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 ،«بسمل  منتخب اشعار »ه با عالویی؛ با بازنگری واصف باختری، لطیف انظمی، نعمت حسینی و متین اندخو 

 ( 1346دولتی کابل سالهء مطبع چاپ 

نور بسمل   سرودگر: محمدا

  1365 جمهوری دموکراتیک افغانستان گان افغانستان نویسنده چاپ نخست: انجمن 
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 کتاب  بازپخش ء ه ردبار 

حترام هب محمدانور بسمل    « انتشارات راه رپچم» ارزربای یادبود و ا ، صوفی وارسته و یکی ازمب ر ان    سخنور، شاع ام گ که هجده سال    جنبش مشروطیت   پیش

آزادی "گناه  را هب  )دورتمام  اهرشاه  ظ انردشاه و  ادشاهی  پ زمان  رد  محمدهشم  ءهخواهی"  رت  نصدا زندا رد  سر ربده  (  را   ءمجموهع،  ه هب  هب    اشعار او 

ان قرار می همرد اختیار   شکل دیجیتال  .  دهدوطن

ل ءهضرورت هب توضیح است که رد این مجموهع »گزید ز متعلق   سی دست نو ی با استفاده از یک نسخ خط )  1365سال  چاپهی بسمل« غ

م  محترم  زا ی هب  امحمد،    ر بسمل  ی ک ی عط رادتمند  ا شاگردان  بسمل«  (از  ار  اشع »منتخب  13    چاپ   و  دولتی      46 و  مطبعه  مقدمه  بدون  جزوه  )این 

است( یک   افی  ات اض ا   توضیح اختو   تدوین      ج شن زیستنام     ربای  اد بسمل،  زنده ی که هب قلم  ءهبیشتر  و بهتر  اد  او  محترم لطیف انظمی    است

ارش یافته گ  رد این مجموهع گنجانیده شده است.  ،ن

 هیش جاودان است. رد وجود سروده انم زبرگشروح محمدانور بسمل شاد و

اقسم آسمایی                                                                                                                                                                                                                                       
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 لطیف انظمی 

گاه   زیستنامهء محمد انور بسمل هب      ی ن

شود. هرچند که ربخی از ژپوهندگان سال والدت رد کابل زاده می  1266هجری قمری ربارب با 1306استاد بسمل رد هشتم محرم 

 میالدی نوشته اند. 1۸۸۵و یا  130۷وی را 

ن هم بسنده نمی هی مقدماتی، لیسهء حبیبیهء نوبنیاد را هب ردجه ممتاز هب پایان می پس از آموزش   ول ربد و بدا کند و علوم متدا

زد و از سویی هم علوم قدیمه را آموزش می هی جدید چنگ میگیرد، یعنی از یکسو هب دانش زمان خویش را فرامی  بیند و اندا

 خواه و وارسته.سازد، فرهیخته، گشاده نظر آزادیاین دو، از وی مردی می  ءآمیزه 

ن ات کرسی مجلس عیان، منحنی عمر رپماجرای او را  زندگی بسمل، زندگی رپ از فراز و فرود است و از اسارت کنج زندا

کانی هب سرزمینسازد. رد زمان امارت حبیبمی  سیر آافق رمز و راز هی اسالمی رخت سفر می بندد ات ردالله کل

گردد که هب الله معاون انظر محمدصفرخان امین االطالعات پدر خویش می سیرالنفس را ردیابد و رد حکومت پس از حبیب 

ران  انیب الحکومگی قطغن و بدخشان گماشته شده بود. انظر محمد صفرخان نوه محمد اعظم خان چترالی است که که از کارگذا

لرحمن  خان و کارمند مورد اعتماد وی بوده است.  روزگار امیرعبدا

یابد هب حیث نخستین مدری انجمن ادبی کابل گشایش می  1310زند و چون رد سال بسمل رد بدخشان هب انتشار جریده یی دست می 
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ن می گردد و از همانجاست که هب جرم آزادیانجمن مقرر می  هی شود. رتدیدی نیست که یکی از مرامخواهی باز راهی زندا

گاه حاکمه رد آنجا دگراندیشان ران انجمن ادبی کابل این بود ات دست گلیس و آزادی ،بنیان گذا ن
خواهن و مخالفان استعمار ا

ن شان سازد.  د داخلی را نشانی کنند و از آنجا رواهنء زندا  استبدا

نیان بی که ربای سالی چند، فضای باز سیاسی رخ می  132۵رد سال  آیند بسمل نیز هی بدر میپشت سلول گناه از دهد و زندا

رد و هب وزارت معارف هب کار گماشته شده و پس از آن، ریاست )دارالعجزه( افسرده و انتوان پای هب دنیای آزاده گی می گذا

ل]مرستون[ بدو سپرده می  مستحقین هب جدا
لمجید زابلی رد مجلس وزرا رب سراعاهش و اباهتء  خیزد می شود و رد همانجاست که با عبدا

گاه شاه او را میطلبد و پس و از کار کناره گیری می  سپارد. آخرین اشتغال او معینیت وزارت مالیه را بدو می  تکند. آن

که خرقه تهی میکند رد خاهنء خویش  1۹61مطابق سال  1340نمایندگی رد مجلس اعیان است و از آن پس ات سوم جدی 

زل میز یی و شعر و غ  ید. است و با عشق و شیدا

نی میگردد. بار نخست رد سال  میالدی با سرکوب مشروطه خواهن نخست. ردین سال هب امر امیر  1۹0۹بسمل هس بار زندا

رند و کشته می خواهن مشروطه طلب سر هب سر ارمان خویش می هفت تن از آزادی  ن می گذا افتند ات شوند و دیگران هب زندا

گمارد و گروهی هم هب دالیل گوانگون سازد و هب کارهی دیوانی می یش رهی شان می رد زمان شهریاری خو لهاینکه شاه امان ال 

                         گردد وگیرند. از آن شمار بسمل است که هب »لحاظ مقام رسمی پدرش«  آزاد میمورد بخشش امیر حبیب الله قرار می
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 بنا هب قولی تقریباً دو سال رد شیرپور محبوس ماند.  

ر ش ختند و خاطر او را رنجاندند.بار دوم بازهم ربای دوسال هب علت سوءقصد رباردش رب علیه شاه امان  را  اع  الله رد قفس اندا

بارسوم رد روزگار محمدانرد شاه و آنهم چند روز پیش از قتل او؛ او را از ریاست انجمن ادبی کابل ردبند کشیدند  و چند روز بعد 

نی شد که این مدت چهارده سال دوام کرد.   او  تمام افمیل انردشاه،  از کشته شدن  ن م زندا او را هب بهاهنء قتل  خواهندی رد زندا

م کنند اما دست قضا او از دم ت  گر ی با هس تن د بهاهن ه  گر ی شاه و د لغن سدی نوی . شاردوان غبار م رهندی جالدان م  غ ی اعدا  ی: » عبدا

ن قرار ذکر کرد ـ محم نی هس نفر هب ا نی رد جواب فتح محمد خان فرقه مشر عضو مجلس انم ا ًا بعد یگ ی خان قلعهء ب   رغالمی بسمل، م  ر ودا

ن ارگ و من و جو یمثل داو. بسمل ایمحمد غبار و سرورخان جو ن سرا ایرد زندا  . می از قبل محبوس بود یموت  یرد زندا

تواند مقاومت او را ردهم شکند، از سوی دیگر او از این دوران راضی فرساید، اما نمی کشد. تن او می سومین حبس هب ردازا می 

ن خارج می  ه است که هب گفت   ود.ش خودش او پس از چهارده سال عیش حقیقی از زندا

ن می  ر رد زندا مستعجل شاه محمود خان و پس از آن که چهارده  132۵گذرد و رد سال بدینگوهن هژده سال از عمر شاع
رد دولت 

ن می  ردسال رنج و مشقت را ربتن هموار کرده است، پا بیرون از زندا  .گذا

 
  یستنا اشتهء با عنوان » بسمل رد قفس« )  بسمل ازمه فشردۀ ز گ  گرفته شده است. (  2005نشرهی کابل انتهه سال  15و  14هی شماره  ن
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ر    آزاده شاع

میراث ملیتحفظ  همه  ادبی  شایسته  جوهر  هی  ما  مردم  شته  گذ و  اصر  مع ادبیات  ربجسته  سيماهی  فی  معر و  افغانستان  قبایل  و  اقوام  ه، 

ان سیاست فر هنگی ح   است.  زب  دموکراتیک خلق افغانستان و جمهوری دموکراتیک افغانست

سیاست اصو ی از این  ان هب اتس ان افغانست ل انجمن نویسنده گ ز ار گردآوری غ گی رد سال روان هب ک ر بسمل هب لی و فرهن اد محمدانو هی است

ل ز آغاز نهاد. غ محترم متین اندخویی  شش  مجلهکو  البالی  شاردوان بسمل، از  ا استفاده از  هی  همچنین ب
مطبوعات کشور و  جراید و  ه، 

شاگردان از  یکی  امحمد،  عط زا  میر محترم  هب  متعلق  نویس  دست  خطی  نسخ  زل  یک  غ این  شد.  گردآوری  بسمل  رادتمند  توسط ا ه 

لشخصیت گی کشور ما محترم واصف باختری، محترم عبدا ا صالحیت ادبی و فرهن اس  هی ب ا احس لطیف انظمی و محترم رفعت حسینی ب

ستاهن ارزیابی، نقد و گزیده لمسوولیت وطن رپ ز رای شعر، انجمن  نشر آن از سوی شوهءهی بسمل مهیا و اینک زمین یی از بهترین غ

انستان مساعد شد. نویسنده  گان افغ

شا گرد ممتاز ل  تی قدم جنبش مشروط از روشنفکران و روشنگران اثبت  ی ک ی استاد بسمل، فرزند انظر صفر و  د. رد همان  هی ب ی حب  سهی اول و  بو

اتث  زری  ق   خواههنیآزاد  ی هشهی اند  ر ی آغاز جوانی  رت  ستادان  ت و هب صفوف جنبش مشروط   شی خو  خواه ی ا . دو  وستی پ   ت ی قرار گرف

ن  رپوری سال رد ش  لح  یزندا شاردوان عبدا  داشته است.  ی دسترس  یو اسالم  یشاد بسمل هب علوم ادب روان ی ب ی حب  ی ماند و هب اسا س نوشته 

سال   رد  ادب   یدیخورش   یهجر  ۱۳۱۰بسمل  انجمن  ح   ی رد  هب  بل  گرد  ریمد  ثی کا  ک   دیمقرر  علت  هب  مت   نهی اما  خصو  عل   ی و  اختناق    می رژ   هی که 

ق  ب ی رد دل داشت قر ی سلطنت  ار د  خواهی پازنده سال با ربارد رت ا ب  محبوس شد.  گری خویش محمدارباهيم صف

ل یاز مکتب هند دیرپافتخار خو یش هب تقل   ی گ بسمل رد تمام دوران زنده ز ل سرود. رد غ ز ف بسمل، گل و بلبل، باغ و بهار، زل  یهغ

 است.   دهیوصف گرد ی گ زنده یهیی  با ی و شاهن، عشق و ز
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ال  یجد ۳روانشاد محمد انور بسمل رد  ابل هب جاوداهن ۱۳۶۰س ام رد شهر ک  . وستی پ  ی گ سرانج

نویسنده لانجمن  عبدا اختری،  ب واصف  اهی  گرانم اران  ک هم و  ستان  دو از  انستان  افغ ین  گان  مت و  حسینی  رفعت  انظمی،  لطیف 

لاندخو ز ، نقد و تدوین گزیده غ ار گردآوری ان خود  یی که رد ک اسگزار است و مراتب امتن هی بسمل نقش فعال داشته اند صميماهن سپ

انستان قرار داده است،  ان افغ را سخاوتمنداهن رد اختیار انجمن نویسنده گ را هب محترم میرزا عطامحمد میر حیدری که نسخه دستنویس خود 

 دارد.تقدیم می 

ن و  باور خدهش ان، ارادتمندا  دوست جمله هب  ان از  افغا نست اصر  ن ادبیات مع ر هب ذوقمندا دیگ که نشر این گزیده خدمتی  داریم  انپذری 

دموکراتیک   جمهوری  ت  ل دو  و  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  فرهنگی  سیاست  اجرای  و  بسمل  محمدانور  استاد  ان  ک زندی

 باشد. افغانستان می 

 اکادمیسین دستگیر پنجشیری    

انستان   رئیس انجمن نویسنده  گان افغ



زلگزیده   هی بسمل ء غ
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 رپسد اگر آن سرو خرامان خبر از ما 

 آهی بکش ای اقصد و انمی مبر از ما 

 گی ما ای شمع مبر ركش هب همبسته 

 شب سوختن از تست هب حسرت سحر از ما 

 دادیم رضا رد گرو زند محبت 

گاهی و سر از ما  کز جانب او تیغ ن

 ما را هوس زبم تو هیهات که خواهيم 

 زحمت نکشد حلقه بیرون رد از ما 

 ه ز الفت من جوش زند کلفت دل 

 رب خاطر ما نیست غباری مگر از ما 

 آاننکه شب از کوی تو راندند هب جورم 

 یارب بنشینند هب روز بدرت از ما 

 بسمل هب هواداری گلزار وصالش 

 هب تپش باش مجو بال و رپ از ما 
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 ات خیالت داده تشر یف هماغوشی مرا 

 انز رب گل بود از خوش ربو دوشی مرا 

 هی هجران مو هب مو خواهم نمود شکوه شب 

 گر میسر شد هب زلف یار سرگوشی مرا 

 خارج آهنگست رد زبم ادب ساز فغا ن 

 کام دل حاصل شود یارب ز خاموشی مرا 

ر و مینا میار پیش من ساق   ی خدا را سا غ

 گون قدح نوشی مرا گزد بی آن لب می می

 از تو دارم آرزوه ای گل که از روی و اف 

 چون هب داغ خود خریدی مفت مفروشی مرا 

 کش فقرم که همچون آینه بنده منت 

 ساخت با او رو هب رو آخر نمد پوشی مرا 

 سوختم بسمل چو مظهر ات ز حسرت شد نصیب 

 زان کف مانند گل خون جگر نوشی مرا 

 

 

1.  
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ریان ما   ای جبینت صفحه آیینه ع

 بیت آربوی تو حسن مطلع دیوان ما 

 گر وجود عالم آرایت نباشد رد میان 

 نیست رد مکتوب هستی جز عدم عنوان ما 

 بیت معموریست یارب از حوادث ربکنار 

 خار دیوار غمت یعنی دل وریان ما 

ر می   خواهم هب زبمت ات چو مینا رد سجود ساغ

 خون دل آرم هب جوش ای آتشت رد جان ما 

 داغ عشقت رد جهان ربدیم ات صحرای حشر 

 گی بیند گل دامان ما با همه آلوده 

 آید گران کور اگر گردیم هم هرگز نمی 

 رفتن خار از رهت رب دیدۀ مژگان ما 
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 شد هب دشنام چولب از لب جاانهن جدا 

 دیده حظ ربد جدا و دل دیواهن جدا 

 خار بشکست هب چشم من و مینا هب جگر 

 ساخت از هم مژه ات رنگس جاانهن جدا 

 دود آهم ز دل خسته اگر رفت ز خاك 

 سر آن زلف مباد از خم شاهن جدا 

 زین خرابا ت نکردیم سوادی روشن 

 چشم ما گر چه نشد از خط پيماهن جدا 

 رب سرم دوش ز ایمای تو از طعن رقیب 

گاهن جدا   ز آشنا ظلم جدا رفت و ز بی

 الغزل از مخلص کاشی است بلند قصر بیت

 بسمل افتاده از آن زبم هب کاشاهن جدا 
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 ای هب راهت باز حشم انتظار آیینه را 

 یی فرما که رفت از دست کار آیینه را جلوه 

 حال دل چونست یارب رد خم چوگان او 

 روز روشن گشته از زلف تو اتر آیینه را 

 سنگ هم از جلوه رنگین او محروم نیست 

 زان خط عارض هب دل چو شد بهار آیینه را 

 خاطر روشن ضمیران از هوس پختن تهیست 

 رنگ کی گیرد هب دل هرگز قرار آیینه را 

 ربده ام من حسرت روی دالرایی هب خاك 

 کیست سازد رب سرم سنگ مزار آیینه را 

 خاك نومیدی هب فرقم ریخت بسمل 

 سعی وصل کردم از صیقل زدن آخر غبار آیینه را 
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 ما زادۀ عشقيم چه جویی نسب ما 

 با شیشۀ دل ساز و مپرس از حلب ما 

 مانند گهر غنچه نومید بهاریم 

 از هیچ نسيمی نکند گل طرب ما 

 کواته کنم قصه هجران که رننجی 

 ما  بی روی تو یک روز سیاهست شب 

 گر دست کرم باز شود از رد فضلی 

 امید رباید چو گدا رد طلب ما 

 از عشق بتان آنچه کشيم آه کی داند 

 غیر از دل آواره مجنون لقب ما 

 از سوز دلم بسمل و یارب هن نشاند 

 جز آب دم تیغ تو این اتب و تب ما



زلگزیده   هی بسمل ء غ

9 
 

 

 

 

 افرغ ز غم و لطف و عتابست دل ما 

 ای مه نگه گرم کبابست دل ما 

گاهی   زان خشم هب خون تشنه ندیدیم ن

 مردیم ز حسر ت مگر آبست دل ما 

 از چوش هواییست بتا هستی عاشق 

 رد بحر تو همسر هب حبابست دل ما 

 رب یاد سر زلف تو چون موی هب آتش 

 بیتاب نگویم همه اتبست دل ما 

 گر داغ ز چشمش فگند ردد بگیرد 

 بسمل چه متاع همه با بست دل ما
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 ز منظوری خلق فریاده 

 که یک چشم دامست این صیاده 

رور است اگر حا صل علم و فن   غ

 بگریند طفالن رب استاده

 مكن منع ازین نشه ام محتسب 

 سر ما و پای رپزیاده 

زلت که رد دشت نیست   چه راحت ز ع

زالست صید سر افتاده   غ

 نسيمی گر از زلفت آید هب باغ 

 همه شاهن گردند شمشاده 

 مرا داد فریاد دادن سزاست 

ده   تغافل رتا زیب بیدا

 واف بلبالن ربآمد چو گل بی

 بنالید چون خاهن ربباده 
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 هب اصالح خود کوش اگر کاملی 

رند سر با نیازآوران   ندا

 که اغوای نفسست ارشاده 

 فغان بسمل از انز بنیاد ه
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 صد خار پاست سر هب بیابان کشیده را 

 آرام کی بود دل از خود رمیده را 

 رد محفلی که چین هب جبین آوری ز انز 

 گیرد شکست دامن رب خویش چیده را 

 گر سر کشیده دود دل عاصیان هب حشر 

 اتریک داریم آنکه چشم بپوشند دیده را 

 بین كجاست که داند هب زلف او باریک

 مید ربیده را پیوند دیگریست ا

 از عشق گر چه پخته شود نیست حاصلی 

 جز آرزوی خام هب خود انرسیده را 

 دل با خیال زلف تو چون شاهن بار بار 

 از سر گرفت حرف هب پایان رسیده را 

 مشو هب وصل که پاس ادب خو شست  جای ب 

 را  دهیشمار دلبر ردرب کش  بی غا
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نسبتیست 
 بسمل هب روی یار مگو گل چی 

 حیا و شو خ گریبان ردیده را  کان
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 شب گشته روز باز هب چشم چراغ ما 

 یعنی که رو نهاد هب بهبود راغ ما 

 بودیم با خیال لبش شاد رد چمن 

 از غنچه تنگ گشت دل باغ باغ ما 

ری از زبم او هب کام   خالی نکرده ساغ

 رپشد ز جوش بادۀ شوقش ایاغ ما 

 ما بسکه دلکشست لهء  از سوز عشق ان

 گیرند اهل ذوق چو بلبل کالغ ما 

 زین سان که اتزه است هب یاد خطت چرا 

 خونین جگر ز مشک نگردد دماغ ما 

 گی رداز دو جهان چشم بستنست آسوده 

 خبر ز راحت خواب فراغ ما ای بی

 بسمل هب یاد آن دهن از خویش رفته ایم 

 گیرند از ره عدم اکنون سراغ ما 
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 سر زند رپتو خورشید ز بام دل ما 

 چرخ یکروز نگردید هب کام دل ما 

 گرد رذات كجا دامن خورشید كجا 

 تهمت عشق تو ختمست هب انم دل ما 

 بار منت کشم از شانۀ که با سینۀ چاك 

 ات سر زلف رسانید پیام دل ما 

 داده اربوی تو رب طاق تغافل جایش 

 الله مقام دل ما چه بلندست تعالی 

 هب هوای کی رپافشان شده کز دود نفس 

 رسد امشب هب مشام دل ما بوی جان می 

 هیچ تدبیر هن بخشید هب اصالحش زود 

 نظام دل ما  ستخلل از چشم کی دیده 
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 رد ره عشق اگر پای جنون اتز نهم 

 وسعت آباد جها ن نیست دو گام دل ما 

 رد غمش بسمل مژگان رتا دست تهیست 

 مفت سيماب گرید هب سالم دل ما 
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 چشم بيمار کی دیدی راست گو ای دل مرا 

 کز تپیدن ساختی رد زندگی بسمل مرا 

 بینی هب من گر ربای گرد سر گشتن نمی 

محفل مرا 
 ساز بیرون رد رپ رپوا هن 

 گی از خود چو سرو بوستان با همه آزاده

 رب نیامد رد طریق عشق پا از گل مرا 

 ست و بس عاشقی دیدم همین تسليم جان بوده 

 گی مشکل مرا کار آسان بود شد از زنده 

 جا چی سود عالج من طبیب این ز حمت بی رد

 از حیاتم دست ربدار و بنه رب دل مرا 

 پاس الفت بیش ازین نبود که رد زبم حیا 

 کند رو سوی دیگر دید چون غافل مرا می

 انله جانسوز شد خاکستر آیینه ام  

 کند رد هر نفس زنگی ز دل زایل مرا می

 سر و سامانيم بسمل اگر باشد چنین بی
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 نیست جز مجنو ن دگر گوید کسی غافل مرا 

 نیست بیجا ربده گر سیر چمن از جا مرا 

 بید مجنون داد یاد از طره لیال مرا 

 گر چه بین دوستا ن زیباست یکرنگی مگر 

 سازد دورنگی زان گل رعنا مرا داغ می 

 یی مرا رد خود نباشد مطلبی رد سخنگو 

 چون قلم سازد خیال این و آن گویا مرا 

ر عشرت نصیب بوالهوس با دابسست   ساغ

 لغزش مستاهن زان چشم قدح پيما مرا 

 عمر کردم صر ف ضبط عشق چون مظهر و لی 

 کرد آخر حسن باال دست او رسوا مرا 

 بسکه بسمل قدردان آگهی افتاده است 

 چشم رد دل مردم بینا مرا  جا کند چون 
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 هب تبسم ندهی رخصت آغاز چرا 

 گره از کار دل ما نکنی باز چرا 

 هب نیازی که بود مایل دو اربویت 

 چشم خودکام نگردد همه تن انز چرا 

 گان گر هن بجانند ز خلق خالی از خود شده 

 کند انله نی از صحبت دمساز چرا می

 زند امشب انخن بیت اربو هب دلم می 

 نشود خود هب رگم شعله آواز چرا 

 حسن با عشق اگر نسبت دوری دارد 

 هب هوای قدت آهست سر افراز چرا 

 دارد آهنگ سر کوی کسی مرغ دلم 

 سینه آخر ندهی فرصت رپواز چرا 

 عقل و هوش از سر بسمل هب خرامی ربدی 

ز چرا می  رسی باز هب این شوخی و اندا
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 با یاد او ز انله دماغست رت مرا 

 بلبل هب نغمه چند دهی رددسر مرا 

گاهی کباب کرد   رد زبم هم توان ز ن

 دیگر مكن ربای خدا ردبدر مرا 

 دیدم صفای ساعدت امروز چون صحبا گدا 

 ات زنده ام هب دست تو باشد نظر مرا 

 ز ذوق روز وصل چها دیده ام مپرس 

 دیگر شب فراق نیاید هب سر مرا 

 چون شمع آتشست هب سر اكش غم هب پا 

 اینست زنده گانی شب ات سحر مرا 

 از ضعف نیست اینکه هب راهت افتاده ام 

 چشمست پای بوس تو چون خاك رد مرا 

 بسمل خدنگ یار بود دل نشین من 

 یارب رسد نهال تمنا ببر مرا 
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 رحم آمد مگر آن اقتل سفاك مرا 

 که گلی زد هب سر از نقش قدم خاك مرا 

 یاد رخسار تو ای شو خ بهاری دارد 

 کنی  سبزه رت دسته خاشاك مرا می

 انز دارد هب من و گوهش چشمی هب ر قیب 

 باك مرا آمد انصا ف مگر دلبر بی

 سرپناهست مرا از ستم هوشیاری 

 ک اتك مرا گحق نگیرد ز من این ساهی 

 بسمل از گرمی صحبت هب کالم مظهر 

 آتش افتاده هب جان شعله ارداك مرا 
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 ز یک نظر هب رخ یار سوخت جان مرا 

 چه پیش روست دگر چشم خون فشان مرا 

رد اتب  د و قلم ندا  حدیث عشق مدا

 هب اكش و آه نو یسید داستان مرا 

 هب یاد جلوه او زنده ام چو خاك چمن 

 از آب و رنگ بود رونقی دکان مرا 

 ز بس که آن مژه هر لحظه میزند انخن 

 بلند ساخته از ساز دل فغان مرا 

 ز حرف آن لب شیرین جهان هب شور آورد 

 هب خویش گفت عجب شوکتست شان مرا 

 ز بخت تیره مبادا هما زند منقار 

 ان مرا که آتشست هب هر رذه استخو 

 هب اختیار رنفتم ز خو یشتن بسمل 

 که داد عشق هب دست کسی عنان مرا 
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 فیض سخن ز هر چه بگویند ربرت است 

 ات معنیش اگر رنسی حرف دیگر است 

 رد شش جهت گشاده و ما را رد بین بساط 

 ییست که رد قید شش رد است دل انم مهره 

 سنجیده ایم بهر شکست خمار ما 

 رطل گرا ن و سنگی مالحت ربارب است 

 جام می و آیینه و صفحه کتاب 

 خوشتر ز دولت جم و تخت سکندر است 

 ای طالب فروغ حقیقت بیا هب باغ 

 شمع مزار بین که چرا غ پيمبر است 

 بسمل ز عمر خضر چه حاصل که بیگمان 

 گی ام خا ك ربسر است آخر ز دست زنده 
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 آنقدر از غمزه آن چشم قدح پيما رپ است 

 کز خیالش جام دل از نشه چون صهبا رپ است 

ن تو روزی رد محیط افتاده بود   عکس دندا

 رود عمری که از گوهر دل ردیا رپ است می

 رد طرب با نغمه دلکش چه دارد احتیاج 

 زبم انزی کز نوای ساز استغنا رپ است 

 امشبم رد سر چنین شور از لب شیرین کیست 

 کز شکر ما نند نی کلكم ز سر ات پا رپ است 

 یی رد چشم مجنون موج زن نیست جوش الله 

 از گل شوخی لیلی دامن صحرا رپ است 

 رنگ بهار کیست بیند جلوه رنگین بی 

 ست همچو رنگس این چمن از چشم انبینا رپ ا

 خال مشکینت هن تنها دلنشین بسمل است 

 ه ازین سودا رپ است انفه هم با مو سفیدی 
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 خاهن ات رد کوچه گیسوت دل جا گرفت 

 ه گرفت گوهش موزون ربای انله دل 

گاه چشم مخموریست داغم رد جگر   از ن

 توان بهر عالجم پنبه از مینا گرفت می

 رسد هر شب هب کیوان دور بادا چشم بد می

 کار آهم ات كجا از اقمتت با الگرفت 

 نیست دور از عقل اگر مجنو ن ز شهر آواره گشت 

محمل بار یابد دامن صحرا گرفت 
 ات هب 

 داشت با خون دلم عمری حنا گفت و شنید 

 آخر ای مشاط از دست تو حرفش پا گرفت 

 نیست غم بسمل اگر دل داد با یار دورنگ 

 گل گرفت از گلشن خوبی ولی رعنا گرفت
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 هی منست رخ او راحت شب اتب و تب بی

 خاك کاشاهن همین بستر دیبای منست 

 همچو زنجیر مرا خاهن رپ است از شیون 

 بسکه با گیسوی پیچان سر و سودای منست 

 یک نفس نیست که یادش ز دلم بیرونست 

ی منست  همچشم سویدا
 خال مشکین تو 

 جامه انز زن یبد هب تو ای سرو مرنج 

 این قبا راست رب آن خو ش قد و باالی منست 

 کی کشد بازوی هر بست کمانم که هب عشق 

 خال اربو هدف تیر تمنای منست 

 دم تیغ ز خونم بسمل  رگ گل گشت

 هی منست مشهد من چمن از بوی تپش 
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 لطفش غبار خاطرم آسان شکست و ریخت 

ن شکست و ریخت   یارب هن بیند آن گل خندا

 آن گل که وعده داشت هب من پاس آربو 

 خاکم هب سر چی دید که پيمان شکست و ریخت 

 رنگ عقیق و آب گهر آزمو ده ایم 

ن شکست و ریخت   صد بار پیش آن لب و دندا

 همچون صدف ز سنگ جفای تو خلق را 

 دل رد کنار و اكش ز مژگان شکست و ریخت 

 ات کی توان عمارت دل را خراب دید 

 یاران فتد هب خاهن هجرا ن شکست و ریخت 

رصه که خلق زبارد لوای فتح   رد ع

غنيمتیست 
ن شکست و ریخت ما را   ز میدا

 دیدم کاله نخوت و هستی هب چشم فقر

شت که نتوان شکست و ریخت   بسمل رپی ندا
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 باید گذشت عاشقی از دانش و فرهنگی می 

 باید گذشت ننگ می از هوای انم هم بی

 جز فشار دل ندیدم جنس بازار جهان 

 باید گذشت هی تنگ می ات بکی زین کوچه 

 ه رب خود مگیر از هوس چون سبزه و گل رنگ 

 باید گذشت رنگ می همچو آبت زین چمن بی 

 عنکبوت آسا چه رب طول امل پیچیده 

 باید گذشت چون صدا زین اتر بی آ هنگ می 

 وهم نیست غیر یاست هر چه آید رد نظر بی

 باید گذشت وصل خواهی زین بهار بنگ می 

 رد طریق رفتن از خود حیله ات چند و کی 

 باید گذشت همتی بسمل ز عذر لنگ می 
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 هب هر طرزی که یاد دلبرم سوخت 

 لب رپخنده اش رنگین رتم سوخت 

 هن تنها بی تو شب از شمع داغم 

 گل باغ عمومی دیگرم سوخت 

گاهش   ز ربق گرمی اتر ن

 یی رد ربم سوخت دلم همچون گلو 

 شب جشن وطن چون کاهس مهتاب 

رم سوخت هب کف بی   دور چشمت ساغ

 ز هر فشردن د ست محبت 

گار من هب رنگ دیگرم سو خت   ن

 هب حال گرهی بینم ات هب سویش 

 چشم رتم سوخت  ز هیبت الله سان

 طفیل آربوی عشق یارب 

 مكن بیرون ز دل دال رد محشرم سوخت 

 چو ارب از رپتو خورشید عشقت 

 فلک ات ز جنون خاکسترم سوخت 

محفل امشب 
 هب کام این و آن رد 
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 چو ارب از رپتو خورشید عشقت 

 فلک ات ز جنون خاکسترم سوخت 

محفل امشب 
 هب کام این و آن رد 

رم سوخت   ز دست یار دور ساغ

 شبی کردم هوای طرف کویت

 ز بيم آتش خویت رپم سوخت 

 ربا از خاهن ماه من چو خورشید

 که داغ انتظارت رب ردم سوخت 
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 بهار جلوه رنگین یار باغ منست 

 صفای عارض رپ نور او چراغ منست 

 هن دشمنست مرا رد جهان هن دو ست کسی 

 هزار شکر که از این و آن فراغ منست 

 یی هب سر دارم ز باده نیست اگر مستی 

 خیال گردش چشم کسی ایاغ منست 

 دماغم ساخت چنان زناکت حسن تو بی

 که نغمه خوش بلبل فغان زاغ منست 

 از آن هب بوی گلی گر رسم ز کام کنم 

 که رت ز سنبل باغ جنو ن دماغ منست 

رد دست   چو رد پناه غم او هب من ندا

 اجل چرا هب شب و روز رد سراغ منست 
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 رب سرم عشق تو رد پیری جنون آورده است 

 اخگر دل را ز خاکستر بیرون آورده است 

 معنی و تسکین عشق خورده بین صورت بی 

 این صدا را کوهكن از بیستون آورده است 

 رد زربدستی کی اتبد پنجه حسن رتا 

 یی زبون آورده است لشکر خطرا هب یکتا 

 رب تنم هر رگ هب آ هنگ رتی دارد فغان 

 خوش نوای غم ربو ن از ارغنون آورده است 

 خلق را بسمل کما لی نیست جز خجلت که حق 

 از عدم دل را هب هستی سرنگون آورده است 
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 رب سرم عشق تو رد پیری جنون آورده است 

 اخگر دل را ز خاکستر بیرون آورده است 

 معنی و تسکین عشق خورده بین صورت بی 

 این صدا را کوهكن از بیستون آورده است 

 رد زربدستی کی اتبد پنجه حسن رتا 

 یی زبون آورده است لشکر خطرا هب یکتا 

 رب تنم هر رگ هب آ هنگ رتی دارد فغان 

 خوش نوای غم ربو ن از ارغنون آورده است 

 خلق را بسمل کما لی نیست جز خجلت که حق 

 است از عدم دل را هب هستی سرنگون آورده 
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شت   یاد روزی که وجود اینهمه اوهم ندا

شت   خاك ما با قدمت بوهس هب پیغام ندا

 مغز مخواهلطف معنی ز صور از سر بی

شت   گوهش چشم هب کس رنگس بادام ندا

 گی آغاز است مرگ هم بهر دگر زنده 

شت بی  سرانجامی مجنون تو انجام ندا

 هر طرف رد چمن عشق و هوس گردیدم 

شت   نخل امید ربی جز طمع خام ندا

 فقر زیباست هب ردویش که از دولت عجز 

شت   ملک دل زری نگین داشت ولی انم ندا

 زند این موج زبان بسمل از رنگ روان می 

شت   که ردین دشت دل سنگ هم آرام ندا
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 شبی که یاد نهال قد تو رد رب نیست 

 هب زری پهلوی من آتشست بستر نیست 

 آید مثال این قدر آخر هب رحم می 

 خدا نکرده دل چشم یار کافر نیست 

 ز لطف آن لب نو خط تبسمی دیدم 

 هب دماغی ام امروز آب کورث نیست 

 شرمی گهر دارم گره هب سینه ز بی 

ن لعل لب رت نی   ست که پیش آن رد دندا

 مثال شدی چی شد مقابل آن حسن بی 

 مناز آیینه با خود که او مکرر نیست 

 جواب انمه نیاید هب اینقدر زودی 

 هب صبر ساز دال اقصدم کبورت نیست 

 هزار تیر جفا خورده و ز پا ننشست 

 هب جنگ عشق چو بسمل کسی دالور نیست 
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 قدت آب روان سیالب دیوار منست بی

 سوزن سرو چمن خار دل زار منست 

 خاکساری مو رپیشانی گریبان چاکيم 

کار منست   این همه رد ماتم مجنون هم

 رحمی یتيم ساخت از مرگ منت ای اكش بی 

ری که خون   دار منست دامن آن شوخ نگذا

 رد قفایت ای هوس هرگز نگردم رد بدر 

 ر بادار منست من غالم عشقم و منصو

زال از من مرنج   بسمل آهو گر گرفتم رب غ

رد مرا هم چشم با یار منست   اكش نگذا
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 خطت را سبزه خواندن حرف خامست 

 دهن را غنچه گفتن محض انمست 

 هب جان از باده امشب آتشم نیست 

مم بی   لبت این خون هب جامست مدا

 گفت هب گلشن آمدی شمشاد می  

ز و خرامست تعال   الله چه اندا

 بگو ای گل خدا را از چه باغی 

 زنا کت رب سرا پایت تمامست 

 هالل عید دیدن اربو یت را 

 هب شرع عشق من این مه حرامست 

 سرت گردم چرا رد منطق حسن 

 حدیث عهد و پيما ن الدوامست 

 هب عشق از بسمل و مجنو ن رد آافق 

مست دان نمی  م که رسوارت كدا
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 رو گذشت شب که فکر من هب زبم انز آن مه 

گاهن ام تیر تو از پهلو گذشت   باز چون بی

کان او الفت ولی داشت با دل سال   ه پی

 با قد خم از ادب پیش خم اربو گذشت 

 بید مجنون مو رپیشان همچو اهل ماتمست 

 از چی شد آشفته شاید از ربش آهو گذشت 

کان   شاهن صد چاك جگر دارد مگر چون ممس

 رب دم تیغش گذر باشد اگر از مو گذشت 

 کرد رسوای جهانش گرهی رد کویت ولی 

 رو گذشت بسمل از خاك ردت نگذ شت ز آب 
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 غیر ظلم از دلبری آن شوخ را مقصود نیست 

 رد دل سنگین او رحمی چرا موجود نیست 

 حرف شیرینی که گوید یار پیشم با رقیب 

ق من کم از زهر شکرآلود نیست   رد مذا

 دوش رپسیدم ازو پیش تو با قدر است دل 

 از ادا خندیده زری لب هب من فرمودنیست 

گاهی خاهن یک شهر می   سازد خراب از ن

 چشم بيمار رتا اندیشه بهبود نیست 

 کند ای صف مژگان خدا را خط سیاهی می 

رض   آلود نیست با خبر باشید این حرفی غ

 ربگ و ساز این چمن بادا رتا روزی ولی 

 بوی گل ای باغبان بهر کسی محدود نیست 

 بسمل امشب از کالم مظهرم آمد هب گوش 

 »رد دو عالم غیر یک نقاش کس موجود نیست« 
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 رد فرا قت خون دل با طفل اشكم توامست 

 انله و آهم چو دود و غم دو یار همدمست 

 وحشت آهو که یاد از شوخی لیلی دهد 

 رددان رمست پیش مجنو ن التفات و زند بی

 هی اوست گر چنین دل پایمال شوق شوخی 

 گرد رفتارش هب چشمم هر قدر باشد کمست 

 حسرتی کز دوری آن لعل لب جوشد هب دل 

قی انم آن خون یادمست رد زبان بی   مذا

 اینقدره رب رخم ضبط تبسم ات بکی ات بکی 

 مرهمست ای لبت کان مالحت زخم دل بی

 محرم رازش چی سان گردم که رد زبم حضور 

 مست زان دهن حرفی هب گوشم گر رسد هم مبه 

 یی از گرهی افرغ بودنم افسرده گیست لحظه

 گی چون رنگسم بسمل ز چشم رپ نمست اتزه
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 هب کوی او نگه رد رتك و اتز است 

 مرو ای دل که جای احتراز است 

 هب یک انزش دو صد عجز است رد کار 

 نیاز است چرا آن شوخ از ما بی

 مزن آبم رب آتش ات نمیرم 

ز است چو شمعم زنده   گی سوز و گدا

 ز رفتار تو ای سرو خرامان 

 چو قمری مشت خا کم سرفراز است 

 بنه گردن هب پیش تیغ انزش 

 گرت رد سر خیال خواب انز است 
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کاپوی جهان بیتابی دیواهن ات  ای ت

 گشته از عقل رسا زنجیر رب رد خاهن ات 

 صرف سازد عمر خود گر رد دبستان ادب 

گاهن ات   کی شود کس آشنای معنی بی

 ما و فکر گیسوی خوبان صد چاك جگر 

 زاهد ارزانی رتا سودای ریش و شاهن ات 

 ای اسیر خال مشکین لب لعل رتا 

 رد نظر گلشن قفس از شوق آب و داهن ات 

 ه را بسست سا آزار دل از تو این دست ر 

 شاهن ات سازی چرا هم طره را ای زلف می 

 دی شکستی محتسب بیباك مینای مرا 

 خون روان شد از دلم زین لغزش مستاهن ات 

 دوش بودی شمع زبم بیدالن چون گل هب باغ 

 سوخت این داغم چرا بسمل نشد رپواهن ات 
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 مرا ز زبم تو امروز جای رپهیز است 

 که چشم رپفنت ای شوخ فتنه انگیز است 

 بیا هب دیدۀ من پا بنه که رد نظرم 

 قدح جدا ز تو چشم ز گرهی لبرزی است 

 ز روی رحم تو چشم رت رب آتش من 

ربال دل سرازری است   ربزی آب که غ

 ز سوز دل گله دارم و امیدم هست 

 تیز است که مشتعل نشوی اندکی سخن 

رم چی سازم ای انصح   ز عقل بهره ندا

 که خاك طینتم از وادی جنون تیز است 

 از کف ربود عنان بسمل اكش گلگونم 

 هب جنبش مژه او که گرم مهمیز است 
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 اختیار از دست رفت روی او دیدم دلم بی 

 شد رپیشان کاکلش صبر و قرار از دست رفت 

گاه از قهر گشتم منفعل   کرد سوی من ن

 راند از مجلس هب جورم اعتبار از دست رفت 

 داشتم عیش خوشی با دلبری دیشب هب خواب 

 چشم وا شد لذت بوس و کنار از دست رفت 

 ات هب حال تیره روزی وارسم مرگم رسید 

 دست رفت ات هب دست آرم چراغی شام اتر از 

 داد جان بسمل هب هجران و کنون رد ماتمش 

 سوزد که یار غمگسار از دست رفتداغ می 
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 از شکست دلم آن شوخ رپیشان شده است 

 که دگر اتزه مرا رب سر پيمان شده است 

 رب سر ربدن یک دل ز رب من آخر 

 مژه با چشم چرا دست و گریبان شده است 

 بعد ازین حاجت سیر گل ریحاهن نیست 

 سبزه خط هب لب یار نمایان شده است 

 یاد رخ خوب نباشد گویا دمی بی

 دل من آیینه آیینه رویان شده است 

 بسمل از زبمت اگر رفت ربون رنجه مشو 

 گنهی کرده ولی زود پشيمان شده است 
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 فاکردار است رب دلم گر چه ج 

 سزد ار لطف کنی بيمار است 

 گان زین چمن قسمت ما سوخته 

گار است   الله سان داغ و دل اف

 مژه باز هب رخسار نکو 

 جوهر آیینه اسرار است 

 نقطۀ خال تو ای مردم چشم 

 مرکز داریه انوار است 

 مست بخرام کی زری قدمت 

 رب دلم خاهن شدن هموار است 

 مروز ات کی از دیدن فردا ا

 پیش چشم تو هب پا دیوار است 

 چرا  غ ی نکند ت  یخود فروش 

 از حسن عمل بازار است  گرم
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 بسمل از داد دل خویش هب کس 

 کی توان گفت سخن بسیار است 
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 رد چمن رنگس ز چشم مست او سر خم نشست 

 سرمه از مژگان او رد حلقه ماتم نشست 

محفل چو آمد محتسب 
 دختر رز رفت از 

 اهل عفت کی توا ند پیش انمحرم نشست 

 شود از دست گلچین باز سر گرم فغان می

 ساعتی بلبل چه شد رد شاخ گل خرم نشست 

 از نعيم جاودان چون قدردان داد بود 

 سینه چاکی ز گندم رد دل آدم نشست 

 کار زخمم هب نشد اما هب عکس انتظار 

 غماز پهلوی او ربدل مرهم نشست داغ 
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کان كجاست   خون گره شد رد دلم از غنچۀ آن پی

ق افشان كجاست  ر  آتش جانست گل روی ع

 دماغم ساخت دور سنبل آن کاکل چی شد بی

 غمزه رد چشمم غبار است آن خط ریحان كجاست 

 ربد آبم ز جا آن رنمی رفتار کو می

 ست از صنورب بار دل دارم قد جاانن كجا 

 کند رنگس بیا ای شوخ چشم دیده باال می 

ن كجاست از صفا دم می   زند شبنم رد دندا

 طاقتی رد چمن چون دست بسمل هردم از بی

 ردد کان گوهش دامان كجاست گل گریبان می 
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 کی توانم گفت گل همرنگ جاانن منست 

 کاین مرا داغ دل و آن انزنین جان منست 

 هی هجران با تو نتوانم دگر شرح سختی 

 اینقدر گویم که مردن کار آسان منست 

 بی سر و پایم مگو آشفته رب روی تو ام 

 همچو کاکل لطف من وضع رپیشان منست 

 نیستم محتاج سامان دگر رد راه عشق 

 ربگ و سازم رد غم او داغ فغان منست 

 ز بتانم دلنشین امروز نیست انوك ان

 هم ز طفلی این الف مشق دبستان منست 

 دی تماشا کرد رد آیینه آن خودبین و گفت 

 فصل خط آمد کنون سیر گلستان منست 

 خاك دامن گیر من افتاد بسمل کوی یار 

 ات چه دیدن پیش چشم خاهن وریان منست 
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 خنده زری لبت با غیر آبم کرده است 

 سوی دشمن کبابم کرده است دیدن گرمت 

 یی زان کف رنگین بسان موی آتش دیده

 شاهن رد گیسو زدن رد پیچ و اتبم کرده است 

 آیم هب هوش چشم پوشید از عالج من نمی 

گاه رنگس مستی خرابم کرده است   یک ن

 آنکه دل سیراب بود از شربت لطفش چرا 

 این زمان لب تشنه زهر عتابم کرده است 

 زند دوران باغم و پیش قریبان مشت خاك 

 خشکی این دشت بسمل خوش سرابم کرده است 
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 سرفرازی کاله از کاکل رپرچین اوست 

گاه آستین از ساعد سيمین اوست   دست

 ای مسلماانن اگر آن چشم کار فرکیش نیست 

شتن با کس چرا آئین اوست   دین و دل نگذا

 کارم افتاده است با شوخی که از سنگین 

 دلی تلخی جان کندن من شربت شیرین اوست 

 رب جمالت یک دل بیتاب ما آیینه نیست 

 چرخ را هم چشم حیران از مه رپوین اوست 

 د قدت خواب راحت مفت آن عاشق که با یا

 یی بستر و بالین اوست خشت و نقش بوریا

 هر سبکسر دامن وصلش كجا آرد هب کف 

 دختر رز را که از هوش و خرد کابین اوست 

 آید مرا رب مرغ دل بسمل که باز رحم می 

 هی مژگان پنجه شاهین اوست یاد شوخی
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گام گفت و گو هب دل اندیشه نیست   هر که را هن

 گر گهر باشد کالمش غیر سنگ و شیشه نیست 

 اقمتت خم گشت از زلف بتان رب دار دل 

 یی هم پیشه نیست الحذر باهم محبت پیشه 

 نی هب دل روح مجرد جای دارد نی هب چشم 

 باده شوقيم ظرف ما سبو ی یا شیشه نیست 

 شد از لبش چشمۀ حیوان که عمر خضر جو

ق کوهكن شیرین چو آب تیشه نیست   رب مذا

 بگذر از سودای کاکل گر چه دارد بوی مشک 

 غیر خون دل هب جام کس ازین اندیشه نیست 

رد الفتی   پهلوی سيماب با بستر ندا

 داهن اشکيم و ما را رد زمین ریشه نیست 

شو صید دشمن مفت گیر   بسمل از یاران جدا

 کمتر از شیر بیشه نیست پنجه خلوت گزین 
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 دوستی رد هر لباس عیب خودپوشی گرفت 

 راحت رندی که دوری زین هماغوشی گرفت 

 زاهد از رددکش میخاهن ام معذور دار 

 دامن پیر مغان دستم هب بیهوشی گرفت 

 خون دل رد اهتزاز آمد نوید عشرت است 

 مژده میخواران خم ما رنگت سرجوشی گرفت 

 کار دل را بدگمانی ات كجا خواهد رساند 

 اقصد امشب از تو پیغامی هب سرگوشی گرفت 

شد رقیب   داشت با من صحبت گرمی چو پیدا

گاهی کرد و خاموشی گرفت   از حیا سویم ن

 زری تیغ یار اگر آمد هب و جد دور نیست 

 گرفت سر گرانی داشت رب بسمل سبکدوشی
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 عشق رب دل هر بلند و پست را هموار داشت 

 این بیابان راحت صد سایہ دیوار داشت 

 جنس ما گرد کساد از پیکر خاکی گرفت 

 ور هن حسن یوسفی دلگرمی بازار داشت 

 زان کف رنگین مرا یک داغ دل امروز نیست 

 پیش ازین کا این چمن زین دشت گل بسیار داشت 

 زود رفتی از نظر ای جلوه امشب حیف حیف 

 با سر زلفت دل آشفته حالی کار داشت 

 بهر تشریف قبولت دوش رد زبم طرب 

 زیب تن سرو چراغان جامه از انر داشت 

 گاه یاد ایامی که رب رغم تغافل گاه 

 گوهش چشمی هب حالم رنگس بيمار داشت 

گام فغان رد بیستون   لطف عشقست اینکه هن

 ه فرهد شیرین کار داشت هر صدا از سنگ
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 اقمتت بسمل هب هر محراب هرگز خم نشد 

ر داشت  ات سجودی پیش طاق اربوی دلدا
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 اتر گیسوی که ساز دلبری آهنگ اوست 

 انلۀ زار گرفتاران نوای چنگ اوست 

 من نيم تنها عقیق از لعل او زری لبان 

 محتسب هم تشنه کام آب آتش رنگ اوست 

 خواهی ز خواهش گوهش گیر الفت از احباب می 

 ات هب کی مغلوب نفس صلح کل رد جنگ اوست 

 کافر عشق رتا بتخاهن جای دیگر است 

 لبان و ربهمن همسنگ اوست گر چه را هب هم 

 رنجم گر ز من ربگشت مژگانت نمی 

 هب جان شکوه دارم رب زبان اما دلم رد چنگی اوست 

 آنکه رد زبم یقین سرحلقه اهل دلست 

ری ننگ اوست   گر نگین آید بیرون از انمدا

 خار پیراهن بود چون موی تن قید لباس 

ریانی قبای تنگ  اوست  پیش مجنونت که ع
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 کیست ردیابد که رد تحقیق رمز آن دهن 

 دانشی فرهنگ اوست گر چه افالطون بود بی 

 بسمل ای دور از حیا رو رب تماثیلی چرا 

 یی آری که صورت زنگ اوست چون هب کف آیینه 
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 دل هب چین زلف رفت و از زمانی مانده است 

 باز رد دام بال آزرده جانی مانده است 

 انله و زاری من پیش تو روزی رد چمن 

 عندلیبان را شنیدم داستانی مانده است 

ن  ری مدا  اینکه ظا هر نیست فریادم ز بیدا

 رو داغ نهانی مانده است رب دلم آن الله 

 از ضعیفی انله و فریاد دارم همچو ساز 

 رب تنم اتر رگی رب استخوانی مانده است 

 وقت مردن نیست بسمل را هب آبی احتیاج 

 آب حسر ت رد دماغش از دهنی مانده است 
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 زان قدباال هب سر بازم هوا افتاده است 

 الله رسا افتاده است مصرع آهم تعالی 

 بسکه محرومم از آن گفتار شیرین پیش من 

گاهن لفظ آشنا افتاده است   معنی بی

گام گلگشت چمن   پیش چشم شوخ تو او هن

 از خجالت دیدۀ رنگس هب پا افتاده است 

 از گل و سنبل نشانی نیست رد طرف چمن 

 ربگت نوا افتاده است باغبان رد باغ بی 

ر رد غمست   امشبم چون نشه مینا و ساغ

 جان و سر ز تن هر یک جدا افتاده است  تن ز

 ربد انلۀ بلبل مرا امروز از جا می 

 چشم او شاید ربان گلگون قبا افتاده است 

گاهن ات هب کی چون فتنۀ دهر گوهش   یی خوش ن

 بسملی رد خاك از چشم شما افتاده است 
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 شب نیست که دری یاد رخت چشم رتم نیست 

 چون الله ز سودای تو داغ جگرم نیست 

 فریاد که رد گلشن حسن تو چو رنگس 

 چشمی که هب رخسار تو افتد نظرم نیست 

 بسیار دویدی و هب جایی رنسیدی 

 ای اكش دگر از تو امید ارثم نیست 

 از عشق چه الفم که هب بستان محبت 

 گیی رد ثمرم نیست نخل هوسم پخته

 خواهم که سر از گفته انصح زننم باز 

 لیكن چه کنم طاقت این ردد سرم نیست 

 ردیافته ام نکته از مدرسۀ عشق 

 جز انقصی و عیب و کمال هنرم نیست 

 غیر از نفسی عقده دل باز نمودن 

 ستی رم ن غنچه لب از حرف تو کام دگ  یا
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 شادم که هب رپواز گلستان خیالش 

 بسمل تپشی دارم اگر بال و رپم نیست 
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 آید بلبلی سوی چمن از قفسی می 

 آید نفسی می قمریان مژده کنون هم 

 اما اگر از نظرت دور فتادیم چه باك 

 آید انله زندیک تو فریاردسی می 

 تو ز سوز دل رپواهن چی دانی بلبل 

 آید کز گل داغ تو بوی هوسی می

 یادم آمد سخن پیر رهی کز همه کار 

 آید توهب اولی است گر از دست کسی می 

 گوش دل گر شنود بانگ رد ای اقبال 

 آید رد بیابان غم از هر جرسی می 

 خوفی از سنگ مالمت نبود بسمل را 

 آید رد ره عشق سر افتاده بسی می
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 گر آشفته ات یاد سنبل کند 

 هب سودای آن جعد و کاکل کند 

گاهت رسید   هب دل گرمی از ن

 که خون رب تنم جوش چون گل کند 

 هب پا گر فتد زلف هم رب سر است 

 اسیرت چی باك او تنزل کند 

 گشاید دل از فیض آه سحر 

 هب یک دم صبا غنچه را گل کند 
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 کند من چی می رد زبم او مپرس دل 

 کند جز انله عندلیب هب گلشن چی می 

 ازین خلق تنگ چشم مكن انتظار لطف

 کند اتر نگه هب دیده سوزن چی می 

رور که چون عمر بی  وافست آن ماهی غ

 کند گر جان هب هجر او ندهد تن چی می 

 با سوختن بساز چی رپسی مال عشق 

 کند خود ظاهر است بت هب ربهمن چی می 

 کشان که ز مین است سجده خواه ی رد زبم م 

 کند زاهد بگو هب این سر و گردن چی می 

 گلچین ازین چمن که بهارش خجالتست 

 کند جز داغی چند جمع هب دامن چی می 

 رب طرف با غ آتش گل باز رد گرفت 

 کند ات عندلیب سوخته خرمن چی می 
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 بسمل هب حیرتم که هب زبم حضور عشق 

 کندآیینه گر شود دل رو شن چی می
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د نوجوانی چند   هب کوی عشق ز بیدا

 جانی چند فتاده است سری چند و نيم 

 نو آمدم هب چمن از کرم اجازه دهید 

 هب کام دل کشم ای بلبالن فغانی چند 

 هب غیر داغ عالج دگر ندید طبیب 

 گذشته بود ز زخم دلم زمانی چند 

 هب راه عشق چنان اتخت دل که تنهاماند 

 عنانی چند ز آه و انله و غم داشت هم  

رض حال کنم   هن داد وقت رقیبم که ع

 هب یاد بود مرا مطلب نهانی چند 

 ز جوش خط پی تحقیق آن دهن بسمل 

 زبانی چندشدند جمع هب هم باز هم 



زلگزیده   هی بسمل ء غ

68 
 

 

 

 
 آنقدر شعله ز جان آن گل رخسار کشید 

ر سرشار کشید   که دل از خون جگر ساغ

 غم ندهد قدر هب ر نگینی عیش دل بی

 حسرت گلشن و گل مرغ گرفتار کشید 

 گر ز کف دامن آن شوخ دهم معذورم 

 از کار کشید جلوه ساعد او دست من 

نشستيم ز پا شکر که باز 
 گر چه از ضعف 

 کاوش آن مژه از پای طلب خار کشید 

 دارد آهنگ حزین انله بلبل امروز 

 هی گل آزار کشید شاید از کم شنوی 

 عشق مشهور چو شد حسن نماند محجوب 

 کار یوسف ز زلیخا سر بازار کشید 

 بسملم ساخت هب شمشیر جفا چون مظهر 

 دید تسليم مرا خجلت بسیار کشید
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 آید مگر آن گل هب انز می 

 آید کاین قدر بو ی راز می 

 دل مشو از ربم کناره ببین 

 آید نگه رت و اتز می 

 آه اگر رفت از سر کویت 

ز می   آید انله جانگدا

 ردد با من، نکرده است وداع 

 آید رفته جایی و باز می 

 دل ز کویش چی خاك کرده بسر 

 آید کاین چنین سر فراز می

 نهی بسمل دست ربد ل چی می

 انوك دلنواز می آید
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محفل آن سيمتن رب آید 

 چون شمع اگر هب 

 رپواهن وار جانها رد رب زد ن رب آید 

 باشد رد خم پیر کنعان ات چند رپده 

 یارب که بوی یوسف بی پیرهن رب آید 

 دل را زطره او روز سیه هب پیش است 

 از حین اگر رهشد کی از شكن رب آید 

 یاس و امید عشاق از او جدا نباشد 

 گر این بود و گران مطلوب من رب آید 

 بیر شته محبت از غن نمی توان رست 

 یوسف هب چاه از چی با این رسن رب آید 

 دل را هب شیر و شکر چو ندا هب رپوریدم 

 کاین طفل شاید آخر شیرین سخن رب آید 
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 کند رن گس مستش هب گر سر گرانی می 

 کند جنبش مژ گا ن بسی لطف زبانی می 

 آید و از سیل اكش جلوه او رد نظر می 

  کندمردم چشمم هب پایش رد فشانی می 

 اكش شمعماب میسازد که پیش روی 

ز آتش زبانی می  کند او با چنین سوزو گدا

 منزل دور مرا زندیک سازد جوش شوق 

 کند موج بحر کشتی ما پاسبا نی می 

 یی عاشقان با رنگ زرد گلرخان با سر یخ رو 

 کند رد جهان هر کس هب طرزی زنده گانی می 

 اكش از چشمم روان کرد آهماز دل رب کشید 

 کند عشق او رد بحر و رب خو ش حكمرانی می 

 میز ند ردد دل از هر مصر عش جوش دگر 

 کندشعر مظهر بسمل ما را فغانی می 
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 دل رفت سوی یار من رت سم گر فتار ش کند 

کارش کند   رد کاکل از چاك جگر باشا هن هم

 شب ات سحر انلید دل اکنون می خوابیده است 

ر ش کند   او از رفتار نفس رتسم که بیدا

 شمشاد می بالد هب خود خواهد رسید آن انز نین 

 چون ساهی از اق مت کنو ن با خاك هموار ش کند 

 عمریست ماندم رد رهش چون نقش پایی دیده را 

 یی از گرد رفتار ش کند باشد که روزی سر مه 

  کو یت عمر خود رد گرهی می آرد بسر بسمل هب

 فریاد کاین کم فر صتی شرمنده بسیار ش کند 
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 گر پنجه همت از طمع ت اب نگیرد 

 با چین جبین گو هر ان یاب نگیرد 

ن تو ما ئيم وتبسم   باگو هر دندا

 گر غنچه دل از شبنم شا دا ب نگیرد 

رقنا ك تو کردیم مقابل   باروی ع

 آیینه چرا نکته هب سيماب نگیرد 

 افساهن شنو را حت منز ل هب ره عشق 

 ردیاب که پای طلبت خ واب نگیرد 

 از باغ حجابت گل مقصود هب چنگی است 

 گردست دعا دا من اسباب نگیرد 

شت فلک خاطر افرع هب کس از کین   نگذا

 نگیرد یارب که ز بسمل دل بیتاب 
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 رود  بینم چو روی او دلم از دست می 

 رود  تنها هن دل که هر چه هب کف هست می 

 رددل خیال چشم کی تو اف نی نموده است 

 رود  کز دیده سیل اكش چنین مست می 

 از عجز سر مکش اگرت مطلبیست پیش 

 رود  صیاد سوی صید بسی پست می 

 گرم فغا ن هزار چو گلچین رسد هب باغ 

 رود  کای شاخه همچو من گلت از دست می 

 خودبین كجا و قطع طریق طلب كجا 

 رود  این راه را کسی که ز خود رست می 

ر جمله خلق ز آزادی است لیک   رفتا

 رود  دل را هب هر كجا که کسی بست می 

 رپواهن را هب راه فنا بس رتدد است 

 رود  که هب یک چست می انزم سپند را 
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 بسمل هب آستانۀ انزش چی سان رسم 

 رود کانجا بلندو همت ما پست می 
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د م دهید   همر هن از پافتادم دست امدا

 یعنی از دامان دشت بیخو دی یادم دهید 

 مکتب روشن سوادی تیره کر د آیینه ام

 ای صفا کیشا ن رهی رد حیرت آباد م دهید 

 عجز چون نقش قدم دارد هب پاتعمیر من 

 و آه اگر از خاك رب دارید رب بادم دهید 

گا هی وارسم   ات هب حسن بنده گی با شد ن

 یی از خشت بنیاد م دهید رد کفم ایینه

گاه ن کارماز انزو نیاز آنسو گذشت   خوش ن

 دادم دهید با تغافل می توان اکنون اگر 

ن خاهن ام   شور زنجیر عالیق سا خت زندا

 کاش یارا ن فر صت یک آه آزادم دهید 

 با گر فتاری سری دار م ز احسان دور نیست 

 گرردین صحرا سراغ از دا مو صیادم دهید 
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ری با بستر دیگر نساخت   پهلویم از الغ

 خوابگه رد سیا هب شمشیر جالدم دهید 

 لی ب ی لطف نیست انله بسمل هب یاد تو گ 

 می توان حظ ربد اگر گوشی هب فریادم دهید
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 اکنون چو رفت مطلبم از دست رس بلند 

 دست دعا چه سود کنم پیش عکس بلند 

 بیچاره دل هب یک دو تپش ات كجا رسید 

 رد وادیی که گشته فغا ن جرس بلند 

 ات ننگ پستیی نکشد فطر تت هب عشق 

 ای دل مساز پاهی قصر هو سن بلند 

 گوشی هب داد انله ای بلبل نمیرسد 

 از بس ردین فضاست طنین مگس بلند 

 خجلت نصیب طینت خا کی فتاده است 

 نقش قدم كجا و سری پیشکس كجا 

 رد عالم فسرده د لیها تمیز نیست 

 از گل بسیست مو سم دی قدر خس بلند 

 افتاده گیست سنگ بنای صیفای دل 

 هر گز ندیده خاهن آیینه کس بلند 
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 بسمل شنیده ایم کالم تو شعر نیست 

 غم نغمه پیست گشته ز اتر نفس بلند
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 مرا عشقش چنان سر گشته و دیواهن میسازد 

 که آخر پیش شمع روی او رپوا هن میسازد 

 هب سر آمد حیاتش محو بلبل رد گرفتاری 

 قضاء از خال ولب دل را زخواب و داهن میسازد 

 چو رد زب مش رسم با مدعی بس گرم میجو شد 

گاهن میسازد   ز دلسوزی مرا از خو پشتو بی

 رسد سیل غم و چون کا هش از بنیاد ربدارد 

 خیال عیش بیجا رد دل من خاهن میسازد 

 لورزیی سرد سا قی هب جای لب ميم گر رد گ 

 که طبع من بسی با لغز ش مستاهن میرزید 

 هب یاد گردش چشم سیاه سیه مست کسی گرید 

 چو بسمل آشنا لب با لب بمب پيماهن میسازد 
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 همچو آیینه اگر خاهن پستم دادند 

 از چه رو چشم و دل حسن رپستم دادند 

 گی منفعلم آب کند ات هب کی زنده 

 وای آرنوز که از نیست هب هستم دادند 

 از پیش دل هب سرم شور قیامت آورد 

 چه بال ماهی بیتاب هب شستم دادند 

 چه توان دید ردین راه که چون نقش قدم 

 چشم رب خاك هب هر جا که نشستم دادند 

 جستم چاره بخت سیه دوش ز دل می 

 خواب هب دستم دادند اتری از زلف تو رد 

 هب چه مسرور توان زیست که زین باغ طرب 

 غنچه مانند دل رپ ز شکستم دادند 
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 شود خاطر محزون کی از سیر چمن وا می 

 شود بشگفد هرجا گلی داغ دل ما می 

 رتسم که باز خرامد جانب بستان و می می

 شود بین سرو اقمت او حرف با المی 

 این حرفه هب گوش  آیداز زبان ربگ گل می 

 شود کز شکست دل گشود کار پیدا می 

گاه چشم بيمارم كجا   من که مخمور ن

 شود چاره ردد سرم ا ز جام صهبا می

 چشم داری فیض اتییدی ز حق خلوت گزین 

 شود هر که از مردم جدا گردید تنها می 

گاهت لحظه گردد اگر   محرم طرز ن

 شود زاهد صد ساله رند باده پيما می

 انبساط دل مرا بسمل ز ماه عید نیست 

 شوداین گره با انخن اربوی او وا می 
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 یی هرگز هب یار خود دگر ننویسم از غم انمه 

 روا دارم چرا رب خاطرش از خط غبار خود 

 نباشد پیش چشمت رذه ای شوخ سنجیدم 

 ر خود هب میزان رقیبان باره قدر و واق

 هب دل صد عقده دارم نیست چون کس محرم رازم 

 بیا ای انله ات گیرم رتا من غمگسار خود 

 بازم چه غم ز آورد و انوردش چو رند عشق می 

 که همچون طاس گردم نذر او سر رد قمار خود 

 اتزم چرا رتسم هب صحرای جنون خود سر نمی 

 چو دارم حلقه رد گوش از رکاب شهسوار خود 

تی از گلشن و صحرا که رد یادت  رم لذ  ندا

 بود خو شتر ز باغ دیگرانم خار خار خود 

 رنجد مگو بسمل دهن تنگی اورا غنچه می 

 جا هب کار خود افگنی بیچه از حرفی گره می 
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 اگر شبی روی تو رد خواب ببینم چی شود 

 نور خورشید د هد صبح جبینم چی شود 

 عمر ه شد که هب کوی تو کنم خاك هب سر 

 نفسی گر هب حضور ت بنشینم چی شود 

 ای گل از غلغل شوریده بلبل کم نیست 

 گر دهی گوش هب فریاد حزینم چی شود 

 آید چون مرا دامن یک دو ست هب کف می 

 همه روی زمینم چی شود  شود ار خصم

 گر جفا وهم کنم از گهی لطف گمان 

 بسملم سا خت رتدد که یقینم چی شود 
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رد   رد کوی عشق راهی اهل هوس ندا

رد   یارای قرب آ تش هر خار و خس ندا

 بی پا هب حال ذلت چون خاك راه گشتن 

رد   رب طرف دا من او کس دسترس ندا

 هر چند عالمی را چون الله داغ سازد 

رد   چشم سیه دل او رحمی هب کس ندا

 رد کاروان دعوی آرام د ل مجویید 

رد   از انله ات با نست راحت جرس ندا

 رب بند گردن نفس با حبل محكم شل شرع 

رد   کز سر کشی نماید ات سگ مرس ندا

 آگاه نیست هر دل از ذوق ردد دوری 

رد  رد سینه چاك گندم بسمل  عدس ندا
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 آید صبا سوی چمن سر گشته از کوی تو می 

 آید مگر مست از شميم جعد گیسوی تو می 

 بدین سان گرش دارد کمند زلف مشکینت 

زال حین هب دام حلقه موی تو می  آید غ

 یی که هر ساعت چه غم رد بستر هجر م ز تنها 

 آید رد آغوشم خیال سرو دلجوی تو می 

ن   گرزی ای دختر رز گوهش گیر از مجاس رندا

 آید که رد میخاهن اینک محتسب سوی تو می 

نکه رد باغم   هوای سر کوی توام چندا

 آید چو شبنم اكش از یاس گل روی تو می  

 چی داری باد رد سر خوا جه با این عمر کم فرصت 

 آیدچو واخسپی حبابی همتراز و ی تو می 

 هب این شادی هن بیند کس هالل عید قربان را 

 آید که بسمل زری تیغ از شو ق آربوی تو می
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 ای که آه هب مشکل ربآورد افتاده

 چون پا هب راه شوق تو از گل ربآورد 

 الست از جرس باری اگر هب خاطر لی 

 مجنون هب انله گرد ز مجنون ربآورد 

 صد بار اگر هب تیغ تغافل کنی جدا 

 امید ما سری ز مقا بل ربآورد 

 چون رشته گلی که کشید غنچه از بغل 

 هر خندۀ تو خار غم از دل ربآورد 

ن تیغ او   هر نقش پا ز خاك شهیدا

 جای غبار منت اق تل ربآورد 

 همچون نفس هب خاهن و سرگرم رفتنيم 

 حیف کسی که جا ده ز منز ل ربآورد 

 جای طعام مطبخ شاهن ز دود دل 

 سائل ربآورد  دهیهر شام آب د
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 اظهار راز عشق مكن پیش کس مباد 

 حرف حق رتا همه با طل ربآورد 

 گاه فضل و کمال و جهان وهم این ردس

 دیواهن خاهن نیست که عاقل ربآورد 

 گلزار کوی یار که خو نست آب او 

 ات حشر غنچه از دل بسمل رب آورد
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 گفتم هب دل که چند ستم دلبران کنند 

 گفتا هب صبر کوش مباد امتحان کنند 

 گفتم ز چشم و اربوی شان بيم جان بود 

 گفتا دمی که تیر نگه رد کمان کنند 

 کشند حیف گفتم هب زبم غیر قدح می 

 گفت آتشست اینکه نباید هب جان کنند 

 گفتم ز یار و دوست حذر کی فتد ضرور 

 گفت آن زمان که راز نهانت عیان کنند 

 گفتم گهی ز سومعه سر ربکشم چی باك 

 گفتا مرو که طعنه پیر مغان کنند 

 نمودم چه رخصتست گفتم که قصد توهب 

زم چنین و چنان کنند   گفتا که اهل ع

 گفتم چی چاره است اسیران عشق را 

 گفتا طلب ز حضرت ازید امان کنند 
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 گفتم توان شنید حدیثی ز واعظان 

 گفتا اگر گهی ز حقیقت بیان کنند

 گفتم کی آگهست چو بسمل ز لطف تیغ 

 کنندگفت آن کسان که خون هب حل و رتك جان 
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 بال و رپوا کن که و قت عشرت بستان رسید 

ن رسید   غنچه منشین رد چمن بلبل گل خندا

 کشم من هب چندین دود دل آهی هب یاد ش می 

 دامن زلفت هب دست شاهن چون آسان رسید 

زال   پیش معنی بین سواد حلقه چشم غ

 دلکشست اما هب گرد سرمه ات نتوان رسید 

 داشتم رب دل ازو سنگ ستم  آنکه عمری 

 بخت را انزم که آخر رب سر پيمان رسید 

 نشکنم چون توهب امشب استقامت مفت نیست 

 جام رب کف اتهب زبمان آفت دوران رسید 

 کس نپردازد هب حالم غم چو شوق آید هب جوش 

 سیل هموار است رب دل هر كجا طوافن رسید 

 زنجیر عقل  نی هب سر موی رپیشان نی هب پا

 عمر مجنونت هب پایان بی سر و سامان رسید 
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 نی هب سر موی رپیشان نی هب پا زنجیر عقل 

 عمر مجنونت هب پایان بی سر و سامان رسید 

 حاصلی رعنا و بید آمد خجل سر و از بی 

ن ات كجا بسمل هب این و آن رسید   فرق وجدا
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 یاد آن عشرت که یادم رد حضور یار بود 

 خاطرم آسوده از اندیشه اغیار بود 

 جعد مشکین سنبل و خط سبزه عار ض ربگ گل 

 هر نگه نظاره را پیش نظر گلزار بود 

 فروخت گرمی آتش هب جان آتش چو شمعم می 

 ه رب داغ دل زان رنمی گفتار بود پنبه

 گه هب لب موج تبسم گه هب ارب و چین انز 

گار بود   هر ادایش مرهمی رب سینه اف

 چون تو رب طرف چمن ربدا شتی از رخ نقاب 

  گل هب چشم بلبالن خار سر دیوار بود

 عاشقان را با دل و اتر نفس افتاده کار 

 قسمت شیخ و ربهمن سبحه زانر بود 

 آمد رفت و نفس آه حزین جسم زنار 

 ساز زبم بیدالن هر جا همین سر اتر بود 
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کلیفست جنس عافیت زنده ت
 گی بازار 

 کاروان عمر را گر بود که ردبار بود

 چون هب کار افتد ز خوردان نیز آید کاره 

ر بود کیست گوید رذه را امروز بی  مقدا

 منحصر رب فرد آمد نسخه انسان و بس 

 بینيم بسمل هر كجا تکرار نیستگر چه می
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 ات هوای حسن رنگینت هب سر دارد بهار 

 دیده گریان ز شبنم هر سحر دارد بهار 

 زند آتش هب جان عندلیب از رنگ گل می

دگر دارد بهار   رد جفا خو ی تو ای بیدا

 خوان رنگین رد چمن گستر ده و رد انتظار 

 دیده از رن گس رتا رد رهگذر دارد بهار 

 گر ببینید طره آن سرو را روزی هب باغ 

 ای صنو رب دل ز باال ی تو رب دارد بهار 

 ساز و رب گی از گل و بلبل مهیا کرده است 

زم سفر دارد  بهار  جانب کویت مگر ع

 یی سوی چمن سوختم از غیرت ای گل جلوه 

 ات كجا شوخی هب چشم اینقدر دارد بهار 

 دهد رد باغ هر جانب هب رنگی گل هب باغ می

 یی رد زری سر دارد بهارباز بسمل فتنه
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 عجز را چو ن فیض اتیید است از سوی دگر 

 توان دیدن هب معنی دست و بازوی دگر می

 بینی گل شبو و شمع بگذر از صورت چو می 

 رنگند دارد هر یکی بوی دگر گر چه هم 

 هوش اگر افتد پی تحقیق اسرا نفس 

 رد بغل دارد همین دل نیز پهلوی دگر 

 گه ز خط گاهی ز مژگان گه ز کاکل افگند 

 جلوه شوخت هب چشم انتوان موی دگر 

 بعد دلتنگی طرب یک غنچه را رد پیش نیست 

 رد گره دارد ز ری هر سر هب زانوی دگر 

تخیل دیدہ عبرت کشا 
 ای نظرباز 

 چندت از آیینه باید ساختن روی دگر 

 وجه نیست رد تالش ماه عید افتادنم بی

ین اربو اشارت سوی اربوی دگر   دارد ا
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ن بستن اوهمست و بس   زاهدا غیبت هب رندا

 نیست این دشت گما ن را جز تو آهوی دگر 

 قدر هستی را اگر خواهی که واسنجی هب عدل 

 رت رتازوی دگر از حبابت نیست موزون 

 جز هب جیب خود مرزی اكش ندا مت پیش کس... 

 حیف اگر گردد روان این آب رد جوی دگر 

 پایان عشق گی رد راه بی با همه وامانده 

کاپوی دگر   ریخت بسمل از تپش طرح ت
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 راندم ز زبم و راضيم از خوی او هنوز 

 روبم هب دیده خاك سر کوی او هنوز 

 هر چند دل نشسته هب خون از جفای یار 

 دارد همیشه پاس گل روی او هنوز 

 چون ساهی ام نشانده هب خاك و نمیفتد 

 از سر هوای اقمت دلجوی او هنوز 

 اربوی یار گر چه چو پیران خمیده لیک 

 زه رستم قویست هب بازوی او هنوز 

م  ز دل شکسته هب سر گل زند مدا  اندا

 یی از بوی او هنوز نشنیده شیخ شمه 

 زند ز صافی با طی جهان ولی دم می

 یک دل نگشته آیینه او هنوز 

 عالم رپ است از سخن عشق و هیچ گوش 

 نشنیده حرفی از لب خوشگوی او هنوز 

 



زلگزیده   هی بسمل ء غ

99 
 

 

  

 

 

 

 

 

 یک ره خیال آهو ی چشمش هب دل گذشت 

کاپوی او هنوز   انفاس ماست گرد ت

 بسمل اگر چه یار مرا از نظر فگند 

م چشم دلم سو ی او   هنوز باشد مدا
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 چه اعجاز است یا رب رد صفای شست زه گیرش 

 که جای خون چکد آب حیات از زخم نخجیرش 

 چی سان رد حلقه ضبط نفس آرم رپی رویی 

 ه هب خاك ره نشست از خط تسخیرش که عالم 

 ثبا تی کو هب چشم اهل بینش قصر و ایوان را 

 رزیند که از خاك خرابی خشت تعمیرش که می 

 چو عقل و هو ش رد راه محبت بود فرسنگی.

 یی فزود از حسن تدبیرش جنون رد بی سر و پا 

 ز بس فکر صیفا ی ساعد سيمین ز دستش بود 

 کشد نقاش تصو ریش هب جای ساق او پا می 

 چی موزونست بسمل گر رسد از نعمت جنت 

ن را هب   زاهد آب با شیرش شراب و شهد رندا
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 بهار آیینه تمثالی که دادم چشم و دل سویش 

 نیارد کلک مانی اتب رپد از سر مویش 

 هب چشم آنکه دارد روشنی اندر سواد او 

رد آنقدر پیچیده  گی مضمون گیسویش ندا

 هب شوخی کرده یغما شهسواری طا قت و صبرم 

 که رد میدا ن الفت زلف چوگانست دل گویش 

 گلستان با همه شادابیشس پیش دماغ من 

رد شمه مو  یی طراوت بی گل رویش ندا

گاه یار می  آید هب تعظيم خدنگی گر ن

 ز جا ربخیزدم آه و نشاند دل هب پهلویش 

می مبادا از سرم کم ساهی سرو گل   اندا

 ه رد ربم گیرد خیال قد دلجویش که شب 

 و نقش پا هب خا ك ردگهش بنشستم و گفتم چ 

 که ات از ما نشان باشد سر ما و سرکویش 
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 بخش او دارد ز آمیزش که دایم با لب جان 

 عجب نبود اگر گردد مسیحا خال هندویش 

 کند بسمل دل آزاری رحمی شهیدم می هب بی

 که جوشد جوهر چین جبین از تیغ اربویش 
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محفل دل 

 هی محزون را چراغ ای ز رویت 

 اتزه از بوی خوشت طبع رپیشان را دماغ 

ن را رد خم محراب اربویت سجود   زاهدا

 میکشا ن را رب کف از یک گردش چشمت ایاغ 

 زخمی تیغ رتا بالین راحت خواب انز 

 کشته تیغ رتا رد خون نشستن سیر باغ 

ران تو دار خوش   گوار آمد هب ذوق داغدا

ن تو داغ   دلنشین افتاده پیش ردد مندا

 هست خودسری بسمل دلیل بی تمیزی 

 گوش کر نشناسد از آواز بلبل بانگ زاغ 



زلگزیده   هی بسمل ء غ

104 
 

 

 

 
 باز دارد ات كجا آهنگ جوالن انله ام 

 کاینچنین خیزد ز د ل ربخویش باالن انله ام 

 بعد عمری آمد آن ظالم هب خوابم مهربان 

 کار کردی انزمت ای رشته جان انله ام 

ریان شود از کسوت ضبط نفس   گر شبی ع

کلف میزند آتش هب کیوان انله ام   بی ت

 خراش از شوخی فریاد من نیست گو ش بی 

 بسکه از یاد سر زلفت رپیشان انله ام 

 ست با زخم خدنگ انز او بسکه جوشیده 

 ید با بوی گل از یک گریبا ن انله ام سر کش 

 اتکی این تمکین شعار از ردگهت شام و سحر 

 باز گردد چون صدا از کوه انالن انله ام 

 داغ سازد حسرتم گر پیر و ربان را سزا است 

 نیست با سوز م طرف گردیده آسان انله ام 
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 طاقتی ما ور هن رد حشم ادب انله آه از بی

ریان انله ام نیست بسمل کم ز رب  ق تیغ ع
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رد بیش ازین اتب قبول خیر و شر گوشم   ندا

 حدیثی از لب سيماب سازد کاش کر گوشم 

 ور گوشم هب دشنامی شد امشب از لب او بهره 

 که مانند صدف دارد دل رپ از گهر گوشم 

محفل ز بس ربخورده با قبح و بیان رتسم 
 ردین 

 که از حسن معانی هم کند صرف نظر گوشم 

نم ات چه پیغام آورد اقصد ز یار من   ندا

 که امروز است رپآواز با طور دگر گوشم 

 زبانی کو که رپدازم هب وصف لعل رنگینی 

 که از لطف کالمش ربگ گل شد رپده رد گوشم 

ی آشنائی رب نمی   چه ظلمست این آید صدا

 هب سان حلقه عمری شد که رد هر پشت رد گوشم 

 رپستان را مپرس از من هب جز احوال زبم می 

 پنبه رد گوشم  می حلقه داد نی ربون ز نای که چون م 
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 دانم هب این شیرین زبانی واعظ از پندت نمی 

کامی هیچ نپذرید ارث گوشم   چرا جز تلخ

 ازل دادند چه حظ ربد ارم از سیر چمن چون رد 

 خبر گوشم چو رنگس بی نگه چشمی و چون گل بی 

 اغیار کرده ی رنجه از یارم  ۀمرا با شکو

 شنیدی حرف دشمن اخر ای خاکت هب سر گوشم 

 چنان خود کرده ام با اضطراب دل که رد بستر 

 کشد آواز بال بسمل از بالین رپ گوشم 
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 بیا ای سنبل از زلفت رپیشان دور مجمر هم 

 گره دارد هب خاطر غنچه از لعل تو گوهر هم 

 خیزد ز مژگانت فغان با صد زبان از سرمه می 

 که یارب آنچه من دیدم هن بیند چشم کافر هم 

رم بس که باصد انتوانی  ه هب عشق این اقتدا

 چو نقش پا هب کویت سجده کردم خاك رب سر هم 

 کم مبین اكش مرا کز همت عشقت هب چشم 

 هب جنگ غم جگر دار است با طفل دالور هم 

 كجا همسر شود دورا ن چرخش رد بالخیزی 

 ندیده فتنه چشم رتا رد خواب محشر هم 

ن هب دل می رپوری شاید   خیال آن لب و دندا

 که داری بسمل امشب شعر شیرین طبع انور هم 
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 کنم انله هب یاد قدش باز رسا می 

 کنمبلبل دل را، دگر نغمه سرامی 

رد بها   خون شهید واف گر چه ندا

 کنم یار ز رو ی کرم گفت ادا می

 ماهی عیشی مرا گر هن بودنیست غم 

 کنم داغ دل و انله را رب گ و نوا می 

 حال رپیشا ن من نیست دگر باورت 

  کنمدفتر دل غنچه سان پیش تو وا می 

رد هب من آن بت گل پیرهن   رحم ندا

 کنم گر چه ز جورش هب تن جامه قبا می 

 شودم دمبدم رنج فزون صبر کم می

 کنم بسکه هب ردیای غم بی تو شنا می 

 رد دم کشتن هب من فرصت نظاره ده 

 کنم اینقدر ای تیغ یار از تو رجا می 
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 بسمل انز تو ام محرم راز توام 

 کنمنغمه ساز توام طرفه نوا می 

 



زلگزیده   هی بسمل ء غ

111 
 

 

 

 
 خویش را ات نگهی رد خور انعام کنم 

 پیش حشمت دو جها ن الهب و اربام کنم 

 منم آن رند که گر شش ردم آید هب کفم 

 همچو رنگس هب چمن صرف می و جام کنم 

 خیزد آهم از دل چو صبا عطر فشان می 

م کنم   ات هوا ی قد آن سر و گل اندا

 من که با یاد وصا لی دل خرم دارم 

 حیف باشد هوس انمه پیغام کنم 

 ز دو سر تیر بال را هدفم حیرانم 

 شکوه از چشم تو یا گردش ایام کنم 

 گی هب تپشم نیست گوا را هب جهان زنده

 بسملم مرگ من آنست که آرام کنم 
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 آنکه گیرد رد هوای او دل از آرام رم 

کام کم   با غمش دارد بنای صبر استح

 آرد فرو با زنا کت گل سر تسليم می

م دم   چون زند از خوش لباسی آن حرری اندا

 پیش کس آزاده گان عشق را یارب مباد 

 مت ز بار آرزوی خام خم گردن ه 

 اقصدا دادی پیام قتل من عمرت رداز 

 از دلم ربدی ربون از لطف این پیغام غم 

 نو سواد مکتب عشقت ز مضمون خطت 

 آیدم ابهام هم گی میرد نظر پیچیده

 عشق را انزم که پیش جا و ردویشش چو جام 

 آرد هب چشم از بخت انفرجام جم آب می 

 بسمل از نیرنگ الفت اینقدر غافل مباش 

 بوی ردد دل ز عیش رند ردد آشام شم 
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 باز سوی کوچه زلفش گذر دارد نسيم 

 بس رپیشانيم دل رد رهگذر دارد نسيم 

 باغبان آتش زدی رد آشیان بلبلی 

 کاین سحرگه بوی از دود جگر دارد نسيم

 این سبکسر رد چمن یا رب نسازد گرم جای 

 بوی گل را ات كجاه رد هب رد دارد نسيم 

 نیستم آگه ز حال عندلیب انتوان 

 اینقدر دانم که با خود مشت رپ دارد نسيم 

 کاکل او را پیشا ن کرد باز آرام نیست 

 ات چه آشوب دگر زری نظر دارد نسيم 

 کشد ات سحر با بیقرار ی آه سردی می 

 بسمل از حال دلم گویا خبر دارد نسيم
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 مبینم کم اگر خا ك مذلت رب سر عشقم 

 که رد چشم هوس جوش غبار لشکر عشقم 

 ادب سازم هب وصل و هجر با حیرت ما عنكم 

 هن فرهدم هن خسرو بینوای دیگر عشقم 

رم سرپناهی جز سواد فقر و نومیدی   ندا

بختیست شام من غریب کشور عشقم 
 سیه 

 بالم سراپا آتشم چون شعله و ربخو یش می 

 که حسن آیینه روشن سازد از خاکستر عشقم 

 یی دست و گم کرده ام بسمل هب بحر آشنا

رم استقامت کشتی بی  لنگر عشقم ندا
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 گر چو چشم از نگه گرم تو بيمار شدم 

ر شدم  خوب شد تشنه لب شر بت دیدا

 آمدی دوش هب خواب من و غافل بودم 

ر شدم   چشم ات باز کنم سوی تو بیدا

ر نماند   دگر آیینه مرا طاقت دیدا

 تو بپرداز هب کار ت که من از کار شدم 

 دل گرفتم هب صد افسون ز کمند کاکل 

 دام خط گشت بال باز گرفتار شدم 

 یاد آن ذوق که گفتی سخنی دوش هب زبم 

 هب تجاهل زدم و طالب تکرار شدم 

 داشت با من نظری یار چو غافل دیدم 

 بسمل افسو س که من زود خبردار شدم
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 ات خیال آن بت گل پیرهن گم کرده ام 

 هوش سرعیش دل آرام بدن گم کرده ام 

 چاه کنعان کرد یوسف را گر از یعقوب دور 

 طفل دل من هم رد آن چاه ذن گم کرده ام 

 لذت رددت گر این باشد نصیب کس مباد 

 یارب آن راحت که رد عشق تو من گم کرده ام 

 زنم بال و رپی هر سو هب ذوق روی یار می

 بلبل آواره ام راه چمن گم کرده ام 

 و اتب  را هبر از من جدا و جاده رپ پیچ

 شوق دستم گیر طرز یافتن کم کرده ام
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 گردید تنگ دل ز دهن بینوا دلم

 از سیر باغ کی شود ای غنچه وا دلم 

منی   بیند همیشه روی تو با پاكدا

 دارد بسی هب آیینه صد ق و صفا دلم 

 ربی چنین ای شوخ اینکه مفت ز کف می 

 بها دلم ای مگر گهر بی دانسته

 رد زبم او چو ساغر لبرزی از شراب 

رد صدا دلم خون می   خورد ز ردد و ندا

ست   دارد غنا و رد نظر خلق چون گدا

 از بسکه خو گرفته هب انم خدا دلم 

 شود بسمل هب هیچ رنگ تسلی نمی 

 مدعا دلمشو ریست خوب رد سر بی 
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 میگویم حرف رنگین بهار گل رو 

رید نکو میگویم   بلبالن گوش گذا

 از کفم ربد دل آن طرۀ طرار هب زور 

 گویم چاره نیست طفیل سر او می 

 اتب آن نیست که حرفی ز دل آرام هب زبان 

 گویم هب کنایت سخن از غنچه و بو می 

 شود ربگ گلم رد دهن از لطف زبان می

 گویم رد چمن گر  سخنی از کف او می 

 گشته ام گرچه دو مو ذوق جوانی دارم 

 گویم سخن از کاکل و از زلف نکو می 

 تو هب آیینه نظر داری و من بادل خود 

 گویم از سر ركش رتا یار دورو می 

 شود اتزه روا ن بسملم از حرف هب جا می

 گویم وصف آن سبزه خط رب لب جو می 
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ری کردم   دل رپ خون هب چمن گشت و گذا

ری کردم   سوی هر گل نگه و یاد عذا

گاری کردم  ر ن  شب ربش قصه دلدا

 هب زبان دگری انله و زاری کردم 

 رد رهت شب هب کمین بودم و دیدی سو یم 

کاری کردم   دام گستردم و زددیده ش

 پای پیچیده هب دامان زده ام دست هب سر 

 تو باری کردم یی هب ره عشق دست و پا 

 شکر ای داغ غم ای چشم چراغ دل من 

 روشن از رپتو شمعت شب اتری کردم 

 بلبل از غنچه و گل عیش تو باد رنگین 

 که من از یاد خط یار بهاری کردم 

 نبرم یاد تو رد باغ که گل رت نشود 

 هب دو ش با بلبل شوریده قراری کردم 
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تحمل رب دل 
د رتا اتب و   جور و بیدا

 گرچه باریست من دل شده باری کردم 

 بسمل از شرم دگر جا نب او نتوان رفت 

گاری کردم  دوش پیشش هب غلط و صف ن
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 گر گزارد نفسی انلۀ آزا د کنم 

 رد همه عمر دعای سر صیاد کنم 

 دوش پیش تو دال خواندم و رفتم از هوش 

 کی هب من گفت که تسخیر رپزیاد کنم 

 اربو ریختم و آتشم از پا ننشست 

 ات چه ات خاکی دگر از عشق هب سر باد کنم 

 چی جنونست که دل سوزد و من رب زخمش 

 هر دم از یاد تبسم نمک ایجاد کنم 

د نگردم سیراب   بسمل از خنجر بیدا

 نگه تیز اگر رب رخ جالد کنم 
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 چون الله ربگ عشرت زین باغ رب گرفتم 

 داغ دلی هب چندین خون جگر گرفتم 

 دیدم هب زبم یارا ن آغوش الفتی نیست 

 چون مغز توام از بيم خوردا هب رب گرفتم 

 ساقی هب گردش جام رفع خمار من کن 

 کز زهد سبحه مانند دوران سر گرفتم 

 خجلت کش جنو نم کز انرسایی خود 

 رد جمع اهل دانش عیب هنر گرفتم 

 نومید رب نگردم بی یاری ازین گدا 

 عمریست پیش فضلش دامان رت گرفتم 

 آن شعله خو هب حالم دوش از جفا نپرداخت 

 چون شمع پیش چشمش آتش هب سر گرفتم 

 از گلشن جمالت همچون شگوفه رد باغ 

 چشمی سفید کردم آخر ثمر گرفتم 
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 بسمل ردین بیابان چشم خرد گشودم 

 عشق و هو س جنون داشت راه دگر گرفتم 
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 هی او راز نهان من ز فرط گرم جوشی 

 رباید پیش او چون شمع آخر از زبان من 

رد عیش رنگین کس چو من از دولت عشقت   ندا

 که رد شام و صبا از اكش و داغست آب و انن من 

 سازد دماغم را بهار سبزه خط اتزه می 

ن کند روشن روان من   صفای آن لب و دندا

گاه الفتی از چشم دیدم راحتی کردم   ن

 ولی ربگشتن مژگان کشید آخر فغان من 

رد رب بهاری عاشقان او   خزان دستی ندا

  بود جاوید یاد جلوه یعنی گلستان من

ن ز خود رفتن هب رنگ گرهی می  اتزم هب میدا

 عنان من که غیر از بوی گل یاری نباشد هم 

 هالك ذوق آن روزم که بینم با رقیب او را 

 چو رپسد کیست گوید بسمل آزرده جان من 
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 زین باغ نیست کاری دامان چیده رفتن 

 خواهيم جیب طاقت چون گل ردیده رفتن 

 گان جنون است خام و دوام صحبت با پخته

 رسیده رفتن باید هب زبم مستا ن چون می 

 رد بستر است سیر بيمار عشق دایم 

 جز او كجا توان داشت رنگ رپیده رفتن 

 چند از رد کریمان چون سائالن محروم 

 دست دعا ز خجلت رب رو کشیده رفتن 

رد   باب پسند جنسی این چارسو ندا

 خوبست اگر توانی خود را خریده رفتن 

 پيمودن ره عشق با پای شو ق سهلست 

 گر بشنوی ز بسمل باید تپیده رفتن
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 مرا چو نیست ز باغ تو دست گلچیدن 

 سزد هب دامن خود پای صبر پیچیدن 

 تلخ هب شکر کشم ز پیر خرابات حرف 

 که گوش طفل هب مکتب سزاست مالیدن 

 شنیدم از لب ساقی حدیث رنگینی 

 که جان بده نتوان می حرا م نوشیدن 

 هب عالمی که تویی کس كجا رسد هیهات 

 خوشم هب یاد تو و سر هب جیب زددیدن 

رور   هب احترام تو از سر کشم کاله غ

 چو کهنه گشت کنون رسم دست بوسیدن 

 میرم افتخار میمگو هب عشق تو بی 

 تپیدنست ز بسمل هب خو یش بالیدن
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 بیدالن را از تو صد داغ جگر ربداشتن 

 خوشتر است از دست دیگر گل هب سر ربداشتن 

 بهر افگندن بود پیش کمان اربویت 

 چرخ را از ماه خور تیغ و سپر ربداشتن 

 جانب این صحنه خونین که باغ غفلتست 

 رت ربداشتن  چون گل بادام باید چشم 

 رد شب عصیان مخواب ایمن که خواهد یافتن 

 رپده از کار تو صبح رپده رد ربداشتن 

 با دو مویی گر هب فکر آن میان رفتم سزاست 

 ن پیر را مشکل بود دست از کمر ربداشت 

 چون کنم منع رقیبان بسمل از اطراف یار 

 نیست ممكن فتنه از دور قمر ربداشتن
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 رپ از خونست با یاد لبت امشب ایاغ 

 من كجایی ای خیال رنگست چشم و چراغ من 

 بگیرید ای حریفان پنبه از مینا که بهبودی 

 بخشد خدا را مرهم دیگر هب داغ من نمی

 گرفتم دل ز سیر غنچه و گل گلشن و بلبل 

 من و زین پس خیال آن لب و کنج فراغ من 

 تو ات کردی فراموشم ز یاد خویش هم رفتم 

 کسی دیگر كجا گیرد ردین وادی سراغ من 

تحمل می 
 توان از انزنینان هر جفا لیكن 

 تغافل نیست آن باری که رب دارد دماغ من 

 ز بس جا رد سویدا کرده ام شوق گل رویی 

 هب گوش آرد صفیر خواب از بانگ کالغ من 

ری   ز دل تنگی چنا ن افسرده ام بسمل که پندا

 شگفتن نیست رد طبع گلش آتش هب داغ من 
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 چشم شوخت هب کمین دل زار افتاده 

کار افتاده  کاپوی ش  باز شاهین هب ت

رد سر آزار دل سوخته  گان گر ندا

 شاهن کاکل هب چی کار افتاده طره هم 

 ای صبا خاك مرا رب سر کویش نبری 

 این غباریست که از خاطر یار افتاده 

 گه ز حسرت هب سر و گاه ز حرمان هب دل است 

 دست رد عشق توام خوب هب کار افتاده 

 مگذر از سیر لب جوی که هر سو هب چمن 

ر افتاده   گل رد آب از رخت ای الله عذا

 چی بال ربسم آید ز سیه بختی باز 

 که میان من و گیسوی تو اتر افتاده 

 بسمل از آب دم تیغ تو آبی نچشید 

 از تپش گر چه چو ماهی هب کنار افتاده
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 قلب شکسته رد گره زلف بسته هب 

 اتر عالیقش ز دو عالم گسیسته هب 

 ما را که هست از رخ و خط رد نظر بهار 

 گل ریختن هب خاك سیه دست بسته هب 

 رسد هب خاطر یار از خطم غبار گر می 

 کبورت شکسته هب اقصد هالك و بال 

 سخن ذوق سخن چو نیست رد ین عصر بی

 مضمون شوخ و معنی رنگین هن بسته هب 

 بسمل نشسته ای چه رب آتش اسپند وار 

 زین مجمر زماهن هب فریاد جسته هب 
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 چو اتب باده حسن گرماو را گرم رت کرده 

 هب سان شمع دودم از نهاد امشب بدر کرده 

 ز بس آورده فرط نشه چشمش را هب بیباکی 

 دو عالم دل هب یک مژگان زدن زری و زرب کرده 

رقناکش هب خود پیراهی   یی رب بسته رخسار ع

 که عکسش صفحه آیینه را گل ربگ رت کرده 

 چرا از پا نیافتد چون صراحی و رنزید می 

گاهت بیخبر کرده چوساقی راز خود کیف   ن

 مپر س از سیر گلزار که بی رخسار رنگینت 

 هب چشمم هر رگ گل کار چندین نیشتر کرده 

 بالد هب خود سرو اینقدره رد گلستان چیست می 

 مگو با اقمتت از یک گریبان سر بدر کرده 

 هب آن افسق رسد الف و اف رد محضر الفت 

 ه که چون یعقوب بی یار از جهان صرف نظر کرد
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 چو طفالن فرق نتوا ند مگر عید و محرم را 

 که زری تیغ بسمل جامه رنگین هب رب کرده 
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 آنکه از ذوق لب لعل رتا مل گفته 

 حرف دوری ز زنا کت هب تو ای گل گفته 

نی که من از جور چی لذت ربدم   ات ندا

تحمل گفته می
 کشم بار جفا ی تو 

 دیدن من هب ره و صحبت گرمش هب رقیب 

 نگهی بود مرا گر چه تغافل گفته 

 است رد خاطرت امروز غباری از من 

 حرف آشفته چه رد گوش تو کاکل گفته 

 دود ماز جان بدر آمد که شنیدم رد باغ 

 سخن از همسری زلف تو سنبل گفته 

 آنچه من می شنوم انله جانسوز غمست 

 لبل گفته گوش دارند جها ن نغمه ب 

 رفت از کوی تو صد بار هب حرمان بسمل 

 آمد اینبار چه بیند که توکل گفته
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 هب کف آرد بهاری از حنا ی نيم رنگ او 

 اگر افتد دل افسرده ام روز هب چنگ او 

 دانست این اعجاز از آیینه رویش که می 

 که روشن گشت چشم ما سیه روزان ز رنگ او 

 ز مرهم داری پی ردد یاران سوختم یا رب 

 او هب ز خم من رسد بوی گل یعنی خدنگ 

 شتابی داشت شوخی بیش ازین رد کشتنم باری 

 دانم مرادش چیست زین بیجا ردنگ او نمی

 سا چشمی چو گل بسمل شگفته دل ز یاد سرمه 

 چه خوب آخر هب ردد شیشه من خورد سنگ او 

 

1.  
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 پیچی    گه از چین جبین صد موج خجلت رد گهر

 گهی از اتب عارض الله راخون رد جگر پیچی 

 ه بخشی هب مخمورا ن ز رنگس نشه پيماهن 

 ز سنبل رشته رب پای گرفتاران دگر پیچی 

 هب سر آشوب محشر آری از گیسو جهانی را 

 ز خط صد فتنه خوابیده رب دور قمر پیچی

 بنه از سر هوای ال له و گل ای ز دل غافل 

 رب خود اگر پیچی  چمن چون غنچه داری رد گره 

 یی چون سحر اظهار لب خندی هب گلشن گر نما

ن شبنم شاداب رب گلبر گ رت پیچی   ز دندا

 ه ربای زهد و تقوا چند زاهد هرزه گردی 

ن پای رد دامان رت پیچی   کنون آن هب چو رندا

 ز سودای رخ و زلف بتان بگذر کنون بسمل 

 ی چرا چون مار رد بستر هب خود شب ات سحر پیچ 
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 ای بهار خرمی باز این چه طوافن کرده ای 

 کز تماشا عالمی را گل هب دامان کرده ای 

ن رنگ می پیش آن لب  بازی ز شرم هی خندا

 دانم کنو ن سر رد گریبا ن کرده ای غنچه می 

گاهی هم رتحم می توان کردن کنون   از ن

 یی از تغافل آنقدر ظلمی که نتوان کرده 

 دور باد ای چشم یار از خاطرت گرد مالل 

 گوید هوای خاکساران کرده ای سرمه می 

 آمدی امشب هب خوابم دل هب شور آمد دگر 

ر باز ای چشم فتان کرده ای   فتنه بیدا

 رب رخت هر حلقه زنجیر چشمی گشته است 

ن کرده   ای یوسف من جلوه ات رد کنج زندا

 گیرد هب زلف یار سودای تو هیچ سر نمی 

 خاطر خود را عبث بسمل رپیشان کرده ای 
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کار  ش جان   چشم 

اری   ارش چنین که آموخت شاه ک ک  هب چشم خون رزی جان ش

اری  انده رد خون ززخم ک اهش هزار دل را نش گ  که یک ن

اغـست   ی بكف ای اغست کزو جهان ر تو از چه ب  گل رعذا

 بجز دل من که داغ داغ است بصد واف و امید واری  

سیاه مستی انم امشب   بیاد چشم قدح رپستی چن

شیاری    که ات هب صبح قیامت از من دیگر نبینند هو

ارین بدل رساندم فشار چندین   گ  خیال آن پنجه ن

 که هر نفس رد غمش کشیدن نموده خونم ز دیده جاری 

شیده عیان است   بهار معنی که بی خزان است هب چشم پو

اواری نظر گماری  گ  که نیست او را بهیچ صورت ن

اده ام سر دمی که بی  انت نه  رون آری سر از رد رب است

اری   ای تو جان سپ  تو و هب فرقم قدم سپردن من و پ

 چو یار از زبم خود کشیدم لباس رت دامنی گزیدم 

سیاه پوشی هب سوگواری  را بود مناسب   که دوستان 

ژگان دویدن آمد هب سوی دامان ءهز قطر  اكش محو مو

، هب شهسواری   رسید این طفل شوخ آخر زنی سواری

 ی مطلق عمل چه آرند خلق احمق  هب چار سوی فنا 
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اه داری   گناه داری گن  چو جوید از هر که  رحمت حق 

امل کنون دچارم   رم هب یاس ک ی ندا  هب هیچ جانب ره

ری  ارم کند محبت فرو گذا ک  بدا هب حالم اگر ب

را کنون چو خوانم دگر چه حاجت هب این و آنم    کتاب خود 

زاری    چو عندلیبان ز خود رسانم بگوش آن گل فغان و 

ات و سالمت   اقل سر حی  اگر رت ا هست مرد ع

شقست رنج ساری   ز صحبت عاشقان بیدل حذر کن که ع

ر باور هب صدق کامل    ز خود شنودی هر آنچه بسمل بدا

اری  ء هکه کلک قدرت هب صف  گ  دل نکرد مشق غلط ن
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 آنجا 

ابی دل  آواره راه آنجا بکوی عشق اگر ی

ا اه آنج گ  هب خود از نقش پا گشتن بچین صد دست

 تماشای گلستان تعیین رنگ ه دارد

اه آنجا گ شم ربپا کن ن  تو هم مانند رنگس چ

ا تمکین  شم از حی  دل از شوخی تلون خواهد و چ

حیرانم که نتون کرد آه آنجا    هب زبم وصل 

 قدری نشد مرغ دلم منظور او اما  ز بی 

 هنوزم چشم امید است سوی حلقه دامت 

راهت وداع دین و دل گفتم   ام رد   هب اول گ

ا رب ز انجامت   گر آغازت محبت این بود ی
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مت  آربوی ندا

را    طواف کوی او انکرده بستم بار رحلت 

را  ازی یا رب این حرمان و حسرت   نصیب کس نس

رد حاصلی آئینه جز رنگ از خیال او    ندا

 ارباب صورت را   ءهز معنی نیست هرگز بهر

کی    میان سنبل و آن کاکل فرق باری

 بلی دارد هوس چون پخته شد بوی محبت را 

ی رتسم   اهش گوهش چشمی من دارد ول گ  ن

را  تغافل رب سر انز آورد آن بی   مروت 

 جزایم نیست از فریاد و افغان هیچ منظوری  

ار کلفت را  که ی از دوش خاطر ب  رب دارم دم

 پشيمانم چر ا رد جرم شد تقصیر از دستم 

 باین طوافن بود گر آربو پیشش ندامت را 

شم پوشیدم    زبری تیغ او افتاد. بل چ

 خدا از من نگیرد لذت این خواب راحت را 
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 مشو   جا بی 

اك ره یاری بكن   ای دل اگر داری سری خ

ادش بود   اری بكن از هر چه جز ی  انمی مبر ع

اهی خط کش رب زمین  اد سرو اقمتش چون س  با ی

ب مانند بيماری بكن   رد فکر چشمش اتب و ت

اقالن دیواهن شو   اهن شو با ع گ  از آشنا بی

اهن شو ره گیر و رفتاری بكن   رد خودسری افس

ی چند از چراغ   از مه نبینی غیر داغ منت کش

ارش سراغ شمع شب اتری بكن   از یاد رخس

 نه چاك جگر از ضعف خواهی دوختن گر رخ 

 از یاد گیسویش بكف سر رشته اتری بكن  

ار خارت گل بگو دود دلت سنبل بگو    با خ

 انلیدنت بلبل بگو خوش سیر گلزاری بكن 

را هب زبم او رسان    گر بار یابی گه گهی خود 

 تلخی شنو عذری بگو انزی بکش کاری بكن 

 رب آستانش سر بنه این است جا بیجا مشو 

ادی بكن  پا  اکی بسر ب د خ ت ندا سش ار دست  بو
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 اکنون که تنها دیدمت لطف ار هن آزاری بكن 

اری بكن  سنگی زبن تیغی بکش ک  تلخی بگو 

 بسمل ندیدی گر وافق رب حسب وقت اتفاق  

ان سری آری بكن    با جمله چون اهل نفاق جنب
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کلفبی  بیا ت  رت 

طرب مانند سيماب قرین با آتش است  ض  م

پیش آید که بازم دل هت با آتش است   ات چه 

را از راحت بستر مبرس  ر عشق   داغدا

 گل زند چون پهلوی بيمار دیبا آتش است 

پیش نظر   هر زمان دارد ارث چیزی که رد 

اور را ز ردیا آتش است   گر نفس سوزد شن

ز   ا سوز و گدا  یک رهم کامل عیاری گفت ب

ا آتش است  رند رز را خلق ام  آب پندا

اع انم و ننگ ای که ب   اب سوختن دانی مت

لفبی  ک  ما آتش است  ء رت بیا رد خاهنت

اطن می   کشد گربود سعی و ادب ظاهر هب ب

 آخر کار ربهمن دیده ای با آتش است 

 گر دلت سوزد هب خود از آه مظلوم الحذر

اغ نو میدی سراپا آتش است  ال ب  کین نه

 گرچه گردی مطمئن بسمل ز نفس ایمن مباش  

 چه شد بنشست از پا آتش است  سرکش  ءهشعل 
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 رپ طاوسی 

 ساقی امشب هب قدح باز می روسی ریخت 

اده ی ریخت  ءهکشان نش رد سر ب ابوس  ک

 جلوه ای آمدم امشب هب نظر کز سر شوق 

ی ریخت اشكم از دیده امید قدم  بوس

ا بچ   سوخت چنانم که عـرق  ءهعشق رتس

ی ریخت  ء هانله رد گوش جهان نغم   انقوس

 گر مز اجم هب تلون ندهد تن چه کند  

ی ریخت   نقش من کلک مصور رپ طاوس

 اكش  ءنیست ممكن که کشد ز زمین داهن

ی ریخت   ارب امید ربین مزرعـه مایوس

 جرات سر کشيم نیست که چون نقش قدم  

 عشق رد آب و گلم تخم زمین بوسی ریخت 

 بسکه مضمون خط آمیخته با خون جگر 

د از  ی ریخت همه رب صفحه مدا  قلم طوس

شیخ   پوستین رد رب و مسواك بسر چند ای 

ت این خصات انموسی ریخت   انی  آب انس
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ی از حق چو نبرد   گوی سبقت نبرد با طل

ا موسی ریخت   سامری ور هن چه نیرنگ که ب

 بسمل از طبع تو این شعر بلند است بلند 

 صاحب سخن طوسی ریخت  ء همگر از خام
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 پاس الفت

از گوای دل مرا چشم  اب که دیدی ب  بیت

 کز طپیدن ساختی رد زندگی بسمل مرا 

ی بینی هب من   گر بهای گر د  سر گشتن نم

محفل مرا  ءساز از بیر ون رد رپواهن
 

ستان  زادگی از خود جو سرو بو  با همه آ

ا از گل مرا   رب نیامد رد طریق عشق پ

 عاشقی دیدم همین تسليم جان بوده است و بس 

 بود شد از زندگی مشکل مرا کار آسان 

ا چه سود    رد عالج من طبیب این زحمت بیج

 از حیا تم دست ست ربدار و بنه رب دل مر 

 پاس الفت بیش ازین نبود که رد زبم از حیا  

 کند رو سوی دیگر دید چون غافل مرا می 

 جان سوز شد خاکستر آئینه ام  ءهانل

 کند رد هر نفس زنگی ز دل زائل مرا می 

اشد چنین  سر و بی  امانيم بسمل اگر ب  س

اقل مرا   نیست جز مجنون اگر گوید کسی ع
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 پل بسته ام 

 معنی رنگین بوصف روی چون گل بسته ام 

ا از خون بلبل بسته ام   کلک مضمون را حن

ای دهـن   یک تبسم وا نشد رمز معم

 گرچه عمری غنچه سان دل رب تأمل بسته ام 

ار  صد رپ یشا نی اگر آمد بسر از زلف ی

ان رب دامنش دست تو صل بسته ام   شاهن س

 ای بهار انز تشریفی که بهر مقدمت 

ا خون جگر گل بسته ام   رب رواق دیده ب

 ات نگر دد هر طرف بیجا هب پای مرغ دل

اکل بسته ام  ءهرشت   از ا لفت آن اتر ک

 ء هرت دماغم بسکه امشب از هوای طر

 روزن دل را رب وی دود سنبل بسته ام 

خیزد از قلم    گاه وصف عارضت صد نغمه 

ا نول بلبل بسته ام  ان خامه گوی  با زب

الم آب حیات    ات هب راحت بگذرم از ع

 از خم آن تیغ بسمل رد نظر پل بسته ام 
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 تقاضای وقت 

ی   کرد دوش کا کل ز رخ از انز چو با ال م

ی بود که بی   جا میکرد هر سر انگشت دل

ا چه کش  د اقصد از ربدن مکتوب من آی

ی  اء م  کرد که قلم داشت فغان دو ش چو انش

 یاد آرنوز که آن غنچه د هن از سر انز

 کرد هب تبسم گره از کار د لم وا می 

ابی من زود گذشت    یک نظر کرد هب بیت

ی  ی خوب تماشا م  کرد کاش می بود دم

زارم عشق   ساخت رسوای کوچه و با 

 کرد صحرا می  ءههمچو مجنون نشد آوار

اه قيمت داغ تو  گ  جان است که دالل ن

سم داشت چو سودا می   کرد رب زلف ق

ی صحبت هب رقیب   گله کردم ربش ا ز گرم

ی  اضا م ت تق  کرد گفت بـسمــل چکنم وق
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 تمکین چقدر 

 تمکین چقدر آخر رد رپسش رنجوری 

 زندیكم اگر انئی باری نظر از دوری  

ی  ا غنچه نم  سازد دور از دهنت ای گل ب

 خاطر مسرو ری دمساز دل تنگم با  

 ات چند بسر ربدن دو ر از مه رخسارت 

 نوری بی  ء ای چشم و چراغ دل رد خاهن

 صدگوهن نیاز آرم ات انز کشم از وی 

د  مغروری  ءهیا رب نشود کافر دلدا

ی  اهش را سر مست نم گ  سازد  مخمور ن

جنون شوری  می بی  غ   نمک است امشب ایدا

 رب خاطر او از من یک عمر غباری بود  

 ه بپا سازند از ماتم من سوری مردم ک

 از ردد و غم و داغت سامان دگر دارم  

 معموری   ء ما نند دلم نبود وریاهن

اد سر زلفت    بسمل بشب هجران رد ی

 رپ زوری  ءهکه آه حزین دارد گه انل
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دم  دو   تیغ 

نی که بخوبی علم افراخته اند   خوش قدا

 پیش سرو تو همه خاك بسر افخته اند 

 کوی تو بی رهبر فضل قراران سر بی 

 چون غبارند که از جاده بیرون اتخته اند 

ت هب گلستان گل اف  ه گاه دعوت لط

 همه چون ساهی هب پیشت سپر انداخته اند

ت ز فقیران تو سر باز زند   کی اجاب

 که ز آه سحری تیغ دو دم آخته اند 

ان طلب  گوی مقصود ربودند بچوگ

اخته  اند  ن تو سر ب  بیدالنی که بمیدا

 عشق  ءگران قيمتی ای گوهر یکداهنچه 

اخته اند    حیف این بوالهوسان قدر تو نشن

ی از عشق اندبسمل و سنگ  دالنی که ته

 هب زبان انم رتا همچو نگین ساخته اند  
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 جام جهان نما 

را   ر است آن گیسوی رسا   یا رب چه اقتدا

 کز دست او شنیدم از هر زبان خدا را 

 اوست  مطلوب هر که بینی رد خور همت 

 کی عنکبوت بخشد قدر مگس هما را 

ار پیراهی چند بستن    رب خو د ز ریش و دست

ا را  ر ا ین ری  روی خدا ببین شیخ بگذا

 سخاوت    ءهمنعم چو دست داری کیس 

 حیف است جان پسندی رد آستین گدا را  

 خبر  فتا دیم از کار و بار عالم رپ بی 

را   ساقی بگردش آور جام جهان نما 

 بسمل چو نیست ممكن آئینه صاف کردن  

ا را   گر جلو انتظاری آئینه کن صف
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ریا  -جامه فسق   دَلق 

ا کنم  امه ربپ گ  باز خواهم رد جنون هن

زاالن دامن صحرا کنم   حلقه رد چشم غ

شنا   قیقت آ  با خرد هرگز نگردد ح

ا کنم   کشتی باید ز می ات سیر این ردی

اقیا   قوای با رد س  خونم فسردرب تن از ت

ی ات دفع این سرما کنم  ر  ز آتش رت ساغ

ی بی   گردم ز شرم قد و رویت هب گلشن آب م

اال کنم  اد و گل چشمی اگر ب  جانب شمش

 گر رسد دستم هب بیع اتری از ز لف بتان 

ازار این سودا کنم   نقد جان سرماهی ب

اهی دلق ریا ءهجام سقم هب رب گ  ف

ی خویش را رسوا کنم   ات كجا رد هر لباس

اط قرب دور افتاده ام ب   سکه بسمل از بس

ا کنم    قهقها رب خود زنم گر سجده چون مین
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زیب   جامه 

ادی از آن تحریک مژگان بگذرد   هر که بدل ی

ان بگذرد ک ا کند از سینه پی  خنجر هب پهلو ج

 آهی که از دل سر زند از حسرت باالی او 

 رد سربلندی رتبه اش از اوج کیوان بگذرد

شاهن گفت  ءهنکت مشاطه ام خوش   دوش از زبان 

ان بگذرد  ی کز زلف خوب  چاك جگر مفت دل

ار و من از سخت ی جان خواهد از من ی  هی خود  جان

ان بگذرد ی یا رب که آس ل ک  رد پیش دارم مش

ارضت    گر بگذری سوی چمن از آب و اتب ع

 آتش هب جان گل فتد آب از گلستان بگذرد

 هم   از فرط استغنای او رتسم که بعد از مرگ 

ان بگذرد  آن جامه زیب از خاك من رب چیده دام

 خورد رد عشق تو از هر طرف سنگ مالمت می 

 ای کز جمع طفالن بگذرد بسمل چو آن دیواهن
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 جزء باکفایت 

 ای ز شوقت شمع را از آتش جان گل بكف 

 مجمر زبم رتا از دود دل سنبل هب کف 

سیالب شم تو ای   وش دوش ذوق از گردش چ

امد مل بكف رد دل   ساقی چنان زد جوش ک

 اتریخ سازد خشک مغز از حرف دلگیر عیش خلق 

 گوش را رد زبم از دف نیست جز غلغل بكف 

 اقمت و روی رتا ات دیده اند از سرو گل  

 غل بگردن دیده قمری اخگری بلبل بكف 

 نغمه ات مطرب چنین دلکش بیاد زلف کیست  

 کز تالش ا و لب مینا بو د قلقل بكف 

ا بباد   ءهو شیرازرفت از  جمعیت دله

را دادی چرا سر رشت  اکل بكف   ءهشاهن   ک

ام انبیاء  ی رد نظر ه ای ام  گر چه جزئ

ت دیده ازید دانت امر کل بكف    با کفای

اب  ان امنت روز حس اصيم  رد نجات ع

 از تو چون میزان بود چشم شفاعت پل بكف 
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 نعل رد آتش شدم از نفس سرکش ات مرا  

 نش راکب دلدل بكف کی دهد یا رب عنا 

 سکه رب زر گر زند بسمل چنین طبعت ز شعر  

ایل بكف  ءهنقد عشرت گیرد از وی صف   ک
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غم   جنس 

 گویمت از خویش بیک بار ربآ نمی 

ار ربآ  ی آن ک امی هب ادب رد پ  دو هس گ

سيم سركش  ا   جنس غم را هب زر چهره و ی

ر ربآ   مفت خود گیر و بهر نوع خریدا

 تسليم هب گوش  ءهفگنی حلق جهد کن ات 

ا دار ربآ  ءهچون شدی بند  حق یکسره ب

 چند بابی ربی خویش رعونت چون سرو 

 باغ عجز است جهان سبزه نمودار ربآ  

سیه کار بس است    رندبان تو همین نفس 

الم انوار ربآ  پا هب ظلمت بنه و ع

 آخر ا یخواجه هب زنهار بیرون خواهی شد 

 ار ربآچندی از بام و رد خویش هواد

لب کن بسمل  جو هر خلق ز آئینه ط

 رب رخ هر که طرف شد بتو هموار ربآ 

 

 

 



  منتخب اشعار بسمل 

158 
 

 جنون گوید 

 رپی روخان ز می شوق آن چنان مستند 

 توان خستند که بشگفند چو گل گرد می 

 شیون و حسن بهم محرماهن بنشستند

ا بستند  بنام دیده و دل تهمتم هب پ

 کنون ز ظلم چه خواهد گذشت رب دل زار  

اطه نیز همدستند  شاهن و مش  که با تو 

 خرد یقین نکند یـــا کنــد جـنـون گـویـد  

شیار هم مستند   که بیخودان توهم هو

 زبری چرخ مجو صدق داستان چون تیر  

ان جستند ءزماهن هست کزین خاهن  کم

ار دوران باد   الی نث رور فطرت ع  غ

اب هـمت بستندفتادگان ردت   ب

 مجو چو سرو زآزادگان دگر ثمری 

 همین بس است که از قید آب و گل رستند 

 که داند آنکه هب نفس آرمیدگان از دل 

 چو بسمل از که ربیدند و با که پیوستند 
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 چشمش 

 نمود از رتك اتزی کشور دل را سیه چشمش  

ان سیه چشمش   كجا انلم ز ظلم افسر مژگ

 ا بیند هن هش چشمش هب خون رزیی چو آید هن گد

ی گنه چشمش   ن پیر و هن جوان ماند هن طفل ب

اکی   ی و بی ب  چنان از جاده بیرون رفته رد شوخ

 که نتواند هزار آموزگار آرد هب ره چشمش 

اد ر رپ ب اغ  گلگون   ءهنماید رد نظر چون س

 خمار آلوده بکشاید چو مژگان صبحگه چشمش 

ی  اهن م از تمکین لغزش مست را س  گردد  جهان 

ر دور نگه  ردش ساغ زد بگ  چشمش  گر اندا

مین جان فدا سازم  نم هب ایمای كدا  نمیدا

شارت  ه و گه چشمش گهی اربوی او دارد ا

ی   رتسم ز بس ان مردمی از وضع مردم دیده م

گیه چشمش  ب مردم   که رد گلشن هن بیند جان

ار آرم بسر بسمل   شب و روزی بیک لیل و نه

اه و  گ  پگه چشمش ز بس رب دل گمارد فتنه بی
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انش   هب پیری هم نشد دل وارهید از چنگ مژگ

رد رحم رب موی سفید این دل سیه چشمش   ندا
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ان  گ  حاصل پخت

 مكن ای هوس منش آرزو که ز الفتی ارثی رسد 

 همه زینتش بود آفتی گل شمع اگر بسری رسد

ت اگر ربند نکنی کمی هب فغان خود    هب بساط قرب

 که خوش است انله بلندرت ز گدا چو پیش ردی رسد 

 جان نهم هب قماش انزکی اتر و پود   ءههمه شب ز رشت 

ی هب ربی رسدکه مگر هب فرصتی جامه  ای شود و شب

 ز سیه روزی خود نيم هب محبت آنهمه تنگدل 

 و سحری رسد    زان دهن ربد این شب ءهکه چو صبح خند

ی ات دهمت صدا   دلکی فتاده ز من جدا بکجائ

زیی کز سفری رسد  ز  که بیاد گر هب کنار من چو ع

ان همه اكش و طعن و مالمت است   گ  ز زماهن حاصل پخت

 که ردخت سنگ هب ربخورد چو هب شاخه اش ثمری رسد

ص ر شم ز ع  عشق    ءههم اگر ضعیفم و انتوان نک

ات خود چو  زم و ثب  قوی دلم جگری رسد که بود ز ع

ان خط رد مکش چو نبردی حظ   ءههب جرید  ادب آ گه

ر ات دگری رسید   رنسی اگر تو معنیش بگذا
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ی چو بس است حاصل زندگی    ز چه بسمل این همه می تپ

ی گل اتزه ای و رتی رسد من اقتل  که ز خون بدا
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 حامل بار اماانت 

 زددیده ام آب گلزارم که رنگ از این و آن 

 یک متاع و هم از چندین دکان زددیده ام  

ا عـدم   حامل بار اماانتم ز هـستی تـ

ان زددیده ام  چیزی رد می  لیک قالشاهن 

 رد محبت با همه دست و پای همچو میل 

شم بتان زددیده ام   بسکه شوخم سرمه از چ

 کی توانم افرغ از فکر عس بودن کنون

 ه ام دل نقد جان زددید ءمنکه شب از خاهن

ی جوش خونم را ردین زبم خیال   چون صراح

رند خلق و من فغان زددیده ام   خنده پندا

 ات چو شمعش انگهان از جرئتی ندهد بباد 

ان زددیده ام   سر بجیب خویش از زب

انت رد نظر    نیستم با اهل حق بسمل خی

 ردویش بهر امتحان زددیده ام  ءهخرق
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بندگی  حسن 

 شیاریست که حضورش وداع هو  هب محفلی 

اده خود داریست   اید ز ب  حرام آنچه نم

زاهد را  غ عشق مگر هب شود که   بدا

 ز دید حسن عمل زخم آرزو کاریست 

رور حسن رتا    شنیده ام که هب زب م غ

 رت ز نواهی عشق ردباریست لطیف

ی  گذر ز هستی اگر حسن بندگی خواه

ر انداریست  ی هست بست اعتذا  خدا

ار جهان گر بشوق خوا   هی کرد ز کار و ب

اریست  ک  محبت است د گر هر چه است بی

 ذ خیره  کرده زر و میزند دم از افالس 

اریست  ک  دلم رپ است ز ردویش این چه شه

 واقری بسمل خود گرهی میتوان  بسملهب بی 

اریست   که بین خلق همه حفظ آربو ج
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عبادت   حسن 

 زاهد از سجده سر و گردن دعوی ربداشت         

 گنه یا ربداشت  کیست فهمد که بیفگند

 طلبی از دو جهان چشم ببندقرب حق می 

 وا ربداشت   ءهنکند حسن عبادت مژ 

افیست  ام نماز تو د لیل ک گ  سجده هن

 که ردین جاده رد افکنده سزد پا ربداشت 

 زینت بی سر و پا نیست اگر ر سوائی  

 داغ از الله چرا دامن صحرا ربداشت  

ی که ز  ر کسی آرد بجهان  عـجزاتب دیدا

 کلک زنہار عصا و ید بیضا ربداشت 

سببش بوی بی  انگی آید ز تو بنما   گ

ا ربداشت دماغم نتوان رنجش بی بی   ج

 رب ضعیفان نکند رحم توانگر آیا

را ربداشت   دست قدرت ز جهان رسم مدا

ت خواهد  اریک دم تیغ زناک  راه ب

 بسمل این جا نتوان بی ادبان پا ربداشت 
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 حسن عمل 

 کردار است  با دلم گر چه جفا 

 سزد ار لطف کنی بيمار است  

ان   گ ا سوخت  زمین چمن قسمت م

ار است   گ  الله سان داغ و دل اف

از هب ر خسار  نکو   ءهمژ  ب

راست ت   جو هر آئینه اسرا 

شم  ءهنقط   خال تو ای مردم چ

 مرکز دارئه انوار است 

 مست بخرام که زری قـدمـت 

اك شدن هموار است    رب دلم خ

 خ چرا خود فروشی نکند شی 

ازار است   گرمش از حسن عمل ب

 بسمل از ردد دل خویش هب خلق 

ار است   گر توان گفت سخن بسی
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زاهد   حور و 

ری   اری ندا ی خ  بدل گر از گل

ری   ز نخل زندگی باری ندا

 ز سازت نغمه دلکش نخیزد 

ری  بمشکین زلف ات اتری ندا
 

 چو آئینه نبینی صافی دل  

ری    نظر ات رب رخ یاری ندا

اهت    نشین رد ما تم روز سی

ری   هب خالی گر سر و کاری ندا

ی  ی  خیالش م  رسد کو گل نشان

ری    مگر ای دیده خون باری ندا

اران    هب راه حق ز خیل جان سپ

ری   چو منصور عشق سر داری ندا

ا حور زاهد    عبث دوزی نظر ب

ری  اری ندا شم بيم  چو ذوق چ

 شغلت نشد غیر از گزند خلق

ری   چرا زین سبحه جز ماری ندا
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شاهی   خلعت 

 چشم او چند کند انز الهی از خون 

اهی از خون   چه سیه دل شد، این رتك سپ

 بحضورم مكن آهنگ هب قتل دگری 

ا هی از خون می  شم من ای شوخ سی  کند چ

ا بوس رت ا  ا فرصت پ  دارد ار کف هب حن

راهی از خون   اشكم از دیده نشد بیهوده 

 آلوده اگر دامنت افتاد بخاك ساخت 

ی از خون   عذر تقصیر ازین بیش چه خواه

 هب تماشای تو هر دم ز دل آمد سوی چشم 

ی از خون  اه گ  خجلم پیش تو زین شوخ ن

اب  اه خض  گاه دل گیرد و گه جام می و گ

سباب مالـهی از خون  اخته ا  کف او س

 زری تیغ تو کند رقص ز شادی بسمل  

شاه   ی از خون  دیده ات رد رب خود خلعت 
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 داغ یار 

راحت حاصل کیست   ز تخم عشق 

 توان را ریشه رد آب و گل کیست 

اد بی  اك افت  رنگ بهار و آب و خ

نم رنگ گل خون دل کیست   ندا

 ز جوش آرزوه شام رنگم 

محفل کیست 
ت شمع   صفای وق

ان حـق محبت   ادا کردن بـجـ

 دال مضمون فرد با طل کیست 

 دلم سوزد گر دارد بگوئیـد

اه منزل کیست که   داغ  یار م

ی    تو کز تیغ خم اربو نکشت

 بگو باری که بسمل بسمل کیست 
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آبی   چشم 

امیابیست  شم ک را از تو چ  نگه 

ت بینقابیست   رب افگن رپده وق

 زهی بخت بلند من که امشب 

 اتبیست مـن ماه ءهز رویت کـلـب 

 از ان موی طالیی زرد و زارم 

شم آبیست  ز دل مرا زان چ  گدا

 تــو هـم ربجسته ای مصرع قد 

ت اربو انتخابیست   ولی آن بی

 آن روی رنگین  ءهز عکس جلو

 چشمم گالبیست  ءهقماش رپد

 من  ءهپارورق هی مل سی 

 رپ از مضمون آن ر وی کتابیست 

 چه پنهان از تو ای زاهد که عمریست  

 چو لعل یار خود بسمل شرابیست 
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آرام مردم   دشمن 

 چشمت دو عالم اضطراب ای بدل از گردش 

 جان را ز چین طره ات صد پیچ و اتب  ءهرشت 

ت زری نظر طاق ظفر   از کمان اربوی

اب   ت نوید فتح ب  رد کشاد و بست مژگان

ی رخت  اهتابم ب  عالم آبست سیر م

 آتشم رد جان زند دور از لبت میل شراب 

 آربوی سائالن ردگهت بحر محیط 

اب  اران رهت گردون قب  افتخار خاکس

 بیرون زگلشن رد فراقت مانده است  ات شدی

 رنگس رپ آب  ء هگیسوی سنبل رپیشان دید

ی امشب ز یاد نو گلی    داشتم غفلت دم

اهن ات بلبل خراب   باز د غم اتزه کردی خ

شم ظالمت   دشمن آرام مردم گشته چ

ا فتن می  ر هر ج  بیند هب خواب  ءهکند بیدا

 رد تپش مانند ماهی جان هب حسرت داده بود  

 شید یکدم بسمل از تیغ تو آب گر نمینو
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بيمار   دل 

خیزد   انله بنیاد کنم آه حزین رب

 چه توان از دل بيمار همین ربخیزد

اب  ءبهر دل گوهش ام عت گ شم تو هب هن  چ

خیزد   ءهفتن   بود که انگه ز کمین رب

ار کشيم   آهی کز حسرت آن گیسو و رخس

خیزد  ا شعله قرین رب  همچو دودیست که ب

شم افتادیم ما ضعیفان چو    فتادیم ز چ

خیزد  ءداهن  اكش چه ممكن ز زمین رب

 هر که بیند قد موزون رتا خواهد گفت 

اغ محال است چنین ربخیزد   سرو رد ب

اب سخن  ءهرذ رد رب از ب  قدر ندا

خیزد   از زبان حرف سبک گر چه متین رب

قیق  تسبیح ع
 چند دل بسته ای شیخ هب 

خیزد   کاش این سنگ رتا از ره دین رب

اه جاللت بسمل   ءهرب از سجدیا   ردگ

سیه همچو نگین ربخیزد  ات بکی انمه 
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 دل 

شم خواری دل   بیش ازین نیست توانم که ک

سم خط بیزاری دل   پیش روی تو نو ی

ی بند  خال  ءهگه اسیر سرز لف است و گه

اری دلشد جهان تیره هب چشمم ز سیه  ک

ان خواهی شد    توهم از عشق چو من گرم فغ

زاری دی گوش داری شبی    از لطف اگر 

ی  از چرا انتوان م  رسد امشب هب نظر ب

شم تو بيماری دل   دیده رد خواب مگر چ

 ببر از پهلویم ای شوخ بخاکش افگن 

اری دل  که بجان آمدم از رنج رپست

ان  ک  دوش با غنچه سخن داشت ز لطف پی

ری دل  آمد و کرد خدنگ تو طرفدا

ی بسمل   ات بکی عمر هب غفلت گذران

ری دلیک نفس صرف   کن امروز هب بیدا
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دیواهن   دل 

ی جاه است و بس   را افتادگ ار عشق   خاکس

 گل زمین ردد را سرو  سهی آه است و بس 

ار    کس نفهمد معنی پیچیده گیسوی ی

اه است و بس   ءهشاهن از این نکت   باریک آگ

ب  کی دهد تسکین تبم قرص تباشیر ای طبی

 سوز نهانم داغ آن ماه است و بس  ءهچار

 دل چو ماند از کار تن را از فسردن چاره نیست  

ص ر شاه است و بس  ءهع  شطرنج گرم از گردش 

 آنکه دارد سوز دل جز ماتم از عشرت ندید 

اه است و بس  ک محفل داغ جان
 شمع را حاصل ز 

انب مطلوب خویش    هر کسی ره یافت آخر ج

 ست و بس  بمل که گمراه ا  ءجز دل دیواهن
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 همساهی چشم 

 گوید  دل از ردد فراقت شکوه رپانلیده می 

ی و لی از انتوانی   گوید ه نفس زددیده م

ا تمکین آن سنگین دالن قدری  رد کوه ب  ندا

 گوید اگر گوید کسی این حرف انسنجیده می 

 هب گلشن رد میان نونهاالن حر ف باالیت  

کی انلیده  ی حدیت دلکش است و هر ی  گوید م

 شنیدم وصف حسن از هر زبان با روغن و رنگی

 گویدولی رپ ساده گفت آئینه شاید دیده می 

ض دل شاید قبول افتد  ر  هب پیش چین کا کل ع

ی   ءکه او همساهی را دیده م  گوید چشم است و او 

ی   هی بسمل را  قراری مپرس از دل حدیث ب

 گوید ز من بشنو که او این حرف را شوریده می 
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 دین الهی گزین 

ی گزین  شاه  گوهش از دلق فقر و خلعت 

ی گزین   پیرو خلق نسبی شود دین اله

اط خسروانی گر رسی    غیر لذت رد بس

ی   خوا هی گزین از طعام چرب و شیرین هر چه م

ان هم بد نمی   گویند اما نکته ایست  واعظ

 آنچه از دل بشنوی رب حرف افواهی گزین 

ان گر بایدت رب رآب ار  رو نگزین جه  وی ک

ا و ز رنگ ی گزین اكش غم از آبه  ه کاه

 پیر و خضری بیرون از جاده چندی زن قدم

 ات دلیلت رد تالش افتد تو گمراهی گزین 

 رد شب هستی سراغ گوهر گم کر ده است  

 گرزین کاهی از چراغ عیش انید شمع جان

ی که رد دیوان عشق  شم اهل دل خواه  گر هب چ

 گزین امر ه بس طینت آهی مصرع ربجست

اهن است   قین را قیل و اقل افس ب علم ی  طا ل

اهی گزین  امشی چندی هب آگ  شغل ردس خ
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ا رب خود پسندی آورد اتمدح خلقت     كج

 رد گذر زین طفل خوئی بسمل ... واهی گزین 
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 راحت طرفه 

ت چون صف   رخسار رتا خوش قلمی  ءهیاف

ب شیوا رقمی  مشق خط کرد ربون کات

 بد دور ندیدیم هب جمع خوبان چشم 

شيمی انند تو یک خوشکل نیکو   گر چه م

ستم ات تو ان رب تو   ه  گاری لیک اثب

اف و گزینی حكمی ی محضر ا نص  گر نہ

ی چو من    چند باشد طرف جور تو مظلوم

 لطف هم الزم حسن است بهر کیف و کمی

 نقد جان رب سر و سودای تو رد سر دارم 

 زهی مغنیگر دهد بیع و شرا دست 

پیش تو مردن سهل است  ی   سخت جانيم و ل

 عجبی نیست ز ممسک هب تصادف کرمی  

ی ءماهی  رونق اصلی است شکست جعل

ازد گل تصوری چو ربداشت نمی  رنگ ب

ا   اسا کین ج سباب و بی  جمع کن خاطر از ا

ستمی سنگ   نیست دل کو بتر از تفرقه 

الم وهم است همه معذوریم  ا ع  کار ب
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ی   همن نتراشد صنمیرب  کهکو یقین

 حق بین بجز اغالطی چند   ءهنیست رد دید

ی  آنچه اهل نظر و فلسفه گوینـد هـم

 دل بيمار كجائی تو و امید بهی

 فربهی را نشناسد چو طبیب از ورمی

ی هب رتدد زده گام   رد ره عشق جهان

 نقش پا دارد و بس فخر ثبات قدمی

 راحت طرفه محنت كده دارم بـــل بسمل 

 است دلم نیست رد او جای غمیبس که تنگ 
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 زهر چشم

 هن عشق تو از عقل ورزیده بودم 

 هب مستی چشمت که لغزیده بودم 

 چو گل گر شکستی دلم حق بـدسـتی

ی رتاشیده بودم   بنامت نگین

 حرم داشتم گر سروری  طرفز 

 هوادار کوی تو گردیده بودم 

 من و رد لحد آه و حسرت که پیشت 

 سنجیده بودم بذوقی نمردم که 

 نظر سوی رنگس نکرد م هب گلشن 

 چو از زهر چشم تو رتسیده بودم 

اد روزی  فگندم کنون از نظر ی

 دیده بودم  مردمکه منظور آن 

اهت که شب هم چو بسمل گ  هب تیغ ن

اك غلطیـده بودم   ز هجر  تو رب خ
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روز   شاهد 

اشی نورت   ای کار نظره همه خف

 کو اتب هب اقرب که توان دید ز دورت 

 گر خاك شویم و همه پامال تو گردیم

رورت   ما را نبود سر کشی از انز و غ

 اقبال زمین گیر تو بهتر ز شهان است 

ا رپ مورت  ا ل هما ب  هم ساهی نشد ب

 ای خواجه شد از نقش نگین انم تو رسوا  

 گر حاصل عمریست همین خاك بگورت  

قیقت    گر گوش بود مستمع ساز ح

 مزامیر زبورت هر نغمه د هد لحن 

 از چله بجز رنج كدورت نکشیدی

 چون چشم کند دوری مردم ز چه کورت 

 اكش و رخ زردت که ز معشوق مجازی است 

 رد محضر تحقیق بود شاهد زورت 

 رفتی همه جا بسمل و افسوس نشد باز  

 عبر ت ز عبورت  ءهیک نقش قدم دید
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 گزند خلق

 آنقدر از طالعم ای عشق رب خوردار دار 

ار خل امید ا ز واف یکات دهد ن   بار ب

اك  رب امید آنکه ربداری مرا یک ره ز خ

اهی  دیوار وار  ءروزه رد کویت رفتم س

ت اهن اتف  رپتوی از گرمی حسن تو رد میخ

 رب همن چون شمع زد رد رشته زانر انر 

 رد صفا ایدل اگر خورشید گردی روز توست  

 بی فروغ اقتفا ی احمد مختار اتر

اب چند می  ب ما گر آگهیر گیری حس  عـی

ار مار  با گزند خلق زاهد سبحه ر ا بشم

ال ظاهر از خطش مضمون وصل می   شود امس

ی   گفتم بدرد هجر جان بسیار پارآنکه م

ام   ک ی ب  حاصلی زین مزرع عبرت اگر خواه

 تخم اشکی رد زمین عشق شیرین کار کار 

 خون خودم ربدار خنجر بیش ازین   ءهتشن 

زار   حال بسمل را مخواه ای ما ئل آزار 
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دوست  ز ای   گدا

 هن گل هن ال له هن و هن سوسن رپستم  

ستم  ءههوای اتز  گلشن رپ

ا نغمه می  از ربو ای بولهوس ب  س

 که من رد عشق او شیون رپستم 

 پو غیر از ربق از کشتم رنوید 

 چه حاصل گر همه خرمن رپستم 

 انصح زمرگم بيم رد عشق مده 

ز ای دوست من دشمن رپستم   گدا

 خویش رد   ءنسازم سربلند از پاهی

ستم  ء غبارم گوهش  دامن رپ

 مرا چون دیدن جان وا جب آمد  

ستم  ر تن رپ ان است دیگ ک  چه ام

 هب زبم از جلوه چون آئینه بسمل  

رم لذتی دیدن رپستم    ندا
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دشنام   لطف 

 است و بس فکر آرام و محیط ردد سرخام 

ام است و بس  ی رد گردش این زبم ای ر  ساغ

ب آید بی   جنون کی ز دل کیف محبت رب ل

ام است و بس  ءهباد  ما هوش ات داریم رد ج

اں افتاده اند اهل حیرت رد وطن بی   خانم

یبان دیارت روز کو شام است و بس  ر  رب غ

ار نیست بینشی جز ردك نور یدرك  االبص

 ام است و بس لیک کو چشمی که بیند دیده با د 

 علم تقلید من و تو نیست نور دیگری است  

 گر همه انسان شود بوزینه انعام است و بس 

قیقت هیچ نیست    از معانی ات صور دور از ح

 گویند و هم بنگ اوهم است و بس آنچه می 

ان کرد، کرد ا رقیب اتی ب محفل التف
 گر هب 

شنام است و بس  ءهخاص ب او لطف د  من از ل

ا نکته سنج   نیستم بسمل هب علم نفس اشی

 اینقدر دانم که نور خاص او عام است و بس 
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د   مجمع اضدا

اد من  ی حسن تو رد بنی  ات زد آتش گرم

 شعله فریاد من   شمع روشن کرد عشق از

االیت رد ین راه دستگیر   اد ب  گر نگردد ی

ا امتدا رب نمی   د من خیزد ز دست هر عص

ی زاهد عبث دامم هب راه   مرغ تصوریم نه

 غیر نقا شم نخواهد شد کسی صیاد من  

ار   ک ی ب ار وافی خویش اسباب  نیست رد ک

 اقمت خم گشته با شد تیشه فرهد من  

ی مرا   راه و رسم مکتب پیری که رد طفل

ستاد من  ی ا سیل  دست شفقت بو د رب رو 

اکم جسد    آتشم دل، اشكم آب، آهم هوا، خ

د من   ات چه محشر گل کند زین مجمع اضدا

الم اوهم چیست    یک نظر آن سو فگن از ع

اد من   فرق تدبیر جهان و هر چه بادا ب

ت مدام    ای چمن پیر! تو و عیش گلستان

ار و اقمت بس گل و شمشاد من   فکر آن رخس
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انند حباب    فکر راحت چون کنم با خود که م

اهن اد من  ءنیست یکدم بیش ارث از خ  آب

خیره آمد آفتاب    از فروغ دل چه گویم 

 با چراغ از نفس رد رهگذر باد من 

 خار خار الفتم بسمل کمال دل بس است  

 فوالد من  ءهجو هر دیگر مخواه از پنج 
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غنی  عیش   ماهی 

ستین چون نیامش گر بود   شمشیر هم رد آ

ستم رد آستین   مرد را زیبد نهان دست 

ا نند سحر   الحذر از آه سرد ما که م

ا تیغ دودم رد آستین   دارد این دست دع

ائالن   کو حیا ات دست منعم را ز اكش س

ستین  ءهجبه   انخن کند یک رشحه نم رد آ

اهی  عیش غنی رنج فقیر   ءنیست تنها م

 تین زلف هم دارد ز داغ دل ورم رد آس 

اند بی   نثاری مقدمت جلوه کن شاید نم

را بیش و کم رد آستین   نقد عمری هست ما 

 ظلم تمکین بیش از ین مپسند رب ما کز فراق 

لب داریم هم رد آستین   نيم جانی هم ب

را  ارش جاده   آن خرام انز کو کز انتظ

 باز است از نقش قدم رد آستین  ءهدید

لط خواندم ولی   ءهنسخ   هستی سراپا غ

ستین    داشت یک سطر امل سهو قلم رد آ
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 تهمت راحت كجا و من که از روز نخست  

 چون رپ بسمل همین اتب و تبم رد آستین 
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 من و تو 

ان من و تو  گی است می  سر بسر زبم دورن

ازیم بهم نیست زیان من و تو   گر بس

 نگه گرم تو و حیرت من صحبت ما

 بس بود حرف نگنجد بمیان من و تو 

 با تغافل خم اربوی تو گوید سهلست 

ار کمان من و تو   گر هب تسليم کشد ک

 وارسیدن هب اداهی محبت نتوان 

ان من و تو    رتجمان ات بود این دل ز زب

 عمر رد گرهی گذشت و زند این شمع شبی  

 آب رب آتش دل اكش روان من و تو 

شکیبيم   کنون ای بلیل هب که از انله 

ی سوی فغان من و تو   ننهد گوش گل

ت د و تظلم هم رف  چه شد ای شوخ که بیدا

 بدر از دارئه اتب و توان من و تو 

اری با غیر   رد سر و ک  بسمل آن یار ندا

 وهم محض است ردین باره گمان من و تو 
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جان   متاع 

 عشق تو کشیتم رد آب و گل خویش  ءداهن

 حاصل خویش سوز سر زد ز دلم ات چه دهد 

شم رتا دیده و همچون طفالن  شوخی چ

 نیست آرام بجانم ز دل جاهل خویش 

اعی بجز از جانم نیست  می   رسد یار و مت

 اناقبل خویش   ءمردم از خجلت این هدهی

 حرف معقول شنیدم ز تو بس ای انصح 

 چون تو من هم هب غمم از سر الیعقل خویش 

ن   نظر او نبود سوی ضعیفان چندا

شم کنون مائل خویش دیده اربوی   رتا چ

 جان سپردیم هب هجر تو و ربدیم بخاك 

 حسرت روی تو و آ رزوی باطل خویش 

 مردم از جور تو یک ره زببان خنجر 

 هم هن گفتی ز انز مرا بسمل خویش 
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ب  عیش با رتق

ی  چیزی ز دل کمتر نم  ارزدهب چشم ابلهان 

 ارزد بلی گوهر جوی پیش تمیز خر نمی 

را بالی منتظر  ب  ا رتق  بشناس عیش ب

محفل هب رنج دیده
 ارزدای رب رد نمی که صد 

ار صافی آینه ای غافل  ک  چه رپدازی ب

ی  شنگر نم  ارزدکه خودبینی بمزد دست رو

 ز دامن پا مکش گر گوهر پاس نفس داری 

 ارزدهب نقد فرصتت جنسی ردین کشور نمی 

اشداگر گوشی هب ساز بی  ا ب ی آشن  نوای

ا  ران نغمه ب طر نمی  ءهیک انلهزا ض  ارزدم

ی  ان را اتزه م  سازد تماشای گل و ریحان که ج

 ارزددلبر نمی  ءهخوش است اما هب نيم خند

 سفر رد خویش راحت دان ز حافظ گوش کن بسمل  

ا غم بسر ربدن جهان یک سر نمی   ارزد«  »دمی ب
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دل   عندلیب و بسمل و 

 ما ودل امشب ز غم عیش دگر خواهيم کرد  

ر  را از رد بدر خواهيم کرد راحت و آ  ام 

 دل هب آهنگ فرو رت من هب فریاد بلند 

 کشور روح و بدن زری و زرب خواهيم کرد 

اه از و افی خویشتن    از جفای یار گه گ

 شکوه و افسوس ه با هم دگر خواهيم کرد 

 دل ز خون همچون گل و من از رخ چون زعفران 

شبی رنگین سحر خواهيم کرد   چون گل رعنا 

ان اتراتر ما گریب را ز دست زلف خوب  ان 

ب گلشن گذر خواهيم کرد   صبح گاهن جان

 رب لب جو بعد ا ندك سیر و گلگشت چمن 

 رت خواهيم کرد خوش رنگ ءهراحتی رب سبز

 با هم از وضع شب دوشین سخن خواهيم راند

 عندلیب بینوا را هم خبر خواهيم کرد 

ان و زاریش خواهيم داشت    گوشی چندی رب فغ

 رپشور وشر خواهيم کرد ءهباز هر هس جلس 
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رور   کاتش سودای چندین بیوافی رپ غ

اکی بسر خواهيم کرد   داد ربباد آربو خ

اغبان    عندلیب و بسمل و دل پیش پیر ب

 کرد   توهب از عشق گل و گلر خ دگر خواهيم 
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دارد، ولی ...   عشرتی 

ی ربنخاست  بی   غبار از گلشن الفت هوائ

 ه گل و بوی وافئی ربنخاست کرد طوافن

 ه بسی سر زد ز عشق اما چه سودانله از دل

ایی ربنخاست   ار کس رسد از وی هب ج  آنچه ک

ز قدت  ی هرگز هب اندا  نگذرم از راست

ائی ربنخاست   رد چمن ه سرو موزون و رس

 عشرتی دارد جهان اول ولی پایان کار 

 هئی ربنخاست هیچ کس زین انجمن بی هی

 وسعت مشرب کمین گاه عیوب خلق نیست  

است   گرد آهویی ردین صحرا ز جایی ربنخ

ان  اد گ د ما افت  غیر کلک زینهار امدا

ایی ربنخاست   رد طریق عشق از دست عص

 جان دهم زری فشار انزت اما از لبم 

 پیش کی پاس ادب بنگر که وایی ربنخاست 

 آرد بیرون مستور را  نغمه ات از رپده می 

ازت نوایی ربنخاست    غیر آفت مطرب از س
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زان میان  زری گردون فتنه  ه خفته است اما 

است   چون دل بسمل که خون گردد بالیی ربنخ
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جنون   ننگ 

 اینقدر ردبند زلف و کاکلی ایدل چرا 

الی و سافل چرا   بار منت ربدن از هر ع

را آتش است رتك  اشقان   آداب محبت ع

محفل چرا 
 گردی ای رپواهن گرد شمع رد 

زال  ائی بود مجنون را غ شم آشن  از تو چ

محمل چرا 
 میکنی رم از سواد ساهی 

اهی بیش نیست  گ  زحمت قتل ضعیفان جز ن

پیش چشم یار شد مشکل چرا   کار آسان 

را تماشا میکند  الم   مردم چشمم که ع

انی مگر از خویش   شد غافل چرا نیست انس

 رد نظر هر دم ازان مضمون دیگر داشتم 

اطل چرا   کردی وزن انز را ای جوش خط ب

 بسمل از آوارگان ننگ جنون خواهی کشید 

اقل چرا   می نشینی اینقدر با مردم ع
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آئینه اتدل   از 

 ز کوی او نمی آئی چرا دل  

ی بیا دل    ز حد بگذشت رسوائ

 بیا ای راحت جان رد ربش گیر  

 که بسیار است آتش زری پا دل  

 هب زند من بسی دورند از هم 

ا دل   كجا صبر از رخ آن گل كج

 رت  ءهندیدی ربگ خشک و الل

 همان فرق است از آئینه ات دل  

 چنان فریاد بلبل رددانك است  

 سوزد بحال او مرا دل  که می 

اقتی مرگ است آخر  مكن بی   ط

 دوا دل  نباشد هیچ رددی بی 

شن  ان آ ک  ا گردید تیرت  هب پی

 كجا شد الفت دریینه با دل  

ا خوردن هب کویش    چه دیدی غیر پ

اره دل نمی   گفتم رتا من ب
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 بجان آورد بسمل را چو خسرو 

ا دل  ار تو ی  کنون یا من گرفت
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 نمک افزائی

را   انگزری است تپیدن دل هر جائی 

ی را  شم تماشای زاید ز نگه چ  فتنه 

اطر   جمعی بهم و ربخود گیر ربسان خ

را   ءوسعت آباد جهان گوهش ائی   تنه

 حسن مشکل که نظر از دل عاشق گیرد 

ی را  اریست هب آئینه خود آرائ  سرو ک

 نیستم منکر اتثیر کالمت واعظ

ی را   ختم کردند ربان حوصله فرسائ

ا ربده از ین ورطه که خلق   مردمی رخت كج

را  ایی  شناس شند ز هم چشم   باز پو

 وان گفت هزاران یعقوب رویهمرفته ت 

ی را  اخته بینائ  بی تو ای نور نظر ب

 ه خواهد کرد گری معرکهباز رد فتنه

را  ی   مژه ات داده نوی طرز خود آرائ

 دل گستاخ من از صحبت خوبان خواهد 

لم ز تبسم نمک افزائی را  ک  هب ت
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 شغل مجنون هوس موی رپیشان کافیست 

را  ار هن زیبد سر سودائی   فکر دست

زال هیچ  ان را هب غ ت نبود چشم بت  نسب

 شیوه دور است ز هم شهری و صحرائی  

لف چندیکو جنونی که علی  ک  الرغم ت

را   ائی   گیرم آزاده ره بادهی پيم

اده جدا  اشق ز هم افت  فکر مستوری و ع

را   بسمل از دست مده دامن رسوائی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  منتخب اشعار بسمل 

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


