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 عاريت گرفت و يكي از كاتبان بخش وسيلة مولوي سراچه ور، بهكتابخانة نواب باولپ
  .كرد م استنساخ ١٩٢٢/ه ١٣٤١ براي وي در سال  دكنحيدرآباد

  :كند اصل نسخه شامل عبارات ذيل است كه بر اصالت و قدمت آن داللت مي
  .“ ابن ابوالفتح ارسملسلطنة مغيث احرر للسلطان االعظم االعدل”
الدين ابوالفتح ارسم   ولسلطنة السلطان االعظم االعدل مغيث اينةرسم خز”

  .“سلطان
 يمين هاي خطّي قديم كليات يا ديوان ابن خالصة اصل نسخه يكي از نسخه

فارسي صرف شده است كه » ذ«گذشته از اين در نسخة نامبرده . باشد ي مفريومدي
  .امروز متروك است

يكي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن غزليات و رباعيات ذيل است كه در نسخة 
  :شود  ديده نمي فريومدييمين چاپي ديوان ابن

  غزليات
  م از رخ نقاب راآمد كشاده دلبر

  شعر سياه معنبرش اي ز ز آن سايه
  بر كف نهاذه باذه و رويش ز لطف خويش

  جادوييوز بهر خواب بستن عشّاق 
  مي بر عذار او  ديذم عرق نشسته ز

 پرسش و خوش دل شدم بلي بكشاد لب به

  بر گل شكسته سنبل پرپيچ و تاب را
  لطف آفتاب را  آورد در پناه به

  م شراب رابخشنذه روح قالب جا
  كرده چشم خوش نيم خواب را تعليم

  گويي فشاند بر سمن بر گالب را
 چيزي بجز نمك نكند خوش كباب را

   ز وصل وي الحق گه مشيبيمين ابن
  دريافت باز لذّت عهد شباب را

* 
  وزد باذه بيار ساقيا باذ بهار مي

  اي لب جانفزاي تو چشمة آب زندگي
   باذ غم گرد برآرد از دلمپيش كه تند

  عهد صبوح تازه كن وقت بهار ساقيا
   من باز مدار ساقيا]ي[آب ز تشنه جو

  ز آتش غم بآب زر گرد برآر ساقيا
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  تا بوصال دخت رز راه بموذة مرا
  كند دختر رز بدور تو غارت عقل مي

 فصل بهار وقت گل دست مكش ز جام مي

  كنم بر تو نثار ساقيا گوهر عقل مي
  ريز و جرم ازو درمگذار ساقياخونش ب

 كني رخ چو بكار ساقيا باز فروغ مي
  كشتي باذه كن روان تا ز ميان بحر غم

   برد دمي جان بكنار ساقيايمين  ابن
* 

  اي حلقة والي تو در گوش آفتاب
  نور اين نه تو بر فلك افكند عكس خويش
  رخسار همچو ماه بپوش از خدا بترس

  ند تفرج رويت دلم مگردايم ك
  افكني عارض بر اي ماه اگر نقاب ز

  نوش  تو كان هست پر زجز چشمه سار خضر
  رخسار همچو ماه ترا آفتاب ديد

 آيدم چنانك جانا طمع بوصل تو مي
 )؟( اي بس بگوش هوش كز اين شنيد

  نقش طراز حسن تو بردوش آفتاب
  آن نور گشت برقع رخ نوش آفتاب

  ماي بر دل پرجوش آفتابرحمت ن
  حربا شدست و اله و مدهوش آفتاب
  حسنت بدلبري ببرد هوش آفتاب
  هرگز كه ديده چشمة پرنوش آفتاب
  از رشك زر دگشت بناگوش آفتاب
  دارد كي رميد بآغوش آفتاب
 مدح جمالت از لب خاموش آفتاب

* 
  روي چون ماهت تماشاگاه ماست
  روي نتواني نهفت از ما ازانك

  لت شد رخم چون كهرباتا ز لع
  خواهم افكندن سر اندر پاي تو

بنده ني  را ب ور  ني  بخوا يم گر    ا

  منزل مهرت دل آگاه ماست
  روزها خورشيد و شبها ماه ماست
  كوه انده بر تن چون كاه ماست
  گر قبول تست وگر رد راه ماست
  هرچه خواهد راي تو دل خواه ماست

بن ا   يمين  نوبت شاهي زند 
   درگاه ماستگر تو گويي بندة
* 

  چنان بروي توام ديده آرزومندست
  تويي كه بر سر مويت رگيست از سودا

  كه گر خيال تو بيند بخواب خرسندست
  دل همه آشفتگانش پيوندست كه با
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   امهات جهانوغرض ز خلقت آبا
  شراب با تو حاللست در عقيدة من
  ز بس كه با سرزلفت نشست خسته دلم
  اگر بگويم و شوري برآورم چه عجب
  شمار زلف خود از چشم ناتوانت پرس

  شتمنهال مهر ترا در زمين دل ك

  وجود صورت زيباي چون تو فرزندست
  بيار بادة صافي چه جاي سوگندست
  بسان زلف تو آشفته حال و دربندست
  چو شور من همه زان پستة شكرخندست
  كه آن شبيست كه بيمار داندش چندست

  تدهم آبش كه بس برومندس ديده مي ز
  يمين  زياد لعل لبت در حديث ابن

  حالوتيست كه گويي دهانش پرقندست
* 

  مژده امروز سوي خانة خمار شدست
  جست مردم مي  ديوانه به]چو[دختر رز كه 

  مسجد ننهادي در چه آنك دي پاي ز
  آبي اگر بود چو آبي رخ يار بي دي ز

  هر كه انكار همي كرد مي و مستي را
  ماه عيدستعاشقان را هوس ديدن 

  زحمت روزه كشيدست مگر ماه چو من
  گرشدم زرد و نزار از مه روزه چه عجب

  كز افق دوش مه عيد پديدار شدست
  وار گرفتار شدست باز در شيشه پري

  مست دستار كشان بر سربازار شدست
  ز آتش مي نگر امروز چه گلنار شدست
  تا مه عيد بديداري اين كار شدست

  يار شدستزانك انگشت نما همچو رخ 
  كه قدش خم زده چون ابروي دلدار شدست
  روي مه نيز ازين زرد و تنش زار شدست

   اي ساقييمين باده بر نه بكف ابن
  كه شدش توبه بسر ورنه شد انكار شدست

* 
  درين موسم كه گل در بوستانست
  گل از شادي بخنده است كشاده
  قد سرو روان گر راست پرسي

  معشوق...  عاشق اندر چو چشم
  مرا از دوستان مهجور بودن
  بناكام از عزيزان دور گشتم

  گه عيش و نشاط دوستانست
  غم چون من موانست بلي بلبل ز

  لبسان قدسيان دلستانست
  بهر سو چشمة آب روانست

  جهانست... وفايي  نشان بي
  لك پيوسته آنستيكي كام ف
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  كه ياري را ز ياري دور دارد
  روان گشتم ولي دل نيست با من

  چه گويم چون قضاي آسمانست
ا كاروانست ا يار و تن ب   دلم ب

  دل بتر آنك  بييمين برفت ابن
  ز هجر دوستانش بيم جانست

* 
  گفتم اي دلبر بحال من نظر دارد نداشت

   دل لعل لبش تقصير كرد]د[در دواي در
  بارها عشّاق خود را آهوان سيمبر

  ن جواب تلخ از ذوقيم داداز لب شيري
  در كنار آوردش گفتم كه نيكو بنگرم

  جستم از اوراق گل نسخة رخسار او مي
  از فلك چندانك جستم با تجسس اختري
  در وجود خود بديدم ما پس از تاراج عشق

  پا و سر دارد نداشت سرو سوداي اين بي با
  زانك مي يارست كز من درد بردارد نداشت

  يار دگر دارد نداشتبا بدل سوزي چو من 
  كانچنان ذوقي بجستم با شكر دارد نداشت
  گر ميانش كس نشاني چو مگر دارد نداشت
  بازكردم نور تو گفتم مگر دارد نداشت
  در همه دور قمر زير و زبر دارد نداشت

   دارد نداشت]تر و[جز دهان و ديده هيچ از خشك
  در فراق چشم خواب آلود و آن روي چو حور

   تا خواب و خور دارد نداشتيمين نچشم از اب
* 

  تا دلم در خم آن طر پرمشك افشانست
  )؟(  رخم از بتحه چو فلك نيلي شد

  گويد از حرمت من كس بوصالم نرسد
  بر سر كوي ويم ديد فلك يك روزي
  گفتم از كوي وي آسان نتوانم برخاست
  گر بجاني لب لعلش بفروشد بوسي

  اول قدم اندر ره عشقجان فشاني بود 
  هر كسي درو مرا نوع دگر درمان كرد

  همچو گوييست كه اندر شكن چوگانست
  اشك بروي چو ستاره بسحر غلطانست
  حرمتش هست ولي هجر من از حرمانست
  گفت برخيز ازين كوي كه بيم جانست
  ليك برخاستنم از سرجان آسانست

  گراني بجز اي دل كه قوي ارزانست بي
  دل اندر هوس جانانستعاشقي را كه 

  وين نه در دليست كه جز وصل وليش درمانست
   ز آتش هجرانش كبابيمين شد دل ابن

  بر رخش اينهمه خونابه نشان آنست
* 
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  تا برگ بنفشه بدميد از گل رويت
  چون سرمه دهد روشني چشم پرآبم
  تا دل نكند ز آهن پوالد نيارد

  نگشت نمايستابروي تو چون ماه نو ا
  گر باده پرستي كني از صومعه آيم
  من با تو ره عشق نه امروز سپردم

  آشفته شدم بر رخ زيبات چو مويت
  گرد كه آرد سوي من باد ز كويت به

  آيينة چيني كه كند روي برويت
  صاحب نظران زان نگرانند بسويت
  بر سر بكشم سوي خرابات سبويت

  روم اندر پي خويت عمريست كه تا مي
   رايمين  ر وقت صبوحي الست ابند

  در گوش دل افتاد صداي هو و هويت

* 
  رنگت ز رنگ عارض گلزار خوشتر است

  هاي خوي بر عارضت ز گرمي مي قطره
  پرسشم بكشاي گه گهي لب ميگون به

  كارم هميشه فكرت بوس و كنار تست
نين ز ا ن د  ا ي كند  بيش  ز  ا ن چند    هر 

  اتار خوشتر استبوي نافة ت  بويت ز
  از اشك زير بر رخ گلنار خوشتر است

  تكرار خوشتر است كان پسته بس خوش است و به
   خوشتر است]كار[كاري نشان كه داد كزين 

  دگر بار خوشتر است  هر بار ناز او ز
  كند رواست  مييمين گر قصد جان ابن

  معشوق خوب روي دل آزار خوشتر است  
  

* 
ا فتاب دوستديد  ب چون آ طلعت    ه ديد 

  زان چشم نيم مست دلم شد خراب دوست
خرده به گر  رود  ر  اي  درگذا   بزرگي تو 

  از من كه مستم از لب همچون شراب دوست
و ز ا ريد  ب د  ن ا و ت ه  ن چگو دلم    مسكين 

  گردن به بند حلقة مشكين طناب دوست
خمش ر  پ سرزلف  ر  ا مشكب ريست  ب   ا

چون آفتاب دوست   افكنده ساية بر رخ 
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گلگوي ز  ا ر ف شبنم  قطرة  هست  كه    ي 
  تاب مي عرق چون گالب دوست  بر رخ ز

نگار به وي و صد شتاب  آيد برم    عمر 
  عمرست از آن بود سوي رفتن شباب دوست

چند مفلسم ر  ا ود  ب   گر دوست ميهمان 
  بر ديده و دلست شراب و كباب دوست

  صدره سؤال كردم از آن دوست يك نظر
دوست جواب  آمد  م  دشمن م  كا ب يم  ا   د

ند ب ا نگي  وا آمدشيمين  ي كه  بين     
  آب حيات وعدة همچون سراب دوست  
  * 

  اي ماه شب چارده عكسي ز جمالت
  مسكين دل زارم هدف تير بال كرد

   شعري سوي من افكنتو اختر سعدي
  باد سحري نسخة رويت بچمن برد

  تو صد گونه اميد ارچه نباشد  دارم به
  روز وصالت بسزا شكر به گفتمچون 

  گر صيد تو شد مرغ دلم هيچ عجب نيست
  وصل تو و خونم بچه فتوي و چه تقوي

  نقصان فرستاد از نظر عين كمالت
  ابروي مقوس شده مانند هاللت
  در گردنم ار باشد ازين هيچ وبالت
  چون ديد گلش سرخ برآمد ز خجالت
  پرواي من خسته دل از غنج و داللت

  در شب هجران بخالتقانع شدم ان
  چون دانه و دام بهم طره و خالت
  آن گشت حرام من و اين گشت حاللت

   رحم كن اي جان كه ندارديمين بر ابن
  ني طاقت هجران و نه اقبال وصالت

* 
  من نيم اي ساقي از شراب تو مست
  از ره توحيد هر كه روي بتافت
  غروة و تقي النفصام لها

  اند و معشوق و عشق هر سه يكعاشق 

  مستي من هست از صبوح الست
  گوهر ذاتش بسنگ جهل شكست

  دست داد از ما بجزوي هيچ ز
  از ره اسميست امتياز كه هست
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  هر يكي واضع اسما سزد كه به
  غير يكي در دو كون هيچ نديد

  نام نهد بيشتر ز پنجه و شست
  هر كه بتحقيق شد خداي پرست

   وصل يار جست بسييمين  ابن
  يك سر با او نشد ز هجر نرست

* 
  زر پي چو مهش رونق جان و دل و دين است
  شاهيست كه فرما نده خوبان ز مانست

  ياقوت دهانش چون ديدة ميم است ز
  دل معتكف كوي دالرام از آن شد
  كي مرغ دلم جان برد از ناوك چشمش
  اي غنچة خندان تو از سبزة سيراب

  ترا نامة چين گفت و خطا كرددل زلف 
  بر خاك ره پاي تو خواهم كه نهم سر
  وقتست كه آيي بتماشا سوي صحرا
  آمد بعيادت برم آن سرو خرامان

  جان و دل و دين خود همه لعبت چين است
  ماهيست كه جوالنگه او سطح زمين است
  در سيم درو صف زده دندانة سين است
  كش رغبت حور و هوس خلد برين است

  ه به كمان خانة ابروش كمين استوانگ
  چون خاتم ياقوت كه ميناش نگين است
  زلف تو ز سر تا بقدم خود همه چين است
  گردست دهد غايت مقصود همين است

  نشين است خورشيد چرا سايه صفت خانه
   است راد حزينيمين چون يافت حيز ابن

  ديددر ديده خيالي ز منش بود مرا
   استيمين ترسيد كزين هر دو كدام ابن

* 
  ماه رخسارت كه جايش منزلست
  هندوي زلفت كه مه در دام اوست

  نظر سلك در شاهوارت در
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

  تو زنم ترك جان آسان گرفت بي
  ام عمري بسر من برندي برده

  رزانه از ديوانگانبگذر اي ف

  نوربخش چشم هر صاحب دلست
  زيركي ميمون و جلدي مقبلست
  هست برد ديني كه ماهش منزلست
  من صبورم عمر بس مستعجلست
  ترك جانانم گرفتن مشكلست

  حاصلست من بي زاهدي جستن ز
  با كسي گو اين سخن كو عاقلست
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  گر ز دست دوست ز هر قاتلست  جان فزايد عاشقان را همچو نوش
   از جور كرديمين  ر چه با ابنه

  )؟(  در همه اال ز هجران در حلّست

* 
  كشد زلف او بر سوسن از سنبل طرازي مي

  كشد بلبل جان از گل خندانش نازي مي
  ترك جان بايد گرفت آن را كه جانان بايدش

  كشد  آن بيند كه او رنج حجازي ميكعبه
   عاشق در آن سود آزمانكند نقد روان مي

  كشد همچنانش دل بسوي دلنوازي مي
بي مي ا دلم در زلف آز كشد  و ر   آگهي ا

ندر جنگ بازي مي   كشد كبكي عاجز كه ا
  مجلس افروزست شمع آري و جمع دوستان

  كشد نيستند آگه كه او سوز و گدازي مي
  كشد پروانه وارم زان نه انديشد كه شمع مي

  )؟( كشد كازي مياز چنين كشتن چنان تعديب 
  )؟( گفتم اي دل دانة خالش بمان رسي ودام

  كشد مرغ را در پاي دام آخر به آزي مي
  گفت آري ليك عمري هست كين آشفته حال

مي زي  ا ي ن ري  ا ب و  ا د  ي م ا ر  د ر    كشد ب
دران مي ن ا بسوزم  ا  خامي ت   پزم سوداي 

  كشد عاقبت سوي حقيقت هر حجازي مي
   وصف حسن دلبرش ويمين قصّة ابن

  كشد ي مي ايازسر بوصف حال محمود

* 



١٦  

  

  

د ي آ بدست  گه  ا ن شبي  ماهي  ا  ر م گر  سالي    ب
  سپهر از شام سازد صبح يا در شب شكست آيد

  گويدش ماهي و اين خوشتر كه خود بردم دلم مي
  چو ماهي از خم زلفش سوي پنجاه شست آيد

همچون ريم  هشيا اد  ني ب برهمزند  خود     زلف 
  ولي تيري كه جست از شست ديگر كي نشست آيد

  دال گر عاشقي برخيزد سر در باز و فرصت دان
  درين خدمت زمامشين كه خود وقت نشست آيد

ر گ ن م ه  ن ي آ و  آب  ر  د ا  ن ي ر ا گ ن م  ي و گ   گرش 
بت خليل  ز آزر  ا ز آن ترسم كه    پرست آيد ا

ابن خم يمين  كند  چو زلفش در  ا    چنبر مه ر
  كرا ز مشكين رسن روزي ز اقبالش بدست آيد

* 
  از زلف دآلويز تو يك بند گشادند
  آن روز كه نقش رخ زيباي تو بستند
  بر روي دل آراي تو شد دانة دل خال

  تو دادم نفسي شاد نبودم تا دل به
  ليكن شادي نرسد از تو بعشّاق و

  آتش صفراي رقيبت  سودا زدگان ز

  يره نهادندوز ظلمت آن رسم شب ت
  بر روي خاليق در فردوس گشادند
  عشّاق بدام تو ازان دانه فتادند

  دست ندادند غم در آنها كه دل از بي
  بر ياد وصالت بغم هجر تو شادند
  پنهان گذران بر سركوي تو چو بادند

   بر تو فشاننديمين جان بر صفت ابن
  مانند وي ار عاشق و آزاده درآيندند

* 
  اند آن خط مشكبار كه بر خور نوشته

  شيرين و دلفريب خطّي بينمش مگر
  نهم رواست سر بر خطش چو زلف وي ار مي

  اي دارم برات بر لب ميگونش بوسه

  اند يارب چه دلفريب و چه درخور نوشته
  اند بر گل ز مشك سو ده و شكّر نوشته
  اند پيش از وجودم اين همه بر سرنوشته

  اند خط دوست مقرر نوشته و آن را به
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  جمع جمال اوست كه مستوفيان صبح
  بندگي تو اقرار كرد ماه جانا به

  هر چند مهر و ماه سرافراز عالمند
  بندگي تو دادند اختران خطّي به

  بيمار عشق اگر طلب نار دانت كرد
  تضمين مطلعي كنم از شعر فاضلي

  اند بر دفتري ز مه ورق خور نوشته
  اند نوشتهور ني چرا برو خط محضر 

  اند پيش روي تو چاكر نوشته خود را به
  اند د كه بر مه انور نوشتهنست جاو

  اند شايد برو چو خطّ مزور نوشته
  اند كان را بدود ديده بجان بر نوشته

   چو زلف تو سر بر خطت نهاديمين  ابن
  اند تا عنبرين خطت به گل تر نوشته

* 
  دهد ل نشاني ميرنگ روي دلبرم از گ

  كند پنهان ز من عشوه ولي درپيش خلق مي
  زانك باهم روز و شب يكجا تواند بود جمع
  زين سخن پرآب زر بر آتش اندوه ريز

  يمين در صفات روي شهر آراي او ابن
  بندة حسن توام بر گردنم از ساعدت

  دهد زلف عنبر بويش از سنبل نشاني مي
  دهد  از مل نشاني ميرنگ و بوي لعل او

  دهد بر جبينش عنبرين كاكل نشاني مي
  دهد ك باد نو بهار از گل نشاني ميانز

  دهد از گل سيراب و از بلبل نشاني مي
  دهد طوق سيمين نه كه طوق از غل نشاني مي

* 
  پرورد رود بادي كه جان مي از خراسان مي

  آرد ز دلداري كه از سوداش دل مژده مي
   كز غمزه و ابروي اوزين شكاري دلبري

  دابة صنعش بلند و لطف چون طفالن پند
  گردد و تا لعل او ضعف و سودا بيشتر مي
  د اوخزلف و  باغبان گلشن خوبي ز

  از خيال قد و حدش جويبار چشم من
   خراسان شاد ذي كاب و هوات ار حاصلستيا

  پرورد در سرم سوداي ماه مهربان مي
  وردپر در سويدا مهر ماه آسمان مي
  پرورد بهر صيد مرغ جان تير و كمان مي
  پرورد از براي رحمت خلق جهان مي

  پرورد ميان ناردان مي نوشدارو در
  پرورد سنبل اندر پاي سرو بوستان مي

  پرورد كند خندان گل و سر و روان مي مي
  پرورد  جان مي و آب خضرچون دم عيسي

  وار  را شمعنيمي مهر مهرويان تو ابن
  پرورد گرچه تن كاهد ز سوز اما روان مي

* 
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  دايم دلم تفكّر رخسار او كند
  وجهي نكوست عارضش اي كاشكي مرا
  باد سپيده دم دهن غنچه بر درد
  گر شاه اختران نه نهد سر به بندگيش
  هرگز ز چشم من نرود نقش روي او

  تنهد رواس گر پاي بر دو ديدة من مي
د منآ ا از ي ن بصد  ز  ا ب كه  ود  ب ا    ي

  طبع لطيف من همه فكر نكو كند
  بوسي زكات حسن حواله برو كند
  گر باد جود او سخن از رنگ و بو كند
  والي ملك حسن حواله برو كند
  هر چند چشم او بر من شست و شو كند
  سرو سهي وطن همه برطرف جو كند

  شك دل مرا چو دهن تنگ جو كند بي
   سالمت ازين پس طمع مداريمين  ابن
  ها كه آن صنم فتنه جو كند فتنه  با

* 
  يارب تب عشق را فسون گرد
  خوشتر ز خط و رخش كه ديدست
  گفتم كه بعارض تو مه را
  رخسار تو آفتاب حسن است
  دور از رخت اي سرخ چو خورشيد
  در عشق توام چو صبح صادق
دل در  ته  ف ه ن ا  ر م ديست  ر   د

  ر خطّي درآوردزان گرد شك
  از عنبر سوده بر زمين گرد

  توان كرد تشبيه كنم نمي
  مه كيست كبود روي و شب گرد
  گشتم چو هالل الغر و زرد
  با جامة چاك و با دم سرد
د ر د ن  آ واي  د د  كن و  ت عل    ل

   بسيست گفتميمين  اي ابن
  عشقت مطلب كه عشقت ارزد

* 
  توان خورد ن بيش غمت نميزي  بري تو داني فرمان چو نمي

* 
  باز آي كز فراق تو صبحم چو شام شد
  باز آي رغم دشمن با دوست گويدم
  گفتم بكويت آيم دور ني سفر كنم
  چون با تو كار پخته نكرد از نخست دل

  رخ خوبت حرام شد بر من حيات بي
  بختت ز در درآمد و كارت بكام شد
  چون ديدمت ضرورتم آنجا مقام شد
  بنگر چگونه در سر سوداي خام شد
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  زين پيش عادت دل من بود توسني
  يارب غالم كيستي اي ترك ماه روي
  دربند زلف تو دلم از بهر خان نيست

   عارضت كه نشان داد در جهانجز زلف و

  اكنون بدست رايض عشق تورام شد
  كازاد شد ز بند غم آن كت غالم شد
  مرغ از براي دانه گرفتار دام شد

  ر ماهي تمام شدهرگز شبي كه هم ب
  ياد لب تو كردم و هر كس شنيد گفت

   مگر كه چه شيرين كالم شديمين ابن
* 

  مژده اي دل كه دل آرام وفا خواهد كرد
  با غريبان پس ازين ترك جفا خواهد كرد

  اي داد كه كامت بدهم از لب خويش وعده
  اي خوشا عيش من از وعده وفا خواهد شد

  بار بر خويشتنم يك چنديداشت يك 
  رشتة وصل دگر باره دوتا خواهد كرد

نيم اما ز كرم   گرچه من اليق وصلش 
  از لب لعل خودم كام روا خواهد كرد

  ورچه زين پيش بسي داد دلم داد و ليك
  زين پس از لطف خودم باز دوا خواهد كرد

  ميان من و آن سرو سهي قامت من  در
  ردماجرا نيست و گر هست صفا خواهد ك

  گويد اگر يار زبانست دلش هر چه مي
  من چگويم كه ز الطاف چها خواهد كرد

  تنم طوطي جان  تلخي ز  همچو فرهاد به
  از پي شكّر شيرينش هوا خواهد كرد

   دشمن آن كس باشديمين  تا بود ابن
  كه بناكامش ازين دوست جدا خواهد كرد

* 
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  بر گلشن حسن او گر باد گذر يابد
  شك بخطا آهو با چين سر زلفش بي

  آن طاق مطوس بين برگرد لب شيرين
  ني غلطم حسنش درياي پر از موجست ني

  تا از دهنش كامي برداشت دلم ماند
  هر تير كه بكشاند آن ترك كمان ابرو

  م بيند شرح دل ريشم راخهر كس كه ر
  گر نيست خارا هم نرم شود روزي

  بر چين گل سوري از سنبل تر يابد
  ر نافه كه بگشايد پرخون جگر يابدس

  ماند و طي كه شكر يابد داني بچه مي
  بر ساحل آن عنبر بشكست اگر يابد
  از ناز بدان مفلس كو گنج گهر يابد
  از جان من بيدل پيكانش سپر يابد
  از سيم روان خطّي بر صفحة زر يابد
  از سختي حال من گر هيچ خير يابد

   اكنونيمين صد رمز چو دريا او گفت ابن
  از گوش دمي آن يك چون حلقه بدر يابد

* 
  نگاريني كه دل شيداي او بود

  )؟( نشان از جوهر فروش همين بس
  دلم را خوشترين آرام گاهي
  مرا سرو روان گر راست پرسي
  سفر افتاد ناگاهش اگرچه

  اي از دودة دل نوشتم نامه
 ... ........ ... ... ... ... ... . ... ... ...   

  بقاصد گفت كين سوداست آن رفت
  جوابم چون شنيدم جاي غم شد

   در پاي او بوديمين سر ابن
  كه لؤلؤ كمترين الالي او بود
  شكنج زلف سوسن ساي او بود

   سرو آساي او بودقدخيال 
  سفر كردن خالف راي او بود

  هاي او بود كه سر تا پا شكايت
  م سوداي او بودكه گفتي در سر

  كه ما را گه گهي پرواي او بود
  دلي كز بدو فطرت جاي او بود

* 
  هر كجا آن نگار برگذرد
  حيفم آيد كه پاي نازك او
  پردة ديده افكنم بر راه
  لبش از خنده چون شكر بارد

  خود الفد لبش غنچه گر ز  با

  اي ببرد دل خلقي بغمزه
  سپرد حجاب مي خاك را بي

  تا برو نور چشم من گذرد
  طوطي جانم از نفس ببرد
  باد صبحش دهن ز هم بدرد
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   گذشته حيف بوداو عمر بي
  در صفا دل چو آينه كردم

  يمين   ابنگر ازو شاد باشد
  بنده اي كش قبول او بخريد

  عمر من شمرد گر زمانه ز
  بوك آن ماه رخ درو نگرد
  غم نيك و بد جهان نخورد

  ردنيم جو نخ  ملك شاهان به
* 

  خندد پستة شور تو بر شهد و شكر مي
  با رخت الف زند گل ز خود ايام بهار

  تبسم شكر افشان ديدم ما لبت را به
  غنچه را باد سحر با دهنت نسبت كرد

  گون تو چون رشتة در بنمايد لعل مي
  غنچة تنگ دلت بر رخ من خندان شد

  روي چو زرم بر دهنت عكس فتاد تا ز
  كنم از بيم رقيب ميخنده در گريه نهان 
   گرية خويشيمين عاقبت عرضه كند ابن

  )؟( رونق ملك عالء و دل و دين سدد

  خندد پرتو روي تو بر شمس و قمر مي
  خندد بلبل مست از آن بر گل تر مي
  خندد طوطي جان من از ذوق شكر مي
  خندد بس كه خوش آمدش از باد سحر مي

  خندد  ميهمه گويند كه بر عقد گهر
  خندد زعفران ديد از آن روي مگر مي
  خندد غنچه زردار شد از شادي زر مي
  خندد شمع گريان مگر از سوز جگر مي

  خندد رقيبان تو در مي گرچه ظاهر به
  خندد آنك رايش بصفا بر مه و خور مي

* 
  من هيچ نيايد تو ز اينجا زبرم بي

  درياب مرا يار دگر زنده كه دانم
  خاك من اي دوست ببوييبعد از من اگر 

  اي دانم تو جان و ستدم عشوه دادم به
  چين سر زلف تو جز سوخته خوني با

  هر كو هوس عارض زيباي تو دارد
  و آن را كه هواي قد باالي تو باشد
  بر گوهر شهوار تو هر كو نظر افكند

  من هيچ نيايد جاني و چون جان رفت ز
  من هيچ نيايد زين سان كه منم خسته ز

  كفن هيچ نيايد  ي محبت زجز بو
  كز عشوة تو عهد شكن هيچ نيايد
  از نافة آهوي ختن هيچ نيايد
  او را ز گل و برگ سمن هيچ نيايد
  از نارون و برگ سمن هيچ نيايد
يد ا ي ن هيچ  در عدن  ظرش  ن ندر    ا

   رايمين از عشق دو پسته گهرت ابن
  در ديده بجز عقد پرن هيچ نيايد

* 
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  ن مني اي صنم حور نژادجا
  اي ياد همي دار كه شد هفته

  آتش هجرت دل غمگين بسوخت ز
  حيف بود كز ستم چون تويي
  نقش رخ و زلف تو آنكس كه بست
  طرة تو چون دم مشكين زند
  با دل من خاص تو شد عشق تو

ن ب ا ة  د ي د ي  ن ش و ن  ر ي م   ي
  قافيه كو دال شو آري رواست

  ت مباددر بد ايام گزند
  كز من دل خسته نكردي بداد
  ناشده از وصل تو يك روز شاد
  باز در غير تو جوييم و آد
  بر دل عشٌاق در غم گشاد

  باد خجالت ز در عرق افتد ز
  بر رخ او داغ محبت نهاد
  كز خط نغز خوش مشكيست و آد
د ا و س ز  ا د  و ب ه  د ي د ي  شن و   ر

* 
  از زلف مسلسل چو رخ يار بتابد

  نيك نديدي  ر زبنگر رخ و زلف وي ا
  چون پاي نهد در چمن آن سرو سهي قد
  زيباست رخ سرخ و بنا گوش ببندش
  در گردن جانها شود از عشق صليبي
  در جان من خسته جگر آتش غم را
  موسي صفت از جانب ايمن نگرانم
  بكشاي نقاب از رخ و بنماي فروغي

  گويي مه روشن ز شب تار بتابد
  كافور كه از نافة تاتار بتابد

   عكس رخش گل ز سر خار بتابداز
  چون الله كه از روي سمن زار بتابد
  هر بند كز آن زلف چو زنّار بتابد
  در هر نفس از ديده بصد بار بتابد
  باشد كه شبي شعلة ديدار بتابد
د ب ا ت ب ر  وا ن ا رتوش  ز پ ا بر دلم  ا    ت

   رايمين  چون زلف تو گر سير برند ابن
  رخ دلدار بتابدآن نيست كه رخ از 

* 
د ا ي ب اري  ي ب رچه  گ من  ز  ن  ا ب ا ت مه    اي 

  تو چه غمگين چه شاد نيست دلم يك نفس بي
  نقش رخت در ازل هر كه چنين خوب بست

د گشا ر  د ا  م رخ  ر  ب خلد  غ  ا ب و  رم  ا ز    ا
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خت ر ف خ  ر ست  ه دالن  ب ح ا ص ة  ل ب   ق
د ا ب ر  و د و  ت رخ  ز  ا ر  ا گ ز و ر د  ب   چشم 

ا ب ص د  ن ا ش ك ب ر  گ ا  ر ت ف  ل ز ة  ف ا   ن
  تد زان دم مشكين ز باددر خوي خجلت ف

ه ب د  دي م  دل ا  ر سهي  چمن  سرو    طرف 
د ا ت ف و ا قدمش  ر  د تست   د ق مگر    گفت 

بعد ازين   گر تو فروشي مرا كس نخرد 
د ا ه ن محبت  غ  دا م  دل ر  ب غمت  نك    زا

  جان من اندر سر حسن اگر شد چنانك
  سهل بود كامد جان حسن تو دايم زياد

د شكفتي مدا بي تو  نكنم صابري    گر 
   هالك رفت كه حسن تو زادصبر من آن دم

  باد صبا صبحدم مژدة وصلت رساند
   جان و دل داد ز شادي بباديمين  ابن

* 
  مرا دوش كان دل برآمد پديد

  تر از روز شد شب تيره روشن
  گل پاي شمشاد و گل  فروشد به

  گه خنده از عكس دندان او
  خط سبز گويي بگرد لبش

  دسر بزانو نها بنفشه غم
  ز درپاي حسنش مگر موج خاست
  بدو گفتم از عكس رخسار من

  تو گفتي مه نور آمد پديد
  كه هنگام خوابم خور آمد پديد
  چون آن سرو نسرين برآمد پديد
  بجز غم درون گوهر آمد پديد
  نباتست كز شكّر آمد پديد

  آبش چو نيلوفر آمد پديد  ز
  كه بر ساحلش عنبر آمد پديد

زر آمد پد بر    يدعقيق روان 
* 

  ترك پيمان شكنم گر بوفا بازآيد
  شود از كلبة ما مهر سعادت طالع

  دولت رفته بچشمم بصفا بازآيد
  اگر آن ماه شبي از در ما بازآيد
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  با صبا گفتم اگر هيچ دلي را بيني
  گفت در حضرت آن حور سرشتم ديدم
  خود گرفتم كه دلت راغب يار ابدست
  دل كه در ساية خورشيد رخش جاي گرفت
  اي صبا ترك مرا بگوي صوابست و ثواب

  از منش گوي كه تو بهر خدا بازآيد
  ست چرا بازآيد منزلش همچو بهشت

  كجا بازآيد چو نماند از تو نشاني به
  هوا بازآيد نه همانا كه چو ذره ز

  گر ازين پس دلت از راه خطا بازآيد
  يمين وين رفيقان همه از بهر دل ابن

  زآيدبا دالرام بگويند كه تا با
* 

  بردار كزين بيش مرا صبر نماند پرده
  جانم آمد بلب از آرزوي نوش وصال

  كند تو در تن رمقي بود كه جاني مي بي

  غم هجران تو خون دلم از ديده فشاند
  لبش كه دور فلك نيش فراق تو چشاند
  آن هم از درد غمت دوش سحرگاه نماند

  بنهاد آن مه تابان بهمه عمر لبي
  لبش جان برساند  تا بهميني بر لب ابن

* 
  تنياً لمن يلقاكم الطّالع السعد
  ولي فيكم بدر اذ ما لقيته
  هو الشّمس االّ انّه الصبح طالعاً

   لحظهةاذا ما اراد الصّيد غمز
  فما ينبغي من اضيق القيد مخلصاً

  نياليت شعري هل اال فيكم بعد
  و منظره ايلمون طالعنا السعد

  انّه البتان يكنه الوردسوي 
  فمن طاير االرواح يلقي لها الصّيد
  اذا كان من صدغ الحبيب لناقد

  شكوت اليه ضعف حالي تعالي لي
  اليمين فقف بعد تري ما تري بابن
* 

  بازي خوش بود نگاري حور پيكر عشق با
  شيرين لبي عشق بايد باخت چون فرهاد با
  برد يغما مي غمزة جادوي او دلها به

  سر همچون من گدايي گر فرو نارد رواست

  شهسواري بر فراز اسپ تازي خوش بود
  ار حقيقي باشد آن عشق او مجازي خوش بود

  ببر كز ترك يغما ترك بازي خوش بودگو 
  از چنان سلطان حسني سرفرازي خوش بود
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  ايم در خم چوگان زلفش گوي دل افكنده
  تو آرام دل سودا كنم دل ببوسي با

  عشق بازي با تو كس غير من شايسته نيست
  با تو جان را باختم اما چه غم دارم از آن

  دلدار بازي خوش بود تا كنم بازي كه با
  چنين قلبي اگر با من بسازي خوش بود با

  تا مپنداري مگر ار كوف بازي خوش بود
  نگار حور طلعت روح بازي خوش بود با

  ا گه گهي ريمين لطف ابن دلنوازي كن ز
  كز كسي اميد نبود دلنوازي خوش بود

* 
  آتشي را كامدست بر دل فشاند
  شد دلم سر دفتر ديوانگان
  دل نه مرد عشق تست اما چه سود

  دهد اول عشق است و دل جان مي
  دارم و ليك چشمت دل نمي من به

  نيمه جاني مانده بود آن نيز برد
  وجوت درجست يمين مدتي ابن

  هوشيم ديد مردم چشمم چو بي
  چون دل مجروح را درمان نيافت

  هيچ آبي باز نتواند نشاند
  بس كه سودا نامة عشق تو خواند
  قاضي تقدير چون حكمي براند
  كار ما آخر كجا خواهد رساند

  دست من ستاند  او بصد دستان ز
  )؟( هجرم وا رهاند گوهر آخر ز

  راه نور ديده را هر سو دواند
  ردم را گالبي برفشاندروي ز

د ن نما و  ز درد آهي  ا   بركشيد 
* 

  تويي كه در دو جهانم كسي بجاي تو نبود
  خاكي خرد پسند ندارد كه گويمت كه ز

  بيا كه گر بودم جان هزار بر تو فشانم
  هيچ وقت فروغي نبايد از همه رويت به

  مرا جفاي تو فخري بود دريغ مدارش
  نشود دل م تيغ قهرت اگر ذره مي به

  اي دو جهان خود كسي وراي تو نبود يگانه
  كه آب چشمة خورشيد را صفاي تو نبود
  مباد يك نفسم جان اگر براي تو نبود
  كه آن زمان شه سيارگان گداي تو نبود
  از آن كه همچو مني را طمع وفاي تو نبود

  جز هواي تو نبود هنوز در سر آن ذره
  هرچه راي تو فرمان دهد رضاي تو جويم به

   كو مطيع راي تو نبوديمين كه باشد ابن
* 
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  برد هوشم از دل چشم مستش مي
  دل بدام زلف خود ماهي صفت

  دار اي سرو قامت زال آه دل گوش
  غمزة ناوك زنش را نرم ياد
  نوش دل بهر شفاي خويش را

   از باده نيستيمين مستي ابن
  عيوقمست و اليعقل سوي بزم 

  برد دستش مي  بس جفا كه دل ز
  برد بستة پنجاه و شستش مي
  برد دل بسوي باال و پستش مي

  برد آنچه دل از زخم شستش مي  ز
  برد پرستش مي از لبان مي

  دبر مست از آن مي كان ز هستش مي
مي ستش  ل ا وحي  صب ز  د ا ر   ب

* 
  تو دل از جان ماللتي دارد بيا كه بي

  ر منجهان براي تو خواهم وگرنه خاط
  پيش عارض گلگون و سبزة خط تو به

  وجوي تو زان دم كه خاست خسته دلم بجست
  نايد اگرچه رنجش موري بدست مي

   منّت خضرش قبول بايد كرد]چه[وگر
  ملولم الحق از آن دم كه گويدم حاجب

  ايمان ماللتي دارد كفر فارغ و ز  ز
  چه جز تو بود زان ماللتي دارد هر  ز

  لتي داردالله و ريحان مال دلم ز
  جستن سروسامان ماللتي دارد  ز

   ماللتي داردملك سليمان دلم ز
  آب چشمة حيوان ماللتي دارد  ز

  كه يار كرد كه سلطان ماللتي دارد
  يمين تويي مراد ز كيهان وگرنه ابن

  كيهان ماللتي دارد  بدوستي كه ز

* 
  زلفت از غاليه بر مه رقمي پيدا كرد

  و عكسي بفلك باز فكندپرتو روي ت
  زلف هندوش تو دست تطاول بگشاد
  بس كه سوداي سرزلف تو پخت اين دل خام

  داشت مرا دولت وصل تو دلشاد همي
  باد سرد غم تو بر دل گرمم بگذشت
  هست پيوسته روان بر رخ چون زر گهرم

  عاشقان را دل و جان شيفته و شيدا كرد
  شيد برين منظرة مينا كردنقش خور

  چشم تركانة تو خانة دل يغما كرد
  زلف كردار سر اندر سر اين سودا كرد
  محنت هجر تو ناگه گذري برما كرد
  گل شادي طربي در دل من سرما كرد
  وانك سيالب غمت چشم مرا دريا كرد
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  دل قبول غمت از جمله جهان تنها كرد  مددي از نظرت چشم همي دارم زانك
  ت پنهان داشت درد غميمين مدتي ابن

  عاقبت مردمك ديدة او پيدا كرد
* 

  بر بنا گوش چو سيم يار در شاهوار
  سرو آزاد از براي بندگي قامتش

  گرد صفحة كافور بين  گرد مشك او به
  غمزه و ابروي او تير و كمان از بهر چيست

  زنم ميان بحر عشقش دست و پايي مي در
  گر بجاي در شهوارت سخن بوديم در

  ايد بزر معشوق سيم اندام راب شعر مي

  زهره پنداري دو هفته ماه را شد گوشوار
  وار هست بر يك پاي قايم دست دركش بنده

  تا محقّق گردد از خطّ ديت نسخ غبار
  گر نخواهد كرد تركم مرغ جانها را شكار

  لب يا عاقبت آيم كنار تا رسانم جان به
  زان بكار سيم بر كارم شدي همچو نگار

  ر شعر چو زر بايد بكارپيش ترك سيمب
* 

  اي زلف و رخت باهم شام و سحري ديگر
  بگشاي نقاب از رخ تا آينة گردون
  اي خسرو مهرويان فرهاد تو گشتم زانك
  گر لعبت سيمينم از پرده برون آيد
  تا رشتة دندانش ديدم بگه خنده
  چون ترك كمان ابرو ناوك زند از غمزه

  )؟(  از معركة عشقش يك نشدم هرگز
   كه بدست خود روزيت بخواهم كشتگفتا

  زيب و فري ديگر وي عالم حسن از تو با
  بنمايدم از عكسش پايان قمري ديگر
  شيرين نبود چون تو يك خوش پسري ديگر

   ديگر]ي[ قدمي بيني برپاش سر]هر[در 
  اشكم شد غلطان گهري ديگر هر قطره ز

  جز جان نبود ما را در كف سپري ديگر
  ا خطري ديگرجز كشتن اگر نبود آنج

  از شادي دل گفتم در ده خبري ديگر
  داند عيبم شمرد زاهد رندي و نمي

  زين هنري ديگر   ماند بهيمين  كز ابن
* 
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   وجهه نور علي نور١نظاره
  بگويم حور را ماند بخوبي
  دلم بوسي ز لعلش خواست گفتا
  اگر عشقش همي بازم عجب نيست

  سيمينآن سرو  مرا حاليست با
  بود بر ياد وصلش و غم ايام
  بيا اي ساقي و مستانه مي ده
  غبار عيش دل از باد غم خاست

   چشم بد از روي او دور]ا[كه باد
  قصور از حسن او حور  كه باشد با

  بود شكر زيان طبع محرور
  كه من بس قادرم بر اجر مقدور
  كزو هر چند باشم دور و مهجور
  سرورم بر سرور و سور بر سور

  ا باشيم چون چشم تو مخمورچر
ر و گ ن ا آب  ال  ا شأ  ن ه  ن   كسش 

بن  ز ا فرسوديمين  غم  ب ا دل     ر
  داردش يك لحظه مسرور به مي مي

* 
  اي بخت من بيا بنگاريم دست گير
  غرقاب اشتياق مرا در جهان گرفت
  من در خمار عشق و ترا لب شراب لعل

  من از گلشن وصال رسد به گر گل نمي
  )؟( ودم و با در انده در كنج غم كه شدب

  مردمك چشم خويش گفت  بهيمين ابن
ار بي   نيم ترا چه قدر ز بحرين در 

  تنها شدم ملول بياريم دست گير
  لطفي كن اي صنم بكناريم دست گير

  توان بكسر خماريم دست گير گر مي
  حرمان روا مدار بخاريم دست گير

  كاريم دست گيرلطف خويش ب با كه به
  كامد نگار من بسپاريم دست گير
  در پاي او نشان بشماريم دست گير

* 
  من توبه و پرهيز شكستيم دگر بار
  بر خود در صد فتنه و آشوب گشاديم

  وصل تو بوديم غم رسته چو با بوديم ز
  ما و تو ازين پيش كه يار تو نبوديم

  مستي نتوان گفت ]به[با تو سخني جز كه 

  دوست نشستيم دگر بار ادر ميكده ب
  دل در شكن زلف تو بستيم دگر بار

   هللا كه برستيم دگر بارملنةا
  بوديم بسي باهم و هستيم دگر بار
ر ا ب كه مستيم دگر  نيم  زا ا ز    همرا

* 
                                                

  .نضاره:  ن- 1
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  در سرم هست كه در پاي تو اندازم سر
  پاي بوس توام ار دست دهد تا بزنم
  جز هواي سر كويت نكنم ور بينم

  دست هم ساعد سميت ز]د[همچو آبر نه 
  دل اگر قلب بود نقد روانش بدهم
  گر ترا قصد سرماست فداي قدمت
  تا چه سر است درين حال كه با چندان خور
  مهره در ششدر و جان در گرو و من ز غرور

  وز خيال دگران پاك بپردازم سر
   و مهر برافرازم سر]مه[ از تفاحز به

  پروازم سر  كه رود بر سر كوي تو به
   همچو زر اندر دهن كارم سرور فتد

  گر بدين مايه درآرد بت طنّازم سر
  بارم سر بسته بر گردن خود پيش تو مي

  سوداي سرزلف تو شد بار سر پر ز
  حريفي چو تو ناپاك همي آرم سر  با

  گويد  مييمين  خيالت همه دم ابن  با
  خرم آن روز كه در پاي تو اندازم سر

* 
  كه عمر شد بفسوساي دريغا 

  ساقيا گلشن از نسيم بهار
  حلق بط خوني  ز قدح شد ز]ا[

مكن ر  ا ي ت خ ا م  ز ب ر  ب م  ز   ر

  )؟( ار لبت ما ستانده داد ببوس
  گشت آراسته چو روي عروس
  همچو روي اندرو و چشم خروس
  هست ما را بخود هزار ببوس

   عوض نكنديمين  هرگز ابن
  وسنعرة ك  نغمة چنگ را به

* 
  معشوق دلرباي من از گرد بار خويش
  از بخت ماست اين نه ازان نامهربان
  رفتم چو سايه در پي آن آفتاب رخ
  در عشق او هر آنچه بود از قبيل وعظ

  حور ماللت بود مرا با حسن او ز
  هجر او تا گشت شادي دل من كم ز

  درمان درد من نتواند طبيب كرد

  بگذشت و بنگريست مرا سر فكنده پيش
  نيش كانجا كه نوش بود طمع مي چشم به

  خويش بيگانه و به هيچ التفات به بي
  بتوانش نسبت بر من شيد جايي سريش

  ميش جايي كه هست بره كه آورد ز
   بيش]به[هرچه تصور كند   دارم غمي ز

   نيست ظاهر و باطن هزار نيشيك زخم
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   در كمان نشستيمين چشمش بقصد ابن
چنين بود قدم زين    قربان ترك تيز 

  كيش تا بركشد بنام دلش ناوكي ز
  آنكس كه هست عشق كمان ابروانش كيش

* 
  كند سخنم ترك سيم پيكر گوش نمي

  بدان طمع كه زند باز حلقه بر در من
  بعمر خويش دمي گر وصال او يابم
  اگر بگوش من آيد ز لعل او سخني
  بگوش من مرسان خبر حديث يار قديم

   اي نسيم باد صبايمين  بنبهر ا  ز
  كه هست اميدم ازين پس كه پيش بنده كشد

  كندش لفظ من گهر در گوش اگرچه مي
  مرا بود گه و بيگه چو حلقه بر در گوش

  سبب فراق بر سر گوش بلرزدم ز
  صدف مثال مرا بر شود ز گوهر گوش

  نكشنديم بهيچ ديگر گوش كه باز مي
  ان كن و بر گوشگذر بر آن بت نامهرب

  ترا گرفته زر اي ترك سيم پيكر گوش
* 

  زلفين مشكبار برخ بر شكستمش
  جيبم گرفت عقل كه بگذر بگوي عشق
  بس تيغ طعنه كز كف دشمن ز بهر دوست
  غواص عشق بر در بحرين چشم من

   چه رفتيمين پرسيدمش كه با دل ابن
  نينتنها نه اوست اين كه بسا كلبه كين چ

  شاخ بنفشه بر سمن تر شكستمش
  فشاندم و بر در شكستمش دامن برو

  جان و بدل در شكستمش كردم سپر به
  پر در شاهوار كه بر زر شكستمش

  سنگ جور چو گوهر شكستمش گفتا به
  بامش بخاك بر زدم و در شكستمش

* 
  صدر هم گر بكشد دوست بكام دل خويش
  تو من و من توام آخر دويي يار كجاست

  داني ود بداني كه نيم آنك منش ميخ
  درها طلبي نقد كونين تو داري چه ز

   شناسد كه گرامي طلبدهر كه در كعبه
  وانك از خانه برون خانه خدا را طلبند

  زو مجويند قصاصم كه منم قاتل خويش
  خود گشايم گره مسئلة مشكل خويش

  آب و گل خويش كه تواني شدن آگاه ز
   اين واقعة هايل خويشنرسي هرگز از

  ننهند پاي برون يك قدم از منزل خويش
  دور دور است ز مقصود و مراد دل خويش

  يمين وصل جانان نشود حاصلت اي ابن
  تا برون نفكني از حجرة جان حاصل خويش

* 
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  غزليات و رباعيات بازيافتة ابن يمين

  

  كرد زان فرخ رخش دل سوال يك نظر مي
  گاه مهرم كين نمايد وقت صلح آيد بجنگ

   بتان شد دل از انكخاك نعل اسپ آن شاه
  ها من چراينعقبي پس از گر بود جنّت به

  تلخي پاسخش از لب شيرين نيامد جز به
  )؟( هاي ننسخش دور بادا چشم بد زان شيوه

  بر بساط عشق كردم راست رو همچون رخش
  نزهت فردوس ديدم از لقاي فرخش

   چون شانه سازد شاخ شاخيمين گر سر ابن
  تابد آينه كردار هرگز از رخشرخ ن

* 
  اي روي طرة تو چو باد بهار خوش

  ميان گل اي خرم آن زمان كه جهان در
  يك بوسه وعده داد شد مدتي كه يار به

  كبر و ناز نيايي بنزد من گيرم ز
  ما روي و باده خوري با جسود و ننگ بي

  اي باد صبح آز خم گيسوي آن صنم
  ياحسن تقويم آيت  كلك قضا به

  اي يار نازنين كه دلم در هواي تست
  پروري زند هر شاعري كه الف سخن

  گذرد روزگار خوش مي روي تو نه بي
  گيرم ترا چو سرد روان در كنار خوش
  اي ماه مهربان نبود انتظار خوش

  گذار خوش باري مرا نپرسي بر ره
  پنهان شوي و دل ببري آشكار خوش

  يار خوش  گر ره بدر بري خبر دل به
  خطّ غبار خوش  ارضت نوشت بهبر ع

  يا نزد من فرست درآ پايدار خوش
  يار خوش  گو در رديف شعر ازيسان به

* 
  تشريف ده به مجلس ما اي نگار خوش
  در چشم من خيال قد خوش خرام تو
  مست خمار چشم توام زانك در جهان
  از چين زلف غاليه رنگ تو هر دمي

  ميان خون  بس روزها كه غوطه زنم در
   انتظار بشب رفت و باك نيستروزم در

  بلبل در انتظار گل از شام تا سحر
  جانا اگرچه در عربي پيش ازين سعيد

  كز تست انجمن چو چمن از بهار خوش
  سروي بود برآمده از جويبار خوش
  كس را چو چشم مست تو نايد خمار خوش
  بويي دهد چو نكهت مشك تتار خوش

  ك شبي كشمت در كنار خوشتا بوك ي
  گر هست اميد وصل بود انتظار خوش
  بشيند راز بود همه بر نوك خار خوش
  بر دست بر طريقة دعواي بكار خوش
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  يار خوش گو در رديف شعر ازين سان به  گفتست هر كه دم ز سر شاعري زند
   كنييمين  ليك ار تو دلنوازي ابن

  صد ره به از سعيد كند در قطار خوش
* 

   بر آن سرو روانشست يارب چه لطيف
  ذوق سخنش روح فزايد ز لطافت

  غمزه و ابروش درافتادم اگرچه  با
  دزديده اگر بنگرم اي يار برويت
  تا يك جهانست لذت در دهن اينست

  لب خويش دوا كن دل جستن ما را به

  مانندة ني بسته كمر چست ميانش
  گويي كه مگر چشمة خضرست دهانش
  دانم كه ندارم سپر و تير و كمانش
  از نازكي چهره توان ديد نشانش
  يار بوز پس ستر سياهي منشانش
  باشد كه دهد لعل شفاي خفقانش

   وصف لبت ورد زبان كرديمين تا ابن
  لطيفست بيانش] و[بنگر كه چه شيرين 
* 
  برد باران بهاري از سر كهسار برف
  آمد آن موسم كه آرد سر برون از جيب خاك

  مشام جان مستان صبوحآورد بهر 
  الله و شبنم چو جام لعل پر گوهر شود
  ساقيا تا چند ازين تقليد بر تحقيق رو
  گنج حكمت بايد اندر گنج دل نه سيم و زر
  كار عالم مي نيرزد آنك اندوهش خورند
  يك صراحي باده جوي و شاهدي و مطربي

  شد بيابان يكسر از سيالب چون درياي برف
  هداني بس شگرفلعبتاني بس لطيف و شا

  خاك بوستان صد گونه عرف باد نوروزي ز
  خواب صبح طرف نرگس سرمست بكشايد ز
  بحث نحو و صرف بادة حرفم بده تا كي ز

  شور با را كي سزد گر جام جم سازند ظرف
   چون عمر گشت اي دوست صرفيمين بشنو از ابن

  اي از مرغ وقايق كرده سير و جوز و برف قليه
   باشد درين ره مستقيميمين هر كه چون ابن

  بر هيچ حرف هيچكس ننهد انگشت زهش در
* 
  بگرفت در بهار سر كوي يار برف
  تا دفع تاب خور كند از لعبتان باغ

  زينگونه كس نديد بفصل بهار برف
  برخاست ابر و كرد بر ايشان نثار برف
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  اطفال باغ را نرسد بيش تربيت
  معذور باشد ار نكند جنبشي از انك
  از شاهدان عرصة گلشن نيامدست

  ست برف اگرش جسم روشن  بهعيبش مكن
  جويبار گفتم كه خوش چو سرو برآيم به

   عزيمت گلشن چرا كنديمين  ابن
  او را چو خانه از رخ اصحاب گلشن است

  از نفس ناميه كه فكندش ز كار برف
  ي شمار برفكافور سوده ريخت برو

  جز در مذاق نرگس تو خوشگوار برف
  باشد بلي موافق اهل خمار برف

  سر گرفته لب جويبار برف خود سر به
  گذار برف خاصه كه بسته از خنكي ره

  گو خواه بار ازين پس و خواهي مبار برف
* 

  ست بفال روي تو ديدن مبارك
  بر رخ تو حيم زلف غاليه فام
  وگر تو درد منست در شب و روز
  مرغ دلم نهاده دانه و دام
  غرة ماهت نيك طلوع نمود

  فكندم ز تو زمانه چنانك  دور

  باد ز حسن تو دور عين كمال
  آمده بر عين دلبر تو دال
  فكر تو كار منست در مه و سال

  طرة خال حسن جهانگير تو ز
  از خم ابروت عنبرين دور هالل
خيال رزوي  نم در آ خوا   بنده 

  يمين  ني بود ليكن بختم ابن
  خواب درآمد زهي خيال محال

* 
  دل با تو حال خويش بخلوت كند بيان

  خسته دل تطاول زلف احتياج نيست  با
  روزي كه پرده از رخ اسرار برفتد
  هر دل كه در هواي تو باشد چه غم خورد

  چون نزد بندگيت گشادست كار دل
  ست بالي سپاه دل چشم خوشت بس

  اشقي شمرند از گناه دلگر زانك ع
  لطف خويش رخت عذر خواه دل باشد به

   ز پيش تو دل را كجا برديمين  ابن
  اي شاه دلبران چو تو داري سپاه دل

* 
  اي قاعدة لعلت پروردن جان و دل
  شادي دل و جاني بر من مشكن زيراك

  وي جزع ترا عادت آزردن جان و دل
  دشوار بود باغم خو كردن جان و دل
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  جان و دل مشتاقان يغماي تو شد يك سر
   ني از حكم قضا گوييمعجز عيسي  با

  درده صنما جامي از نوش لب لعلت
  شد رسم سرشك من در هجر رخ جانان
  در خوابش اگر بينم كاري نكنم الّا

  ترسم من زنده بجانانم زين روي نمي

  لوين خوش كه نگشتي سير از بردن جان و د
  بر لعل تو وقف آمد پروردن جان و دل
  كز حد بگذشت آخر خون خوردن جان و دل
  از صفحة لوح جان بستردن جان و دل
  در پاي خيال او گستردن جان و دل
  با تاب و تب عشقش از مردن جان و دل

  جان عاشق دلبر شد دل مايل جانان گشت
   خونت در گردن جان و دليمين اي ابن

* 
  وش و نيك خرام دوشم آن ساقي طاؤس

  مدتي مرغ دلم رسته بود از دام هوا
  در شبي چون شبهه از ساغر زردار مرا

  وش و پستة شكّر شكنش چشم بادام
  ميان من و آن بت بجز از نقل و شراب در

  گرچه ميلم بسوي زهد و ورع بود و ليك
  گفتمش با تو مرا باده چو آبست حالل

   رنج كشيديمين بنسالها در طلبت ا
  راحت وصل تو ديدن ز پس محنت هجر

  تا سحر خون تذرو از دل بط دارد جام
  جام  افكند به  دانة خال دلش باز در

  چون لعل مذاب از صنم سيم اندام بي
  شكر تا سحرم از گه شام داد بادام و

  هيچ ديگر نشد از خشك و تر و پخته و خام
  ر طرب يافت نظامچون نديدم كه ازو كا

  تو آبيست مرا بر صفت باده حرام بي
  االمر بكام قبةتا رسيد از لب تو عا

  هست چون عيد كه آيد ز پس ماه صيام
* 

  آردم ماه مهربان مي چون صبا بويي ز
  ياد روي چو گلزار ارم مردم چشمم به

  لطف رستة دندان او دهد يادم ز مي
  گفته بودم بگذرم از كويش اما دست شوق

  داردم فغان مي رخ گل با همچو بلبل بي
  كاردم زير سر از نرگس تر ارغوان مي
  ياردم هر سرشكي كز دو چشمم زرفشان مي
  خاردم در تحير پشت پا از من نهان مي

  يمين اي ابن آب و آتش كرده چشم دل بي
  آردم گر صبا گردي ز كوي دلستان مي

* 
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  از عشق توام دلبر چون چشم تو بيمارم
   چشم تو بيمارم چون زلف تو آشفتهچون

  در هجر لب لعلت چون لعل تو در خونم
  از ديده گهر بارم چون بخت تو بيدارم

  در هجر لب لعلت از ديده گهر بارم
  چون لعل تو در خونم چون بخت تو بيدارم
  درياب مرا جانان زينگونه نه بگذارم

  مگذارم آخر چه گنه دارم  زينگونه به
* 

  ي تو خود رأي دلمگر نكردي هوس رو
  بستة طرة عنبر شكنت شد دل من

  شكني گذري گرچه دلم مي چون تو برمي
  چيز است وجود لب مي گونت ز خود بي با

  سبزه چون برطرف چشمة نوشت بدميد
  تا دل خستة من بستة زلفين تو شد
  شد دل زار من از بار غمت فرسوده
ا ر م ر  ا ز دل  ر  ا ب شكر  عل  ل لب  ر    ب

  تو درپاي دلمكي فتادي چو سرزلف 
  گرهي باز كن از طره و بگشاي دلم

  جهد از جاي دلم تماشاي رخت مي به
  جام طرب افزاي دلم گر كند ياد ز
  طوطي شكر خاي دلم  نسبتش كرد به

  تر از آن زلف سمن ساي دلم شد پريشان
  زير بار غم ازين بيش مفرساي دلم
واي دلم واي دلم  نكني    گر دوايي 

   چون بردينيمي  يا بده داد دل ابن
  بانه هم بامن سودا زده فرساي دلم

* 
  گاه آن آمد كه من بر ياد آن دلبر خوريم

  جام لعل او نوشم كه تا باشد حالل مي ز
  جزع و لعل گوهر بار او  نقل مستان را ز

  باشد آبستن بروز خرمي آن شب كه ماه
  زندة جاويد ماييم از طرب مانند خضر

  گيتي نيست آن از خورد دل خوردن گريز گر به
  باد نيستي خاك هستي گر شود يكسر به

  رغم گيتي را دمي از راحت دل برخوريم
  كي بود آخر حرام آبي كه از كوثر خوريم
  از يكي بادام خواهيم از يك شكّر خوريم

  يار سيمين برخوريم  آب لعل از جام زر با
  وريمگرميي چون آب حيوان از كف دلبر خ

  پس همان بهتر كه آن خون از دل ساغر خوريم
خوريم بابت آزر  فام روزي    آب آزر 

  حال هيچ دگرگون شد نخواهد خوردن غم ز چون
  خوريم كمتر غم كه به كان يمين ابن شادباش

* 
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  در سلسلة زلفش ديوانه دلي دارم
  تا شمع رخش آتش افروخت مرا در دل

   دل را كه مكن ميلشگفتند نصيحت كن
  دلم زيراك بيداري و هشياري نايد ز

  گر با مرغ وصالش را باشد كه بچنگ آرم
دا پي ا  كردست صف رويش  نة  ي آ ا    ت

  عشق او بيگانه دلي دارم خويش ز  با
  خو كرده بسوزش چون پروانه دلي دارم
  گفتم شنود الحق فرزانه دلي دارم
  زان نرگس خواب آلود مستانه دلي دارم

  سر زلفش يك دانه دلي دارمدر دام 
  از غصّة آن صد شاخ چون شانه دلي دارم

   برسم زانك ديگر كعبهيمين  چون ابن
  از ياد رخش دايم بتخانه دلي دارم

* 
  اي شده در دلبري رشك پري رخسار تو

  تو  مصري بگاه دلبري حيران زيوسف
  زلفت چنبري باد فراقكرد قدم را چو 

  اين باغ خوبي را گلي خوش منظر چون ياسمين
  در خجالت زان رخ چون مشتري خوبان چين
  عشق و نازت نيز آمد بر سري اي نازنين

  كشد انگشتري خوش مي تر ز زان دهان تنگ
  يمين برنگين جان نشان چاكري ابن

* 
  لطف از جهان گزيدة من اي به

  وصف حسن تو آشنايم و بس
  دانة خال تو بدام كشيد
  دارد از عشق گوي سيم تنت
  رنگ آينة دو هفته مهست
  تا ترا ديدم از برم برميد
  در شبستان چين زلف تو شد
  تاج شاهي بر آسمان شايد

  بخش ديدة من عارضت نور
  بهترين گفته و شنيدة من
  مرغ از آسمان پريدة من
  شكل چوگان قد خميدة من
  آه بر آسمان رسيدة من

   جان طبع بريدة مندل از
  آرميده دل رميدة من

  زمين كشيدة من نفس سرا ز
  يمين گر تو گويي كه هست ابن

خريدة من ز  ا ص  خا   زبدة 
* 
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  وفايان بگذار نازنينا آيين بي
  با ما مكن ازين پس بيگانگي كه هرگز

  تو كردم هرگز از آن نگردم عهدي كه با
  پسندد چون عاشقي و رندي معشوق مي

  ه گويد از عاشقي حذر كندشمن لطيف
  ماييم و نيم جاني كرده فداي عشقت
  شرح غمت نيايد در وصف چون نيامد
  راهي كه آن نباشد سوي وصال دلبر

  گدايان  هر چند بادشاهي در ساز با
  آشنايان  بيگانگي نباشد اليق ز

  وفايان داني كه من نباشم از جمع بي
  ما نيز ترك كرديم آيين پارسايان

  يرم از گفت ژاژ خايانمن ترك دوست گ
  جز بذل جان چه خيزد از دست يك بيابان
  عشق رهي نهايت حسن رخ تو پايان

  )؟( بيزار گشت سنده زان راه و رهنمايان
  در عشق تو نباشد كارش جز آنك باشد

  سرايان دل غزل جان هميشه ناالن بي بي
* 

  حبذا فصل خزان و خوشي رنگ ازان
  ستان شديصبا گونه ده زر و زق ب  با

  شاهدان چمن اكنون همه جز بوي شدند
  ساقيا فصل خزانست بده آب رزان
  در خزان شادي دل زاب روان بايد جست

  كه برد آب رخ كارگه رنگ ازان
  از گران جمله شدند از حسد انگشت گران
  بس كه شد باد خزان بر چمن باغ دران
  تا بهار طربم تازه شود فصل خزان

  آب رزانكاتش دل ننشاند بجز از 
بن ا ر يمين  راحت  دا ن از  ب زو  ا   ست 

  راح صافي كه بود روشني روح ازان
* 

  باد خزان كه بود ازين پيشتر نهان
  بردي مثال روي دل آرايت آفتاب

  ايست تر ز موي ميانت دقيقه باريك
  دهانت پسته كشايد بخنده لب گر با

  بادام چشمم از غم سيب تو تا بكي
  بدستگر آستين وصل تو آرم دمي 

  اي شمسة زمين مر سادت زوال حسن

  كز دست حسن روي بينداش در جهان
  )؟( گر داشتي چو روي تو طغراي آروان
  ميان كز لطف جركه با كمرت نيست در

  بشكافمش دهان زرين پر كنم زبان
  باشد ثقبة عنبي آب ناروان
  در حضرتت چوپاي نهم سر بر آستان

   رشك تست كاستن ماه آسمانكز
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  اي چون الف مقام تو اندر ميان جان  از زلف همچو جيم تو قدم چو دال شد
   لبتيمين  چندان شدست بر رخ ابن

  آري رواست زانك رخش هست زعفران
* 

  اي در رياض حسن قدت سرو راستين
  مشّاطه نقش كرد رخ چون نگار تو
  عقلم شگفت ماند ز مشّاطگان چنان

  اي شد دلمپ سر و بي مانند حلقه بي
  دهيم در غم تو سر بر آستان جان مي

  بردار برقع از رخ چون ماه و رحم كن
  تا ابروي تو بر سر ماهي كمان كشيد

  تير غمزه دل راز من شكار كردي به
  هستند عاشقان تو بسيار در جهان
  بر روي چون غزاله و چشم غزال تو

  وي سرو راستين ترا يار ياسمين
  د چيننقشي كزان صفت نكند نقشبن

  بر آب نقش بست كه بر دستش آفرين
  حلقة آن زلف عنبرين تا دست زد به

  چون نيست دست آنك بگيرمت آستين
  بر جان نازنين من اي جان نازنين
  چشمت كشاد ناوك دلدوز از كمين

  چاره را بكشتي و بگذاشت بر زمين بي
  ليكن مرا سزد چو تو معشوق هم نشين

  نكو عاشقي كه او غزلي گفت اينچني
  همچون دهان تنگ تو گر خاتمي بود

   مهر او نگينيمين  ديده ابن  سازد ز
* 

  بياض صبح اسالم و سواد شام كفرست آن
  رقيبش گرچه نگذارد كه بيرون آيد از خانه
  نديدم جز زنخدان و سر زلفين آن مهوش

  دندان وي از عكسي بچشمم بر نيفتادي ز
  ر گر وصل جان خواهيمرا گويند كز جانان بب

  دانم فرستم جان بر جانان بتحفه گرچه مي
  طبيب آن به كه بگذارد مرا با درد عشق او

  دهد بوسي اگر ميگون لب جانان بجاني مي
  گر تو اندرين كاال دخيلي من نيم باريو 

  فروغ روي رخشان و شكنج موي مشك افشان
  ولي مشكل توان كردن بگل خورشيد را پنهان

  )؟( احي گوي رشك ستي چوگانز كافور ري
  نبودي پر گهر دايم بسان لجة عمان

  جان دارم گريز اما گريزم نبود از جانان  ز
  كه باشد اين متاع آنجا مثال زيره و كرمان
  كه نفروشند عشّاقش چنين دردي بصد درمان

   از وي كه ارزانست و سخت ارزانيمين بجز ابن
   مهم بازي من بستانمكن سستي بده جان و

* 
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  بر سر سرو سهي سوسن سيرابش بين
  منّت باور نيست  خورد خون دلم ور ز مي

  گر نديدي كه بيك جاي بود آتش و آب
  پيش روي وي اگر سجدة تعظيم كنم
  گفتمش جان بستان بوسه بده گفت نظر
  روي آن ماه دو هفتست و تنم تار قفس
  تا دلم همچو كبوتر بطپد زان خم زلف

  مان گوشة ابروش دال ميل مكنگ بي

  در بر برگ سمن سنبل پرتابش بين
  لب شيرين چو شكر سرخ چو عنّابش بين
  شعلة آتش آن اللة سيرابش بين
  هيچ عيبم مكن ابروي چو محرابش بين
  از پي مختصري اين همه اطنابش بين
  سوز تار قصب از پرتو مهتابش بين
  چنگل باز مگر حلقة مضرابش بين

  چون ناوك پرتابش بينآخر آن غمزة 
   بر لب دوستيمين طمع خام چو بست ابن

  بر زر پخته رو آن چشمة سيمابش بين

* 

  اي لب شيرين تو شكّر فشان
  آرزوي رشتة دندان تو  ز

  رحم كن اي سيمبر آخر كه شد
ر دگ هيچ  و  و  ت رم  گ دم  ز    ا

  وي خط مشكين تو عنبر فشان
  ديدة چاكر شده گوهر فشان
  چهرة من در غم تو زر فشان

  وش آذر فشان شد دل من كوره
  يمين  رخ مه پيكرت ابن بي
  چون فلك از ديده شد اختر فشان  
  

* 
  روي آن زيبا صنم بين كو بهاري آنچنان

  زنم ميان بحر عشقش دست و پايي مي در
  ماه حسنش در حصارست از خط مشكين ختن
  گرچه دل از غم ندارم يك زمان خالي و ليك
  يار آن سيمين سرين هر چند از پايم فكند

  زند ور چه يار عنبرينش زخم بر دل مي

  روضة رضوان ندارد الله زاري آنچنان
  گريانم كناري گر كناري آنچنان تا به

  كي رسد دستم بدور او حصاري آنچنان
  غم چه باشد گر بيابم غمگساري آنچنان

  ين تحمل خاصه باري آنچنانسهل باشد ا
  ياري آنچنان ليك زهر آيد چو ترياقي ز
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  ميل گلشن كي كند در پاي خاري آنچنان  هر كرا در پاي خار عشق آن گلرخ شكست
   عارض بخون دل نگاريمين كند ابن مي

  تا بود از دست او دوران نگاري آنچنان
* 

  اگر تو جان طلبي منع چون توان كردن
  بدان اميد كه در كار ما كني نفسي

  رود بسر ليكن هزار جان و جهان مي
  بگفتمش كه رقيبت نه اليق چو تو هست
  اگرچه بادل شادي كه تا ابد بادي

  زلفت ارچه كه دل دادن آنچنان باشد  به

  بدين قدر نتوان خاطر تو آزردن
  پيش چون تو مسيحا دمي توان مردن به

  تو بسر توان بردن نه ممكن است كه بي
  د كردنجواب داد كه ناكرد زان بو

  توان خوردن غم شكسته دالن نيز مي
  كه در كمند بال حلق خويش افزودن

  يمين عشق تو گر كشته گردد ابن ولي به
  ايست كه هست آنجناب پروردن بكشته

* 
  اعتدال او اگر در باغ بخرامد قد با

  رياض خلد را كوثر دهان غنچه گر دادش
  )؟(ارجويي جنب چون رخ لطف از رحيق همچون لبش

  جمال خلق عالم را گر ايزد صورتي سازد
  گر آب حسن آن مهوش نگشتي دفع آن آتش
  خيال زلف او در خواب اگر جويم مكن عيبم
  كه زير خاك درگاهش چو باد صبح اگر بالد
فتاد مرغ دل   ببوي دانة خالش بدام ا

  خجلت پايمال او سر سرو سهي كرده ز
  سپهر حسن را آخر رخ زيبنده فال او

  اگر خواهي نگه كن سوي خال اوختام مشك 
  جمال عالم آرايش بيارايد جمال او
  جهان را سوختي خوش خوش رخ آتش مثال او

  جان خيال او  رگ سوداست پيوسته مرا با
  لطف آب زالل او نشاند آتش دل را به

   منزل كمر بشكست و بال او]تا[نيامد باز 
  رشتاب شمع رخسا  صدره زيمين  اگر ابن

  بسوزد همچو پروانه نجويد جز وصال او  
  * 

  دختر رز كه راح روحست او
  گه نهان همچو ذره در سايه

  ومونس مجلس صبوحست ا
  گه چو خورشيد در وضوحست او
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  گاه چون شمع مجلس افروز است
  غم جراحاتست بر دلي گر ز

  هست بكري كز و طرب زايد
   هويدا شديمين تا بر ابن

  خود از آب توبه كرد و هنوز بي

  )؟( گاه پروانة متوحست او
  ضامن آرش كه آن جروحست او
  گرچه همزاد عمر نوحست او
  كز صفا مايه بخش روحست او
و ا نصوحست  ة  توب همان    بر 

* 
  او باشد كه كسي گويد از تا سخني با

   دل ديدم در چاه زنخدانتبس يوسف
  ة عشّاقشهر در كه پريشان شد از ديد

  ]ينك[دهم از سودا در بوسه مباش ا جان مي
  مي از وي نگريزدم و دانم يك دم ز

  گويم تا عشق ويم گويا كردست همي

  گويد هرگز سخن از ما او چند نمي هر
  دانم كه بجان آمد از نالة دلها او

  يك جا او در حقّة ياقوتين بنمود به
  او در رشتة او سودا سودي نكند با

  او كشدم با ن دارم يا ميكين خوي كه م
  او در گلشن جان طوطي ماييم و شكر خا

ا وي برباد نهاد وييمين  شد ابن    ب
بن   ا ز  ويمين  ا ا ا  ي آ دآورد  ا هرگز ي    
  * 

  اي ملك لطافت را رخسار تو شاهي نو
  گرد شكر ميگون يعني لب شيرينت

  )؟(  ستگر بالم وگر حالم در كار شد سهل
  بگرفت جهان جان زان رو كه پياپي شد
  بر محضر نيكويي اثبات مالحت را
  گر عشق پري رويان بر بنده گنه گيرند
نهان زان شد او در ريگ    آينة روي 

  وي بر فلك خوبي ابروي تو ماهي نو
  آهي نو  از مورچه مشكين شد كو فتنه ز

  هر روز ترا باد امالي نو و جاهي نو
  لحظه سپاهي نواز عالم حسن او هر 

  خطّ خويش آورد گواهي نو بنوشته به
  پس هر نفسي از من بينيد گناهي نو

  كشد آهي نو كز عشق كهن هر دم دل مي
* 

  سنبل سايبان بر آفتاب انداخته اي ز
  وي ترا در مفرد خوبي فذلك يافته

  رايت شاهي رخت در ملك حسن افراخته
  انك او جامع حساب دلبران پرداخته
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  ميدان غمت بگريخته گر دلي يكدم ز
  بر سپهر دلبري تا مهر رخسارت بتافت

  اق ابروي تو آرم در نمازروي سوي ط
  بر بنا گوش چو كافورت خطّ مشكين نقاب

  بام گوشمال تا كي از هجران دمي همچون ز
  طوطي جان در هواي شكّر ميگون تو

  چشم خونريزت دو اسپه بر پي او تاخته
  )؟(  خته مهرت شدم چون ماه بگدا١واله

  تا بگويندم كه هست او قبله را نشناخته
  چون شب قدرست و روز عيد باهم ساخته
  وز وصال خود چو حكم يك زبان بنواخته
  طوق عشق افكنده در گردن بسان فاخته

  يمين بر بساط عشق تو هركس كه چون ابن
اخته اده جان در ب فت خمار آرزو ا   در 

* 
  حسرت سفري پيش گرفته منم امروز به

  از كمان نهم چرخ روان تير حوادث
  چه كنم صحبت دنيا چه شوم طالب وصلش
  بكه قسمت شده شادي و غم اهل زمانه

  كنم اي واي كه آن را اين چنين روز كه شب مي
  روزگاريست كه كژ آمده بر اسپ روان را

  من صبر سرخويش گرفته شده بيگانه ز
  بر من و من سپري از جگر خويش گرفته

  ل از نوش دلم نيش گرفتههست در خلق د
  دل من حصّة غم از همه كس بيش گرفته

  عمر من درويش گرفته باشد ايام ز
  بيگانه راز خويش گرفته هر حسابي كه ز

  يمين يارب امروز چه عيد است كه تا ابن
  شده قربان غم او و كم كيش گرفته  
  * 

  اي بگرد گلت از سنبل سيراب كالله
  ق لبت راخون لعل از چه گرفتست عقي

  مگر از مشك و گاللست وجود تو وگرنه
  چون مگس بر سر خوان هوس وصل تو سازم

  تو چو بلبل تو همه شب چو گل آسوده و من بي
  داد بر خون دلم نرگس جادوت گواهي

  ه هالهچون بر اطراف دو هفته قمر از غالي
  دودباري ز رخانت مرساد از دل الله
  بايد از آب و ز گل همچو تو خوشبوي سالله

  چاشني غم نخورم هيچ نواله  گرچه بي
  ناله تا بروزم نبود يك نفس آرام ز

  ليك مستند گواهان و خط تست قباله

                                                
  .والش:  ن- 1
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  )؟(  راند در خرج تو مستوفي تقدير شكيم
  چه خون دل از ديده بيارم چون صراحي ز

  ماند باقي غم عشق تو بدل كرد حواله
  تا چرا بوسه دهد بر لب ميگونت پياله

  لعل لب تو خريديم بجاييبوسه از 
   گر كند اين بيع اقالهيمين واي بر ابن  
  * 

  اي عنبر گرد مه خطّي مدور كرده تا ز
  شايد از طوطي خطّت دم بشيريني زند
  بندة آن زلف و رخسارم كه پنداري مگر

  ام غم تاديده چون صراحي خون همي گريم ز
   خطاستزلف چون شام ترا گر مشك چين گويم

  )؟( بينم امروزت كه زدي گويي كه درش خوبتر مي

  اي سر كرده پا و بي كار من چون دايره بي
  اي چون تو او را تربيت دايم بشكّر كرده
  اي سايبان آفتاب از سنبل تر كرده
  اي كز لب آب زندگي در خلق ساغر كرده
  اي چون تو اندر هر شكنجش چين ديگر كرده

  اي ردهبندگي مجلس دستور كشور ك
  صاحب عادل عالء ملك و دين كز عدل او

  اي  امروز كمتر كردهيمين ظلم بر ابن  
  * 

  اي بنگر بتاكه باز چها در گرفته
  اين شرط دوستي بود آخر تو خود بگوي

  تو مستور داشتم وش ز دل را كه غنچه
  اكنون كه دست عشق تو بگرفت جيب جان

  آتش فراقسوزي كه هست در دلم از 
  اي من باز كرده  در كوي عشق پرده ز

  اي ز من اي جان نازنين تا پرده كرده
  تو عيشم و داني تو هم يقين ست بي تلخ

  اي هيچ موجبي كم چاكر گرفته بي
  اي اي و بغير آرميده كز ما رميده

  اي چون باد صبحدم بسر آن رسيده
  اي صحبت ما در كشيده دامن چرا ز
  اي ز كس شنيدهاي و نه ا هرگز نديده

  اي وندر پناه پردة عصمت خزيده
  اي صد بار پيش پردة صبرم دريده
  اي گر هيچ وقت شربت صبري چشيده

   از انكيمين ديدة ابن  غايب مشو ز
  اي تو اشك نيستي كه روي نورديده  
  * 
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  اي رخ گلگونت چو خرم نوبهاري
  قدت اندر چشم من داني چه سانست

  ر در بنا گوش چو سيميتدانة د
  گفت رمزي گل صبا مي از رخت با

  باغ حسن دارم  يا گل رويت به
  آهوانه چشم مست شير گيرت
  مشكبار آيد نسيم صبحگاهي

  ميان بحر عشقت غرقه گشتم در
ز يد  آ ر  گا ن ر م  پ روي ده  دي   خون 

  چشم من از عكس رويت الله زاري
  راست چون سرو سهي بر جويباري

   گوشواريزهره گويي هست مه را
  گل برآمد سرخ همچون شرمساري
  در دلم افتاد ازان گل خار خاري

  كند در مرغزار جان شكاري مي
  چين زلف تو يابد گذاري  گر به

  دستگيرم باش تا يابم كناري
ا ز ا نگاري  ت چنان زيب   دستم شد 

  )؟( گفت درد مي  بايمين مي شاد ابن
ه   ب وسي  ب ا  ر ار  دخت ادگ ا ده ي   يم
  * 

  نگارينا بنام ايزد قدي داري و رخساري
  مرا خورشيد عشق تو چو بر دل سايه گستر شد
  گروهي را دل از دنيا و عقبي بارها دارد
  چو بلبل از سرمستي گذشتم بر گلستاني

  گفت با چشمت كه خوردي جويم از مستي دلم مي
  لعلش خواه اگر خواهي دل گفتم كه خون خود ز به

  زلف تركتاز او  يا زچه گويم از تطاول
  دلم را در فساد افكنده چشمت وينچنين بايد

  چو بر فرق سهي سروي شكفته تازه گلزاري
  خرد با آن گران جاني چو ذره شد سبكساري
  دل آشفته حال من ندارد جز غمت باري
  نمود از هجر رخسارت بچشمم هر گلي خاري

  خون دل نشان داري ولي لعل ترا ديدم ز
  )؟(خواهي رسماي خمورش چه ميمخواه از چشم م

  هندويي پريشان كار طراري چه گويد كس ز
  كاري جادوي سيه  صالح آخر كجا يابد ز

  ست و سجاده تسبيح گروهي را اگر رغبت به
  زلفين تو زنّاري  باري زيمين  گرفت ابن  
  * 

  شد سوي طارم آي هوا طار مي
  كه قمري و بلبل گرفتند بازي

  م صبا نافة سزو رانسي

  ه دل ربايبايوان خرام اي م
  بناي اندرون جنگ و در جنگ ناي
  كشادست گويي كه شد مشك ساي
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  همراهي بوي گل صبا شد ز
  اي خور گر از ساغر زير گل باده

  چرا شد چنين مست نرگس كه سر
  بدوران گل مست نتوان چنان
  در اين فصل خرم كه خاك چمن
  مي لعل نوشند بر سرخ گل

   وقت را خوش كنيديمين   چو ابن
ي گ د ا ز آ ن  ا ج م  ر ك ن  ا ه   ج

  القدس جانفزاي  چو انفاس روح
  وزان سرخ گشتش رخ دلكشاي

  پاي  سهي سرو را بر ندارد ز
  كه مانند نرگس شوي سرگراي
  ز لطف هوا گشت صورت نماي
  اگر شان سعادت بود رهنماي

  طرار جمشيد فرخنده راي  با
ا د ا ب ر نگه كه  ا يد خدا جانش     

* 
  جانا جمال روي ترا نيست غايتي
  دل را بغمزه نرگس مست تو كشته بود

  پذير نيست تو هدايت عشق مرا چو با
  عشق در جمال دال برامند عقل  با

  )؟( كردم تنسل عشق ولي گر توام كشي
  جمعي شدند غره بصاحب واليتي
  اول كه چشم من نظر افكند بر رخت

  برم پناهبتوانم آنك از تو بغيري 

  فردوس كوي تست دگرها حكايتي
  گر لعل جان فزات نكردي حمايتي
  دانم كزين بسم نبود هم نهايتي
  كين پير سال خورده ندارد كفايتي
  باشد عنايتي و چه نيكو عنايتي
  ماتيم و بندگيت چه خرم واليتي
  گفتم كه اين بدل كنم آخر سرايتي
  غم با تو گر بود كه مبادا شكايتي

  كند  سر فرويمين مچو ابندر پات ه
  نور عشق تو يابد هدايتي  آن كو ز  
  * 

  نگارينا بنام ايزد چنان زيبا و دل خواهي
  دانم و ليكن چون رخت بينم ترا من ماه مي

  دلم را بستة زلفين خود كردي و خوش كردي
  بينم من از هندوي زلف تو پريشاني نمي

  اتمي بينيبگرد لب خط شيرين ببين يا خ
  شكر گفتار و خوش رفتار چون طوطي و چون كبكي

  يابم بجز چشم تماشايي كه شيخت درنمي
  چشمم چشمه بكشايي چو خورشيد فلك حالي ز

  كه زنجيريست تدبيري نكوتر بهر شيدايي
  لي بر دل نگيرم زو كه آشفتست و شيداييو
  لعلش حلقه و رويي نگين از شيم مينايي ز
  ليكن درگه جلوه چو طاؤسي بزيبايي و
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  اي پيدا و شوري از تو در جانم تو در چشمم نه
   نفس بينم ازان ترسم كه ناگاهمترا عيسي

  ندانم تا چها خيزد اگر ديدار بنمايي
  بزنّار خم اندر خم در اندازي بترسايي

  بتابا نزد خود خواهم كه دارد هجر هم حدي
  بجان آمد ز تنهايي] آخر [يمين دل ابن  
  * 

  اي وصل تو سرماية ادراك اماني
  زيبد كه كند جان هدف ناوك چشمت
  خوش بود باقبال خيالت شب دوشم

  اي آخر بچه موجب گر مردم چشمم نه
  من وصف ازين بيش ندانم كه بهر حال

  تو بگلشن گذرم چشم پرآبم گر بي
  دستت زنجير سر زلفش اگر رفت ز

  توفيق سعادت  شايد كه دگر باره به

  سر تا قدم از بس كه لطيفي همه جاني
  زينسان كه كند بهروي ابروت كماني
  چون روز جواني و خوشا روز جواني

  بينم و از ديده نهاني تو مي عالم به
  در چشم من از غايت لطف آب رواني
  بيند ز گلش خاري و از خارستاني
  نوميد مباش اي دل ديوانه چه داني

  اسپ دوانيدر عرصة ميدان مراد 
  خالص با كه را يمين ابن است هوس سر در
  بدل تو كند جان و جهان گر تو دراني  
  * 

  سرو اگر با قد رعناي تو هم باالستي
  گر مالمت كي شنيدي ا ز خليل آزر بت

  كند خورشيد پيش ساية رويت سجود مي
  چشم مخمور تو هست از زلف مشكي مشتكي

  عارضت مسكين دلمدر هواي آفتاب 
  بندة آن قد همچو سرو آزادم و ليك
  چشمة چشمم ز عكس رستة دندان تو

  آساستي اندام و با كي چنان مطبوع و با
  گر چو روي عالم آرايت بتي آراستي
  وان اثر در پاكي سيماي او پنداشتي
  چون نباشد او چنان بيمار و شب يلداستي

  )؟(  اي مانند دان هم دانم ارواستي ذره
  گر مرا ياراستي گفتن حديث راستي
  پر گهر گشتست آري چشم من درياستي

  بر خيالت عرضه كردم يك غزل چون آب زر
   اين نامة سوداستييمين  گفت رو ابن  
  * 
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  تا در سرايم آن بت مهوش نهاد پاي
  چشم كمان ورش نگه ناوك افكني
  چون شاه اختران كمر بندگيش بست

   در خم زنجير زلف اووار ديوانه
  گر زلف را دمي نبود بر رخش قرار

   دل كناره كرديمين وصل ابن آن دم ز
  آب چشم دل به ام از من نيز دست شسته

  بر تارك فلك دل غمكش نهاد پاي
  درپيش صد هزار جوارش نهاد پاي
  بر تخت الجورد منقّش نهاد پاي

  پايبنگر دلم چه خرم و چون خوش نهاد 
  عيبش مكن كه بر سر آتش نهاد پاي
  كاندر ميان حلقة زلفش نهاد پاي

  ميان كار مشوش نهاد پاي  چون در
* 

  از تو پنهان چكنم هست دلم را هوسي
   هوس مال و منال است مرا]را[هر كسي 

  روز و شب با تو نظر بازي من پنهان نيست
  با حبيبي كه دلم رغبت او دارد و بس

  ر من خلق كندگرچه طاؤس بعمري ب
  ست من همي نالم و او فارغ و اين خود مثل

  گلشني كرد جهان را و مرا بلبل او
  رخ و زلف تو اندر چمن باغ مرا بي

ر ث ا چو  آتش  ك شود مركز  خا   كرة 

  كه بوصلت بودم بار دگر دسترسي
  نبود جز هوس رويت و نيكو هوسي
  مفلسي را غم از شحنه چنانك از عسسي

  آرم نفسيروزگارم نگذارد كه بر
  برم جز مگسي در زمانش نربايد ز

  كاروان را چه غم از نالة زار جرسي
  گل جان بر در جانان نفسي ام بي بوده

  گل و سنبل ننمايد بجز از خار و خسي
قبسي رد  رآ ب ه  شعل ز  ا دلم  ور  ن ت ز    ا

   را زره لطف بجوييمين اين زمان ابن
  گر نيابي دگرش باز و بجوبيش بسي  
  * 

  خون خواري دلبرا تابكي ز
  تو چنان مستي از شراب غرور

  آتش حسنت خرمن مه ز
  بست چشم مستت بجادويي در

  تا دلم آفتاب حسنت ديد
  يك ره آخر بر غم بدگويان

  بيش ازينم مدار در خواري
  كه خوري خون و باده پنداري

  نيم جو داري گر بسوزد به
  اريبر دل من طريق هشي

  گشت چون ذره از سبكساري
  چون رخ خويش كن نكوكاري
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بكوري دشمن ي  چه شود گر  ر ا ز ا ي ن ن  ا ت س و د ر  ط ا   خ
ود ب بخت  ار  ب زير    گرچه در 

   بصد زارييمين  هست ابن  
  * 

  پري رخا تويي آن كس كه در جهان نكويي
   كردم ز عكس اللة رويت]كه[ي ينظر بسو

  گل گفت رخ تو بلبل سرمست ديد و با
  ه شوي همچو روي او بطراوتگمان مبر ك

  بيا و خوش بنشين بر كنار مردم چشمم
  فداي خاك رهت جانم اي نسيم كه گويي

  حد مپيچ سر زلف رو كه مصلحت اينست ز
  هنوز ضربت چوگان زلف يار نديدي

  نظير خويش نداري بهر صفت كه بجويي
  خار هر مژه بازم گلي شكفت ببويي  ز

  نكوييكه گرچه نازك و رعنا و دلفريب و 
  آب ابر بشويي  هزار بار اگر رخ به

  كه راست همچو سهي سرو بر كنارة جويي
   بخم زلف او كه غاليه بويييا گذشته
  گوي چه گويي ]به[تاب بچوگان زند  گرت ز

  قرار چو گويي بگوي كز چه برين گونه بي
   نيست كس موافق رايتيمين بسان ابن

  مخالف روييتو ماه روي بگويي چرا   
  * 

  آنك بر ماه زد از عنبر سارا رقمي
  نورچشم خود و شادي دلش دانم داد
  ماهر و يا دهن تنگ تو جاي سخن است

   حسني و اين طرفه كه هر جا كه روييوسف
  )؟(  همه عمر بخواب ديده آزر بنگر به

  گوييا قامت و رخسار ترا درنظر آر
  تو سقيمچون ميان تو نحيفيم و چو جسم 

  زان سبب بر الم داغ دلم رحمت نيست

  مشكين علمي  كسوت حسن بياراست به
  هر زمانيم سپارد بدگر گونه غمي
  كه نمايد بشكر خنده وجود عدمي

   رودت بر عقب از جان حشميچون سليمان
  نديدست خيال چو تو زيبا صنمي مي

  هر كه باور نكند بر سر سروي ارمي
  كرم باز بگيري قدمي  چه شود گر ز

  كه نداري الم اي جان و مبادت المي
   كشته چه باكيمين عشق تو شود ابن گر به

   بدميمار لعلت كندش زنده چو عيسي  
  * 
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  دلم بر بود عياري دل آرا از جگر خواري
   نفس بينمكنونش در صليب زلف آن عيسي

  خون دل سخن گويم كه تا چشمش زمعاذ اهللا 
  بيند مرا هركس كه در عشقش چنين سرگشته مي 

  گر بيند بچشم من جمال اوامالمت گوي 
  دارم دهد بوسي و منّتها همي بجاني مي

  هجرانت جفا خوشتر نگارينا بسر باري به
  قريب دشمنان مشو عهود دوستان مشكن
  بسوي گلبن وصلت گذر بر تيغ اگر باشد

  ت پيماني چو گردون سخت پيكاريچو گيتي شس
  آلودي  ...مشك  چو رهبان ميان بسته به

  بيماري  مرا كي شربتي آخر دريغ آيد ز
  گويد برو آخر پي كاري طنز و طعنه مي به

  من درين كارش نباشد هيچ انكاري دگر با
  بينيم بهر سويي خريداري چو از هر سوش مي

  بس است اين بار بر جانم منه زين بيشتر باري
  غياري چو سنگ آرند همي داني مده ياري با

  بزير پاي مشتاقان نمايد كمتر از خاري
   هرگز شكيبا از جمال تويمين  نگشت ابن

  بلي بلبل كجا دارد شكيبايي ز گلزاري  
  * 

  دل ستاني چه بود كه تو نداني صنما ز
  سوي جويبار بگذر كه تواضع قدت را

   بخوابتسحري خيال رويت بنمود رخ
  سيه غبار گفتي  چو نشست بر عقيقت ز

  چو من آن محل ندارم كه بگيرم آستينت
  نيم جاني كه مراست قصد كم كن صنما به

  دلم ار شود چو ذره بهواي مهر رويت
  تيغ عشقت شوم اي نگار كشته من اگر به

  مرساد چشم زخمت كه لطيف داستاني
  چو بنفشه سر درآرد قد سرو بوستاني

  نعيم اين جهاني د چشمم زبجز آن ندي
  شراب ارغواني كه بنفشه شد شكفته ز

  در براني سرما و آستانت اگرم ز
  ميان جاني شكيبم از جان چو تو در كه نمي

  سوال رخ نتابم بجواب لن تراني  ز
  حيات جاوداني  ندهم چنان هالكي به

ز يمين  ول  پسر  ا د  فتا ببال    عشقت 
  قضاي آسماني  چه كشد ندانم آخر ز  
  * 

  ارينا بدين خوبي دو هفته ماه را مانينگ
  دانم ترا من جان از آن خوانم كزين خوشتر نمي

  جهاني در هواي تو چو ذره گشته سرگردان

  اگر صورت پذيرد جان تو زيبا صورت آن جاني
  جان خوشتر بود تو سيم برآني وگر چيزي ز

  جهانگيرست حسن تو بلي خورشيد تاباني



٥٠  

  

  

  دل بيرون نخواهم كرد مهر روي چون ماهت ز
  دمي ديدار جانان را بصد جان باز نفروشم
  مرا گر كشته بر فتراك خود بندي ازان خوشتر

  د و گر در باغ بخراميآن قد چون شمشا تو با
  هزاران جيب و دامن را توان پرمشك چين كردن

  داني كه باشد كنج ويراني كه جاي گنج مي
  داني چنان نادان نيم آخر خداوندي تو مي

  ني زنده بر خاكم عنان از من بگردانيكه ما
  بآزادي شود بنده قدت را سر و بستاني

  زلفت گر بيفشاني  بباد آستين گردي ز
  يمين دارد هواي زلفت اندر سر بس كابن ز

  گردد دماغش از پريشاني دمي خالي نمي  
  * 

  اي بزلف آفت انسان و برخ رشك پري
  مني  عمر،مني  جان،مني جان راحت

  و ذره نكند ميل هواتدل نباشد كه چ
  زلفين چو زنجير بود بستة آن سر

  مهر رخ چون ماه تو گشتم چو هالل من ز
  چشم سرمست تو اي دوست بالييست سياه

  بين من مسكين است سرمة چشم جهان
   كه در آفاقديد]كس[نرگس مست تو هر 

  روز پيروز كسي راست كه در وي نگري
  گذري گرنه اي عمر بگو كز چه چنين مي

  خورشيد فلك خوبتري ن تو مهروي زچو
  هر كه او را دل ديوانه ربودست پري

  جاي دگري همچو مه گرچه كه هر روز به
  كه بهر گوشه ازو جان و جهاني ببري

  )؟( سپري مي مي گاه به خاك آن راه كه گه
قمري  گفت ز فتنة دور    نهار كه تو 

   در سر سوداي تو كرديمين جان و دل ابن
  شادبادا دلت ارچه غم جانش نخوري  
  * 

  تويي كه در رخ رخشان صفاي جان داري
  گهي كه تيغ زند آفتاب طلعت تو
  اگرچه آينه را آهنين دلي باشد
  هواي گلشن كوي تو ساختست مرا

  تاب سنبل و از خواب نرگست نبود  ز
  غمزة خويش  همه ستمگري آموختي ز

  چه دردهاست كه در دل ندارم از غم تو

  پسته شكر همي باري نگاه خنده ز
  كند چو ذره دل عاشقان سبكساري
  ولي تو در دلش از چهره مهر بنگاري

  شور و گريه و زاري چو ابر آذاري  ز
  مرا نصيب جز آشفتگي و بيماري

  چهره نياموختي نكوكاري  چرا ز
  ولي دواش توان كردن ار تو بگذاري
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  دم از خرد ياريدرين قضيه طلب كر   در چه زنخدانت]دلم[خواست فتاد 
   چه چاره كنديمين چه گفت گفت كه ابن

  )؟(  لب آن چاه را نيساري ببوسه تا به  
  

* 
  تويي چو ماه ولي ماه سرو بااليي
  بر آب چشمة كوثر درخت طوبي نيست

  ام چو تو چابك سوار در صف حسن نديده
  كس شكايتي نكنم تاب زلف تو با  ز

   چشممبسان نرگس سرمست سر بسر
  ام همه عمر وار همه گوش گشته بنفشه
  زنجير... ... ... ...   دست تو افتد  اگر به

  تويي چو سرو ولي سرو سيم سيمايي
  نظير قد تو در چابكي و رعنايي

  تنهايي هزار قلب فزون بشكني به
  ايست سودايي از انك دانمش آشفته

  در انتظار كه چون گل جمال بنمايي
  ا چه فرماييدر استماع كه تابنده ر

  جيب شيدايي  برآورد سر همت به
   وصف پستة تو كنديمين گهي كه ابن

  بود چو طوطي گويا گه شكرخايي  
  

* 
  حبذا لعل مذاب اندر بلورين ساغري
  آن پري پيكر كه بت گر مثل او زيبا بتي
  در سر ماهست ساقي از مي دوشين خمار

  شود زان ميي كز آبگينه درفشان چون مي
  آفتاب و آخر گردون نمايد درنظر

  آب و آفتابش آتش است ليك گردونش ز
  تا بنوشد بنده بر ياد خداوند جهان
  كوست در عالم سزاوار سري و سروري

  از كف ياقوت لب در دانة سيمين پري
  گردد بصنعت آزري  ...تا ابد پيكار دارد 

  مست مان كرد آن بتا در ده ميي پس ديگري
  مد آبي گداز آن اخگريهست چون در منج

  پر مي گلگون حباب اندر بلورين ساغري
  هاي او شرار و هر شرر زان اخگري ذره

  صاحب اعظم جالل ملك و دين آن سروري
  تا نه پنداري كه باشد سروري در هر سري

   را در سر استيمين تا هواي حضرتش ابن
  فشاند ابر خاطر گوهري بر خيالش مي  
  

* 
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  چون زلف خودم كار پريشان چه كنيباز 
  يافتند گوي دلم در خم چوگان غمت
  دل چو سوداي سر زلف تو مي پخت خرد

  نروي كنم زاري و بر راه دلم مي مي
  ام سايه صفت در پي خورشيد رخت كرده

   سركوي]و[من و تو مست خرابيم و شبست 

  باز چون روي خودم جزع در انسان چه كني
  يه چوگان چه كنيگوي سيمينست پس از غال

  گفتش اي خام طمع كار پريشان چه كني
  گر بزورت برم اي سرو خرامان چه كني
  گر بدست افتي و دور از تو رقيبان چه كني
  گر بگيرد عسست با من ازين سان چه كني

  يمين اي ابن جانان ده و از غم بره جان به
  جانان ندهي ساده دال جان چه كني گر به  
  * 

  رسي اي صبا گويي كه از خاك خراسان مي
  درد دل راهست اميد به شدن زين پس چو تو

   نسيم پيرهن برداشتهاز بر يوسف
  جان چيزي بايد از جانان سحرگاهي كه تو

  كشتگان تيغ هجران آشكار كني با مي
  كنم بين مي خاك پايت سرمة چشم جهان

  يمين راه آفت هست الحق اي صبا كابن
  ي صبا بگذر بچين زلف مشك افشان دوستا

  دست هجر آمد جان مشتاقان بلب گو ز

  رسي كاتش دل را بجاي آب حيوان مي
  رسي از بر دلدار من بابوي درمان مي

  رسي  كنعان ميمهر نور ديدة يعقوب
  رسي  ميهدهد آسا از سبا سوي سليمان

  رسي قان گرچه پنهان ميخل  زمعجز عيسي
  رسي بهر عزّت كز در آن شاه خوبان مي
  رسي بر تو جان افشان كند كز كوي جانان مي
  رسي گرچه آنجا از پريشاني هراسان مي
  رسي وقت را درياب اگر فرياد ايشان مي

* 
  اكنون كه نسيم نوبهاري
  شاد انك نهد چو نرگس مست
  بايد كه بداني ار بداني

  نك روزيجهان جز آ حاصل ز
  در پاي گلي بگام اميد

  ما نيست درياب كه مغتنم ز
  در فصل خزان كه ضامن تست

  مشكباري بكشاد نفس به
  سر بر پي سرو جويباري
  نيك و بد عجز و كامگاري

  بخت ياري انك بود ز گر ز
  با سرو قدي دمي برآري

  گساري يام نشاط و ميا
  با موسم باد نو بهاري
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  غم مينديش   زيمين اي ابن
  تو ديگري سپردست كان را به

  تا جام طرب بدست داري
بديگر نيز  ا ]ي[تو    ريسپ

* 
  اي آفتاب حسن تو در اوج دلبري
  من ذرة هواي توام روي را بگير
  بهر نظارة رخ تو جان عاشقان
  با قد چون صنوبرت آزاد سرو را

  رسد بر ماه و آفتاب ترا ناز مي
  شكبارگر آفتاب را خط شيرين م
  ايست با چون تو آدمي بر دانا فسانه

  دهد كه دهي داد عاشقان دستت چو مي

   مشتري]و[وي تاب آفتاب ترا ماه 
  كائين آفتاب بود ذره پروري
  آيند بر دريچة لب چون تو بگذري

  )؟(  بستي كمر چو ني سرو از بهر چاكري
  زيراك از منازل اين هر دو برتري

  ريگو روي ماه را سر زلفين عنب
  گفتن حكايت از ملك و حور از پري
بگذري ر  اگر بحال من زا   وقتست 

   بين و رحم كنيمين پيري و ضعف ابن
  تا از جمال و جاه و جوانيت برخوري  
  * 

  مستزاد
  زيبا صنما يك نظرت اهل صفا را

  از ملك جهان خوشتر
  يك شكّر ازان پستة خندان تو ما را

  صد بار ز جان خوشتر
  ي سرو سهي بندة باالي تو برخيزا

بنشين دة من    بر دي
  زيرا كه سهي سرو بود حسن و بهاران

  بر آب روان خوشتر
  هر شب كه خيال رخ چون روز تو بينم

  تا روز سپيد آن شب
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  عيشي بود آن مفلس درويش گدا را
  از عيش شهان خوشتر

  تا خوانده چو بختم ز در حجره درآمد
  جانانه ز خوبي خوش

  ر حجره و بكشاد قبا رادر بست د
  وين خوشتر ازان خوشتر

  گر جان گران مايه رود در سر سوداش
د ش ا ب ن  ا ر د ر  ي ق و   ت

  در رشتة بازار كرم اهل وفا را
  از سود و زيان خوشتر

  هو صبانية در نافه كشايي
زلفش چين سر    در 

  بويي كه كند همنفسي باد صبا را
  از عنبروبان خوشتر

   راينيم پيوسته از آن سيم سرين ابن
  باريست گران بر دل

  سر و پا را يا محنت ايام درين بي
  آن يار گران خوشتر

* 

  مربع
  با ابروي تو بدل ربايي

  جمال تو خجالت دارد ز
 

  انگشت نماي چون هاللست
  خورشيد كه مظهر جمالست

 
  اي از تو جهان حسن آباد
د ا ب ن  ا م ا ر  د كمال  عين  ز    ا

  دادايزد همه حسنها ترا 
  غايت كمالست  حسنت كه به
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  يك صبحدم اي نسيم خوشبوي
  كز مويه تنم شدست چون موي

  

  بگذر سوي آن نگار و برگوي
  وز نالة زار همچو نالست

  
  وش ماييم ز عشقت اي پري

  در هجر تو نيست زندگي خوش
  

  با چشم و دلي پرآب و آتش
  باز آي كه نوبت وصالست

  
  دل كز تو صبور گشت يارا

  را شكيب ياراگر هست ت
  

  دل نيست كه هست سنگ خارا
  باري ز تو صابري محالست

  
  گفتم كه خيال چون تو ماهي
  ليك از غم چون تو دل پناهي

  

  خوابگاه گاهي بينيم به
  خواب آيدم اين هوس خيالست

  
   ز عشق رويتيمين  گر ابن

  
  برباد شود چو خاك كويت

  دام مويت بيرون نرود ز  
  

  او كه بسته بالستمرغ دل 
  * 

  مسدس
  آمد بر من نگار سرمست

  جست بند عشق مي هر دل كه ز
  بگسست زمام عقل از دست
  اي وصل تو اصل شادماني
  برخيز و بيا چنانكه داني

  رهاني كان كس كه تواش همي
  گلزار  هنگام سپيده دم ز

  گفت بگوشم اين خوش اسرار مي
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...   

  بردوش فكنده زلف چون شست
  بست زودش بكمند زلف مي

  چو در من بيقرار پيوست
  تواني درمان دلم چو مي

  برهانم ازين غم نهاني
  از محنت روزگار وارست
  آمد بر من نسيم اسحار
  از گفتة بلبالن بيدار
  بايد كه بود بهار سرمست
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  خوناب گرفت زلف سنبل
  ست چهرة گل عذرا صفت

  شاد آنكه گرفت ساغر مل
  اكنون كه صبا چمن بياراست
  اسباب طرب همه مهياست
  شـاد آنكه گه صـبوح برخـاسـت

  آورد صبا دم قرنفل
  چون وامق عاشق است بلبل
  با يار سمن عذار بر دست

  پير است دهقان قد سرو را به
  هنگام نشاط وقت صحراست

  عيش بنشست  بهيمين چون ابن
* 

  رباعيات
  دار كجاست و آن كجاهاست كه نيستدل

  بيني عالم همه اوست ور جز او مي
 

  در عالم اوزان چه صفاهاست كه نيست
  اندر نظرت آنچه خطاهاست كه نيست

 
  مطرب و مي جور سرشتي گر هست  با
  زين مطلب دوزخ و بيهوده متاب به
  

  يا آب روان كنار كشتي گر هست
  كاينست و جز اين نيست بهشتي گر هست

  
  لفت كه حيات دلم از بوي ويستز

  از سنبل تر بر سمنت چو گانيست
  

  همچون دل من هزار در تويي و تست
  هر جا كه دلي شيفتة كوي ويست

  
  اي دل چو سروكار فلك پيدا نيست
  گر با تو كند دشمني اي دوست مرنج

  

  نيكي و بديش هيچ پا بر جا نيست
  تواش تنها نيست  همه هست با ليكن با

  
  ه چون قرابه غماز شدستخصم تو ك

  بر خاك مذلّت اوفتاده چو حصير
  

  چون كاسه شكم پرست و آزار شدست
  در ياي جماق بر سر انداز شدست

  
  پرور اشيا شد آن آب كه روح

  
  هم اوست كه گه خامش و گه گويا شد

  در دور وجود ابر شد و بار دگر  
  

  شد قطره و قطره باخر دريا شد
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  نگرد ييارب چورسي در تو و خود م
  كند كردة اوست گر نيك و بد آنچه مي

  

  معلوم همي گرددش از روي خرد
  او كيست بگويي كه كند كار بخود

  
  آن چيست كه چون ابروي جانان باشد
  در بحر ضمير خويشتن شست آمدار

  

  قلب وي مشوسشيش يكسان باشد
  ست خندان باشد كان چيز كه در شست

  
  بشنو پسرا يك سخن پير پدر

   نيايد اين حديثت باورانك ور ز
  

  زر منشين كه كار زر دارد زر بي
  در معني اين رباعي خوب نگر

  
  عمر  چون نان حسن غم برساند به

  الضعف دو سر و ذاك في شهر صفر
  

  از خاصة ما برة فربه يك سر
  سال بيست بر چارده بر افزوده ز

  
  اي عارض تو تازه چو گل وقت سحر

  پا ننشاند گردست اجل مرا ز
  

  ام بار دگر باراي كه عزم كرده
  ما در سر كوي عشق در بازم سر

  
  در هجر لب چون عسلت اي دلبر

  نخت ناگه كنم از فتنة سيب ز
  

  آسمان آه سحر بگذشت مرا ز
  مانند چراغ پايه آبش بر سر

  
  اي شمع روان تا رود از طبع مالل

   دلم همچو ترنج]د[نخت كر سيب ز
  

  در ده گلبون يك قدح ماالمال
  در ديده چو كرات كشاد آب زالل

  
  خصمت چو قرابه سست حالش بينم

  كند سرزنشش از كس كه چماق مي
  

  محالش بينم زان كاسة سر پر ز
  دايم چو حصير پاي مالش بينم

  
  گويم لغزي گرش تو آري بيرون

  
  دايم كه بنزديكي تو هست كنون

   عشق]ن[آن چيست كه چون بر شمري همچو  
  

  عشرش نه فزونتصنيفش نه كم بود و 
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   در سراي خود پيوسته]كه[زنهار 
  پي بستن و اين خوش سخن است  درآ ز

  

  دار بهرحال كه باشي بسته مي
  در بسته خداوند در از غم رسته

  
  گردش آسمان بود پيوسته  با

  دايم غضب مالك عرش و كرسي
  

  بادا سر دشمن از حماقت خسته
  گردنش بر ميهمان خواري بسته

  
   دل وگر بد باشيگر نيك زيي اي

  وان لحظه كه با خود او فتادي ز جهان
  

  در فن خود آن به كه سرآمد باشي
  زنهار در آن كوش كه بيخود باشي

  
  قضا نباشد كاري خوش باش كه بي

  تدبير خرد در بر تقدير بود
  

  بر دل منه از ماندة محنت باري
  چون مكرمت مستي بر هشياري

  
  گر عمر بود بينيم احوال بسي

  رفته و نا آمده كو دست رسيگر 
  

  ور هم نبود بدان ندارم هوسي
  از دست مده تا بتواني نفسي

  
  يك كوزة مي كجا و كو جاناني
  بر لعل لب تازه ترش آب حيات

  

  ام سر برياني در پيش نهاده
  چون استره تيز كردة من دنداني

  
* * *  

  


