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 (رباعی 871)  خيام رباعيات
 

 ما دل براي بتا بيا و برخيز
 ما مشکل خويشنت مجال به کن حل
 کنمي ونش مه به تا شراب کوزه يک

 ما گل از کنند ها کوزه که پيش زان
 

 را فردا کیس شودمنی عههد چون
 را شيدا دل اين وت کن خوش حایل

 ماه که ماه اي ماهتاب به ونش یم
 را ما دنياب و بتابد بسيار

 
 را آن خوانند کالم همني که قرآن

 را آن خوانند دوام بر نه گهگاه
 مقمي هست آيیت پياله ِگرِد  بر

 را آن خوانند مدام جا مهه اکندر
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 را مستان مزن طعنه نخوری یم گر
 را دستان و حيله وت مکن نبياد

 نخوری یم یم که مشو بدان غره وت
 را آن است غالم یم که خوری لقمه صد

 
 مرا زبياست وبي و رنگ که چند هر

 مرا باالست سرو چو و رخ الله چون
 خاک ی طربخانه در که نشد معلوم

 مرا آراست چه هبر ازل نقاش
 
 

 خراب کنِج  اين و مطرب و یم و مائمي
 شراب ُدرِد  پر جامه و جام و دل و جان

 عذاب بمي و رمحت اميد ز فارغ
 آب و آتش از و خاک و باد ز آسوده

 
 گرفت جام او در مجشيد که صرق آن
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 گرفت آرام روَبه و رکد بچه آهو
 عمر مهه گرفیتیم گور که هبرام
 گرفت هبرام گور چگونه که ديدی

 
 گريست سزبه سِر  بر باز و آمد ابر
 زيست بايد منی ارغوان باده یب

 ماست متاشاَگِه  امروز که سزبه اين
 کيست متاشاگه ما خاک ی سزبه تا

 
 است پربار ادتتسع گل که اکنون

 است بيکار چرا یم جام ز وت دست
 است غدار دمشین زمانه که خوریم

 است دشوار چنني روِز  دريافنِت 
 

 نيست فردا دسرتِس  ترا امروز
 نيست سودا بجز فردات ی انديشه و

 نيست شيدا دلت ار دم اين مکن ضايع
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 نيست پيدا هبا را عمر باقی اکين
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 َتفت روحاين عاَلِ  از آمهد اي
 هفت و شش و چهار و پنج در شهد حريان

 ايآمهد کجا ز نداین ونش یم
 رفت خواهی کجا به نداین باش خوش

 
 وتست کينه از خرايب فلک چرخ اي

 وتست ديرينه شيوه بيدادگري
 بشکافند وت سينه اگر خاک اي

 وتست سينه در که قيمتي گوهر بس
 

 غمناکت کندیم زمانه چو دل اي
 پاکت روان تن ز برود ناگه

 چند روزي بزي خوش و نشني سزبه بر
 خاکت از بردمد سزبه که پيش زان

 
 هنفت ز بريون آمهد وجود بحر اين
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 نسفت تحقيق گوهر اين که نيست کس
 گفتند سودا سر از سخين کس هر

 گفت منيداند کس هست که آنروي ز
 

 است وبده زاري عاشِق  من چو کوزه اين
 تس وبده نگاري زلف سر نبد در

 بيين یم او گردن بر که دسته اين
 است وبده ياري برگردن که است دستي
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 است مزدوري آبخواره که کوزه اين
 است دستوري دل و شاهست ديهد از

 است مخموري کف بر که یم اکسه هر
 است مستوري لب و مستي عارض از

 
 است نام عال که را رباط کهنه اين

 است شام و صبح ابلق آرامگه و
 است مجشيد صد وامانهد که ست بزیم

 است هبرام صد گاهتکيه که قصريست
 

 گذشت عمر ونبت روز سه دو يک اين
 دشت به باد چون و جوبيار به آب چون

 نگشت ياد مرا روز دو غم هرگز
 گذشت که روزي و ست نيامهد که روزي

 
 است خوش ونروز نسمي گل چهره بر
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 است خوش دلفروز روي چمن صحن در
 نيست خوش گويي چه هر گذشت که دي از

 است خوش امروز که مگو دي ز و باش خوش
 

 است وبده هناري و ليل وت و من از پيش
 است وبده اکري به نيز فلک گردنهد

 زمني روي بر وت هني قدم که هرجا
 است وبده نگاري چشم مردمک آن
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 خشت درياها بروي زمن چند تا
 کنشت پرستان بت ز شدم بيزار

 وبد؟ خواهد دوزخي فتگ که خيام
 هبشت؟ ز آمد که و بدوزخ رفت که

 
 پيوست درمه که اي پياله رتکيب

 مست دارد منی روا آن بشکسنت
 دست و سر از نازنني پاي و سر چندين

 شکست که کني به و پيوست که رهم از
 

 است دیم وت بکام چون طبايع رتکيب
 است ستمی بروت اگرچه بزي شاد رو

 وت تن اصل که باش خرد اهل با
 است دیم و غباري و نسيمی و گردي

 
 بُشست الله رخ ونروز به ابر چون
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 درست عزم کن باده بجام و برخيز
 ماست متاشاگه امروز که سزبه اکين

 ُرست برخواهد وت خاک از مهه فردا
 

 يافت بستان در راه مست بلبل چون
 يافت خندان را باده جام و گل روي

 فتگ گوشم در حال زبان به آمد
 يافت نتوان را رفته عمر که درياب
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 نگشت خردمند يک بکام چرخ چون
 هشت خواهی مشر هفت فلک وت خواهی
 ِهشت مهه آرزوها و ُمرد بايد چون

 دشت به گرگ چه و بگور خورد مور چه
 

 بدست گري قدح نبوروز الله چون
 هست فرصت ترا اگر رخي الله با

 کهن چرخ اين که بخریم ونش یم
 پست گرداند خاک چون رات ناگاه

 
 دست اندر يقني و حقيقت نيست چون

 نشست عمر مهه شک اميد به نتوان
 دست کف از یم جام ننهمي تا هان

 مست چه و هشيار چه مرد خربي يب در
 

 دست به باد جز هست چه هر ز نيست چون
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 شکست و نقصان هست هبرچه هست چون
 نيست عال در هست هرچه که انگار

 هست عال در نيست چههر که پندار
 

 است ناداين هر پاي بزير که خاکي
 است جاناين چهره و صنمی زلِف 

 است اوياين کنگره بر که خشت هر
 است سلطاين لِب  و وزيری انگشت
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 آراست طبايع رتکيب چو دارنهد
 اکست و مک اندر فکندش او چه هبر از

 وبد چه هبر از شکسنت آمد نيک گر
 راست که عيب صور اين نيامد نيک ور

 
 نيست ره را کیس اسرار پرده در

 نيست آگه هيچکس جان تعبيه زين
 نيست منزلگه هيچ خاک دل در جز

 .نيست کوته ها فسانه چنني که خور یم
 

 گفت خردمندي مرا ُبدم خواب در
 نشکفت شادي گِل  را کیس خواب کز

 جفت باشد اجل با که کين چه اکري
 خفت بايد یم خاک زير به که خور یم

 
 ماست رفنت و کآمدن اي دايره در
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 پيداست هنايت نه بدايت نه را آن
 راست معين اين در دیم نزند یم کس

 کجاست به رفنت و کجا از آمدن اکين
 

 سرشت حور بتي اگر هبار فصل در
 ِکشت لِب  بر مرا دهد یم ساغر يک

 زشت باشد اين عامه نزد به هرچند
 هبشت ناِم  دگر برم ار من ز ِبه سگ
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 رفت خواهی جدا روح از که درياب
 رفت خواهی فنا اسرار پرده در

 اي آمهد کجا از نداین ونش یم
 رفت خواهی کجا به نداین باش خوش

 
 است شهد طرنباک بس سزبه و گل ساقي

 است شهد خاک دگر هفته که درياب
 درنگري تا که بچني گلي و ونش یم

 است شهد خاشاک سزبه و است شهد خاک گل
 

 راست نه اکريست و تريه مرا ستعمري 
 اکست و مک راحت و افزوده مهه محنت
 بالست اسباب آنچه که را ايزد شکر

 خواست بايد منی دگر کس ز را ما
 

 کشت لب و جوبيار طرف و گل فصل
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 سرشت حور لعبتي و اهل سه دو يک با
 صبوح ونشان باده که قدح آر پيش

 کنشت ز فارغ و مسجدند ز آسوده
 

 است رسته بختت بيخ ز ابق  شاخ گر
 است چست لباسي عمر وت تن بر ور

 ترا است سابياين که تن خيمه در
 است سست چارميخش که مکن تکيه هان
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 است خوش حور با هبشت کسان گويند
 است خوش انگور آب که گومي یم من

 بدار نسيه آن از دست و بگري نقد اين
 است خوش دور از شنيدن ُدُهل آواِز  که

 
 مست باشد دوزخي که کسان گويند

 بست نتوان آن در دل خالف است قويل
 باشند دوزخ به خواره یم و عاشق گر

 دست کف مهچون هبشت بيين فردا
 

 سرشت آنکه مرا که ندامن هيچ من
 زشت دوزخ يا رکد هبشت اهل از

 ِکشت لِب  بر بربطي و بتي و جایم
 هبشت نسيه ترا و نقد مرا سه هر اين

 
 بشکافت شب مندا نبور همتاب
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 يافت نتوان اين از هبرت دیم ونش یم
 بسي همتاب که مينديش و باش خوش

 تافت خواهد يک به يک خاک سر اندر
 

 است من آيني وبدن شاد و خوردن یم
 است من دين دين، و کفر ز وبدن فارغ

 چيست وت اکبني دهر عروس به گفمت
 منست اکبني وت خرم دل گفتا
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 است اکن حيصرا و مذابست لعل یم
 است جان شرابش و پياله است جسم

 است خندان یم ز که بلورين جام آن
 است پنهان درو دل خون که است اشکي

 
 اينست جاوداين عمر که ونش یم

 اينست جواين دور از حاصلت خود
 سرمست ياران و باده و گل هنگام

 اينست زندگاين که دیم باش خوش
 

 است بشر هناد در که بدي و نيکي
 است قدر و قضا در که غمی و ديشا

 عقل ره اکندر حواله مکن چرخ با
 است تر بيچاره بار هزار وت از چرخ

 
 است وبده زاري الله که دشتي هر در
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 است وبده شهرياري خون سرخي از
 رويد یم زمني کز نبفشه شاخ هر

 است وبده نگاري رخ بر که است خايل
 

 است وبده زميين خاک در که ذره هر
 است وبده نگيين و تاج وت و من از پيش

 فشان آزرم به نازنني رِخ  از َگرد
 است وبده نازنيين خوب رخ آمهن که
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 است رسته جوئي ربکنار که سزبه هر
 است رسته خويي فرشته لب ز گويي
 ننهي بخواري تا سزبه سر بر پا

 است رسته رويي الله خاک ز سزبه اکن
 

 است به اکووس ملک ز یم جرعه يک
 است به طوس ملکِت  و قباد تخت از

 زند سحرگاه به رندي که ناله هر
 است به سالوس زاهداِن  طاعِت  از

 
 بلخ چه و بغداد چه رسد، سر به عمر چون

 تلخ چه و شريين چه شود، پر که پامينه
 بسي ماه وت و من از بعد که ونش یم

 سلخ به غره از آيد ُغره به َسلخ از
 

 دشدن آداب و فضل محيط آنانکه
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 شدند اصحاب مشع کمال مجع در
 برون نربدند تاريک شب زين ره

 شدند خواب در و اي فسانه گفتند
 

 اند تاخته علل صحراي به که را آن
 اند بپرداخته اکرها مهه او يب

 اند انداخته در اي هبانه امروز
 اند ساخته در که وبد آن مهه فردا
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 ونند که اينها و شدند کهن که آهنا
 بدوند تک يک خويش ادمبر کس هر

 باقی مناَند بکس جهان کهنه اين
 روند و آيند ديگر رومي و رفتند

 
 هناد افالک و چرخ و زمني که آنکس

 هناد غمناک دل بر او که داغ بس
 مشک چو زلفني و لعل چو لب بسيار
 هناد خاک حقه و زمني طبل در

 
 بربايند ديگري و يکي آرند

 نگشايند مهی راز کیس هيچ بر
 نامنيند قدر اين جز قضا ز را ما

 پامييند یم است ما عمر پامينه
 

 اويانند اين ساکنان که اجرام
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 خردمندانند تردد اسباب
 نکين گم خرد رشته سر تا هان

 سرگردانند مدبرند که آنان که
 

 سود را گردون نبود آمدمن از
 نفزود جاهش و جالل من رفنت وز

 نشنود گوشم دو نيز کیس هيچ وز
 وبد چه هبر از رفتمن و مدنآ اکين
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 گردد ُحر آدیم کشيدن رنج از
 گردد ُدر صدف حبِس  کشد چو قطره

 بجاي مباناد سر مناند مال گر
 گردد پر دگر هتي شد چو پامينه

 
 شد بريون کف ز سرمايه که افسوس

 شد خون جگرها بسي اجل پاي در
 وي از پرسم که جهان آن از نامد کس
 شد چون عال مسافران احوال که

 
 شد طي جواين نامه که افسوس

 شد دي زندگاين هبار تازه آن و
 شباب وبد او نام که طرب مرغ آن

 شد کي آمد کي که ندامن افسوس
 

 وبد خواهد جهان و نباشمي که بس اي
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 وبد خواهد نشان ين و ما ز نام ين
 خلل هيچ َنُبد و نبودمي پيش زين

د خواهد مهان نباشمي چو پس زين  وب
 

 پويد سعادت ره در که عقل اين
 گويدیم ترا خود بار صد روزي

 ين که وقتت يکدم اين وت درياب
 رويد ديگر و بدروند که تره آن
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 گذرد یم عجب عمر قافله اين
 گذرد یم طرب با که دیم درياب

 خوری چه حريفان فرداي غم ساقي
 گذرد یم شب که را پياله آر پيش

 
 آيد یم وت زمانه از من پشت بر

 آيد یم نانکو اکر مهه من وز
 مبرو گفمت و رکد رحيل عزم جان

 آيد یم فرو خانه کمن چه گفتا
 

 نشد چري کیس هيچ فلک چرخ بر
 نشد سري زمني آدیم خوردن وز

 را وت است نخورده که بداين مغرور
 نشد دير بخورد، مه مکن، تعجيل

 
 آرايندیم ارچه عال وت چشم بر
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 يندنگرا عاقالن که بدان مگراي
 آيند بسيار و روند وت چو بسيار

 بربايند ات که خويش صنيب برباي
 

 رانند من يب چو قضا قمل من بر
 دانند یم چرا من ز بدش و نيک پس

 وت و من يب دي چو امروز و من يب دي
 خوانند داور به حجمت چه به فردا
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 شد خواهی وب و رنگ اسري چند تا
 شد خواهی نکو و زشت هر پي از چند

 حيات آب گر و زمزیم چشمه رگ
 شد خواهی فرو خاک دل به آخر

 
 نشود نپويي قلندري راه تا

 نشود نشويي دل بخون رخساره
 دلسوختگان چو که تا پزي چه سودا

د نگويي خود ترک به آزاد  نشو
 

 پديد گشت آمسان در مه و زهره تا
 نديد هيچ کیس ناب یم ز هبرت

 اکيشان ميفروشان ز عجمب در من
 خريد خواهند چه فروشند آنچه ز به

 
د نتوان مک و بيش عمر و روزي چون  رک
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 رکد نتوان دژم بيش و مک به را دل
 تست و من راي چنانکه وت و من اکر
 رکد نتوان مه خويش بدست موم از

 
 سازد یم رو و سر بقدرت که حيي

 سازدیم عدو اکر او مه مهواره
 نبود مسلمان گر قرابه گويند

 سازد یم کدو که ييگو چه وت را او
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 دهند تازه گل آواز چو دهر در
 دهند اندازه به یم که بتا فرماي

 دوزخ و هبشت ز و قصور و حور از
 دهند آوازه هر آن که نبشني فارغ

 
 دارد ناين نمي که آن هر دهر در

 دارد آشياين نشست هبر از
 کیس مخدوم نه وبد کس خادم نه

 دارد جهاين خوش که بزي شاد گو
 

 درود و کشت ما چو بسي قضا قانده
 سود دارد منی بيهوده خوردن غم

 زود درنه کفم به یم قدح کن پر
 وبد مهه ها وبدين که خورم باز تا

 
 سرد نه و است گرم نه هوا و خوش روزيست
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 گرد شويد مهی گلزار رخ از ابر
 زرد گل با پهلوي زبان به بلبل
 خورد بايد یم که کند مهی فرياد

 
 آرند شبيخون سرت بر که پيش زان

 آرند گلگون باده تا که فرماي
 را وت که نادان غافل اي ين زر وت

 آرند بريون باز و هنند خاک در
 

www.mybook.ir



33 

 

 گذرد پرستي خود به کي تا عمرت
 گذرد هستي و نيستي پي در يا

 اوست پي در اجل که عمري که ونش یم
 گذرد مستي به يا خواب به که به آن

 
 نگشاد را اجل اسرار مشکل کس

 ننهاد بريون دايره از قدم يک کس
 استاد تا مبتدي ز نگرم یم من

 زاد مادر از که هر دست به است عجز
 

 خرسند ميزي و جهان از طمع کن مک
 پيوند بگسل زمانه بد و نيک از

 زود که گري دلربي زلف و کف در یم
 چند روزي اين مناند و بگذرد مه

 
 دارد درازي من رنج و غم گرچه
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 دارد سرفرازي وت طرب و عيش
 فلک دوران که تکيه مکن دو هر بر

 دارد بازي گونه هزار پرده در
 

 برنارد گلي هيچ زمني ز گردون
د زمني به مه و نشکند کش  نسپار

 بردارد را خاک آب چو ابر گر
 بارد عزيزان خون مهه حشر تا
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 گذرد زندگاين ز نفست يک گر
 گذرد شادماين به جز که مگذار
 جهان سوداي سرمايه که هشدار

 گذرد گذراين کش چنان عمرست
 

د خواهد حورعني و هبشت گويند  وب
د خواهد انگبني و شري و یم آنجا  وب
 باک چه گزيدمي معشوق و یم ما گر

 وبد خواهد چنني اکر عاقبت چون
 

 باشد کوثر و حور و هبشت گويند
 باشد شکر و شهد و شري و یم جوي

 نه دسمت بر و باده قدح کن پر
 باشد خوشرت نسيه هزار ز نقدي

 
 پرهيزند با که کسان آن هر گويند
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 برخيزند چنان مبريند که زانسان
 مدام آنمي از معشوقه و یم با ما

 انگيزند چنان حشرمان به که باشد
 

 بربد قلت و کرثت دل ز که خور یم
 بربد ملت دو و هفتاد انديشه و

 او از که کيميايي ز مکن پرهيز
 بربد علت هزار خوری جرعه يک
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 باشد دانا دل اندر که راز هر
 باشد عنقا ز تر هنفته که بايد

 ُدر گردد هنفتگي از صدف اکندر
 باشد دريا دِل  راِز  که قطره آن

 
 گريد شبمن الله روي که صبح هر

 گريد خم چمن در نبفشه باالي
 آيدیم خوش غنچه ز مرا اصناف

 گريد فرامه خويشنت دامن کو
 

 نشد محروم عمل ز من دل هرگز
 نشد معلوم که اسرار ز ماند مک

 روز و شب رکدم فکر سال دو و هفتاد
 نشد معلوم هيچ که شد معلومم

 
 ماند خرمن به اميد دانه مه
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 ماند من و وت يب سراي و باغ مه
 بجوي تا دریم از خويش زر و سمي

 ماند دمشن به نه گر بخور دوست با
 

 شدند دست از مهه موافق ياران
 شدند پست يکان يکان اجل پاي در

 عمر مجلس در شراب يک ز خوردمي
 شدند مست ما ز پيشرت سه دو دوري
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 ارزد دين و دل صد شراب جام يک
 ارزد چني مملکت یم جرعه يک
 زمني روي در نيست لعل باده جز

 ارزد شريين جان هزار که تلخي
 

 شد دريا با وبد آب قطره يک
 شد يکتا زمني با خاک ذره يک
 چيست عال اندرين وت شدن آمد

 شد ناپيدا و پديد مگسي آمد
 

 مرد حاصل وبد اگر روز دو به نان يک
 سرد آيب دیم اي شکسته کوزه از

 وبد بايد چرا خودي از مک مامور
 رکد بايد چرا خودي چون خدمت يا

 
 بيار ساده آبگينه در لعل آن
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 بيار آزاده هر مونس و محرم آن و
 خاک الع مدت که ميداين چون

 بيار باده بگذرد زود که است باد
 

 تامير داري چه ايدوست وبدين از
 افکار جان و دل بيهوده فکرت وز

 گذران بشادي جهان و بزي خرم
 اکر اول اند رکده وت با نه تدبري
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 دگر نفزايند غم جز که افالک
 دگر نربايند تا بجا ننهند

 ما که بدانند اگر آمدگان نا
 دگر نايند ميکشمي چه دهر از

 
 مخور فرسوده جهان اين غم ايدل

 مخور بيهوده غمان ين بيهوده
 پديد ناوبده نيست و گذشت وبده چون

 مخور ناوبده و وبده غم باش خوش
 

 گري خواسته جهان اسباب مهه ايدل
 گري آراسته سزبه به طربت باغ

 شبمن چون شيب سزبه آن بر آنگاه و
 گري برخاسته بامداد و نبشسته

 
 غبار و گشتند خاک قبور اهل اين
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 کنار گرفتند ذره هر ز ذره هر
 مشار روز تا که است شراب چه اين آه

 اکر مهه از خربنديب و شهد بيخود
 

 خوشرت جم ملکت ز خم سر خشت
 خوشرت مرمي غذاي از قدح وبي

 مخاري سينه ز سحري آه
 خوشرت ادمه و وبسعيد ناله از
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 غور ناپيدا سپهر دايره در
 بدور چشانند را مجله که است جایم

 مکن آه رسد وت دور به چو ونبت
 جور نه است دور که خوشديل به ونش یم

 
 بازار اندر بديدم گريکوزه دي

 بسيار زد مهی لگد گلي پاره بر
 گفتیم او با حال بزبان گل آن و

 نيکودار مرا ام وبده وت مهچو من
 

 بخور جاودانيست حيات که یم آن ز
 بخور است جواين لذت سرمايه

 را غم ليکن است آتش چو سوزنهد
 بخور است زندگاين آب چو سازنهد

 
 خور خردمندان با وت خوری باده گر
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 خور خندان رخي الله صنمی با يا
 مساز فاش مکن رد و مخور بسيار

 خور پنهان و خور گهگاه و خور اندک
 

 پسر طرفه اي خيز است سحر وقت
 ساغر بلورين کن لعل باده پر

 فنا گنج اين در عاريت يکدم يناک
 ديگر نيايب و بجوئي بسيار
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 دراز راه اين رفتگان مجله از
 باز گويد مبا تا کيست آمهد باز
 نياز و آز راهه دو اين سر بر پس

 باز آيي منی که مناين هيچ تا
 

 برخيز تر پگه خردمند پري اي
 يتز نبگر را بيز خاک کودک آن و

 بيز یم کنرم نرم که گو و ده پندش
 پرويز چشم و کيقباد سر مغز

 
 ناز مايه اي خيز است سحر وقت

 وناز چنگ و خور باده نرمک نرمک
 بسي نپايند بجايند که اکهنا

 باز آيد منی کس شدند که آهنا و
 

 طوس باره بر نشسته ديدم مرغي
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 کيکاووس کله هناده پيش در
 افسوس افسوس که گفت مهی کله با

 کوس؟ ناله کجا و ها جرس بانگ کو
 

 زندش یم آفرين عقل که است جایم
 زندش یم جبني بر رهم ز وبسه صد

 لطيف جام چنني دهر گر کوزه بني
 زندش یم زمني بر باز و سازد یم

 

www.mybook.ir



47 

 

 باش خوش مستي باده ز اگر خيام
 باش خوش نشستي اگر ماهرخي با

 است نيستي جهان اکر عاقبت چون
 باش خوش هستي چو نيستي که انگار

 
 دوش رفمت گري کوزه رگهاک در

 مخوش و گويا کوزه هزار دو ديدم
 خروش برآورد کوزه يکي ناگاه

 فروش کوزه و خر کوزه و گر کوزه کو
 

 ننگ دارد کیس از زمانه ايام
 دلتنگ نشيند ايام غم در کو

 چنگ ناله با آبگينه در وت خور یم
 سنگ بر آيد آبگينه که پيش زان

 
 حلز اوج تا سياه ِگِل  ِجرِم  از
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 حل را کلي مشکالِت  مهه رکدم
 ِحَيل به مشکل نبدهاي بگشادم

 اجل نبد مگر شد گشاده نبد هر
 

 گل خرمن از تر تازه قدي سرو با
 گل دامن و یم جام منه دست از
 اجل باد از شود ناگه که پيش زان

 گل پرياهن چو ما عمر پرياهن
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 نخورمي فردا غم تا بيا دوست اي
 مشرمي تغنيم را عمر يکدم وين

 درگذرمي فنا دير ازين که فردا
 سرمي به سر سالگان هزار هفت با

 
 حريانمي او در ما که فلک چرخ اين

 دانمي مثايل او از خيال فاونس
 فاونس عال و چراغداران خورشيد

 حريانمي او اکندر صورمي چون ما
 

 بخورمي شرايب تا خواب ز برخيز
 بخورمي تايب زمانه از که پيش زان

 روزي ناگه روي ستيزه چرخ اکين
 بخورمي آيب که زمان ندهد چندان

 
 کمن ناب باده عزم و برخيزم
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 کمن عناب رنگ به خود رخ رنگ
 یم مشتي را پيشه فضول عقل اين

 کمن خواب در چنانکه زمن روي بر
 

 بيمن یم خفتگان خاک مفرش بر
 بيمن یم هنفتگان زمني زير در

 نگرم یم عدم صحراي به چندانکه
 بيمن یم رفتگان و مدگانآ نا
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 شومي روزه هر عقل اسري چند تا
 شومي روزه يک چه ساله صد چه دهر در

 ما که پيش آن از یم بکاسه وت ده در
 شومي کوزه گرانکوزه اکرگه در

 
 مقمي دهر اين در ما مقام نيست چون

 عظمي خطائيست معشوق و یم يب پس
 بمي و اميدم محدث و قدمي ز کي تا
 قدمي چه محدث چه جهان فمتر من چون

 
 نتوامنیم هنفت گل به خورشيد

 نتوامنیم گفت زمانه اسراز و
 خرد برآورد تفکرم بحر از

 نتوامنیم سفت بمي ز که دري
 

 فلسفمي من گفت غلط به دمشن
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 نمي گفت او آنچه که داند ايزد
 ام آمهد آشيان غم اين در چو ليکن

 کمي که بدامن من آنکه از مک آخر
 

 غممي اکن و شادي اصل که ميمائ
 ستممي هناد و دادمي ي سرمايه

 کممي و کمالمي و بلندمي و پستمي
 مجمي جام و خورده زنگ يآئينه
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 نخورم تنگدستي هبر ز نه یم من
 نخورم مستي و رسوايي غم از يا

 خوردم یم خوشديل براي ز یم من
 نخورم نشستي دل بر وت که اکنون

 
 توامنن زيسنت ناب یم يب من

 نتوامن بارتن کشيد باده یب
 گويد ساقي که دمم آن نبهد من
 نتوامن من و بگري دگر جام يک

 
 ممن که برآيد يکي چندي يک هر

 ممن که آيد زر و سمي با و نعمت با
 روزي گريد نظام او اکرک چون

 ممن که برآيد کمني از اجل ناگه
 

 شدمي استاد به کودکي به چند يک
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 شدمي شاد ودخ استادي به چند يک
 رسيد چه را ما که شنو سخن پايان

 شدمي باد بر و آمدمي در خاک از
 

 نمي آزاد عال نبد ز روز يک
 نمي شاد خود وجود از زدن دم يک

 بسيار رکدم روزگار شاگردي
 نمي استاد هنوز جهان اکر در
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 مکن ياد ازو هيچ گذشت که دي از
 مکن فرياد است نيامهد که فردا

 مکن نبياد گذشته و نامهد بر
 مکن باد بر عمر و باش خوش حایل

 
 ببني گور ين کور اگر ديهد اي

 ببني شور پر و فتنه پر عال وين
 گلند زير سروران و سران و شاهان

 بني مور دهن در مه چو روهاي
 

 گذران جهان غم مخور و برخيز
 گذران شادماين به دیم و نبشني

 وبدي وفايي اگر جهان طبع در
 دگران از نيامدي خود وت به ونبت

 
 شورستان اين در آدیم حاصل چون
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 جان کندن تا نيست غصه خوردن جز
 برفت زود جهان زين آنکه دل خرم

 جهان به نيامد خود که کیس آسوده و
 

 بدن بيداد منزل اين در که رفمت
 بدن باد از خنگ بر نخواهد دست در

 بدن شاد من مرگ به بايد را آن
 بدن زادآ وتاند اجل دست کز
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 زمني َخنِگ  بر نشسته ديدم رندي
 دين نه و دنيا نه و اسالم نه و کفر نه

 يقني نه شريعت نه حقيقت نه حق نه
د را که جهان دو اندر  اين َزهره وُبَ

 
 وبدن رککس چو استخوان يک به قانع

 وبدن ناکس خوان طفيل که آن ز به
 است به که حقا خويش جوين نان با

 وبدن خس هر هپالود و آلوده که
 

 دين ره اندر متحريند قویم
 يقني راه در فتاده گمان به قویم

 روزي آيد بانگ که آن از ميرتسم
 اين نه و آنست نه راه خربان يب اکي

 
 پروين نامش و آمسان در است گاوي
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 زمني زير در هنفته دگر گاو يک
 يقني روي از کن باز خردت چشم
 بني خر ُمشتي گاو دو زَبر و زير

 
 يزدان چون بدي دست فلکم بر رگ

 ميان ز را فلک اين من برداشتمی
 ساختمی چنان دگر فلکي ون َواز

 آسان رسيدي دل بکام آزاده که
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 آمدگان ساز زمانه از سخن مشنو
 آمدگان طراز به مروق خواه یم

 آمدگان فراز يکان يکان رفتند
 بازآمدگان ز نشان ندهد یم کس

 
 يدنگرد نيکوان گرد و خوردن یم
 ورزيدن زاهدي بزرق زانکه به

 وبد خواهد دوزخي مست و عاشق گر
 ديدن نخواهد کس هبشت روي پس

 
 فرسودن غم به را شاد دل نتوان

 سودن محنت بسنگ خود خوش وقت
 وبدن خواهد چه که داند چه غيب کس

 آسودن اکم به و معشوق و بايد یم
 

 پهلو زد مهی چرخ با که قصر آن
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 رو ادنديهن شهان آن درگه بر
 ايفاخته اش کنگره بر که ديدمي

 کوکوکوکو که گفت مهی نبشسته
 

 کو سودي ما رفنت و آمدن از
 کو پودي ما عمر اميد تار وز

 جهان نازنينان سروپاي چندين
 کو دودي شود یم خاک و سوزد یم
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 وت و من پاک جان برفت چو تن از
 وت و من مغاک بر هنند دو خشتي

 دگران ورگ خشت براي آنگاه و
 وت و من خاک کشند اکلبدي در

 
 وت و من هالک هبر فلک که خوریم

 وت و من پاک بجان دارد قصدي
 ميخور روشن یم و نشني سزبه در
 وت و من خاک ز دمد بسي سزبه اکين

 
 به کوتاهي است یم بجز چه هر از

 به خرگاهي بتان کف ز مه یم
 به گمراهي و قلندري و مستي

 به ماهي تا ماه ز یم جرعه يک
 

 شهد چاک گل دامن صبا ز نبگر
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 شهد طرنباک گل مجال ز بلبل
 گل اين بسيار که نشني گل سايه در
 شهد خاک ما و ريزد فرو خاک در

 
 نه يا دارم که خورم آن غم کي تا

 نه يا گذارم خوشديل به عمر وين
 نيست معلومم که باده قدح پرکن

 نه يا برآرم برم فرو که دم اکين
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 به ون ملکي ز کهن یم عهجر يک
 به شو بريون طريق یم نه هرچه وز

 بار صد فريدون تخت از به دست در
 به کيخسرو ملک ز خم سر خشت

 
 پوشي يا خوری که دنيا ز مايه آن

 ميکوشي طلبش در اگر معذوري
 هشدار نريزد رايگان مهه باقی
 نفروشي بدان گرانبها عمر تا

 
 دي رفنت از و هبار آمدن از

 طي گردد مهی ما وجود اوراق
 حکمي فرمود که اندوه مخور خور یم

 مي ترياقش و جهان غم است زهر
 

 باري خريدم کوزه گري کوزه از

www.mybook.ir



64 

 اسراري هر ز گفت سخن کوزه آن
 وبد زريمن جام که وبدم شاهي
 مخاري هر کوزه ام شهد اکنون

 
 هفتي و چهار ينتيجه آنکه اي

 تفتي اندر دامي چهار و هفت وز
 گفمت بيشت بار هزار که خور یم

 رفتي رفتي چو نيست آمدنت باز
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 نرسي معما اسرار به وت ايدل
 نرسي دانا زيراکن نکته در

 ساز یم هبشتي لعل یم به اينجا
 نرسي يا رسي است هبشت که آنجا که

 
 سخين من شنواز حقيقت دوست اي

 تين سمي با و باش لعل باده با
 دارد فراغت رکد جهان که اکنکس

 مين چو ريش و وتيي چون ُسبلت از
 

 وبدي آرميدن جاي که اکش اي
 وبدي رسيدن را دور ره اين يا
 خاک دل از سال هزار صد پي از اکش

 وبدي دميدن بر اميد سزبه چون
 

 اکشي سبوي دوش زدم سنگ بر
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 عياشي اين رکدم که ُبدم سرمست
 سبو گفت یم حال بزبان من با

 شيبا من چون نيز وت ُبدم وت چو من
 

 يافتمی بري اگر اميد شاخ بر
 يافتمی سري را خويش رشته مه

 وجود زندان تنگناي به چند تا
 يافتمی دري عدم سوي اکش اي
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 دلجوي اي سبو و پياله گري بر
 جوي لب و بکشتزار نبشني فارغ

 بدخوي چرخ که را عزيز شخص بس
 سبوي بار صد و رکد پياله بار صد

 
 مخاري خانه به ديدم پريي

 اخباري رفتگان ز نکين گفمت
 بسياري ما مهچو که خور یم گفتا

 باري نيامد باز خرب و رفتند
 

 ساقي اي چار و پنج حديث چند تا
 ساقي اي هزار صد چه يکي چه مشکل

 ساقي اي بساز چنگ مهه خاکمي
 ساقي اي بيار باده مهه بادمي

 
 سويي هر کمنیم نگاه که چندان
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 جويي کوثر ز روانست باغ در
 گوي گم کوثر ز است هبشت چو صحرا

 رويي هبشتي با هبشت به نبشني
 

 دي وت سوداي اند پخته که باش خوش
 دي وت متناي از اند شهد فارغ

 دي وت تقاضاي به که کمن چه قصه
 دي وت فرداي اکر قرار دادند
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 راي رکدم گري کوزه اکرگه در
 بپای استاد ديدم چرخ پايه در

 سر و تهدس را کوزه دلري ميکرد
 گداي دست از و پادشاه کله از

 
 پنهاين فلک گفت دل گوش در

 ميداين من ز وبد قضا که حکمی
 بدي دست مرا اگر خويش گردش در

 سرگرداين ز ربهاندیم را خود
 

 ضرري وي در نيست که یم کوزه زان
 دگري ده مبن بخور قدحي کن پر

 رهگذري در که صمن اي پيشرت زان
 گري کوزه دکن کوزه وت و من خاک

 
 نامدیم بدي بخود آمدمن گر
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 شدیم کي بدي مبن شدن نيز ور
 خراب دير اين اندر که نبدي زان به

 بدیم نه شدیم نه آمدیم نه
 

 ناين گندم مغز ز دهد دست گر
 راين گوسفندي ز مين دو یم وز

 بستاين گوشه و رخي الله با
 سلطاين هر حد نه آن وبد عيشي
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 ُبدي يهدسنج  عدل به فلک اکر گر
 ُبدي پسنديهد مجله فلک احوال

 گردون در اکرها به بدي عدل ور
 بدي رنجيهد فضل اهل خاطر کي

 
 هشياري اگر بپاي گرا کوزه هان

 خواري مردم گل بر کين چند تا
 کيخسرو کِف  و فريدون انگشت

 پنداري یم چه اي هناده چرخ بر
 

 پي فرخ صمن اي صبوح هنگام
 یم آورپيش و اي ترانه برساز
 کي و جم هزاران صد بخاک اکفکند

 دی رفنت و تريمه آمدن اين
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