیب   ممزوج دو مملکت بھ شاھی

  از تخمھ کیقباد مانده   یک تخم بھ خسروی نشانده

  یک نقطھ نو نشستھ بر گار   در مرکز خط ھفت پرگار

  وز چشم بدت نگاه دارد   ایزد بھ خودت پناه دارد

  کز غایت ذھن و ھوشیاری   دارم بھ خدا امیدواری
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  کماده شوی بھر کفایت   آنجات رساند از عنایت

  ھم گفتھ بخردان بدانی   خسروان بخوانیھم نامھ 

  بینی چو مھ دو ھفتھ در برج   این گنج نھفتھ را درین درج

  ناید ز قران ھیچ عھدی   دانی کھ چنین عروس مھدی

  تیمار برادرش بداری   گر در پدرش نظر نیاری

  رسمی ابدی کنی بھ نامش   از راه نوازش تمامش

  ز پس نباشدسر پیش و نظر    تا حاجتمند کس نباشد

  اقبال تو باد و دولت شاه   این گفتم و قصھ گشت کوتاه

  وین سرو مباد ازان چمن دور   آن چشم گشاده باد از این نور

  پشت و دل دشمنان شکستھ   روی تو بھ شاه پشت بستھ

  چون خضر بھ آب زندگانی   زنده بھ تو شاه جاودانی

  پیکرافروختھ باد از این دو    اجرام سپھر اوج منظر
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  در شکایت حسودان و منکران
 

 

  گویای جھان چرا خموش است   بر جوش دال کھ وقت جوش است

  بھ زین سخنی کجاست امروز   میدان سخن مراست امروز

  گر محتشمم ز گنج خویشم   اجری خور دسترنج خویشم

  مجموعھ ھفت سبع خوانم   زین سحر سحرگھی کھ رانم

   شدنش وبال باشدمنکر   سحری کھ چنین حالل باشد

  کایینھ غیب گشت نامم   در سحر سخن چنان تمامم

  دارد سر معجز مسیحی   شمشیر زبانم از فصیحی

  کز جذر اصم زبان گشاید   نطقم اثر آنچنان نماید

  کانگشت بر او نھی بسوزد   حرفم ز تبش چنان فروزد

  آوازه بھ روزگار من یافت   شعر آب ز جویبار من یافت

  در سایھ من جھان خورانند   ان کھ نان خورانندنمک این بی

  روبھ ز شکار شیر سیر است   افکندن صید کار شیر است

  آن بھ کھ ز من خورند خلقی   از خوردن من بھ کام و حلقی

  دور از من و تو بھ ژاژ خائی   حاسد ز قبول این روائی

  تعریض مرا گرفتھ در دست   چون سایھ شده بھ پیش من پست

  او پیش نھد دغل درآئی   سرائی  کنم غزلگر پیشھ

  او باز کند قالیدی سست   گر ساز کنم قصایدی چست

  قصھ چھ کنم کھ قصھ خواند   بازم چو بھ نظم قصھ راند

  او نیز زند ولیک مقلوب   من سکھ زنم بھ قالبی خوب

  پیداست در آب تیره انجم   کپی ھمھ آن کند کھ مردم
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  از سایھ خویش ھست رنجور   نوربر ھر جسدی کھ تابد آن 

  در طنز گری گران نورداست   سایھ کھ نقیصھ ساز مردست

  چون چشمش نیست کی بود شرم   طنزی کند و ندارد آزرم

  آزاد نبود از این طالیھ   پیغمبر کو نداشت سایھ

  از چرک دھان سگ چھ باکست   دریای محیط را کھ پاکست

  ز خون جوشانسرخست رخم    ھرچند ز چشم زرد گوشان

  روئی اما نھ ز روی تلخ   شوئی چون بحر کنم کناره

  شوم سست وز خنده چو شمع می   خورم چست زخمی چو چراغ می

  با سنگ دالن چرا نشینم   چون آینھ گر نھ آھنینم

  جان کندن خصم بین ز دردم   کان کندن من مبین کھ مردم

  کاال شب چارشنبھی نیست   در منکر صنعتم بھی نیست

  بد گویدم ارچھ بانگ دزدست   دزد در من بھ جای مزدست

  در کوی دوند و دزد گویند   دزدان چو بھ کوی دزد جویند

  بد گفتن من وبال باشد   در دزدی من حالل بادش

  کند اینقدر نداند بد می   بیند ھنر و ھنر نداند

  وز کور شد است کورتر باد   بصر باد گر با بصر است بی

  دزد افشاریست این نھ آزرم    گدازم از شرماو دزدد و من

  گو خیزد و بیا کھ در گشاد است   نی چو بھ کدیھ دل نھاد است نی

  گر من بدمی چھ چاره بودی   آن کاوست نیازمند سودی

  در دزدی مفلسی چھ بینم   گنج دو جھان در آستینم
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  گو خواه بدزد و خواه بستان   ام بھ زیر دستان واجب صدقھ

  از نقب زنان چگونھ رنجم   ای در است و کان گنجمدری

  توان داشت خوبی بھ سپند می   توان داشت گنجینھ بھ بند می

  با درع سپندیار زادم   مادر کھ سپندیار دادم

  بینی عدد ھزار و یک نام   در خط نظامی ار نھی گام

  ھم با نود و نھ است نامش   والیاس کالف بری ز المش

  با صد کم یک سلیح دارم   یک حصارمزینگونھ ھزار و 

  ھم ایمنم از بریدن گنج   ھم فارغم از کشیدن رنج

  نقاب در او چکار دارد؟   گنجی کھ چنین حصار دارد

  ھرجا کھ رطب بود خار   مار اینست کھ گنج نیست بی

  بدنام کنی ز ھمرھان داشت   ھر ناموری کھ او جھانداشت

  رست  برادران نمیاز حقد   بست یوسف کھ ز ماه عقد می

  برد جفای ھر جھودی می   عیسی کھ دمش نداشت دودی

  ھم خستھ خار بولھب بود   احمد کھ سرآمد عرب بود

  پی نیش مگس کم انگبین است   دیر است کھ تا جھان چنین است

* * *  
 

  نازرد زمن جناح موری   تا من منم از طریق زوری

  شوریدن کار کس نجستم   دری بھ خوشاب نشستم

  در حق سگی بدی نگویم   زآنجا کھ نھ من حریف خویم

  دلیریم داد) العیب لھ(   بر فسق سگی کھ شیریم داد

  وین گفتھ کھ شد نگفتھ بھتر   دانم کھ غضب نھفتھ بھتر
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  زبانی غیرتی است بی بی   لیکن بھ حساب کاردانی

  داند کھ متاع ما کجائیست   آن کس کھ ز شھر آشنائیست

  خصمش نھ منم کھ جز منی ھست   کژی من کشد دستوانکو بھ 

  روئی خور جگری بھ تازه می   خاموش دال ز ھرزه گوئی

  زن بر دست کشنده بوس می   زن چون گل بھ رحیل کوس می

  دار سر نیست کاله پیش می   دار نان خورد ز خون خویش می

  کازرده تو بھ کھ خلق بازار   آزار کشی کن و میازار
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  رزند خود محمد نظامیدر نصیحت ف
 

 

  بالغ نظر علوم کونین   العین ای چارده سالھ قره

  چون گل بھ چمن حوالھ بودی   آن روز کھ ھفت سالھ بودی

  چون سرو بر اوج سرکشیدی   و اکنون کھ بھ چارده رسیدی

  وقت ھنر است و سرفرازیست   غافل منشین نھ وقت بازیست

   روزت از روزتا بھ نگرند   دانش طلب و بزرگی آموز

  نسل از شجر بزرگ خالی است   نام و نسبت بھ خردسالی است

  فرزندی من ندارت سود   جائی کھ بزرگ بایدت بود

  فرزند خصال خویشتن باش   شکن باش چون شیر بھ خود سپھ

  دار با خلق خدا ادب نگھ   دار طلبی سبب نگھ دولت

  از ترس خدا مباش خالی   ای سکالی آنجا کھ فسانھ

  کز کرده نباشدت خجالت   وان شغل طلب ز روی حالت

  از پند پدر شوی برومند   گر دل دھی ای پسر بدین پند

  و آیین سخنوریت بینم   گرچھ سر سروریت بینم

  چون اکذب اوست احسن او   در شعر مپیچ و در فن او

  کان ختم شد است بر نظامی   زین فن مطلب بلند نامی

  آن علم طلب کھ سودمند است   استنظم ارچھ بھ مرتبت بلند 

  شناسی میکوش بھ خویشتن   در جدول این خط قیاسی

  کاین معرفتی است خاطر افروز   تشریح نھاد خود درآموز

  علم االدیان و علم االبدان   پیغمبر گفت علم علمان

  وان ھر دو فقیھ یا طبیب است   در ناف دو علم بوی طیب است
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  اما نھ طبیب آدمی کش   باش طبیب عیسوی ھش می

  اما نھ فقیھ حیلت آموز   باش فقیھ طاعت اندوز می

  پیش ھمھ ارجمند گردی   گر ھردو شوی بلند گردی

  صاحب طرف دو مھد باشی   صاحب طرفین عھد باشی

  کان دانش را تمام دانی   کوش بھ ھر ورق کھ خوانی می

  دوزی بد بھتر ز کاله   پاالن گریی بھ غایت خود

  توان نشستن بی کار نمی   ز من از تو کار بستنگفتن 

  کم گفتن ھر سخن صوابست   با اینکھ سخن بھ لطف آبست

  از خوردن پر مالل خیزد   آب ارچھ ھمھ زالل خیزد

  تا ز اندک تو جھان شود پر   کم گوی و گزیده گوی چون در

  آن خشت بود کھ پر توان زد   الف از سخن چو در توان زد

  آرایش بخش آب و خاکست   اصل پاکستمرواریدی کز 

  چون خرد شود دوای جانھاست   تا ھست درست گنج و کانھاست

  از صد خرمن گیاه بھتر   یک دستھ گل دماغ پرور

  تعظیم یک آفتاب ازو بیش   گر باشد صد ستاره در پیش

  افروختگی در آفتابست   گرچھ ھمھ کوکبی بھ تابست
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  یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش
 

 

  تا ساغر می دھد بھ دستم   پرستم ساقی بھ کجا کھ می

  در مذھب عاشقان حاللست   آن می کھ چو اشک من زاللست

  تا باز گشاید این دل تنگ   در می بھ امید آن زنم چنگ

  خواھم کھ ز شیر گم کنم راه   شیریست نشستھ بر گذرگاه

  امروز نھ آنکسم کھ بودم   زین پیش نشاطی آزمودم

  عاجزتر از این شوم کھ ھستم   یز چو بگذرد ز دستماین ن

  کافکند سخن در آتشم نعل   ساقی بھ من آور آن می لعل

  با روح چو روح سازگارست   گشای کارست آن می کھ گره

* * *  
 

  یوسف پسر زکی موید   گر شد پدرم بھ سنت جد

  دورست نھ جور چون خروشم   با دور بھ داوری چھ کوشم

  عرق پدری ز دل بریدم   رفتھ دیدمچون در پدران 

  دارم بھ فریضھ تن فراموش   تا ھرچھ رسر ز نیش آن نوش

  کز خون فسرده برکشد خوی   ساقی منشین بھ من ده آن می

  نطقش بھ مزاج در بجوشد   آن می کھ چو گنگ از آن بنوشد

* * *  
 

  مادر صفتانھ پیش من مرد   گر مادر من رئیسھ کرد

  تا پیش من آردش بھ فریاد   نم یادگری کرا ک از البھ

  گردابھ فزون ز قد مرد است   غم بیشتر از قیاس خورداست

  کانرا بھ ھزار دم توان خورد   زان بیشتر است کاس این درد

  داروی فرامشیست چاره   کناره با این غم و درد بی

  می ده کھ ره رحیل پیش است   ساقی پی بار گیم ریش است



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 42صفحھ 

 

  از پای ھزار سر برآرد   ر در سرآردکھ چو شو آن می

* * *  
 

  خالی شدنش وبال من بود   گر خواجھ عمر کھ خال من بود

  ام درنای گلو شکست نالھ   ام از تلخ گواری نوالھ

  کافغان کنم او شود گلوگیر   ترسم از این کبود زنجیر می

  پیش آرمیی چو نار دانھ   ساقی ز خم شراب خانھ

  ھمشیره شیره بھشتست   تستآن می کھ محیط بخش کش

* * *  
 

  ھمراه کجا و ھم قدم کو   تا کی دم اھل اھل دم کو

  آن شھد ز روی ھمدمی کرد   نحلی کھ بھ شھد خرمی کرد

  از یاری ھمدمان راھست   پیلھ کھ بریشمین کالھست

  آنرا کھ ازو فزون بود زور   از شادی ھمدمان کشد مور

  ده او نوا ھمی سازدر پر   با ھر کھ درین رھی ھم آواز

  خارج بود ار ندانی آھنگ   در پرده این ترانھ تنگ

  گھ حلھ گھی حصیر بافند   در چین نھ ھمھ حریر بافند

  انجامش آن بھ سازگاریست   در ھر چھ از اعتدال یاریست

  برد چو غنا گرش نوازد   ھر رود کھ با غنا نسازد

  رجوی بردا بنداز من چاره   ساقی می مشکبوی بردار

  باکوره کوزه نباتست   آن می کھ عصاره حیاتست

* * *  
 

  زان خوردن زھر و نوش تا کی   زین خانھ خاک پوش تا کی

  کو بندد زخم و گھ خراشد   آن خانھ عنکوبت باشد

  گھ دست کسی رھاند از خون   گھ بر مگسی کند شبیخون
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  تا در شبخواب خوش نھی سر   چون پیلھ ببند خانھ را در

  پیداست کھ وقف چند سال است   خانھ کھ خانھ وبال استاین 

  تلخ ده و نشاط شیرین می   و نشاط منشین ساقی ز می

  ظاھر کند آنچھ در نورداست   آن می کھ چنان کھ جال مرداست

  رسد سیل کاینجا ز قفا ھمی   چون مار مکن بھ سرکشی میل

  ھر ھفت سرت نھند بر دست   گر ھفت سرت چو اژدھا ھست

  کز وی چو بیوفتی و بھ رنجی    گر خطری چنان نسنجیبھ

  صد گز نبود چنانکھ یک کام   در وقت فرو فتادن از بام

  خاک از سھ گھر بھ ساکنی پیش   خاکی شو و از خطر میندیش

  منظورترین جملھ خاکست   ھر گوھری ارچھ تابناکست

  وان ھر سھ در اوست ناپدیدار   او ھست پدید در سھ ھم کار

  نصفی بھ نوای چنگ برگیر    می اللھ رنگ برگیرساقی

  آباد کن سرای روحست   آن می کھ منادی صبوحست

  دانستن و ناشنیده کردن   تا کی غم نارسیده خوردن

  وز عمر گذشتھ یاد ناری   بھ گر سخنم بھ یاد داری

  پندار ھنوز در نوردست   آن عمر شده کھ پیش خوردست

  ه و در نبشھ گیرشواکرد   ھم بر ورق گذشتھ گیرش

  یا ھفت ھزار سال ماندی   انگار کھ ھفت سبع خواندی

  آن ھفت ھزار سال بگذشت؟   آخر نھ چو مدت اسپری گشت

  کوتاه و دراز را چھ فرقست   چون قامت ما برای غرقست
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  می ده کھ نخورده نوش بادم   ساقی بھ صبوح بامدادم

  گیردزو چشمھ خشک آب    آن می کھ چو آفتاب گیرد

  در آب چو موش مرده بودن   تا چند چو یخ فسرده بودن

  بگذر چو بنفشھ از دوروئی   چون گل بگذار نرم خوئی

  دیوانگیی بھ کار باید   جائی باشد کھ خار باید

* * *  
 

  در کعبھ دوید واشتلم کرد   کردی خرکی بھ کعبھ گم کرد

  گم گشتن خر زمن چھ رازست   کاین بادیھ را رھی درازست

  خر دید و چو دید خر بخندید   این گفت و چو گفت باز پس دید

  وایافتنش بھ اشتلم بود   گفتا خرم از میانھ گم بود

  برد شد و بار نیز می خر می   زد آن کرد گر اشتلمی نمی

  اقطاع ده زبون کشانست   این ده کھ حصار بیھشانست

  وز گاو دالن ھنر نیاید   شیر دلی بسر نیاید بی

  آبی بزن آتشی برانگیز   ناب در قدح ریز یساقی م

  یاقوت ز روی سنگ روید   آن می کھ چو روی سنگ شوید

* * *  
 

  دست خوش ناکسان چھ باشی   پائین طلب خسان چھ باشی

  راضی چھ شوی بھ ھر جفائی   گردن چھ نھی بھ ھر قفائی

  با نرم جھان درشتیی کن   چون کوه بلند پشتیی کن

  دردی خوری از زمین صافی    بافیچون سوسن اگر حریر

  بیدادکشی زبونی آرد   خواری خلل درونی آرد

  تا خرمن گل کشی در آغوش   باش چو خار حربھ بر دوش می
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  از حیف بمیرد آدمیزاد   نیرو شکن است حیف و بیداد

  می ده کھ سرم ز شغل سیرست   ساقی منشین کھ روز دیرست

  ر کھ خورد از او جوان شدھر پی   آن می کھ چراغ رھروان شد

  راھی طلب از غرور خالی   با یک دو سھ رند الابالی

* * *  
 

  تو کی و نشاطگاه جمشید   نشین چو نور خورشید با ذره

  کاوارگی آورد سپاھی   بگذار معاش پادشاھی

  چون پنبھ خشک از آتش تیز   از صحبت پادشھ بھ پرھیز

   کسی کھ دورستایمن بود آن   زان آتش اگرچھ پر ز نورست

  چون بزم نشین شمع شد سوخت   پروانھ کھ نور شمعش افروخت

  می کھ ده کھ بھ می زغم توان رست   ساقی نفسم ز غم فروبست

  در دل اثری عظیم دارد   آن می کھ صفای سیم دارد

* * *  
 

  خائیدن رزق کس میندیش   دل نھ بھ نصیب خاصھ خویش

   ز گلیم خود کشد پایکافزون   بر گردد بخت از آن سبک رای

  ھنجار ھالک پیش گیرد   مرغی کھ نھ اوج خویش گیرد

  از پیچش کار خود بپیچد   ماری کھ نھ راه خود بسیچد

  سیلی خورد از زیاده کوشی   پوشی زاھد کھ کند سالج

  دانی کھ بھ دست کیست شمشیر   روبھ کھ زند تپانچھ با شیر

  ش دردهجامی بھ صالی نو   مغز جوش درده ساقی می

  جان داروی گنج کیقبادیست   آن می کھ کلید گنج شادیست

* * *  
 

  باش بدانچھ ھست خرسند می   خرسندی را بھ طبع در بند
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  بر شقھ قانعی نشستند   جز آدمیان ھرآنچھ ھستند

  سازند بدان قدر کھ یابند   در جستن رزق خود شتابند

  یارای شکایتی ندارند   چون وجھ کفایتی ندارند

  کفر آرد وقت نیم سیری   آن آدمی است کز دلیری

  ش بر چرخ رسد نفیر و نالھ   ش گر فوت شود یکی نوالھ

  در ابر زبان کشد بھ دشنام   ای بام گرتر شودش بھ قطره

  خرسنگ در آفتاب گیرد   ور یک جو سنگ تاب گیرد

  زاالیش نیک و بد شوی دور   شرط روش آن بود کھ چون نور

  با جملھ رنگھا بسازی    جان نوازیچون آب ز روی

  پیش آرمی مغانھ برخیز   ساقی زره بھانھ برخیز

  در رزم سالح و ساز بخشد   کھ بھ بزم ناز بخشد آن می

  رھوارتر آی اگرنھ لنگی   افسرده مباش اگر نھ سنگی

  پائی بھ سر نمد فروکوب   گرد از سر این نمد فرو روب

  لھ راه پر خسک باشگو جم   در رقص رونده چون فلک باش

  سیلی خور و روگشادگی کن   مرکب بده و پیادگی کن

  بھتر چھ ز بار کش رھانی   بار ھمھ میکش ار توانی

  سفت ھمھ کس ترا کشد بار   تا چون تو بیفتی از سر کار

  یاری ده زندگانیم ده   ساقی می ارغوانیم ده

  جان تازه کند جگر نوازد   کھ چو با مزاج سازد آن می

** *   
 

  بر عجز خود اعتراف بنمای   زین دامگھ اعتکاف بگشای
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  گستاخ مشو بھ زرومندی   در راه تلی بدین بلندی

  تا چند شغب کنی چو بلبل   با یک سپر دریده چون گل

  تیغ است قوی سپر بیفکن   ره پر شکن است پر بیفکن

  سربار تو چرخ بیش سازد   تا بارگی تو پیش تازد

  تا یابی راه رستگاری   ازین سوارییکباره بیفت 

  از عقده رخم رستھ گردد   بینی کھ چو مھ شکستھ گردد

  تر کن بھ زالل می دھانم   ساقی بھ نفس رسید جانم

  چون خورده شود دوای جانست   آن می کھ نخورده جای جانست

* * *  
 

  در خود منگر کھ چشم لوچ است   فارغ منشین کھ وقت کوچ است

  ای پاره کار چون بود کار   و راه دشوارتو آبلھ پای 

  یا در بھ رخ زمانھ در بند   یا رخت خود از میانھ بربند

  دان خلوت انداز جان در غلھ   دھد باز صحبت چو غلھ نمی

  آب سفینھ چند رانی بی   نقش صحیفھ چند خوانی بی

  بر چشمھ زنی چو خضر خرگاه   آن بھ کھ نظامیا در این راه

  از آب زالل عشق مجنون   در مکنونسیراب شوی چو 
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  آغاز داستان
 

 

  آن لحظھ کھ در این سخن سفت   گوینده داستان چنین گفت

  تر دیاری بود است بھ خوب   کز ملک عرب بزرگواری

  معمورترین والیت او را   بر عامریان کفایت او را

  خوش بودی تر از رحیق جامش   خاک عرب از نسیم نامش

  ترین جملھ آفاق شایستھ   دمی طاقصاحب ھنری بھ مر

  قارون عجم بھ مال داری   سلطان عرب بھ کامگاری

  اقبال درو چو مغز در پوست   درویش نواز و میھمان دوست

  نور وز پی خلفی چو شمع بی   وار مشھور بود خلیفھ می

  چون خوشھ بدانھ آرزومند   تر از صدف بھ فرزند محتاج

   بدر آرد از درختششاخی   در حسرت آنکھ دست بختش

  سوری دگرش ز بن بخیزد   یعنی کھ چو سرو بن بریزد

  سروی بیند بھ جای سروی   تا چون بھ چمن رسد تذروی

  در سایھ سرو نو نشیند   گر سرو بن کھن نبیند

  ماند خلفی بھ یادگارش   زنده است کسی کھ در دیارش

  داد بھ سائالن درمھا می   کرد بدین طمع کرمھا می

  رست کاشت سمن ولی نمی می   جست بھ ھزار بدره میبدی 

  تافت وز درطلبی عنان نمی   یافت طلبید و در نمی در می

  پوشیده بود صالح رنگی   و آگھ نھ کھ در جھان درنگی

  از مصلحتی بھ در نباشد   طلبی اگر نباشد ھرچ آن

  چون در نگری صالح کارست   ھر نیک و بدی کھ در شمارست
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  نایافتھ بھ چو باز بینی    کان بھ ساز بینیبس یافتھ

  پوشیدن او صالح مرد است   بسیار غرض کھ در نورداست

  واگھ نھ کسی کھ مصلحت چیست   ھرکس بھ تکیست بیست در بیست

  پس قفل کھ بنگری کلیدست   سررشتھ غیب ناپدیدست

  بود چو کان بھ لعل دربند می   چون در طلب از برای فرزند

  دادش پسری چنانکھ باید   عی کھ شایدایزد بھ تضر

  چھ نار و چھ گل ھزار چندان   نو رستھ گلی چو نار خندان

  شب روز کن سرای خاکی   روشن گھری ز تابناکی

  بگشاد در خزینھ را بند   چون دید پدر جمال فرزند

  کرد چو گل خزینھ ریزی می   از شادی آن خزینھ خیزی

   شود ز مایھ دادنتا رستھ   فرمود ورا بھ دایھ دادن

  پرورد بھ شیر مھربانی   دورانش بھ حکم دایگانی

  حرفی ز وفا بر او نوشتند   ھر شیر کھ در دلش سرشتند

  دل دوستیی در او نھادند   ھر مایھ کھ از غذاش دادند

  افسون دلی بر او دمیدند   ھر نیل کھ بر رخش کشیدند

  رست ر میچون برگ سمن بھ شی   چون اللھ دھن بھ شیر میشست

  یا بود مھی میان مھدی   گفتی کھ بھ شیر بود شھدی

  شد ماه دو ھفتھ بر دو ھفتھ   از مھ چو دو ھفتھ بود رفتھ

  قیس ھنریش نام کردند   شرط ھنرش تمام کردند

  بفزود جمال را کمالی   چون بر سر این گذشت سالی



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 50صفحھ 

 

  داد زو گوھر عشق تاب می   داد عشقش بھ دو دستی آب می

  نوازی رست بھ باغ دل می   لی دو سھ در نشاط و بازیسا

  آمود بنفشھ کرد اللھ   چون شد بھ قیاس ھفت سالھ

  افسانھ خلق شد جمالش   کز ھفت بھ ده رسید سالش

  بادی ز دعا بر او دمیدی   ھرکس کھ رخش ز دور دیدی

  از خانھ بھ مکتبش فرستاد   شد چشم پدر بھ روی او شاد

  تا رنج بر او برد شب و روز   آموز دادش بھ دبیر دانش

  با او بھ موافقت گروھی   جمع آمده از سر شکوھی

  مشغول شده بھ درس و تعلیم   ھر کودکی از امید و از بیم

  ھم لوح نشستھ دختری چند   با آن پسران خرد پیوند

  جمع آمده در ادب سرائی   ای و جائی ھر یک ز قبیلھ

   لبش بھ در فشاندنیاقوت   قیس ھنری بھ علم خواندن

  ناسفتھ دریش ھم طویلھ   بود از صدف دگر قبیلھ

  چون عقل بھ نام نیک منسوب   آفت نرسیده دختری خوب

  چون سرو سھی نظاره گاھی   آراستھ لعبتی چو ماھی

  سفتی نھ یکی ھزار سینھ   ای کمینھ شوخی کھ بھ غمزه

  ای جھانی کشتی بھ کرشمھ   آھو چشمی کھ ھر زمانی

  ترک عجمی بھ دل ربودن   عربی بھ رخ نمودنماه 

  ای بھ چنگ زاغی یا مشعلھ   زلفش چو شبی رخش چراغی

  چون تنگ شکر فراخ مایھ   کوچک دھنی بزرگ سایھ
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  لشگرشکن از شکر چھ خواھی   شکر شکنی بھ ھر چھ خواھی

  در خورد کنار نازنینان   نشینان تعویذ میان ھم

  ت قصیده جوانیشھ بی   محجوبھ بیت زندگانی

  وز حلقھ زلف عنبرینش   عقد زنخ از خوی جبینش

  سرمھ ز سواد مادر آورد   گلگونھ ز خون شیر پرورد

  افزوده جواھر جمالش   بر رشتھ زلف و عقد خالش

  گیسوش چو لیل و نام لیلی   در ھر دلی از ھواش میلی

  دلداد و بھ مھر دل خریدش   از دلداری کھ قیس دیدش

  رست در سینھ ھردو مھر می   جست ی قیس میاو نیز ھوا

  جامی بھ دو خوی رام در داد   عشق آمد و جام خام در داد

  افتادن نافتاده سختست   مستی بھ نخست باده سختست

  با خود ھمھ روزه خو گرفتند   چون از گل مھر بو گرفتند

  دل برده ولیک جان نبرده   این جان بھ جمال آن سپرده

  دل داده و کام دل نداده   ظر نھادهوان بر رخ این ن

  ایشان بھ حساب مھربانی   یاران بھ حساب علم خوانی

  ایشان لغتی دگر نوشتند   یاران سخن از لغت سرشتند

  ایشان نفسی بھ عشق راندند   یاران ورقی ز علم خواندند

  ایشان ھمھ حسب حال گفتند   یاران صفت فعال گفتند

  ایشان بھ شمار خویش بودندو    یاران بھ شمار پیش بودند
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  عاشق شدن لیلی و مجنون بھ یکدیگر
 

 

  یوسف رخ مشرقی رسیدی   ھر روز کھ صبح بردمیدی

  ریحانی او ترنجی از زر   کردی فلک ترنج پیکر

  کردی ز زنخ ترنج سازی   لیلی ز سر ترنج بازی

  نظاره ترنج کف بریده   زان تازه ترنج نو رسیده

  کفیدند از عشق چو نار می   دیدندچون بر کف او ترنج 

  نارنج رخ از غم ترنجش   گاه غنجش شد قیس بھ جلوه

  خوشبوئی آن ترنج و نارنج   برده ز دماغ دوستان رنج

  افغان ز دو نازنین برآمد   چون یک چندی براین برآمد

  برداشتھ تیغ الابالی   عشق آمد و کرد خانھ خالی

  ل شدگی قرارشان بردوز د   غم داد و دل از کنارشان برد

  در معرض گفتگو فتادند   زان دل کھ بھ یکدیگر نھادند

  وان راز شنیده شد بھ ھر کوی   این پرده دریده شد ز ھر سوی

  در ھر دھنی حکایتی بود   زین قصھ کھ محکم آیتی بود

  تا راز نگردد آشکارا   کردند بسی بھ ھم مدارا

  گوای مشک استبوی خوش او    بند سر نافھ گرچھ خشک است

  برقع ز جمال خویش برداشت   یاری کھ ز عاشقی خبر داشت

  وان عشق برھنھ را بپوشند   کردند شکیب تا بکوشند

  خورشید بھ گل نشاید اندود   در عشق شکیب کی کند سود

  در پرده نھفتھ چون بود راز   چشمی بھ ھزار غمزه غماز

   تدبیرجز شیفتھ دل شدن چھ   زلفی بھ ھزار حلقھ زنجیر
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  دزدیده بھ روی خویش دیدند   زان پس چو بھ عقل پیش دیدند

  در چنبر عشق شد گرفتار   چون شیفتھ گشت قیس را کار

  نگرفت ھیچ منزل آرام   از عشق جمال آن دالرام

  بود ولیک ناشکیبا می   در صحبت آن نگار زیبا

  ھم خیک درید و ھم خر افتاد   یکباره دلش ز پا درافتاد

  مجنون لقبش نھاده بودند   آنان کھ نیوفتاده بودندو 

  داد بر این سخن گوائی می   او نیز بھ وجھ بینوائی

  از شیفتھ ماه نو نھفتند   از بس کھ سخن بھ طعنھ گفتند

  ز آھو بره سبزه را بریدند   از بس کھ چو سگ زبان کشیدند

  ریخت ز دیده در مکنون می   لیلی چون بریده شد ز مجنون

  ای گشاد سیلی از ھر مژه   نون چو ندید روی لیلیمج

  در دیده سرشک و در دل آزار   گشت بھ گرد کوی و بازار می

  خواند چو عاشقان بھ زاری می   گفت سرودھای کاری می

  مجنون مجنون ز پیش و از پس   زدند ھرکس شد و می او می

  کرد دیوانگیی درست می   کرد او نیز فسار سست می

  خر رفت و بھ عاقبت رسن برد   ری بھ گردن خردراند خ می

  تا دل بھ دو نیم خواندش یار   دل را بھ دو نیم کرد چون ناز

  با آتش دل کھ باز کوشد   کوشید کھ راز دل بپوشد

  از دل بگذشت و بر سر آمد   خون جگرش بھ رخ برآمد

  دل پرغم و غمگسار از او دور   او در غم یار و یار ازو دور
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  ناسوده بھ روز و شب نخفتھ    شمع بھ ترک خواب گفتھچون

  جست دوای جان و تن را می   کشت ز درد خویشتن را می

  کوفت سری بر آستانی می   کند بدان امید جانی می

  سرپای برھنھ در بیابان   ھر صبحدمی شدی شتابان

  از یکدیگر بھ بوی خرسند   او بنده یار و یار در بند

  پنھان رفتی بھ کوی جانان   خوانانھر شب ز فراق بیت 

  بازآمدنش دراز گشتی   در بوسھ زدی و بازگشتی

  باز آمدنش بھ سال بودی   رفتنش بھ از شمال بودی

  چون آمد خار در گذر داشت   در وقت شدن ھزار برداشت

  آمد صد گریوه بر راه می   رفت چنانکھ آب در چاه می

  رفت راھوار میبر مرکب    رفت پای آبلھ چون بھ یار می

  کامد بھ وبال خانھ خویش   باد از پس داشت چاه در پیش

  ھرگز بھ وطن نیامدی باز   گر بخت بھ کام او زدی ساز



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 55صفحھ 

  در صفت عشق مجنون
 

 

  سر خیل سپاه اشک ریزان   سلطان سریر صبح خیزان

  زنجیری کوی عشقبازی   متواری راه دلنوازی

   فریادبیاع معامالن   قانون مغنینان بغداد

  رھیان کلیسیای افسوس   طبال نفیر آھنین کوس

  ھاروت مشوشان شیدا   جادوی نھفتھ دیو پیدا

  دل خوش کن صدھزار بی رخت   تخت کیخسرو بی کاله و بی

  اورنگ نشین پشت گوران   اقطاع ده سپاه موران

  پاس دارنده پاس دیر بی   ھای وسواس دراجھ قلعھ

  ز جوش نانشستھدریای    مجنون غریب دل شکستھ

  چون او ھمھ واقعھ رسیده   یاری دو سھ داشت دل رمیده

  رفتی بھ طواف کوی آن ماه   با آن دو سھ یار ھر سحرگاه

  با ھیچ سخن نداشت میلی   بیرون ز حساب نام لیلی

  نشنودی و پاسخش ندادی   ھرکس کھ جز این سخن گشادی

  شلیلی بھ قبیلھ ھم مقام   آن کوه کھ نجد بود نامش

  ساکن نشدی مگر بر آن کوه   از آتش عشق و دود اندوه

  افتان خیزان چو مردم مست   بر کوه شدی و میزدی دست

  خود شده سو بھ سو دویدی بی   آواز نشید برکشیدی

  با باد صبا خطاب کردی   وانگھ مژه را پر آب کردی

  در دامن زلف لیلی آویز   کی باد صبا بھ صبح برخیز

  بر خاک ره اوفتاده تست    داده تستگو آنکھ بھ باد
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  با خاک زمین غم تو گوید   از باد صبا دم تو جوید

  خاکیش بده بھ یادگارت   بادی بفرستش از دیارت

  نھ باد کھ خاک ھم نیرزد   ھر کو نھ چو باد بر تو لرزد

  آن بھ کھ ز غصھ جان برآرد   وانکس کھ نھ جان بھ تو سپارد

  سیالب غمت مرا ربودی   گر آتش عشق تو نبودی

  دل سوختی آتش غمت زار   ور آب دو دیده نیستی یار

  از آه پرآتشم بسوزست   خورشید کھ او جھان فروزست

  پروانھ خویش را مرنجان   ای شمع نھان خانھ جان

  تا گشت چنین جگر کبابم   جادو چشم تو بست خوابم

  ھم مرھم و ھم جراحت دل   ای درد و غم تو راحت دل

  از وی قدری بھ من رسانی   د است لب تو گر توانیقن

  معجون مفرح آمد آن قند   کاشفتھ گی مرا درین بند

  کز چشم تو اوفتادم ای ماه   ھم چشم بدی رسید ناگاه

  کز چشم بد اوفتاد بر خاک   بس میوه آبدار چاالک

  زخمیست کشنده زخم انگشت   اش کشت انگشت کش زمانھ

  ای ز دستم شد چون تو رسیده   از چشم رسیدگی کھ ھستم

  ھست از پی زخم چشم اغیار   نیلی کھ کشند گرد رخسار

  ھم چشم رسیده کسوفست   خورشید کھ نیلگون حروفست

  در بردن آن جھان بکوشد   ھر گنج کھ برقعی نپوشد

* * *  
 

  خلخال فلک نھاد بر گوش   روزی کھ ھوای پرنیان پوش
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  ز آتش آفتاب شنگرفشد    سیماب ستارھا در آن صرف

  با آن دو سھ یار ناز برتاب   مجنون رمیده دل چو سیماب

  لبیک زنان و بیت گویان   آمد بھ دیار یار پویان

  پیراھن صابری دریده   شد سوی یار دل رمیده می

  دوخت دریده دامن دل می   گشت بھ گرد خرمن دل می

  دستزد بھ سر و بھ روی بر  می   رفت نوان چو مردم مست می

  بر خرگھ یار مست بگذشت   چون کار دلش ز دست بگذشت

  بر بستھ ز در شکنج خرگاه   بر رسم عرب نشستھ آنماه

  ای کرد وین دید در آن و نوحھ   آن دید درین و حسرتی خورد

  داری مجنون چو فلک بھ پرده   لیلی چو ستاره در عماری

  ھا دراز کرده مجنون گلھ   لیلی کلھ بند باز کرده

  مجنون چو رباب دست بر سر   یلی ز خروش چنگ در برل

  مجنون نھ کھ شمع خویشتن سوز   لیلی نھ کھ صبح گیتی افروز

  مجنون غلطم کھ داغ بر داغ   لیلی بگذار باغ در باغ

  مجنون چو قصب برابرش سست   لیلی چو قمر بھ روشنی چست

  مجنون بھ نثار در فشاندن   لیلی بھ درخت گل نشاندن

  مجنون چھ حکایت؟ آتشی بود   چھ سخن؟ پری فشی بودلیلی 

  مجنون چمن خزان رسیده   لیلی سمن خزان ندیده

  مرد مجنون چو چراغ پیش می   برد لیلی دم صبح پیش می

  مجنون بھ وفاش حلقھ در گوش   لیلی بھ کرشمھ زلف بر دوش
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  مجنون بھ سماع خرقھ بازی   لیلی بھ صبوح جان نوازی

  سوخت مجنون ز برون سپند می   دوخت ن پرند میلیلی ز درو

  شست مجنون بھ گالب دیده می   رست لیلی چو گل شکفتھ می

  کرد مجنون در اشک دانھ می   کرد لیلی سر زلف شانھ می

  مجنون نھ ز می ز بوی می مست   لیلی می مشگبوی در دست

  وآن راضی از این بھ جستجوئی   قانع شده این از آن بھ بوئی

  سازنده ز دور چون غریبان   بیم تجسس رقیباناز 

  کان یک نظر از میانھ برخاست   تا چرخ بدین بھانھ برخاست
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  رفتن پدر مجنون بھ خواستاری لیلی
 

 

  بر جوی بریده پل شکستند   چون راه دیار دوست بستند

  سرائی کردی ھمھ شب غزل   مجنون ز مشقت جدائی

  شدی سرود گویانبر نجد    ھردم ز دیار خویش پویان

  چون او ھمھ عور و سرگشاده   یاری دو سھ از پس اوفتاده

  در رسوائی فسانھ گشتھ   سودا زده زمانھ گشتھ

  غمگین پدر از حکایت او   خویشان ھمھ در شکایت او

  گفتند فسانھ چند نشیند   پندش دادند و پند نشیند

  ستچون عشق آمد چھ جای پند ا   پند ار چھ ھزار سودمند است

  رنجور دل از برای فرزند   مسکین پدرش بمانده در بند

  سازی بیچاره شده ز چاره   در پرده آن خیال بازی

  گفتند یکایک این فسانھ   پرسید ز محرمان خانھ

  کز پرده چنین بھ در فتادست   کو دل بھ فالن عروس دادست

  کز چھره گل فشاند آن گرد   چون قصھ شنید قصد آن کرد

  بر تاج مراد خود بدوزد   جھان بدو فروزدآن در کھ 

  العین خواھد ز برای قره   وآن زینت قوم را بھ صد زین

  بستند برآن مراد محضر   پیران قبیلھ نیز یک سر

  با گوھر طاق خود کند جفت   کان در نسفتھ را درآن سفت

  کاھنگ سفر کنند از آنجای   یکرویھ شد آن گروه را رای

  آن شیفتھ را بھ مھ رسانند   ننداز راه نکاح اگر توا

  از گریھ گذشت و باز خندید   چون سید عامری چنان دید
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  کرد از ھمھ روی برگ ره راست   با انجمنی بزرگ برخاست

  رفت بھ بھترین شکوھی می   آراستھ با چنان گروھی

  آگاه شدند خاص تا عام   چون اھل قبیلھ دل آرام

   وفا و مھربانیار راه   رفتند برون بھ میزبانی

  وآن نزل کھ بود پیش بردند   در منزل مھر پی فشردند

  آر گفتند چھ حاجت است پیش   با سید عامری بھ یک بار

  در دادن آن سپاس داریم   مقصود بگو کھ پاس داریم

  آنھم ز پی دو روشنائیست   گفتا کھ مرادم آشنائیست

  کاراستھ باد جفت با جفت   وانگھ پدر عروس را گفت

  فرزند ترا ز بھر فرزند   خواھم بھ طریق مھر و پیوند

  بر چشمھ تو نظر نھاده است   کاین تشنھ جگر کھ ریگ زاده است

  چون تشنھ خورد بھ جان گوارد   ھر چشمھ کھ آب لطف دارد

  خجلت نبرم برآنچھ گویم   زینسان کھ من این مراد جویم

  دانی کھ منم درین میانھ   ترین این زمانھ معروف

  ھم آلت مھر و کینھ دارم   ھم حشمت و ھم خزینھ دارم

  بفروش متاع اگر بھ ھوشی   من در خرم و تو در فروشی

  ھستم بھ زیادتی خریدار   چندان کھ بھا کنی پدیدار

  بفروش چو آمدش روائی   ھر نقد کھ آن بود بھائی

  دادش پدر عروس پاسخ   چون گفتھ شد این حدیث فرخ

  میگو تو فلک بھ کار خویش است   ر خویش استکاین گفتھ نھ برقرا
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  با آتش تیزکی نشینم   گرچھ سخن آبدار بینم

  دشمن کامیش صدھزار است   گردوستپی درین شمار است

  فرخ نبود چو ھست خودکام   فرزند تو گر چھ ھست بدرام

  دیوانھ حریف ما نشاید   دیوانگیی ھمی نماید

  فا حکایتی کنوانگھ ز و   اول بھ دعا عنایتی کن

  این قصھ نگفتنی است دیگر   تا او نشود درست گوھر

  در رشتھ خلل کشید نتوان   گوھر بھ خلل خرید نتوان

  این کار کنم مرا چھ گویند   دانی کھ عرب چھ عیب جویند

  ختم است برین و گشت خاموش   با من بکن این سخن فراموش

  ندجز باز شدن دری ندید   چون عامریان سخن شنیدند

  آزرده بھ جای خویش رفتند   نومید شده ز پیش رفتند

  از راه زبان ستم رسیده   ھر یک چو غریب غم رسیده

  وان شیفتھ را عالج سازند   مشغول بدانکھ گنج بازند

  فشاندند بر آتش خار می   وانگھ بھ نصیحتش نشاندند

  ھستند بتان روح پرور   کاینجا بھ از آن عروس دلبر

  ھم غالیھ پاش و ھم قصب پوش   ر بناگوشیاقوت لبان د

  تر ز نو بھاری آراستھ   ھر یک بھ قیاس چون نگاری

  بیگانھ چرا ھمی پرستی   در پیش صد آشنا کھ ھستی

  خواھیم ترا بتی خرامان   بگذار کزین خجستھ نامان

  چون شکر و شیر با تو سازد   یاری کھ دل ترا نوازد



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 62صفحھ 

  زاری کردن مجنون در عشق لیلی
 

 

  از تلخی پند شد پریشان   مجنون چو شنید پند خویشان

  کند کفن را کاین مرده چھ می   زد دست و درید پیرھن را

  در پیرھنی کجا کشد رخت   آن کز دو جھان برون زند تخت

  گھ کوه گرفت و گاه صحرا   چون وامق از آرزوی عذرا

  در کوچگھ رحیل بنشست   ترکانھ ز خانھ رخت بربست

  سوخت زنجیر برید و بند می   دوخت ید و درع میدراعھ در

  دامن بدریده تا گریبان   گشت ز دور چون غریبان می

  الحول ازو بھ ھر حوالی   بر کشتن خویش گشتھ والی

  لیلی لیلی زنان بھ ھر سوی   دیوانھ صفت شده بھ ھر کوی

  در کوی مالمت او فتاده   احرام دریده سر گشاده

  نیک از بد و بد ز نیک نشناخت   در ساختبا نیک و بدی کھ بود 

  بر شوق ستاره یمانی   خواند نشید مھربانی می

  بر یاد گرفت این و آتش   ھر بیت کھ آمد از زبانش

  دید و ھمی گریست بر وی می   حیران شده ھر کسی در آن پی

  یا بر حرفش کسی نھد دست   او فارغ از آنکھ مردمی ھست

  بود نھ زنده و نھ مرده یم   حرف از ورق جھان سترده

  سنگ دگرش فتاده بر دل   بر سنگ فتاده خوار چون گل

  در زیر دو سنگ خرد گشتھ   صافی تن او چو درد گشتھ

  یا مرغ ز جفت باز مانده   چون شمع جگر گداز مانده

  بر چھره غبارھای خاکی   در دل ھمھ داغ دردناکی
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  ون فکند از انبوهسجاده بر   چون مانده شد از عذاب و اندوه

  کاوخ چکنم دوای من چیست   بنشست و بھ ھایھای بگریست

  کز کوی بھ خانھ ره ندانم   آواره ز خان و مان چنانم

  نھ بر سر کوی دوست راھی   نھ بر در دیر خود پناھی

  افتاد و شکست بر سر سنگ   قرابھ نام و شیشھ ننگ

  من طبل رحیل برکشیده   شد طبل بشارتم دریده

  آماجگھ خدنگ اویم   کی کھ شکار لنگ اویمتر

  در دادن جان شفیعم او را   یاری کھ ز جان مطیعم او را

  ور شیفتھ گفت نیز ھستم   گر مستم خواند یار مستم

  در شیفتھ دل مجوی و در مست   چون شیفتگی و مستیم ھست

  کاسوده شوم بھ ھیچ زنجیر   آشفتھ چنان نیم بھ تقدیر

  کابادی خویش چشم دارم   است کارمویران نھ چنان شد 

  خاکی کھ مرا بھ باد دادی   ای کاش کھ بر من اوفتادی

  ھم خانھ بسوختی و ھم رخت   ای درآمدی سخت یا صاعقھ

  دود از من و جان من برآرد   کس نیست کھ آتشی در آرد

  تا باز رھد جھان ز ننگم   اندازد در دم نھنگم

  لق و دیو خانمدیوانھ خ   از ناخلفی کھ در زمانم

  یاران مرا ز نام من عار   خویشان مرا ز خوی من خار

  ھست از دیت و قصاص رستھ   خونریز من خراب خستھ

  بدرود شوید جملھ بدرود   ای ھم نفسان مجلس ورود
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  افتاده شد آبگینھ بشکست   کان شیشھ می کھ بود در دست

  بردسیل آمد و آبگینھ را    گر در رھم آبگینھ شد خورد

  نازارد از آبگینھ پایش   تا ھر کھ بھ من رسید رایش

  خیزید و رھا کنید راھم   خبران ز درد و آھم ای بی

  با گم شدگان سخن مگوئید   ام مرا مجوئید من گم شده

  با محنت خود رھا کنیدم   تا کی ستم و جفا کنیدم

  من خود بھ گریختن سوارم   بیرون مکنید از این دیارم

  ای دوست بیا و دست من گیر   ام چھ تدبیر ادهاز پای فت

  زنده بھ توبھ کھ مرده تست   این خستھ کھ دل سپرده تست

  جان تازه نما بھ یک پیامم   بنواز بھ لطف یک سالمم

  در گردن تو چراست زنجیر   دیوانھ منم بھ رای و تدبیر

  من بھ باشم رسن بھ گردن   در گردن خود رسن میفکن

  دری ورا کھ آموخت این پرده    چھ دل دوختزلف تو درید ھر

  او ھندو و روزگار کور است   دل بردن زلف تو نھ زور است

  زین چھ کھ فرو شدم برآرم   کاری بکن ای نشان کارم

  یا پای بدار تا ببوسم   یا دست بگیر از این فسوسم

  در کنج خطاست دست بستن   توان نشستن بی کار نمی

  مگر نخواندی) ارحم ترحم(   ماندیرحمتم این چنین چھ  بی

  از رنجوران خبر ندارد   آسوده کھ رنج بر ندارد

  خردک شکند بھ کاسھ در نان   سیری کھ بھ گرسنھ نھد خوان
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  آزرم کو دست درو زند بی   آن راست خبر از آتش گرم

  من خار خسک تو شاخ شمشاد   ای ھم من و ھم تو آدمیزاد

  زان یک من ازین بھ یک پشیز است   تزرنیخ چو زر کجا عزیز اس

  در بردن جان من چرائی   ای راحت جان من کجائی

  جز دوستیت گناه من چیست   جرم دل عذر خواه من چیست

  یک رای صواب گو خطا باش   یکشب ز ھزار شب مرا باش

  در گردن من خطای اینکار   گردن مکش از رضای اینکار

  رم تو ھست ھیچ غم نیستآز   این کم زده را کھ نام کم نیست

  لطفت ز پی کدام روز است   صفرای تو گر مشام سوز است

  آبی ز سرشک من بر او ریز   گر خشم تو آتشی زند تیز

  من شیفتھ نظاره تو   ای ماه نوم ستاره تو

  کاشفتھ و ماه نو نسازند   نوازند بھ گر بھ توام نمی

  ترسمب کز سایھ خویشتن می   از سایھ نشان تو نھ پرسم

  تو سایھ ز کار من بریده   من کار ترا بھ سایھ دیده

  این بازی نیست دست زور است   بردی دل و جانم این چھ شور است

  حاصلی تمام دارم بی   از حاصل تو کھ نام دارم

  غم نیست چو بر امید ھستم   بر وصل تو گرچھ نیست دستم

  بکورا بھ سبوی زر دھند آ   گر بیند طفل تشنھ در خواب

  انگشت ز تشنگی بخاید   لیکن چو ز خواب خوش براید

  دستم چو دو یا شکنج گیر است   پذیر است پایم چو دوالم خم
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  کو نیز دویا دوالم دارد   نام تو مرا چو نام دارد

  وین راز بھ کس گشادنی نیست   عشق تو ز دل نھادنی نیست

  ز تنم بازبا جان بھ در آید ا   با شیر بھ تن فرو شد این راز

  نظارگیان شدند غمناک   این گفت و فتاد بر سر خاک

  بردند بھ سوی خانھ بازش   گشتند بھ لطف چاره سازش

  بازیچھ شھوت جوانیست   عشقی کھ نھ عشق جاودانیست

  تا باشد از این قدم نگردد   عشق آن باشد کھ کم نگردد

  کورا ابد االبد زوالست   آن عشق نھ سرسری خیالست

  از معرفت تمام عشقست    کھ بلند نام عشقستمجنون

  چون گل بھ نسیم عشق خوش بود   تا زنده بھ عشق بارکش بود

  این قطره کھ ماند ازو گالبست   واکنون کھ گلش رحیل یابست

  کنم آب خود درین جوی خوش می   من نیز بدان گالب خوشبوی
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  بردن پدر مجنون را بھ خانھ کعبھ
 

 

  شد چون مھ لیلی آسمان گیر   ھانگیرچون رایت عشق آن ج

  در شیفتگی تمامتر گشت   ھرروز خمیده نام تر گشت

  زنجیر بر صداع مرد است   ھر شیفتگی کز آن نورداست

  درمانده پدر بھ کار او سخت   برداشتھ دل ز کار او بخت

  تازان شب تیره بردمد روز   کرد نیایش از سر سوز می

   کھ برفت و دست برداشتاال   حاجت گاھی نرفتھ نگذاشت

  ساز با او ھر یک شده چاره   خویشان ھمھ در نیاز با او

  گری زبان کشیدند در چاره   بیچارگی ورا چو دیدند

  کز کعبھ گشاده گردد این در   گفتند بھ اتفاق یک سر

  محراب زمین و آسمان اوست   حاجت گھ جملھ جھان اوست

  کھ بایدترتیب کند چنان   پذرفت کھ موسم حج آید

  اشتر طلبید و محمل آراست   چون موسم حج رسید برخاست

  بنشاند چو ماه در یکی مھد   فرزند عزیز را بھ صد جھد

  چون کعبھ نھاد حلقھ بر گوش   آمد سوی کعبھ سینھ پرجوش

  ریخت چون ریگ بر اھل ریگ می   گوھر بھ میان زر برآمیخت

  انھآن خانھ گنج گنج خ   شد در رھش از بسی خزانھ

  دریافتن مراد بشتافت   آندم کھ جمال کعبھ دریافت

  در سایھ کعبھ داشت یکچند   بگرفت بھ رفق دست فرزند

  بشتاب کھ جای چاره سازیست   گفت ای پسر این نھ جای بازیست

  کز حلقھ غم بدو توان رست   در حلقھ کعبھ کن دست
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  توفیق دھم بھ رستگاری   گو یارب از این گزاف کاری

  زین شیفتگی بھ راھم آور   حمت کن و در پناھم آورر

  و آزاد کن از بالی عشقم   دریاب کھ مبتالی عشقم

  اول بگریست پس بخندید   مجنون چو حدیث عشق بشنید

  در حلقھ زلف کعبھ زد دست   از جای چو مار حلقھ برجست

  کامروز منم چو حلقھ بر در   گفت گرفتھ حلقھ در بر می

  حلقھ او مباد گوشم بی   ن فروشمدر حلقھ عشق جا

  کاینست طریق آشنائی   گویند ز عشق کن جدائی

  گر میرد عشق من بمیرم   پذیرم من قوت ز عشق می

  جز عشق مباد سرنوشتم   پرورده عشق شد سرشتم

  سیالب غمش براد حالی   آن دل کھ بود ز عشق خالی

  وانگھ بھ کمال پادشائیت   یارب بھ خدائی خدائیت

  کو ماند اگر چھ من نمانم   شق بھ غایتی رسانمکز ع

  واین سرمھ مکن ز چشم من دور   از چشمھ عشق ده مرا نور

  تر ازین کنم کھ ھستم عاشق   گرچھ ز شراب عشق مستم

  طلبی ز دل رھا کن لیلی   گویند کھ خو ز عشق واکن

  ھر لحظھ بده زیاده میلی   یارب تو مرا بھ روی لیلی

  بستان و بھ عمر لیلی افزای   ست بر جایاز عمر من آنچھ ھ

  یک موی نخواھم از سرش کم   ام چو مویش از غم گرچھ شده

  گوش ادبم مباد خالی   از حلقھ او بھ گوشمالی
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  سکھ او مباد نامم بی   باده او مباد جامم بی

  گر خون خوردم حالل بادش   جانم فدی جمال بادش

   او مباد روزمھم بی غم   گرچھ ز غمش چو شمع سوزم

  چندانکھ بود یکی بھ صد باد   عشقی کھ چنین بھ جای خود باد

  کاین قصھ شنید گشت خاموش   داشت پدر بھ سوی او گوش می

  دردی نھ دوا پذیر دارد   دانست کھ دل اسیر دارد

  گفت آنچھ شنید پیش ایشان   چون رفت بھ خانھ سوی خویشان

  قھ کعبھ دید در دستچون حل   ای کھ بند بشکست کاین سلسلھ

  کاورد چو زمزمی بھ جوشم   ای شنید گوشم زو زمزمھ

  کز محنت لیلیش رھاند   گفتم مگر آن صحیفھ خواند

  نفرین خود و دعای او گفت   او خود ھمھ کام ورای او گفت

* * *  
 

  افتاد ورق بھ دست اوباش   چون گشت بھ عالم این سخن فاش

  نازنین جوانیشد شیفتھ    کز غایت عشق دلستانی

  در نیک و بدی زبان کشیدند   ھر نیک و بدی کزو شنیدند

  در خانھ غم نشست مویان   گویان لیلی ز گزاف یاوه

  گفتند بھ شاه آن قبیلھ   شخصی دو زخیل آن جمیلھ

  بدنام کن دیار ما گشت   کاشفتھ جوانی از فالن دشت

  جوقی چو سگ از پی اوفتاده   آید ھمھ روز سرگشاده

  گھ رقص کند گھی زمین بوس   حلھ ما ز راه افسوسدر 

  ھم خوش غزلست و ھم خوش آواز   ھردم غزلی دگر کند ساز
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  ما را و ترا بھ باد گیرند   او گوید و خلق یاد گیرند

  نماید دری ھمی صد پرده   سراید در ھر غزلی کھ می

  کاین باد ھالک آن چراغست   لیلی ز نفیر او بھ داغست

  تا باز رھد مھ از وبالش    قھر گوشمالشبنمای بھ

  دزد آبلھ پای ز شحنھ قتال   چون آگھ گشت شحنھ زین حال

  گفتا کھ بدین دھم جوابش   شمشیر کشید و داد تابش

  این قصھ بحی خویش برداشت   از عامریان یکی خبر داشت

  گفت آفت نارسیده دریاب   با سید عامری در آن باب

  آبی تند است و آتشی تیز   زکان شحنھ جانستان خونری

  آنگھ دارد کھ سر ندارد   ترسم مجنون خبر ندارد

  دریافتنش بھ جای خویش است   زآن چاه گشاده سر کھ پیش است

  برجست بشفقتی کھ دانی   سرگشتھ پدر ز مھربانی

  تا بر پی او روند چون باد   فرمود بھ دوستان ھمزاد

  سازی ارهآرند ز راه چ   آن سوختھ را بھ دلنوازی

  جستند ولی نیافتندش   ھرسو بطلب شتافتندش

  ای دریدش یا چنگ درنده   گفتند مگر کاجل رسیدش

  زد آھی خورد دریغ و می می   ھر دوستی از قبیلھ گاھی

  از گم شدن نشانھ او   گریان ھمھ اھل خانھ او

  ای نھفتھ چون گنج بھ گوشھ   نشین گوش سفتھ وآن گوشھ

  ھم گوشھ گرفتھ بود و ھم گوش   ر جوشھای جوش ب از مشغلھ
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  خرسند شده بھ گرد راھی   در طرف چنان شکارگاھی

  روبھ بھ ازو چو سیر باشد   گرگی کھ بھ زور شیر باشد

  رغبت نکند بھ ھیچ دراج   بازی کھ نشد بھ خورد محتاج

  باسیری نان میده ھیچ است   خشگار گرسنھ را کلیچ است

  گاورس درشت را کند نرم   رمچون طبع بھ اشتھا شود گ

  خوری بھ جای زھر است در ھیضھ   حلوا کھ طعام نوش بھر است

  خورد نوالھای چون زھر می   بھر مجنون کھ ز نوش بود بی

  کاالی کساد را روائی   داد ز راه بینوائی می

  کز غایت او غمی توان بود   نھ نھ غم او نھ آنچنان بود

  داد از بند خودش نجات می   داد کان غم کھ بدو برات می

  برد آنکھ رھی بھ گنج می بی   برد در جستن گنج رنج می

  بگذشت بر او چو طالع سعد   سعد شخصی ز قبیلھ بنی

  افتاده خراب در خرابی   دیدش بھ کناره سرابی

  معنیش فراخ و قافیت تنگ   چون لنگر بیت خویشتن لنگ

   بی کسفافیت است مرد بی   یعنی کھ کسی ندارم از پس

  در سجده کمان و در وفا تیر   چون طالع خویشتن کمان گیر

  کامیزش تیر در کمان داشت   یعنی کھ وبالش آن نشانداشت

  جز سایھ کسی نیافت محرم   جز نالھ کسی نداشت ھمدم

  شکلی و شمایلی نکو دید   مرد گذرنده چون در او دید

  جز خامشیش ندید کاری   پرسید سخن زھر شماری
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  بگذشت و ورا بھ جای بگذاشت   چون از سخنش امید برداشت

  زو اھل قبیلھ را خبر کرد   زآنجا بھ دیار او گذر کرد

  پیچد ھمچو مار بر سنگ می   کاینک بھ فالن خرابی تنگ

  چون دیو ز چشم آدمی دور   دیوانھ و دردمند و رنجور

  پیدا شده مغزن استخوانش   از خوردن زخم سفتھ جانش

  روی از وطن و قبیلھ برتافت    پدر چو زو خبر یافتبیچاره

  دیوانھ خویش در طلب کار   گشت چو دیو گرد ھر غار می

  افتاده و سر نھاده بر سنگ   ای تنگ دیدش بھ رفاق گوشھ

  گھ نوجھ نمود و گاه نالید   با خود غزلی ھمی سگالید

  چون بخت خود اوفتان و خیزان   خوناب جگر ز دیده ریزان

  کاگھ نھ کھ در جھان کسی ھست   اده بیخودی چنان مستاز ب

  پس دلخوشیی تمام دادش   چون دید پدر سالم دادش

  در پای پدر چو سایھ غلتید   مجنون چو صالبت پدر دید

  عذرم بپذیر ناتوانم   کی تاج سرو سریر جانم

  میکن بھ قضا حوالتم را   بین و مپرس حالتم را می

  چشم تو ببیندم بدین روز   ن روزچون خواھم چون کھ در چنی

  عذرت بھ کدام روی خواھم   از آمدن تو روسیاھم

  سررشتھ ز دست ما برونست   دانی کھ حساب کار چونست
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  پند دادن پدر مجنون را
 

 

  آھی بزد و عمامھ بفکند   چون دید پدر بھ حال فرزند

  روزش چو شبی شد از سیاھی   نالید چو مرغ صبحگاھی

  چون دفتر گل ورق دریده    شکنج دیدهگفت ای ورق

  وی سوختھ چند خامکاری   ای شیفتھ چند بیقراری

  نفرین کھ داد گوشمالت   چشم کھ رسید در جمالت

  خار کھ خلید دامنت را   خون کھ گرفت گردنت را

  در دیده کدام خارت افتاد   از کار شدی چھ کارت افتاد

  نھ این چنین سختسختیش رسد    شوریده بود نھ چون تو بدبخت

  وز طعنھ دشمنان شنیدن   مانده نشدی ز غم کشیدن؟

  زنده نشدی بدین قیامت؟   دل سیر نگستی از مالمت؟

  کاب من و سنگ خویش بردی   بس کن ھوسی کھ پیش بردی

  قراری عیبی است بزرگ بی   در خرگھ کار خرده کاری

  آیینھ دوست دوست بھتر   عیب ارچھ درون پوست بھتر

  بنماید عیب تا بشوئی   ھ ز روی راستگوئیآیین

  این تعبیھ خانھ زای خاکست   آیینھ ز خوب و زشت پاکست

  آن بھ کھ نکوبی آھن سرد   بنشین وز دل رھا کن این درد

  کز دوست کنی بھ صبر دوری   گیرم کھ نداری آن صبوری

  آیی و بھ ما کنی نگاھی   آخر کم از آنکھ گاھگاھی

  وز بھر گریختن تکی ماند   ی راندھرکس بھ ھوای دل تک

  بی آرزو آرزو پرستی   باده کفایتست مستی بی
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  من مانده چنین بھ کام دشمن   تو رفتھ بھ باد داده خرمن

  این سکھ بد رھا کن از دست   ای ھست تا در من و در تو سکھ

  تو جامھ دری و من درم جان   تو رود زنی و من زنم ران

  دل سوخت ترا مرا جگر سوخت   فروختعشق ارز تو آتشی برا

  کز دانھ شگفت نیست رستن   نومید مشو ز چاره جستن

  باشد سبب امیدواری   کاری کھ نھ زو امیدداری

  پایان شب سیھ سپید است   در نومیدی بسی امید است

  زین بخت گریز پای بگریز   با دولتیان نشین و برخیز

  کام دل ھستچون دولت ھست    آواره مباد دولت از دست

  پیروزه خاتم خدائیست   دولت سبب گره گشائیست

  در دامن دولتش نھادند   فتحی کھ بدو جھان گشادند

  دولت بھ تو آید اندک اندک   شک گر صبر کنی بھ صبر بی

  پاالیش قطرھای جویست   دریا کھ چنین فراخ رویست

  ھای خاکست جمع آمده ریزه   وان کوه بلند کابرناکست

  توان جست گوھر بھ درنگ می   وی بھ صابری سستھان تانش

  پای پای بود چو کرم بی بی   رای بیرای مشوی کھ مرد بی

  کین رای بزرگ دارد آن خرد   روباه ز گرگ بھره زان برد

  کو ناوردت بھ سالھا یاد   دل را بھ کسی چھ بایدت داد

  او سنگ دل و تو سنگ بر دل   تو چو گل تو پای در گل او بی

  رسوائی کار تو بجویند   با تو حدیث او بگویندگر 
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  کژدم زده را کرفس دادن   زھریست بھ قھر نفس دادن

  تا بگذری از چنین شماری   مشغول شو ای پسر بھ کاری

  تا ھندوستان بھ یاد نارد   ھندو ز چھ مغز پیل خارد؟

  در خانھ بمان کھ خان و مانی   جانی و عزیزتر ز جانی

  جز آب کھ آن ز روی ریزد   ت چھ خیزداز کوه گرفتن

  دار ز ھر دو چشم بر راه می   ھم سنگ درین رھست و ھم چاه

  زنجیر مبر کھ آھنین است   مستیز کھ شحنھ در کمین است

  دار شمشیر ببین و سر نگھ   تو طفل رھی و فتنھ رھدار

  خوش باش بھ رغم دشمنی چند   آر ز دوستان تنی چند پیش

* * *  
 

  بگشاد لب طبرزد انگیز    جواب آن شکرریزمجنون بھ

  باالترت از فلک بلندی   مندی گفت ای فلک شکوه

  روی عرب از تو عنبربن خال   شاه دمن و رئیس اطالل

  زنده بھ وجود تو وجودم   درگاه تو قبلھ سجودم

  تو مباد زندگانی خود بی   خواھم کھ ھمیشھ زنده مانی

  ختھ مرھمی نھادیبر سو   ای کھ دادی زین پند خزینھ

  کافتاده بخودنیم در این کوی   لیکن چھ کنم من سیھ روی

  دانی نھ باختیار خویشم   زین ره کھ نھ برقرار خویشم

  تدبیر چھ سود قسمت اینست   من بستھ و بندم آھنین است

  واین بار زخود نھاد نتوان   این بند بھ خود گشاد نتوان

  صد چو من ندیدهکودیده کھ    تنھا نھ منم ستم رسیده
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  بر اوج بھ خویشتن نشد ماه   سایھ نھ بھ خود فتاد در چاه

  کس نیست کھ نیست بر وی این زور   از پیکر پیل تا پرمور

  دلتنگی خویشتن کھ خواھد   سنگ از دل تنگ من بکاھد

  بدبختی را زخود کھ شوید   بخت بد من مرا بجوید

  آفتاب یا ماهمن بودمی    گر دست رسی بدی در این راه

  بھ کردن کار کار ما نیست   چون کار بھ اختیار ما نیست

  وان کیست کھ دارد او دل خوش   خوشدل نزیم من بالکش

  ترسم کھ بسوزم ار بخندم   چون برق ز خنده لب ببندم

  گریھ است نشان دردمندی   گویند مرا چرا نخندی

  سوز از دھنم برون گریزد   ترسم چو نشاط خنده خیزد
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  حکایت
 

 

  کرد بر آن ضعیف زوری می   کبکی بھ دھن گرفت موری

  کی کبک تو این چنین ندانی   زد قھقھھ مور بیکرانی

  کاین پیشھ من نھ پیشھ تست   شد کبک دری ز قھقھھ سست

  منقار زمور کرد خالی   چون قھقھھ کرد کبک حالی

  شک نھ کھ شکوه ازو شود فرد   ھر قھقھھ کاین چنین زند مرد

  در خورد ھزار گریھ بیش است   خنده کھ نھ در مقام خویش است

  راحت بھ کدام عشوه سنجم   چون من ز پی عذاب و رنجم

  کند کار تا جانش ھست می   کشد بار آن پیر خری کھ می

  کز زیستن چنین بمیرد   آسودگی آنگھی پذیرد

  تیغ از سر عاشقان دریغ است   در عشق چھ جای بیم تیغ است

  جانان طلب از جھان نترسد    نھیب جان نترسدعاشق ز

  دارم سر تیغ کو سر تیغ   چون ماه من اوفتاد در میغ

  شایستھ تشت و تیغ باشد   سر کو ز فدا دریغ باشد

  با ناخوشیم خوش اوفتاد است   زین جان کھ بر آتش اوفتاد است

  بگذار ز جان من چھ خواھی   جانیست مرا بدین تباھی

  بگریست پدر بدانچھ او گفت   خود فرو گفتمجنون چو حدیث 

  زانسو پسر اوفتاده عریان   زین گوشھ پدر نشستھ گریان

  بنواخت بھ دوستان سپردش   پس بار دگر بھ خانھ بردش

  کرد صبوریی بھ سختی می   وان شیفتھ دل بھ شور بختی

  زانگونھ کھ ھر کھ دید بگریست   زیست روزی دو سھ در شکنجھ می



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 78صفحھ 

 

  سوی در و دشت راه برداشت   ه درید و آه برداشتپس پرد

  مرد کدام زندگانی می   زیست بھ رنج و ناتوانی می

  بردی بھ نشاط گاه نجدش   چون گرم شدی بھ عشق وجدش

  آھن بر پای و سنگ بر دست   برنجد شدی چو شیر سرمست

  گفتی غزلی بھ ھر خروشی   چون برزدی از نفیر جوشی

  نظاره شدی بھ گرد آن کوه   وهاز ھر طرفی خالیق انب

  در خاطر و در قلم کشیدند   ای کز او شنیدند ھر نادره

  زان غنیھ غنی شدند عشاق   ھا در آفاق بردند بھ تحفھ
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  در احوال لیلی
 

 

  شاھنشھ ملک خوبروئی   سر دفتر آیت نکوئی

  از ھفت خلیفھ جامگی خوار   فھرست جمال ھفت پرگار

  ج دل سرو بوستانیرن   رشک رخ ماه آسمانی

  میراث ستان ماه و خورشید   منصوبھ گشای بیم و امید

  قندیل سرای و سرو بستان   پرستان محراب نماز بت

  ھم خازن و ھم خزینھ پرداز   ھم خوابھ عشق و ھم سرناز

  سرمایھ ده شکر فروشان   پیرایھ گر پرند پوشان

  زنجیر بر ھزار مجنون   بند ھزار در مکنون دل

  وانگشت کش والیتی بود   کھ بخوبی آیتی بودلیلی 

  از غنچھ نوبری برون جست   سیراب گلشن پیالھ در دست

  تر شد میگون رطبش رسیده   تر شد سرو سھیش کشیده

  کرد بھ غمزه خلق سوزی می   رست بھ باغ دل فروزی می

  صد ملک بنیم غمزه برداشت   از جادوئی کھ در نظر داشت

  برتازی و ترک ترکتازی   یکرد بوقت غمزه ساز می

  بست غمزش بگرفت و زلف می   رست صیدی ز کمند او نمی

  ھم نافھ ھم آھوان شکارش   وارش از آھوی چشم نافھ

  بر گردن شیر بست زنجیر   وز حلقھ زلف وقت نخجیر

  کان دید طبرزد آفرین کرد   از چھره گل از لب انگبین کرد

  گبینشدر آرزوی گل ان   دلداده ھزار نازنینش

  گفت مژگانش خدادھاد می   رفت زلفش ره بوسھ خواه می
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  راند مژگانش بھ دور باش می   خواند زلفش بھ کمند پیش می

  گل را دو پیاده داده پیشی   برده بدو رخ ز ماه بیشی

  رویش چو بھ سرو بر تذروی   قدش چو کشیده زاد سروی

  انگشت کشیده بر طبرزد   لبھاش کھ خنده بر شکرزد

  کرد بر تنگ شکر فسوس می   کرد لعلش کھ حدیث بوس می

  صد دل بھ غلط در او فتاده   چاه زنخش کھ سر گشاده

  تا ھر کھ فتد برآرد از چاه   زلفش رسنی فکنده در راه

  خون شد جگرش ز مھربانی   با اینھمھ ناز و دلستانی

  بود چو پرده بر شکستھ می   در پرده کھ راه بود بستھ

  کنان ز صبح تا شام نظاره   ھفتھ بر سر بامرفت ن می

  با او نفسی کجا نشیند   تا مجنون را چگونھ بیند

  با او غم دل چگونھ گوید   او را بھ کدام دیده جوید

  پوشیده بنیم شب زدی آه   از بیم رقیب و ترس بدخواه

  شیرین خندید و تلخ بگریست   زیست چون شمع بھ زھر خنده می

  تراشید وز چوب رفیق می   خراشید گل را بھ سرشک می

  نھ دود در او نھ روشنائی   سوخت بھ آتش جدائی می

  داشت مونس ز خیال خویش می   داشت آیینھ درد پیش می

  خورد پنھان جگری چو خاک می   کرد پیدا شغبی چو باد می

  جز پرده کسی نھ غمگسارش   دارش جز سایھ نبود پرده

  خفت ھمسایھ او بھ شب نمی   گفت از بس کھ بھ سایھ راز می
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  گفتی کھ پریست آن پریوش   ساخت میان آب و آتش می

  تیر آلت جعبھ ملوکست   خنیاگر زن صریر دوک است

  برداشتھ تیر یکسر آھنگ   او دوک دو سرفکنده از چنگ

  سرگردان دوک از آن دو سر شد   از یک سر تیر کارگر شد

  ریخت زدیده میکشتی کشتی    دریا دریا گھر بر آھیخت

  غم خورده ورا و غم نخورده   خورد غمی بھ زیر پرده می

  چون حلقھ نھاده گوش بر در   در گوش نھاده بھ زیر پرده

  وان حلقھ بھ گوش کس نینداخت   ساخت با حلقھ گوش خویش می

  چون چشمھ بمانده چشم بر راه   در جستن نور چشمھ ماه

   سالمی آردزآرام دلش   تا خود کھ بدو پیامی آرد

  جز بوی وفا در او ندیدی   بادی کھ ز نجد بردمیدی

  جز آب لطف بدو ندادی   وابری کھ از آن طرف گشادی

  دید بر خود غزلی روانھ می   دید ھرجا کھ ز کنج خانھ می

  بر کار بیتی گفتی نشانده   ھر طفل کھ آمدی ز بازار

  داد بھ بیتکی پیامش می   ھرکس کھ گذشت زیر بامش

  در نظم سخن فصاحتی داشت   لی کھ چنان مالحتی داشتلی

  گفت چون خود ھمھ بیت بکر می   ناسفتھ دری و در ھمی سفت

  خواندی بھ مثل چو در مکنون   بیتی کھ ز حسب حال مجنون

  آتش بشنیدی آب گفتی   آنرا دگری جواب گفتی

  وان بیتک را بر او نوشتی   پنھان ورقی بھ خون سرشتی
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  دادی ز سمن بھ سرو پیغام   ر فکندی از بامبر راھگذ

  برخواندی و رقص در گرفتی   آن رقعھ کسی کھ بر گرفتی

  کز وی سخن غریب زادی   بردی و بدان غریب دادی

  گفتی بھ نشان آن نشانھ   ای روانھ او نیز بدیھھ

  ای چند رفت پیام گونھ می   زین گونھ میان آن دو دلبند

  ای کھ بود بشکست ھر بلبلھ   زاوازه آن دو بلبل مست

  بر ساز بسی بریشم ساز   زان ھردو بریشم خوش آواز

  یک رنگ نوای آن دو آھنگ   بر رورد رباب و نالھ چنگ

  وز چنگ زدن ز نای خواندن   زایشان سخنی بھ نکتھ راندن

  مطرب شده کودکان خانھ   از نغمھ آن دو ھم ترانھ

  ان دراز کردنددر ھر دو زب   خصمان در طعنھ باز کردند

  خود را بھ سرشک دیده شویان   وایشان ز بد گزاف گویان

  قانع بھ خیال و چون خیالی   بودند بر این طریق سالی

* * *  
 

  شد خاک بھ روی گل مطرا   چون پرده کشید گل بھ صحرا

  چون سکھ روی نیکبختان   خندید شکوفھ بر درختان

  گ بر کردگیتی علم دو رن   از اللھ سرخ و از گل زرد

  با برگ و نوا ھزار دستان   از برگ و نوا بھ باغ و بستان

  از لولو تر زمرد انگیز   ھای نوخیز سیرابی سبزه

  کافتاده سیاھیش بر آن حرف   اللھ ز ورق فشانده شنگرف

  در پای فتاده وقت بازی   زلفین بنفشھ از درازی



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 83صفحھ 

 

  دکر پیکان کشیی ز خار می   کرد غنچھ کمر استوار می

  گیری شد باد بھ گوشواره   گل یافت ستبرق حریری

  بر آب سپر فکند بی جنگ   نیلوفر از آفتاب گلرنگ

  گل دست بدو دراز کرده   سنبل سر نافھ باز کرده

  گلنار بھ نار دانھ کردن   شمشاد بھ جعد شانھ کردن

  چون تب زدگان بجستھ از خواب   نرگس ز دماغ آتشین تاب

  خون از رگ ارغوان گشاده   بادهھای  خورشید ز قطره

  شست نسرین ورقی کھ داشت می   زان چشمھ سیم کز سمن رست

  کرد چون مثل ندید ناز می   کرد گل دیده ببوس باز می

  نی نی غلطم کھ تیغ بر سر   سوسن نھ زبان کھ تیغ در بر

  بگشاده زبان مرغ در باغ   مرغان زبان گرفتھ چون زاغ

  ریخت قمری نمکی ز سینھ می   دراج زدل کبابی انگیخت

  در زمزمھ حدیث یاری   ھر فاختھ بر سر چناری

  مجنون صفت آه برکشیدی   بلبل ز درخت سرکشیده

  بیرون زده سر بھ تاجداری   گل چون رخ لیلی از عماری

  لیلی ز وثاق رفت بیرون   در فصل گلی چنین ھمایون

  گلراز بنفشھ آب داده   بند سر زلف تاب داده

  گردش چو گھر یکی طویلھ   ش لبان آن قبیلھاز نو

  تازی اندام خوش باشد ترک   ترکان عرب نشینشان نام

  رفت چنانکھ چشم بھ دور می   در حلقھ آن بتان چون حور
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  در سایھ سرخ گل نشیند   تا سبزه باغ را بھ بیند

  با اللھ نبید خام گیرد   با نرگس تازه جام گیرد

  وز چھره گل شکفتھ را آب   اباز زلف دھد بنفشھ را ت

  شوید ز سمن سپید کاری   آموزد سرو را سواری

  وز ملک چمن خراج خواھد   از نافھ غنچھ باج خواھد

  بر صورت سرو و گل بخندد   بر سبزه ز سایھ نخل بندد

  نھ سرو و گل و نھ نسترن بود   نھ غرضش نھ این سخن بود نھ

   برآرد آھیچون سوختگان   بودس غرض آنکھ در پناھی

  غمھای گذشتھ باز گوید   با بلبل مست راز گوید

  از یار غریب خود نشانی   یابد ز نسیم گلستانی

  باری ز دلش فتاده گردد   باشد کھ دلش گشاده گردد

  کارایش نقشبند چین بود   نخلستانی بدان زمین بود

  در باغ ارم گشاده راھش   از حلھ بھ حلھ نخل گاھش

  در بادیھ چشم کس ندیده   گزیدهنزھت گاھی چنان 

  رفتند بدان چمن خرامان   لیلی و دگر عروس نامان

  بست بر سبزه ز سایھ گل ھمی   چون گل بھ میان سبزه بنشست

  سوسن بشکفت و گل برآمد   ھرجا کھ نسیم او درآمد

  رست شمشاد دمید و سرو می   شست بر ھر چمنی کھ دست می

  ھ نشاط و خنده در کارآمد ب   با سرو بنان اللھ رخسار

  آخر ز نشاطگھ برون تاخت   ساخت تا یک چندی نشاط می
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  چون بر پر طوطیی تذروی   تنھا بنشست زیر سروی

  نالید چو در بھار بلبل   بر سبزه نشستھ خرمن گل

  گفت ز روی مھربانی می   نالید و بنالھ در نھانی

  واروی چون من وھم بھ من سزا   کای یار موافق وفادار

  وی با دل گرم و با دم سرد   ای سرو جوانھ جوانمرد

  آیی و زدائی از دلم داغ   آی از در آنکھ در چنین باغ

  من نارون و تو سرو بینی   با من بھ مراد دل نشینی

  پروای سرای و باغ من نیست   گیرم ز منت فراغ من نیست

  کم زآنکھ فرستیم پیامی؟   آخر بھ زبان نیکنامی

  کز رھگذری برآمد آواز   خن ھنوز پروازناکرده س

  خواند ز گفتھای مجنون می   شخصی غزلی چو در مکنون

  امید تو باد پرده دارم   کی پرده در صالح کارم

  لیلی بھ حساب کار چونست   مجنون بھ میان موج خونست

  تراشد ثلیلی نمک از کھ می   خراشد مجنون جگری ھمی

  یلی بھ کدام ناز خفتھ استل   مجنون بھ خدنگ خار سفتھ است

  سکالد لیلی چھ نشاط می   مجنون بھ ھزار نوحھ نالد

  لیلی چھ بھار و باغ دارد   مجنون ھمھ درد و داغ دارد

  لیلی بھ رخ کھ باز خندد   مجنون کمر نیاز بندد

  لیلی بھ چھ راحت آرمید است   مجنون ز فراق دل رمیداست

  ز گریھ سنگ حل کردبگریست و   لیلی چو سماع این غزل کرد
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  دید در او یکی نھانی می   زانسرو بنان بوستانی

  بر دوست چگونھ مھربانست   کز دوری دوست بر چھ سانست

  شد در صدف آن در یگانھ   چون باز شدند سوی خانھ

  با مادرش آنچھ دید بر گفت   داننده راز راز ننھفت

  در چاره گریش چاره سازد   تا مادر مشفقش نوازد

  سرگشتھ شده چو مرغ در دام   مادر ز پی عروس ناکام

  آن شیفتھ گشت و این شود مست   گفت گرش گذارم از دست می

  بر ناید ازو وزو برآیم   ور صابریی بدو نمایم

  کرد خورد دریغ و صبر می می   خورد بر حسرت او دریغ می

  بود چو ماه در عماری می   لیلی کھ چو گنج شد حصاری

  خورد غمی نھفتھ چون تیغ می   ی گرفتھ چون میغزد نفس می

  تنگ دلی بھ عشق در کیست بی   زیست دلتنگ چنانکھ بود می
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  سالم لیلی را خواستاری ابن
 

 

  بر ران سخن چنین کشد داغ   فھرست کش نشاط این باغ

  چون ماه دو ھفتھ کرده ھر ھفت   رفت کانروز کھ مھ بھ باغ می

  بازار گالب و گل شکستھ   گل بر سر سرو دستھ بستھ

  ھای زنجیر پیچیده چو حلقھ   گیر زلفین مسلسلش گره

  دیدش چو شکفتھ گلستانی   اسد جوانی در ره ز بنی

  در چشم عرب بلند پایھ   شخصی ھنری بھ سنگ و سایھ

  کارش ھمھ خدمت و مراعات   بسیار قبیلھ و قرابات

  سالم کرده نامش بخت ابن   گوش ھمھ خلق بر سالمش

  خلقی سوی او کشیده انگشت   ھم سیم خدا و ھم قوی پشت

  در چاره چو باد شد شتابان   از دیدن آن چراغ تابان

  با باد چراغ در نسازد   آگھ نھ کھ گرچھ گنج بازد

  بودش طمع وصال آن ماه   چون سوی و طنگھ آمد از راه

  این نکتھ مگر شدش فراموش   مھ را نگرفت کس در آغوش

  در جستن عقد آن پریزاد   و کس فرستادچاره طلبید 

  در موکب خود کشد عماری   تا لیلی را بھ خواستاری

  ریخت خاکی شد و زر چو خاک می   نیرنگ نمود و خواھش انگیخت

  وز رم گلھ بیش از آنکھ خواھی   پذرفت ھزار گنج شاھی

  در جستن آن نگار دلجوی   چون رفت میانجی سخنگوی

  کرد ز بھر آن عروسی می   خواھش کریی بدست بوسی

  وامید در آن حدیث بستند   ھم مادر و ھم پدر نشستند
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  لیکن قدری درنگ پیش است   گفتند سخن بھ جای خویش است

  دارد عرضی ز ناتوانی   کاین تازه بھار بوستانی

  شکرانھ دھیم و عقد بندیم   چون ماه ز بھیش باز خندیم

   کھ زود باشدانشاء اهللا   این عقد نشان سود باشد

  باید شد بھ وعده خرسند می   اما نھ ھنوز روزکی چند

  خار از در باغ رفتھ گردد   تا غنچھ گل شکفتھ گردد

  با طوق زرش بھ تو سپاریم   گردنش بھ طوق زر درآریم

  شد نامزد شکیب سازی   سالم ازان نیازی چون ابن

  بنشست و غبار خویش بنشاند   مرکب بھ دیار خویشتن راند
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  رسیدن نوفل بھ مجنون
 

 

  دری ز پرده داری در پرده   لیلی پس پرده عماری

  در پرده نای و چنگ رفتھ   از پرده نام و ننگ رفتھ

  ریحانی مغز عطر سایان   نقل دھن غزل سرایان

  زخم دف مطربان چشیده   در پرده عاشقان خنیده

  مونس و بیقرار و بیخواب بی   افتاده چو زلف خویش درتاب

  گشت سرگشتھ چو بخت خویش می   مجنون رمیده نیز در دشت

  در موکب وحشیان صحرا   عذر ھمی دوید عذرا بی

  خواند بیتی بھ ھزار درد می   راند بوری بھ ھزار زور می

  شیخانھ ولی نھ شیخ نجدی   بر نجد شدی ز تیر وجدی

  وز صدمھ آه روفتی جای   بر زخمھ عشق کوفتی پای

  ھر جامھ کھ داشتی دریدی   شنیدیھر عاشق کاه وی 

  بود آھنی آب داده چون موم   دالن ملک آن بوم از نرم

  بود آنطرفش بھ زیر طاعت   نوفل نامی کھ از شجاعت

  در مھر غزال و در غضب شیر   لشگر شکنی بھ زخم شمشیر

  دار ھم دولتمند و ھم درم   دار ھم حشمت گیر و ھم حشم

   شکار آن نواحیآمد بھ   روزی ز سر قوی سالحی

  گشت بھ جستجوی نخجیر می   در رخنھ غارھای دلگیر

  بندی بر ھر موئی ز مویھ   دید آبلھ پای دردمندی

  دشمن کامی ز دوستان دور   محنت زده غریب و رنجور

  وحشی دو سھ اوفتاده دردم   وحشی شده از میان مردم
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  گفتند چنانکھ بود حالش   پرسید ز خوی و از خصالش

  دیوانھ شد این چنین کھ بینی    مھر زنی بدین حزینیکز

  آن غالیھ را زیاد جویان   گردد شب و روز بیت گویان

  صد بیت و غزل بدو بخواند   ھر باد کھ بوی او رساند

  شعری چو شکر بدو بگوید   ھر ابر کزان دیار پوید

  بینند در این غریب مظلوم   آیند مسافران زھر بوم

  باشد کھ بدو دھند جامی   میآرند شراب یا طعا

  وان نیز بھ یاد آن دالرام   گیرد بھ ھزار جھد یک جام

  اینست شمار کارش اینست   در کار ھمھ شمارش اینست

  گفتا کھ ز مردمی است اکنون   نوفل چو شنید حال مجنون

  کوشم کھ بھ کام دل رسانم   کاین دل شده را چنانکھ دانم

   بازگشاد و بر زمین جستران   از پشت سمند خیزران دست

  با خویشتنش بھ سفره بنشاند   آنگاه ورا بھ پیش خود خواند

  چندانکھ چو موم کرد نرمش   گفت فسانھای گرمش می

  خورد ای نمی دوست نوالھ بی   گوینده چو دیدگان جوانمرد

  گر خود ھمھ مغز پوست بودی   ھرچھ آن نھ حدیث دوست بودی

  راند جز در لیلی سخن نمی   دخوان از ھر نمطی کھ قصھ می

  زآنھا کھ شنیده آرمیده   وان شیفتھ زره رمیده

  ھم خورد و ھم آشمید با او   خوشدل شد و آرمیده با او

  چون دید حریف خوش برآمد   با او بھ بدیھھ خوش درآمد
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  خواند قصیدھای چون نوش می   زد جگرش چو مغز برجوش می

  ای چو آتش فت بدیھھگ می   بر ھر سخنی بھ خنده خوش

  کرد عمارت خرابی می   سخن بھ خوش جوابی وان چرب

  ھان تا نشوی چو شمع رنجور   کز دوری آن چراغ پرنور

  گردانم با تو ھم ترازو   کورا بھ زر و بھ زور بازو

  ھم چنگ منش قفا بگیرد   گر مرغ شود ھوا بگیرد

  از آھنش آورم فرا چنگ   گر باشد چو شراره در سنگ

  از وی نکنم کمند کوتاه   ا ھمسر تو نگردد آن ماهت

  کرد بھ سجده حق گزاری می   مجنون ز سر امیدواری

  گر رنگ و فریب نیست نغزست   کاین قصھ کھ عطر سای مغزست

  مادر ندھد بھ ھیچ روئی   او را بھ چو من رمیده خوئی

  مھ زاده بھ دیو زاد دادن   گل را نتوان بھ باد دادن

  دیوانھ و ماه نو گزافست   ما کجا طوافستاو را سوی 

  پیراھن ما نشد نمازی   سازی شستند بسی بھ چاره

  از ما نشد این سیھ گلیمی   کردند بسی سپید سیمی

  آن دسترسی بود نھ زین دست   گر دست ترا کرامتی ھست

  در نیمھ رھم فروگذاری   اندیشھ کنم کھ وقت یاری

  ن وز کار من دستداری زم   ناآمده این شکار در شست

  باشد تھی از تھی میانی   آن باد کھ این دھل زبانی

  مزدت باشد کھ راه رفتی   گر عھد کنی بدانچھ گفتی
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  بگذار مرا ترا ثوابست   ور چشمھ این سخن سرابست

  خیزم پی کار خویش گیرم   تا پیشھ خویش پیش گیرم

  شد تیز عنان بھ یاری او   نوفل ز نفیر زاری او

  ھم سال تھی نھ بلکھ ھم حال   ود بر آن غریب ھمسالبخش

  اول بھ خدائی خداوند   میثاق نمود و خورد سوگند

  کایمان ده عقل شد قبولش   وانگھ بھ رسالت رسولش

  کوشم نھ چو گرگ بلکھ چون شیر   کز راه وفا بھ گنج و شمشیر

  تا آنچھ طلب کنم بیابم   نھ صبر بود نھ خورد و خوابم

  کز شیفتگی رھا کنی دست   وام توقعی ھستلیکن بھ ت

  گیری روزی دو سھ دل بھ دست   بنشینی و ساکنی پذیری

  وز من در آھنین گشادن   از تو دل آتشین نھادن

  در خوردن آن نجات جان دید   چون شیفتھ شربتی چنان دید

  با وعده آن سخن وفا کرد   آسود و رمیدگی رھا کرد

  ی زده آتشی نشستھآب   بود بھ صبر پای بستھ می

  در سایھ او قرارگھ ساخت   با او بھ قرار گاه او تاخت

  آرام گرفت و باده نوشید   گرمابھ زد و لباس پوشید

  با او بھ شراب و رود بنشست   بر رسم عرب عمامھ در بست

  گفت از جھت جمال دلبند   چندین غزل لطیف پیوند

  نیکرد چو ابر درفشا می   نوفل بھ سرش ز مھربانی

  آراستھ شد کھ پرورش یافت   چون راحت پوشش و خورش یافت
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  باالی خمیده خیزرانی   شد چھره زردش ارغوانی

  پرگار کشید کرد ماھش   وآن غالیھ گون خط سیاھش

  باد آنچھ ربود باز پس داد   زان گل کھ لطافت نفس داد

  خورشید نمود باز دندان   شد صبح منیر باز خندان

  از بندی خانھ دور شد بند   شد خردمندزنجیری دشت 

  دادند بدست سرخ گل جام   در باغ گرفت سبزه آرام

  شد عاقل مجلس معانی   مجنون بھ سکونت و گرانی

  داشت بھ صد ھزار نازش می   وان مھتر میھمان نوازش

  خورد می جز بھ جمال او نمی   کرد طلعت او طرب نمی بی

  خواری بھ ھم شرابکردند    ماھی دو سھ در نشاط کاری

* * *  
 

  فزودند شادی و نشاط می   روزی دو بدو نشستھ بودند

  بیتی دو سھ گفت عاشقانھ   مجنون ز شکایت زمانھ

  بر باد فریب داده خاکم   کای فارغ از آه دودناکم

  با نیم وفا نکرده خویشی   صد وعده مھر داده بیشی

  موشپذرفتھ خویش کرده فر   پذرفتھ کھ پیشت آورم نوش

  وا داده بدست ناشکیبی   آورده مرا بھ دلفریبی

  و امروز ھمی کنی زبان بند   دادیم زبان بھ مھر و پیوند

  یک مرھم دل ندیدم از تو   صد زخم زبان شنیدم از تو

  دریاب و گرنھ رفتم از دست   صبرم شد و عقل رخت بربست

  وانگھ بھ خالف قول بودن   دلی نمودن دلداری بی
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  یاران بھ از این کنند یاری   وفتد از بزرگواریدور ا

  بینم از چون تو کسی روا نھ   بینم قولی کھ در او وفا نھ

  چون تشنھ ز آب زندگی دور   یار منم ضعیف و رنجور بی

  گنجی بھ ده خراب دادن   شرطست بھ تشنھ آب دادن

  ای باز ورنھ شده گیر شیفتھ   گر سلسلھ مرا کنی ساز

  ورنھ نھ من و نھ زندگانی    من رسانیگر لیلی را بھ



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 95صفحھ 

  جنگ کردن نوفل با قبیلھ لیلی
 

 

  شد نرم چنانکھ موم از آتش   نوفل ز چنین عتاب دلکش

  شمشیر کشید و درع پوشید   برجست و بھ عزم راه کوشید

  پرنده چو مرغ در سواری   صد مرد گزین کارزاری

  انچون شیر سیاه جنگ پوی   آراستھ کرد و رفت پویان

  قاصد طلبید و داد پیغام   چون بر در آن قبیلھ زد گام

  ایم تند و سرکش حاضر شده   کاینک من و لشگری چو آتش

  ورنھ من و تیغ الابالی   لیلی بھ من آورید حالی

  او را بھ سزای او رسانم   تا من بنوازشی کھ دانم

  ھم آب رسان ثواب یابد   ھم کشتھ تشنھ آب یابد

  شد شیشھ مھر در میان خرد   ام او بردچون قاصد شد پی

  لیلی نھ گلیچھ قرص ماھست   دادند جواب کین نھ راھست

  نھ کار تو کار ھیچکس نیست   کس را سوی ماه دسترس نیست

  تو دیو رجیم و او شھابست   او را چھ بری کھ آفتابست

  قاروره زنی زنیم بر سنگ   شمشیر کشی کشیم در جنگ

  باز آمد و باز داد پیغام   کامقاصد چو شنید کام و نا

  دار خاکی فرمود کھ پای   بار دگرش بھ خشمناکی

  فارغ ز ھیون گرم خیزم   کای بیخبران ز تیغ تیزم

  خیزید و گرنھ فتنھ برخاست   از راه کسی کھ موج دریاست

  آورد پیام ناسزاوار   پیغام رسان او دگر بار

  ن بدر کردکاتش ز دلش زبا   آن خشم چنان در او اثر کرد
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  افتاد در آن قبیلھ چون شیر   با لشکر خود کشیده شمشیر

  ای بھ انبوه برداشتھ نعره   وایشان بھم آمدند چون کوه

  شمشیر بھ شیر در نھادند   بر نوفلیان عنان گشادند

  گشتند مبارزان خروشان   دریای مصاف گشت جوشان

   مستکرد بھ جرعھ خاک را می   شمشیر ز خون جام بر دست

  پنجھ شکن شتاب شیران   سر پنجھ نیزه دلیران

  برخوردن خون گشاده منقار   مرغان خدنگ تیز رفتار

  سرھان سران فکنده بر پای   پوالده تیغ مغز پاالی

  کر کرده سپھر و ماه را گوش   غریدن تازیان پرجوش

  رست پوالد بھ سنگ در نمی   جست از صاعقھ اجل کھ می

  سر چون سر موی دیلمان تیز   گیزان زوبین بال سیاست

  چون صبح دریده ده نشانھ   خورشید درفش ده زبانھ

  دیوان سپید در دویدن   شیران سیاه در دریدن

  مجنون بھ حساب جان سپاری   ھرکس بھ مصاف در سواری

  خواند او جملھ دعای صلح می   ھرکس فرسی بھ جنگ میراند

  کشت  دریغ میاو خویشتن از   کشت ھرکس طللی بھ تیغ می

  انگیختھ صلحی از مصافی   کرد چو حاجیان طوافی می

  بر لشگر خویشتن زدی تیغ   گر شرم نیامدیش چون میغ

  با موکب خود مصاف کردی   گر طعنھ زنش معاف کردی

  اول سر دوستان بریدی   گر خنده دشمنان ندیدی
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  برھم سپران خود زدی تیر   گر دست رسش بدی بھ تقدیر

  پشتی گر خویش را بھ کشتی    نزدیش پای پشتیگر دل

  بر نصرت آن سپاه کوشان   بود در این سپاه جوشان می

  وآنجا بھ یزک دعا نشانده   اینجا بھ طالیھ رخش رانده

  بر دست برنده بوس دادی   از قوم وی ار سری فتادی

  شست بھ چشم سیل بارش می   وآن کشتھ کھ بد ز خیل یارش

  سر نیزه فتح از آنطرف خواست    طرف راستکرده سر نیزه زین

  ھم تیر بریختی و ھم شست   دست گر لشگر او شدی قوی

  غریدی از آن نشاط چون شیر   ور جانب یار او شدی چیر

  کز دو زنی چو چرخ ناورد   ای جوانمرد پرسید یکی کھ

  با خصم ترا چراست یاری   ما از پی تو بھ جان سپاری

  با تیغ مرا چکار باشد   شدگفتا کھ چو خصم یار با

  با یار نبرد چون توان کرد   با خصم نبرد خون توان کرد

  اینجا ھمھ بوی راحت آید   ھا جراحت آید از معرکھ

  کس جانب یار خوار دارد؟   آن جانب دست یار دارد

  آنجا کھ دلست جانم آنجاست   میل دل مھربانم آنجاست

  من سپردنزو جان ستدن ز    شرطت بھ پیش یار مردن

  بر جان شما چھ رحمت آرم   چون جان خود این چنین سپارم

  کشت بسان پیل سرمست می   نوفل بھ مصاف تیغ در دست

  افکند بھ حملھ جھانی   برد بھ ھر طریده جانی می
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  ھرجا کھ رسید جوی خون راند   ھرسو کھ طواف زد سر افشاند

  جستندتا اول شب مصاف    وان تیغ زنان کھ الف جستند

  بر جبھت روز ریخت عنبر   چون طره این کبود چنبر

  شد روز چو طره سربریده   زاین گرجی طره برکشیده

  بر معرکھ خوابگھ گزیدند   آن ھردو سپھ زھم بریدند

  دم بخندید ضحاک سپیده   چون مار سیاه مھره برچید

  شد نیزه بسان مار ضحاک   در دست مبارزان چاالک

  چون کوه رسیده بود خیلی   لیلیدر گرد قبیلھ گاه 

  کردند بسیج تیر باران   از پیش و پس قبیلھ یاران

  جز صلح دری زدن زیان دید   نوفل کھ سپاھی آنچنان دید

  تا صلح دھد میان ایشان   انگیخت میانجیی ز خویشان

  داللگیی بھ دل نوازیست   کاینجا نھ حدیث تیغ بازیست

  شما پری نشانیخواھم ز    از بھر پری زده جوانی

  گنجینھ فدا کنم بھ خروار   وز خاصھ خویشتن در اینکار

  تر از این سخن جوابست شیرین   گر کردن این عمل صوابست

  در دادن سرکھ ھم مکوشید   فروشید ور زانکھ شکر نمی

  شمشیر زدن چراست باری   کنید کاری چون راست نمی

  کدیگر بازگشت آن دو سپھ زی   چون کرد میانجی این سرآغاز

  از کینھ کشی عنان کشیدند   چون خواھش یکدگر شنیدند

  تا از دو گروه دور شد جنگ   صلح آمد دور باش در چنگ
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  عتاب کردن مجنون با نوفل
 

 

  کرد از سر کین کمیت را گرم   مجنون چو شنید بوی آزرم

  !کی از تو رسیده جفت با جفت   زن برآشفت بانوفل تیغ

  بھ زین نبود تمام کاری   ریاحسنت زھی امیدوا

  شمشیر کشیدن سپاھت؟   این بود بلندی کالھت؟

  وین بود فسون دیو بندیت؟   این بود حساب زورمندیت؟

  انداختن کمندت این بود؟   جوالن زدن سمندت این بود؟

  نیکو ھنری بھ جای من کرد   رایت کھ خالف رای من کرد

  ام دشمنکردیش کنون تم   آن دوست کھ بد سالم دشمن

  بر من بھ ھزار قفل بستی   وان در کھ بد از وفا پرستی

  بردی زه کار من زھی کار   از یاری تو بریدم ای یار

  بس قایم کافتد از سواری   بس رشتھ کھ بگسلد زیاری

  بر گرگ فکند و بر سگ افتاد   بس تیر شبان کھ در تک افتاد

  در عھده عھد ناتمامست   گرچھ کرمت بلند نامست

  بنواخت بھ رفقھای چربش   نوفل سپر افکنان ز حربش

  کردم بھ فریب صلح خواھی   سپاھی مددی و بی کز بی

  نز تیغ برنده خو بریدم   اکنون کھ بھ جای خود رسیدم

  پوالد بھ سنگ درنشانم   ھا بخوانم لشگر ز قبیلھ

  این یاوه ز بام ناورم زیر   ننشینم تا بھ زخم شمشیر

  در جمع سپاه کس فرستاد    بھ بغدادوآنگھ ز مدینھ تا

  لشگر طلبید روزگاری   در جستن کین ز ھر دیاری
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  پس پره کشید کوه تا کوه   آورد بھ ھم سپاھی انبوه
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  مصاف کردن نوفل بار دوم
 

 

  سرباز کند ز گنج سینھ   گنجینھ گشای این خزینھ

  بیننده بدو شگفت درماند   کانروز کھ نوفل آن سپھ راند

  شد قلھ بوقبیس ریزان   ز زلزلھ مصاف خیزانا

  در حرب شدند وصف کشیدند   خصمان چو خروش او شنیدند

  بر شد بھ سر نظاره گاھی   ساالر قبیلھ با سپاھی

  وافاق گرفتھ موج لشگر   صحرا ھمھ نیزه دید و خنجر

  شد از جای دل در تن مرده می   از نعره کوس و نالھ نای

  رویی نھ کھ روی از آن بپیچد   یچدرایی نھ کھ جنگ را بس

  سیل آمد و رخت بخت را برد   زانگونھ کھ بود پای بفشرد

  ھر تیغ کھ رفت بر سر افتاد   قلب دو سپھ بھم بر افتاد

  رست از ریگ روان عقیق می   شست از خون روان کھ ریگ می

  شمشیر خجل ز سر بریدن   دل مانده شد از جگر دریدن

  کرد بھ حملھ کوه را خرد می   شمشیر کشید نوفل گرد

  زخمی و دمی دمی و مردی   ساخت چو اژدھا نبردی می

  بشکستی اگرچھ بودی البرز   برھر کھ زدی کدینھ گرز

  در دفتر او ورق نماندی   بر ھر ورقی کھ تیغ راندی

  کز اره تیغ تختھ شد تخت   کردند نبردی آنچنان سخت

  د خانیاز سنگ برآورن   یاران چو کنند ھمعنانی

  پیروزی از اتفاق خیزد   پر کندگی از نفاق خیزد

  گشتند بھ فال سعد فیروز   بر نوفلیان خجستھ شد روز
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  کشتند و بریختند و خستند   بر خصم زدند و برشکستند

  مرد وان نیز کھ خستھ بود می   جز خستھ نبود ھر کھ جان برد

  رفتند بھ خاکبوس آن در   پیران قبیلھ خاک بر سر

  کی داور داد ده بده داد   کردند بی خروش و فریاد

  ما را ھمھ کشتھ گیر و برده   ای پیش تو دشمن تو مرده

  بر دست مگیر و دست ما گیر   با ما دو سھ خستھ نیزه و تیر

  کاخر بھ جز این قیامتی ھست   یک ره بنھ این قیامت از دست

  شمشیر تو بھ کھ باز کوشد   تا دشمن تو سلیح پوشد

  گر عفو کنی نیازمندیم   ما کز پی تو سپر فکندیم

  سپران ستیزه تا چند با بی   پیغام بھ تیر و نیزه تا چند

  بخشود و گناه رفتھ بخشید   یابنده فتح کان جزع دید

  تا گردم از این قبیلھ خوشنود   گفتا کھ عروس بایدم زود

  چون خاک نھاده روی بر خاک   آمد پدر عروس غمناک

  در خورد سری و تاجداری   رب از بزرگواریکای در ع

  دور از تو بھ روز بد نشستھ   مجروحم و پیر و دل شکستھ

  خود را عجمی لقب نھاده   در سرزنش عرب فتاده

  در کردن بخت خویش بینم   این خون کھ ز شرح بیش بینم

  سیماب شوم ز شرمساری   خواھم کھ در این گناھکاری

  شی بھ کمینھ بنده خویشبخ   گر دخت مرا بیاوری پیش

  وز حکم تو سر برون نیارم   راضی شوم و سپاس دارم
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  و او را بھ مثل چو عود سوزی   ور آتش تیز بر فروزی

  یا تیغ کشی کنی تباھش   ور زآنکھ درافکنی بھ چاھش

  روی از سخن تو بر نتابم   از بندگی تو سر نتابم

   کھ در بنددیوانھ بھ بند بھ   اما ندھم بھ دیو فرزند

  !خاشاک و نعوذ باهللا آتش   !سرسامی و نور چون بود خوش

  عاقبت است و رایگان گرد بی   این شیفتھ رای ناجوانمرد

  جوالن زدن و جھان نبشتن   خو کرده بھ کوه و دشت گشتن

  نام من و نام خود شکستن   با نام شکستگان نشستن

  امیبھ زانکھ بود شکستھ ن   در اھل ھنر شکستھ کامی

  کز دختر من نکرد یادی   در خاک عرب نماند بادی

  در سرزنش جھانش افکند   نایافتھ در زبانش افکند

  با ننگ بود ھمیشھ نامم   گر در کف او نھی زمامم

  بھ زانکھ بماند و ننگ دارد   آنکس کھ دم نھنگ دارد

  آزاد کنی کھ بادی آزاد   گر ھیچ رسی مرا بھ فریاد

  نیاز گردم وز ناز تو بی   ز گردمورنھ بھ خدا کھ با

  در پیش سگ افکنم در این راه   برم سر آن عروس چون ماه

  آزاد شوم ز صلح و جنگش   تا باز رھم زنام و ننگش

  سگ بھ کھ خورد کھ دیو مردم   فرزند مرا در این تحکم

  چون مرھم ھست نیستش باک   آنرا کھ گزد سگ خطرناک

  ن بھ ھزار مرھمش بستنتوا   وآنرا کھ دھان آدمی خست
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  نوفل بھ جواب او فرو ماند   چون او ورقی چنین فروخواند

  بخشایش کرد و گفت برخیز   انگیز زان چیره زبان رحمت

  دختر بھ دل خوش از تو خواھم   من گرچھ سرآمد سپاھم

  ستاند از تو بستم کھ می   چون می ندھی دل تو داند

   خشک و عصیده شور خواھندنان   ھر زن کھ بھ دست زور خواھند

  مستغنیم از چنین جفاھا   من کامدم از پی دعاھا

  با پیر در آن خالص بودند   آنان کھ ندیم خاص بودند

  دارد منشی عظیم ناپاک   کان شیفتھ خاطر ھوسناک

  تن در ندھدت بھ کدخدائی   شوریده دلی چنین ھوائی

  تستثبا ثابت نبود کھ بی   بر ھر چھ دھیش اگر نجاتست

  او روی بھ فتح دشمن آورد   ما دی ز برای او بناورد

  او در رخ ما کشیده تکبیر   ما از پی او نشانھ تیر

  او خواه بھ گریھ خواه خندان   این نیست نشان ھوشمندان

  ھم قرعھ فال برغم افتد   این وصلت اگر فراھم افتد

  او با خلل و تو با خجالت   نیکو نبود ز روی حالت

  زین کار نمونھ چنگ داریم   ھ چو نام و ننگ داریمآن بھ ک

  با لشگر خویش باز پس گشت   خواھشگر از این حدیث بگذشت

  دلخستھ شد از گزند آن خار   مجنون شکستھ دل در آن کار

  جوشنده چو کوه آتش از خشم   آمد بر نوفل آب در چشم

  پذرفتھ خود بھ سر نبرده   کی پای بھ دوستی فشرده
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  دادیم بھ روز نا امیدی   حدمی بدان سپیدیدر صب

  وان دست گرفتنت کجا رفت   از دست تو صید من چرا رفت

  ناخورده بھ دوزخم سپردی   ام بھ لب فرات بردی تشنھ

  شربت کردی ولی ندادی   شکر ز قمطر برگشادی

  بازم چو مگس ز پیش راندی   برخوان طبرزدم نشاندی

   رشتھ نرشتھ پنبھ بھ بوداین   چون آخر رشتھ این گره بود

  راند یک اسبھ شد و دو اسپھ می   این گفت و عنان از او بگرداند

  رفت چو ابر دل پریشان می   گم کرد پی از میان ایشان

  بر زھر کشنده ریخت تریاک   ریخت زدیده آب بر خاک می

  با ھم نفسان خویش بنشست   نوفل چو بھ ملک خویش پیوست

  تا دل دھدش کز او دلش ماند   واندمجنون ستم رسیده را خ

  افتاده بد از جریده نامش   جستند بسی در آن مقامش

  آگاه شدند کز کجا بود   گم گشتن او کھ ناروا بود
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  رھانیدن مجنون آھوان را
 

 

  از پرده چنین برآرد آواز   سازنده ارغنون این ساز

  از نوفلیان چو شد بریده   کان مرغ بھ کام نارسیده

  راند چو باد در بیابان می   ه تند را شتابانطیار

  بر نوفل و آن خالف رائی   وفائی خواند سرود بی می

  کرد ز بخت بد شکایت می   با ھر دمنی از آن والیت

  انداختھ دید دامی از دور   رفت سرشک ریز و رنجور می

  محکم شده دست و پای در بند   در دام فتاده آھوئی چند

  خون از تن آھوان بریزد   خیزدصیاد بدین طمع کھ 

  صیاد سوار دید و درماند   مجنون بھ شفاعت اسب را راند

  مھمان توام بدانچھ داری   گفتا کھ بھ رسم دامیاری

  این یک دو رمیده را رھا کن   دام از سر آھوان جدا کن

  ای را جانیست ھر آفریده   ای را بیجان چھ کنی رمیده

  بر ھر دو نبشتھ غیر مغضوب   چشمی و سرینی اینچنین خوب

  خون دو سھ بیگنھ بریزی   دل چون دھدت کھ بر ستیزی

  آھو کشی آھوئی بزرگست   آن کس کھ نھ آدمیست گرگست

  رویش نھ بھ نوبھار ماند؟   چشمش نھ بھ چشم یار ماند؟

  بنواز بھ باد نوبھارش   بگذار بھ حق چشم یارش

  ن روا نیستدر گردن او رس   وفا نیست گردن مزنش کھ بی

  افسوس بود بھ تیغ پوالد   آن گردن طوق بند آزاد

  در خاک خطا بود غنوده   وان چشم سیاه سرمھ سوده
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  نھ در خور آتش و کبابست   وان سینھ کھ رشک سیم نابست

  دانی کھ بھ زخم نیست در خورد   وان ساده سرین نازپرورد

  اردخون ریختنش چھ آب د   وان نافھ کھ مشک ناب دارد

  درخورد شکنجھ نیست دانی   وان پای لطیف خیزرانی

  بر پشت زمین زنی برنجد   وان پشت کھ بار کس نسنجد

  انگشت گرفتھ در دھن ماند   صیاد بدان نشید کو خواند

  گر فقر نبودمی ھم آغوش   گفتا سخن تو کردمی گوش

  یک خانھ عیال و صیدم اینست   نخجیر دو ماھھ قیدم اینست

  آزادی صید چون پسندی   ن نیازمندیصیاد بدی

  جان بازخرش کھ مایھ داری   گر بر سر صید سایھ داری

  از مرکب خود سبک فروجست   مجنون بھ جواب آن تھی دست

  تا گردن آھوان شد آزاد   آھو تک خویش را بدو داد

  صیاد برفت و بارگی برد   او ماند و یکی دو آھوی خرد

  ر چشم سیاه آھوان بوسب   داد ز دوستی نھ زافسوس می

  زان چشم سیاه یادگار است   کاین چشم اگرنھ چشم یار است

  وانگاه ز دامشان رھا کرد   بسیار بر آھوان دعا کد

  فریاد کنان در آن بیابان   رفت از پس آھوان شتابان

  چون گل بھ سالح خویش خستھ   وری سالح بستھ بی کینھ

  چو دیگ جوشانگشتھ ز تبش    ھای ریگ جوشان در مرحلھ

  خارا و قصب بھ خار داده   از دل بھ ھوا بخار داده
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  خورشید قصب ز ماه پوشید   شب چون قصب سیاه پوشید

  چون تار قصب شد از نزاری   آن شیفتھ مھ حصاری

  فرقش نکند کسی ز موئی   زانسان کھ بھ ھیچ جستجوئی

  ره چون تن دوستار باریک   شب چون سر زلف یار تاریک

  چون مار گزیده سوسماری    نوحھ کنان درون غاریشد

  بنشست ز پای و موج بنشاند   از بحر دو دیده گوھر افشاند

  یا بر سر آتش افکنی خار   پیچید چنانکھ بر زمین مار

  وز نامھ چو شب سیاه کردن   تا روز نخفت از آه کردن

* * *  
 

  برزد علم جھان فروزی   چون صبح بھ فال نیکروزی

  کایینھ چین ز چین برآمد   حبش بھ چین درآمدابروی 

  چون آینھ بود لیک در زنگ   آن آینھ خیال در چنگ

  چون دود عبیر بوی او خوش   برخاست چنانکھ دود از آتش

  برداشتھ بانک مھربانان   ره پیش گرفت بیت خوانان

  انداختھ دید باز دامی   ناگاه رسید در مقامی

  ز رسن بھ تیغ دادهگردن    در دام گوزنی اوفتاده

  آورده چو شیر شرزه آھنگ   صیاد بران گوزن گلرنگ

  خونی کھ چنین از او چھ خیزد   تا بی گھنیش خون بریزد

  بگشاد زبان چو نیش فصاد   مجنون چو رسید پیش صیاد

  دام از سر عاجزان برون گیر   کای چون سگ ظالمان زبون گیر

  مندی شاطروزی دو کند ن   بگذار کھ این اسیر بندی
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  با جفت خود آشیانھ گیرد   زین جفتھ خون کرانھ گیرد

  از گم شدنش ترا چھ گوید؟   آن جفت کھ امشبش نجوید

  مأخوذ مباد جز بدین درد   کای آنکھ ترا ز من جدا کرد

  یعنی کھ بھ روز من نشیناد   صیاد تو روز خوش مبیناد

  انبرکن ز چنین شکار دند   گر ترسی از آه دردمندان

  نخجیر گر او شدی تو نخجیر   رای تو چھ کردی ار بھ تقدیر

  کو صید شد و تو صیدگیری   پذیری شکرانھ این چھ می

  شد دور ز خون آن شکاری   صیاد بدین سخن گزاری

  اما ندھم بھ رایگانش   گفتا نکنم ھالک جانش

  گر بازخریش وقت کار است   وجھ خورش من این شکار است

  برکند و سبک نھاد در پیش   و آلت خویشمجنون ھمھ ساز 

  صیدی سره دید و صید بگذاشت   صیاد سلیح و ساز برداشت

  آمد چو پدر بھ سوی فرزند   مجنون سوی آن شکار دلبند

  ھرجا کھ شکستھ دیدمی بست   مالید بر او چو دوستان دست

  زو گرد وز دیده اشک بارید   سر تا پایش بھ کف بخارید

  تو نیز چو من ز دوست مھجور   ویشتن دورگفت ای ز رفیق خ

  خرگاه نشین کوه خضرا   ای پیشرو سپاه صحرا

  چشم تو نظیر چشم یارم   بوی تو ز دوست یادگارم

  وز دام گشاده باد پایت   در سایھ جفت باد جایت

  ھم در صدف لب تو بھتر   دندان تو از دھانھ زر
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  و بھ شدھم بر زه جامھ ت   چرم تو کھ سازمند زه شد

  ناریختھ بھ چو زھر برخاک   اشک تو اگر چھ ھست تریاک

  ای بپرداز در سوختھ سینھ   ای سینھ گشای گردن افراز

  زان ماه حصاریت خبر ھست   دانم کھ در این حصار سربست

  حال دل من کنیش معلوم   وقتی کھ چرا کنی در آن بوم

  مچونان کھ بخواھی آنچنان   کی مانده بھ کام دشمنانم

  رنجور من و تو نیز رنجور   تو دور و من از تو نیز ھم دور

  تیری نھ کھ بر نشانھ افتد   پیری نھ کھ در میانھ افتد

  نامش نبرم بھ ھیچ روئی   بادی کھ ندارد از تو بوئی

  بر خاطر من گذر ندارد   یادی کھ ز تو اثر ندارد

  گفت بھ حسب حالت خویش می   زینگونھ یکی نھ بلکھ صد بیش

  چشمش بوسید و کردش آزاد   از پای گوزن بند بگشاد

  زان بقعھ روان شد آرمیده   چون رفت گوزن دام دیده

  یوسف روئی خرید چون ماه   سیاره شب چو بر سر چاه

  شد مصر فلک چو نیک جوشان   از انجمن رصد فروشان

  رفت چو نیل جامھ در نیل می   آن میل کشیده میل بر میل

  یا مرغ زند بھ آب منقار   بھ در کند مارچندان کھ زبان 

  نغنوده چو مرغ پر بریده   ناسوده چو مار بر دریده

  سوزنده چو روغن چراغش   مغزش ز حرارت دماغش

  پھلو بھ سوی زمین نبردی   گر خود بھ مثل چو شمع مردی
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  سخن گفتن مجنون با زاغ
 

 

  آراست کبودیی بھ زردی   شبگیر کھ چرخ الجوردی

  آفاق بھ رنگ سرخ گل کرد   ن قرص آن گل زردخندید

  گشت میان آب دیده می   مجنون چو گل خزان رسیده

  راند کشتی چو صبا بھ خشک می   زان آب کھ بر وی آتش افشاند

  تفسید بھ وقت نیم روزان   از گرمی آفتاب سوزان

  بنشست بھ سایھ درختی   چون سایھ نداشت ھیچ رختی

  رد آمده آبی از حوالیگ   در سایھ آن درخت عالی

  پاکیزه و خوش چو حوض کوثر   حوضی شده چون فلک مدور

  ھم سبزه ھم آب روی شستھ   پیرامن آب سبزه رستھ

  زان آب چو سبزه گشت سیراب   آن تشنھ ز گرمی جگر تاب

  وز گفتن و ھیچ ناشنیدن   آسود زمانی از دویدن

  دید در آن درخت زیبا می   زان مفرش ھمچو سبز دیبا

  چشمی و چھ چشم چون چراغی   بر شاخ نشستھ دید زاغی

  با دل چو جگر گرفتھ پیوند   چون زلف بتان سیاه و دلبند

  پوش چون صالحیان شده سیھ   صالح مرغی چو ناقھ خاموش

  ھمچون شبھ در میان مینا   بر شاخ نشستھ چست و بینا

  با او دل خویش ھم عنان دید   مجنون چو مسافری چنان دید

  ای سیاه جامھ از دست کھ   فت ای سیھ سپید نامھگ

  روزت ز چھ شد سیھ بدین روز   شبرنگ چرائی ای شب افروز

  من سوگ زده سیھ تو پوشی؟   بر آتش غم منم تو جوشی؟
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  چون سوختگان سیھ چراغی   گر سوختھ دل نھ خام رائی

  از سوختگان چرا گریزی   وار گرم خیزی ور سوختھ

  پوشیده سیھ لباس از آنی   خطبھ خوانیشاید کھ خطیب 

  ھندوی کدام ترک تازی   زنگی بچھ کدام سازی

  ای چرا سیاھی گر چتر نھ   من شاه مگر تو چتر شاھی؟

  گو بی تو ز دست رفت کارم   روزی کھ رسی بھ نزد یارم

  ناچیز شوم در این خرابی   دریاب کھ گر تو در نیابی

  ر این ھوس بمیرمترسم کھ د   گفتی کھ مترس دستگیرم

  مھر تو بھ خاک برده باشم   روزی آیی کھ مرده باشم

  از دادن توتیا چھ خیزد   بینائی دیده چون بریزد

  فریاد شبان کجا کند سود   چون گرگ بره ز میش بربود

  دیوار چھ کاھگل چھ پوالد   چون سیل خراب کرد بنیاد

   بگذرخواه ابر بھ بار و خواه   بر چون کشتھ خشک ماند بی

  وان زاغ پریده شاخ بر شاخ   این تیر زبان گشاده گستاخ

  پرنده رحیل ساز کرده   او پر سخن دراز کرده

  شد زاغ و نھاد بر دلش داغ   چون گفت بسی فسانھ با زاغ

  شبپره ز خواب سر برآورد   شب چون پر زاغ بر سرآورد

  یا در پر زاغ چشم زاغند   گفتی کھ ستارگان چراغند

  افتاده و دیده زاغ برده   چو شب چراغ مردهمجنون 

  ماننده شمع خویشتن سوز   ریخت سرشک دیده تا روز می
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  بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی
 

 

  از پرده صبح سر بھ در کرد   چون نور چراغ آسمان گرد

  شد ھر بصری چو شب چراغی   در ھر نظری شگفت باغی

  ھ صفت چراغ جویانپروان   مجنون چو پرنده زاغ پویان

  ھنجار دیار یار برداشت   از راه رحیل خار برداشت

  یک لحظھ نھاد بر جگر دست   چون بوی دمن شنید بنشست

  چون مرده کھ جان بھ دو رسد باز   باز از نفسش برآمد آواز

  با او شخصی بھ شکل شیدا   شد پیر زنی ز دور پیدا

  گشتھ خرسندوان شخص بھ بند    سر تا قدمش کشیده در بند

  برد ورا رسن بھ گردن می   شد در شتاب کردن زن می

  زن را بھ خدای داد سوگند   مجنون چو اسیر دید در بند

  در بند ز بھر چیست با تو   کین مرد بھ بند کیست با تو

  مردیست نھ بندی و نھ چاھی   زن گفت سخن چو راست خواھی

   ز حد بیشدر ھر دو ضرورتی   ام این رفیق درویش من بیوه

  کین بند و رسن در او کشیدم   از درویشی بدان رسیدم

  توزیع کنم بھ ھر دیارش   تا گردانم اسیروارش

  مشتی علف از برای خانھ   گرد آورم از چنین بھانھ

  دو نیمھ کنیم راستا راست   بینیم کزان میان چھ برخاست

  گردی بھ میانھ در نماند   نیمی من و نیمی او ستاند

  در پای زن اوفتاد حالی    ز سر شکستھ بالیمجنون

  بر من نھ از این رفیق برگیر   کاین سلسلھ و طناب و زنجیر
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  او نیست سزای بند مائیم   کاشفتھ و مستمند مائیم

  اینجا و بھ ھر کجا کھ خواھی   گردانم بھ روسیاھی می

  بی شرکت من تراست بردار   ھر چھ آن بھم آید از چنین کار

  شد شاد بھ این چنین شماری   ید زن اینچنین شکاریچون د

  آن بند و رسن ھمھ در این بست   زان یار بداشت در زمان دست

  برد رسن بھ گردن او را می   بنواخت بھ بند کردن او را

  زنجیر بھ پای و غل بھ گردن   او داده رضا بھ زخم خوردن

  مستانھ سرود برکشیدی   ای رسیدی چون بر در خیمھ

  در خوردن سنگ رقص کردی   لی گفتی و سنگ خوردیلی

  گرد در لیلیش برآورد   چون چند جفاش برسرآورد

  بر خاک چمن چو سبزه بنشست   چون بادی از آن چمن بر او جست

  چون دیده ابر نوبھاری   بگریست بر آن چمن بھ زاری

  کی من ز تو طاق و با غمت جفت   گفت زد بر زمین و می سر می

  کازاد شوم ز بند و از چاه   از آن شدم درین راهتر  مجرم

  گشتم بھ عقوبت تو خرسند   اینک سروپای ھر دو در بند

  معذور نیم بھ ھیچ راھی   ام گناھی گر زانکھ نموده

  تأدیب کنم چنان کھ دانی   من حکم کش وتر حکم رانی

  در پیش تو بین کھ چون اسیرم   منگر بھ مصاف تیغ و تیرم

  از لطمھ خویش زخم خوردم   ھ لطمھ کردمگر تاختنی ب

  امروز رسن بھ گردن آیم   گر دی گنھی نمود پایم
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  اینک بھ شکنجھ زیر زنجیر   گر دست شکستھ شد کمانگیر

  بسیار جنایت آزمودم   زان جرم کھ پیش ازین نمودم

  کشیم بکش چھ داری گر می   مپسند مرا چنین بھ خواری

  برکش چو صلیب چارمیخم   مگر جز بھ تو محکم است بیخ

  خطائی پیش تو خطاست بی   وفائی ای کز تو وفاست بی

  خود را بھ خطا کنم گرفتار   من با تو چو نیستم خطاکار

  یا تیر خطائی آید از تو   باشد کھ وفائی آید از تو

  دستی بھ سرم فرود ناری   در زندگیم درود تاری

  ر سرم دستکاری بھ بھانھ ب   در کشتگیم امید آن ھست

  قربان خودم کنی بدین در   گر تیغ روان کنی بدین سر

  اسماعیلیم اگر برنجم   اسماعیلی ز خود بسنجم

  گر باز بری سرم چھ باکست   چون شمع دلم فرو غناکست

  بھ گردد وقت سر بریدن   شمع از سر درد سرکشیدن

  تو جان خراشم تا زنده و بی   در پای تو بھ کھ مرده باشم

  ای و آھی زین پس من و گوشھ   یست مرا بر تو راھیچون ن

  تا پیش تو درد سر نیارم   سر داده و آه بر نیارم

  درد آن منست سر تو را باد   گوئی ز تو دردسر جدا باد

  دیوانھ شد و برید زنجیر   این گفت وز جای جست چون تیر

  چون کوھھ گرفتھ کوه بگرفت   از کوھھ غم شکوه بگرفت

  زد بر خود ز طپانچھ تیر می   زد و نفیر میبر نجد شد 
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  رفتند و ندیدنی بدیدند   خویشان چو ازو خبر شنیدند

  نومید شدند ازو بھ یکبار   ھم مادر و ھم پدر در آن کار

  گفتند بھ ترک آن رمیده   شد آرمیده با کس چو نمی

  جز نام و نشان لیلی از یاد   و او را شده در خراب و آباد

  یا تن زد، یا گریخت، یا خفت   ھ بدو جز این سخن گفتھر کس ک
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  سالم دادن پدر لیلی را بھ ابن
 

 

  کرد از لب خود شکر فشانی   غواص جواھر معانی

  لیلی بھ وقایھ در خبر یافت   کانروز کھ نوفل آن ظفر یافت

  بر فرق عمامھ کج نھاده   آمد پدرش زبان گشاده

  ن زبان فروشیافسانھ آ   بر گفت ز راه تیزھوشی

  تازافت آن رمیده رستم   کامروز چھ حیلھ نقش بستم

  یگبارگیش جواب دادم   بستم سخنش بھ آب دادم

  کرد از در ما خدا دھادش   نوفل کھ خدا جزا دھادش

  دندان طمع ز وصل بر کند   و او نیز بھ ھجر گشت خرسند

  نھایت رنجید چنانکھ بی   لیلی ز پدر بدین حکایت

  داشت پرده ز پدر نگاه می   داشت ھفتھ آه میدر پرده ن

  شد نرگس او ز گریھ گلگون   چون رفت پدر ز پرده بیرون

  کز راه خود آن غبار بنشاند   چندان زره دو دیده خون راند

  در حوضھ کشید خیزران را   داد آب ز نرگس ارغوان را

  یاری نھ کھ چاره باز جوید   اھلی نھ کھ قصھ باز گوید

  زیست چو مار سرگرفتھ می   ام و در گرفتھدر سلھ ب

  داد خبر ز لطف بویش می   وز ھر طرفی نسیم کویش

  دلگرم شدند خواستاران   بر صحبت او ز نامداران

  جست ز حسن او وصالی می   ھرکس بھ والیتی و مالی

  داللھ ھزار در میانھ   از در طلبان آن خزانھ

  ه تا خورد شھدآن سینھ گشاد   این دست کشیده تا برد مھد
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  داشت چو در در استواری می   او را پدر از بزرگواری

  آن شیشھ نگاھداشت از سنگ   وان سیم تن از کمال فرھنگ

  پنھان جگر و می آشکارا   خورد ولی بھ صد مدارا می

  سوخت خندید و بھ زیر خنده می   چون شمع بھ خنده رخ برافروخت

  ن در پای و شمع بر دستزوبی   بست چون گل کمر دو رویھ می

  آن لنگی را بھ راھواری   برد ز روی سازگاری می

  صد زھره نشست گرد خرگاه   از مشتریان برج آن ماه

  بر وعده شرط کرده بشتافت   سالم آن خبر یافت چون ابن

  با طاق و طرنب پادشاھی   آمد ز پی عروس خواھی

  رعنبر بھ من و شکر بھ خروا   ھای بسیار آورد خزینھ

  آراستھ برگ ارمغانی   وز نافھ مشک و لعل کانی

  چندین شترش بھ زیر دیبا   از بھر فریشھای زیبا

  چندانکھ نداشت عقل باور   وز بختی و تازی تکاور

  ریخت چنانکھ ریگ ریزند می   زان زر کھ بھ یک جوش ستیزند

  ریخت بر کشتن خصم ریگ می   بیخت آن زر نھ کھ او چو ریگ می

  آن خانھ ریگ بوم را سست   چنان مروتی چستکرده بھ 

  قاصد طلبید و شغل فرمود   روزی دو ز رنج ره برآسود

  ھنگام فریب سنگ را نرم   جادو سخنی کھ کردی از شرم

  شد مرده او دم مسیحی   جان زنده کنی کھ از فصیحی

  آورده ز روم و چین و طایف   با پیش کشی ز ھر طوایف
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  دار بسپرد یک یک بھ خزینھ   ا بردقاصد بشد و خزینھ ر

  بگشاد خزینھ نھانی   وانگھ بھ کلید خوش زبانی

  روی عربست و پشت لشگر   کین شاھسوار شیر پیکر

  اسباب بزرگیش تمام است   صاحب تبع و بلندنام است

  ور زر گوئی چو خاک بیزد   طلبی چو آب ریزد گر خون

  ریھاھم باز رھی ز داو   ھا ھم زو برسی بھ یاوری

  مسکین پدر عروس در ماند   قاصد چو بسی سخن درین راند

  اقرارش ازین قرار نگذشت   چندانکھ بھ گرد کار برگشت

  مھ را بھ دھان اژدھا داد   بر کردن آن عمل رضا داد

  بگرفت بھ دست جام جمشید   چون روز دیگر عروس خورشید

  افکند مصلی عروسی   بر سفت عرب غالم روسی

  آراست بھ گنج کوی و بازار   وس در کارآمد پدر عر

  بر پیش گھ نشاط بنشاند   داماد و دیگر گروه را خواند

  بر ساخت بھ غایت تمامی   آئین سرور و شاد کامی

  عقدی کھ شکستھ بازبستند   بر رسم عرب بھ ھم نشستند

  در شیر بھا سخن بھ جان رفت   طوفان درم بر آسمان رفت

  ردند بھ تنگھا شکرریزک   بر حجلھ آن بت دالویز

  چون عود و شکر بھ عطر سوزی   وآن تنگ دھان تنگ روزی

  ریخت واشگی چو گالب تلخ می   عطری ز بخار دل برانگیخت

  داد این غالیھ وان گالب می   داد لعل آتش و جزعش آب می
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  ناساختھ بود ھیچ کارش   چون ساختھ شد بسیچ یارش

  ه کھ پختھ بود شد خامپالود   نزدیک دھن شکستھ شد جام

  وآتش بھ دھن بری بسوزد   بر خار قدم نھی بدوزد

  فرمان ترا بھ خود نگیرد   عضوی کھ مخالفت پذیرد

  بیرون فتد از قبیلھ خاصی   ھر چھ آن ز قبیلھ گشت عاصی

  واجب شودش بریدن از مشت   چون مار گزیده گردد انگشت

  ریستمردن سبب خالف کا   جان داروی طبع سازگاریست

  در مختلفی ھالک جان بود   لیلی کھ مفرح روان بود

* * *  
 

  زد خیمھ بر این کبود گلشن   چون صبحدم آفتاب روشن

  بر دجلھ نیلگون روان شد   سیاره شب پر از عوان شد

  از بھر عروس محمل آراست   داماد نشاط مند برخاست

  بردش بھ بسی بزرگواری   چون رفت عروس در عماری

  حکم ھمھ نیک و بد بدو داد   سریر خود بدو داداورنگ و 

  کرد بھ رفق موم را نرم می   روزی دو سھ بر طریق آزرم

  دستی بھ رطب کشید بر شاخ   با نخل رطب چو گشت گستاخ

  کز درد نخفت روزگاری   زان نخل رونده خورد خاری

  کافتاد چو مرده مرد بی خود   ای چنان زد لیلیش طپانچھ

  از خویشتن و زمن برائی   ن عمل نمائیگفت ار دگر ای

  کار است بھ صنع خود نگارم   سوگند بھ آفریدگارم

  ور تیغ تو خون من بریزد   کز من غرض تو بر نخیزد
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  زان بت بھ سالم گشت خرسند   سالم دید سوگند چون ابن

  جز وی دیگری چراغ دارد   دانست کزو فراغ دارد

  انست از او بریدنمی نتو   لیکن بھ طریق سر کشیدن

  دل داده بدو ز دست رفتھ   کز دیدن آن مھ دو ھفتھ

  آن بھ کھ درو ز دور بینم   گفتا چو ز مھر او چنینم

  زان بھ کھ کند ز من کناره   خرسند شدن بھ یک نظاره

  پوزش بنمود و کرد زاری   وانگھ ز سر گناھکاری

  گر زین گذرم حرامزادم   کز تو بھ نظاره دل نھادم

  بیش از نظری نداشت با او   ن پس کھ جھان گذاشت با اوزا

  بر راه نھاده چشم روشن   وان زینت باغ و زیب گلشن

  از دامن غار یار غاری   تا باد کی آورد غباری

  بی خود بھ در آمدی ز خرگاه   ھر لحظھ بھ نوحھ بر گذرگاه

  ترت از ھزار دستان نالنده   گامی دو سھ تاختی چو مستان

  دادی اثری بھ جان رنجور   بری زیار مھجورجستی خ

  نالید ز درد و داغ دوری   چندان بھ طریق ناصبوری

  وان راز چو روز گشت پیدا   کان عشق نھفتھ شد ھویدا

  از شوھر و از پدر نھیبش   برداشتھ رنج ناشکیبش

  چھ باک پدر چھ بیم شوھر   چون عشق سرشتھ شد بھ گوھر
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  ن لیلیآگاھی مجنون از شوھر کرد
 

 

  از سر سخن چنین خبر داد   فرزانھ سخن سرای بغداد

  دیوانھ ماه نو ندیده   کان شیفتھ رسن بریده

  دھقان ده خراب گشتھ   مجنون جگر کباب گشتھ

  مونس نھ بھ جز دریغ و آھی   گشت بھ ھر بسیچ گاھی می

  تر از بھارش آمد خوشبوی   بوئی کھ ز سوی یارش آمد

  اعضاش گرفتھ رنگ عنبر   رورزان بوی خوش دماغ پ

  کرد مفرحی مھیا می   آن عنبرتر ز بھر سودا

  در زیر درختی از مغیالن   بر خاک فتاده چون ذلیالن

  خار از گل و گل ز خار نشناخت   زانروی کھ روی کار نشناخت

  بگذشت بر او چو گرزه ماری   ناگھ سیھی شتر سواری

   ناقھ را سختبگرفت زمام   رخت چون دید در آن اسیر بی

  برداشت چو غافالن غریوی   غرید بھ شکل نره دیوی

  پرستی مشغول بھ کار بت   خبر از حساب ھستی کی بی

  کز ھیچ بتی وفا نیابی   بھ گرز بتان عنان بتابی

  وان یار کھ نیست ھست ازین دور   این کار کھ ھست نیست با نور

  ین یاریار بھی تو از چن بی   بیکار کسی تو با چنین کار

  بر دشمنیش گمان نبردی   آن دوست کھ دل بدو سپردی

  خود باز برید از آشنائی   وفائی شد دشمن تو ز بی

  بد عھد شد و نکرد یادت   چون خرمن خود بھ باد دادت

  کردند عروس در زمانش   دادند بھ شوھری جوانش
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  پیچید پیچید در اوی و سر نھ   و او خدمت شوی را بسیچید

  با شوھر خویشتن ھم آغوش   ھمھ روزه گوش در گوشباشد 

  تو در غم کارش این چھ کار است   کارش ھمھ بوسھ و کنار است

  تو نیز بزن قرابھ بر سنگ   چون او ز تو دور شد بھ فرسنگ

  زو یاد مکن چھ کارت افتاد   چون ناوردت بھ سالھا یاد

* * *  
 

  شددر عھد کم استوار با   زن گر نھ یکی ھزار باشد

  بر نام زنان قلم شکستند   چون نقش وفا و عھد بستند

  تا جز تو نیافت مھربانی   زن دوست بود ولی زمانی

  بیند خواھد کھ دگر ترا نھ   چون در بر دیگری نشیند

  لیکن سوی کام خویش دارد   زن میل ز مرد بیش دارد

  جز زرق نسازد آنچھ سازد   زن راست نبازد آنچھ بازد

  وز ھیچ زنی وفا ندیدند   زن کشیدندبسیار جفای 

  وفائی زن بھتر از او بھ بی   مردی کھ کند زن آزمائی

  در ظاھر صلح و در نھان جنگ   زن چیست نشانھ گاه نیرنگ

  چون دوست شود ھالک جانست   در دشمنی آفت جھانست

  گوئی کھ مکن دو مرده کوشد   نیوشد گوئی کھ بکن نمی

  چون شاد شوی ز غم بمیرد   چون غم خوری او نشاط گیرد

  افسوس زنان بد دراز است   این کار زنان راست باز است

* * *  
 

  برزد ز دل آتشی جگر جوش   مجنون ز گزاف آن سیھ کوش

  از پای چو مرغ در سر افتاد   از درد دلش کھ در برافتاد



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 124صفحھ 

 

  کز خون ھمھ کوه گشت گلرنگ   چندان سر خود بکوفت بر سنگ

  پاره پاره جان پاره و جامھ    خارهافتاد میان سنگ

  از گفتھ خویشتن خجل ماند   آن دیو کھ آن فسون بر او خواند

  کان دل شده یافت ھوشمندی   چندان نگذشت از آن بلندی

  کای من خجل از حکایت خویش   آمد بھ ھزار عذر در پیش

  عفوم کن کانچھ رفت خود رفت   گفتم سخنی دروغ و بد رفت

  بر عذر تو جان مباح کردم   زاح کردمگر با تو یکی م

  ھست از قبل تو دلشکستھ   نشین روی بستھ آن پرده

  ست سر با سر او شبی نخفت   شویش کھ ورا حریف و جفتست

  ار عھد تو دور نیست دستش   گرچھ دگری نکاح بستش

  غیر تو کس از جھان ندارد   جز نام تو بر زبان نیارد

  ار نیاورد ترا یادصد ب   یکدم نبود کھ آن پریزاد

  با مھر تو و بھ مھر خویشست   سالیست کھ شد عروس و بیشست

  بر خوردن از او محال باشد   گر بی تو ھزار سال باشد

  ای بدان دوروئی دید آینھ   مجنون کھ در آن دروغگوئی

  کم مایھ از آنچھ کرد کم کرد   تر از آنچھ بود غم خورد اندک

  ان ضربھ کھ خورد سرشکستھز   بود چو مراغ پر شکستھ می

  گفت بر عھد شکستھ بیت می   سفت از جزع پر آب لعل می

  کز وی خبری نداشت یارش   سامان و سری نداشت کارش

* * *  
 

  در جلوه چنان کشیدش از مھد   مشاطھ این عروس نو عھد



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 125صفحھ 

 

  رشگ قلم ھزار نقاش   کان مھدنشین عروس جماش

   پی دوست دل شکستھبود از   چون گشت بھ شوی پای بستھ

  کز کردن شوی او خبر یافت   غمخواره او غمی دگر یافت

  تر از آنکھ بود نامش مجنون   گشتھ خرد فرشتھ فامش

  بیش از نفسی در او نمانده   افتاده چو مرغ پر فشانده

  برجست بھ حالتی کھ دانی   در جستن آب زندگانی

  مویباریک شده ز مویھ چون    شد سوی دیار آن پریروی

  کی جفت نشاط گشتھ با جفت   گفت با او بھ زبان باد می

  عھدی بھ ھزار عھده بستن   کو آن دو بھ دو بھم نشستن

  سر بر خط خاضعی نھادن   کو آن بھ وصال امید دادن

  دادن بھ وفا امیدواری   دعوی کردن بھ دوستاری

  رخ بی گنھی ز من نھفتن   و امروز بھ ترک عھد گفتن

  آن دعوی دوستی کجا شد    سر وفا شدگیرم دلت از

  کار تو ھمھ زبان فروشی   من با تو بھ کار جان فروشی

  تو مھر کسی دگر گزیده   من مھر ترا بھ جان خریده

  کو را نفسی بھ یاد نارد؟   کس عھد کسی چنین گذارد؟

  کز یار قدیم ناوری یاد   با یار نو آنچنان شدی شاد

  را بھ زبان مکن فراموشما    آغوش گر با دگری شدی ھم

  آوخ ھمھ رنج باغبانیم   شد در سر باغ تو جوانیم

  خورد زاغ چون میوه رسید می   این فاختھ رنج برد در باغ



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 126صفحھ 

 

  با ھر کھ بھ جز منست خار است   خرمای تو گرچھ سازگار است

  کس بر نخورد ز چون تو باغی   با آه چو من سموم داغی

  ز سرو نخورده ھیچکس برا   چون سرو روانی ای سمنبر

  بگذاشتی آخرم بھ خواری   برداشتی اولم بھ یاری

  ھرگز بھ تو این گمان نبردم   آن روز کھ دل بھ تو سپردم

  کان تو شوم بھ مھر و پیوند   بفریفتیم بھ عھد و سوگند

  !پیوند نگر چھ راست کردی   !سوگند نگر چھ راست خوردی

  ه من نیامدت شرموز دید   کردی دل خود بھ دیگری گرم

  کازرم یکی کنیم با جور   تنھا نھ من و توئیم در دور

  کایشان بد و نیکھا شمارند   دیگر متعرفان بکارند

  با من تو و با تو من چھ کردم   بینند کھ تا غم تو خوردم

  آخر دگران نظاره ھستند   گیرم کھ مرا دو دیده بستند

   چھ گویندجز عھد شکن ترا   چون عھده عھد باز جویند

  اندیشھ کن از شکستن مھد   فرخ نبود شکستن عھد

  نشکست زمانھ در دلش خار   گل تا نشکست عھد گلزار

  در نام شکستگی نشد فاش   می تا نشکست روی اوباش

  با روی سیھ نشد سرانجام   شب تا نشکست ماه را جام

  وز تو بھ چھ روی باز خندم   در تو بھ چھ دل امید بندم

  عمرم شد و ھم بھ سر نبردی    کھ پی در او فشردیکان وعده

  وانکس نھ منم کھ نارمت یاد   تو آن نکنی کھ من شوم شاد
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  رنجیده شوم گر از تو رنجم   با اینھمھ رنج کز تو سنجم

  کازرم در آن میان نماندی   غم در دل من چنان نشاندی

  وفات دانم وان دل نھ کھ بی   آن روی نھ کاشنات خوانم

  تا خود چھ توان نھاد نامت   ام ز خوی خامت عاجز شده

  ھم قوت جسم و قوت جانی   با اینھمھ جورھا کھ رانی

  زیبائی چھره عذر خواھست   بیداد تو گر چھ عمر کاھست

  خون ھمھ کس حالل باشد   آنرا کھ چنان جمال باشد

  رمت پیش بھ زان نبود کھ می   روزی تو و من چراغ دل ریش

  شھ گر بھ دو رخ بود تو شاھی   ین بود تو ماھیمھ گر شکر

  شیرین ورزین چو شیره رز   گل در قصبی و اللھ در خز

  آبش بھ دھان درآید از دور   گر آتش بیندت بدان نور

  از عکس رخت نوالھ خوارست   باغ ارچھ گل و گاللھ دارست

  با قرمزی رخ تو کاھیست   اطلس کھ قبای لعل شاھیست

  ھر یک شب عید را ھاللیست   خمی خیالیستز ابروی تو ھر 

  با سرخ گل تو سرخ بید است   گر عود نھ صندل سپید است

  ھم ملک حبش گرفت و ھم چین   سلطان رخت بھ چتر مشگین

  دشوار توان برید دشوار   از خوبی چھره چنین یار

  کین جان بھ سر تو برفشانم   تدبیر دگر جز این ندانم

  ر جور و جفای تو نبینمد   آزرم وفای تو گزینم

  تا عمر کجا عنان کشد باز   ھم با تو شکیب را دھم ساز
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  رفتن پدر مجنون بھ دیدن فرزند
 

 

  از حال عرب چنین کند یاد   دھقان فصیح پارسی زاد

  یعقوب ز یوسف اوفتاده   کان پیر پسر بھ باد داده

  ز آرامش او امید ببرید   چون مجنون را رمیده دل دید

  کرد عمری بھ امید خرج می   کرد بھ شکنجھ درج میآھی 

  زنگی ختنی نشد بشستن   ناسود ز چاره باز جستن

  اقبال بر او نظر نینداخت   بسیار دوید و مال پرداخت

  کامید بھی نداشت جاوید   زان درد رسیده گشت نومید

  تا کی رسدش چھار گوشھ   در گوشھ نشست و ساخت توشھ

  کردش بھ رحیل رھنمونی   پیری و ضعیفی و زبونی

  شد نای گلوش چون دم چنگ   تنگ آمد از این سراچھ تنگ

  بیگانھ کسی ز در درآید   ترسید کاجل بھ سر درآید

  برداشت تنی دو از جوانان   بگرفت عصا چو ناتوانان

  بر ھر چھ کند خدای خرسند   شد باز بھ جستجوی فرزند

   دشت خضرادر ریگ سیاه و   برگشت بھ گرد کوه و صحرا

  از وی اثری ندید جائی   زد بھ امید دست و پائی می

  کانک بھ فالن عقوبت آباد   تا عاقبتش یکی نشان داد

  ماننده گور ھولناکی   جائی و چھ جای از این مغاکی

  چون نفت سپید کان آتش   چون ابر سیاه زشت و ناخوش

  یک روزه دوید تا بدان بوم   ره پیش گرفت پیر مظلوم

  کان دید دلش ز جای برخاست   خواست ش نھ چنانکھ دیده میدید
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  در پوست کشیده استخوانی   بی شخص رونده دید جانی

  پرستی متواری راه بت   ای از جھان ھستی آواره

  موئی ز دھان مرگ رستھ   جونی بھ خیال باز بستھ

  تر وز زیر زمینیان نھان   تر بر روی زمین ز سگ دوان

  افتاده ز پای و ھوش رفتھ    رفتھدیگ جسدش زجوش

  پیچیده سر از کاله و سر پیچ   ماننده مارپیچ بر پیچ

  بر ناف کشیده چون ازاری   از چرم ددان بھ دست واری

  مالید بھ رفق بر سرش دست   آھستھ فراز رفت و بنشست

  ھم بر جگر از جگر ھمی ریخت   خون جگر از جگر برانگیخت

  شخصی بر خویش دید دمساز   زمجنون چو گشاد دیده را با

  کرد نشناخت و ز او کناره می   کرد در روی پدر نظاره می

  یاد دگران کجا کند گوش   آن کو خود راکند فراموش

  ای من رھی تو از چھ راھی   گفتا چھ کسی ز من چھ خواھی

  جویان تو با دل جگرسوز   گفتا پدر توام بدین روز

   وی اوفتاد و بگریستدر   مجنون چو شناختش کھ او کیست

  این بوسھ بدان و آن بدین داد   از ھر دو سرشک دیده بگشاد

  بر خود بھ ھزار نوحھ زاری   قراری کردند ز روی بی

  سر تا قدمش نظر برانداخت   چون چشم پدر ز گریھ پرداخت

  ھم پای برھنھ مانده ھم سر   دیدش چو برھنگان محشر

  او ز پای تا مغزپوشید در    از عیبھ گشاد کوتی نغز
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  از غایت کفش تا عمامھ   در ھیکل او کشید جامھ

  نمودش پندی پدرانھ می   از ھر مثلی کھ یاد بودش

  کایام دو اسبھ در شتابست   کای جان پدر نھ جای خوابست

  بگریز کھ مصلحت گریز است   زین ره کھ گیاش تیغ تیز است

  و ماھیسالیت نشستھ گیر    در زخم چنین نشانھ گاھی

  خون ریختھ از تو آشکارا   مدارا تیری زده چرخ بی

  افتاده ز پای و مرده گیرت   روزی دو سھ پی فشرده گیرت

  کرده دد و دام را شکم سیر   در مرداری ز گرگ تا شیر

  تا دل غریبی آزمودن   بھتر سگ شھر خویش بودن

  جائی نرسیدی و رسیدی   چندانکھ دوید پی دویدی

  با رنج کشی کھ پای دارد؟   ھ رای داردرنجیده شدن ن

  از سیل نگر کھ چون خرابست   آن رودکده کھ جای آبست

  در زلزلھ بین کھ چون بریزد   وان کوه کھ سیل ازان گریزد

  فرسوده شوی گر آھنینی   زینسان کھ تو زخم رنج بینی

  روزی دو سھ رام شو بیارام   از توسنی تو پر شد ایام

  دل سوختھ شد ھنوز خامی   لکامیسر رفت و ھنوز بد 

  با یاوگیان فرس دواندن   ساکن شو از این جمازه راندن

  گھ دیوچھ زمانھ بودن   گھ مشرف دیو خانھ بودن

  خود را بھ دمی دروغ بفریب   صابر شو و پایدار و بشکیب

  بس عاقل کو بھ عشوه شادست   خوش باش بھ عشوه گرچھ بادست
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  آخر نفسی تواند آراست    راستگر عشوه بود دروغ و گر

  تا خود نفس دگر چھ زاید   بھ گر نفسیت خوش برآید

  از تکیھ اعتماد خالیست   ھر خوشدلیی کھ آن نھ حالیست

  زان جو کھ زدند جو نخوردند   بس گندم کان ذخیره کردند

  باید کرد کار خود راست می   امروز کھ روز عمر برجاست

  ر تو جھان کجا پذیردعذ   فردا کھ اجل عنان بگیرد

  ھم پرده توبھ پیشت آرند   شربت نھ ز خاص خویشت آرند

  مرد آن درود کھ کشتھ باشد   آن پوشد زن کھ رشتھ باشد

  تا بوی خوشیت باشد آنروز   سوز امروز بخور جھد می

  تا مرگ رسد نباشدت رنج   پیشینھ عیار مرگ می سنج

  ویشتن مردکو پیش ز مرگ خ   از پنجھ مرگ جان کسی برد

  سیلی زده قفای خویشست   ھر سر کھ بھ وقت خویش پیشست

  از پختھ خویش توشھ بندد   وآن لب کھ در آن سفر بخندد

  شوریده سری بس است بنشین   میدان تو بی کسست بنشین

  پایانی ھست ھر غمی را   آرام دلی است ھردمی را

  ستتو آدمیی در این سخن نی   سگ را وطن و تو را وطن نیست

  ور دیو چو دیو در زمی باش   گر آدمیی چو آدمی باش

  خود را بھ تکلیف آدمی کرد   غولی کھ بسیچ در زمی کرد

  با غول چرا کنی حریفی   تو آدمیی بدین شریفی

  خالی مشو از رکاب جانم   روزی دو کھ با تو ھمعنانم
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  تسکین دل ضعیف من باش   جنس تو منم حریف من باش

  فردا کھ طلب کنی نیابی   ن ز من بتابیامشب چو عنا

  این ھم ز قضای آسمانیست   گر بر تو از این سخن گرانیست

  ساز با گردش روزگار می   ساز نزدیک رسید کار می

  خور تو کھ من خراب گشتم می   خوش زی تو کھ من ورق نوشتم

  غم کشت مرا تو شادمان باش   گذرم تو در امان باش من می

  نزدیک شد آفتاب زردم   ب گردمافتاد بر آفتا

  جانم بھ لب آمد ای پسرھان   روزم بھ شب آمد ای سحرھان

  تا جان پدر نرفتھ دریاب   ای جان پدر بیا و بشتاب

  در خانھ خویش گرم کن جای   زان پیش کھ من درآیم از پای

  در کوچگھ اوفتادم اینک   آواز رحیل دادم اینک

   تو و من نمانده باشمآیی   ترسم کھ بھ کوچ رانده باشم

  نالی ز فراق و سخت نالی   سر بر سر خاک من بھ مالی

  زان دود مرا چھ سود باشد   گر خود نفست چو دود باشد

  کی چھره بخت من فروزد   ور تاب غمت جھان بسوزد

* * *  
 

  خواست کھ دل نھد بر آن پند می   چون پند پدر شنود فرزند

   کشد و پدر فریبدپا در   روزی دو بھ چابکی شکیبد

  عشق آمد و گوش توبھ مالید   چون توبھ عشق مس سگالید

  اندیشھ تو گره گشایم   گفت ای نفس تو جان فزایم

  در حلقھ بندگیت گوشم   موالی نصیحت تو ھوشم
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  نشنیدن من ز تنگ روزیست   پند تو چراغ جان فروزیست

  توانم کوشم کھ کنم نمی   فرمان تو کردنی است دانم

  بر سکھ کار من چھ خندی   بر من ز خرد چھ سکھ بندی

  ای نیرزد عالم ھمھ حبھ   در خاطر من کھ عشق ورزد

  ایم یاد است کز ھیچ شنیده   بختم نھ چنان بھ باد داد است

  جز فرمشیم نماند بر یاد   ھر یاد کھ بود رفت بر باد

  کان خود سخنی بود فراموش   ای دوش امروز مگو چھ خورده

  کنی ندانم پرسی کھ چھ می   زآنچھ رود در این زمانمگر 

  واگاه نیم کھ چیست نامت   دانم پدری تو من غالمت

  خود یاد من از نھاد من رفت   تنھا نھ پدر ز یاد من رفت

  معشوقم و عاشقم کدامم   در خودم غلطم کھ من چھ نامم

  دلگرمی من وجود من سوخت   چون برق دلم ز گرمی افروخت

  ام ز ھر ابائی قانع شده    بھ کریچھ و گیائیچون من

  پرداختھ گشت از آب و از نان   پندارم کاسیای دوران

  وحشی نزید میان مردم   ام گم در وحشت خویش گشتھ

  ھم عادت وحشیان پذیرد   با وحش کسی کھ انس گیرد

  بھ گر شوم از شکم بریده   چون خربزه مگس گزیده

  در جملھ بوستان رسد درد   ترسم کھ ز من برآید این گرد

  تا خون بجوش را نخوشند   بھ کابلھ را ز طفل پوشند

  آن بھ کھ خراب گشت جایم   مایل بھ خرابی است رایم



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 134صفحھ 

 

  گو در عدم افت خاک راھی   کم گیر ز مزرعت گیاھی

  ای نراندی پندار کھ نطفھ   یک حرف مگیر از آنچھ خواندی

  کھ مرد عاشقی مستپندار    گوری بکن و بر او بنھ دست

  کز وی قلم صالح برخاست   زانکس نتوان صالح درخواست

  وین گم شده در رحیل خویشست   گفتی کھ ره رحیل پیشست

  آن تو ندانم آن من بود   تا رحلت تو خزان من بود

  ای چھ خیز من مرده ز مرده   بر مرگ تو زنده اشک ریزد



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 135صفحھ 

  وداع کردن پدر مجنون را
 

 

  در عالم عشق شھر بند است   ھ دردمند استچون دید پدر ک

  کان رشتھ تب پر از گره بود   برداشت ازو امید بھبود

  ھم غل من و ھم افسر من   گفت ای جگر و جگرخور من

  خود را و ترا وداع کردم   نومیدی تو سماع کردم

  بگری بھ سزا و زار بگری   افتاد پدر ز کار بگری

  ز سرشک بر رخم ریزآبی    در گردنم آر دست و برخیز

  در مھد سفر خوشم برد خواب   تا غسل سفر کنم بدان آب

  در دیده بھ جای سرمھ میل است   این بازپسین دم رحیل است

  تا توشھ کنم کھ ره دراز است   در بر گیرم نھ جای ناز است

  در عالم دیگر اوفتادم   زین عالم رخت بر نھادم

  خورم غم تو یمیرم و م می   ھم دور نیم ز عالم تو

  بدرود کھ دیگرم نبینی   با اینکھ چو دیده نازنینی

  در کشتی رفتگان نشستم   بدرود کھ رخت راه بستم

  در قبض قیامت اوفتادم   بدرود کھ بار بر نھادم

  ما دیر شدیم و کاروان رفت   بدرود کھ خویشی از میان رفت

  رفتم نھ چنان کھ باز گردم   بدرود کھ عزم کوچ کردم

  بدرودش کرد و باز پس گشت   ون از سر این درود بگذشتچ

  نزدیک بدانکھ جان شود دور   آمد بھ سرای خویش رنجور

  کرد بھ غصھ زندگانی می   روزی دو ز روی ناتوانی

  ناساختھ کار کار او ساخت   ناگھ اجل از کمین برون تاخت
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  در مقعد صدق یافت آرام   مرغ فلکی برون شد از دام

  خاکی بھ نشیب خاک پیوست   بھ طناب عرش زد دستعرشی 

  ناسوده بود چو ماه در سیر   آسوده کسیست کو در این دیر

  چون برق بزاید و بمیرد   در خانھ غم بقا نگیرد

  آسوده مباش تا نرنجی   در منزل عالم سپنجی

  آسوده دلی بر او حرامست   آنکس کھ در این دھش مقامست

  آن مرد در این نھ این در آن مرد   ردآن مرد کزین حصار جان ب

  در بند ھالک تو ضرورت   دیویست جھان فرشتھ صورت

  وز پھلوی تست آن جگر نیز   در کاسش نیست جز جگر چیز

  کابش نمک و گیاش تیغ است   سرو تو در این چمن دریغ است

  تازیدن و تازیانھ خوردن   تا چند غم زمانھ خوردن

  تو در غم عالمی غم اینست   ستعالم خوش خور کھ عالم این

  کو گنج رھا کند خورد خاک   آن مار بود نھ مرد چاالک

  چون مار مباش خاک روزی   خوشخور کھ گل جھانفروزی

  چون عمر نماند گو ممان ھیچ   عمر است غرض بھ عمر در پیچ

  لنگر شکن ھزار کشتی است   سیم ارچھ صالح خوب و زشتی است

  بستان و بده چو آسیا سنگ   نگچون چھ مستان مدار در چ

  کز داد و ستد جھان شد آباد   چون بستانی بیایدت داد

  بر ویرانی خراج نبود   چون بارت نیست باج نبود

  بنگر بھ جریده تا کھ ماندند   زانان کھ جنیبھ با تو راندند
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  ماندند جھان بھ زیر دستان   رفتند کیان و دین پرستان

  بر جای کیان نگر کیانند   اننداین قوم کیان و آن کی

  اال بھ طریق نیک مردی   ھم پایھ آن سران نگردی

  نیک آید نیک را فرا پیش   نیکی کن و از بدی بیندیش

  کان بد بھ یقین بھ جای خود کرد   بد با تو نکرد ھر کھ بد کرد

  کز چھ بھ تو روی برکند باز   نیکی بکن و بھ چھ در انداز

  در گنبد عالمش صدائیست   نوائیستھر نیک و بدی کھ در 

  کوه آنچھ شنید باز گوید   با کوه کسی کھ راز گوید



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 138صفحھ 

  آگاھی مجنون از مرگ پدر
 

 

  رفت شکاریی بھ نخجیر می   روزی ز قضا بھ وقت شبگیر

  چون بر سر تاج در مکنون   بر نجد نشستھ بود مجنون

  بگشاد در او زبان چو شمشیر   صیاد چو دید بر گذر شیر

  کای دور از اھل بیت و یاران   پرسید ورا چو سوکواران

  یا جز لیلی ترا کسی ھست   فارغ کھ ز پیش تو پسی ھست

  شرم کسی کھ شرم بادت بی   نز مادر و نز پدر بیادت

  کز ناخلفی براوری سر   چون تو خلفی بھ خاک بھتر

  دوری طلبیدی از جوانی   گیرم ز پدر بھ زندگانی

  آخر کم ازآنکھ آریش یاد   بقا بادچون مرد پدر ترا 

  واری ز ترحمش نشانی   آیی بھ زیارتش زمانی

  عذری ز روان او بخواھی   در پوزش تربتش پناھی

  نالید و خمید راست چون چنگ   مجنون ز نوای آن کج آھنگ

  بسیار طپانچھ بر جبین زد   خود را ز دریغ بر زمین زد

  ید حالیتاگور پدر دو   ز آرام و قرا گشت خالی

  الماس شکستھ در جگر دید   چون شوشھ تربت پدر دید

  بگرفتش چون جگر در آغوش   ھوش بر تربتش اوفتاد بی

  تر کرد بھ آب دیده خاکش   از دوستی روان پاکش

  گھ کرد ز درد خاک بر سر   گھ خاک ورا گرفت در بر

  بیمار شبانھ را تب آمد   زندانی روز را شب آمد

  کز گام نخست اسیر غم بود   درستم بوداو خود ھمھ سالھ 
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  چون باشد چون یتیم گردد   آنکس کھ اسیر بیم گردد

  با ذل یتیمی و اسیری   نومید شده ز دستگیری

  جست ز ھم نشین نشانی می   غلطید بران زمین زمانی

  تافت از غم خوردن عنان نمی   یافت چون غم خور خویش را نمی

  کاندام زمین بھ خون برآمیخت   تچندان ز مژه سرشک خون ریخ

  نمائی کافسر بھ پسر نمی   گفت ای پدر ای پدر کجائی

  تیمار غم تو با کھ گویم   ای غم خور من کجات جویم

  زان روی بھ خاک درکشیدی   تو بی پسری صالح دیدی

  تلخست کنون کھ آزمودم   پدری ندیده بودم من بی

  کرده خویشمن خود خجلم ز    سر کوفت دوریم مکن بیش

  کاید ز نصیحت تو یادم   فریاد برآید از نھادم

  من توسن تو بھ بد لگامی   تو رایض من بکش خرامی

  من دور ز تو چو حلقھ بر در   تو گوش مرا چو حلقھ زر

  از من ھمھ سردی از تو گرمی   من کرده درشتی و تو نرمی

  من گرد جھان گرفتھ ناورد   تو در غم جان من بھ صد درد

  من رفتھ بھ ترک خواب گفتھ   و بستر من ز گرد رفتھت

  من بر سر سنگی اوفتاده   تو بزم نشاط من نھاده

  من کشتھ درخت و بر نخورده   تو گفتھ دعا و اثر نکرده

  یاد آرم و جان برآرم از غم   جان دوستی ترا بھ مردم

  تا کور و کبود ھر دو باشم   بر جامھ ز دیده نیل پاشم
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  یک درد نھ با ھزار دردم   در آه از آنچھ کردمآه ای پ

  کنی وای وای ار بھ حلم نمی   آزردمت ای پدر نھ بر جای

  ما را بھ گناه ما مگیراد   آزار تو راه ما مگیراد

  خوشنودی تست چاره من   ای نور ده ستاره من

  گر تو نشوی ز بنده خوشنود   ترسم کندم خدای مأخوذ

  وانگاه بدین جگر زنی تیر   گفتی جگر منی بھ تقدیر

  چون بی نمکان مکن کبابم   گر من جگر توام منابم

  تو در جگر زمین چرائی   زینسان جگرت بھ خون گشائی

  خوانی جگرم زھی جگر سوز   خون جگرم خوری بدین روز

  کاتش بھ چنین جگر در افتاد   با من جگرت جگر خور افتاد

  ه خود گرفتارگشتم بھ گنا   گر در حق تو شدم گنھ کار

  از زخم تو گوشمال خوردم   گر پند بھ گوش در نکردم

  کرد روزی بھ شبی سیاه می   کرد زینگونھ دریغ و آه می

  اش ز دھل زدن نیاسود نالھ   تا شب علم سیاه ننمود

  وز کوه شفق علم برآورد   چون ھاتف صبح دم برآورد

  کرد از دم خویش خاک را زر   اکسیری صبح کیمیاگر

  بر پشتھ نجد رفت غمناک    خاک روان ز روی آن خاکآن

  اما بھ طریق سوکواری   کرد ھمان سرشک باری می

  زیست بھ صد ھزار سختی می   زد نفسی بھ شور بختی می

  روزی بھ شبی شبی بھ روزی   برد ز بھر دلفروزی می
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  انس مجنون با وحوش و سباع
 

 

  کند باززین قصھ خبر چنین    صاحب خبر فسانھ پرداز

  ریحان سراچھ سفالین   کان دشت بساط کوه بالین

  تاخت آواره بھ کوه و دشت می   از سوک پدر چو باز پرداخت

  بر خاک دیار یار بگذشت   روزی ز طریده گاه آن دشت

  لیلی مجنون بھ ھم نوشتھ   دید از قلم وفا سرشتھ

  خود ماند و رفیق را تراشید   ناخن زد و آن ورق خراشید

  کز ھر دو رقم یکی بجایست   ند نظارگاه چھ رایستگفت

  کز ما دو رقم یکی بس افتد   گفتا رقمی بھ ار پس افتد

  معشوقھ از او برون تراود   چون عاشق را کسی بکارد

  او کم شده و تو بر نشانھ   گفتند چراست در میانھ

  کاین دل شده مغز باشد او پوست   گفتا کھ بھ پیش من نھ نیکوست

  یا بر سر مغز پوست باشم    کھ نقاب دوست باشممن بھ

  راه چون رابعھ رفت راه و بی   این گفت و گذشت از آن گذرگاه

  جست عالج را طبیبی می   خواند چو عاشقان نسیبی می

  وز طعنھ و خوی خلق رستھ   وحشی شده و رسن گسستھ

  با بیخ نباتھای خضرا   خو کرده چو وحشیان صحرا

  با دام و ددش ھماره آرام   یطھ دامنھ خوی دد و نھ ح

  از شیر و گوزن خواجھ تاشی   آورده بھ حفظ دور باشی

  در خدمت او شده شتابان   ھر وحش کھ بود در بیابان

  لشگرگاھی کشیده بر راه   از شیر و گوزن و گرگ و روباه
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  او بر ھمھ شاه چون سلیمان   ایشان ھمھ گشتھ بنده فرمان

  در سایھ کرکس استخوانش   نشاز پر عقاب سایبا

  کز خوی ددان ددی بریده   شاھیش بھ غایتی رسیده

  برداشتھ شیر پنجھ از گور   افتاده ز میش گرگ را زور

  آھو بره شیر شیر خورده   سگ با خرگوش صلح کرده

  وایشان پس و پیش صف گرفتھ   شد جان بھ کف گرفتھ او می

  مین برفتیروباه بھ دم ز   از خوابگھش گھی کھ خفتی

  پایش بھ کنار در کشیدی   آھو بھ مغمزی دویدی

  بر ران گوزن سر نھادی   بر گردن گور تکیھ دادی

  چون جانداران کشیده شمشیر   زانو زده بر سرین او شیر

  رفتھ بھ یزک بھ جان سپاری   گرگ از جھت یتاق داری

  از خوی پلنگی اوفتاده   درنده پلنگ وحش زاده

  گردش دو سھ صف کشیده بر پای   ت پیمایزین یاو گیان دش

  در قلبگھ ددان نشستھ   او چون ملکان جناح بستھ

  با صحبت او نداشت کس کار   از بیم درندگان خونخوار

  حالیش درندگان دریدند   آنرا کھ رضای او ندیدند

  کس زھره نداشتی دریدن   وآنرا کھ بخواندی او بھ دیدن

  دستوری کس نشد پیش بی   او چھ ز آشنا چھ از خویش

  رفت چو با گلھ شبانان می   در موکب آن جریده رانان

  توان رست کز وحش بھ وحش می   با وحش چو وحش گشتھ ھم دست
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  وز رفتن وحش در رکابش   مردم بھ تعجب از حسابش

  تا دیده بر او نزد نیاسود   ای بود ھرجا کھ ھوس رسیده

  قرارگاھیکردی بر او    ھر روز مسافری ز راھی

  تا روزه نذر از او گشاید   آوردی ازان خورش کھ شاید

  بد دل کن جملھ دلیران   وان حرم نشین چرم شیران

  باقی بھ دادن حوالھ کردی   یک ذره از آن نوالھ خوردی

  دادی بھ ددان برات روزی   از بس کھ ربیعی و تموزی

  روزی ده خویشتن شمردش   ھر دد کھ بدید سجده کردش

  بود از پی کسب روزی خود   من او دویدن ددپیرا

  آزادان را بھ بنده سازد   احسان ھمھ خلق را نوازد

  سگ گربھ شود بھ چاپلوسی   با سگ چو سخا کند مجوسی

* * *  
 

  بود است بھ مرو تاجداری   ام کھ باری در قصھ شنیده

  دیوانھ فش و چو دیو در بند   در سلسلھ داشتی سگی چند

  برده سر اشتری بھ گازی   ت گرازیھر یک بھ صالب

  دادیش بدان سگان خونخوار   شھ چون شدی از کسی بر آزار

  آوردن و خوردنش ھمان بود   امان بود ھرکس کھ ز شاه بی

  در ھر ھنری تمام دانی   بود از ندمای شھ جوانی

  بیگانھ شود بدو یکی روز   ترسید کھ شاه آشنا سوز

   سگانش آزمایددر نیش   آھوی ورا بھ سگ نماید

  با سگبانان گرفت خویشی   از بیم سگان برفت پیشی
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  در مطرح آن سگان فکندی   ھر روز شدی و گوسفندی

  کان دشواری بدو شد آسان   چندان بنواختشان بدان سان

  گشتند سگان مطیع رایش   از منت دست زیر پایش

  شھ دید در آن جوان خاکی   روزی بھ طریق خشمناکی

  تا پیش سگان برندش از راه   ھ سگ دالن درگاهفرمود ب

  چون سگ بھ تبر کش ربودند   منشان سگی نمودند وان سگ

  خود دور شدند و ایستادند   بستند و بدان سگانش دادند

  کردند نخست بر وی آھنگ   وآن شیر سگان آھنین چنگ

  دم البھ کنان نواختندش   چون منعم خود شناختندش

  سر بر سر دستھا نشستند   تندگردش ھمھ دست بند بس

  تا رفت بر این یکی شبانروز   بودند بر او چو دایھ دلسوز

  سیفور سیاه شد زراندود   چون روز سپید روی بنمود

  غمگین شد و گفت با ندیمان   شد شاه ز کار خود پشیمان

  دادم بھ سگ اینت خواب خرگوش   کان آھوی بی گناه را دوش

  اندام ورا چگونھ خوردند   ندبینید کھ آن سگان چھ کرد

  آمد بر شاه و گفت کایشاه   سگبان چو از این سخن شد آگاه

  کایزد ز کرامتش سرشتھ است   این شخص نھ آدمی فرشتھ است

  تا صنع خدای بینی از دور   برخیز و بیا ببین در آن نور

  دندان سگان بھ مھر بستھ   او در دھن سگان نشستھ

  نازرده بر او یکی سر موی   زان گرگ سگان اژدھا روی



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 145صفحھ 

 

  آن گم شده را مگر بیابند   شھ کرد شتاب تا شتابند

  از سلک سگان بھ صدر شاھش   بردند موکالن راھش

  چون بود کزان سگان نیازرد   شھ ماند شگفت کان جوانمرد

  صد عذر بھ آب چشم ازو خواست   گریان گریان بھ پای برخاست

  کاین یک نفس تو ماند بر جای   گفتا کھ سبب چھ بود بنمای

  ای چند دادم بھ سگان نوالھ   گفتا سبب آنکھ پیش ازین بند

  با من لب خود بھ مھر کردند   ای کھ خوردند ایشان بھ نوالھ

  این بود بری کھ از تو خوردم   ده سال غالمی تو کردم

  و این بد کھ بند سگ آشنا خوار   دادی بھ سگانم از یک آزار

  سگ را حق حرمت و ترا نھ   و تو آشنانھسگ دوست شد 

  ناکس نکند وفا بھ جانی   سگ صلح کند بھ استخوانی

  کز مردمی است رستگاری   چون دید شھ آن شگفت کاری

  پرستی بگذاشت سگی و سگ   ھشیار شد از خمار مستی

  کاحسان و دھش حصار جانست   مقصودم از این حکایت آنست

  کرد از پی خود حصاری آباد   مجنون کھ بدان ددان خورش داد

  پیرامن او حصار بودند   ایشان کھ سالح کار بودند

  آن موکب از او نبود خالی   گر خاست و گر نشست حالی

  خوناب جھان نبایدت خورد   تو نیز گر آن کنی کھ او کرد

  چون از تو خورد ترا غالمست   ھمخوان تو گر خلیفھ نامست
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  خدای تعالینیایش کردن مجنون بھ درگاه 
 

 

  رو تازه فلک چو سبز گلشن   رخشنده شبی چو روز روشن

  زرین شده چرخ را شمایل   ھای زر حمایل از مرسلھ

  بر نطع افق بھ پای کوبی   سیاره بھ دست بند خوبی

  الحول وال ز دور خوانده   بر دیو شھاب حربھ رانده

  وز گوھر مھ زمین منور   از نافھ شب ھوا معنبر

  پر زیور و عطر کرده آفاق    و نافھ چرخ شش طاقزان گوھر

  زیبندگیی ز سر گرفتھ   انجم صفت دگر گرفتھ

  بنموده سپھر در یک اورنگ   صد گونھ ستاره شب آھنگ

  رویین دز قطب را حصاری   کرده فلک از فلک سواری

  کشتی بھ جناح شط رسانده   فرقد بھ یزک جنیبھ رانده

   سنجق زر کشیده بیرقبر   پروین ز حریر زرد و ازرق

  ای از قصب تنیده پیرایھ   مھ گرد پرند زر کشیده

  یک مھره فتاد بر سر ماه   گفتی ز کمان گروھھ شاه

  تیریست کھ زد بر آسمانش   یا شکل عطارد از کمانش

  خوش خو چو خوی جبین او بود   زھره کھ ستام زین او بود

  ھ در روزپوشیده بھ شب برھن   خورشید چو تیغ او جھانسوز

  تا چشم عدوش را کشد میل   مریخ بھ کینھ گرم تعجیل

  کاقبال جھان در آستین داشت   برجیس بھ مھر او نگین داشت

  تا آھن تیغ او کند تیز   کیوان مسنی عالقھ آویز

  جمالش آفاق مباد بی   شاھی کھ چنین بود جاللش
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  ما اعظم شانک ای نظامی   در خدمت این خدیو نامی

  افتاده سپھر در زالزل   کل بروج و از منازلاز ش

  بر جیب فلک زھی فکنده   عکس حمل از ھالل خنده

  گوھر بھ گلو در از ثریا   گاو فلکی چو گاو دریا

  بر تخت دو پیکری نشستھ   جوزا کمر درویھ بستھ

  باھنعھ نشستھ گوش در گوش   ھقعھ چو کواعب قصب پوش

  ن سباعیانداختھ ناخ   خرچنگ بھ چنگل ذراعی

  طرفھ طرفی دگر زرافشان   نثره بھ نثار گوھر افشان

  افروختھ صد چراغ در پیش   جبھھ ز فروع جبھت خویش

  چون آتش عود عود سوزان   االسد از اسد فروزان قلب

  صرفھ نکرد دانھ صرف بی   عذرا رخ سنبلھ در آن طرف

  سھ قرصھ بھ کاسھ یتیمان   انگیختھ غفر چون کریمان

  بگشاده زبانھ با زبانا    زبان مرد دانامیزان چو

  تازی سگ خویش رانده بر شیر   عوا ز سماک ھیچ شمشیر

  عقرب بھ کمان خراج داده   اکلیل بھ قلب تاج داده

  بلده دو سھ دست کرده قایم   با صادر و وارد نعایم

  کافسانھ سربزی شنیده   جدی سر خود چو بز بریده

  خبیھ را عنان گرفتھسعد ا   ذابح ز خطر دھان گرفتھ

  در صبح چرا دو دست بنمود   بلع ارنھ دعای بلعمی بود

  خاموش لب از دھن پر آبی   ھای آفتابی دلو از کلھ
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  کاین ھست مقدم آن مخر   بنوشتھ دو بیت زیرش از زر

  الحوت در عماری با بطن   داری خاتون رشا ز ناقھ

  اجرام بروج گشتھ راکب   بر شھ ره منزل کواکب

  الحمل از چھار پائی بطن   بستھ بھ سھ پایھ ھوائی

  برده زھم افسران بلندی   عیوق بھ دست زورمندی

  در دیگ فلک فشانده افزار   وان کوکب دیگپایھ کردار

  طایر شده واقع ایستاده   نسرین پرنده پر گشاده

  شعر بھ آستین فشانی بی   شعری بھ سیاقت یمانی

  قبوضھ دو چشم زاغ کندهم   مبسوطھ بھ یک چراغ زنده

  انداختھ بر قالده شیر   سیاف مجره رنگ شمشیر

  کرد بر فرق جنوب جلوه می   چون فرد روان ستاره فر

  ثالث چھ عجب بھ زیر رابع   بنشستھ سریر بر توابع

  گھ رامح بوده گاه اعزل   توقیع سماکھا مسلسل

  نقادی چشم تیز بینان   کرد سھا زھم نشینان می

  چون یوسف چاھی از بن چاه    گرگ در سحرگاهتابان دم

  پرگار بنات نعش گردان   پیرامن آن فلک نوردان

  کی دور بود ز نعش قاری   قاری بر نعش در سواری

* * *  
 

  بازی کرد بھ چرخ حقھ می   مجنون ز سر نظاره سازی

  گفت ای بھ تو بخت را معول   بر زھره نظر گماشت اول

  ای طالع دولت از تو پیروز   افروز ای زھره روشن شب
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  صاحب رصد سرود گویان   ای مشعلھ نشاط جویان

  در جرعھ تو رحیق ھر جام   ای در کف تو کلید ھر کام

  خاتون سرای کامگاری   ای مھر نگین تاجداری

  خلق تو عبیر عطر سایان   ای طیبتی لطیف رایان

  بگشای در امیدواری   لطفی کن ازان لطف کھ داری

  بوئی برسان کھ وقت آنست   ار کھ او دوای جانستزان ی

* * *  
 

  با او ز در دگر درآمد   چون مشتری از افق برآمد

  الوعد ای در ھمھ وعده صادق   کای مشتری ای ستاره سعد

  در سکھ تو جھان گشائی   ای در نظر تو جانفزائی

  بر فتح و ظفر ترا والیت   ای منشی نامھ عنایت

  قایم بھ صالح کار عالم    عالمای راست بھ تو قرار

  دل را ھمھ زورمندی از تو   ای بخت مرا بلندی از تو

  ای کن ور چارت ھست چاره   ای کن در من بھ وفا نظاره

* * *  
 

  ھستند ز اوج خود گریزان   چون دید کھ آن بخار خیزان

  کارش نرسد بھ چاره سازی   دانست کزان خیال بازی

  نیاز است از جملھ وجود بی   استنالید در آن کھ چاره ساز 

  در جز تو کسی چرا پناھم   گفت ای در تو پناھگاھم

  سر نامھ نام جملھ نامت   ای زھره و مشتری غالمت

  واحسان تو بیش از آنکھ خوانند   ای علم تو بیش از آنکھ دانند

  دارای وجود و داور جود   ای بند گشای جملھ مقصود
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  یکو کن کار مستمندانن   ای کار برآور بلندان

  کس را نھ بھ جز تو کس خداوند   ای ما ھمھ بندگان در بند

  ای ھر کھ بجز تو بنده تو   ای ھفت فلک فکنده تو

  مملوک ترا بھ زیر دستی   ای شش جھت از بلند و پستی

  بی دیده شده چو در تو دیده   ای گر بصری بھ تو رسیده

   نھ با تو برسرش خاکوای ھر کھ   ای ھر کھ سگ تو گوھرش پاک

  بنگر بھ من خراب گشتھ   ای خاک من از تو آب گشتھ

  از رحمت خویش بی نصیبم   مگذار کھ عاجزی غریبم

  کاید شب من بھ روشنائی   آن کن ز عنایت خدائی

  بھ ختم ز بھانھ رستھ گردد   روزم بھ وفا خجستھ گردد

   خفتدر گفتن این سخن فرو   چون یک بھ یک این سخن فرو گفت

  کز خاک بر اوج شد درختش   در خواب چنان نمود بختش

  رفتی بر او بھ طبع گستاخ   مرغی بپریدی از سر شاخ

  بر تارک تاج او نشاندی   گوھر ز دھن فرو فشاندی

  صبح از افق فلک برآمد   بیننده ز خواب چون درآمد

  کرد نشاط مھرجوئی می   روئی چون صبح ز روی تازه

  زان مرغ چو مرغ پر گرفتھ   ر گرفتھزان خواب مزاج ب

  شادی بھ خیال یا بھ خوابست   در عشق کھ وصل تنگ یابست
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  رسیدن نامھ لیلی بھ مجنون
 

 

  روشن ھمھ چشمی از چنان روز   روزی و چھ روز عالم افروز

  بادش نفس مسیح دیده   صبحش ز بھشت بردمیده

   برخاستآن روز بھ دست راست   آن بخت کھ کار ازو شود راست

  بخت آمده گرچھ دیر گشتھ   دولت ز عتاب سیر گشتھ

  دل کاشتھ و جگر دروده   مجنون مشقت آزموده

  گردش دد و دام گشتھ انبوه   آن روز نشستھ بود بر کوه

  گردی برخاست توتیا رنگ   از پره دشت سوی آن سنگ

  رخساره نموده شھسواری   وز برقع آن چنان غباری

  پیش آمد و شد پیاده از دور    نورشخصی و چھ شخص پاره

  وز گوھر مردمی شریفست   مجنون چو شناخت کو حریفست

  تا جملھ شدند بر زمین پست   بر موکب آن سباع زد دست

  بگشاد زبان بھ دلنوازی   آمد بر آن سوار تازی

  من کی و تو کی بگو کھ خیرست   کی نجم یمانی این چھ سیرست

  اندیشھ وحشیان دراز است   سیمای تو گرچھ دلنواز است

  ام چھ مار کھ اژدھا گزیده   ام ترسم ز رسن کھ مار دیده

  در سینھ چنان نشاند خاری   زاین پیشترم گزافکاری

  روید ز دلم ھنوز مسمار   کز ناوک آھنین آن خار

  بھ گر نکنی سخن گزاری   گر تو ھم از آن متاع داری

  پایشچون سایھ فتاد زیر    مرد سفری ز لطف رایش

  بر پای ددان کشیده دامان   گفت ای شرف بلند نامان
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  بر خط تو شیر سر نھاده   آھو بھ دل تو مھر داده

  یعنی بھ رفیقی از رفیقی   صاحب خبرم ز ھر طریقی

  زانگونھ کھ کس نگفتھ با تو   دارم سخنی نھفتھ با تو

  ورنی سوی راه خویش پویم   گر رخصت گفتنست گویم

  گفتا کھ بیار تا چھ داری   د امیدواریعاشق چو شنی

  کای طالع توسنت شده رام   پیغام گزار داد پیغام

  دیدم صنمی نشستھ چون ماه   دی بر گذر فالن وطنگاه

  بر ماه وی از قصب نقابی   ماھی و چھ ماه کافتابی

  باغی نھ چو باغ خلد بی در   سروی نھ چو سرو باغ بی بر

  خفت بر لفظ چو آبش آب می   شیرین سخنی کھ چون سخن گفت

  داد بھ شیر خواب خرگوش می   آھو چشمی کھ چشم آھوش

  قدش چو الف دھن چو میمی   زلف سیھش بھ شکل جیمی

  شد جام جھان نمای نامم   یعنی کھ چو با حروف جامم

  رستھ بھ کنار چشمھ آب   چشمش چو دو نرگس پر از خواب

  گفت  طاق میجفت آمده و بھ   ابروی بھ طاق او بھم جفت

  ریحان نفسی بھ عطر سودن   جادو منشی بھ دل ربودن

  کز دیده برآمد از نفس رست   القصھ چھ گویم آن چنان چست

  پذرفتھ نشان ناتوانی   اما قدری ز مھربانی

  جزعش ز گھر نشان گرفتھ   تیرش صفت کمان گرفتھ

  خیری شده رنگ ارغوانیش   نی گشتھ قضیب خیزرانیش
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  نی بود ولیک نیشکر بود    زرد بلکھ زر بودخیریش نھ

  با شوی ز بیم جان نشستھ   در دوست بھ جان امید بستھ

  بیخت مھتاب بر آفتاب می   ریخت بر گل ز مژه گالب می

  بخشود دلم بران نیازی   سازی از بس کھ نمود نوحھ

  نالیدن زارت از پی کیست   گفتم چھ کسی و گریت از چیست

  کی بر جگرم نمک فکنده    خندهبگشاد شکر بھ زھر

  ترم از ھزار مجنون مجنون   لیلی بودم ولیکن اکنون

  تر ھزار باره من شیفتھ   زان شیفتھ سیھ ستاره

  آخر بھ چو من زنست مرد است   او گرچھ نشانھ گاه درد است

  کز ھیچ کسی نیایدش باک   در شیوه عشق ھست چاالک

   رود کھ خواھدآنجا قدمش   چون من بھ شکنجھ در نکاھد

  با کس نزنم دمی در این غم   مسکین من بیکسم کھ یک دم

  بیگانھ شوم ز نیکنامی   ترسم کھ ز بی خودی و خامی

  دوزخ بھ گیاه خشک پوشم   زھری بھ دھن گرفتھ نوشم

  وز سوی دگر غم رقیبان   از یک طرفم غم غریبان

  در کش مکش اوفتاده پیوست   من زین دو عالقھ قوی دست

  نھ زھره کھ از پدر گریزم   ھ دل کھ بھ شوی بر ستیزمن

  زین زاغ و زغن چو کبک بگریز   گھ عشق دلم دھد کھ برخیز

  کز کبک قوی تراست شاھین   گھ گوید نام و ننگ بنشین

  آخر چو زنست ھم بود زن   زن گرچھ بود مبارز افکن
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  ستزن باشد زن اگرچھ شیر ا   زن گیر کھ خود بھ خون دلیر است

  تن در دادم بھ غم کشیدن   توان بریدن زین غم چو نمی

  کان یار کھ بی من است چونست   لیکن جگرم بھ زیر خونست

  گذارد ایام چگونھ می   شمارد بی من ورق کھ می

  اش بھ کدام خانقاھست سفره   صاحب سفر کدام راھست

  نشیند یارش کھ وبا کھ می   گزیند ھم صحبتی کھ می

  ما را خبری بده در این راه   ن مسافر آگاهگر ھستی از آ

  خاموش بدن روا ندیدم   چون من ز وی این سخن شنیدم

  بر دل زدمش چو مھر بر موم   آن نقش کھ بودم از تو معلوم

  ھست از ھمھ دوستان بریده   کان شیفتھ ز خود رمیده

  گور است و گوزن ھم نشستش   باد است ز عشق تو بھ دستش

  تر کرد مرگ پدرش شکستھ   ودش از دردعشق تو شکستھ ب

  زینگونھ فتاده کار در کار   بیند ھمھ روز خار بر خار

  وز دیده ھزار سیل راند   گھ قصھ محنت تو خواند

  وز سنگ سیھ برآرد آواز   گھ مرثیت پدر کند ساز

  ام ز حسب حالت کاموختھ   وانکھ ز قصاید حاللت

  کھ برآمد از دلش آهزانسان    خواندم دو سھ بیت پیش آن ماه

  دور از تو چنانکھ گفتم او مرد   لرزید بھ جای و سر فرو برد

  آھی دیگر از جگر برآورد   بعد از نفسی کھ سر برآورد

  کرد از پدرت بھ نوحھ در یاد   بگریست بھ ھای ھای و فریاد
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  خورد گفت و بران دریغ می می   وز بی کسی تو در چنین درد

  بنمود بھ عھدم استواری    و زاریچون کرد بسی خروش

  بردار کھ ھستم اوفتاده   کای پاک دل حالل زاده

  تدبیر بود بھ عزم راھت   روزی کھ از این قرارگاھت

  وز دور بھ من نمود خرگاه   بر خرگھ من گذر کن از راه

  ترتیب کنم بھ تو سپارم   ای از حساب کارم تا نامھ

   یار من رسانیاین نامھ بھ   یاریت رساد تا نھانی

  من نیز شدم بھ راه خود راست   این گفت و ازان حظیره برخاست

  رفتم بھ در وثاق او زود   دیروز بدان نشان کھ فرمود

  پوشیده بھ من سپرد نامھ   دیدمش کبود کرده جامھ

  الکتاب ختمھ یعنی کرم   بر نامھ نھاده مھر انده

   دست او دادبوسید و سبک بھ   وان نامھ چنان کھ بود بگشاد

  جز نامھ ھر آنچھ بود بدرید   مجنون چو سخای نامھ را دید

  برگشت بھ گرد خویش صدبار   بر پای نھاد سر چو پرگار

  او رفتھ ز دست و نامھ در دست   افتاد چنانکھ اوفتد مست

  داد از دل خود شکیب را ساز   آمد چو بھ ھوش خویشتن باز

* * *  
 

  بود اول نامھ کرده پیوند   چون باز گشاد نامھ را بند

  جان زنده کنی خرد پناھی   این نامھ بھ نام پادشاھی

  زبانان دانای زبان بی   داناتر جملھ کاردانان

  روزی ده جملھ مرغ و ماھی   قسام سپیدی و سیاھی
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  پیرایھ ده زمین بھ مردم   روشن کن آسمان بھ انجم

  حی ابدی بھ الیزالی   فرد ازلی بھ ذوالجاللی

  زین بیش خزینھ چون توان داد   جان داد و بھ جانور جھان داد

  وافروخت بھ ھر دو این جھان را   آراست بھ نور عقل جانرا

  وانگاه حدیث عشق رانده   زین گونھ بسی گھر فشانده

  ای بھ دردمندی از غم زده   کاین نامھ کھ ھست چون پرندی

  نزدیک تو ای قفس شکستھ   یعنی زمن حصار بستھ

  وای مھدی ھفت مھد چونی   ای یار قدیم عھد چونی

  عشق از تو گرفتھ روشنائی   ای خازن گنج آشنائی

  ساکن شده چون عقیق در سنگ   ای خون تو داده کوه را رنگ

  پروانھ شمع صبحگاھی   ای چشمھ خضر در سیاھی

  گوری دو سھ کرده مونس گور   ای از تو فتاده در جھان شور

  ھم قافلھ قیامت من   ای زخمگھ مالمت من

  وآتش زده بر بھ خرمن خویش   ای رحم نکرده بر تن خویش

  در معرض گفتگو فتاده   ای دل بھ وفای من نھاده

  تو سر ز وفای من نبرده   من دل بھ وفای تو سپرده

  من با تو تو با کھ عشق بازی   ای چھ سازی چونی و چگونھ

  ھ طاقم از توجفت توام ارچ   چون بخت تو در فراقم از تو

  سر با سر من شبی نخفتھ است   وان جفتھ نھاده گرچھ جفت است

  الماس کسش نیازمود است   من سوده ولی درم نسود است
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  چون غنچھ باغ سر بھ مھر است   گنج گھرم کھ در بھ مھر است

  بی روی توام چو روی دارد   شوی ارچھ شکوه شوی دارد

  نشود ولیک در دستریحان    در سیر نشان سوسنی ھست

  ھم کالبد ترنج گردد   چون زردخیار کنج گردد

  اما نکند ترنج بوئی   ترشی کند از ترنج خوئی

  باشد چو توئی ھم آشیانم   خواستمی کزین جھانم می

  زینسان کھ منم گناه من چیست   توان زیست چون با تو بھ ھم نمی

  بھ گر بھ قضای بد بموید   آن دل کھ رضای تو نجوید

  خاری زره تو گلستانیست   موئی ز تو پیش من جھانیست

  در ساز چو آب خضر با من   خضرا دمنی ز خضر دامن

  گشایم از دور چشمی بھ تو می   من ماه و تو آفتابی از نور

  دانی کھ خطاست بر تو خواندن   عذر قدمم بھ باز ماندن

  بر مرده تن کفن دریدم   مرگ پدر تو چون شنیدم

  پنداشتم آن پدر مرا مرد   انچھ روی را خردکردم بھ تپ

  جامھ زده چون بنفشھ در نیل   ام میل در دیده چو گل کشیده

  کردم ھمھ شرط سوکواری   با تو ز موافقی و یاری

  ھر شرط کھ باید آن ھمھ ھست   جز آمدنی کھ نامد از دست

  جانم ز تو نیست یک زمان دور   گر زینکھ تن از تو ھست مھجور

  ھم چاره شکیب شد در این راه    دل تو ھستم آگاهاز رنج

  باید ساخت با زمانھ می   روزی دو در این رحیل خانھ
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  زان گریھ کھ دشمنی بخندد   عاقل بھ اگر نظر ببندد

  زان غم کھ مخالفی شود شاد   دانا بھ اگر نیاورد یاد

  آن بین کھ ز دانھ دانھ خیزد   دھقان منگر کھ دانھ ریزد

  فردا رطب ترآورد بار    کھ دارد این زمان خارآن نخل

  پیغام ده گل شکفتھ است   وآن غنچھ کھ در خسک نھفتھ است

  من کس نیم آخر؟ این بست نیست؟   دلتنگ مباش اگر کست نیست

  کاخر کس بی کسان خدایست   فریاد ز بی کسی نھ رایست

  چون ابر مشو بھ گریھ در غرق   پدری مسوز چون برق از بی

  کان گو بشکن گھر بماناد    رفت پدر پسر بمانادگر

* * *  
 

  افتاد برون چو غنچھ از پوست   مجنون چو بخواند نامھ دوست

  یک لحظھ بھ خویشتن نیامد   جز یاربش از دھن نیامد

  بشمرد بھ گریھ ساعتی چند   چون شد بھ قرار خود تنومند

  ایگھ دستش بوسھ داد و گھ پ   وان قاصد را بداشت بر جای

  چون راست کنم جواب نامھ   گفتا کھ نھ کاغذ و نھ خامھ

  چابک شده چون وکیل خرجی   قاصد ز میان گشاد درجی

  بسپرد بدو چنانکھ شاید   واسباب دبیریی کھ باید

  نقشی بھ ھزار نکتھ بنگاشت   مجنون قلم رونده برداشت

  در مرسلھ سخن برآمود   دیرینھ غمی کھ در دلش بود

  بفکند بھ پیش قاصد از دست   ام کرد سربستچون نامھ تم

  زان گونھ کھ برد نامھ را داد   قاصد ستد و دوید چون باد
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  اشگش بدوید و نامھ تر کرد   لیلی چون بھ نامھ در نظر کرد
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  نامھ مجنون در پاسخ لیلی
 

 

  نام ملکی کھ نیستش یار   بود اول آن خجستھ پرگار

   گھر بھ سنگ خاراکو داد   دانای نھان و آشکارا

  دارنده نعش و دخترانش   دارای سپھر و اخترانش

  روز آور شب بھ روشنائی   بینا کن دل بھ آشنائی

  فریادرس نیازمندان   سیراب کن بھار خندان

  گفتھ سخن خرابی خویش   وانگھ ز جگر کبابی خویش

  نزدیک تو ای قرار کارم   قرارم کاین نامھ زمن کھ بی

  وانگھ بھ کجا بھ خون فروشی   ون بجوشینی نی غلطم ز خ

  نزدیک تو ای خزینھ در چنگ   یعنی ز من کلید در سنگ

  تو آب کیی کھ روشن آیی   من خاک توام بدین خرابی

  زنی دست تو در کمر کھ می   شوم پست من در قدم تو می

  ستانی تو درد دل کھ می   من درد ستان تو نھانی

  حلقھ کی نھاده در گوشتو    من غاشیھ تو بستھ بر دوش

  محراب من آستان کویت   ای کعبھ من جمال رویت

  درد من و می در آبگینھ   ای مرھم صد ھزار سینھ

  تاراج تو لیک در بر من   ای تاج ولی نھ بر سر من

  زان گنج بھ دست دوستان مار   ای گنج ولی بھ دست اغیار

  فردوس فلک بھ ناپدیدی   ای باغ ارم بھ بی کلیدی

  سودای مرا مفرح از تو   ی بند مرا مفتح از توا

  مشکن کھ ھالک تیشھ تست   این چوب کھ عود بیشھ تست
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  افروختھ کن کھ گردناکم   بنواز مرا مزن کھ خاکم

  ور زخم زنی غبارت آرم   گر بنوازی بھارت آرم

  کز لطف گل آید از جفا گرد   لطفست بھ جای خاک در خورد

  ھمسر مکنم بھ سر گرانی   شانیدر پای توام بھ سر ف

  شرم گردد ھمھ شرمناک بی   چون برخیزد طریق آزرم

  خصمم کنی ار کنی ز خود دور   ھستم بھ غالمی تو مشھور

  دار تو پایھ خواجگی نگھ   من در ره بندگی کشم بار

  چون بفکنیم شوم بھ شمشیر   با تو سپرم میفکنم زیر

  شتن مکن جنگبا لشگر خوی   بر آلت خویشتن مزن سنگ

  اندام درست را کنی ریش   چون بر تن خویشتن زنی نیش

  آزادان را بھ بنده سازی   آن کن کھ بھ رفق و دلنوازی

  سرمھ نبرد ز دیده تو   آن بھ کھ درم خریده تو

  بر بنده خود والیتش نیست   ھر خواجھ کھ این کفایتش نیست

  مستنخریده ورا بسی غال   وان کس کھ بدین ھنر تمامست

  دار بھ بندگیم و مفروش می   ھستم چو غالم حلقھ در گوش

  جفتی بھ مراد خود گزیده   ای در کنف دگر خزیده

  بر تختھ یخ نوشتھ نامم   نگشاده فقاعی از سالمم

  صد نعل در آتشم نھادی   یک نعل بر ابریشم ندادی

  ھم زخم زدی ھم آه کردی   روزم چو شب سیاه کردی

  گر جان ببری کی آریم یاد    داددر دل ستدن ندادیم
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  من سوختم و تو بر نجوشی   زخمی بھ زبان ھمی فروشی

  زخم از تن خویش باز دارد   نھ ھر کھ زبان دراز دارد

  شد در سر تیغ و تیغ بازی   سوسن از سر زبان درازی

  ھم بر رخ او بود پدیدار   یاری کھ بود مرا خریدار

  بنمای مرا کھ تا کدامست   تآنچھ از تو مرا در این مقامس

  در عھده دیگری نشستی   این است کھ عھد من شکستی؟

  با او بھ مراد عشق بازی   با من بھ زبان فریب سازی

  با من نفس موافقت کو   گر عاشقی آه صادقت کو

  این سلطنتست عاشقی نیست   در عشق تو چون موافقی نیست

   معاملی ھستو اندوه ترا   تو فارغ از آنکھ بی دلی ھست

  سر بر سر کوی تو نھاده   من دیده بھ روی تو گشاده

  فالی زنم از برای رویت   بر قرعھ چار حد کویت

  نھ آنکھ بروز من نشیند   آسوده کسی کھ در تو بیند

  کو دارد چون تو گوھری را   خرم نھ مرا توانگری را

  انجیر نوالھ غرابست   باغ ارچھ ز بلبالن پرآبست

  باشد کھ خورد چو نقل بیمار   باغبان خورد نارآب از دل 

  محتاج تو گنج در زمین است   دیریست کھ تا جھان چنین است

  بیرون جھد از شکنجھ سنگ   بینم کھ لعل گلرنگ؟ کی می

  گردد ز دھان اژدھا دور   وآنماه کز اوست دیده را نور

  خازن شده ماه و مھد مانده   زنبور پریده شھد مانده
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  افتاده بھ در خزینھ دارش   ده خزینھ وز حصارشبگشا

  گنجینھ بھ جای و مار مرده   ز آیینھ غبار زنگ برده

  دزبان وی از دز اوفتاده   دز بانوی من ز دز گشاده

  نور پروانھ تو مباد بی   گر من شدم از چراغ تو دور

  سالم را سالمت باد ابن   گر کشت مرام غم مالمت

  دردم ز تو و عالجم از تو   توای نیک و بد مزاجم از 

  للی ترت صدف نشین است   ھرچند حصارت آھنین است

  در دامن اژدھاست گنجت   وز حلقھ زلف پر شکنجت

  باشد دل دوستان بداندیش   دانی کھ ز دوستاری خویش

  گر بر تو یکی مگس نشیند   بر من ز تو صد ھوس نشیند

  سی نیستکورا مگسی چو کرک   زان عاشق کورتر کسی نیست

  تا آن مگس از شکر برانم   قرار از آنم چون مورچھ بی

  کرد مایھ حساب سود می بی   این آن مثل است کان جوانمرد

  داشت پاس در ناخریده می   داشت اندوه گل نچیده می

  کار از لب خشک و دیده تر   بگذشت ز عشقت ای سمنبر

  دیشنی تر از آنکھ می مجنون   ترم از آنچھ دیدی شوریده

  خودی توان رفت و این راه بھ بی   با تو خودی من از میان رفت

  در مذھب عشق جو نیرزد   عشقی کھ دل اینچنین نورزد

  گر روی تو غایت است شاید   نماید چون عشق تو روی می

  زخم تو جگر نواز من باد   عشق تو رقیب راز من باد
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   با زخم من ارچھ مرھمی نیست

غمی چون تو بھ سالمتی 
  نیست
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  آمدن سلیم عامری خال مجنون بھ دیدن او
 

 

  در رشتھ چنین کشید گوھر   صراف سخن بھ لفظ چون زر

  پیری سره بود خال مجنون   گز نقد کنان حال مجنون

  ھم خاستھ و ھم اوفتاده   زاده صاحب ھنری حالل

  گری چو سامری بود در چاره   در نام سلیم عامری بود

  بودی ھمھ سالھ در غم او   ھم اوآن بر ھمھ ریش مر

  بردی ھمھ آلتی تمامش   ھر ماه ز جامھ و طعامش

  شد در طلب چنان غریبی   یک روز نشست بر نجیبی

  گشت دیوانھ چو دیو باد می   تاخت نجیب دشت بر دشت می

  آزاد ز بند ھر گروھی   تا یافت ورا بھ کنج کوھی

  نشستھوحشی دو سھ گرد او    بر وحشت خلق راه بستھ

  از بیم دادن سالمی از دور   دادش چو مسافران رنجور

  پرسید نشان و جست نامش   مجنون ز شنیدن سالمش

  سرکوب زمانھ مقامر   گفتا کھ منم سلیم عامر

  روی تو بھ خال نیست در خورد   خال تو ولی ز روی تو فرد

  یعنی حبشی مثال گشتی   تو خود ھمھ چھره خال گشتی

  ھم زانوی خویشتن نشاندش    پیش خواندشمجنون چو شناخت

  وآسود بھ صحبتش زمانی   جستن خبری ز ھر نشانی

  بی گور و کفن میان آن گور   چون یافت سلیمش آنچنان عور

  آورد و نمود عذر بسیار   آن جامھ تن کھ داشت دربار

  با من بھ حالل زادگی کوش   کاین جامھ حاللیست در پوش
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  کاین آتش تیزو آن بخور است   دور استگفتا تن من ز جامھ 

  پوشیدم و باز پاره کردم   پندار در او نظاره کردم

  آن جامھ چنانکھ بود پوشید   از بس کھ سلیم باز کوشید

  حلوا و کلیچھ از عدد بیش   آورد سبک طعام در پیش

  زان سفره نخورد یک نوالھ   چندانکھ در او نمود نالھ

  داد زو میستد و بھ وحش می   دبود او ز نوالھ خوردن آزا

  خوری شب و روز آخر تو چھ می   پرسید سلیم کی جگر سوز

  گر آدمی طعام تو چیست   از طعمھ تواند آدمی زیست

  توقیع سالمتم سالمت   گفت ای چو دلم سلیم نامت

  نیروی خورندگیش مرده است   خورشی تنم فسرده است از بی

  ام ز پرورشھا فارغ شده   خو باز بریدم از خورشھا

  گر زانکھ فرو برم برنجد   در نای گلوم نان نگنجد

  مستغنیم از طعام خواری   زینسان کھ منم بدین نزاری

  ای ھست گر من نخورم خورنده   اما نگذارم از خورش دست

  ایشان خایند و من شوم سیر   خوردی کھ خورد گوزن یا شیر

  شتھ خرسنداز نان بھ گیاه گ   چون دید سلیم کان ھنرمند

  کردش بھ جواب نرم یاری   بر رغبت آن درشت خواری

  بس مرغ کھ اوفتاد در دام   کز خوردن دانھای ایام

  رنج و خطر زمانھ بیشست   آنرا کھ ھوای دانھ بیشست

  در عالم خویش پادشاھست   ھر کوچو تو قانع گیاھست
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  رفت برسم شھریاران می   روزی ملکی ز نامداران

  کان زاھد از آن جھان خبر داشت   اھدی گذر داشتبر خانھ ز

  ماوا گھ خود خراب چون کرد   آمد عجبش کھ آنچنان مرد

  کند در اینراه کاین شخص چھ می   پرسید ز خاصگان خود شاه

  اش تا کجا و او کیست اندازه   خوردش چھ و خوابگاه او چیست

  از خواب جدا و از خورش دور   گفتند کھ زاھدیست مشھور

  در ساختھ با چنین صبوری   از خلق جھان گرفتھ دوری

  با حاجب خاص سوی او راند   شھ چون ورق صالح او خواند

  تا آوردش بھ خدمت شاه   حاجب سوی زاھد آمد از راه

  گشتھ بھ چنین خراب خرسند   گفت ای از جھان بریده پیوند

  غارخوری در این  قوتی نھ چھ می   کنی در این کار یاری نھ چھ می

  از مطرح آھوان دروده   زاھد قدری گیاه سوده

  ره توشھ و ره نوردم اینست   برداشت بدو کھ خوردم اینست

  گفتش کھ در این بال چرائی   حاجب ز غرور پادشائی

  از خوردن این گیا رھی باز   گر خدمت شاه ما کنی ساز

  این نیست گیا گل انگبینست   زاھد گفتا چھ جای اینست

  از خدمت شاه سر بتابی   این گیا بیابیگر تو سر 

  شد گرم و زبارگی فروجست   شھ چو نھ سخنی شنید از این دست

  داد کرد دعا و بوسھ می می   در پای رضای زاھد افتاد

  خرسندی را والیت اینست   خرسند ھمیشھ نازنینست
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  برجست و نشست شادمانھ   مجنون ز نشاط این فسانھ

  پرسید ز ھر کسی نشانی   انیدل داد بھ دوستان زم

  پرسید ز حال مادر خویش   وانگاه گرفت گریھ در پیش

  کارش چھ رسید و حال چونست   کان مرغ شکستھ بال چونست

  ھم ھندوک سیاه اویم   با اینکھ ازو سیاه رویم

  ھستم بھ جمالش آرزومند   رنجور تن است یا تنومند

  ادر خویشدارد سر مھر م   چون دید سلیم کام جگر ریش

  آورد ز خانھ مادرش را   بی کان نگذاشت گوھرش را
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  دیدن مادر مجنون را
 

 

  الماس شکستھ در جگر دید   مادر چو ز دور در پسر دید

  وآن آینھ زنگ خورد گشتھ   دید آن گل سرخ زرد گشتھ

  زاندیشھ او بھ دست و پا مرد   اندام تنش شکستھ شد خرد

   کرد بھ شانھ جعد مویشگھ   گھ شست بھ آب دیده رویش

  بر ھر ورمی بھ درد نالید   سر تا قدمش بھ مھر مالید

  گھ آبلھ سود و گھ ورم بست   ای دست برد بھ ھر کناره می

  گھ کند ز پای خستھ خارش   گھ شست سر پر از غبارش

  با او ز تلطف آنچھ دانی   چون کرد ز روی مھربانی

   چھ جای عشق بازیستبازیست   گفت ای پسر این چھ ترک تازیست

  وانگھ تو کنی ھنوز مستی   تیغ اجل این چنین دو دستی

  من نیز گذشتھ گیر ھم زود   آلود بگذشت پدر شکایت

  برھم مزن آشیانھ خویش   برخیز و بیا بھ خانھ خویش

  تا شب ھمھ زآشیانھ دورند   گر زانکھ وحوش یا طیورند

  ود آیدھر مرغ بھ خانھ خ   چون شب بھ نشانھ خود آید

  ناسوده نخفتھ چند باشی   از خلق نھفتھ چند باشی

  بر بستر خود دراز کن پای   روزی دو کھ عمر ھست بر جای

  پا بر سر مور یا دم مار   چندین چھ نھی بھ گرد ھر غار

  موری شده گیر میھمانت   امانت ماری زده گیر بی

  با جان مکن این ستیزه بنشین   جانست نھ سنگریزه بنشین

  نھ سنگ دلی نھ آھنین جان   ان و دل خود بھ غم مرنجانج
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  ھای آذر افروخت چھ شعلھ   مجنون ز نفیرھای مادر

  رنج صدف تو گوھر من   گفت ای قدم تو افسر من

  دانی کھ مرا در این گنھ نیست   گر زانکھ مرا بھ عقل ره نیست

  اینکار مرا نھ از خود افتاد   کار من اگر چنین بد افتاد

  کاین کار فتاده بودنی بود   کوشیدن ما کجا کند سود

  دانی کھ نباشد اختیاری   عشقی بھ چنین بال و زاری

  از قالب این قفس رھانم   تو در پی آنکھ مرغ جانم

  تا در دو قفس شوم گرفتار   در دام کشی مرا دگربار

  ترسم ز وبال خانھ مردن   دعوت مکنم بھ خانھ بردن

  باز آمده گیر و باز رفتھ   رفتھدر خانھ من ز ساز 

  این نرد نھ نرد خانھ گیر است   گفتی کھ ز خانھ ناگزیر است

  من درد زدم تو باز پس گرد   بگذار مرا تو در چنین درد

  در بوسھ پای مادر افتاد   این گفت و چو سایھ در سر افتاد

  بوسید بھ عذر خاک پایش   زانجا کھ نداشت پاس رایش

  مادر بگرست و باز پس گشت    شد در آن دشتکردش بھ وداع و

  او نیز در آرزوی او مرد   ھمچون پدرش جھان بسر برد

  چون برزگران تخم کارست   این عھدشکن کھ روزگارست

  چون کشتھ رسید بدرود باز   کارد دو سھ تخم را باغاز

  بر جان نھدش ز دود داغی   افروزد ھر شبی چراغی

  تا میرد ازو چنانکھ زو زاد   چون صبح دمد بر او دمد باد
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  با ما بھ ھمان چراغ بازیست   گردون کھ طلسم داغ سازیست

  ھرجا کھ روی گره بود جای   تا در گره فلک بود پای

  گز چار فرس سوی پیاده   آنگھ شود این گره گشاده

  چون رشتھ تب مشو گره ناک   چون رشتھ جان شو از گره پاک

  گشائی و نافھ شو از گرهت   نمائی گر عود کند گره
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  آگاھی مجنون از وفات مادر
 

 

  میدان بستد ز ھم نبردان   چون شاھسوار چرخ گردان

  نھاد بر طاق قرابھ می   خورشید ز بیم اھل آفاق

  قرابھ شکست و می برون ریخت   صبح از سر شورشی کھ انگیخت

  رانی زد دھل جریده می   مجنون بھ ھمان قصیده خوانی

  خواند قصیده بر قصیده می    جریده بر جریدهراند می

  کامد اجل از جھان ربودش   از مادر خود خبر نبودش

  آمد بر آن غریب غمخوار   یکبار دگر سلیم دلدار

  ماتم زدگانھ برخروشید   دادش خورش و لباس پوشید

  دور از تو بھ ھم نھاد دیده   کان پیرزن بال رسیده

   آرزوی تو چون پدر مرددر   رخت از بنگاه این سرا برد

  زد دست دریغ بر سر خویش   مجنون ز رحیل مادر خویش

  افتاد چنانکھ شیشھ در سنگ   نالید چنانکھ در سحر چنگ

  شد بر سر خاکشان بھ فریاد   کرد ز مادر و پدر یاد می

  در مشھد ھر دو روی مالید   بر تربت ھر دو زار نالید

  و پس مرگ کی کند سوددار   گھ روی در این و گھ در آن سود

  دویدند یک یک ز قبیلھ می   خویشان چو خروش او شنیدند

  افتاده بھ خاک بر بھ خواری   دیدند ورا بدان نزاری

  در پای فتاده در فتادند   گاه گشادند خونابھ ز دیده

  کرد بر او گالب ریزی می   ھر دیده ز روی سست خیزی

  درود بسیاردادند بر او    چون ھوش رمیده گشت ھشیار
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  تا با وطنش کنند ھم عھد   کردند بھ باز بردنش جھد

  رخت خود ازان گروه برداشت   آھی زد و راه کوه برداشت

  دل پرجگر و جگر پر از خون   گشت بھ گرد کوه و ھامون می

  نھ یار کس و نھ یار او کس   مشتی ددکان فتاده از پس

  د در شرش خیرزیرا کھ ندی   سجاده برون فکند از آن دیر

  کرد چو ابر دست کوتاه می   زین عمر چو برق پای در راه

  یک دم شمر ار ھزار سالست   عمری کھ بناش بر زوالست

  با عشوه او کھ برگ دارد   چون عمر نشان مرگ دارد

  واگھ نھ کھ جان سپردنی ھست   ای غافل از آنکھ مردنی ھست

  ر باشدمرگ تو ز برگ دو   تا کی بھ خودت غرور باشد

  ای کھ تا کجائی سنجیده نھ   خود را مگر از ضعیف رائی

  او را بر خویش طول و عرضی است   ھر ذره کھ در مسام ارضی است

  ھمچون الف است ھیچ در بر   لیکن بر کوه قاف پیکر

  ای بدین فراخی در مزرعھ   بنگر تو چھ برگ یا چھ شاخی

  بلندیبر سر فلکی بدین    سرتاسر خود ببین کھ چندی

  خود را ز محیط ھیچ یابی   بر عمر خود ار بسیچ یابی

  یا در جھت تو عرض و طولیست   ای ترا قبولیست پنداشتھ

  در قالب این قواره پست   این پھن و درازیت بھم ھست

  در خود نھ گمان بری کھ ھستی   چون بر گذری ز حد پستی

  شپو ننگی چو ترا بھ خاک می   بر خاک نشین و باد مفروش
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  کز حاجت خلق باشی آزاد   آن ذوق نشد ھنوزت از یاد

  با سوز بود ھمیشھ سازت   تا ھست بھ چون خودی نیازت

  کایمن شوی از نیازمندی   آنگاه رسی بھ سر بلندی

  یا گریھ خوان کس نباشی   ھان تا سگ نان کس نباشی

  چون شمع ھمیشھ گنج خود خور   چون مشعلھ دسترنج خود خور

  سلطان جھان کند غالمی   تو بھ سنت نظامیتا با 
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  خواندن لیلی مجنون را
 

 

  دز بانوی قلعھ عماری   لیلی نھ کھ لعبت حصاری

  یعنی بھ ھزار غم گرفتار   گشت از دم یار چون دم مار

  تر از حساب کارش در بستھ   دلتنگ چھ دستگاه یارش

  بند زندانی بند گشتھ بی   مند در حلقھ رشتھ گره

  پیرامن در شکستی الماس    ھمھ روزه داشتی پاسشویش

  پرستان در رخنھ دیر بت   تا نگریزد شبی چو مستان

  کردی ھمھ روزه جانفشانی   با او ز خوشی و مھربانی

  دیدی سوی او بھ سرد مھری   لیلی ز سر گرفتھ چھری

  شب زنگی و حجره بی عسس بود   مگس بود روزی کھ نوالھ بی

  مشغول بھ یار و فارغ از شوی    در کویلیلی بھ در آمد از

  دور از ره دشمنان بھ فرسنگ   در رھگذری نشست دلتنگ

  باشد ز حدیث یارش آگاه   جست کسی کھ آید از راه می

  گری نکرد تقصیر کز چاره   ناگاه پدید شد ھمان پیر

  جویان ھنجار نمای و راه   در راه روش چو خضر پویان

  ر فلک خبر چھ داریکز کا   پرسیدش لعبت حصاری

  کند زبان تیز بر یاد کھ می   آمیز آن وحش نشین وحشت

  آن یوسف بی تو مانده در چاه   پیر از سر مھر گفت کای ماه

  وان ماه جدا فتاده از اوج   آن قلزم نا نشستھ از موج

  گردد در میان وادی می   آواز گشاده چون منادی

  بھ ھر مقامیلیلی جویان    لیلی گویان بھ ھر دو گامی
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  جز بر ره لیلیش گذر نیست   از نیک و بد خودش خبر نیست

  شد سرو بنش ز نالھ چون نال   لیلی چو شد آگھ از چنین حال

  سفت بر سفت سمن عقیق می   از طاقچھ دو نرگس جفت

  کز من شده روز او بدین روز   گفتا منم آن رفیق دلسوز

  ان ما در این دردفرقست می   از درد نیم بھ یک زمان فرد

  زنم آه من در بن چاه می   کشد راه او بر سر کوه می

  بوسید و بھ پیش پیر افکند   از گوش گشاد گوھری چند

  با او نفسی دو ھم نفس گرد   کاین را بستان و باز پس گرد

  چندانکھ نظر کنم در آن نور   نزدیک من آرش از ره دور

  ن نشانھ گاھشبنشان بھ فال   حالی کھ بیاوری ز راھش

  پنھان بھ رخش نظر گشایم   نزدیک من آی تا من آیم

  در وزن وفا چھ سنگ دارد   بینم کھ چھ آب و رنگ دارد

  خواند دو سھ بیت تازه پیشم   باشد کھ ز گفتھای خویشم

  از خواندن بیت او گشاده   گردد گره من اوفتاده

  زان در نسفتھ رخت بربست   پیر آن در سفتھ بر کمر بست

  برد از پی آن سلب دریده   دستی سلب خلل ندیده

  گاھی بھ خراب و گھ بھ آباد   شد کوه بھ کوه تیز چون باد

  واحوال ویش نگشت معلوم   روزی دو سھ جستش اندران بوم

  در دامن کوه یافت غمناک   تا عاقبتش فتاده بر خاک

  خازن شده چون خزینھ را بند   ای چند پیرامون او درنده
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  چون طفل نمود میل بر شیر   جنون چو ز دور دید در پیرم

  تا سر نکشند سوی او باز   زد بر ددگان بھ تندی آواز

  پیر آمد و شد سپاس دارش   چون وحش جدا شد از کنارش

  وانگھ در عذر و آفرین زد   اول سر خویش بر زمین زد

  تا باشد عشق باش برجای   گفت ای بھ تو ملک عشق بر پای

  در دوستی تو تا بھ جانست   کھ جمیلھ جھانستلیلی 

  ای شنیدست نز لفظ تو نکتھ   دیریست کھ روی تو ندیدست

  با تو دو بدو بھم نشیند   کوشد کھ یکی دمت ببیند

  از بند فراق گردی آزاد   تو نیز شوی بھ روی او شاد

  بازار گذشتھ را کنی تیز   انگیز خوانی غزلی دو رامش

  درھم شده ھمچو بیشھ تنگ   خوش رنگنخلستانیست خوب و 

  زیرش ھمھ سبزه بر دمیده   بر اوج سپھر سرکشیده

  آنجاست کلید کارت آنجاست   میعادگھ بھارت آنجاست

  پوشید در او بھ عھد و سوگند   آنگھ سلبی کھ داشت در بند

  از کشمکش مخالفت رست   مجنون کمر موافقت بست

  ی آب زندگی یافتدر تشنگ   پی بر پی او نھاد و بشتافت

  با غالیھ باد چون ستیزد   تشنھ ز فرات چون گریزد

  چون لشگر نیک عھد با شاه   با او ددگان بھ عھد ھمراه

  آمد بھ قرار گاه میعاد   اقبال مطیع و بخت منقاد

  آماجگھی ددان از او دور   بنشست بھ زیر نخل منظور
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  خبر دادبا آن بت خرگھی    پیر آمد وز آنچھ کرد بنیاد

  ھمچون پریان پرید از آن کوی   خرگاه نشین بت پریروی

  آرام گرفت و رفت از آرام   زانسوتر یار خود بھ ده گام

  زین بیش مرا نماند ناورد   فرمود بھ پیر کای جوانمرد

  گر پیشترک روم بسوزم   فروزم زینگونھ کھ شمع می

  در مذھب عشق عیب ناکست   زین بیش قدم زمان ھالکست

  آن بھ کھ جریده پاک باشد   ناک باشد زان حرف کھ عیب

  از کرده خجالتی نبینم   تا چون کھ بھ داوری نشینم

  زین بیش غرض بر او حرامست   او نیز کھ عاشق تمامست

  تکی چند تشریف دھد بھ بی   در خواه کزان زبان چون قند

  او آرد باده من کنم نوش   او خواند بیت و من کنم گوش

  آمد بر آن بھار دیگر    سر آن بھار نوبرپیر از

  آرام رمیده ھوش داده   دیدش بھ زمین بر اوفتاده

  آبی ز سرشک بر وی افشاند   بادی ز دریغ بر دلش راند

  با پیر نشست و خوش برآمد   چون ھوش بھ مغز او درآمد

  تک چند را سرآغاز این بی   کرد آنگھی از نشید آواز
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   لیلیغزل خواندن مجنون نزد
 

 

  ای و ما ترائیم تو زان کھ   آیا تو کجا و ما کجائیم

  اهللا اگر حریف مائی بسم   نوائی مائیم و نوای بی

  خز پاره کن و پالس پوشیم   افالس خران جان فروشیم

  غم شاد بھ ما و ما بھ غم شاد   از بندگی زمانھ آزاد

  شب کور و ندیم آفتابیم   تشنھ جگر و غریق آبیم

  در ده نھ و الف دھخدائی    سخن زره نمائیگمراه و

  چون ماه بھ نیمھ تمامیم   ده راند و دھخدای نامیم

  پا و رکیب رخش تازیم بی   مھره و دیده حقھ بازیم بی

  دار توئیم و غم نداریم غم   جز در غم تو قدم نداریم

  در کوچگھ رحیل تیزیم   در عالم اگرچھ سست خیزیم

  ھستم ز غم تو اندرین کار   رگوئی کھ بمیر در غمم زا

  بر طبل رحیل خود دوالی   آخر بھ زنم بھ وقت حالی

  با خود نمد و پالس دارد   گرگ از دمھ گر ھراس دارد

  تو شب ما و آنگھی خوش بی   شب خوش مکنم کھ نیست دلکش

  ناکشتھ درودن اینچھ رازست   ناآمده رفتن این چھ سازست

   دو جان بھم نسازدیعنی کھ   با جان منت قدم نسازد

  نایی تو از این بھانھ بیرون   تا جان نرود ز خانھ بیرون

  معزول کنش ز کار نامھ   جانی بھ ھزار بار نامھ

  پائی بھ از این بکار درنھ   جانی بھ از این بیار در ده

  آید بھ لب و مرا نشاید   ھر جان کھ نھ از لب تو آید
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  نجینھ عمر جاودانھ استگ   وان جان کھ لب تواش خزانھ است

  اما نھ چو من مطیع نامند   بسیار کسان ترا غالمند

  آسوده و تن درست و شادم   تا ھست ز ھستی تو یادم

  باشم بھ دلی کھ دشمنت باد   وانگھ کھ ز دل نیارمت یاد

  یک دل بھ میان ما دو تن بس   زین پس تو و من و من تو زین پس

  نی دل من دلی خرابستیع   وان دل دل تو چنین صوابست

  اال بھ یکی دل و دو صد جان   صبحی تو و با تو زیست نتوان

  تا این دو عدد شود یکی راست   در خود کشمت کھ رشتھ یکتاست

  نقش دوئی از میانھ گردد   چون سکھ ما یگانھ گردد

  یک تن بود و دو مغز دارد   بادام کھ سکھ نغز دارد

  کفشی است برون فتاده از پای   من با توام آنچھ مانده بر جای

  دورم من از آنچھ از تو دور است   آنچھ آن من است با تو نور است

  بر سکھ تو زنند نامش   تن کیست کھ اندرین مقامش

  زیر علم ترا نشاید   سر نزل غم ترا نشاید

  وان نیز نھ با منست با تست   جانیست جریده در میان چست

  ن خاک ره سگان آن کویم   تو سگدل و پاسبانت سگ روی

  در جنب سگان از آن نشینم   سگبانی تو ھمی گزینم

  ھستند سگان تیز چنگال   یعنی ددگان مرا بھ دنبال

  خالت درم و زر است خلخال   تو با زر و با درم ھمھ سال

  خلخال ترا درم خریدم   تا خال درم وش تو دیدم
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  ر بگریستمجنون ز پی تو زا   ابر از پی نوبھار بگریست

  مجنون بھ رخ تو فال گیرد   چرخ از رخ مھ جمال گیرد

  مجنون ببر تو ھمچنانست   ھندوی سیاه پاسبانت

  مجنون ز فراق تو بھ درد است   بلبل ز ھوای گل بھ گرد است

  کند جان مجنون ز پی تو می   کند کان خلق از پی لعل می

  گر با منت اشتیاق باشد   یارب چھ خوش اتفاق باشد

  تنھا من و تو میان گلشن   مھتاب شبی چو روز روشن

  با من تو کشیده نوش در نوش   من با تو نشستھ گوش در گوش

  پنھان کنمت چو لعل در سنگ   در بر کشمت چو رود در چنگ

  مستانھ کشم بھ سنبلت دست   گردم ز خمار نرگست مست

  تاگوش کشم کمان ابروت   برھم شکنم شکنج گیسوت

  سیب زنخت بھ دست گیرم   نشست گیرمبا نار برت 

  گھ سیب ترا چو نار خایم   گھ نار ترا چو سیب سایم

  گھ حلقھ برون کنم ز گوشت   گھ زلف برافکنم بھ دوشت

  گھ با رطبت بدیھھ گویم   گاه از قصبت صحیفھ شویم

  گاھی ز بنفشھ گل برآرم   گھ گرد گلت بنفشھ کارم

  م دھم بھ دستتکھ نامھ غ   گھ در بر خود کنم نشستت

  کار است بھ وقت و وقت کار است   یار اکنون شو کھ عمر یار است

  مفریب ز دور چون سرابم   چشمھ منما چو آفتابم

  ام چو خالت ای جان جوجو شده   از تشنگی جمالت ای جان
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  خوناب دلم دھی بھ خروار   یک جو ندھی دلم در این کار

  ن با تو نیز دانممی خورد   توانم غم خوردن بی تو می

  یعنی بھ بھشت می حاللست   خجستھ فالست در بزم تو می

  خون در دل و در دماغ صفرا   این گفت و گرفت راه صحرا

  شد روی گرفتھ سوی خرگاه   وان سرو رونده زان چمنگاه
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  آشنا شدن سالم بغدادی با مجنون
 

 

  کز جملھ منعمان بغداد   دانای سخن چنین کند یاد

  یک موی نگشتھ از یکی موی   سری بد آشنا رویعاشق پ

  ھم سیلی عاشقی چشیده   ھم سیل بال بدو رسیده

  اندوه نشین و رنج فرسای   دردی کش عشق و درد پیمای

  و اقبال بدو سالم کرده   گیتیش سالم نام کرده

  در خواندن شعرھا ھوسناک   در عالم عشق گشتھ چاالک

  صھ قیس در جھان فاششد ق   ھای در پاش چون از سر قصھ

  خواندند نسیب دردناکش   در ھر طرفی ز طبع پاکش

  آن ناقھ کھ داشت سوی او راند   ای کھ شعر او خواند ھر غم زده

  آوازه عشق او در افتاد   چون شھر بھ شھر تا بھ بغداد

  کردند سماع با حریفان   از سحر حالل او ظریفان

  آن ھوسناکآید بھ سالم    افتاد سالم را کزان خاک

  بگشاد زمام ناقھ را سست   ای چست بربست بنھ بھ ناقھ

  در بادیھ راند چند فرسنگ   در جستن آن غریب دلتنگ

  افتاده برھنھ فرق تا پای   پرسید نشان و یافتش جای

  حلقھ شده بر مثال طوقی   پیرامنش از وحوش جوقی

  زان حلقھ حساب طوق داری   او کرده ز راه شوق و زاری

  نزدیک وی آن جوان منظور    دید کھ آید از ره دورچون

  تا تیغ کنند در حمایل   زد بانک بر آن سباع ھایل

  دادش ز میان جان سالمی   چون یافت سالم ازو قیامی
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  بنمود تقربی تمامش   مجنون ز خوش آمد سالمش

  پرسیدش کز کجا خرامی   کردش بھ جواب خود گرامی

  ا وارگی مرا بھانھو   گفت ای غرض مرا نشانھ

  تا از رخ فرخت شوم شاد   آیم بر تو ز شھر بغداد

  کابیات غریب تو شنیدم   غربت ز برای تو گزیدم

  روی تو بدین جھان فروزی   چون کرد مرا خدای روزی

  گردن نکشم ز حکم و رایت   زین پس من و خاک بوس پایت

  در خدمت تو نفس شمارم   دم بی نفس تو بر نیارم

  گیرم منش از میان جان یاد   ر کھ افکنی تو بنیادھر شع

  کاموده شود بدو ضمیرم   چندان سخن تو یاد گیرم

  با خاطر خویشم آشنا کن   گستاخ ترم بھ خود رھا کن

  پندار یکی از این سباعم   میده ز نشید خود سماعم

  دانم کھ نداردت زیانی   بنده شدن چو من جوانی

  اشق شده خواری آزمودمع   من نیز بھ سنگ عشق سودم

* * *  
 

  زد خنده و داد پاسخ او   مجنون چو ھالل در رخ او

  ره پر خطر است باز پس گرد   کای خواجھ خوب ناز پرورد

  کز صد غم من یکی نخوردی   نھ مرد منی اگرچھ مردی

  نھ پای تو پای خود ندارم   من جز سر دام و دد ندارم

  ی تو ساختن محالستبا خو   ما را کھ ز خوی خود ماللست

  دیو از من و صحبتم گریزد   از صحبت من ترا چھ خیزد
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  آن نوع طلب کھ جنس اوئی   من وحشیم و تو انس جوئی

  زاه چو منی ملول گردی   چون آھن اگر حمول گردی

  با آتش من شبی نسازی   گر آب شوی بھ جان نوازی

  یشتن دوستمن خود کشم و تو خو   با من تو نگنجی اندرین پوست

  کز من دم ھمدمی نیابی   بگذار مرا در این خرابی

  ای من رھیت کھ رنج دیدی   گر در طلبم رھی بریدی

  اهللا معک بگوی و بگذار   چون یافتیم غریب و غمخوار

  از رنج ضرورتی گریزی   ترسم چو بھ لطف برنخیزی

  پذرفتھ نشد حدیث آن پند   در گوش سالم آرزومند

  کز تشنھ زالل را بپوشی   گر بکوشیگفتا بھ خدای ا

  در قبلھ تو کنم نمازی   بگذار کھ از سر نیازی

  در سجده سھو عذر خواھم   گر سھو شود بھ سجده راھم

  تا عھده بھ سر برد در آن عھد   مجنون بگذاشت از بسی جھد

  حلوا و کلیچھ ریخت در پیش   بگشاد سالم سفره خویش

  کن بھ مھر با مننانی بش   گفتا بگشای چھر با من

  زین یک دو نوالھ ناگزیر است   نا خوردنت ارچھ دلپذیر است

  نیروی تنش بھ خورد باشد   مرد ارچھ بھ طبع مرد باشد

  کانرا کھ غذا خوراست خوردم   گفتا من از این حساب فردم

  کورا بھ وجود خویش پرواست   نیروی کسی بھ نان و حلواست

  بی خورشی کند ھالکمکی    چون من ز نھاد خویش پاکم
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  نھ خسبد و نھ خورد شب و روز   چون دید سالم کان جگر سوز

  نھ صبر کند بھ ھیچ روئی   نھ روی برد بھ ھیچ کوئی

  کان بھ کھ در این بال بسازی   داد دلش ز دلنوازی می

  یکسان فلک اینچنین نماند   دایم دل تو حزین نماند

  قیش در نورد استھردم ور   گردنده فلک شتاب گرد است

  صد در ز فرج گشاده گردد   تا چشم بھم نھاده گردد

  تا پی سپر زمین نباشی   زین غم بھ اگر غمین نباشی

  چندانکھ گریستی بخندی   بھ گردی اگرچھ دردمندی

  دل خستھ و پای بستھ بودم   من نیز چو تو شکستھ بودم

  دادم ز چنان غمی رھائی   ھم فضل و عنایت خدائی

  واین واقعھ را کنی فراموش   م شوی تو نیز خاموشفرجا

  از گرمی آتش جوانیست   این شعلھ کھ جوش مھربانیست

  آن کوره آتشین شود سرد   چون در گذرد جوانی از مرد

  از جای نشد ولی شد از جای   مجنون ز حدیث آن نکورای

  ای ھوا پرستم یا شیفتھ   گفتا چھ گمان بری کھ مستم

  نابرده ز نفس خود خجالت    جاللتشاھنشھ عشقم از

  معصوم شده بھ غسل پاکی   از شھوت عذرھای خاکی

  بازار ھوای خود شکستھ   زآالیش نفس باز رستھ

  عشق آتش گشت و من چو عودم   عشق است خالصھ وجودم

  من رخت کشیدم از میانھ   عشق آمد و خاص کرد خانھ
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  ھست یارستمن نیستم آنچھ    با ھستی من کھ در شمارست

  گر انجم آسمان شود کم   کم گردد عشق من در این غم

  گر ریگ زمین توان شمردن   عشق از دل من توان ستردن

  دار زبان ز عیب کوتاه می   در صحبت من چو یافتی راه

  از طعن محال خویش بگذار   در قامت حال خویش بنگر

  زان حرف حریف را ادب کرد   زنیگونھ گزارشی عجب کرد

  حرفی بھ خطا دگر نینداخت   ن حرفت او حریف بشناختچو

  تا عذر سخن نخواھی از پس   گستاخ سخن مباش با کس

  گستاخ کشیدن آفت تست   گر سخت بود کمان و گر سست

  ور سخت بود خجالت آرد   گر سست بود ماللت آرد

  بودند بھ ھم بھ راه پیوند   مجنون و سالم روزکی چند

  رفت چون در غزلی روانھ می   رفت میآن تحفھ کھ در میانھ 

  بر یاد گرفتی آن جوانمرد   ھر بیت کھ گفتی آن جھان گرد

  بود از ھمھ خواب و خورد خالی   مجنون زره ضعیف حالی

  نز خواب گزیر بود و نز خورد   بیچاره سالم را دران درد

  مھمان بھ وداع شد حوالھ   چون سفره تھی شد از نوالھ

  بگذاشت میان آن سباعش   وداعشکرد از سر عاجزی 

  بگرفتھ بسی قصیده بر یاد   زان مرحلھ رفت سوی بغداد

  ھوش شنونده خیره ماندی   ھرجا کھ یکی قصیده خواندی
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  وفات یافتن ابن سالم شوھر لیلی
 

 

  دروی بھ ضرورت اختیاریست   ھر نکتھ کھ بر نشان کاریست

  ی مقصوددرجی است ز درجھا   در جنبش ھر چھ ھست موجود

  کاماجگھ از دو سوی دارد   کاغذ ورق دو روی دارد

  زانسوی دگر حساب تقدیر   زین سوی ورق شمار تدبیر

  آن ھر دو حساب را بھ ھم راست   کم یابد کاتب قلم راست

  بینی بھ گزند خویش خارش   بس گل کھ تو گل کنی شمارش

  کانگور بود بھ آزمایش   بس خوشھ حصرم از نمایش

  در ھاضمھ تندرستی آرد   گی کھ سستی آردبس گرسن

  تسلیم بھ از ستیزه کاری   بر وفق چنین خالف کاری

  پندار کھ سر کھ انگبین است   القصھ، چو قصھ این چنین است

  رنج خود و گنج دیگران بود   لیلی کھ چراغ دلبران بود

  از حلقھ بھ گرد او حصاری   گنجی کھ کشیده بود ماری

  چون مھ بھ دھان اژدھا بود   ا بودگرچھ گھری گرانبھ

  چون دانھ لعل در دل سنگ   زیست در آن شکنجھ تنگ می

  داد فریب را فریبی می   کرد بھ چابکی شکیبی می

  داشت خورد غم و سپاس می می   داشت شویش ھمھ روز پاس می

  مانند پری بھ بند پوالد   در صحبت او بت پریزاد

   رسید دیده مالیدچون شوی   تا شوی برش نبود نالید

  خورد چون درد رسید درد می   کرد تا صافی بود نوحھ می

  گرید نفسی نداشت یارا   خواست کزان غم آشکارا می
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  کاھیدن جان خود کھ خواھد   ز اندوه نھفتھ جان بکاھد

  بود چو زلف خود پریشان می   از حشمت شوی و شرم خویشان

   از ستون خرگاهبرخاستی   پیگانھ چو دور گشتی از راه

  کز گریھ در او فتادی از پای   چندان بگریستی بر آن جای

  ماندی بھ شکنجھ در خروشش   چون بانگ پی آمدی بھ گوشش

  وان گریھ بھ خنده در شکستی   چون شمع بھ چابکی نشستی

  خورد وان خوش نمک این جگر ھمی   کرد نمکی فلک ھمی این بی

   خود آشکاراکردش عمل   مدارا تا گردش دور بی

  دور از رخ آن عروس بیمار   شد شوی وی از دریغ و تیمار

  رفت ابن سالم را سالمت   افتاد مزاج از استقامت

  تابش بره دماغ بر شد   در تن تب تیز کارگر شد

  قرابھ اعتدال بشکست   راحت ز مراج رخت بربست

  قاروره شناخت رنج او برد   قاروره شناس نبض بفشرد

  در تربیت مزاج یاری   لطف سازگاریداد بھ  می

  پیدا شد راه تندرستی   تا دور شد از مزاج سستی

  در شخص نزار فربھی یافت   بیمار چو اندکی بھی یافت

  وان کرده نھ برقرار خود بود   پرھیز نکرد از آنچھ بد بود

  در راحت و رنج سودمند است   پرھیز نھ دفع یک گزند است

  وز رنج بدو نجات یابند   در راحت ازو ثبات یابند

  پرھیز شکن شکست پرھیز   چون وقت بھی در آن تب تیز
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  بیماری رفتھ باز پس گشت   تب باز مالزم نفس گشت

  زخم دگرش بھ باد بر داد   آن تن کھ بھ زخم اول افتاد

  آبی دگرش رسید و پالود   وان گل کھ بھ آب اول آلود

  یده شد چپ و راستدیوار در   یک زلزلھ از نخست برخاست

  دیوار شکستھ بر سر آمد   چون زلزلھ دگر برآمد

  زد نفسی ز عاقبت دور می   روزی دو سھ آن جوان رنجور

  زد شیشھ باد بر دو سر سنگ   چون شد نفسش بھ سینھ در تنگ

  جانش ز شکنجھ جھان رست   افشاند چوم باد بر جھان دست

  دھد ستاندوامی کھ جھان    او رفت و رویم و کس نماند

  ترس کھ شوخ وام خواھیست می   از وام جھان اگر گیاھیست

  تا باز رھی ز وامداری   کوش کھ وام او گزاری می

  مسمار تنست و میخ اندام   منشین کھ نشستن اندر این وام

  بر پر چو کبوتران از این برج   بر گوھر خویش بشکن این درج

  ر میخیوین نھ سپر ھزا   کاین ھفت خدنگ چار بیخی

  افتند چنانکھ بر نخیزند   با حربھ مرگ اگر ستیزند

  در خرمن عالم افتد آتش   ھر صبح کز این رواق دلکش

  بر خنبره فلک شود دود   آلود ھر شام کز این خم گل

  ایست دود پیمای آتشکده   تعلیم گر تو شد کھ اینجای

  جست ز جا چو گور از دام می   کام لیلی ز فراق شوی بی

  با اینھمھ شوی بود رنجید   فتنش ارچھ سود سنجیداز ر
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  وآورده نھفتھ دوست را یاد   کرد ز بھر شوی فریاد می

  کند اما بھ طفیل شوی می   کند از محنت دوست موی می

  کرد شوی شده را بھانھ می   کرد اشک از پی دوست دانھ می

  در شیوه دوست نکتھ راندی   بر شوی ز شیونی کھ خواندی

  مغزش ھمھ دوست دوست بودی   ش ز برون پوست بودیشوی

  ننماید زن بھ ھیچکس روی   رسم عربست کز پس شوی

  او در کس و کس در او نبیند   سالی دو بھ خانھ در نشیند

  بیتی بھ مراد خویش خواند   نالد بھ تضرعی کھ داند

  خرگاه ز خلق کرد خالی   لیلی بھ چنین بھانھ حالی

  با غم بنشست روی در روی   بر قاعده مصیبت شوی

  برخاست صبوری از میانھ   چون یافت غریو را بھانھ

  بر ھفت فلک خروش و زاری   برد بھ شرط سوگواری می

  کرد خود را بھ تپانچھ سیر می   کرد شوریدگی دلیر می

  خوف و خطرش ز راه برخاست   خواست زد نفسی چنانکھ می می
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  صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی
 

 

  ریزان خونابھ شود ز برگ   ریزان شرطست کھ وقت برگ

  بیرون چکد از مسام سوراخ   خونی کھ بود درون ھر شاخ

  رخساره باغ زرد گردد   قاروره آب سرد گردد

  زر جوید برگ و خاک یابد   شاخ آبلھ ھالک یابد

  شمشاد در افتد از سر تخت   نرگس بھ جمازه بر نھد رخت

  گل نامھ غم بھ دست گیرد   سیمای سمن شکست گیرد

  پیچیده شود چو مار ضحاک   بر فرق چمن کاللھ خاک

  افتادن برگ ھست معذور   چون باد مخالف آید از دور

  ز اندیشھ باد رخت ریزند   کانان کھ ز غرقگھ گریزند

  شیرین نمکان تاک مخمور   نازک جگران باغ رنجور

  زنگی بچگان تاک را سر   انداختھ ھندوی کدیور

  آویختھ ھم بھ طره شاخ   سرھای تھی ز طره کاخ

  بر نار زنخ زنان کھ چونی   سیب از زنخی بدان نگونی

  خونابھ چکانده بر دل ریش   نار از جگر کفیده خویش

  عناب ز دور لب گزیده   بر پستھ کھ شد دھن دریده

  شد زخم رسیده گلستانی   در معرکھ چنین خزانی

  د بھ چاه دردمندیافتا   لیلی ز سریر سر بلندی

  زد باد تپانچھ بر چراغش   شد چشم زده بھار باغش

  خود را بھ عصا بھ دگر بست   آن سر کھ عصابھای زر بست

   گشت آن تن نازک قصب پوش

چون تار قصب ضعیف و 
  توش بی
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  وان سرو سھیش چون خیالی   شد بدر مھیش چون ھاللی

  برآمدسرسام سرش بھ دل    سودای دلش بھ سر درآمد

  باد آمد و برگ اللھ را برد   گرمای تموز ژالھ را برد

  تبخالھ گزید شکرش را   تب لرزه شکست پیکرش را

  وز سرو فتاده شد تذروش   بالین طلبید زاد سروش

  سر بند قصب بھ رخ فرو ھشت   افتاد چنانکھ دانھ از کشت

  یکباره در نیاز بگشاد   بر مادر خویش راز بگشاد

  کاھو بره زھر خورد با شیر   ربان چھ تدبیرکای مادر مھ

  چون سست شدم مگیر سختم   در کوچگھ اوفتاد رختم

  کنم این چھ زندگانیست جان می   خورم این چھ مھربانیست خون می

  کز دل بھ دھن رسید دردم   چندان جگر نھفتھ خوردم

  گر راز گشاده گشت شاید   چون جان ز لبم نفس گشاید

  بدرود کھ راه در گرفتم   ر گرفتمچون پرده ز راز ب

  خون من و گردن تو زنھار   در گردنم آر دست یکبار

  وز دوری دوست مرده باشم   کان لحظھ کھ جان سپرده باشم

  نیلم ز نیاز دوست برکش   سرمم ز غبار دوست درکش

  عطرم ز شمامھ جگر کن   فرقم ز گالب اشک تر کن

   از دم سردکافور فشانم   بر بند حنوطم از گل زرد

  تا باشد رنگ روز عیدم   خون کن کفنم کھ من شھیدم

  بسپار بھ خاک پرده دارم   وارم آراستھ کن عروس



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 194صفحھ 

 

  کاواره شدم من از وطن گاه   آواره من چو گردد آگاه

  آید بھ سالم این عماری   دانم کھ ز راه سوگواری

  مھ جوید لیک خاک بیند   چون بر سر خاک من نشیند

  نالد بھ دریغ و دردناکی   من آن غریب خاکیبر خاک 

  از من بھ بر تو یادگار است   یاراست و عجب عزیز یاراست

  در وی نکنی نظر بھ خواری   از بھر خدا نکوش داری

  وان قصھ کھ دانیش بگوئی   آن دل کھ نیابیش بجوئی

  تو نیز چو من عزیز دارش   ام عزیزوارش من داشتھ

  برید زنجیر آن لحظھ کھ می   رگو لیلی ازین سرای دلگی

  داد بر یاد تو جان پاک می   داد در مھر تو تن بھ خاک می

  جان در سر کار عاشقی کرد   در عاشقی تو صادقی کرد

  با عشق تو از جھان برون رفت   احوال چھ پرسیم کھ چون رفت

  جز با غم تو نداشت کاری   تا داشت در این جھان شماری

  برد غمھای تو راه توشھ می   مرد و میوان لحظھ کھ در غم ت

  ھم در ھوس تو دردناکست   وامروز کھ در نقاب خاکست

  ھست از قبل تو چشم بر راه   چون منتظران درین گذرگاه

  سرباز پس است تا کی آیی   پاید تا تو در پی آیی می

  در خز بھ خزینھ کنارش   یک ره برھان از انتظارش

  وآھنگ والیت دگر کرد   کردتر  این گفت و بھ گریھ دیده

  جانان طلبید و زود جان داد   چون راز نھفتھ بر زبان داد
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  آیا کھ قیامت آن زمان دید   مادر کھ عروس را چنان دید

  موی چو سمن بھ باد برداد   معجز ز سر سپید بگشاد

  کند برمیزد و موی و روی می   در حسرت روی و موی فرزند

  ھر موی کھ داشت کندش از سر    از برھر مویھ کھ بود خواندش

  خون ریخت بر آب زندگانیش   پیرانھ گریست بر جوانیش

  گھ روی نھاد بر جبینش   گھ ریخت سرشک بر سرینش

  کان چشمھ آب را بھ خون شست   چندان ز سرشگھاش خون رست

  کز نالھ او سپھر نالید   چندان ز غمش بھ مھر نالید

  کرد بران عقیق گلرنگ می   آن نوحھ کھ خون شود بدو سنگ

  صندوق جگر ھم از جگر بست   مھ را ز ستاره طوق بربست

  گل را بھ گالب و عنبرآلود   آراستش آنچنان کھ فرمود

  کاسایش خاک ھست در خاک   بسپرد بھ خاک و نامدش باک

  داری آسود غم از خزینھ   خاتون حصار شد حصاری

* * *  
 

   چنان نبشت منشوربر شقھ   طغرا کش این مثال مشھور

  چون قیس شکستھ دل شد آگاه   کز حادثھ وفات آن ماه

  بی گریھ تلخ در جھان کیست   گریان شد و تلخ تلخ بگریست

  چون ابر شد از درون خروشان   آمد سوی آن حظیره جوشان

  آن سوختھ دل مپرس چون بود   بر مشھد او کھ موج خون بود

   نفیر او گریزانمردم ز   از دیده چو خون سرشک ریزان

  پیچید چنانکھ مار بر گنج   در شوشھ تربتش بھ صد رنج
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  اللھ ز گیاه گورش انگیخت   گون ریخت از بس کھ سرشک اللھ

  بگشاد زبان آتش آلود   خوناب جگر چو شمع پالود

  گفت و ھمی گریست از درد می   وانگاه بھ دخمھ سر فرو کرد

  ھان جھان ندیدهرفتھ ز ج   کای تازه گل خزان رسیده

  در ظلمت این مغاک چونی   چونی ز گزند خاک چونی

  وان چشمک آھوانھ چونست   آن خال چو مشک دانھ چونست

  ھای تابدارت وآن غالیھ   چونست عقیق آبدارت

  گدازند شمعت بھ چھ طشت می   طرازند نقشت بھ چھ رنگ می

  گشائی در مغز کھ نافھ می   نمائی بر چشم کھ جلوه می

  بزمت بھ کدام اللھ زاراست   وت بھ کدام جویبار استسر

  گذرانی اندر این غار چون می   چونی ز گزندھای این خار

  ای ماه ترا چھ جای غاراست   در غار ھمیشھ جای ماراست

  چون غم نخورم کھ یار غاری   بر غار تو غم خورم کھ یاری

  ای چرا چنینی گر گنج نھ   ھم گنج شدی کھ در زمینی

  بر دامن او نشستھ ماریست   گنج کھ درون غاریستھر 

  بر خاک تو پاسبان گنجم   من مار کز آشیان برنجم

  آسوده شدی چو آب در چاه   شوریده بدی چو ریگ در راه

  از مھ نھ غریب اگر غریب است   چون ماه غریبیت نصیب است

  از راه صفت درون جانی   در صورت اگر ز من نھانی

  ای دور یک چشم زد از دلم نھ    رنجورگر دور شدی ز چشم
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  اندوه تو جاودانھ برجاست   گر نقش تو از میانھ برخاست

  چرخی زد و دستبند بشکست   این گفت و نھاد دست بر دست

  مشتی ددگانش از پس و پیش   برداشت ره والیت خویش

  خواند بر حسب فراق بیت می   راند در رقص رحیل ناقھ می

  حرفی ز وفا نماند باقی   راقیدر گفتن حالت ف

  زد سری از دریغ بر سنگ می   داد بھ گریھ ریگ را رنگ می

  کز نالھ نزد بر او شراری   بر رھگذری نماند خاری

  کز خون خودش نداد رنگی   در ھیچ رھی نماند سنگی

  برخاستی آرزوی یارش   چون سخت شدی ز گریھ کارش

   گاه لیلیرفتی سوی روضھ   از کوه درآمدی چو سیلی

  برخاک ھزار بوسھ دادی   سر بر سر خاک او نھادی

  گفتی غم دل بھ زاری زار   با تربت آن بت وفا دار

  وان دام و دد ایستاده در پیش   او بر سر شغل و محنت خویش

  وایشان حرمی در او کشیده   او زمزم گشتھ ز آب دیده

  کس را بر او رھا نکردند   چشم از ره او جدا نکردند

  بر جملھ خلق بستھ شد راه   از بیم ددان بدان گذرگاه

  کس پی ننھاد گرد آن گور   تا او نشدی ز مرغ تا مور

  کرد عمری بھ ھوس تباه می   کرد زینسان ورقی سیاه می

  زیست چنانکھ مرگ از او بھ می   روزی دو سھ با سگان آن ده

  تاخت گاه از پس گور دشت می   ساخت گھ قبلھ ز گور یار می
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  وز گور بھ گور بود پایش   در دیده مور بود جایش

  او نیز رحیل نامھ برخواند   وآخر چو بھ کار خویش درماند
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  وفات مجنون بر روضھ لیلی
 

 

  این قصھ چنین برد بھ پایان   انگشت کش سخن سرایان

  شد خرمنی از سرشک دانھ   کان سوختھ خرمن زمانھ

   شکست باز بردشچون خرد   دستاس فلک شکست خردش

  زورتر و نزارتر گشت بی   زانحال کھ بود زارتر گشت

  روزی بھ ستم رسیده تا شب   جانی ز قدم رسیده تا لب

  آمد سوی آن عروس خاکی   نالنده ز روی دردناکی

  کشتیش در آب تیره افتاد   در حلقھ آن حظیره افتاد

  پیچید چو مار زخم خورده   غلطید چو مور خستھ کرده

  اشکی دو سھ تلخ تلخ بفشاند   ی دو سھ زارزار برخواندبیت

  انگشت گشاد و دیده بربست   برداشت بسوی آسمان دست

  سوگند بھ ھرچھ برگزیداست   کای خالق ھرچھ آفرید است

  در حضرت یار خود رسانم   کز محنت خویش وارھانم

  واباد کنم بھ سخت رانی   آزاد کنم ز سخت جانی

  وان تربت را گرفت در بر   زمین سراین گفت و نھاد بر 

  ای دوست بگفت و جان برآورد   چون تربت دوست در برآورد

  وان کیست کھ نگذرد بر اینراه   او نیز گذشت از این گذرگاه

  از آفت قطع او نرستند   راھیست عدم کھ ھر چھ ھستند

  خاریده ناخن ستم نیست   ریشی نھ کھ غورگاه غم نیست

  کھتاب نو روی کھربا رنگ   ن لنگای چون خر آسیا کھ

  کو دور شد از خالص مردان   دوری کن از این خراس گردان
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  سیل آمد، سیل، خیز، منشین   در خانھ سیل ریز منشین

  زین پل بھ جھان جمازه بیرون   تا پل نشکست بر تو گردون

  با طبع مساز کو شراریست   در خاک مپیچ کو غباریست

  تا بر سر آسمان کنی جای    پایبر تارک قدر خویش نھ

  آنرا مپرست کان نماند   دایم بھ تو بر جھان نماند

* * *  
 

  از سرزنش جھانیان رست   مجنون ز جھان چو رخت بر بست

  خوابش بربود و بست دیده   بر مھد عروس خوابنیده

  الغرامھ آسود چون خفت مع   ناسود درین سرای پر دود

  ام کھ یک سال یک ماه و شنیده   افتاده بماند ھم بر آن حال

  پیرامن او گرفتھ ناورد   وان یاوگیان رایگان گرد

  وایشان ھمھ در یتاق داری   او خفتھ چو شاه در عماری

  زان گور گھ آشیانھ گردند   بر گرد حظیره خانھ گردند

  آمد شد خلق جملھ برخاست   از بیم درندگان چپ و راست

  ن آن ددان چو زنبورشورید   نظارگیی کھ دیدی از دور

  آنجاست بھ رسم خود نشستھ   پنداشتی آن غریب خستھ

  بر شاه کنند پاسبانی   وان تیغ زنان بھ قھرمانی

  بادش کمر و کاله برداست   آگاه نھ زانکھ شاه مرد است

  دری بھ غبار درج کرده   وان جیفھ خون بھ خرج کرده

  اکشد ریختھ و فشانده بر خ   از زلزلھای دور افالک

  نامانده بھ جا جز استخوانی   در ھیت او ز ھر نشانی
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  کسرا نھ بھ استخوان او کار   زان گرگ سگان استخوانخوار

  ننھاد در آن حرم کسی پای   چندان کھ ددان بدند بر جای

  این مردمی از ددان غریب است   مردم ز حفاظ با نصیب است

   و ناکامآواره شدند کام   شد سال گذشتھ وان دد و دام

  وان قفل خزینھ بند فرسود   دوران چو طلسم گنج بربود

  کردند درون آن حرم راه   گستاخ روان آن گذرگاه

  مغزی شده مانده استخوانی   دیدند فتاده مھربانی

  از راه وفا شناختندش   چون محرم دیده ساختندش

  شد در عرب این فسانھ معلوم   آوازه روانھ شد بھ ھر بوم

  جمع آمده جملھ دردناکان    گزیدگان و پاکانخویشان و

  تن خستھ و جامھ پاره کردند   رفتند و در او نظاره کردند

  ھمچون صدف سپید مانده   وان کالبد گھر فشانده

  بازش چو صدف عبیر سودند   گرد صدفش چو در زدودند

  از نافھ عشق بوی خوش داشت   او خود چو غبار مشگوش داشت

  کردند بر او سرشک باران   واراندر گریھ شدند سوک

  دادند ز خاک ھم بھ خاکش   شستند بھ آب دیده پاکش

  در پھلوی لیلیش نھادند   پھلوگھ دخمھ را گشادند

  برخاست ز راھشان مالمت   خفتند بھ ناز تا قیامت

  خفتند در آن جھان بھ یک مھد   بودند در این جھان بھ یک عھد

  بت ھردو روضھ گاھیبر تر   کردند چنانکھ داشت راھی



  لیلی و مجنون نوشتھ نظامی گنجوی
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 205 از 202صفحھ 

 

  حاجتگھ جملھ دوستان بود   آن روضھ کھ رشک بوستان بود

  در حال شدی ز رنج و غم دور   ھرکھ آمدی از غریب و رنجور

  تا حاجت او روا نگشتی   زان روضھ کسی جدا نگشتی
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  ختم کتاب بھ نام شروانشاه
 

 

  یک شاه نھ بل ھزار شاھا   شاھا ملکا جھان پناھا

  نظیری خورشید دوم بھ بی   گیری یکم بھ تختجمشید 

  خاقان کبیر ابوالمظفر   شروانشھ کیقباد پیکر

  کیخسرو ثانی اختسان شاه   نی شروانشاه بل جھانشاه

  خاتم تو مباد شاھی بی   ای ختم قران پادشاھی

  بیرون بری از سپھر تارک   روزی کھ بھ طالع مبارک

   را بخوانیوین نامھ نغز   مشغول شوی بھ شادمانی

  گھ گنج بری و گاه بکری   از پیکر این عروس فکری

  ز احسنت خودش پرند پوشی   آن باد کھ در پسند کوشی

  از تو کرم وز من تو کل   در کردن این چنین تفضل

  ھستند تو را نصیحت آموز   گرچھ دل پاک و بخت فیروز

  بشنو دو سھ حرف صبحگاھی   زین ناصح نصرت آلھی

  کان بھ کھ تومانی از جھان باز    جھان بپردازبر کام جھان

  خود در حرم والیت تست   ملکی کھ سزای رایت تست

  گر بیش کنی زیان ندارد   داد و دھشت کران ندارد

  در جستن آن مکن عنان سست   کاریکھ صالح دولت تست

  پردازش اگرچھ کان و گنج است   از ھرچھ شکوه تو بھ رنج است

  در رونق کار پادشائی   موئی مپسند ناروائی

  ایمن مشو وز در برانش   دشمن کھ بھ عذر شد زبانش

  باش خور و ھوشیار می می می   باش قادر شو و بردبار می
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  از عون خدای خواه یاری   بازوی تو گرچھ ھست کاری

  رای دیگران ز دست مگذار   رای تو اگرچھ ھست ھشیار

  ست خیزد از ضربتا سکھ در   با ھیچ دو دل مشو سوی حرب

  کو باشد گاه نرم و گھ تیز   از صحبت آن کسی بپرھیز

  باز آمدن قدم بیندیش   ھرجا کھ قدم نھی فراپیش

  گر ده نکنی بھ خرج شاید   تا کار بھ نھ قدم برآید

  اال بھ زبان راست گویان   مفرست پیام داد جویان

  کایمن شود از تو زینھاری   در قول چنان کن استواری

  گستاخ مکن نیازموده   را بھ خود از رخ گشودهکس 

  تا در دل خود نیابیش جای   بر عھد کس اعتماد منمای

  خار از ره خود چنین توان برد   مشمار عدوی خرد را خرد

  کازرده شوی ز گفتنش باز   در گوش کسی میفکن آن راز

  وآنرا کھ تو برکشی میفکن   آنرا کھ زنی ز بیخ بر کن

  بیش از ھمھ نیکنامی اندوز   نی شب و روزاز ھرچھ طلب ک

  تعجیل مکن اگرچھ خونیست   بر کشتن آنکھ با زبونیست

  کاقبال تواش درآرد از در   بر دوری کام خویش منگر

  با تو بھ سخن بھانھ جویم   زاینجملھ فسانھا کھ گویم

  محتاج نشد بھ جنس این پند   گرنھ دل تو جھان خداوند

  ناید ز تو جز صواب رائی   ئیزانجا کھ تراست رھنما

  بس باد دعای نیک مردان   درع تو بھ زیر چرخ گردان
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  بس باشد ھمت نظامی   حرز تو بھ وقت شادکامی

  آشوب و گزند را نھاندار   یارب ز جمال این جھاندار

  ھرجا کھ رود تو باش یارش   ھر در کھ زند تو سازکارش

  کھ ھست مقھورو اعداش چنان   بادا ھمھ اولیاش منصور

  بر دولت وی خجستھ پی باد   این نامھ کھ نامدار وی باد

  ھم عاقبتیش باد محمود   ایش ھست مسعود ھم فاتحھ
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