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  "سلسلةالذهب" :اولاورنگ 

 

  تقديس حضرت حق سبحانه تعالی

  به صفات الجالل و االکرام                     الحمد قبل کل کالم  هللا

  ساحت قدس او از آن پاک است           هر چه مفهوم عقل و ادراک است 

  تا ز ال نگذری به هو نرسی           به هوا و هوس در او نرسی 

  !گرد کوی تو در زمين بوسی                   ای همه قدسيان قدوسی 

  همه را رو به توست از همه رو     روی توست از همه سو پرتو

  کی توان گر تو راه ننمايی ؟              پيمايی  قطع اين ره به راه

  خواهيم ره به سوی تو از تو می      که طالب راهيم ! بنما ره

  واحدی، ليک مجمع اضداد      احدی، ليک مرجع اعداد 

  يت نیآخری و تو را نها      اولی و تو را بدايت نی 

  از ازل تا ابد به يک منوال      ذات تو در سرادقات جالل 

  خواهی کنی که می همه آن می    بر تو کس نيست آمر و ناهی 

  کام خواهم نه دام از در تو    ! ای جهانی به کام، از در تو

  !در حريم دلم دری بگشای     ! به جوار خودم رهی بنمای

  !ان و نوری بخشبه سروری رس   ! غايب از من، مرا حضوری بخش

  !پای تا فرق غرق نورم کن  ! هر چه غير از تو، ز آن نفورم کن

  بند، در تنگنای هستی خويش؟    چند باشم ز خودپرستی خويش 

  !رنگی برسانم به رنگ بی      ! وارهانم ز ننگ اين تنگی

  در رياض اميد، شاخ به شاخ      پرد مرغ همتم گستاخ  می

  ای بينم ز نامت نشانهيا       ای چينم  که ز بام تو دانه

  تا به کی خوانم! آشکارست      ای که پيش تو راز پنهانم 

  دانی چون تو حرفا به حرف می     ی پريشانی؟   بر تو اين نامه

  ی خطا و خلل، طی اين نامه     چون کند دست قهرمان اجل 
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  پس به کلک کرم که در کف توست،    ! ز آب عفوش ورق بشوی نخست

  !وز خطاها خط نجات نويس      ! يسام برات نو بهر آزادی

  

  )ص(النبيين  در نعمت سيدالمرسلين و خاتم

  هيچ سودی نديده، چند زيان؟     !جامی از گفت و گو ببند زبان

  !ی خويش دست بگشا به کسب توشه    ! ی خويش پای کش در گليم گوشه

  !نقد جان زير پای احمد پاش    ! روی دل در بقای سرمد باش

  لقب امی خدای از آن کردش      دش الکتاب پرور فيض ام

  همه ز اسرار لوح داده خبر      لوح تعليم ناگرفته به بر 

  ز آن نفر سودش از قلم انگشت      قلم و لوح بودش اندر مشت

  ورقی گر سيه نکرد چه باک؟     از گنه شست دفتر همه پاک 

  گر نخواند خطی، از آن چه خطر؟    بر خط اوست انس و جان را سر 

  !سر الريب فيه اينست، اين    خيز علم و يقين جان او موج 

  فاستقم، شرح استقامت او      قم فانذر ، حديث قامت او 

  چشم تنگ سيه دالن، هدفش      ی تير مارميت، کفش  جعبه

  خلق را وصف او چه امکان است؟    وصف خلق کسی که قرآن است 

  فرستم تحيتی از دور می    الجرم معترف به عجز و قصور 

  

  رغيب مستر شدان آگاه بر مداومت تکرار ال اله اال اهللاگفتار در ت

  !حرف زايد به لوح دل همه سال    ای کشيده به کلک وهم و خيال 

  !های گوناگون ی نقش تخته      گشته در کارگاه بوقلمون 

  ی تو سياه؟ لوح تو تيره، تخته      های تباه  چند باشد ز نقش

  !شوی يا بتراشهر چه زائد، ب    ! ی خود باش خوان صحيفه حرف

  ی تو تيره چراست؟ روی آيينه      نماست  ی خدای دلت آيينه

  ات شود روشن باشد آيينه      ! زن وار صيقلی می صيقلی
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  وآنچه باقی، در او نموده شود    هر چه فانی، از او زدوده شود 

  نيست جز ال اله اال اهللا      ای آگاه  صيقل آن اگر نه

  ا فرش درکشيده به کامعرش ت      ست کاينات آشام  ال نهنگی

  از من و ما، نه بوی مانده، نه رنگ    هر کجا کرده آن نهنگ آهنگ 

  گرد اعيان کشيده خط عدم      هست پرگار کارگاه قدم 

  نيست بيرون ز دور اين پرگار      ای زين دواير پرکار  نقطه

  هست حکم فنا به جمله محيط    چه مرکب، درين فضا، چه بسيط 

  مرتفع گردد از ميانه، دويی    تويی گر برون آيی از حجاب 

  همه او بينی آشکار و نهان    در زمين و زمان و کون و مکان 

  که در او افتد از حجاب، خلل    هست از آن برتر، آفتاب ازل 

  ی نور آفتاب خودی پرده    تو حجابی، ولی حجاب خودی 

  مهبط فيض نور خاص شوی    گر زمانی ز خود خالص شوی، 

  هم ز ال وارهی هم از اال      استيال جذب آن فيض، يابد 

  خاطرت زير بار نپسندند      نفی و اثبات، بار بربندند 

  ور گردی از دوام حضور بهره    گام بيرون نهی ز دام غرور  

  هم به هنگام خوردن و خفتن      هم به وقت شنيدن و گفتن 

  چشم جانت بود به حق ناظر    از همه غايب و به حق حاضر 

  ات يکی گردد خواب و بيداری    يکی گردد ات  سکر و هشياری

  ی باطنت به حق نگرا ديده      ی ظاهر تو بر دگران  ديده

  

  در مراقبت حال

  !نقد اوقات را محاسبه کن      ! سر مقصود را مراقبه کن

  !که به غفلت گذشته يا به حضور    ! باش در هر نظر ز اهل شعور

  !مله حق را باشبگذر از خلق و، ج    ! هر چه جز حق ز لوح دل بتراش

  !بر رخ غير، خط نسيان کش    ی جان کش  رخت همت به خطه
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  !تا نگردی ز شغل دل غافل    ! در همه شغل باش واقف دل

  حامل شاهباز الهوتی      ست ناسوتی  ای دل تو بيضه

  آيد آن شاهباز در پرواز      گر ازو تربيت نگيری باز 

  ادپذيرگردد از اين و آن فس    ور تو در تربيت کنی تقصير 

  اش از نظر به غير نگاه داری    تربيت چيست؟ آنکه بی گه و گاه 

  !روی او در خدای داری و بس    بگسلی خويش از هوا و هوس 

  

  در تحقيق معنی اختيار و جبر

  که بود فاعل اندر آن مختار      آن بود اختيار در هر کار 

  آنکه فاعل چو فعل را نگريست،      معنی اختيار فاعل چيست؟ 

  درک خيريت وجود نهاد     اندر دلش به فضل و رشاد ايزد

  کيد آن علم از عدم به وجود    اش به ديده خير نمود،  يعنی آن

  کرد ايجاد فعل، بی کم و کاست   منبعث شد از آن ارادت و خواست 

  و آن به تعليم کردگار بود      درک خيريت، اختيار بود 

  اش د خرد لقباختياری نه  اش  هر چه اين علم و خواست، شد سبب

  !ست نام آن، درياب اضطراری     وآنچه باشد بدون اين اسباب 

  فاعل آن بود بر آن مجبور      باشد از اختيار قدرت دور 

  فعل او دور باشد از اجبار    هر که در فعل خود بود مختار 

  اندر آن اختيار مجبورست    گرچه از جبر، فعل او دورست 

  ر اندر اختيارش نيستاختيا    اختيار کارش نيست  ورچه بی

  

  در بيان به عيب خود پرداختن و نظر به عيب ديگران نينداختن

  فعل خود را کند به قول، درست    ی واعظ آن بود که نخست  شيوه

  گرد دهد پند غير، نيست شگفت    چون شود کار او موافق گفت 

  واندر افشای ديگران کوشی    زشت باشد که عيب خودپوشی 
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  صبح شيب از شب شباب دميد     رسيد شب عمرت به وقت صبح

  کسيا بر سر تو گرداند    داند  چرخ گردان جز اين نمی

  دارويی کان سياه سازد موی    ! به طبيبان ميار روی و، مجوی

  !اينت يک پيری و هزاران عيب    هست عيبی به هر سر مو، شيب 

  بری به بياض روز و شب شعر می    کنی از بياض شعر اعراض  می

  کنی شعر را چو شعر، سواد می    هی از مداد، امداد خوا گاه می

  خود بگو از سواد شعر چه سود؟     چون زمانه سواد شعر ربود 

  کار بر خود کنی چو قافيه تنگ؟    چه زنی در رديف قافيه چنگ؟ 

  ست و مرگ رديف ش مرض قافيه که    هست نظمی لطيف، عمر شريف 

   قافيه کنفکر کار رديف و    ای به نظم سخن  دل گرو کرده

  اعذب الشعر کذبه گفتند     کامالن چون در سخن سفتند 

  پيش اهل بصيرتش چه فروغ؟     آنچه باشد جمال آن ز دروغ 

  

  در مذمت شعرای روزگار

  پيش اهل دل اين سخن رد نيست   » شعر در نفس خويشتن بد نيست«

  ام ز شر ايشان کاست تن چو نال    » ی من ز خست شرکاست ناله«

  کسب کردی فضايل بسيار     فاضالن شعر شعار پيش از اين

  مشتهر در مجامع آفاق      مستمر بر مکارم اخالق 

  از قناعت پر، از طمع خالی      همه را دل ز همت عالی 

  جز سخن هيچ در ميانه نماند    وه کز ايشان بجز فسانه نماند 

  جامع صد هزار شين و شرست    لفظ شاعر اگر چه مختصرست 

  که نگردد ازين لقب مفهوم    ت مذموم نيست يک خلق و سير

  طرفه حالی کز آن گزيرم نيست    شاعری گرچه دلپذيرم نيست 

  !بويم زنم طعن مشک و، می می    ! گويم کنم عيب شعر و، می می

  قيمت و قدر آن ، بدو شکنم    طعنه بر شعر، هم به شعر زنم 
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  !وز ازل سرنوشت من اينست    ! چکنم؟ در سرشت من اينست

  

  کم آزاری و نکوهش آزار مسلماناندر مذمت 

  دفتر کفر راست ديباجه      ترک آزار کردن خواجه 

  شد به منکر عنان او مصروف    منکر آمد به پيش او معروف 

  داردش در ره اباحت روی    جوی  نفس محنت گريز راحت

  گه گزافش ز مشرب توحيد      گاه الفش ز مذهب تجريد 

  ر در کم آزاریمذهبش حص    از عالمات عقل و دين عاری 

  !کس ميازار و هر چه خواهی کن      : ورد او از مباحيان کهن

  دم زند از ارادت ايشان     نسبت خود کند به درويشان 

  کی ز درويش آيد اين کردار؟    هر که درويش، از او بود بيزار 

  نيست جمعيت اين، که تفرقه است   نيست درويشی اين، که زندقه است 

  شمار و عارف نه معرفت بی       دلش از سر کار واقف نه

  ليک چون بشکنی، نيابی مغز      همچو جوز تهی نمايد نغز 

  ی سرگين ی چين ، لفافه نافه    اش گرگين  ها پاک و معنی لفظ

  ور گشايی، جهان بگنداند      نافه نگشاده، مشک افشاند 

  نيست گويا ز سر شرع آگاه    آنکه شرع خدای ازوست تباه 

  ی آزار شرع و دين را بهانه     بازار کرده در کوی و خانه و

  برد از شرع مصطفی رونق    کار باطل کند به صورت حق 

  ی طبيعت، دست تا دهد دايه      ی شريعت پست  کند پايه می

  ست بهره شرع از او، او ز شرع، بی    ی شهر است  مير بازار و شحنه

  بفروشد سه چار گز کرباس    فی المثل گر يکی ز عام الناس 

  در همه شهر افکند غوغا       داغ صاحب تمغا، خالی از

  زو سال نماز و روزه کند    اول از شرع دست موزه کند  

  بفرستد برای جرمانه    اش سوی عسس خانه  بعد از آن
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  ای خدا داد دين از او بستان    خصم دين شد به حيله و دستان 

  !شرم بگذاشت، شرمسارش کن    ! شرع را خوار کرد، خوارش کن

  

  عشق و رهايی از خودپرستیدر بيان 

  سخن عشق دلکش است بسی    ی عاشقان خوش است بسی  قصه

  هست، ازين قصه کی شوم خاموش؟    تا مرا هوش و مستمع را گوش 

  !هر دهان، جای صد زبانم باد     ! هر بن موی، صد دهانم باد

  های عشق امال تا کنم قصه      هر زبانی به صد بيان گويا 

  سبق زندگی از او گيرند،      د، آنکه عشاق پيش او ميرن

  که به انفاس او شوی زنده      تا نميری نباشی ارزنده 

  آنکه خواهند صوفيان به فنا    هست ازين مردگی مراد مرا 

  بل فنايی که ما و من برود     نه فنايی که جان ز تن برود 

  نشود با تو هيچ چيز مضاف    شوی از ما و من به کلی صاف 

  از اضافت کنی چون تنوين رم      م نزنی هرگز از اضافت د

  :نگذرد بر زبانت گاه سخن    هم ز نو وارهی و هم ز کهن 

  ی من عصا و جامهی من،  رکوه       ی من  کفش من، تاج من، عمامه

  يک من او را هزار من بارست    زآنکه هر کس که از منی وارست 

  !به که يک بار بر زبانش من    اش بار بر سر و گردن،  صد من

  

  سی از حرص طعمه بر لب رودخر

  بهر ماهی گرفتن آمده بود  خرسی از حرص طعمه بر لب رود 

  برد حالی به صيد ماهی دست    ای برجست  ناگه از آب ماهی

  پوستين ز آن خطا در آب نهاد    پايش از جای شد، در آب افتاد 

  خرس مسکين در آب شد مضطر      آب بس تيز بود و پهناور 

  عاقبت خويش را به آب گذاشت    د نداشت دست و پا زد بسی و سو
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  بايد آنجا ز حيله شستن دست    از بال چون به حيله نتوان رست 

  رفت دست شسته ز جان و تن می    رفت  زن می بر سر آب چرخ

  بهر کاری همی شدند شتاب     دو شناور ز دور بر لب آب 

  از تحير شدند خيره در آن      چشمشان ناگهان فتاد بر آن 

  ست؟ پوستی از قماش آگنده  ست؟   است، مرده يا زندهکن چه چيز

  و آن دگر خويش را در آب انداخت    آن يکی بر کناره منزل ساخت 

  خرس خود مخلصی همی طلبيد      آشنا کرد تا به آن برسيد 

  باز ماند از شنا، شناور هم    در شناور دو دست زد محکم 

  و، گه زيرگاه باال همی شد     اندر آن موج، گشته از جان سير 

  !بانگ برداشت کای گرامی يار    يار چون ديد حال او ز کنار 

  !هم بدان موج آب بسپارش    ! گر گران است پوست، بگذارش

  »ام دست از پوست بازداشته    ام  من پوست را گذشته«: گفت

  »!بلکه پشتم به زور پنجه شکست    پوست از من همی ندارد دست 

  ت دانی ز خرس و خيک ز خوکپوس    بوک ! جهد کن جهد، ای برادر

  پوستی پر قماش و رخت گران    نبری خرس را ز دور گمان 

  خيکی از شهد ناب، ماالمال    نکنی خوک را ز جهل، خيال  

  »که نهی خرس و خوک نام کسی    ستوده نيست بسی «: گر تو گويی

  ش نباشد بجز بدی کيشی، که     آری، ولی بدانديشی «: گويم

  مرکب بخردی نراند، هيچ،      يچ جز بدی و ددی نداند ه

  »!باشد آن خرس و خوک را دشنام    خرس يا خوک اگر نهندش نام 

  چند بيهود گفت و گوی کنم؟    ! ام ای خدا دل گرفت ازين سخن

  !هر چه مذموم، از آن امانم ده     ! زين سخن مهر بر زبانم نه

  !وز بدان و ددان رهان بازم      ! از بدی و ددی، مده سازم
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  ر در ختم دفتر اول از کتاب سلسلةالذهبگفتا

  باز گردم به کار و بار نخست    چون شد اين اعتقادنامه درست 

  حاصل روزگار من عشق است   کار من عشق و بار من عشق است 

  دل و جان آرميده بود به عشق    سر رشته کشيده بود به عشق 

  سخن عاشقی کنم آغاز      ی خود آيم باز  به سر رشته

  نام رشته بر آن نه از ادب است    ه، سالسل ذهب است آن نه رشت

  !ست، تا، دانی هم از آن سلسله    خوانی  اين مسلسل سخن که می

  نتوان داد شرح عشق کهن    تا نجوشد ز سينه عشق سخن 

  تا دهم شرح عشق ديرينه    ام از سينه  زند جوش، عشق می

  که کنم درس عشق را تحقيق،      گر مددگار من شود توفيق 

  داستانی دگر بپردازم      هر آن دفتری ز نو سازم ب

  

  از دفتر دوم سلسلةالذهب در خلق اسماء باری و پيداش عشق

  !ی عشق از صرير قلم ترانه    ! ی عشق بشنو، ای گوش بر فسانه

  کند تقرير ی عشق می قصه    قلم اينک چو نی به لحن صرير 

  ستهر چه بينی، به عشق موجود     عشق، مفتاح معدن جودست 

  اش نهفته نپسنديد آنچنان    حق چو حسن کمال اسما ديد 

  عرض آن حسن و آن جمال کند     خواست اظهار آن کمال کند 

  سر مستور او رسد به عيان     خواست تا در مجالی اعيان 

  ی عشق و عاشقی برخاست فتنه  چون ز حق يافت انبعاث اين خواست 

  ، نقش هستی بستنيست، ز آن عشق    هست با نيست، عشق در پيوست 

  نسبت جذب عشق شد محکم      سايه و آفتاب را با هم 

  

  تمثيل

  گشت آن آب سوی بحر روان    قطره چون آب شد به تابستان 
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  خويشتن را ورای بحر نديد    وز روانی خود به بحر رسيد 

  هيچ چيزی به غير آن نشناخت    هستی خويش را در او گم ساخت 

  د، هم در حضيض و هم در اوجدي    گاه او را عيان به صورت موج 

  متکاون شد ابر در نيسان    متراکم شد آن بخار و، از آن 

  رونق افزای باغ و بستان گشت    متقاطر شد ابر و باران گشت 

  سيل شد بر رونده راه ببست    ها چون به يکدگر پيوست  قطره

  تافت يکسر به سوی بحر، عنان    کنان  زنان، خروش سيل هم کف

  شد درين دوره سير بحر، تمام    يد، کرد آرام چون به دريا رس

  کردن انکار ديده و، دانست    قطره اين را چو ديد، نتوانست 

  اوست کف، اوست قطره، اوست حباب  کوست موج و بخار و سيل و سحاب 

  عشق با هر چه باخت، با او باخت    هيچ جز بحر در جهان نشناخت 

   چيز دگرغير دريا نديد    از چب و راست چون گشاد نظر 

  در جهان نيستند جز حق بين      همچنين عارفان عشق آيين 

  ليکن اندر نظر تفاوتهاست    ی جمله مانده بر يک جاست  ديده

  

  حکايت آن زن که سی سال در مقام حيرت بر يک جای بماند

  همچو مردان مرد خودشکنی      در نواحی مصر شيرزنی 

  کف شدنقد هستی تمامش از       به چنين دولتی مشرف شد 

  نه به شب خفت و، نی به روز نشست    شست از آلودگی به کلی دست 

  که نجنبيد چون درخت از جای    قرب سی سال ماند بر سر پای 

  گشته مارش به ساق پا خلخال    خفته مرغش به فرق، فارغبال 

  شانه کرده صبا چو غمخواران    شست و شو داده موی او باران 

  بانش نگشته غير سحاب هساي      هيچ گه ز آفتاب عالمتاب 

  چون فرشته نه چاشت خورده نه شام    لب فروبسته از شراب و طعام 

  دام و دد گرد او کشيده صفی    همچو مور و ملخ ز هر طرفی 
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  ايستاده به پا، نه نيست، نه هست    او خوش اندر ميانه واله و مست 

  جان به توفان عشق، مستغرق      چشم او بر جمال شاهد حق 

  گوش بر رازهای پنهانی      ازهای روحانی دل به پرو

  !يک سر موی او به از صد مرد   که در کشاکش درد ! اش زن مگوی

  جان روشن بود از اينها پاک    مرد و زن مست نقش پيکر خاک 

  !وز غم مرد و فکر زن، برهان    ! کردگارا ، مرا ز من برهان

  وز مريد و مراد، فرد شوم    که رادمرد شوم ! ای ده مردی

  هرگز از خود نشان نيابم باز    ی راز  رقه گردم به موج لجهغ

  

  ی عتيبه و ريا قصه

  ی نبی يک شب رفت تا روضه     معتمر نام، مهتری ز عرب 

  ادب بندگی بجا آورد      ی دعا آورد  رو در آن قبله

  پردازی، که همی گفت غصه      ناگه آمد به گوشش آوازی 

  تر از کوه است؟  چه بار گرانوين  کای دل امشب تو را چه اندوه است؟ 

  بر تو داغی بسان الله کشيد،    مرغی از طرف باغ ناله کشيد 

  ساخت از خواب خوش تو را بيدار؟    ی زار  شب ز ناله واندرين تيره

  از برون دور و از درون نزديک    يا نه، ياری درين شب تاريک 

  فشان بر بود، خوابت از چشم خون    بر تو درهای امتحان بگشود 

  سنگ غم زد بر آبگينه تو را؟    بست هجرش کمر به کينه تو را 

  چشم من ناشده به خواب فراز؟  چه شب است اين چو زلف يار دراز؟ 

  مهر را راه آمدن گم شد      قير شب قيد پای انجم شد 

  که کند با هزار ديده نگاه    اين نه شب، هست اژدهای سياه 

  نصيبی را بیيا زند زخم       تا به دم درکشد غريبی را 

  زو دو صد زخم بر جگر خورده      منم اکنون و جان آزرده 

  گر کنم ناله، جای آن دارد    زخم او، جا درون جان دارد 
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  واندرين شب شود هم آوازم؟      کو رفيقی که بشنود رازم؟ 

  نالم؟ کز جدايی چگونه می      کو شفيقی که بنگرد حالم 

  نين باليی پيشکيدم اينچ    هرگزم اين گمان نبود به خويش 

  داد ناآزموده زهر، مرا    ريخت بر سر بالی دهر، مرا 

  چه عجب گر ره اجل سپرد؟     هر که ناآزموده زهر خورد 

  ی خويش کرد با خامشی حواله   ی خويش   چون بدين جا رساند ناله

  شد خموش آنچنان که گويی مرد      آتش او درين ترانه فسرد 

  يرش نشست گرد ماللبر ضم    معتمر چون بديد صورت حال 

  و آنهمه سوزش از فغان که بود؟    کنهمه نالش از زبان که بود؟ 

  باز در خامشی سگالنده؟    چيست اين ناله، کيست نالنده؟ 

  ست؟ گری کدمی وار گرد نوحه    ست  ست، پری آدمی؟ يا نه آدمی

  ناله را رفتمی ز دنباله    کاش چون خاست از دلش ناله 

  ی راز او شکافتمی پرده      ی تا به نالنده راه يافتم

  گری دست بگشادمی به چاره     گری  کردمی غور در نظاره

  رميده باز بگشت حال آن دل  چون بدين حال يک دو لحظه گذشت 

  غزلی جانگداز کرد آغاز    تيز برداشت همچو چنگ آواز 

  انگيز غزلی صبرکاه و شوق      سوز و دردآميز  غزلی سينه

  ی درد ی محنت و ترانه نغمه     ی درد حرف حرفش همه فسانه

  و آخرش روز وصل را مقطع      اولش نور عشق را مطلع 

  بحر او رهنما به کام نهنگ    ی تنگ  ش شرح سينه در قوافی

  وصف شيرينی شمايل او    گه در او ذکر يار و منزل او 

  ی خاکساری عاشق قصه    گه در او عجز و خواری عاشق 

  هی و جانگدازی شبعمر کا    گه در او محنت درازی شب 

  حرقت داغ شوق و سوز فراق     گه در او داستان روز فراق 

  جانب او شدن غنيمت ديد    آن بزرگ عرب چو آن بشنيد 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١٤ 

  رفت آهسته از پی آواز    تا شود واقف از حقيقت راز  

  روی زيبا به خاک بنهاده      ديد موزون جوانی افتاده 

  کنش شکر مصر را رواج      لعل او غيرت عقيق يمن 

  ی شام همچو پر نور آبگينه    جبهه رخشنده در ميان ظالم 

  ی جگر دو نشان مانده از رشحه    فشان  بر رخش از دو چشم اشک

  کرد بر وی ز روی لطف خطاب    داد بر وی سالم و يافت جواب 

  ات نسب است؟ به کدامين قبيله   ی طلب است  بدين رخ که قبله«که 

  زويت کدام و کام تو چيست؟آر    بر زبان قبيله نام تو چيست؟ 

  های زار چراست؟ همدمت ناله    قرار چراست؟  دلت اين گونه بی

  »وز مژه خون دل گشايی تو؟    سرايی تو؟  چيست چندين غزل

  پدرم نام من، عتيبه نهاد  از انصار دارم اصل و نژاد «: گفت

  موجب آن ز من بپرسيدی،    وآنچه از من شنيدی و ديدی 

  ست دور و دراز ای زآنکه افسانه      يم باز تا بگو! بنشين دير

  رو نهادم به مسجد احزاب    روزی از روزها به کسب ثواب 

  حق مسجد که بود ادا کردم      ی وفا کردم  روی در قبله

  کردم اندر مقام صدق قيام     بستم از جان نماز را احرام 

  پا به راه اجابت افشردم      به دعا دست بر فلک بردم 

  از همه کارها و، آخر کار      به استغفار عفوجويان شدم 

  به هوای نظاره بنشستم      از ميان با کناره پيوستم 

  زنا سوی آن جلوه گاه، گام    ديدم از دور يک گروه زنان 

  ای هر يکی را ز ناز زمزمه    ای   نه زنان بل ز آهوان رمه

  ها جالجلزن بانگ خلخال    از پی رقصشان به ربع و دمن 

  پای تا سر همه کرشمه و ناز    ن ميان ممتاز بود يک تن از آ

  او پری بود و ديگران مردم    او چو مه بود و ديگران انجم 

  بر سرم ايستاد و لب بگشاد    پای از آن جمع بر کناره نهاد 
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  کاهد؟ وصل آن کز غم تو می     خواهد  دل تو می! کای عتيبه

  کز غمت بر دلش بود باری؟      هيچ داری سر گرفتاری 

  در من آتش زد و چون دود برفت     اين نکته گفت و زود برفت با من

  نه وقوف از مقام او دارم      نه نشانی ز نام او دارم 

  ميل خاطر به هيچ کارم نيست    جا قرارم نيست  يک زمان هيچ

  »روم کوبه کوی و جای به جای می    نه ز سر خود خبر مرا، نه ز پای 

  نی به روی خاک افتاديک زما    اين سخن گفت و زد يکی فرياد 

  ساز آمد رخ به خون تر، ترانه     بعد ديری به خويش باز آمد 

  سوز کرد آغاز غزلی سينه    شد خروشان به دلخراش آواز 

  !کرده منزل چو جانم اندر دل    ! کای ز من دور رفته صد منزل

  گذری دالن نمی سوی خونين      سپری،  گرچه راه فراق می

  کز دو عالم همين تو را خواهم    ! ام خواهشم بين، مباش ناخواه

  گرچه فردوس جاودان باشد     تو بر من بالی جان باشد  بی

  به مالمت کشيد تير مقال    چون بزرگ عرب بديد آن حال 

  !ای، به جا بازآی جای گم کرده    ! کای پسر، زين ره خطا بازآی

  !داری خويش دار از نه شرم شرم    توبه کن از گناهکاری خويش  

  !ای کن، ازين هوس برگرد مردی    ارک بود هوس بر مرد نه مب

  !غافل از جانگدازی غم عشق    ! خبر ز ماتم عشق گفت کای بی

  شاخ از اندوه و ميوه از غم کرد    عشق هر جا که بيخ محکم کرد 

  به نصيحت ز پايش افگندن      به مالمت نشايدش کندن 

  ن ز درنگ،فلک از جنبش و، زمي  مشک ماند ز بوی و، لعل از رنگ 

  رخت بربندد از حريم دلم      گسلم  ليک حاشا که يار دل

  همچو نقش نشسته در سنگ است   حرف مهرش که در دل تنگ است 

  !ام به مالمت مزن به سر سنگ    ام  آمد از عشق شيشه بر سنگ
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  رفتن معتمر و عتيبه به جستجوی ريا

  لشکر شام را به هم برزد      خسرو صبح چو علم برزد 

  جو رو به مسجد احزاب چاره    کردند از آن حرم بشتاب هر دو 

  در طلب روز را به سربردند      تا به پيشين، قدم بيفشردند 

  آن گروه زن آمدند پديد      ناگه از ره نسيم يار رسيد 

  خيل انجم رسيد و آن مه نی      ليک مقصود کار همره نی 

  پرداز آن نگار شدند قصه      گزار شدند  با عتيبه سخن

  راند تا منزل دگر، محمل    برون برد رخت ازين منزل «: که

  راه حی بنی سليم گرفت    روی خورشيد قرب، غيم گرفت 

  طالب وصل توست هر جا هست    گرچه بار رحيل ازين جا بست 

  »نام او از معطری رياست  چون سمن تازه و چون گل بوياست 

  از سرش عقل رفت و از دل هوش      نام ريا چو آمدش در گوش 

  شرم بگذاشت وين نوا برداشت    ی حيا برداشت  رده از چهرهپ

  بار دل پشت صبر را بشکست    که يار محمل بست ! کای دريغا

  تافت از من زمانه رخسارش       آمدم بر اميد ديدارش 

  !کای عتيبه، مباش اندهناک    معتمر گفت با وی از دل پاک 

  ت و شرفگرچه اسباب حشمت اس    کنچه دارم از ملک و مال به کف 

  تا شوی بر مراد خود فيروز    کنم امروز  همه صرف تو می

  برد يکسر به مجلس انصار    وار  دست او را گرفت مشفق

  !کای به ملک صفا وفا کيشان      گفت بعد از سالم با ايشان 

  چيست در حق او گمان شما؟    اين جوان کيست در ميان شما؟ 

  »دمان عربهست شمعی ز دو     با جمال نسب  «: همه گفتند

  ست در کمند هوايی افتاده     ست  گفت کاو را باليی افتاده

  و از سر مرحمت مددگاری      دارم از شما ياری  چشم می

  سليم گذر بر ديار بنی      بهر مطلوبش اختيار سفر 
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  معتمر را به جان رضا جويان      همه سمعا و طاعة گويان 

  ندمتوجه بدان ديار شد     اشتران سوار شدند  بر نجيب

  پرس پرسان ديار ريا را      بريدند کوه و صحرا را  می

  پدرش را از آن خبر کردند      تا به منزلگهش پی آوردند 

  با کسان گفت تا به استعجال     کردشان شاد و خرم استقبال 

  های عجب پراگندند نطع      های نفيس افگندند  فرش

  دوز ثنا، گوهرش به فرق فشان    هر کسی را به جای وی بنشاند 

  کشت و پخت و کشيد پيش، همه    آنچه حاضر ز گله بود و رمه 

  !همه کار تو در کمال ادب    ! معتمر گفت کای جمال غرب

  تا ز بحر نوال و احسانت    نخورد کس ز سفره و خوانت، 

  !آرزوی همه عطا نکنی      حاجت جمله را روا نکنی، 

  چيست از بنده آرزوی شما؟    گفت کای روی صدق، روی شما 

  اختر برج عزت و شرفت    هست آنکه گوهر صدفت «: گفت

  کردار و راست گفتارست، نيک     با عتيبه که فخر انصارست 

  »رازدار شب وصال شود      گوهر سلک اتصال شود 

  واندرين کار، اختيار او راست    تدبير کار و بار او راست «: گفت

  »آنچه گويد، به مجلس آرم باز    با وی اين را بگويم از آغاز  

  آميز و خشمگين برخاست غضب  اين سخن گفت و از زمين برخاست 

  کز چه رو خاطرت چنين آشفت؟    چون درآمد به خانه، ريا گفت 

  اند قطار به هوايت کشيده  از آن رو که جمعی از انصار «: گفت

  »زبان بهر خواستگاری تو يک      همه يکدل به دوستداری تو 

  اند  کرم مقيماندر حريم    اند  انصاريان کريمان«: گفت

  »اند؟ وز هوای که خواستگار من    اند؟  از برای چه دوستدار من

  »عالی اندر نسب، عتيبه به نام    ای ز کرام  بهر يگانه«: گفت

  نسبتی نيست با کسی دگرش    ام خبرش  من هم شنيده« گفت 
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  »وز جفای زمانه نخروشد    چون کند وعده در وفا کو شد 

  به خدايی که نبودش مانند     خورم سوگند می«: پدرش گفت

  نقد وصلت به دامنش ننهم    گه به وی ندهم  که تو را هيچ

  »ی تو و او وآنچه بوده ميانه      ی تو و او  واقفم از فسانه

  که از آن خاطر تو دربارست؟    با وی مرا چه بازارست، «: گفت

  ست نه گياهی ز باغ من چيده    ست  نه خيالی ز روی من ديده

  کنم بندت به اجابت نمی     يافت سوگندت ليک چون سبق

  اند در زمان و زمين امينان      اند  قوم انصار پاک دينان

  !رد ايشان مکن به قول درشت     ! بر مقاالتشان مگردان پشت

  !بايدت، گران کن مهر گر نمی    ! مکن از منع، کامشان پر زهر

  »رغبت از جان مشتری ببرد    نرخ کاال ز حد چون در گذرد 

  »!کم فتد نکته اينچنين مرغوب  احسنت ، خوب گفتی، خوب   « :گفت

  !ی وفاکيشان گفت کای زمره      آنگه آمد برون و با ايشان 

  مانند ست بی ليک او گوهری      کرد ريا قبول اين پيوند 

  تا سر او به آن فرو آيد      مهر او، هم به قدر او بايد 

  » امروز؟کيست قائم به قيمتش    افروز  باشد او گوهری جهان

  »!هر چه خواهی ضمان منم، اينک    ! آن منم، اينک«: معتمر گفت

  که مثاقيل آن رسد به هزار     عيار  خواست چندان زر تمام

  سيم خالص، نه بيش از آن و نه کم      بعد از آن نيز ده هزار درم 

  صد ديگر از آن فزون به ثمن     جامگی صد ز بردهای يمن 

  عقدهای مرصع از گوهر     ها عنبر ها مشک و طلبه نافه

  زود کردند بر مدينه گذر      معتمر گفت با سه چار نفر 

  مجلس عقد منعقد کردند    هر چه جستند حاضر آوردند 

  شاد کردند آن دو محزون را      عقد بستند آن دو مفتون را 

  حال بگذشتشان بدين دستور    بعد چل روز کز نشاط و سرور 
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  شهر و غزال صحرا را،ماه       داد اجازت پدر که ريا را 

  وز غريبی ره وطن سپرند    به عروسی سوی مدينه برند 

  برگ گل را ز غنچه محمل ساخت    ای پرداخت  بهر وی خوش عماری

  کرد سوی مدينه همراهش    با دو صد عز و حشمت و جاهش 

  پيما شاد و خرم شدند ره      هر دو با هم عتيبه و ريا 

  ر خويش شکرگزارتيز بر کا      معتمر با جماعت انصار 

  شان ز غم رهانيدند دل و جان    که دو عاشق به هم رسانيدند  

  بر چه خواهد گرفت کار، قرار    همه غافل از آن که آخر کار 

  فرهنگ جمعی از رهزنان بی    ماند چون با مدينه يک فرسنگ 

  وز کمر کرده خنجر آويزه     بر ميان تيغ و، در بغل نيزه 

  آزمای و نيزه گذار همه تيغ      لباس و دزدشعار همه خونين

  دين کردند رو در آن قوم پاک    ای کمين کردند  غافل از گوشه

  غيرت عاشقی در او پيچيد     چون عتيبه هجوم ايشان ديد 

  گاه با نيزه، گاه با شمشير   شد چو شيران در آن مصاف، دلير 

  شان به خون و خاک افگند چون سگان    چند تن را به سينه چاک افگند 

  داد آن قوم را چو ديو فرار     بار  آخر از زخم تيغ صاعقه

  اش، کاری ضربتی زد به سينه      ليک نامقبلی ز کين داری 

  مرغ او کرد رو به عالم پاک     آسا، به تن فتادش چاک  قفس

  »!برفت از جهان عتيبه، دريغ«: که  دوستان در خروش و گريه، چو ميغ 

   بر سر عتيبه دويدموکنان    گوش ريا چو آن خروش شنيد، 

  غرق خون، نازنين شکارش را      ديد نقش زمين، نگارش را 

  خلعت سروش ارغوانی رنگ    ی تنگ،  سار سينه گشته از چشمه

  چهره گلگونه، جامه گلگون کرد  دست سيمين، خضاب از آن خون کرد 

  ناليد وز دل دردناک می    ماليد  چهر بر خون و خاک می

  کفتاب تو را زوال افتاد؟    فتاد تو را چه حال ا! کای عتيبه
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  !کاشکی بودمی بجای تو، من    لقای تو، من  سيرم از عمر، بی

  که بميری تو زار و من زنده     عقل بر عشق من زند خنده  

  رفت با آه، جان او همراه    اين بگفت و ز جان برآورد آه 

  روی با روی او نهاد و بمرد     وی از وفا نشمرد  زندگی بی

  روی در وصل جاودانی کرد    سرای فانی کرد  ترک هجران

  برگرفتند نوحه و زاری      دوستان از ره وفاداری 

  هر چه کردند، هيچ سود نکرد    ليکن از نوحه، در کشاکش درد 

  به خروش و فغان نيايد باز    چون کند طوطی از قفس پرواز 

  بهر تجهيزشان کمر بستند     عاقبت لب ز نوحه دربستند 

  پاک شستندشان به مشک و گالب    ب و ، سينه کباب ديده از غم پرآ

  در يکی قبرشان وطن کردند     از حرير و کتان کفن کردند 

  تا قيامت شدند همخوابه      در ته خاک غرق خونابه 

  

  رسيدن معتمر بعد از چندگاه بر سر قبر ايشان

  رفت ی نبی می به سر روضه    بعد شش سال، معتمر، يا هفت 

  بر سر قبرشان گذار افگند      ر افگند راه عمدا بر آن ديا

  سر کشيده يکی درخت بلند      مند  ديد بر خاک آن دو انده

  های سرخ و زرد بر آن ديد خط    چون به عبرت نگاه کرد در آن 

  سرخی از چشم خونفشان خبری     بود زردی ز رويشان اثری 

  به حيرت ؟ گفت» ست اين چه درخت«    : با کسی گفت ز آن زمين بشگفت

  ی عشق رسته از تربت دو کشته  ی عشق  ست اين سرشته درختی«: هک

  ست بر وی از شرح حالشان رقمی    ست  بلکه بر خاک آن دو تن علمی

  »حال آن کشتگان غم داند    ز اهل دل هر که آن رقم خواند، 

  !کس چو ايشان ازين جهان مرواد    ! جانشان غرق فيض رحمت باد
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  حکايت بر سبيل تمثيل

  ای همچو موری مطبخ بينی    وی چون در دوزخ ای ر زنگی

  الف کافوری ار زدی انگشت    ننمودی به پيش رويش زشت 

  همچو بر روی هم دو بادنجان    کوب و دل رنجان  دو لبش طبع

  ای در کدوی پردانه فرجه      دهنش در خيال فرزانه 

  بر تماشای خويش ديده گماشت      ای به ره، برداشت  ديد آيينه

  همه را از صفات آينه ديد    ب خود معاينه ديد هر چه از عي

  ات چون من صد کرامت فزودی  ات چون من  اگر روی بودی«: گفت

  »!بر ره افگندنت ز زشتی توست    ! خواری تو ز بدسرشتی توست

  گفت و گويش نه اينچنين بودی      اگرش چشم تيزبين بودی 

  طعن آيينه کم پسنديدی    ها را همه ز خود ديدی  عيب

  عيب بگذارد و هنر نگرد     دانا به هر چه درنگرد مرد 

  

  در ختم دفتر دوم سلسله الذهب

  نبود از نصف اولين کمتر    بود در دل چنان، که اين دفتر 

  چون بدين جا رسيد سر بشکست     ليک خامه از جنبش پيوست 

  سازدم گزلک عزيمت تيز،    چرخ اگر باز بگذرد ز ستيز 

  برسانم به مقطع، اين نامه     دهم از سر، تراش آن خامه 

  ست اينقدر هم که گفته شد کافی    ست  ورنه آن را که خاطر صافی

  !ختم شد، والسالم واالکرام    هم برين حرف، اين خجسته کالم 

  

  

  از دفتر سوم سلسلة الذهب در حمد ايزد

  !هر چه کار تو، بار توست، ای دل    ! حمد ايزد نه کار توست، ای دل

  !و اعترف بالقصور عن حمده    !  خم دهپشت طاقت به عاجزی
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  بود در مرو شاه جان زالی

  همچون زال جهان کهنسالی      بود در مرو شاه جان زالی 

  بر وی از يک دو لشکری المی      روزی آمد ز خنجر ستمی 

  روی در رهگذار سنجر کرد    از تظلم زبان چو خنجر کرد 

  ن سربرده از سرکشی به کيوا      رسد سنجر  ديد کز راه می

  !ريشان دار کوش خود سوی سينه    بانگ برداشت کای پريشان کار 

  پير کشيد بارگی سوی گنده    گوش سنجر چو آن نفير شنيد 

  که ز گردون گذشت فريادت؟    چه افتادت ! گفت کای پيرزن

  ام کمتر از صد به اندکی سال    ام  من رنجکش يکی زال«: گفت

  بهر نيم نان به دو نيمدلشان      ام سه چار يتيم  خفته در خانه

  کرده شيرين دهان ز ميوه به نام    غير نان جوين نخورده طعام 

  وز من انگور آرزو کردند    با من امسال گفت و گو کردند 

  تن نهادم به رنج مزدوری    سوی ده جستم از وطن دوريی 

  ی انگور ز آبله پر، چو خوشه    ی مزدور  دستم اينک چو پنجه

  پر شد از آرزويشان سبدم    ستدم چون ز ده دستمزد خود 

  رو نهادم به سوی فرزندان      با دل خرم و لب خندان 

  در ره عدل و ظلم ياور تو      يک دو بيدادگر ز لشکر تو 

  سبدم ز آرزو تهی کردند      بر من خسته غارت آوردند 

  ست؟ در دل خلق، تخم غم کاری    ست؟  اين چه شاهی و مملکتداری

  ای ظالمان بر جهان گماشته    ای  دست از عدل و داد داشته

  که برآرد ز ظلم تو نفسی،    گرچه امروز نيست حد کسی 

  چه جواب خدای خواهی گرفت؟    چون هويدا شود سرای نهفت  

  وز تو فردا اجل کند تاراج    دی نبودت به تارک سر، تاج 

  در سر اين نخوت و غرور، که چه؟  به يک امروزت اين سرور، که چه؟ 

  ی ظلم بر جهان افگند سايه      و گشت بلند ی چتر ت قبه
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  خوری زين باغ ی عيش می ميوه    تو نهاده به تخت، پشت فراغ 

  خوری تو گشاده دهان به ميوه     بری  بيوگان در فغان ز ميوه

  »!بنگر حال زار مسکينان    بينان  چون عاقبت! چشم بگشا

  صبر بر حال خويش نتوانست    شاه سنجر چون حال او دانست 

  ست؟ گفت با خود که اين چه کارگری   !!!  بر رو نهاد و زار گريستدست

  !!تف برين زشتی و تباهی ما    !! تف برين خسروی و شاهی ما

  !!شرم ما باد از اين جهانخواری    !! شرم ما باد از اين جهانداری

  !!ما خوش آباد و ملک، ناآباد    !! ما قوی شاد و ديگران ناشاد

  

  روهی و سخن گفتن با ايشانبه گ) ص(رسيدن پيامبر 

  با گروهی ز دوستان، همبر      گذشت پيغمبر  در رهی می

  گرد سنگی بزرگ، کرده نشست    ديد قومی گرفته تيشه به دست 

  چيست؟ و اين سنگ را تراشيدن؟    گفت کاين دست و پا خراشيدن 

  زورمندان و پهلوانانيم      ما جوانانيم «: قوم گفتند

  »هست ميزان زور ما اين سنگ    گ چون به زورآوری کنيم آهن

  مرد دعوی پهلوانی کيست؟    گويم که پهلوانی چيست؟ «: گفت

  !خشم را زير پا تواند کرد      پهلوان آن بود که گاه نبرد 

  »پيش او پشت بر زمين باشد     خشم اگر کوه سهمگين باشد 

  

  گفتار در فضيلت جود و کرم

  المال  راسنيست جز تاج جود،      پيش سوداييان تخت جالل 

  کی ز سودای خويش سود کنند؟     گر نه سرمايه تاج جود کنند 

  !عادت برق چيست؟ رخشيدن    ! معنی جود جيست؟ بخشيدن

  !جود و احسان، جهان جان روشن    برق رخشان، کند جهان روشن 

  !پرتو جود، تا بود عالم      پرتو برق هست تا يک دم 
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  د جز فسانه نماند،وز جوانمر    گرچه يک مرد در زمانه نماند، 

  !ی جوانمردان ما و افسانه      تا بود دور گنبد گردان، 

  ی افالک ماند نامش کتابه    رفت حاتم ازين نشيمن خاک 

  !به نکويی و نام نيک گذار    هر چه داری ببخش و، نام برآر 

  نام نيکو بود حيات دوم      زآنکه زير زمردين طارم 

  ، حظ ديگران باشدوآنچه نی    هر چه دادی، نصيب آن باشد 

  مال خود بهر ديگران چه نهی؟    ی خود به ديگران چه دهی؟  بهره

  

  حکايت حاتم و بند از پای اسيری گشادن و بر پای خود نهادن

  روزی از قوم خويش ماند جدا    حاتم آن بحر جود و کان عطا 

  ای ديد اسيريی به پای سلسله      ای  اوفتادش گذر به قافله

  خواست زو فديه تا شود آزاد      ر گشاد پيشش آمد اسير، به

  بر وی از بر آن رسيد شکست    حاتم آنجا نداشت هيچ به دست 

  بند او را به پای خويش نهاد    حالی از لطف پای پيش نهاد 

  اذن رفتن بجای خود دادش    ساخت ز آن بند سخت، آزادش 

  چون اسيران به بند ديدندش      قوم حاتم ز پی رسيدندش 

  پای او هم ز بند بگشادند      مال او دادند ی او ز  فديه

  

  معالجه کردن بوعلی سينا آن صاحب ماليخوليا را

  آن به کنه اصول طب بينا      بود در عهد بوعلی سينا 

  شد ز ماخوليا پريشانحال    ز آل بويه يکی ستوده خصال 

  هيچ گاوی بسان من فربه    کم بود در ده «:زد که بانگ می

  گرددش گنج سيم، کيسه ز من      ن آشپز گر پزد هريسه ز م

  »!پز سپريد به دکان هريسه      ! زود باشيد حلق من ببريد

  با حريفان مقال او اين بود     صبح تا شام حال او اين بود 
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  اش بانگی که چو گاوان نبودی    نگذشتی ز روز و شب دانگی 

  »!شوم الغر بکشيدم که می    بزودی به کارد يا خنجر «: که

  خورديی از دست هيچ کس، نه دوا      يد کو نه غذا تا به جايی رس

  استعانت به بوعلی بردند     اهل طب راه عجز بسپردند 

  که بامداد پگاه! گويان مژده    سويش قدم نهيد از راه «: گفت

  »ی قصاب دشنه در دست، خواجه    ات به شتاب  رسد بهر کشتن می

  کرد اظهار شادمانيها     رفت ازين مژده زو گرانيها 

  »گاو کجاست؟«: شد سوی منزلش که    مدادان که بوعلی برخاست با

  »!منم گاو، هان و هان، پيش آی«که،       آمد و خفت در ميان سرای 

  کارد بر کارد تيز کرد و نشست    بوعلی دست و پاش سخت ببست 

  ديد هنجار پشت و پهلويش    اش  وار کف، سوی برد قصاب

  اش امروز ست کشتنمصلحت ني    گفت کاين گاو الغر است هنوز 

  !اش گرسنه مپسنديد يک زمان    ! ش بر علف بنديد چند روزی

  نبود افسوس ذبح او و، دريغ      تا چو فربه شود، برانم تيغ 

  خوردنيهاش پيش بنهادند    دست و پايش ز بند بگشادند  

  خالف و ابا همه را خورد بی    هر چه دادندش از غذا و دوا 

  !شد خود او از خيال گاوی، به    تا چو گاوان از آن شود فربه 

  

  ی کتاب خاتمه

  !با خموشی ز شعر دمساز آی    ! از شعر و شاعری بازآی! جامی

  بهر آن شعر، مو شکافتن است     شعر، شعر خيال بافتن است 

  شعرگويی و شعربافی چند؟    به عبث، شغل مو شکافی چند؟ 

  ستکار هر کس به قدر همت او  هست همت چو مغز و کار چو پوست 

  رای دانا ورای اين سخن است  نه، چه گفتم؟ چه جای اين سخن است؟ 

  کارگر را در او چه تهمت و ننگ؟    کار، فرخنده گشته از فرهنگ 
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  در همه کار ارجمند بود      همت مرد چون بلند بود 

  ی خير در دو عالم بود نشانه      ی خير  کار کيد ز کارخانه

   را بود نگونساریدان خرده      مدح دونان به نغز گفتاری 

  زآنکه آخر فناپذير بود      همه ملک جهان، حقير بود 

  کنم از زبان حال، خروش می    با دهانی ز قيل و قال خموش 

  بلکه اهل خرد به آن گرود    آن خروشی که گوش جان شنود 

  الحمد والعلی والجو هللا    بر همين نکته ختم شد مقصود 
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  "ن و ابسالسالما" : اورنگ دوم

  

  در ستايش خداوند

  !ز آب لطفت تر، زبان عاشقان    ! ای به يادت تازه جان عاشقان

  ای خوبرويان را شده سرمايه      ای  از تو بر عالم فتاده سايه

  اند مانده در سودا از آن سرمايه      اند  ی آن سايه عاشقان افتاده

  دعشق او آتش به مجنون در نز    تا ز ليلی سر حسنش سر نزد 

  آن دو عاشق را نشد خونين، جگر    تا لب شيرين نکردی چون شکر 

  بار ی وامق نشد سيماب ديده    عذار  تا نشد عذرا ز تو سيمين

  عالمی با نقش پرده عشقباز؟    ساز  تا به کی در پرده باشی عشوه

  خالی از پرده نمايی روی خويش    وقت شد کين پرده بگشايی ز پيش 

  فارغ از تمييز نيک و بد کنی    نی خود ک در تماشای خودم بی

  ديده را از ديگران بردوخته      عاشقی باشم به تو افروخته 

  جز تو در عالم نبينم ديگری    گرچه باشم ناظر از هر منظری 

  گفت و گوی اندک و بسيار نيست    در حريم تو دويی را بار نيست 

  ام کنی در مقامات يکی، جای    ام کنی  از دويی خواهم که يکتای

  »يا توئی؟! خدايا«گويم » اين منم«    ی رميده از دويی  تا چو آن ساده

  ور تويی اين عجز و سستی از که خاست؟  گر منم اين علم و قدرت از کجاست؟ 

  

  در سبب نظم کتاب

  راه فکرت بر ضمير من ببست    ضعف پيری قوت طبعم شکست 

  بر لبم حرف سخنرانی نماند      در دلم فهم سخندانی نماند 

  پا به دامان فراموشی کشم     که سر در جيب خاموشی کشم به

  :اين دو بيت از مثنوی مولوی     نسبتی دارد به حال من قوی 

  »بعد ما ضعفت اصول العافيه    کيف ياتی النظم لی و القافيه؟ «
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  »!منديش جز ديدار من: گويدم      قافيه انديشم و، دلدار من «

  ها مخزن اسرار اوست له دلجم   ها دار اوست  کيست دلدار؟ آنکه دل

  ی او را تهی به که داری خانه    ی خود آگهی  دارد او از خانه

  گاه خود کند آن خانه را جلوه    تا چون بيند دور ازو بيگانه را 

  مظهر آيات لطف و قهر اوست  خاصه نظم اين کتاب از بهر اوست 

  در دعايش ناله و زاری کنم      در ثنايش نغز گفتاری کنم 

  بايدم در گفت و گوی او نشست    ارم دامن قربش به دست چون ند

  

  چون رسيدم شب بدين جا زين خطاب

  در ميان فکر تم بربود خواب  چون رسيدم شب بدين جا زين خطاب 

  پاک و روشن چون ضمير اهل راز    خويش را ديدم به راهی بس دراز 

  از قفا آمد در آن راهم به گوش      ناگه آواز سپاهی پرخروش 

  هوشم از سر، قوتم از پا ببرد     چاووشان دلم از جا ببرد بانگ

  آمد اندر چشمم ايوانی بلند     جستم پی دفع گزند  چاره می

  تا شوم ايمن ز آسيب سپاه،    چون شتابان سوی او بردم پناه 

  آن به نام و صورت و سيرت حسن      از ميان شان والد شاه زمن 

   عمامه بر سرشبسته کافوری    های خسروانی در برش  جامه

  بر من از خنده در راحت گشاد   تافت سوی من عنان، خندان و شاد 

  بوسه بر دستم زد و پرسش نمود    چون به پيش من رسيد آمد فرود 

  نوازيهای او شاد از آن مسکين    سازيهای او  خوش شدم ز آن چاره

  ليک ازينها هيچ در گوشم نماند    در سخن با من بسی گوهر فشاند 

  از خرد تعبير آن درخواستم    ز روی بستر خاستم صبحدم ک

  بر قبول نظم من آمد گواه     اين لطف و رضاجويی زشاه: گفت

  !چون گرفتی پيش، در اتمام کوش  ! يک نفس زين گفت و گو منشين خموش

  چون قلم بستم ميان، تحرير را    چون شنيدم از وی اين تعبير را 
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   اين تعبير ازينجا نيز راستآيد  ای کين خواب خاست  بو کز آن سرچشمه

  

  آغاز داستان سالمان و ابسال

  چون سکندر صاحب تاج و نگين    شهرياری بود در يونان زمين 

  کاخ حکمت را قوی کرده اساس    شناس  بود در عهدش يکی حکمت

  حلقه بسته جمله گرداگرد او    اهل حکمت يک به يک شاگرد او 

  ر خلوت صحبت، حريفاش د ساخت    شاه چون دانست قدرش را شريف 

  جز به تلقينش نجستی هيچ کام     گام  جز به تدبيرش نرفتی نيم

  اش همه تسخير کرد قاف تا قاف    در جهانگيری ز بس تدبير کرد 

  يا حکيمی نبودش يار و نديم،    شاه چون نبود به نفس خود حکيم 

  کم فتد قانون حکم او درست    قصر ملکش را بود بنياد، سست 

  عدل را داند بسان ظلم، عار    به جای عدل، کار ظلم را بندد 

  سار ملک دين از وی سراب چشمه    عالم از بيداد او گردد خراب 

  »عدل دارد ملک را قائم، نه دين«  : ای خوش گفته است آن دوربين نکته

  ملک را از ظالم ديندار، به    کفر کيشی کو به عدل آيد فره 

  ! را بگو ای نيک رایکامت خد     گفت با داوود پيغمبر، خدای 

  نام ايشان جز به نيکی کم برند    کز عجم چون پادشاهان آورند 

  بود عدل و راستی آيينشان    گر چه بود آتش پرستی دينشان 

  ظلمت ظلم از رعايا دور بود    قرنها زايشان جهان معمور بود 

  داشتند از عدلشان آسودگی    بندگان فارغ ز غم فرسودگی 

  

  ند بر شاهظاهر شدن آرزوی فرز

  يافت گيتی بر شه يونان قرار      چون به تدبير حکيم نامدار 

  خارجش نگذاشت از زير نگين    وار از همه روی زمين  يک نگين

  شناسی پيشه کرد ی نعمت شيوه  شه شبی در حال خويش انديشه کرد 
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  هر چه از اسباب دولت جست، يافت    خلعت اقبال بر خود چست يافت 

  از پس رفتن، بود او را خلف     و شرف غير فرزندی که از عز

  پيشه، راست گفت با دانای حکمت  در ضمير شه چون اين انديشه خاست 

  !ات بر اين انديشه! آفرين بادا    ! ات ای دستور شاهی پيشه: گفت

  جز به جان فرزند را پيوند نيست    هيچ نعمت بهتر از فرزند نيست 

  ند ماند نام مردزنده از فرز    حاصل از فرزند گردد کام مرد 

  ای، گلشن بدوست خاک تو چون مرده    ای روشن بدوست  چشم تو تا زنده

  پايت او باشد، اگر مانی به جای    دستت او گيرد، اگر افتی ز پای 

  عمرت از ديدار او يابد نوی    اش گردد قوی  پشت تو از پشتی

  خاصه، گويی بهر قهر دشمن است   دشمنت را شيوه از وی شيون است 

  

  بير کردن حکيم در والدت فرزند پس از نکوهش شهوت و زنتد

  شهوت و زن را نکوهش پيش شاه    خواه  کرد چون دانا حکيم نيک

  ماند حيران فکرت دانشوران    ساخت تدبيری به دانش کاندر آن 

  د رمحلی جز رحم آرام داد   شهوت از صلبش گشاد  نطفه را بی

  عيب و طفلی بی خلل کودکی بی    بعد نه مه گشت پيدا ز آن محل 

  ای از ملک آگاهی وزيد نفحه    ای از گلبن شاهی دميد  غنچه

  تخت گشت از بخت او فيروزمند      تاج شد از گوهر او سربلند 

  مردمک مردم، اين بی بود آن بی    صحن گيتی بی وی و چشم فلک 

  چشم اين از مردمک پر نور شد    زو به مردم صحن آن معمور شد 

  از سالمت نام او بشکافتند    سالمت يافتند اش  چون ز هر عيب

  ز آسمان آمد سالمان نام او      سالم از آفت، تن و اندام او 

  ای کردند بهر او پسند دايه    مند  چون نبود از شير مادر بهره

  سال او از بيست کم، ابسال نام      دلبری در نيکويی ماه تمام 

   بود و دلربایجزو جزوش خوب    اندامی که از سر تا به پای  نازک
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  خرمنی از مشک را کرده دو نيم    بود بر سر، فرق او خطی ز سيم 

  زو به هر مو صد بال آويخته      گيسويش بود از قفا آويخته 

  افسر شاهان به راهش پايمال     قامتش سروی ز باغ اعتدال 

  اش بر وی چو زنگ ابروی زنگاری    اش آيينه رنگ  بود روشن جبهه

  شکل نونی مانده از وی بر کنار    وار  يينهچون زدوده زنگ ازو آ

  تکيه بر گل، زير چتر مشک ناب    چشم او مستی که کرده نيمخواب 

  صد گوهر گفتار را سيمين   گوشهای خوش نيوش از هر طرف 

  رونق مصر جمالش همچو نيل    بر عذارش نيلگون خطی جميل  

  کشيدحد  چشم نيکان را بال بی    ز آن خط او چه بهر چشم بد کشيد 

  ی در خوشابش لعل ناب حقه    ی دندان او در خوشاب  رشته

  گفت و گوی عقل فکرت پيشه کم      در دهان او ره انديشه کم 

  خود کدام است آن لب و ، شکر کدام؟    از لب او جز شکر نگرفته کام 

  وز زنخدانش معلق ايستاد    رشحی از چاه زنخدانش گشاد 

  ش کردند نام، ارباب ديدا غبغب      زو هزاران لطفها آمد پديد 

  چون صراحی، برکشيده گردنی    اش تنی  لعبت از سيم همچو سيمين

  ش نسيم انگيخته از روی آب که   بر تنش بستان چو آن صافی حباب 

  در سپيدی عاج و، در نرمی سمور    زير بستانش دلش رخشنده نور 

  جز کناری زو نکردی آرزو    هر که ديدی آن ميان کم ز مو 

  آستين از هر يکی هميان سيم     از دو دست او دو نيم مخزن لطف

  قفل دلها را کليد، انگشت او     آرزوی اهل دل در مشت او 

  رنگ حنايش ز خون عاشقان    خون ز دست او درون عاشقان 

  فندق تر بود يا عناب ناب    هر سر انگشتش خضاب و ناخضاب 

  بدرهای او ز حنا منخسف      ناخنانش بدرهای مختلف 

  از سر هر يک هاللی کاسته    و مشاطه چون آراسته شکل ا

  بايد کشيد ز آن، زبان در کام می    چون سخن با ساق و پای او رسيد 
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  کن سخن آيد گران بر طبع من    ترسم رسد جايی سخن  زآنکه می

  هيچ کس محرم نه آن را در جهان    بود آن سری ز نامحرم نهان 

  ه آنجا بود، غارت کرده بودهر چ   بل، که دزدی پی به آن آورده بود  

  گوهر کام خود آنجا يافته    صدف بشکافته  در، بر آن سيمين

  بهتر از چشم قبولش، دست رد    هر چه باشد ديگری را دست زد، 

  تا سالمان همايون فال را    شاه چون دايه گرفت ابسال را 

  ی پستان خويش پرورد از رشحه    آورد در دامن احسان خويش 

  بود در بست و گشاد مهد او    و و جهد او روز تا شب جد ا

  گه گرفتی پيکرش در شهد ناب  گه تنش را شستی از مشک و گالب 

  چشم مهر از هر که غير از او ببست  مهر آن مه بس که در جانش نشست 

  اش جا در بصر چون مردمک کردی    اش بی هيچ شک  گر ميسر گشتی

   بار آغاز کردنوع ديگر کار و    بعد چندی چون ز شيرش باز کرد 

  سوختی چون شمع باالی سرش    وقت خفتن راست کردی بسترش 

  اش آراستی همچو زرين لعبت    بامداد از خواب چون برخاستی 

  چست بستی جامه بر باالی او    سرمه کردی نرگس شهالی او 

  تا شدش سال جوانی، چارده    اش بيگاه و گه  کردی آنسان خدمت

  ال او هم چارده، چون ماه اوس    چارده بودش به خوبی ماه رو 

  در همه دلها هوايش جا گرفت    ی حسنش بسی باال گرفت  پايه

  صد هزاران دل ز عشقش بيقرار  شد يکی، صد حسن او و آن صد، هزار 

  آفتابی، گشته يک نيزه بلند    با قد چون نيزه، بود آن دلپسند 

  بر دل هر کس ازو زخمی رسيد    واری قد او چون سر کشيد،  نيزه

  سوخت جان عالمی ز آن آفتاب    ز آن بلندی هر کجا افگند تاب، 

  او همراه بود) به(شوکت شاهی     ملک خوبی را به رخها شاه بود  

  در کمندش گردن گردنکشان      گردن او سرفراز مهوشان 

  از دعا بر بازويش تعويذبند      پاکبازان از پی دفع گزند 
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  دباز و داده تابدست هر فوال    اش داده شکست سيم ناب  پنجه

  !ای از ديگر احوالش شنو شمه  ! گوش جان را کن به سوی من گرو

  شتافت لفظ نشنيده، به معنی می  شکافت  لطف طبعش در سخن مو می

  در دقايق فهم او صافی، چو آب    در لطايف، لعل او حاضر جواب 

  آفرين کردی بر او لوح و قلم    ی مشکين رقم  چون گرفتی خامه

  اش محظوظ بود های حکمت نکته    کمتی محفوظ بود جانش از هر ح

  

  صفت چوگان باختن سالمان

  بارگی راندی به ميدان افق    صبحدم چون شاه اين نيلی تتق 

  پای کردی سوی ميدان در رکاب    شه سالمان، مست و نيم خواب 

  روی و نوجوان خردسال و تازه     با گروهی از نژاد خسروان 

  آفت ملکی بالی کشوری     هر يکی در خيل خوبان سروری

  گوی زرين در ميان انداختی    صولجان بر کف، به ميدان تاختی 

  گرد يک مه حلقه کرده صد هالل  زنان جويای حال  يک به يک چوگان

  تر سالمان از همه بود چابک    گرچه بودی زخم چوگان از همه 

  گوی مه بود و سالمان آفتاب    گوی بردی از همه با صد شتاب 

  وز نهال بخت برخوردار شد،    کس را که دولت يار شد آری، آن 

  گوی نتواند ز ميدانش ربود    هيچ چوگان زير اين چرخ کبود 

  

  در صفت کمانداری و تيراندازی وی

  خواستی ناکرده زه چاچی کمان    از کمانداران خاص اندر زمان 

  ها برخاستی بانگ زه از گوشه     بی مدد آن را به زه آراستی 

  اش کشيدی از نخست تا بن گوش   بر آن چاالک و چست دست ماليدی

  رهسپر گشتی به هنجار نشان    گاه بنهادی سه پر مرغی بر آن 

  اش خط افق جای نشست بودی    ورگشادی تير پرتابی ز شست 
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  از خط دور افق بيرون شدی    گرنه مانع سختی گردون شدی 

  

  در صفت جود و سخا و بذل و عطای وی

  ملکش از بحر عطا دريا کفی    ريا کفی بود در جود و سخا د

  ی گيتی ز دينار و درم عرصه    پر شدی از فيض آن ابر کرم 

  نسبتش با معن و حاتم خواستم    آراستم  بزم جودش را چو می

  معن باشد مبخل و حاتم بخيل    ليک اندر جنب او بی قال و قيل 

  تافتی انگشت او از قبض، روی    بسکه دستش داشتی با بسط، خوی 

  خم نکردی پشت خود در مشت او   قبض کف گر خواستی، انگشت او 

  

  ظاهر شدن عشق ابسال بر سالمان

  از بالغت جمع، در حد کمال،    چون سالمان را شد اسباب جمال 

  باغ لطفش رونق ديگر گرفت    سرو نازش نازکی از سر گرفت 

  چون رسيدن شد بر آن ميوه درست،    ای بود از نخست  نارسيده ميوه

  اش وز پی چيدن، چشيدن خواست    اش  طر ابسال چيدن خواستخا

  بود کوتاه آرزو را ز آن، کمند    ليک بود آن ميوه بر شاخ بلند 

  اش هيچ چيز کم نه ز اسباب جمال    شاهدی پر عشوه بود ابسال نيز 

  ی جوالنگری آغاز کرد شيوه    با سالمان عرض خوبی ساز کرد 

  ای از مشک تر ی زنجيرهبافت      گاه بر رسم نغوله پيش سر 

  ساختی پای دل شهزاده، بند      ی داناپسند  تا بدان زنجيره

  فرق کرده، ز آن دو گيسو بافتی    گاه مشکين موی را بشکافتی 

  بر کمان ابروان از وسمه، توز     گه نهادی چون بتان دلفروز 

  ی امن و امان صيد کردی مايه    تا ز جان او به زنگاری کمان 

  تا بدان رنگش ز دل بردی شکيب    دی از گلگونه زيب برگ گل را دا

  تا بدان مرغ دلش کردی شکار    ی مشکين نهادی بر عذار  دانه



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٣٥ 

  گه شکستی مهر بر درج گهر     گه گشادی بند از تنگ شکر 

  وز لب گوياش گوهر چين شدی    تا چو شکر بر دلش شيرين شدی 

  ر،زير آن طوق مرصع از گه    گه نمودی از گريبان گوی زر 

  گردنش را زير طوق بندگی      تا کشيدی با همه فرخندگی 

  ز آن بهانه آستين را برزدی    بر زدی  گه به کاری دس سيمين

  ديدی و، کردی به خون چهره، نگار      تا نگارين ساعد او آشکار 

  تر برداشتی از جای گام سخت    گه چو بهر خدمتی کردی قيام  

  رقش، شدی پامال اوتاج در ف      تا ز بانگ جنبش خلخال او 

  جلوه گر در چشم او در هر محل    بودی القصه به صد مکر و حيل 

  اش غافل ز خود نگذاشتی يک دم  اش روی در خود داشتی  صبح و شام

  عشق دارد در دل عاشق اثر    دانست کز راه نظر  زآنکه می

  عشق در دلها نگردد جای گير      جز به ديدار بتان دلپذير 

  

  بسال در سالمانهای ا تاثير حيلت

  ی ابسال کار، کرد در وی عشوه    چون سالمان با همه حلم و وقار 

  وز کمند زلف او، مارش گزيد    در دل از مژگان او، خارش خليد 

  وز لبش شد تلخ، شهدش در مذاق    ز ابروانش طاقت او گشت طاق 

  ی گيسوی او تابش ببرد حلقه    نرگس جادوی او خوابش ببرد 

  عيشش از ياد دهانش تنگ شد    رنگ شد  گلاشک او از عارضش 

  گشت از آن خال سيه حالش تباه     ديد بر رخسار او خال سياه 

  ز آرزوی وصل او، شد بيقرار      ديد جعد بيقرارش بر عذار 

  کرد نيک ای می در درون انديشه    شوقش از پرده برون آورد، ليک 

  الطعم آن بر جان من گردد وب    که مبادا گر چشم طعم وصال 

  مانم از جاه و جالل خويش باز    آن نماند با من و، عمر دراز 

  ی اميد نيس بخردان را قبله    دولتی کن مرد را جاويد نيست 
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  تمتع يافتن سالمان و ابسال از صحبت يکديگر

  طالع ابسال فر خفال شد    چون سالمان مايل ابسال شد 

  شد بدو پيوند اميدش قوی      يافت آن مهر قديم او نوی 

  يابد اندر خلوت آن ماه، راه    جست در بيگاه و گاه  رصتی میف

  نقد جان بر دست، پيش او شتافت    تا شبی سويش به خلوت راه يافت 

  وز تواضع رو به پای او نهاد     همچو سايه زير پای او فتاد 

  کرد دست مرحمت سويش دراز    شه سالمان نيز با صد عز و ناز 

  ی نوشش گرفت کام جان از چشمه    چون قبا تنگ اندر آغوشش گرفت 

  شد به هم آميخته شير و شکر   داشت شکر آن يکی، شير اين دگر 

  زخم دهر از ايشان دور بود چشم    روز ديگر بر همين دستور بود 

  ماه و سالی خالی از رنج و مالل    روز هفته، هفته شد مه، ماه سال 

  ، نه شبنی به روز افتد ز يکديگر    همتش آن بود کن عيش و طرب 

  !نيست داب من که بگذارم چنين     : گفت از کمين ليک دور چرخ می

  !چون شب آمد سلک آن بگسيختم    ای بسا صحبت که روز انگيختم، 

  !صبحدم را نوبت او شد تمام    وای بسا دولت که دادم وقت شام، 

  

  آگاه شدن شاه و حکيم از کار سالمان و ابسال

  رف وصلش کرد ماه و سال را،ص    چون سالمان شد حريف ابسال را 

  هر دو را شد دل ز هجر او دو نيم    باز ماند از خدمت شاه و حکيم 

  محرمان کردندشان دانای راز    چون ز حال او خبر جستند باز 

  با وی از هر جا حکايت راندند   اش خواندند  بهر پرسش پيش خويش

  بودکاست  کم و بی داستانی بی  شد يقين کن قصه از وی راست بود 

  در خالصش دستی و پايی زدند    هر يک اندر کار وی رايی زدند 

  کز نصيحت نيست بهتر هيچ کار    بر نصيحت يافت کار اول قرار 

  وز نصيحت حل شود هر مشکلی    از نصيحت تازه گردد هر دلی 
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  گشته کار عقل و دين ز ايشان درست    اند از نخست  ناصحان پيغمبران

  

  مان را و جواب گفتن وینصيحت کردن شاه و حکيم سال

  ی آمال من گلشن به توست عرصه    ی اقبال من روشن به توست  ديده«

  ام تا گلی چون تو، به دست آورده    ام  سالها چون غنچه دل خون کرده

  !خنجر خار جفا بر من مکش  ! همچو گل از دست من دامن مکش

  وز برای توست تختم زير پای    سای  در هوای توست تاجم فرق

  !افسر دولت ز فرق خود منه    ! به معشوقان نابخرد منهرو 

  !تخت شوکت را به پشت پا مزن    ! دست دل در شاهد رعنا مزن

  رخش زير ران به ميدان تاختن    منصب تو چيست؟ چوگان باختن 

  بران کردن نشست پهلوی سيمين  نی گرفتن زلف چون چوگان به دست 

  فکن،  شوی گردنوز تن گردان   در صف مردان روی شمشير زن، 

  پيش شمشير زنی گردن نهی    به که از گردان مردافکن جهی 

  ورنه خواهم زين غم افتادن ز پای    بهر خدای ! ترک اين کردار کن

  »شرم بادت کافکنی از پا مرا      سالها بهر تو ننشستم ز پا 

  بحر طبع او ز گوهر جوش کرد  چون سالمان آن نصيحت گوش کرد، 

  فرسای توام خاک پای تخت     رای توام ی بنده! شاها«: گفت

  ام ملول صبری خويش ليکن از بی   هر چه فرمودی به جان کردم قبول 

  ات مقدور من صبر بر فرموده    نيست از دست دل رنجور من 

  ام در خالصی زين بال پيچيده      ام  بارها با خويش انديشيده

  ست ه آمدهجان من در ناله و آ   ست،  ليک چون يادم از آن ماه آمده

  ام روی از دو عالم سوی او کرده    ور فتاده چشم من بر روی او 

  »!نه نصيحت مانده بر يادم نه پند      در تماشای رخ آن دلپسند 

  شد حکيم اندر نصيحت سخت کوش  چون شه از پند سالمان شد خموش  

  !آخرين نقش بديع کلک کن    ! ی باغ کهن کای نوباوه: گفت
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  کز هر چه گويم برتری! خويش را    سرسری قدر خود بشناس و مشمر

  حرف حکمت بر دل پاکت سرشت    آنکه دست قدرتش خاکت سرشت، 

  !روی در معنی کن اين آيينه را    ! پاک کن از نقش صورت سينه را

  ات غرق نور معرفت آيينه      ات  تا شود گنج معانی سينه

  !شبيش ازين در صحبت شاهد مکو   ! چشم خويش از طلعت شاهد بپوش

  !وز حريم عافيت بيرون مشو    ! ای مفتون مشو بر چنين آلوده

  برفراز چرخ بودت کوکبه      مرتبه  بودی از آغاز عالی

  در حضيض خاک بندت ساخته    ات به زير انداخته  شهوت نفس

  بوی حکمت بر مشام او وزيد    چون سالمان از حکيم اينها شنيد 

  ! زير فرمان تو بادصد ارسطو   ای جان فالطون از تو شاد «: گفت

  !کمترين شاگرد در گاه توام     ! من نهاده روی در راه توام

  در قبول آن به جان بشتافتم    هر چه گفتی عين حکمت يافتم 

  »!کاختيار کار بيرون از من است    ليک بر رای منيرت روشن است 

  

  تنگ شدن کار بر سالمان از مالمت بسيار و گريختن با ابسال

  محنت اندر محنت و غم در غم است  جانی در هم است هر کجا از عشق 

  گفت و گوی ناصحان بسيار شد   ش مالمت يار شد  خاصه عشقی که

  وز مالمت شد فزون تيمار عشق    از مالمت سخت گردد کار عشق 

  چون مالمت يار شد خون خوردن است  پروردن است  مالمت عشق ، جان بی

  رينش ز غم بر لب رسيدجان شي    ها شنيد  چون سالمان آن مالمت

  ليک شوری در درون او فکند    مهر ابسال از درون او نکند 

  در دل اندوهی که بودش بيش گشت    جانش از تير مالمت ريش گشت 

  صبر بر وی کی بود امکان مرد؟    بکاهد از مالمت جان مرد  می

  چون پياپی شد، چه چاره جز گريز؟   توان يک زخم خورد از تيغ تيز  می

  بارها در کار خويش انديشه کرد     انديشه کاری پيشه کرد روزها
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  يافت کارش بر فرار آخر قرار    با هزار انديشه در تدبير کار 

  محملی از بهر رفتن ساخته    کرد خاطر از وطن پرداخته 

  

  ای خرم رسيدن در دريا نشستن سالمان و ابسال و به جزيره

  ا بر او دستی نماندپندگويان ر    ای محمل براند  چون سالمان هفته

  بار خود بر ساحل بحری فکند    از مالمت ايمن و فارغ ز پند 

  های بحريان چون اختران چشم    ديد بحری همچو گردون بيکران 

  تا به پشت گاوماهی غور او      قاف تا قاف امتداد دور او 

  گشته کوهستان از آنها روی آب    ها در اضطراب  کوه پيکر موج

  بهر اسباب گذشتن چاره کرد    نظاره کرد چون سالمان بحر را 

  برکنار بحر اخضر، تيزرو    کرد پيدا زورقی چون ماه نو 

  شد مه و خورشيد را منزل هالل    حال  هر دو رفتند اندر او آسوده

  همچو بط سينه بر آب انداخته    شد روان، از بادبان پر ساخته 

  شتافت ه میروی بر مقصد به سين    شکافت  راه را بر خود به سينه می

  ای وصف آن بيرون ز هر انديشه      ای  شد ميان بحر پيدا بيشه

  کاندر آن عشرتگه خرم نبود    هيچ مرغ اندر همه عالم نبود 

  در نوا مرغان گستاخ اندر او    نو درختان شاخ در شاخ اندر او 

  خشک و تر بر يکدگر آميخته     ميوه در پای درختان ريخته 

  آفتاب و سايه گردش لخت لخت    ت ی آبی به زير هر درخ چشمه

  مشت پر دينار از بهر نثار    دار  شاخ بود از باد، دست رعشه

  ی انگشت او ريختی از فرجه    چون نبودی نيک گيرا مشت او 

  اش آنجا شکفت ی پيدايی غنچه    گوييا باغ ارم چون رو نهفت 

  از سفر کوتاه کرد انديشه را    چون سالمان ديد لطف بيشه را 

  گشت با ابسال در بيشه مقيم     فارغ ز هر اميد و بيم با دل 

  هر دو خرم چون گل و سوسن به هم  هر دو شادان همچو جان و تن به هم  
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  راحتی ز آميزش تيمار دور    صحبتی ز آويزش اغيار دور 

  انديشه با ايشان دو رنگ نی نفاق    پيشه با ايشان به جنگ  نی مالمت

  نج در پهلو و، رنج مار نیگ    گل در آغوش و، خراش خار نی 

  ساری خورده آب هر نفس از چشمه  هر زمان در مرغزاری کرده خواب 

  گاه با طوطی شکرخوار آمده      گاه با بلبل به گفتار آمده 

  گاه در رفتار با کبک دری    گاه با طاووس در جوالنگری 

  بردند روز خود به شب هر دو می  قصه کوته، دل پر از عيش و طرب 

  جويان بر کنار در ميان و عيب   آن بهتر که باشد با تو يار خود چه ز

  مانع مقصود تو موجود نی    در کنار تو به جز مقصود نی 

  

  نمای ی گيتی آگاه شدن شاه از گريختن سالمان و ديدن او در آيينه

  ز آن فراق جانگداز از عمرکاه،    شه چو شد آگاه بعد از چند گاه 

  وز دو ديده خون چکانيدن گرفت    ناله بر گردون رسانيدن گرفت 

  راز کس نبود آگاه ز آن پوشيده    گفت کز هر جا خبر جستند باز 

  پرده ز اسرار همه گيتی گشای    ای گيتی نمای  داشت شاه آيينه

  هيچ حالی از بد و نيک جهان    چون دل عارف نبود از وی نهان 

  يشتا در آن بينم رخ مقصود خو    ! گفت کن آيينه را داريد پيش 

  يافت از گم گشتگان خود خبر    چون بر آن آيينه افتادش نظر 

  انديشه ديد وز غم ايام بی  هر دو را عشرت کنان در بيشه ديد 

  وز همه اهل جهان يکسر نفور    با هم از فکر جهان بودند دور 

  هيچشان غم نی برای ديگری    هر يکی شاد از لقای ديگری 

  مد بر ايشانش پديدرحمتی آ    شاه چون جمعيت ايشان بديد 

  هر چه دانستی ز اسباب معاش،    مالمت کردن خاطر خراش  بی

  جمله را آنجا مهيا داشتی    يک سر مويی فرو نگذاشتی 

  کاورد شرط مروت را به جای    رای  ای خوش آن روشندل پاکيزه
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  خورده جام شادی و غم را به هم    هر کجا بيند دو همدم را به هم 

  واندر آن دولت مددکای کند       کند اندر آن اقبالشان ياری

  ی جان بندشان وافکند بر رشته    نی که از هم بگسلد پيوندشان 

  ست يکسر از بهر مکافات آمده    ست  هر چه بر ارباب آفات آمده

  تا بد نفرسايد تو را! بد مکن    تا نيک پيش آيد تو را ! نيک کن

   آرميد،کو به ابسال و وصالش    شاه يونان چون سالمان را بديد 

  وز ضاللت روی خود واپس نکرد،  عمر رفت و زين خسارت بس نکرد  

  تا که گردد سر، بلند از افسرش،    ماند خالی ز افسر شاهی سرش، 

  اش به کلی بازداشت تا ز ابسال    بر سالمان قوت همت گماشت 

  ليک نتوانستی از وی بهره يافت    شتافت  لحظه لحظه جانب او می

  چشمه پيش چشم و لب محروم از آب؟     چبود عذاب تر تشنه را زين سخت

  شد در راحت به روی وی فراز  بر سالمان چون شد اين محنت دراز 

  اش آرد بدر تا مگر ز آن ورطه  شد بر او روشن که آن هست از پدر 

  توبه کار و عذرخواه و عفو جوی    ترس ترسان در پدر آورد روی 

   سوی اصل خويش رختآخر آرد    بخت  آری آن مرغی که باشد نيک

  

  رسيدن سالمان پيش پدر و اظهار شعف کردن وی

  وز فراق عمر کاه او رهيد،    چون پدر روی سالمان را بديد 

  دست مهر از لطف بر دوشش نهاد    های رحمتش بر فرق داد  بوسه

  !چشم انسان را جمالت مردمک  ! کای وجودت خوان احسان را نمک

  ان را آفتاب ديگریآسم    ی جان را نهال نوبری  روضه

  برج شاهی را مه ناکاسته      باغ دولت را گل نوخاسته 

  سرکشان را روی در درگاه توست    ی آفاق لشکرگاه توست  عرصه

  نيست تاج و تخت را بی تو رواج     پای تا سر اليق تختی و تاج 

  !تخت را در زير پای ناکسان    ! تاج را مپسند بر فرق خسان
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  !ملک را بيرون مکن از سلک خويش  ! لک خويشملک، ملک توست، بستان م

  شاهی و شاهدپرستی نيست خوش    ! دست ازين شاهد پرستی باز کش

  شاه بايد بود يا شاهدپرست    ! دور کن حنای اين شاهد ز دست

  

  تنگدل شدن سالمان از مالمت پدر و در آتش رفتن با ابسال

  شوارترنيست کار از کار او، د    کيست در عالم ز عاشق خوارتر؟ 

  نی تمنای دلش حاصل شود    نی غم يار از دلش زايل شود 

  خواه ی بدخواه و پند نيک طعنه      ی آزار او بی گاه وگاه  مايه

  ی آسودگی بر خود دريد جامه    ها شنيد  چون سالمان آن نصيحت

  سوی نابود خودش آهنگ شد    خاطرش از زندگانی تنگ شد 

  از زندگی خوشتر بودمردگی     چون حيات مرد، نی درخور بود 

  فشانی پا نهاد در فضای جان    روی با ابسال در صحرا نهاد 

  جمله را يک جا فراهم آوريد    پشته پشته هيزم از هر جا بريد 

  ی کوه او فکند آتشی در پشته    ها کوهی بلند  جمع شد ز آن پشته

  دست هم بگرفته در آتش شدند    هر دو از ديدار آتش خوش شدند 

  همتش بر کشتن ابسال بود     قف آن حال بود شه نهانی وا

  سوخت او را و سالمان را گذاشت    بر مراد خويشتن همت گماشت 

  زر خوش خالص بماند و سوخت غش  بود آن غش بر زر و اين زر خوش 

  گر شکستی اوفتد بر غش فتد    چون زر مغشوش در آتش فتد 

  ن غريبنيست اين از همت مردا    کار مردان دارد از مردان نصيب 

  همت بود، منکر بود هر که بی    پيش صاحب همت، اين ظاهر بود 

  

  بازماندن سالمان از ابسال و زاری کردن بر دوری وی

  عاشق بيچاره را حالی عجب    باشد اندر دار و گير روز و شب 

  از کمان چرخ، پی در پی رسد    هر چه از تير بال بر وی رسد 
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  او در آيد ديگریاز قفای       ناگذشته از گلويش خنجری 

  بر وی از سنگ رقيب آيد شکست    گر بدارد دوست از بيداد دست 

  يابد از طعن مالمتگر نصيب    ور بگردد از سرش سنگ رقيب 

  ی هجرش به صد درد و دريغ شحنه    ور رهد زينها بريزد خون به تيغ 

  واندر او ابسال را چون خس بسوخت    چون سالمان کوه آتش برفروخت 

  جان از او تنها بماند چون تن بی    ی و يکتا بماند رفت همتای و

  دامن مژگان ز دل در خون کشيد    ی جانسوز بر گردون کشيد  ناله

  صبح از اندهش گريبان چاک زد    دود آهش خيمه بر افالک زد 

  کندی از دندان سر انگشت خويش  ز آن گهر ديدی چو خالی مشت خويش 

  اش زانو کبود انچه بودیاز تپ    آنکه همزانوش بود  روز و شب بی

  با خيال يار خويش افسانه گوی    هر شب آوردی به کنج خانه روی 

  !وز جمال خويش چشمم دوخته    ! کای ز هجر خويش جانم سوخته

  ی گريان من نوربخش ديده     عمرها بودی انيس جان من 

  ديده بر شمع جمالت داشتم    خانه در کوی وصالت داشتم 

  !کار نی کس را به ما، ما را به کس    ! م و بسهر دو ما با يکدگر بودي

  کار ما بر موجب دلخواه بود      دست بيداد فلک کوتاه بود 

  !سوختم تو همی ماندی و من می    ! کاش چون آتش همی افروختم

  اين بد آيين با من مسکين چه بود؟   سوختی تو من بماندم، اين چه بود؟ 

  !نيستی پيمودمیبا تو راه     !  کاشکی من نيز با تو بودمی

  !عشرت جاويد در پيوستمی    ! از وجود ناخوش خود رستمی

  

  عاجز شدن شاه از تدبير کار سالمان و مشورت با حکيم

  بود در روز و شبش حال اينچنين   چون سالمان ماند ز ابسال اينچنين 

  جان او افتاد از آن غم در گداز    محرمان آن پيش شه گفتند باز 

  !ست ای غمی در آن دروغ افسانه بی    ! ست ای نهگنبد گردون عجب غمخا
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  شد به قدش خلعت صورت درست،    چون گل آدم سرشتند از نخست 

  چل صباح ابر بال، باران غم    ريخت باالی وی از سر تا قدم 

  بر سرش باريد باران طرب  چون چهل بگذشت روزی تا به شب 

  دی نيافتجز پس از چل غم، يکی شا    الجرم از غم کس آزادی نيافت 

  بر دلش صد زخم رنج و غم رسيد   شه، سالمان را در آن ماتم چو ديد 

  بر رگ جان اوفتادش تاب و پيچ    ی آن کار نتوانست هيچ  چاره

  !ی اميد و بيم کای جهان را قبله    کرد عرض رای بر دانا حکيم 

  ست ی روشندلی حل آن انديشه    ست  ای را مشکلی هر کجا درمانده

  کرده وقت خويش وقف ماتمش    سالمان از غمش سوخت ابسال و 

  ساز نی سالمان را توان شد چاره      نی توان ابسال را آورد باز 

  جوی از عقل دورانديش تو چاره    گفتم اينک مشکل خود پيش تو 

  ام در کف صد غصه مضطر مانده    ام  که بس درمانده! رحمتی فرما

  !ت از رای صوابکای نگشته راي    داد آن دانا حکيم او را جواب 

  ی فرمان من، و آيد اندر ربقه     گر سالمان نشکند پيمان من 

  کشف گردانم به وی اين حال را    زود باز آرم به وی ابسال را 

  اش کنم جاودان دمساز ابسال    ی حالش کنم  چند روزی چاره

  زير فرمان وی از جان آرميد   از حکيم اين را سالمان چون شنيد 

  هر چه گفت از جان پذيرفتن گرفت    رفتن گرفت  خار و خاشاک درش 

  ی فرمان صاحبدل شدن بنده    خوش بود خاک در کامل شدن 

  :گوهری بس خوب و زيبا سفته است    که دانا گفته است ! بشنو اين نکته

  !يابد از دانا و دانايی عالج    رخنه کز نادانی افتد در مزاج، «

  

  منقاد شدن سالمان حکيم را

  زير ظل رافتش شد مستقيم    ت تسليم حکيم چون سالمان گش

  سحرکاری کرد در تعليم او      ی تسليم او  شد حکيم آشفته



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٤٥ 

  اش در کام ريخت شهدهای حکمت    اش را جام ريخت  های دولت باده

  کام او ز آن شهد، شکر ريز شد    انگيز شد  جام او ز آن باده، ذوق

  د آمدی،وز فراق او به فريا    اش فراياد آمدی  هر گه ابسال

  آفريدی صورت ابسال را    چون بدانستی حکيم آن حال را 

  در دل او تخم تسکين کاشتی   يک دو ساعت پيش چشمش داشتی 

  رفتی آن صورت به سر حد عدم    يافتی تسکين چو آن رنج و الم 

  گزند هر چه خواهد، آفريند بی    همت عارف چو گردد زورمند 

   هستی از او زايل شودصورت   ليک چون يک دم از او غافل شود 

  وصف زهره در ميان انداختی    گاه گاهی چون سخن پرداختی 

  پيش او حسن همه خوبان گم است    زهره گفتی شمع جمع انجم است 

  آفتاب و ماه را شيدا کند     گر جمال خويش را پيدا کند 

  انگيزتر بزم عشرت را نشاط    نيست از وی در غنا کس تيزتر 

  در سماع دايم از آهنگ اوست  گ اوست گوش گردون بر نوای چن

  يافتی ميلی به وی از خويشتن  چون سالمان گوش کردی اين سخن 

  در درون آن ميل را بسيار يافت    اين سخن چون بارها تکرار يافت 

  کرد اندر زهره تاثيری عظيم  چون ز وی دريافت اين معنی حکيم 

  ار کرددر دل و جان سالمان ک    تا جمال خود تمام اظهار کرد 

  مهر روی زهره بر وی شد درست    نقش ابسال از ضمير او بشست 

  عيش باقی را ز فانی برگزيد    حسن باقی ديد و از فانی بريد  

  فال بست، دل به معشوق همايون    چون سالمان از غم ابسال رست 

  همتش را روی در افالک شد     ها پاک شد  دامنش ز آلودگی

  معراج را پای او تخت فلک    تارک او گشت در خور تاج را 

  سرکشان و تاجداران را بخواند    شاه يونان شهرياران را بخواند 

  نيست در طی تواريخ جهان   جشنی آنسان ساخت کز شاهنشهان 

  حاضر آن جشن از هر کشوری    بود هر لشکرکش و هر لشکری 
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  با سالمان کرد بيعت هر که بود   ز آنهمه لشکر کش و لشکر که بود 

  سر به طوق بندگی افراشتند    از سروری برداشتند جمله دل 

  تخت ملکش زير پای از زر نهاد    شه مرصع افسرش بر سر نهاد 

  اش تعليم کرد رسم کشورداری    هفت کشور را به وی تسليم کرد 

  ای نامه از برای وی وصيت    ای  کرد انشا در چنان هنگامه

  :سفت و گفتصد گهر ز الماس فکرت      بر سر جمع آشکارا و نهفت 

  

  وصيت کردن شاه سالمان را

  بالغان را غايت اميد نيست   ای پسر ملک جهان جاويد نيست «

  !مزرع فردا شناس امروز را     ! اندوز را پيشوا کن عقل دين

  کوشش از دانش همی گيرد رواج    هر عمل دارد به علمی احتياج 

  !انشورانپرس از د وآنچه نی، می  ! کن بر آن آنچه خود دانی، روش می

  !دهی گيری و چون می بين که چون می   دهی،  گيری و بيرون می هر چه می

  !ی ظالم به آن عالی مکن پايه    ! ی مظلوم را خالی مکن کيسه

  وين کند آن را به فسق و ظلم صرف    آن فتد در فاقه و فقر شگرف 

  خم شود از بار هر دو، گردنت    عاقبت اين شيوه گردد شيونت 

  گردد از عدلت به ضد خود بدل    ر خطا و هر خلل تا ه! جهد کن

  چيست اصل کار؟ گله يا شبان؟  خود تو منصف شو چو نيکو بندگان 

  بهر ضبط گله يکرنگان تو را    بايد اندر گله سرهنگان تو را 

  ليک سگ بر گرگ، نی بر گوسفند    چون سگ گله ترا سر در کمند 

  اشد يار گرگچون سگ درنده ب    بر رمه باشد باليی بس بزرگ 

  ليک دانا و امين بايد وزير    از وزيران نيست شاهان را گريز 

  تا دهد بر صورت احسن نظام      داند احوال ممالک را تمام 

  مشفقی با حال مسکين و گدای      مهربانی با همه خلق خدای 

  کيش قهر او کينه کش از هر ظلم    ريش  لطف او مرهم نه هر سينه
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  رای ورز و نيک بين و صدق راست    بپای منبهی بايد تو را هر سو 

  داستان ظلم و احسان از همه     تا رساند با تو پنهان از همه 

  وز پی دنيات ترک دين کند،    قصه کوته، هر که ظلم آيين کند 

  کس نخورد از خصلت نادان، بری    تری   نيست در گيتی ز وی نادان

  والسالم! جز به دانايان ميفکن    کار دين و دينی خود را تمام 

  

  مراد ازين قصه تنها صورت قصه نيست

  ای بينان را ز معنی حصه خرده    ای  باشد اندر صورت هر قصه

  بايدت از معنی آن کام يافت    صورت اين قصه چون اتمام يافت 

  جفت زاد؟ و آن سالمان چون ز شه بی    کيست از شاه و حکيم او را مراد؟ 

   کوه آتش و دريای آب؟چيست    کيست ابسال از سالمان کامياب؟ 

  چون وی از ابسال دامان را کشيد؟   چيست ملکی کن سالمان را رسيد؟ 

  اش ز آيينه زدود؟ زنگ ابسال  چيست زهره کخر از وی دل ربود؟ 

  !پای تا سر گوش باش و هوش شو  ! شرح او را يک به يک از من شنو

  

  در بيان مقصود

  م آفريدعقل اول را مقد     صانع بيچون چو عالم آفريد 

  و آن دهم باشد مثر در جهان    ! دان ده بود سلک عقول، ای خرده

  اش از آن کردند نام عقل فعال    کارگر چون اوست در گيتی تمام 

  اوست در گيتی کفيل نفع و ضر    اوست در عالم مفيض خير و شر 

  ی تدبير اوست نفس حيوان سخره    ی تاثير اوست  روح انسان زاده

  اند اينها همه غرق احسان وی     ينها همه اند ا زير فرمان وی

  ست راهدان، از شاه او را خواسته    ست  چون به نعت شاهی او آراسته

  فيض باال را حکيم آمد لقب      پيش دانا راهدان بوالعجب 

  جفت زاد آنکه گفت اين از پدر بی    اش مراد  پيوندی جسم هست بی
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  ست  سالمان آمدهنام او ز آن رو    ست  ای بس پاکدامان آمده زاده

  زير احکام طبيعت گشته پست  کيست ابسال؟ اين تن شهوت پرست 

  گيرد از ادراک محسوسات کام  ست، جان از تن مدام  تن به جان زنده

  جز به حق از صحبت هم نگذرند    هر دو ز آن رو عاشق يکديگرند 

  اند؟ وز وصال هم در آن آسوده    اند  چيست آن دريا که در وی بوده

  ست آن ی لذات نفسانی لجه    ست آن  های حيوانی وتبحر شه

  اند واندر استغراق او دور از حق    اند  عالمی در موج او مستغرق

  نصيب؟ و آن سالمان ماندن از وی بی    چيست آن ابسال در صحبت قريب 

  طی شدن آالت شهوت را بساط      باشد آن تاثير سن انحطاط 

  ادن رو به تخت عز و جاه؟و آن نه    چيست آن ميل سالمان سوی شاه 

  رو به دارالملک عقل آوردن است    های عقلی کردن است  ميل لذت

  تا طبيعت را زند آتش به رخت  های سخت  چيست آن آتش؟ رياضت

  دامن از شهوات حيوانی فشاند   سوخت ز آن آثار طبع و جان بماند 

  اش درد فراق آمد به روی گه گه  ليک چون عمری به آتش بود خوی 

  ش را به مهر زهره جفتکرد جان  ن حکيمش وصف حسن زهره گفتزآ

  وز غم ابسال و عشق او رهيد    تا به تدريج او به زهره آرميد 

  کز وصال او شود جان ارجمند    چيست آن زهره ؟ کماالت بلند 

  پادشاه ملک انسانی شود    ز آن جمال عقل، نورانی شود 

  م اين گفتار رامختصر آورد    با تو گفتم مجمل اين اسرار را 

  تا به تفصيل آيد اسرار کهن    گر مفصل بايدت فکری بکن 

  ختم شد، واهللا اعلم بالصواب   کاری، اين خطاب  هم بر اين اجمال
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  "تحفة اال حرار" :اورنگ سوم

  

  آغاز سخن

  هست صالی سر خوان کريم      بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  کهن باز کردپرده ز دستان     فيض کردم خوان سخن ساز کرد 

  !اهللا دستی بيار بسم: خاست که    بانگ صرير از قلم سحرکار 

  ست که چون آمده! ای گير چاشنی     ست  ای تازه برون آمده مائده

  ی جان بس تو را بوی خوشش طعمه    ور نچشی، نکهت آن بس تو را 

  بر سر هر نامه دبير قلم،      آنچه نگارد ز پی اين رقم 

  بر ورق باد نويسد سخن   » کن «ست که از کلک حمد خدايی

  جز به ثنايش نتوان کرد صرف    چون رقم او بود اين تازه حرف 

  هر چه زبان گويد از آن برترست     ليک ثنايش ز بيان برترست 

  طبع سخنور زده بر باد، چست    نيست سخن جز گرهی چند سست 

  گر بگشايند در آن نيست هيچ    ی پر تاب و پيچ  صد گره از رشته

  کرده درين فکر سر رشته گم    درين عقده ز خود گشته گم عقل 

  غايت اين کار بجز عجز چيست؟  زند از عجز، کيست؟  آنکه نه دم می

  بر در آن حی توانان که هست،    عجز به از هر دل دانا که هست 

  سلسله پيوند نظام وجود      مرسله بند گهر کان جود 

  يانسوز شب افالک مشعله      فروز سحر خاکيان  غره

  ده پايندگان گنج سالمت      نه آيندگان  خوان کرامت

  ی مردان کار کار گزارنده     های تار  ی شب روز برآرنده

  ی هر سر، که سجوديش هست قبله    واهب هر مايه، که جوديش هست 

  باف آب تيزگر باد و زره       ساز سپر آفتاب  دايره

  نی عذر آورا عذرپذيرنده     دار هنرپروران   عيب، نهان

  ی تقصيرها خامه کش نامه      ی تدبيرها  سرشکن خامه



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٥٠ 

  روشنی حال شناسندگان      ايمنی وقت هراسندگان 

  کارگر کارگه کاينات      تازه کن جان نسيم حيات 

  شد به هزاران رقمش رهنمون  ساخت چو صنعش قلم از کاف و نون 

  کز حرکت بر در او ايستاد    نقش نخستين چه بود زان؟ جماد 

  ی طاعت قرار يافته در قعده      به مقام وقار کوه نشسته 

  اش ساخته پر لعل و گهر سينه    اش  کان که بود خازن گنجينه

  ی تاجی دگر گشته فروزنده     هر گهری ديده رواجی دگر 

  چابک و شيرين حرکات آمده    نوبت ازين پس به نبات آمده 

  برده به يک چند بر افالک سر    ی خاک سر  برزده از روزنه

  نشين جا فراخ ساخته بر سايه    برافراخته از برگ و شاخ چتر 

  گاه ز ميوه شده خوان کرم      گاه فشانده ز شکوفه درم 

  گشته روان در گلش آب حيات    جنبش حيوان شده بعد از نبات 

  کنان کرده به مقصود، روی پويه    از ره حس برده به مقصود، بودی 

  ا که دلش خواستهرفته به هر ج      با دل خواهنده ز جا خاسته 

  يافته زو کار جهان محکمی      ی اينهمه هست آدمی  خاتمه

  فکر کن کارگزار آمده      اول فکر، آخر کار آمده 

  اش فراغ داده ز هر شمع و چراغ    اش از عقل نهاده چراغ  بر کف

  شنا گشته به هر مقصد از آن ره    کارکنان داده به عقل از حواس 

  راه نموده به سياه و سفيد     باصره را داده به بينش نويد 

  تا ز چپ و راست نيوشد خبر    سامعه را کرده به بيرون دو در 

  کام، ز شيرينی و شور جهان      ذائقه را داده به روی زبان 

  گنج شناسائی نرم و درشت     المسه را نقد نهاده به مشت 

  ساخته چون غنچه معطر دماغ    شامه را از گل و ريحان باغ 

  !ی پاينده باش ی اين زنده بنده    ! ه دلی بنده باشجامی، اگر زند

  !زندگی اين باشد و بس، والسالم      اش زندگی آمد تمام  بندگی
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  مناجات

  !ی ممکنات بسته به تو سلسله   ! ای صفت خاص تو واجب به ذات

  حجت اثبات وجود تواند    کون و مکان شاهد جود تواند 

  اک قرار از تو بافتی خ مرحله    ی چرخ مدار از تو يافت  دايره

  تربيت لطف تواش باغبان    سان  ی گيتی که بود باغ عرصه

  در چمن نطق، زبان آوران     بلبل آن، طبع سخن پروران 

  بر صفت هستی قادر گواست     اينهمه آثار، که نادر نماست 

  نظم کن سلک نوادر تويی     رو به تو آريم که قادر تويی 

   شود بر دل نظاره داغباغ     باغ نشان گر ندهد زيب باغ 

  هر ورقی باشد از آن دفتری    ور دهدش جلوه به هر زيوری 

  باشی و ميدان شب و روز، نی    افروز، نی  بودی و اين باغ دل

  نيست به خود، هست به تو هر چه هست    ! ای علم هستی ما با تو پست

  !هست که هستی بود، الحق تويی    ! هست توئی، هستی مطلق تويی

  گذری بر همه نام و نشان می    ت نه و دامن کشان نام و نشان

  پاک ز آاليش ناپاک و پاک    با همه چون جان به تن آميزناک 

  !ت نه بحر محيطی و کناری     ! ت نه نور بسيطی و غباری

  گوهرت از موج فتد بر کنار    ت ولی صد هزار  نيست کناری

  ر نامنيست ز غير تو نشان غي    با تو خود آدم که و عالم کدام؟ 

  نيست درين عرصه کسی غير تو      گرچه نمايند بسی غير تو 

  زنم اندر طلبت دست و پا می    جا  تو همه جا حاضر و من جابه

  !ی سود همه جود تو سرمايه      ! ای ز وجود تو نمود همه

  !مردگی و زندگی از توست و بس   !  هستی و پايندگی از توست و بس

  اش سربلند، علم خسرویچون     جامی اگر نيست ز بخت نژند 

  !ش ده زير علم سايه پسندی      ! ش ده از علم فقر بلندی

  !نه آزارها مرهم راحت      ! گر کارها ای ز کرم چاره
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  !ی هر مقبلی قبله نماينده     ! ی هر مشکلی عقده گشاينده

  !فشانان خاک ده دانه خوشه      ! نشينان پاک نه گوشه توشه

  !انديشگان ی توحيد يک قبله      ! بازوی تاييد هنرپيشگان

  !مرسله بند گلوی شاخسار    ! شانه زن زلف عروس بهار

  دست توان، قوت کار از تو يافت    پای طلب، راه گذار از تو يافت 

  دست همه، دست تو را آستين      بلکه تويی کارگر راستين 

  جز تو کسی کيد از او هيچ کار    نيست درين کارگه گير و دار 

  !چشم عنايت ز تو داريم و بس    ! م و بسروی عبادت به تو آري

  !ی تحقيق ده ره به نهانخانه     ! در کف ما مشعل توفيق نه

  ی راز از قدح دل دهند باده    اهل دل از نظم چون محفل نهند 

  !رونق نظمش به نظامی رسان    ! رشحی از آن باده به جامی رسان

  بر گذر قافيه جامی سزاست    قافيه آنجا که نظامی نواست، 

  وين هوس از طبع زبون من است،    اين نفس از همت دون من است 

  ی اميد سست؟ کی بودم رشته    های توست  ورنه از آنجا که کرم

  خوار شايدم از جام سخن جرعه   صد چو نظامی و چو خسرو هزار 

  م ب ی شعر پسندی مرتبه    م بخش  بر همه در شعر بلندی

  عت سر پيغمبرانخاصه به ن    ی نظمم ز فلک بگذران   پايه

  گوهر درج صدف کاينات      اختر برج شرف کاينات 

  طناب ی زرين چرخ نزد خيمه      مب  جز پی آن شاه رسالت

  ی اين بارگاه ماه نشد قبه      پناه  جز پی آن شمع هدايت

  ی مهر نيفروختند مشعله    تا نه فروغ از رخش اندوختند 

  مرغ هوای حرمش جبرئيل    ی جام کرمش سلسبيل  رشحه

  خيز که شد مشرق و مغرب خراب    ! ی يثرب به خواب ای به سراپرده

  !دستی و، بنمای يکی دستبرد    رفته زدستيم، برون کن ز برد 

  !بازخر از ناخوشی اسالم را     ! توبه ده از سرکشی ايام را
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  !رايت مهدی به فلک زن دلير    ! مهد مسيح از فلک آور به زير

  !ی تلبيس را ه شکن سبحهمهر     ! شعله فکن خرمن ابليس را

  ی ماتم گرفت بلکه جهان جامه    ظلمت بدعت هه عالم گرفت 

  باز کند نور جمالت طلوع    کاش فتد ز اوج عروجت رجوع 

  گلخن گيتی ز تو گلشن شود    ی عالم به تو روشن شود  ديده

  ظلمتيان رو به عدم درکشند      دولتيان از تو علم بر کشند 

  روی تو ناديده گرفتار توست    وست جامی از آنجا که هوادار ت

  بر قدمت سر نهد و جان دهد    گر لب جانبخش تو فرمان دهد 

  »کن«آرای  هست نسيم چمن      ی باغ سخن   پيشترين نغمه

  ی آوازها زنده کن مرده    هست سخن پرده کش رازها 

  سخن جانفزای مرده بود بی      سرای  ی خنياگر دستان نغمه

  جان به حريفان دهد آواز او    او چون به سخن باز شود ساز 

  گنبد فيروزه از آن پر صداست  ی آن در نواست  مطرب خوش لهجه

  !نرگس بينا بگشا اندکی    ! خيز و به گلزار درون آ، يکی

  بين دهن گل چو لب غنچه باز    از پی گوشی که کند فهم راز 

  مرغ سحرخيز و فغان در فغان    سوسن آزاد و زبان در زبان 

  عرضه ده گنج نهانی همه       و معانی همه کاشف اسرار

  کس نزده بيش در محرمی    اين همه خود هست، ولی ز آدمی 

  حل دقايق ز بيان وی است    کشف حقايق به زبان وی است 

  ی اعجاز يافت از دم او نغمه    چنگ سخن گرچه بسی ساز يافت 

  در گرهش بين گره صد گشاد    ها به باد  گرچه سخن هست گره

  دهی آيد از او دلبری و دل    ی که ز زيور تهی طرفه عروس

  طعنه زند بر مه ناکاسته    چونکه به زيور شود آراسته 

  ی دل کند غارت صد قافله      چون گهر نظم حمايل کند 

  پای خردمند بلغزد ز جای    چون کند از قافيه خلخال پای 
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  ی پير و جوان رخنه شود قبله    چون ز دو مصراع ، کند ابروان 

  ی اين شاهدم عمرتلف کرده    ز هر شاهد و می زاهدم من که 

  ی صبر از دل و جانم گشا عقده    عقد حمايل که به بر جلوه داد 

  ی خلخال اوست کش حلقه طوق    دل که گرانمايه ز اقبال اوست  

  راه خالصی به رخم بسته است    ابروی او گرچه نپيوسته است 

  ام  تک و پوی ویشام و سحر در    ی کوی وی ام  روز و شب آواره

  ام از زانو و پای از سرست کرسی   شب که مرا دل سوی او رهبرست 

  بر سر کرسی چو نهم پای خويش      از مدد همت واالی خويش 

  سر به در آرم ز گريبان عرش      باز کشم پای ز دامان فرش 

  ی نسيان به جهان درکشم خامه    ی جسم از تن جان برکشم  جامه

  ی سرمد شوم کش باده جرعه     شوم بلکه ز جان نيز مجرد 

  نقل ز خوان ملکوتم دهند      باده ز جام جبروتم دهند 

  »آواز پر جبرئيل«مطربم       ام سلسبيل  ده ساقی سلسال

  نقل معانی همه جا ريخته    ساقی و مطرب به هم آميخته 

  از پی رجعت کنم آهنگ راه،    بهره چو برگيرم از آن بزمگاه 

  زله کنم بهر حريفان خاک   خوان پاک هر چه رسد دستم از آن 

  بر نمطی دلکش و طرزی عجب      بر طبق نظم به دست ادب 

  ی هر محفل رازش کنم تحفه     پرده ز تشبيه و مجازش کنم 

  

  در تنبيه سخنوران

  دالن گل زنند در به رخ تيره     سنجان چو در دل زنند  قافيه

  کنندپشت برين دير سپنجی     سنجی کنند  روی چو در قافيه

  کوه ببرند و پی کان شوند    تن بگذارند و همه جان شوند 

  سنگ نيست لل عمان همه هم  رنگ نيست  گوهر اين کان همه يک

  !طلب هر چه بيابی به از آن می    ! طلب گوهر و لعل از دل کان می
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  طلبی کن که به از به بسی است به  هر که به خس کرد قناعت، خسی است

  کی رسد از نظم تو بوی بهی      ناشده از خوی بدت دل تهی

  در سخن آيد اثر آن پديد    هر چه به دل هست ز پاک و پليد 

  غاليه بو گردد و عنبر شميم      چون گره نافه گشايد نسيم 

  بيش به مشاطه ندارد نياز    شاهد پرورده به صد عز و ناز 

  خوب بود خال، ولی يک دو جای    ی مشکسای  بر رخش از غاليه

  بر رخ معشوق، نه موزون فتد     ده افزون فتد خال که از قاع

  روی سفيدش به سياهی کشد     خال، جمالش به تباهی کشد 

  چاشنی عشق بود اصل کار    اين همه گفتيم ولی زين شمار 

  خوان سخن را نمک از شور اوست  عشق که رقص فلک از نور اوست 

  خوان سخن گربنهی، دور نيست   جامی اگر در سرت اين شور نيست

  تا نه ز آغاز نمکدان نهد؟     پيشه کجا خوان نهد  رد کرمم

  

  در آفرينش عالم

  بود پی جلوه کمر کرده چست    شاهد خلوتگه غيب از نخست 

  نمائی همه با خويش داشت جلوه      نما پيش داشت  ی غيب آينه

  غير وی اين عرصه نپيمود کس    ! ناظر و منظور همو بود و بس 

  دعوی مائی و توئی هيچ نه    ه جمله يکی بود و دوئی هيچ ن

  لوح هم آسوده ز رنج خراش      بود قلم رسته ز زخم تراش 

  پرسی نداشت عقل، سر نادره    عرش، قدم بر سر کرسی نداشت 

  پشت زمين حامل مردم نبود      سلک فلک ناظم انجم نبود 

  طفل مواليد به خواب عدم      بود درين مهد فروبسته دم 

  گر بر نظر خويش شود جلوه      های دگر خواست که در آينه

  ی کون و مکان آفريد باغچه    بخش جهان آفريد  ی جان روضه

  ی او حسن دگر آشکار جلوه   کرد ز شاخ و ز گل و برگ و خار 
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  گل خبر از طلعت زيباش داد    سرو نشان از قد رعناش داد 

  پيش گل اوصاف خط او نوشت    ی تر سرشت  سبزه به گل غاليه

  ی شمشاد را بست گره طره       باد را ی او شد هوس طره

  پرست زد ره مستان صبوحی    نرگس جماش به آن چشم مست 

  زد نفس شوق ز باالی سرو      فاخته با طوق تمنای سرو 

  پرده گشا گشته ز اسرار گل      بلبل نالنده به ديدار گل 

  زد به سر سبزه قدم، سرزده      ها برزده  کبک دری پايچه

  گر عشق، شد از جای دگر جلوه    ه سر، حسن، ز هر چاک زد القص

  عشق، از آن شعله دلی را بسوخت  حسن، ز هر چهره که رخ برفروخت، 

  عشق، دلی آمده در دام يافت    حسن، به هر طره که آرام يافت،  

  عشق، دلی را به غمش بنده کرد  حسن، ز هر لب که شکرخنده کرد، 

  ند به هم حسن و عشقا گوهر و کان   اند به هم حسن و عشق  قالب و جان

  اند جز به هم اين راه نپيموده    اند  از ازل اين هر دو به هم بوده

  نيست گشاد همه جز بندشان     هستی ما هست ز پيوندشان 

  

  آموخت ی مستوری می ی دل خود را شيوه ای که ميوه حکايت شيخ روزبهان با بيوه

  فارسيان را شه ايوان عشق    روز بهان فارس ميدان عشق 

  نوائی شنيد از پس آن پرده      سرائی رسيد  يش در پردهپ

  گفت به خورشيد لقا دختری    کز سر مهر و شفقت مادری 

  !پای منه هردم از ايوان برون  ! کای به جمال از همه خوبان فزون

  کم شود اندوه خريدار تو      ترسم از افزونی ديدار تو 

  رزان بودگر به مثل جان بود، ا      نرخ متاعی که فراوان بود 

  سر محبت ز دلش جوش کرد    شيخ چو آن زمزمه راگوش کرد 

  !گير از دلت اين بيخ هوس کنده    ! ای گنده پير: بانگ برآورد که

  ی جهان در جهان گرچه برد پرده     حسن نه آنست که ماند نهان 
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  ی منظوری است زخم هوس خورده    حسن که در پرده مستوری است 

  اش جا نشود منظر منظوری      اش  تا ندرد چادر مستوری

  بهر دلی دان که تماشا کند    جلوه که هر لحظه تقاضا کند 

  ی حسن هويدا شود کوکبه       تا ز غم عشق چو شيدا شود

  ای، در صف عشاق نشيننده      ای  ی بيننده اگر زنده! جامی

  !زنده به زير علم عشق مير    ! سرمه ز خاک قدم عشق گير

  

  حکايت مسافر کنعانی

  صيت وی از مصر به کنعان رسيد    نعان چو به مصر آرميد يوسف ک

  ی مغز وفا پوستش پر شده    بود در آن غمکده يک دوستش 

  ای بهر ره آورد برد آينه    ره به سوی مهر جمالش سپرد 

  !کای شده محرم به حريم وصال    يوسف از او کرد نهانی سال 

  ای؟ زين سفرم تحفه چه آورده      ای  در طلبم رنج سفر برده

  هيچ متاعی چو تو نشناختم    به هر سو نظر انداختم «: گفت

  پاک ز هر گونه غباری که هست    ای بهر تو کردم به دست  آينه

  صورت زيبات تماشا کنی    ی خود واکنی  تا چو به آن ديده

  گر روی از جای، به جای تو کيست؟    ای افزون ز لقای تو چيست؟  تحفه

  »!اند و بس غافل از اين، تيره دالن    نيست جهان را به صفای تو کس 

  ی خويش باش صيقلی آينه    ! جامی، ازين تيره دالن پيش باش

  يوسف غيب تو شود رونمای    جای  تا چو بتابی رخ ازين تيره

  

  )ع(حکايت بيرون کشيدن تير از پای شاه واليت علی 

  صيقلی شرک خفی و جلی      شير خدا شاه واليت علی 

  تير مخالف به تنش جا گرفت    گرفت روز احد چون صف هيجا 

  صد گل راحت ز گل او شکفت    ی پيکان به گل او نهفت  غنچه
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  پشت به درد سر اصحاب کرد    روی عبادت سوی مهراب کرد 

  اش انداختند چاک بر آن چون گل      خنجر الماس چو بفراختند 

  آمد از آن گلبن احسان برون    ی زنگارگون  غرقه به خون غنچه

  چو فارغ ز نماز آن بديد: گفت     به مصال چکيد گل گل خونش

  »ساخته گلزار، مصالی من؟    اينهمه گل چيست ته پای من «

  سوگند به دانای راز،«: گفت که    اش چو نمودند باز  صورت حال

  گرچه ز من نيست خبردار تر      کز الم تيغ ندارم خبر 

  »چاک؟گر شودم تن چو قفص چاک    طاير من سد ره نشين شد، چه باک 

  !در قدم پاکروان خاک شو    ! جامی، از آاليش تن پاک شو

  گرد شکافی و به مردی رسی    باشد از آن خاک به گردی رسی 

  

  حکايت زنده دلی که با مردگان انس گرفته بود

  رفت به همسايگی مردگان     دلی از صف افسردگان  زنده

  روی ارادت به مزارات کرد    پشت ماللت به عمارات کرد 

  روح بقا جست ز هر روح پاک    فنا خواند ز هر لوح خاک حرف 

  همچو تک آهوی وحشی ز سگ    منشان، تيزتگ  گشتی ازين سگ

  کرد از او بر سر راهی سال      کارشناسی پی تفتيش حال 

  رخت سوی مرده کشيدن چراست؟    کاينهمه از زنده رميدن چراست؟ 

  اندرندپاک نهادان ته خاک     بلندان به مغاک اندرند «: گفت

  بهر چه با مرده شوم همنشين؟     اند به روی زمين  مرده دالن

  دل، افسردگی صحبت افسرده      همدمی مرده، دهد مردگی 

  »اند گرچه به تن مرده، به جان زنده      اند  زير گل آنان که پراگنده

  !گير گوش به خود دار و، ز خود توشه   ! گير دالن گوشه جامی، از اين مرده

  گام سعايت زده در خون توست    دايره بيرون توست هر چه درين 
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  ی نجات است در اشارت به خاموشی که سرمايه

  کار آمده وی به سخن نادره     ! ای به زبان نکته گذار آمده

  ات زيان گشته از آن نقطه زبان    ی نطق است تو را بر زبان  نقطه

  بر خط حکم تو نهد سر ملک    گر کنی آن نقطه ازين حرف حک 

  ی نيکوفری افکند آوازه       که درين گنبد نيلوفری هر

  کشی ست اش تيغ جهالت خامشی    ست  نيکوئی فر وی از خامشی

  مغزی است ی طبل، ز بی ولوله    گفتن بسيار نه از نغزی است 

  لعل و زرش بين گره اندر ميان    غنچه که نبود به دهانش زبان 

   لعل و زرستتهی مانده ز کيسه    آور است  سوسن رعنا که زبان

  ی احزان اوست قفل نه کلبه    منطق طوطی خطر جان اوست 

  گر آمد به تماشای باغ جلوه    اش آمد فراغ  زاغ که از گفتن

  ی تنگ و حديث فراخ حوصله    خست طبع است درين کهنه کاخ 

  ی حالج و هزاران خروش چرخه    چرخ بدين گردش و دايم خموش 

  ف آمد لب تو پرده کشپيش ص    ی دندانت صفی بست خوش  رسته

  شکن در و صف چند شوی پرده    کرده زبان تيغ پی يک سخن 

  ست موجب صد گونه پراکندگی    ست  گرچه سخن خاصيت زندگی

  !ورد مکن قول پراگنده را      ! زندگی افزای، دل زنده را

  قابل هر نقش خوش و ناخوش است    وش است  هر نفسی از تو هيولی

  منقبت فضل و کمالش دهی،    گر ز کرم نقش جمالش دهی، 

  ی احسان شود ی نامه فاتحه    بر ورق عمر تو عنوان شود 

  در درکات شر و شورش کشی،    ور ز سفه داغ قصورش کشی، 

  زن چشم يقين گرددت ميل    ی دين گرددت   خامه کش صفحه

  !ورنه زبان درکش و خاموش باش    ! لب چو گشائی، گرو هوش باش

  ی اقبال تو گردد بلند پايه    مند  ات بهره دل چو شود ز آگهی

  تا که از آن پايه نيفتی به زير      ! بر سخن بيهده کم شو دلير
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  پشت و مرغابيان حکايت الک

  عقد محبت کشفی با دو بط    بسته به صد مهر بر اطراف شط 

  ی صحبتشان استوار قاعده    شد به فراغت ز غم روزگار 

  جوی هريشان کينهم گشت ز بی  روزی از آنجا که فلک راست خوی 

  رای سفر در دلشان جان گرفت    طبع بطان از لب دريا گرفت 

  !غمان وز الم فرقت من بی    ! ای همدمان«:کرد کشف ناله که 

  ام های شما خورده قوت ز غم      ام  های شما کرده خو به کرم

  دارم ازين بار، دلی لخت لخت  گرچه مرا پشت چو سنگ است سخت 

  »ام نی ز شما طاقت تنهايی      ام  نی به شما قوت همپايی

  چوبکی افتاده چو يک چوبه تير      بود ز بيشه به لب آبگير 

  و آن بط ديگر، سر ديگر گرفت   يک بط از آن چوب يکی سرگرفت 

  سخت به دندان بگرفتش ميان     برد کشف نيز به آنجا دهان 

  مرغ هوا گشت طفيل بطان      ميل سفر کرد به ميل بطان 

  بر سر جمعی گذر افتادشان    سفر افتادشان، چون سوی خشکی 

  !يک کشف اينک به دو بط گشته جفت    ! بانگ بر آمد ز همه کای شگفت

  »!حاسد به جهان کور باد«: گفت که    بانگ چو بشنيد کشف لب گشاد 

  ز اوج هوا زير فتادن همان    زو لب خود بود گشادن همان 

  ولت خود راه زدبر خود و بر د      ز آن دم بيهوده که ناگاه زد 

  !زيرکی ای ورز و لب خود ببند    جامی ازين گفتن بيهوده چند؟ 

  از سر افالک نيفتی به خاک     ی هولناک  تا که درين دايره

  

  در اشارت به هشياری روز و بيداری شب

  ی ديگر شب انجم فروز نيمه    ی عمر تو روز  هست يکی نيمه

  به خود و اين به خوابگذرد، آن  می    روز و شب عمر تو با صد شتاب 

  ای ی کاشانه خفته به شب مرده    ای  روز پی خور سگ ديوانه
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  ی روز پسين؟ کی شوی آماده    گذرد شب چنين  روز چنان می

  ی جانسوز باش همنفس گريه  افروز باش  شب چو رسد، شمع شب

  بر تو شب و روز تو تاوان شود    روز و شبت گر همه يکسان شود 

  

  ی سالطين در مخاطبه

  !افسرت از گوهر احسان تهی    ! ای به سرت افسر فرماندهی

  ی دردسرست خالی از آن مايه    زيور سر افسر از آن گوهرست 

  مهره و مار آمده با يکدگر      کرده ميان تو مرصع کمر 

  نفع رساند به تو ز آسيب مار    ليک نه آن مهره که روز شمار 

  اخگر در اوهست درخشنده چو     تخت زرت آتش و، گوهر در او 

  ليک ز بس بيخودی آيد خوشت    شعله به جان در زده آن آتشت 

  آورد آن سوختگی بر تو زور    چون به خودآيی ز شراب غرور 

  از بن هر موی تراود برون  هر دمت از درد دو صد قطره خون 

  ی آن گشته معارض به مهر شمسه    سود سر، ايوان تو را بر سپهر 

  حادثه را قاصر از آنجا کمند    قصر تو چون کاخ فلک سربلند 

  بسته پی حفظ تو راه خيال     حارس ابواب تو بر بدسگال 

  بستن آن رخنه که آرد اجل      ليک نيارند به مکر و حيل 

  ی عمر تو زند بر زمين شيشه      زود بود کيد اجل از کمين 

  خصم تو را بخت، بشارت برد      نقد حيات تو به غارت برد 

  تاق بلندت به مغاک افکند     فکند کنگر کاخ تو به خاک ا

  ی تخت تو بلغزد ز جای پايه    افسرت از فرق فتد زير پای 

  !ی دادگری پيشه کن قاعده    ! روزی ازين واقعه انديشه کن

  ظلم تو ظلم همه عالم شود    ظلم تو را بيخ چو محکم شود 

  اهل سرايش همه کوبند پای    سرای  خواجه به خانه چو بود دف

  تات يکی خانه عمارت شود    ب تو غارت شود شهری از آسي
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  تا نکشد کار، به غارتگری    کاش کنی ترک عمارتگری  

  تات در آيد ته سيبی به کف    باغی از آسيب تو گردد تلف 

  از حرم بيوه و باغ يتيم     ميوه و مرغ سرخوانت مقيم 

  کشد از پشته هر گوژپشت می    ات هيمه ز خوی درشت  مطبخی

  ی هر پيرزن طعمه ده از جوزه     اران به فن باز تو را ميرشک

  چين ی خوشه کاه و جو از تو بره    بارگی خاص تو را هر پسين 

  از زر دريوزه، گدايان شهر    گوش کنيزان تو را داده بهر 

  همچو سگ زرد شود يار گرگ    وای شبانی که کند کار گرگ 

  

  حکايت درازدستی وزير

  وزيری چو رسيدی به سالعهد     بود يکی شاه که در ملک و مال 

  چون قلم از بند برانداختی      دست قلمساش جدا ساختی 

  ی اقبال شدی پست او پايه    هر که گرفتی ز هوا دست او 

  جان حسود از حسدش کاستی    دست وزارت به وی آراستی 

  ساخت جدا دست وزيری ز بند      ی ناپسند  روزی ازين قاعده

  يرند، صال در فکندتاش بگ      دست بريده به هوا برفکند 

  دست دگر کرد دراز آن وزير    چشم خرد کرد فراز آن وزير 

  بهر وزارت ره مسند گرفت   خردی خود گرفت  دست خود از بی

  دست خود از دست دگر نيز شست    تجربه نگرفت ز دست نخست 

  دست تو کوتاه کند از عمل    جامی از آن پيش که دست اجل 

  امالن راه  صف کوتهدر      دست امل از همه کوتاه کن 

  

  حکايت زاغی که به شاگردی رفتار کبک رفت

  رخت خود از باغ به راغی کشيد    زاغی از آنجا که فراغی گزيد 

  خال سيه گشت رخ راغ را      ی باغ را  زنگ زدود آينه
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  ده مخزن پنهان کوه عرضه    ديد يکی عرصه به دامان کوه 

   لعلش نشانداده ز فيروزه و    سبزه و الله چو لب مهوشان 

  فام ی فيروزه شاهد آن روضه      نادره کبکی به جمال تمام 

  دوخته بر سدره سجاف دورنگ    گون جامه به بر کرده تنگ  فاخته

  بر همه از گردن و سر سرفراز      تيهو و دراج بدو عشقباز 

  کرده ز چستی به سر کوه جای      ها برزده تا ساق پای  پايچه

  ی سپرش هم ره و هم بيرههپ     بر سر هر سنگ زده قهقهه 

  خرام پرش و خوش روش و خوش خوش      تيزرو و تيزدو و تيزگام 

  هم خطواتش متقارب به هم      هم حرکاتش متناسب به هم 

  و آن روش و جنبش هموار را    زاغ چو ديد آن ره و رفتار را 

  رفت به شاگردی رفتار او      با دلی از دور گرفتار او 

  در پی او کرد به تقليد جای    ی باز کشيد از روش خويش پا

  کشيد وز قلم او رقمی می      کشيد  بر قدم او قدمی می

  رفت براين قاعده روزی سه چار    اش القصه در آن مرغزار  در پی

  رهروی کبک نياموخته    عاقبت از خامی خود سوخته 

  زده از کار خويش ماند غرامت    کرد فرامش ره و رفتار خويش 

  

  در اشارت به حسن

  ست حسن ی خورشيد الهی لمعه    ست حسن  ی شاهی ش سراپردهنق

  تازه کن عهد قديم دل است   ی آب و گل است  حسن که در پرده

  ی ارباب نظر خواستند فتنه    ای که چو شکل خوشت آراستند 

  انجمن ست بهشت روی تو شمعی    چمن  ست بهشتی قد تو سروی

  نده فالی فرخ مطلع آن، جبهه    صورت موزون تو نظم جمال 

  ابرويت از نور دو مصرع نوشت    ات از نور چو مطلع نوشت  جبهه

  ليک کج آمد چو به مسطر نبود    سطری از ابروی تو خوشتر نبود 
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  آينه کن ليک ز زانوی خويش     بهر تماشاگری روی خويش 

  !ی تو همقدم توست و بس سايه    نيست به تو همقدمی، حد کس 

   سرت آييم فرو تا به پایاز    صد پی اگر همقدم فکر و رای 

  هر يک از آن ديگری افزون بود  يک به يک اعضای تو موزون بود 

  ی چونی و بيچونی است آينه    ی حسن تو در افزونی است  جلوه

  ست منظر اهل نظر اين آينه    ست  ور اين آينه ی هر ديده قبله

  معنی بيچون شده در وی نهان    صورت چونی شده از وی عيان 

  !بصران دور دار از نظر بی      ی نوربار   آينهی اين جلوه

  جز ره بيهوده نپيمودگان،     که آلودگان ! چهره نهان دار

  آرزوی خويش تمنا کنند    چون به جمال تو نظر واکنند 

  جز به غرض روی تو را ننگرند     با تو به جز راه هوا نسپرند 

  

  در اشارت به عشق

  ست عشق دو جهانیی کام  مايه      ست عشق  رونق ايام جوانی

  ذوق تجرد به ملک عشق داد    ميل تحرک به فلک عشق داد 

  با گل تن رنگ تعلق گرفت    چون گل جان بوی تعشق گرفت 

  مردن ما، زيستن ما، ازوست    ی جان و تن ما ازوست  رابطه

  پرتوی از مهر بر او تافته     مه که به شب نوردهی يافته 

  هر نيفتد به خاکتا اثر م    خاک ز گردون نشود تابناک 

  س تارک جان در قدم عاشقی    ست  زندگی دل به غم عاشقی

  

  ی کتاب ختم خطاب و خاتمه

  ست اين ی مانی يا رقم خامه    ست اين  ی عيسی نقش شفانامه

  يا گلی از گلشن راز آمده؟      ای از گلبن ناز آمده؟  غنچه

  جيب ادب مخزن اسرار اوست    صبح طرب مطلع انوار اوست 
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  مند تا نشود هر کس از آن بهره    مش نه به غايت بلند، نظم کال

  ش نتوان يافت به فکر عميق که    ش نه ز آنسان دقيق،  سر معانی

  آب زالل است و جواهر در آن    لفظ خوش و معنی ظاهر در آن 

  کرده لباسی به بر خود شگرف    شاهد اسرار وی از صوت حرف 

  الخيام حور مقصورات فی     فام  بسته حروفش تتق مشک

  از قبل من، لقبی خواستش     ی خامه چو آراستش  ماشطه

  تحفه به احرار فرستادمش      تحفةاالحرار لقب دادمش 

  ست هر ورقی در نظرش گلشنی  ست  هر که به دل از خردش روزنی

  داد اديم از سر مهرش سهيل    کرد مجلد سوی جلدش چو ميل 

  اش يرازهتار بريشم ده ش   اش  زهره شد از چنگ خوش آوازه

  !قلم حافظ او ز آفت هر کج      باش خدايا به کمال کرم، 

  دار چو انگشت بدانديش دور    ظلمت کلک وی ازين حرف نور 

  ی اين خرقه به دامان رسی بخيه    شکر که اين رشته به پايان رسيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٦٦ 

  "سبحة اال برار" :اورنگ چهارم

  

  مناجات

   ده هر جا خجلیسرخ رويی      ای حيات دل هر زنده دلی 

  کار شيرين کن شيرين کاران      بخش شکر گفتاران  چاشنی

  تاق ی زرکش زنگاری شمسه      رواق  ی فيروزه بر فرازنده

  عقده بند کمر محتاجان      تاجان  تاج به سر نه زرين

  در بر بر همه بگشاينده      ی بخشاينده  جرم بخشنده

  بانطل خوان خرسندی روزی      لبان  ابر سيرابی تفتيده

  حارس گنج به صد گونه طلسم    ی جسم  سنج به ويرانه گنج جان

  زود پيوند دل از خود گسالن    ديرپروای به خود بسته دالن 

  ی دل زنگ ظلمت بر آيينه      ی دل  قفل حکمت نه گنجينه

  شادی جان غم اندوختگان      مرهم داغ جگر سوختگان 

  نمایصبح عيش از شب اندوه       نقد کان از کمر کوه گشای 

  ی وحدت يکتاشدگان قبله      مونس خلوت تنهاشدگان 

  از صفا باده ده، از الله قدح    تير باران فکن، از قوس قزح 

  ی رحمت خونين کفنان حله     ی عصمت گل پيرهنان  پرده

  ی نخل ز تو شهد فروش دانه    ی نوش  ی نحل ز تو چشمه خانه

  ی راغ تو اللهداغ بر سينه ز     لب پر از خنده ز تو غنچه به باغ 

  ی داغ توايم الله سان سوخته      سان تنگدل باغ توايم  غنچه

  ی توست ی تو، پرده گرچه پرورده    ی توست  هر چه غير تو رقم کرده

  !پرده، بهی پرده بردار که بی    چند بر طلعت خود پرده نهی؟ 

  !به قدمگاه کهن بازرسان      ی بازپسان،  رس قافله تازه

  !سلک اين سلسله را بر هم زن    !  م زنی عال بانگ بر سلسله

  !ی کرسی از پای در فکن پايه    ! عرش را ساق بجنبان از جای
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  !اش در خم نيرنگ انداز رخنه    ! بر خم رنگ فلک سنگ انداز

  به ز رنگينی او بيرنگی    رنگ او تيرگی است و تنگی 

  دست نيلی شده ز انگشت گزی    هست رنگ همه زين رنگرزی 

  تا برآرند به رسوائی نام    ! فکن طشت ز باممهر و مه را ب

  دری در گذرند وز سر پرده      نشينان ندرند  ی پرده پرده

  !گوهر عقد ثريا بگشای      ! ی جوزا بگشای کمر بسته

  نشين؟ چند باشد به فلک بزم   ! زن به زمين زهره را چنگ طرب

  ست ازين مرحله گاه، سرکشيده    چار ديوار عناصر که به ماه 

  !کش سلک عدم شو از آن مهره    ! اش از سر هم مهره بکنمهره 

  !تا شود آگه، از او دود بر آر      ! آب را بر سر آتش بگمار

  بهر بر عدمش ساز سراب      ! ز آتش قهر ببر تری آب

  !خاک را کن ز نم توفان غرق    ! باد را خاک سيه ريز به فرق

  !ها فلهها سا ساز از آن عاليه      ها  نامزد کن به زمين زلزله

  !پشت ماهی ببر از اره دو نيم    ! گاو را ذبح کن از خنجر بيم

  !ی هستی بزدای همه ز آئينه    هر چه القصه بود زنگ نمای، 

  بنگرم روی تو بيرون ز همه      تا به مشتاقی افزون ز همه 

  سايه با نور بود همسايه      نور پاکی تو و، عالم سايه 

  !ارم مفکن خوار به راهو سايه      ! ام دار نگاه حق همسايگی

  !جام صورت بشکن جامی را      معنی نيک سرانجامی را،  

  اش نور شود ظلمت سايگی      باشد از سايگيان دور شود 

  يابد از گلشن بيرنگی بوی    آرد از رنگ به بيرنگی روی 

  

  سبب نظم جوهر آبدار سبحةاالبرار

  قيرگون خيمه ز مخروطی ظل    ی گل  شب که زد تيرگی مهره

  گشت بر مرغ دلم عالم تنگ    ن مشبک قفس مشکين رنگ چو
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  خيمه بر طارم افالک زدم    قفس چاک زدم  بر خود اين تنگ

  هر چه انديشه رسد، ز آن هم بيش      عالمی يافتم، از عالم، پيش 

  اش وهم، عاجز ز مساحت گری    اش  عقل، معزول ز گردآوری

  فيض بر فيض، سحاب کرمش      نور بر نور، چراغ حرمش 

  ابر صحراش گهربار همه     سنگ بطحاش گهروار همه 

  ی طاقت بگسيخت که مرا رشته    برسرم گوهر و در چندان ريخت 

  فشان ور و بهره نشوم بهره     حيفم آمد که از آن گنج نهان 

  جيب دل را ز گهر پر کردم    گوش جان را صدف در کردم 

  عزم بر نظم گهر کرده درست      بازگشتم به قدمگاه نخست 

  همه ز الماس تفکر سفتم    ر چه ز آنجا گهر و در رفتم ه

  ها همچو شفق خون خوردم شام    بس سحرها که به شام آوردم 

  عقد بر عقد به هم پيوستم      مرسله مرسله بر هم بستم 

  خواندمش سبحةاالبرار به نام      ای شد پی ابرار، تمام  سبحه

  سلهر يک از دل گره جهل گ    رسد عقد عقودش به چهل  می

  ست به خلوتگه روح زو گشاده    اربعين است که درهای فتوح 

  افتد از گردش ايام به کف،    ی اقبال و شرف  گرت اين سبحه

  !به دو صد عقد در آن را مفروش    ! ی گوش طوق گردن کن و آويزه

  ی کار رسدت دست به سر رشته    بو که چون سبحه در آئی به شمار 

  فروش ابنای زمان زرقهمچو     پوش   چرخ کحلی سلب ازرق

  خواست بر گوهر اين سبحه، شکست      ی عقد ثريا در دست  سبحه

  که بود نقد بلورين صدفت،    ی گوهر به کفت  گفتم اين رشته

  نور اين سبحه دو صد چندان است   گرچه بس المع و نورافشان است، 

  نور اين کشور دين را بگرفت    نور آن روی زمين را بگرفت 

  ی جان روشن کرد نور اين ديده    ن روشن کرد نور آن چشم جها

  اين نور آيين در درج سخن است    گرچه آن گوهر بحر کهن است، 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٦٩ 

  چون درآری به شمار اين بيش است  گرچه در سلک زمان آن پيش است، 

  ور گردد ازين دست بسی بهره    گرچه آن را نرسد دست کسی، 

  راهبرستاين به خورشيد ازل     گرچه آن هموطن ماه و خورست 

  

  در شرح سخن

  خلعت لطف سخن خاص به تو    ی اخالص به تو  ای قوی ربقه

  ی گوش دگرست هر يک آويزه    بحر معنی ز سخن پرگهرست 

  نيست واال گهری به ز سخن    در بلورين صدف چرخ کهن 

  بخش دم اسرافيل است روح      سخن آواز پر جبريل است 

  زمين آمده استبهر پاکان به     سخن از عرش برين آمده است 

  يا در امکان هنری بهتر از اين    نيست در کان گهری بهتر از اين 

  آدمی، آدمی از وی شده است    ی کون به وی طی شده است  نامه

  عقل را گرمی هنگامه به اوست   فضل کلک و شرف نامه به اوست 

  نشدی لوح و قلم، لوح و قلم      رقم  گر نبودی سخن تازه

  اند روز و شب نقش نگار سخن      اند  قلم و لوح به کار سخن

  به سخن پخته شود خام همه      به سخن زنده شود نام همه 

  ی اوست خرم آن کس که سخن پيشه    ی اوست  طبع ما خرم از انديشه

  ايم فرق را کرده رفيق قدم    ايم  شب که از فکر سخن پشت خم

  دل نگين، حرف سخن نقش نگين     ايم و يقين  ی خاتم صدق حلقه

  نتوان مدح سخن جز به سخن    ی بی سر و بن  ير اين دايرهز

  اند گاه مدحت به سخن محتاج    اند،  گويان که فلک معراج مدح

  رهبر راه شريعت، سخن است    حامل سر وديعت، سخن است 

  ی عشق ز صرافی اوست سکه    ی حسن ز وصافی اوست  جلوه

  بزر رخشان ز شرر يابد تا    ی جان گيرد آب  سخن از چشمه

  تاب اين، خرمن ايمان سوزد    ی دين افروزد  آب آن، روضه
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  که کليدش نتوان ساخت ز زر    ای بسا قفل درين کاخ دو در  

  آن گره در نفسی بگشايند      لب به افسون سخن آاليند 

  

برگ «: الدين سعدی شيرازی، رحمةاهللا، که چون اين بيت بگفت که حکايت شيخ مصلح

يکی از اکابر در » ست معرفت کردگار هر ورقی دفتری» «درختان سبز، در نظر هوشيار

  :بردند های نور از بهر نثار وی می خواب ديد که جمعی از مالئکه طبق

  در گلستان سخن دستان زن    » شيراز سخن«سعدی آن بلبل 

  از نوای سحری سحرنمای    شد شبی بر شجر حمد خدای 

  قدمهر يکی مطلع انوار     بست بيتی ز دو مصراع به هم 

  تافت بر خرد پرتو عرفان می    يافت  ی جانان می جان از آن مژده

  که نهان داشت بر او انکاری      دلی بيداری  عارفی زنده

  باز کردند گروهی ز ملک    ديد در خواب که درهای فلک 

  هر يک از نور نثاری بر کف    رو نمودند ز هر در زده صف 

  را کردندرو درين معبد غب      پشت بر گنبد خضرا کردند 

  تا به کجا؟! گفت کای گرم روان    با دلی دستخوش خوف و رجا 

  سفت در حمد، يکی تازه گهر    سعدی به سحر «: مژده دادند که

  »بهر آن نکته ز اسرار وی است    نقد ما کان نه به مقدار وی است 

  ی احرار نهاد رو بدان قبله    ی انکار گشاد  بين عقده خواب

  ی شيخ شنيد از درون زمزمه      ی شيخ رسيد به در صومعه

  کرد با خود آن بيت مکرر می    کرد  که رخ از خون جگر تر می

  

  در استدالل بر وجود آفريدگار

  !گشای روز و شب چشم نه و گوش      ربای  ای درين کارگه هوش

  ات ز شنيدن خبری، نه به گوش      نه به چشم تو ز ديدن اثری 

  !اهی بيراهان گيرترک همر      ! چند گاهی ره آگاهان گير
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  !بنگر پيش و پس و شيب و فراز    ! پرده از چشم جهان بين کن باز

  !دور او گرد تو جاويدان چيست    ! ی گردان چيست بين که اين دايره

  !بر وی اين نقش ملمع که نگاشت    ! بر سرت چتر مرصع که فراشت

  !افروز که کرد ماه را شمع شب    ! مهر را نورده روز که کرد

  !ی آن از مه و مهر کفه سازنده    ! زان نه دکان سپهرکيست مي

  نتواند که شود هست به خود      عين ممکن به براهين خرد 

  چون به هستی رسد از وی دگری؟    ش نباشد اثری،  چون ز هستی

  بخش؟ چون تواند که بود هستی     ذات نايافته از هستی، بخش 

  مطرب که شنيد؟ی  زخمه نغمه، بی    ی نقاش که ديد؟  خامه نقش، بی

  حاجت افتاد به واجب ناچار     نايد از ممکن تنها چون کار 

  !نيست دان هر چه نپيوست بدو   او به خود هست و جهان هست بدو 

  روی در وی بود اين قافله را    جنبش از وی رسد اين سلسله را 

  همه را دانه ازو دام ازوست    همه را جنبش و آرام ازوست 

  او دهد شادی مستان، نه شراب      ه آب او برد تشنگی تشنه، ن

  ميوه بر شاخ نبندد بی او      غنچه در باغ نخندد بی او 

  !ی خويش وز همه پاک بشو سينه    ! ی خويش از همه ساده کن آيينه

  ی تو غرق نور ازل آيينه      ی تو  تا شود گنج بقا سينه

  شناس تو بمانی و دل دوست    طی شو وادی برهان و قياس  

  زای حجت عقل بود تفرقه    نمای   که بود جلوهدوست آنجا

  !رو در آن آر و، به کس هيچ مگوی    چون نمايد به تو اين دولت روی، 

  ی استدالل به بود کيسه    زآنکه از گوهر عرفان خالی 

  

  حکايت آن ماهيان که تا به خشکی نيفتادند دريا را نشناختند

  د سخندايم از بحر همی ران    داشت غوکی به لب بحر وطن 

  گوهر مدحت دريا سفتی     روز و شب قصه دريا گفتی 
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  ايم زو درين گفت و شنيد آمده     ايم  از بحر پديد آمده«: گفتی

  تن از او دست توانايی يافت      دل ازو گوهر دانايی يافت 

  »نگرم، اوست همه هر طرف می    گذرم، اوست همه  هر کجا می

  ه شنيدند آنجاوز وی اين قص      ای چند رسيدند آنجا  ماهی

  شان در زد آتش شوق به جان    عشق بحر از دلشان سر برزد 

  در طلب مرحله پيمای شدند     پای تا سر همگی پای شدند 

  بحرجويان به نشيب و به فراز      برگرفتند تک و پوی نياز 

  گه چو خس رو به کنار آوردند    گاه در تک چو صدف جا کردند 

  نهادند به نوميدی گام می    نه نشان يافت شد از بحر نه نام 

  راهشان بر گذر دام فتاد      از قضا صيدگری دام نهاد 

  تن به جان دادن خود دردادند     يکسر آن جمع به دام افتادند 

  زمين منزلشان ساخت بر خشک     صيدگر برد سوی ساحلشان 

  خزخزان روی به بحر آوردند    چند تن کوشش و جنبش کردند 

  جام مقصود کشيدند به بحر     حر نيم مرده چو رسيدند به ب

  داد نشان غوک چه بود کنچه می     دانش و بينششان روی نمود 

  غرقه بودند در آن تا بودند      زنده در بحر شهود آسودند 

  

  مناجات در طلب وصول به شهود

  !غرق نور تو چه پيدا چه نهان    ! ای پر از فيض وجود تو جهان

  !همه، تو، ای همه تو ه، بیبا هم    ی صورت و معنی همه تو  مايه

  خالی از تو نه درون و نه برون  نصيب از تو نه چندست و نه چون  بی

  ات متفق باطنی و ظاهری      ات  متحد اولی و آخری

  هيچ ضد نيست ز نزديک تو دور    ای در همه اضداد ظهور  کرده

  در ره فقر و فنا خاک شده    جامی از هستی خود پاک شده 

  خواهد وز فنا در تو بقا می      خواهد  در بقای تو فنا می
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  !و آن فنا را به وی ارزانی دار    ! از خود و کار خودش فانی دار

  !بر سر صدر صفايش بنشان    ! چون فنا شد به بقايش برسان

  !اش متصف ساز به صوفی گری    ! اش کن به صافی صفتان رهبری

  

  ی کليم با ابليس سيه گليم حکايت مناظره

  شد از بهر مناجات به طور می    ی نور  ی غرقهپور عمران به دل

  قائد لشکر مهجوران را      ديد در راه سر دوران را 

  !تافتی روی رضا؟ راست بگوی    ی آدم ز چه روی  گفت کز سجده

  »پيش جانان نبرد سجده به غير    سير  عاشق که بود کامل«: گفت

  »ی اوست هسرنهد، هر که به جان بند  ی دوست  به فرموده«: گفت موسی که

  »!امتحان بود محب را، نه سجود   مقصود از آن گفت و شنود «: گفت

  لعن و طعن تو چراش آيين است؟  اگر حال اين است، «: گفت موسی که

  »شد لباس ملکی، شيطانی؟    بر تو چون از غضب سلطانی 

  اند مانده از ذات ملک ناحيت    اند  گفت کاين هر دو صفت عاريت

  حال ذاتم متغير نشود      برود، گر بيايد صد ازين يا

  ی ذات من است عشق او الزمه    ذات من بر صفت خويشتن است 

  های من آويخته بود در غرض     تاکنون عشق من آميخته بود 

  ام دستخوش بيم و اميد هر دم    داشت بخت سيه و روز سفيد، 

  پس زانوی وفا بنشستم     اين دم از کشمکش آن رستم 

  ست کوه و کاهم همه همسنگ شده   ست  گ شدهلطف و قهرم همه يکرن

  !عشق با عشق همی بازم و بس    عشق شست از دل من نقش هوس 

  

  در بيان ارادت

  ی عادت مه و سال مانده در ربقه    ای درين دامگه وهم و خيال 

  ست در خالف آمد عادت داده    ست  حق که منشور سعات داده
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   باشی؟تارک تاج سعادت    چند سر در ره عادت باشی؟ 

  !ی خويش باز کن خوی ز خو کرده  ی خويش  ای عادت و خو، پرده کرده

  قوت نطق و بيانت دادند      لب و دندان و زبانت دادند 

  متکلم به اساليب خطاب    تا شوی بر نهج صدق و صواب 

  ی صد رنج شوی خلق را مايه    نه که بيهود سخن سنج شوی 

  استی از جان تو سربرزند خو  فکر و نظر  ای خوش آن وقت که بی

  با مرصع کمر از دم پلنگ،    کوه اگر بر تو کشد تيغ به جنگ 

  در دلت نايد از او هيچ شکوه    دست خود در کمر آری با کوه 

  نقد کان از کمرش بربايی    خون لعل از جگرش بگشايی 

  ی موج به گردون سايی قله      ور بگيرد ره تو دريايی 

  چرخ شناور در ویماهی     جرم سياره چو گوهر در وی 

  وار تر از آن کشتی نکنی لب    ز آن کنی همچو صبا زود گذار 

  ات، روی برتابد از آن قبله گه    هر چه القصه شود بند رهت 

  قدم صدق به جان برداری    يک به يک را ز ميان برداری 

  چنگ وحدت ز نوای تو، بساز      پا نهی نرم به خلوتگه راز 

  !سازش اندر قدم پير، درست    ور بود تا ارادت ز تو سست 

  !برتراش از دل خود رنگ خالف    ! ی صاف باش پيش رخش آيينه

  !باش در آتش او خرم و خوش     ! شو سمندر چو فروزد آتش

  

  حکايت آن مريد گرم رو و پير

  صبحدم دست يکی پير گرفت    صادقی را غم شبگير گرفت 

  بهر معراج مقامات بلند      کمر خدمت او ساخت کمند 

  زد گوی اسرار به چوگان می     زد   روزی دم عرفان میپير

  از ره گوش، برون رفته ز خويش    سامعان جمله سرافکنده به پيش 

  ی نور ات ای چشمه که به فرموده    آمد آن طالب صادق به حضور 
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  تا تنوری عجب افروخته شد    خشک و تر هيمه همه سوخته شد 

  نون ضميرست آن چيست؟آنچه مک   بعد ازين کار چه و فرمان چيست؟ 

  در جوابش نزد اصال نفسی      پير مشغول سخن بود بسی 

  اين نکته گزار«: پير زد بانگ که    کرد آن نکته مکرر دو سه بار 

  »!رو در آن آتش سوزان بنشين      چند با ما کنی الحاح چنين؟ 

  موج زن گشت به تحقيق سخن      باز، دريای صفا، پير کهن 

  يادش آمد ز مقاالت مريد    ون رسيد موج آن بحر به پايان چ

  کرده در آتش سوزنده وطن    که آن نادره فن ! خيزيد«: گفت

  »با من آن سان، که کند قصد خالف    زآنکه عقد دل او نيست گزاف 

  کرده در آتش سوزنده قرار      يافتندش چو زر پاک عيار 

  بر تنش کج نشده يک سر موی    زنان از همه سوی  اش شعله آتش

  

  تمناجا

  که مريدی و مراد! به تو نازم    ! ای دل اهل ارادت به تو شاد

  هر چه هست از طرف توست نخست    خواهش از جانب ما نيست درست 

  هيچ سودی ندهد خواهش ما    تا به ناخواست دهی کاهش ما 

  مو به مو بر تن ما خواست شود    گر به ما خواهش تو راست شود 

  آتش خود جامی راگرم کن ز       دولت نيک سرانجامی را 

  !هر چه غير تو بود جمله بسوز    فروز،  در دلش از تف آن شعله

  پا ز سر کرده رود گامی چند     دردسر خامی چند  بود که بی

  ی نابود برد پی به بيغوله    ره به سر منزل مقصود برد 

  ريزد از توبه بر آتش، آبی      درزند آتش هستی تابی 

  

  در مقام توبه

  !ی عمرت ازين حرف سياه نامه    ! و حرف گناهی ت ای رقم کرده
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  مرگ بر حرف تو انگشت نهد      وای اگر عهد بقا پشت دهد 

  وز فزع ساق تو پيچد بر ساق     گسترد دست اجل مهد فراق 

  دشمنان خرمی آغاز کنند    ی غم ساز کنند  دوستان نغمه

  کوبان ز طمع بر در تو حلقه      وارثان حلقه به گرد سر تو 

  وز درون خرم وخندان نگرند    سو به تو گريان نگرند از برون 

  !هيچ کس را غم فردای تو نه    ! هيچ تن را سر سودای تو نه

  ی خويش به که از توبه کنی چاره    پيش از آن کيدت اين واقعه پيش 

  پس زانوی وفا بنشينی    دامن از نفس و هوا در چينی 

  گشايیعقد اصرار ز دل ب    هر چه بد باشد از آن بازآيی 

  اشک اندوه ز مژگان پاشی    ز آنچه بگذشت پشيمان باشی 

  سوی اقليم جفا کم گذری    ره به سر حد خطا کم سپری 

  !ای نيست، بچش مزه توبه هم بی    چند باشی ز معاصی مزه کش؟ 

  باک است ديو، کافرمنش و بی  ملک، از عصمت عصيان پاک است 

  ديو به راهنايد از توبه گری       نکند طبع ملک ميل گناه 

  !مژه از خون جگر رنگين ساز    ! چهره پر گرد کن از خاک نياز

  !به درون شعله فکن چون قنديل    ! زن در نيل ی خود چو فلک جامه

  !ام اين آتش بس سوزی در گنه      ام گرم نفس  ز آتش دل شده

  

  حکايت آن وزير که دل پندپذير داشت

   بر راهپادشاوار وزيری    شد اندر حشم حشمت و جاه  می

  موکبش ناظم عالی گهران    گرد او حلقه، مرصع کمران 

  چشم نظارگيان مست نظر      ديدن حشمت او باده اثر 

  »اين کيست؟ اين کيست؟«: بانگ برداشت که  هر که آن دولت و شوکت نگريست 

  آخر؟» تا چند که اين کيست؟«: گفت      زنی آنجا حاضر  بود چابک

  ی دوران جای رده در کوکبهک     ای از حرم قرب خدای  رانده



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٧٧ 

  مبتال گشته به اين زينت و زيب    ی دهر فريب  خورده از شعبده

  ای از همه محروم به هيچ مانده    ی پر خم و پيچ  زير اين دايره

  داشت در سينه دلی پندپذير    آمد آن زمزمه در گوش وزير 

  سپر نخجيرش صيد شد کوه      بر هدف کارگر آمد تيرش 

  به حرم راه زيارت برداشت    بگذاشت همه اسباب وزارت 

  همچو پاکان به دل پاک مقيم     بود تا بود در آن پاک حريم 

  ذوق آن بر دل آگاه رسد    ای خوش آن جذبه که ناگاه رسد 

  وز بد و نيک خرد باز رهد    صاحب جذبه ز خود بازرهد 

  ی جاويد کند روی در قبله      ی اميد کند  جای در کعبه

  

  یحکايت شيرزن موصل

  سر جانش به حقيقت واصل      زنی در موصل  بود مردانه

  ليک در نور يقين، مرد تمام    همچو خورشيد، منث در نام 

  ی عادت کرده چاک در پرده      رو به مهراب عبادت کرده 

  خاطرش فرد ز همخوابی و جفت    نه ره خورد به خود داده نه خفت 

  يارع در بزرگی و نسب، پاک      مالداری ز بزرگان ديار 

  !فن در ره صدق و صفا نادره    ! زن کس فرستاد به وی کای سره

  آنکه از جفت مبراست خداست    ز آدمی فرد نشستن نه سزاست 

  ام تن فروده به زنا شوهری    ام  سر نخوت مکش از همسری

  هر چه خواهی دهم از مال و منال    ی مصر جمال  مهرت ای رابعه

  م چون آن قصه شنيدداد پيغا    ی روبه نخريد  شير زن عشوه

  ام به ره افکنده شوی، همچو خاک    مرا گر به مثل بنده شوی، «: که

  دست در هم دهد آمال توام،     همگی ملک شود مال توام، 

  وقت صافم به غبار آميزد    ليک ازينها چو غباری خيزد 

  راه اقبال به اينها سپرم      حاش هللا که به اينها نگرم 
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  ی من؟ کی فتد بر دو جهان سايه       ی من ی فقر بود وايه پايه

  »سوی هر قبله کجا آرم روی؟    مهر هر سفله کجا گيرم خوی 

  

  حکايت صبر عيار

  مانده در حبس گرفتاری را،     ای گفت که عياری را  شحنه

  بر سر جمع، سياست کردند      بند بر پای، برون آوردند 

   آهی ليک بر نمد از او شعله    شد ز بس چوب، چو انگشت سياه 

  پيش ياران ز دهان کرد برون،   رخت از آن ورطه چو آورد برون 

  بلکه ماهی شده چند استاره      درم سيم، به چندين پاره 

  بدر کامل شده چون پروين چيست؟    محرمی کرد سالش کاين چيست؟ 

  زير دندان من اين درهم سيم    گفت جا داشت در آن محفل بيم 

  چشم دلم ناظر بودکه بدو     در صف جمع مهی حاضر بود 

  شرمم آمد ز جزع ناکی خويش    باکی خويش  پيش وی با همه بی

  بس که در صبر فشردم دندان،      اندر آن واقعه خندان خندان 

  ی درهم صبرم نو شد سکه      زير دندان درمم جوجو شد 

  عاقبت همچو شکر شيرين است    صبر اگر چند که زهر آيين است 

  ی نوش خر کار شود چشمهک    مکن از تلخی آن زهر خروش 

  

  در رجاء که به روايح وصال زيستن است و به لوايح جمال نگريستن

  !ی اندوه شده دل تو نقطه     ای ز بس بار تو انبوه شده، 

  ی درد منتهی گشته به اين نقطه     خط ايام تو در صلح و نبرد 

  !گرد اين نقطه چو پرگار برآی    ! نه برين نقطه درين دايره پای

  زين چمن بوی اميدی برسد      از غيب نويدی برسد بو که

  ی اميد، فراخ ی روضه عرصه    هست در ساحت اين بر شده خاک 

  !وز دم ناخوشی آهنگ مگير    ! کار بر خويش چنين تنگ مگير
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  عفو ايزد بود از جرم تو بيش     انديش  گر بود خاطر تو جرم

  م استشوی تو سحات کر نامه    ات گر ز گنه پر رقم است  نامه

  کاهش کوه دهد حلم حليم    ست گناه تو، عظيم  گر چو کوهی

  در کف موج خسی را چه وجود؟    چون شود موج زنان قلزم جود 

  ساخت فضل ازل از هيچ، کسی    هيچ بودی و کم از هيچ بسی 

  ساخت از قيد فنا آزادت    از عدم صورت هستی دادت 

  لپرورانيد به انوار جما      گذرانيد بر اطوار کمال 

  دولت معرفت ارزانی داشت     در دلت تخم خدادانی کاشت 

  زيور گوهر خدمت، کمرت    يافت تاج شرف سجده، سرت 

  صيد مقصود به دست تو نهاد      بر تو ابواب مطالب بگشاد 

  که چو افتی به جهان جاويد     به همين گونه قوی دار اميد 

  بی درم سود کند بازارت     بی سبب ساخته گردد کارت 

  صبح اميد کند خورشيدی      د پرده شب نوميدی بردر

  بر لب از تشنگی افتاده زبان     دهان  لب خشک ای بسا تشنه

  چرخ طولی و زمين پهنائی    مانده حيرت زده در صحرائی  

  بادش آتش زده در هر خس و خار      خاک تفسيده هوا آتشبار 

  نه در او سايه بجز زير زمين    نه در او خيمه بجز چرخ برين 

  همچو ماهی که فتد دور از آب    وسمار از تف آن در تب و تاب س

  پيش خورشيد فلک، بسته تتق      ناگهان تيره سحابی ز افق 

  انگيز گردد از باديه توفان      ريز  بر سر تشنه شود باران

  ی آن برد از تن تابش سايه      ی ابر کند سيرابش  رشحه

  باران بهارغرقه در سيل ز     وی بسا گم شده ره، در شب تار 

  های نجات منقطع گشته شبه      متراکم شده در وی ظلمات 

  اژدها بسته بر او راه گريز    دام و دد کرده بر او دندان تيز 

  دل ز اميد خالصی کنده      بارگی جسته و بار افکنده 
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  نور مه روی زمين آرايد      ناگهان ابر زهم بگشايد 

   خاطرراهرو خرم و روشن    ره شود ظاهر و رهبر حاضر 

  ت کجا شايد از او؟ نااميدی    آنکه زين گونه کرم آيد از او، 

  !طالب دولت جاويد نشين    ! روز و شب بر در اميد نشين

  نواز آشناپرور و بيگانه    فضل او کمده در شيب و فراز 

  اش نسزد تهمت بيگانگی    اش  خانگی هر که ره برد به هم

  

  حکايت ابراهيم و پير آتش پرست

  خانه چهره پر دود، ز آتش       هدا بيگانه پيری از نور

  ميهمان شد به سر خوان خليل    کرد از معبد خود عزم رحيل 

  بر سر خوان خودش نپسنديد    چون خليل آن خللش در دين ديد 

  »!يا ازين مائده برخيز و برو    ! با واهب روزی، بگرو«: گفت

  »! داددين خود را به شکم نتوان    ! نهاد ای نيک«: پير برخاست که

  روی از آن مرحله در راه آورد    با لب خشک و دهان ناخورد 

  !وحی کای در همه اخالق جميل      آمد از عالم باال به خليل 

  اش از طعمه نه آيين تو بود منع    گرچه آن پير نه در دين تو بود 

  ست که در آن معبد کفر افتاده      عمر او بيشتر از هفتادست 

  !اندوزی نداری دل دين: که      اش وانگرفتم روزی  روزی

  اش يک دو سه لقمه کم و بيش؟ دهی  ی خويش  چه شود گر تو هم از سفره

  گشت بر خوان کرم دمسازش      از عقب داد خليل آوازش 

  »از پی منع، عطا بهر چه بود؟    ! ی جود ای لجه«: پير پرسيد که

  و آن جگر سوز عتابی که شنيد    گفت با پير، خطابی که رسيد 

  آشنا را پی بيگانه عتاب،    آنکه کند گاه خطاب « : فتپير گ

  »ش چرا برنخورم؟ ز آشنايی    اش چون سپرم؟  راه بيگانگی

  اش و ايمان آورد دست بگرفت    ی احسان آورد  رو در آن قبله
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  حکايت خوابيدن ابوتراب نسفی در ميدان جنگ

  کبرو يافت از او خاک نسف     بوتراب آن گهر بحر شرف 

  مرکب جهد سوی اعدا راند    ش نماند  دم که جهادیبا خود آن 

  آوری از صفها خاست، بانگ جنگ  چون شد از هر دو طرف صفها راست 

  با دلی همچو دل شير، دلير    آمد از بارگی خويش به زير 

  تيغ همخوابه، سپر بالين ساخت    زير پهلو ز ردا فرش انداخت 

  رش اصحابکه شنيدند نفي   شد ميان دو صف آنگونه به خواب 

  از سپر جست سرش دورتری    اش سپری  مدت خواب چو گشت

  بند صف همکاران شد رخنه      پشتی لشکر بيداران شد 

  ی مرد، که ز هيبت بدرد زهره    در روز نبرد «: سائلی گفت که

  :شيخ خندان شد از آن نکته و گفت    » !دارم از خواب تو بسيار شگفت

  های عروسی و زفاف، بکم ز ش    ات روز مصاف  گر بود ايمنی«

  قائمی بر قدم مغروری      ز قدمگاه توکل دوری 

  ست بستر خواب و صف جنگ يکی  ست  ش نه به دل زنگ شکی مرد را که

  همه با فضل ازل يکسان است    کار اگر مشکل اگر آسان است، 

  »هر چه آيد به تو از سستی توست    چون تو را عقد يقين آمد سست 

  

  در عشق

  ی عشق جان تو زخم بالخورده    ی عشق  پردهای دلت شاه سرا

  اش لم يزل است داغ پروانگی    ی شمع ازل است  عشق پروانه

  گرم رفتاری مهر از عشق است    بيقراری سپهر از عشق است 

  که درين دايره آرام گرفت    خاک يک جرعه از آن جام گرفت 

  ی جاويدان است جان از او زنده    جان است  عشق، تن بی دل بی

  !گنج پايندگی از عشق طلب    ! ر زندگی از عشق طلبگوه

  مس ز خاصيت اکسير، زرست    عشق هر جا بود اکسير گرست 
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  بلکه نقد دو جهان باختن است    عشق نه کار جهان ساختن است 

  بلکه با داغ فنا سوختن است    عشق نه دلق بقا دوختن است 

  دی ترک خودی سازده نغمه    ! عاشق آن دان که ز خود بازرهد

  نه سوی نعمت عقبا نگرد      نه ره دولت دنيا سپرد 

  هر چه جز دوست همه پوست بود      ی همت او دوست بود  قبله

  شود از فرط محبت بندش      آنچه با دوست دهد پيوندش 

  به رضای دل او کار کند      ترک خشنودی اغيار کند 

  هر نفس شوق دگر افزايد     اش حيرت ديگر زايد  هر دم

  

  ذوالنون با عاشق مفتونسال و جواب 

  آن به اسرار حقيقت مشحون     والی مصر واليت، ذوالنون 

  در حرم حاضر و ناظر بودم      گفت در مکه مجاور بودم 

  نه جوان، سوخته جانی ديدم      ناگه آشفته جوانی ديدم 

  کردم از وی ز سر مهر سال    الغر و زرد شده همچو هالل 

  »ه بدين گونه شدی الغر و زرد؟ک   ! مگر عاشقی؟ ای شيفته مرد«: که

  »ست ش چو من عاشق رنجور بسی که  ست  آری به سرم شور کسی«: گفت

  يا چو شب روزت از او تاريک است؟    يار به تو نزديک است «: گفتمش

  »ام همه عمر ی اوی خاک کاشانه   ام همه عمر  ی اوی در خانه«: گفت

  »اجوست به تو؟يا ستمکار و جف  روست به تو  دل و يک يک«: گفتمش

  »به هم آميخته چون شير و شکر    هستيم به هر شام و سحر «: گفت

  »... جا افتاده ... «     » ... جا افتاده ... « : گفتمش

  »ای؟ سر به سر درد شده بهر چه    ای؟  الغر و زرد شده بهر چه

  به کزين گونه سخن درگذری  ! خبری رو رو، که عجب بی«: گفت

  ام خون است جگر از هيبت قرب     است محنت قرب ز بعد افزون

  نيست در بعد جز اميد وصال    هست در قرب همه بيم زوال 
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  شمع اميد روان افروزد      آتش بيم دل و جان سوزد 

  

  حکايت پير خارکش

  ای خار همی برد به پشت پشته    خارکش پيری با دلق درشت 

  کاشت ی شکری می هر قدم دانه     داشت  لنگان قدمی برمی لنگ

  !های نژند ی دل وی نوازنده    ! ی اين چرخ بلند ای فرازندهک

  چه عزيزی که نکردی با من      کنم از جيب نظر تا دامن 

  تاج عزت به سرم بنهادی      در دولت به رخم بگشادی 

  گوهر شکر عطايت سفتن      حد من نيست ثنايت گفتن 

  راند ز دور رخش پندار همی      نوجوانی به جوانی مغرور 

  !گفت کای پير خرف گشته، خموش    ش به گوش  کرگزاریآمد آن ش

  ت کدام؟ دولتت چيست، عزيزی    خار بر پشت، زنی زين سان گام 

  ای عزت از خواری نشناخته      ای  عمر در خارکشی باخته

  ام بر در تو بالين نه؟ که نی    چه عزت زين به «: پير گفتا که

   خورم و آشامم)که(نان و آبی     ام  چاشت بده يا شام! کای فالن

  به خسی چون تو گرفتار نساخت    شکر گويم که مرا خوار نساخت 

  بر در شاه و گدا بنده نکرد      به ره حرص شتابنده نکرد 

  ام عز آزادی و آزادگی      ام  داد با اينهمه افتادگی

  

  فتوت

  !ی خويش زنی گام پی وايه می    ی خويش  ای که از طبع فرومايه

  !ی خود عالی کن زين هنر پايه    ! ی کنی خود خال خاطر از وايه

  سردی آيين جوانمردی نيست    بهر خود، گرمی جز سردی نيست 

  !در پی حاجت مسکينان باش    ! دينان باش چند روزی ز قوی

  تا به آن بزم کسان افروزی   شمع، که خود را سوزی ! شمع شو
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  !ی ياری و غمخواری ورز شيوه    ! با بد و نيک و نکوکاری ورز

  سان ريزی بر گل و خس همه يک    تا که چو باران ريزی، ! شوابر 

  !به مالمت دل ياران مشکن    ! چشم بر لغزش ياران مفکن

  !چو ببينی گنهی، درگذران     ! درگذر از گنه و از دگران

  !ببر آاليش از آاليشناک    ! باش چون بحر ز آاليش پاک

  ! مبينخويش را از دگران بيش    ! همچو ديده به سوی خويش مبين

  ی گنج بس خرابی که بود پرده    ی رنج  بس عمارت که بود خانه

  !نامور شو به فتوت چو خليل    ! بت خود را بشکن خوار و ذليل

  که به صد گونه خطا رهبر توست     بت تو نفس هواپرور توست 

  !بذل کن بر همه هميان درم    ! بسط کن بر همه کس خوان کرم

  !پشتی  در هم مکش از همروی      گر براهيمی اگر زردشتی، 

  !دست بگشای به ايثار، همه      ! باز کش پای ز آزار، همه

  !ی آن پاک بشوی دل ز انديشه   هر چه بدهی به کسی، باز مجوی، 

  نيست برگشتن از آن طور کرم    آنچه بخشند چه بسيار و چه کم 

  زود از داده پشيمان گردد    طفل چون صاحب احسان گردد 

  که دگر گريه کنان نستاند       نتواند  هر چه خندان بدهد،

  !منگر در هنر و عيب کسان      ! تا توانی مگشا جيب کسان

  هدف قصد جوانمردان نيست    بينی هنری چندان نيست  عيب

  بهتر آن است که ناديده کنی    هر چه نامش نه پسنديده کنی 

  ديده از ديدن آن سازی کور    ی آن داری دور  دل ز انديشه

  به دل کس نرسد آزاری     تو نکو کرداری بو که از چون

  

  سان بود در صدق چنانکه ظاهر و باطن يک

  !برده بهتان ز کالم تو فروغ    ! ای گرو کرده زبان را به دروغ

  که زبانت دگر و دل دگرست    ورست،  ی هر ديده اين نه شايسته
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  دل قيری، رخ کافوری چند؟    از ره صدق و صفا دوری چند؟ 

  !سان کن ظاهر و باطن خود يک    ! احسان کنی  روی در قاعده

  !وز دورويان جهان، يک سو باش  ! رو باش دل و يک جهت و يک يک

  ست نيکو مثلی! راستی، رستی«    ست  از کجی خيزد هر جا خللی

  !راست گو، راست شنو، راست نشين  ! راست جو، راست نگر، راست گزين

  دف بر طرف استور رود کج، ز ه    تير اگر راست رود بر هدف است 

  !در حساب از همه برتر باشی  ! راست، که سرور باشی! راست رو

  افراز فرودستی توست پايه    صدق، اکسير مس هستی توست 

  گر رسی از صدق رسی» کسی«به       » هيچکسی«اثر کذب بود 

  نور او يک دو نفس باشد و بس    صبح کاذب زند از کذب نفس 

  نورش از آن است بلندعلم     پسند  صبح صادق چون بود صدق

  ت دهد بر همه خلق بلندی      ت دهد  پسندی دل اگر صدق

  ی تحقيق شوی گوهر لجه    صدق پيش آر که صديق شوی 

  دعوی او همه انصاف شود    صاف شود  آنست صديق که دل

  دلش از غش به صفا آرامد      ی او به وفا انجامد  وعده

   بکندوز برون خار خيانت      در درون تخم امانت فکند 

  سرزند شاخ وفاق از دل او      برفتد بيخ نفاق از گل او 

  

  حکايت وارد شدن ميهمان بر اعرابی

  گير در يکی باديه شد مرحله    آن عرابی به شتر قانع و شير 

  شب در آن مرحله کردند نزول    ناگهان جمعی از ارباب قبول 

  شتری برد به قربانيشان     خاست مردانه به مهمانيشان 

  بهر ايشان شتری ديگر برد      ر ره پيشينه سپرد روز ديگ

  »ی دوشين امروز چيزی از داده    ست هنوز،  باقی«: عذر گفتند که

  »ديگ جود آيدم امروز به جوش  ی دوش  حاشا که ز پس مانده«: گفت
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  کرد محکم، شتری ديگر کشت    ورزی، پشت  روز ديگر به کرم

  ن غايب شدبهر کاری ز ميا    بعد از آن بر شتری راکب شد 

  عزم رحلت ز ديارش کردند،    قوم چون خوان نوالش خوردند 

  ای زر به عيالش دادند بدره    دست احسان و کرم بگشادند 

  ميهمانان کرم ورزيده،      دور ناگشته هنوز از ديده 

  ديد آن بدره در آن منزلگاه     آمد آن طرفه عرابی از راه 

   بدو بنمودندصورت حال  که اين چيست؟ زبان بگشودند : گفت

  وز پی قوم برآورد خروش   خاست بدره به کف و نيزه به دوش 

  !پيشه وی ليمان خساست      ! کای سفيهان خطاانديشه

  نه چو بيع از پی دينار و درم      ام از بهر کرم  بود مهمانی

  !پس رواحل به ره خود رانيد     ! ی خويش ز من بستانيد داده

  تن از نيزه کنم روزنتاندر       ورنه تا جان برود از تنتان 

  و آن عرابی ز قفاشان برگشت    ی خويش گرفتند و گذشت  داده

  

  مناجات

  !ات باد به کف عرشيان در طلب    ! ات عرش صدف اين محيط کرم

  کشتی افتاده به توفان توايم    ی احسان توايم  ما که لب تشنه

  !به سالمت برسانش به کنار      ! نظر لطف بدين کشتی دار

  !صدف هستی ما را بشکن    ! ا به سوی ساحل زنی م خيمه

  !صفوت گوهر ما را بنمای     ! ی ظلمت ما را بگشای پرده

  دارد از فضل تو اميد قبول    جامی از هستی خود گشته ملول 

  !دامن از گرد خطايش بفشان    ! بر سر خوان عطايش بنشان

  !ای پير شد، آزادش کن بنده    ! بنگر اندوه وی و، شادش کن

  نعمتت را ز بال بشناسد       ده، که تو را بشناسد بينشی

  !اش افسر عز قناعت بخش    ! اش کمر خدمت طاعت بخش
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  در سماع

  !خبر خفته چو کوران و کران بی     ! خبران ای درين خوابگه بی

  رسد بانگ سرود از همه جای می    سرای  که درين پرده! سر برآور

  ساز سهی زمزمهقمری از سرو       نواز  بلبل از منبر گل نغمه

  از نوا گشته جالجل زن شوق    فاخته چنبر دف کرده ز طوق 

  نه مريد از دم او جسته نه پير      گير  لحن قوال شده صومعه

  داده از منزل مقصود نشان    ی دردکشان  مطرب از مصطبه

  فتح کرده همه ابواب فتوح      بادنی بر دل مستان صبوح 

  ت، بر آورده خروشکودک آساس    عود خاموش ز يک مالش گوش 

  راه صد دل به يک گهنگ زده      چنگ با عقل ره جنگ زده 

  به يکی کاسه شده مست رباب     تائب کاسه شکسته ز شراب 

  زنان نوبتی، مقرعه بر کوس      زنان  پير راهب شده ناقوس

  دری دالن پرده کرده بر خفته     بانگ برداشته مرغ سحری 

  مرده به يا حی زندهکرده صد     موذن از راحت شب دل کنده 

  کوه در رقص ازين صوت و صدا    چرخ در چرخ ازين بانگ و نوا 

  !جنبانی کن شوق را سلسله     ! جانی کن ساعی ترک گران

  !گام زن شو به سوی کشور دل    ! بگسل از پای خود اين لنگر گل

  !دامن از طينت آدم افشان      ! آستين بر سر عالم افشان

  !ی سالوس انداز چاک در خرقه    ! زی ناموس اندا سنگ بر شيشه

  !بجه از جسم به آهنگ سماع    ! ی جان شنو از چنگ سماع نغمه

  اند رو نهاده به کمال از نقص     اند  همه ذات جهان در رقص

  دامن افشان ز سر جاه و جالل    !  تو هم از نقص قدم نه به کمال

  

  در نصيحت به نفس خود و ياد از شاعران گذشته

  درايی تا چند؟ چون جرس هرزه    سرايی تا چند؟  هجامی اين پرد
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  هيچ نگرفت دلت چون جرسی؟    نفسی؟  چند بيهوده کنی خوش

  تار بگسست، چه دستان است اين؟   ساز بشکست، چه افغان است اين؟ 

  نظم احوال به تقطيع رسيد      ی عمر به توقيع رسيد  نامه

  ديفشودش مرگ ر دم به دم می    ی عمر شريف  تنگ شد قافيه

  تنت از معنی باريک چو موی    جوی  سر به جيب و همه شب قافيه

  باشی آن را به قصايد صايد    گر شوی سوی مقاصد قاصد 

  فتح ابواب مطالب جويی      مدح ارباب مناصب گويی 

  بر سر لوح بيان حرف هجا      دلی سازی جا  گه پی ساده

  عشق با طرفه غزاالن بازی      پردازی  گه کنی ميل غزل

  بر يکی وزن هزاران گوهر      ی مثنوی آری زيور گه پ

  عقل و دين را فکنی بند به پای     گه ز ترجيع شوی بندگشای 

  سازی از نظم رباعی چاره      گاهی از بهر دل غمخواره 

  قطعه قطعه ز جواهر پيوند      گاه با هم دهی از طبع بلند 

  ی پر درد شوی مرهم ديده    گه به يک بيت ز غم فرد شوی 

  نامی کامی خواهی از گمشده      ی گم به معما نامی گه کن

  وز مژه خون دمادم باری      گاهی از مرثيه ماتم داری 

  کرد گردون ز پی فردوسی    که چون سهم اجل را قوسی ! بين

  ی خويش ماند سرريز ز شهنامه    ی خويش  شده چون خامه با دل شق

  عدد گنج رسانيد به پنج،    ناظم گنجه، نظامی که به رنج 

  ها داده ز کف مفلس رفت گنج    روز آخر که ازين مجلس رفت  

  ی خاقانی بر فلک دبدبه    رفت به سحرافشانی  گرچه می

  اش صدا شد چو دبه دبدبه بی      اش  گشت پامال حوادث دبه

  حکمت شعر خردپرور او      انوری کو و دل انور او 

  کلک او داشت نهان در ظلمات   کو ظهير آنکه چو خضر آب حيات 

  که به کف تيغ سخنرانی داشت،    هر کمالی که سپاهانی داشت 
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  پذير آخراالمر همه نقص      ی دير مسير  شد ازين دايره

  بر رخ شاهد معنی جعدی    کرد حرفی که رقم زد سعدی 

  آمد آن جعد معنبر در پای    زای  صرصر قهر چو شد حادثه

  ساخت آيين سخن را تازه      حافظ از نظم بلند آوازه 

  ز آن بلندی سوی پستی افگند    اش از پيشه کمند  وز و شبليک ر

  ی باغ خجندی به کمال ميوه    پخت از دور مه و گردش سال 

  ی تبريز به خاک ريخت در خطه    ی پاک  ليک باد اجل آن ميوه

  بود در هند شکرريزيشان    آن دو طوطی که به نوخيزيشان 

  خامشان قفس خاک شدند     ی افالک شدند  عاقبت سخره

  حرفان رفتند يک به يک نادره    که شگرفان رفتند ! کام بگشا

  زين تبه حرف که فرصت بگذشت    چو برخواهی گشت ! زود برگرد

  که نه با داغ پشيمانی رفت؟    کيست کز باغ سخنرانی رفت 

  

بازگشتم از سخن «: خواند حکايت حکيم سنائی رحمةاهللا عليه که وقت وفات اين بيت می

  »در سخن معنی و در معنی سخن» «زيرا که نيست

  ی تعليم سخن راقم تخته      چون سنائی شه اقليم سخن 

  ی خاک اش از تخته رقم هستی   خواست گردون که فرو شويد پاک 

  همچو سايه به زمين افکندش      بر سر بستر کين افکندش 

  داشت با خود سخنی آهسته      لب هنوزش ز سخن نابسته 

  ه حديثش نظر هوش گشادب     همدمی بر دهنش گوش نهاد 

  بيتکی بود که مضمون اين داشت    آنچه از عالم دل تلقين داشت 

  ليک حالی ز همه برگشتم     بر اطوار سخن بگذشتم : که

  بجز از حرف ندامت رقمی    بر دلم نيست ز هر بيش و کمی 

  سخن از معنی و معنی ز سخن    زانکه دورست درين دير کهن 

  صيد معنی نشود گام گشای      نمای  سخن آنجا که شود دام
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  گفت و گو را نرسد دست نياز     معنی آنجا که کشد دامن ناز 

  مرغ معنی نگشايد پر و بال    مجال  سخن آنجا که شود تنگ

  از عبارت نتوان ساخت کمند      معنی آنجا که نهد پای بلند 

  وای طبعی که سخن آيين است    ی قدر سخن چون اين است  پايه

  !دل تهی کن که فراموشی به      ! وشی بهلب فروبند که خام

  

  مناجات

  !مهر بر لب نه هر خاموشی      ! ای رهائی ده هر بيهوشی

  به تمنای تو خاموشی ما     به هوای تو سخن کوشی ما 

  ی حرف ای ژرف شود چشمه لجه   گر تو در حرف نهی لطف شگرف 

  ها ی يکرنگی قرب تو مايه    ها  بعد توست اصل همه تنگی

  ست خوش آهنگ از تو عندليبی    ه بود تنگ از تو دل جامی ک

  !اش از گل يکرنگی ده نکهت     ! بال پروازش ازين تنگی ده

  !برهان از خود و از خلق، او را      ! دوز از تار فنا دلق، او را

  !وز گمان هنرش باز رهان    ! هنران سازنهان عيبش از بی

  ادزيد اندر کنف فضل تو ش      تا ز عيب و هنر خود آزاد 

   

  خطاب به خوانندگان و عيبجويان

  !وز تماشای چمن تافته روی    ! ای ز گلزار سخن يافته بوی

  خوان گشته ز اوراق سمن نکته      بلبل دل شده مشتاق چمن 

  ی صحت رنج است و الم نسخه    هر ورق کز سخن آنجاست رقم 

  !الم تفرقه را صحت ده      ! ديده بر دفتر جمعيت نه

  انه خير جليس و انيس      ! جليسباش با دفتر اشعار 

  های فتوح ی گل فاتح غنچه    ی روح  دفتر شعر بود روضه

  گل ديگر شکفد، گر دانی    هر ورق را که ز وی گردانی 
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  اش عطر دماغ تو شود نکهت    خواهی آن رونق باغ تو شود 

  !همت از صدق طلب، عالی کن   ! خاطر از شوب غرض، خالی کن

  !بر خرد راه تامل بگشای    ! از درون زنگ تعصب بزدای

  !همچو پرگار به جادار قدم     ! زنان همچو قلم مگذر قطره

  !گرد هر نقطه و هر نکته برآی    ! زن به گردآوری معنی رای

  صدف او ز گهر بيشترست    بحر هر چند که کان گهرست 

  در عبارت چو فتد نقصانی    ! تا دانی! ست، منه اصل، معنی

  !ورنه بيهوده چو حاسد مخروش  !  بپوش)و(عيب اگر هست، کرم ورز 

  زين قبل هر چه کنی معذوری    چون تو از نظم معانی دوری 

  بهر موزونی و ناموزونی    هرگز از دل نچکاندی خونی 

  سان تنگ نشد خاطرت قافيه      مرغ تو قافيه آهنگ نشد 

  ديده از خواب نبستی يک شب      پس زانو ننشستی يک شب 

  سر فکرت نکشيدی در جيب    ب، تا کشی گوهری از مخزن غي

  نشدی ز آتش دل حلقه چو موی    تا دهد معنی باريکت روی،  

  زنی هم نزنی ور دو صد طعنه    ات دم نزنيم  به که از کجروی

  

  ی خطاب ختم کتاب و خاتمه

  ها زدی از مسک، رقم دام دل     ! دامت آثارک، ای طرفه قلم

  متنور چشم است سواد رق      نقد عمرست نثار قدمت 

  وز صفير تو در آفاق نفير    مرغ جان راست صرير تو صفير 

  رانی زنان می چکان قطره خوی      رانی  مرکب گرم عنان می

  ی حوران بهشت حله از طره     بافتی بر قد اين حورسرشت 

  کرده از دولت جاويد طراز   ی ناز  اين چه حور است درين حله

  جويی ی حاجت حاجت قبله    هر دو مصراع ز وی ابرويی 

  نظر لطف به عشاق فکن    چشمش از کحل بصيرت روشن 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٩٢ 

  خال او مردمک چشم يقين      کش شاهد دين  اش پرده طره

  خوانی هر مرده، فصيح در فسون      ده باد مسيح  لب او مژده

  ی عشق به رويش نگران ديده    ی اخالص، گران  گوشش از حلقه

  ی خلخالش بيخود از زمزمه      زن از دنبالش  خرد گام

  ی عليين را، شاهد روضه    اين غيرت حورالعين را ! يارب

  !بخش، توفيق قبول نظری    وری  ی هر ديده از دل و ديده

  !زاينده وز دم پاک، طرب     ! اش پاينده از خط خوب، کن

  !باک نگاه دارش از دست دو بی    ليک در جلوه گه عزت و جاه 

  سري به سر دوک قلم بيهده      زن سهونويس  اول آن خامه

  چشم داران حروف از وی کور   بر خط و شعر، وقوف از وی دور 

  فصل پيش نظرش وصل نمای    فصل و وصل کلماتش نه بجای 

  گه دو همخانه ز هم بگسسته      گه دو بيگانه به هم پيوسته 

  ی صدق و صواب خارج از دايره    هايش نه به قانون حساب   نقطه

  رخ پای آرایشده از زيور     خال رخساره زده بر کف پای 

  رسم خط گشته از او زير و زبر      سپر  ور به اعراب شده راه

  گشته موزون ز خطش ناموزون     ست کم وگاه فزون  گه نوشته

  يا فزوده ششم انگشت به مشت     يا بريده يکی از پنج انگشت 

  بهر اصالح، نه از سهو ستيز    دوم آن کس که کشد گزلک تيز 

   از کلک خطا نقش بر آبزند    بتراشد ز ورق حرف صواب 

  خار را خوبتر از گل داند      گل کند، خار به جا بنشاند 

  قطع کرديم بر اين نکته سخن    حسن مقطع چو بود رسم کهن 
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  "يوسف و زليخا: "اورنگ پنجم

  

  آغاز سخن

  ی جاويد بنمای گلی از روضه      ! ی اميد بگشای الهی غنچه

  ! عطرپرور کن دماغموزين گل    ! بخندان از لب آن غنچه باغم

  !ام کن شناسا های خويش به نعمت    سرای بی مواسا  درين محنت

  !پيشه گردان زبانم را ستايش    ! ضميرم را سپاس انديشه گردان

  !ام بخش بر اقليم سخن فيروزی    ! ام بخش ز تقويم خرد بهروزی

  !ز گنج دل زبان را کن گهر سنج    دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج 

  !معطر کن ز مشکم قاف تا قاف     ی طبع مرا ناف  هگشادی ناف

  !ز عطرم نامه را عنبرفشان کن    ! ز شعرم خامه را شکرزبان کن

  ست وز آن نامه بجز نامی نمانده   ست  سخن را خود سرانجامی نمانده

  يابم نوايی ز آن ترانه نمی     فسانه  ی شيرين خانه درين خم

  ها رها کردند و رفتند خم تهی    ها خوردند و رفتند  حريفان باده

  اش ز آن باده، جامی که باشد بر کف     ی اين بزم، خامی  نبينم پخته

  !ز صاف و درد پيش آر آنچه داری    ! بيا ساقی رها کن شرمساری

  

  در حمد و ستايش

  هاست ثنايش جوهر تيغ زبان    هاست  به نام آنکه نامش حرز جان

  ی انعام او يافت ز سرچشمهنم ا    زبان در کام، کام از نام او يافت 

  ی باريک چون موی هزاران نکته    خرد را زو نموده دم به دم روی 

  زمين را زيب انجم ده به مردم    افروز از انجم  فلک را انجمن

  فراز چار ديوار عناصر      ساز سقف چرخ داير  مرتب

  آموز سرو جويباری قيام      باف عروسان بهاری  قصب

  افکن هر خودپسندی به پستی      بلندی  بخش هر همت بلندی
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  گير پيران رياکار به طاعت      خوار  گناه آمرز رندان قدح

  گذاران رفيق روز در محنت      داران  زنده انيس خلوت شب

  کند خار و سمن را آبياری      ز بحر لطف او ابر بهاری 

  که ذره ذره از وی نورياب است    وجودش آن فروزان آفتاب است 

  اگر صد پی به پای وهم و ادراک،      ز خاک ز بام آسمان تا مرک

  ای بيرون نيايی ز حکمش ذره      فرود آييم يا باال شتابيم 

  

  در اثبات واجب الوجود

  بازی؟ کنی مانند طفالن خاک    دال تا کی درين کاخ مجازی 

  که بودت آشيان بيرون ازين کاخ    پرور مرغ گستاخ  تويی آن دست

  چو دونان جغد اين ويرانه گشتی؟    چرا ز آن آشيان بيگانه گشتی؟ 

  !بپر تا کنگر ايوان افالک    بيفشان بال و پر ز آميزش خاک 

  فشانان ردای نور بر عالم    طيلسانان  ببين در رقص ارزق

  به مقصد راه فيروزی گرفته      همه دور شباروزی گرفته 

  يکی در غرب کشتی غرق کرده    يکی از غرب رو در شرق کرده 

  افروز يکی را، شب شده هنگامه    ی روز  هنگامهشده گرم از يکی، 

  ی دولت گسسته يکی سررشته    يکی حرف سعادت نقش بسته 

  کزين جنبش ندانند آرميدن     بريدن  اند در منزل چنان گرم

  همه تن رو شده، رو در که دارند   چه داند کس که چندين درچه کارند 

   نشايندوليکن نقشبندی را    نمايند  نقشی می به هر دم تازه

  آری؟» هذا ربی«به هر يک روی    عنان تا کی به دست شک سپاری؟ 

  !زن» ال احب االفلين«نوای      ! خليل آسا در ملک يقين زن

  !بر يکی کن» وجهت وجهی«رخ     ! کم هر وهم، ترک هر شکی کن

  !يکی خواه و يکی خوان و يکی جوی    ! يکی دان و يکی بين و يکی گوی

  ست بر اثبات وجود او گواهی    ست  راهیز هر ذره بدو رويی و 
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  ها را نقشبندی که بايد نقش      بود نقش دل هر هوشمندی 

  قلمزن يک الف راست نيايد بی  به لوحی گر هزاران حرف پيداست 

  برون از قالب نيکو سرشتی    درين ويرانه نتوان يافت خشتی 

  ست که آن را دست دانائی سرشته  ست  به خشت از کلک انگشتان نوشته

  زن غافل نمانی ز حال خشت  ز لوح خشت چون اين حرف خوانی 

  خاطر؟ ای مشغول به صانع چه نه    به عالم اينهمه مصنوع، ظاهر 

  !قياس کارگر از کار بردار    ! چو ديدی کار، رو در کارگر دار

  سر و کار تو جز با کارگر نيست    دم آخر کز آن کس را گذر نيست 

  !وز او جو ختم کارت بر سعادت    ! بدو آر از همه روی ارادت

  

  در بيان فضيلت عشق

  درد دل جز آب و گل نيست تن بی    دل فارغ ز درد عشق، دل نيست 

  که باشد عالمی خوش، عالم عشق    ! ز عالم روی آور در غم عشق

  !عشق در عالم مبادا دل بی    ! غم عشق از دل کس کم مبادا

   از غوغای عشق استجهان پر فتنه  فلک سرگشته از سودای عشق است 

  تا شاد باشی! غمش بر سينه نه      کزاد باشی ! اسير عشق شو

  ز ذکر او بلند آوازگی يافت    ز ياد عشق عاشق تازگی يافت 

  که او را در دو عالم نام بردی؟  اگر مجنون نه می زين جام خوردی، 

  ولی از عاشقی بيگانه رفتند    هزاران عاقل و فرزانه رفتند 

  نه در دست زمانه داستانی    از ايشان نی نشانی نه نامی ماند 

  که خلق از ذکر ايشان لب ببستند    پيکر که هستند  بسا مرغان خوش

  حديث بلبل و پروانه گويند    چو اهل دل ز عشق افسانه گويند 

  همين عشقت دهد از خود رهايی    به گيتی گرچه صدکار، آزمايی 

  اشقی بودم سبک سيربه راه ع    بحمد اهللا که تا بودم درين دير 

  به تيغ عاشقی نافم بريده    نافه ديده  چو دايه مشک من بی
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  ست ز خونخواری عشقم شير داده    ست  چو مادر بر لبم پستان نهاده

  هنوز آن ذوق شيرم در ضميرست  اگر چه موی من اکنون چو شيرست 

  دمد بر من دمادم اين فسون عشق  به پيری و جوانی نيست چون عشق 

  !روحی کن و در عاشقی مير سبک  ی، چون شدی در عاشقی پير، جام«: که

  که باشد ز تو در عالم نشانی      ! بنه در عشقبازی داستانی

  »که چون از جا روی مانده به جايت    ! زايت بکش نقش ز کلک نکته

  به استقبال بيرون رفت هوشم    چو از عشق اين نوا آمد به گوشم  

  ادم رسم نو، سحرآوری رانه    بجان گشتم گرو فرمانبری را 

  ی تحقيق بخشد که نخلم ميوه      برآنم گر خدا توفيق بخشد 

  دانی که سوزد عقل، رخت نکته    رانی  کنم از سوز عشق آن نکته

  آلود کنم چشم کواکب گريه    درين فيروزه گنبد افکنم دود 

  که بنوازد به احسنت آسمانم    سخن را پايه بر جايی رسانم 

  

  در فضايل سخن

  ی بستان عشق است سخن نوباوه    ی ديوان عشق است  ن ديباچهسخ

  جهان را يادگاری جز سخن نيست  خرد را کار و باری جز سخن نيست 

  ی هستی رقم زد قلم بر صحنه    سخن از کاف و نون دم بر قلم زد 

  ی جود اش فواره گشاد از چشمه    چو شد قاف قلم ز آن کاف موجود 

  های اين فواره هستند ز جوشش    تند جهان باشان که در باال و پس

  گه از ديده نم اندوه بارد      گهی لب را نشاط خنده آرد 

  های خندان وزو گريان شود لب      ازو خندد لب اندوهمندان 

  به پيرافشانی اکنون شغل گيرم    گيری ساخت پيرم  بدين می شغل

  بخندانم، بگريانم، جهان را    دهم از دل برون راز نهان را 

  به شيرينی نشانم خسرو نو     دولت شيرين و خسرو کهن شد

  کسی ديگر سر آمد سازم اکنون     سرآمد دولت ليلی و مجنون 
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  ز حسن يوسف و عشق زليخا    چو طوطی طبع را سازم شکرخا 

  به احسن وجه از آن خواهم سخن راند  اش خواند »احسن«ها چون  خدا از قصه

   امکان مدخلنباشد کذب را    چو باشد شاهد آن وحی منزل 

  اگرچه گويی آن را راست مانند    نگردد خاطر از ناراست خرسند 

  جمالش از همه خوبان فزوده    ز معشوقان چو يوسف کس نبوده 

  ش خوانند ز اول يوسف ثانی    ز خوبان هر که را ثانی ندانند 

  به عشق از جمله بود افزون زليخا    نبود از عاشقان کس چون زليخا 

  به شاهی و اميری عشق ورزيد    ی عشق ورزيد ز طفلی تا به پير

  چو بازش تازه شد عهد جوانی،    پس از پيری و عجز و ناتوانی 

  بر آن زاد و بر آن بود و بر آن مرد     بجز راه وفای عشق نسپرد  

  حرفی» محبت نامه«بخواند زين     طمع دارم که گر ناگه شگرفی 

  ماجرايینيارد بر سر من     به دورادور اگر بيند خطايی 

  وگر اصالح نتواند، بپوش    به قدر وسع در اصالح کوشد 

  

  آغاز داستان و تولد يوسف

  زند هر کس به نوبت کوس هستی    درين نوبتگه صورت پرستی 

  ست ز اسمی بر جهان افتاده نوری  ست  حقيقت را به هر دوری ظهوری

  بسا انوار ، کن مستور ماندی    اگر عالم به يک دستور ماندی 

  نگيرد رونقی بازار انجم     گردون نگردد نور خور گم گر از

  ز تاثير بهاران گل نخندد    زمستان از چمن بار ار نبندد 

  در مهراب بنشست» شيث«به جايش   رخت ازين مهرابگه بست » آدم«چو 

  درين تلبيس خانه درس تقديس  » ادريس«چو وی هم رفت کرد آغاز 

  فتاد دين را پاسبانیا» نوح«به     چو شد تدريس ادريس آسمانی 

  مفتوح» خليل اهللا«شد اين در بر     به توفان فنا چون غرقه شد نوح 

  »اسحاق«موفق شد به آن انفاق،     چو خوان دعوتش چيدند ز آفاق 
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  »يعقوب«زد از کوه هدی گلبانگ،     ازين هامون شد او راه عدم کوب 

  دز حد شام بر کنعان علم ز   چو يعقوب از عقب زين کار دم زد 

  فتادش در فزايش مال و فرزند    اقامت را به کنعان محمل افکند 

  در آن وادی شد از مور و ملخ بيش    شمار گوسفندش از بز و ميش 

  ولی يوسف درون جانش ره داشت  يازده داشت » يوسف«پسر بيرون ز 

  به رخ شد ماه گردون را برادر    چو يوسف بر زمين آمد ز مادر 

  نمود از آسمان جان، هاللی       دميد از بوستان دل نهالی

  اندامی بر او چست قبای نازک    ز گلزار خليل اهللا گلی رست 

  ز روی او منور چشم آفاق    برآمد اختری از برج اسحاق 

  ازو هم مرهم و هم داغ يعقوب    ای از باغ يعقوب  علم زد الله

  وز او رشک ختن صحرای کنعان    افزای کنعان   غزالی شد شميم

  ز شير خويش شستی شکرش را    ود بهره مادرش را ز جان تو ب

  دميد ايام، زهرش در نواله    چو ديدش در کنار خود دو ساله 

  ز مادر ماند با اشک يتيمی     گرامی دری از بحر کريمی 

  صدف کردش کنار خواهر خويش    پدر چون ديد حال گوهر خويش 

  فتبه گلزار خوشی بال و پرش يا    ز عمه مرغ جانش پرورش يافت 

  لبش رسم شکر گفتاری آورد    قدش آيين خوش رفتاری آورد 

  که نگسستی از او يک لحظه پيوند    دل عمه به مهرش شد چنان بند 

  به هر روز آفتاب منظرش بود  به هر شب خفته چون جان در برش بود 

  ز هر سو ميل خاطر سوی او داشت    پدر هم آرزوی روی او داشت 

  يافت به گه گه ديدنش تسکين نمی  فت يا جز او کس در دل غمگين نمی

  به پيش چشم او باشد شب و روز    افروز  خواست کن ماه دل چنان می

  . . .          ... « : به خواهر گفت

  خالصم ده ز مهجوری ز يوسف    ندارم طاقت دوری ز يوسف 

  »!به مهراب نياز من فرستش    ! به خلوتگاه راز من فرستش
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  ز فرمانش به صورت سرنپيچيد  نيد ز يعقوب اين سخن خواهر چو بش

  اش به آن باز که تا گيرد ز يعقوب    ای ساز  وليکن کرد با خود حيله

  ...   به کف زاسحاق بودش يک کمربند 

  اندازی آفات رستی ز دست    کمربندی که هر دستش که بستی 

  بندش نهانی ز آن کمر کرد ميان  چو يوسف را ز خود رو در پدر کرد 

  که آگاهی نشد قطعا از آنش     را بر ميانش  چنان بست آن کمر

  وز آن پس در ميان آوازه در داد    اش فرستاد  کمر بسته به يعقوب

  گرفتی هر کسی را، ز آن توهم  » ست آن کمربند از ميان گم گشته«: که

  پس آنگه در دگرکس روی کردی    به زير جامه جست و جوی کردی 

   از ميانش چست بگشادکمر را    چو در آخر به يوسف نوبت افتاد 

  بر او حکم شريعت اينچنين بود    در آن ايام هر کس اهل دين بود 

  گرفتی صاحب کاال اسيرش   که دزدی هر که گشتی پای گيرش 

  چو کرد آماده، بردش سوی خانه    دگر باره به تزوير، آن بهانه 

  چند اجل چشمش فروبست پس از يک  به رويش چشم روشن، شاد بنشست 

  ز ديدارش نسبتی ديده بر هم      طر يعقوب خرم بدو شد خا

  ز فرزندان ديگر روی برتافت   ای يافت  به پيش رو چو يوسف قبله

  به يوسف بود بازاری که بودش    به يوسف بود هر کاری که بودش 

  افروز به يوسف بود چشمش ديده    اندوز  به يوسف بود روحش راحت

  د باشد ره نيابداگر خورشي    سان مه بتابد  بلی هر جا کز آن

  که بيرون از حد حور و پری بود  چه گويم کن چه حسن و دلبری بود 

  ازو کون و مکان پر روشنايی      مهی بود از سپهر آشنايی 

  مه از وی بر فلک افتاده تابی    روشن آفتابی ! نه مه، هيهات

  اش اينجا سراب است که رخشان چشمه    ! گويم؟ چه جای آفتاب است چه می

  سر از جلباب چون آورده بيرون    ی از قيد چه و چون مقدس نور

  اش نام پی روپوش کرده يوسف  چو آن بيچون درين چون کرده آرام 
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  وگر کردش به جان جا، جای آن داشت  به دل يعقوب اگر مهرش نهان داشت،  

  نشين بود، ی عصمت به مغرب پرده  زليخايی که در رشک حورعين بود 

  گرفتار خيالش شد به خوابی     ز خورشيد رخش ناديده تابی

  ز نزديکان نباشد عاشقی دور  چو بر دوران، غم عشق آورد زور 

  

  در صفت زيبايی زليخا

  که در گنجينه بودش از سخن گنج    سنج  دان سخن چنين گفت آن سخن

  همی زد کوس شاهی، نام تيموس   که در مغرب زمين شاهی بناموس 

  ويی در دل اونمانده آرز    همه اسباب شاهی حاصل او 

  ی بلندی ز پايش تخت را پايه      مندی  ز فرقش تاج را اقبال

  پيوند ظفر با بند تيغش سخت    فلک در خيلش از جوزا کمربند 

  که با او از همه عالم سری داشت    زليخا نام، زيبا دختری داشت 

  فروزان گوهری از درج شاهی    نه دختر، اختری از برج شاهی 

  کنم طبع آزمايی با خيالش    الش نگنجد در بيان وصف جم

  شوم روشن ضمير از عکس رويش    ز سر تا پا فرود آيم چو مويش 

  ز وصفش آنچه در گنجد بگويم    ز نوشين لعلش استمداد جويم 

  ز بستان لطافت سر کشيده     قدش نخلی ز رحمت آفريده 

  ز سرو جويباری آب برده    ز جوی شهرياری آب خورده 

  ازو تا مشک، فرق، اما نه چندان    مندان به فرقش موی، دام هوش

  نهاده فرق نازک در ميانه    فراوان موشکافی کرده شانه 

  وز او در نافه کار مشک، مشکل    ز فرق او، دو نيمه نافه را دل 

  فکنده شاخ گل را سايه در پای      سای  فرو آويخته زلف سمن

  باز ز شمشاد سرافرازش رسن    ساز  دو گيسويش دو هندوی رسن

  نهاده از جبينش لوح سيمين    فلک درس کمالش کرده تلقين 

  دو نون سرنگون از مشک سوده    ز طرف لوح سيمينش نموده 
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  نوشته کلک صنع اوستادش  به زير آن دو نون، طرفه دو صادش 

  واری کشيده بينی از سيم الف     ی ميم   ز حد نون او تا حلقه

  وب جهان رايکی ده کرده آش    فزوده بر الف، صفر دهان را 

  گشاده ميم را عقده به دندان    اش عيان از لعل خندان  شده سين

  ها شکفته گونه گونه در او گل      ز بستان ارم رويش نمونه 

  ستانی چو زنگی بچگان در گل    بر او هر جانب از خالی نشانی 

  در او چاهی پر از آب حيات است    زکات است  زنخدانش که ميم بی

  بود گرد آمده رشحی از آن چاه    ا برد راه به زيرش غبغب ار دان

  که هم چاه است و هم گرداب آنجا      قرار دل بود ناياب آنجا 

  به گردن آورندش آهوان باج    تر از عاج  بياض گردنش صافی

  گل اندر جيب کرده پيرهن را    بر و دوشش زده طعنه سمن را 

  خکف اميدشان نبسوده گستا    دو نار تازه بر رسته ز يک شاخ 

  عيار سيم، پيش آن، دغل بود    ز بازو گنج سيمش در بغل بود 

  دل پاکان عالم از دعا پر    پی تعويذ آن پاکيزه چون در 

  رگ جان ساخته تعويذبندش    رويان به جان کرده پسندش  پری

  دو ساعد آستينش کرده پر سيم      ز تاراج سران تاج و ديهيم 

  می بهر دل ريشنهاده مره    انديش  ده هر محنت اش راحت کف

  ها ها رقم زده از مهر بر دل    ها  به دست آورده ز انگشتان قلم

  فزوده بر سر بدری ، هاللی    دل از هر ناخنش بسته خيالی 

  ز زور پنجه، مه را کرده رنجه    به پنج انگشت، مه را برده پنجه 

  ز باريکی بر او از موی بيمی    ميانش موی، بل کز موی نيمی 

  اش بيم گسستن کز آن مو بودی    موی بستن  نيارستی کمر از 

  !افشار بشنو بيا وين سيم دست   ! افشار زرين پس خمش شو ز دست

  حصار عصمتش انديشه را راه      نداده در حريم آن حرمگاه 

  بنای حسن را سيمين ستون است   سخن رانم ز ساق او که چون است 
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  مستورنور،  ولی از چشم هر بی      بود گلدسته نور ! بناميزد

  درآمد از ادب پيشش به زانو      صفای او نمود آيينه را رو 

  که فيض نورياب از روی او شد      زانوی او شد  از آن آيينه هم

  رخ دولت در آن آيينه بيند    زانو نشيند  به وی هر کس که هم

  چون او در لطف کس صاحب قدم نيست   قدم در لطف نيز از ساق کم نيست 

  که خواهد بود قاصر هر چه گويم    ه گويم ندانم از زر و زيور چ

  که در هر يک خراج کشوری داشت  پر از گوهر به تارک افسری داشت 

  همی برد از دل و جان لطف آن، هوش   ی گوش  اش که بود آويزه در و لعل

  شدی گنج جواهر جيب و دامن    اش گوهر ز گردن  اگر بگسستی

  ر را بها بودهزاران عقد گوه    مرصع موی بندش در قفا بود 

  که شد خلخال و اندر پايش افتاد    نيارم بيش ازين از زر خبر داد 

  ی رومی و چينی به زيبا ديبه    گهی از عشوه در مسندنشينی 

  ی مصری و شامی ز زرکش حله    ی ايوان خرامی  گهی در جلوه

  نبوده بر تنش جز خلعتی نو    به هر روز نوی کافکنده پرتو 

  که در آغوش خود ديدی تنش را    را ندادی دست جز پيراهنش 

  ش کردی رويان پرستاری پری    ش کردی  سهی سروان هواداری

  به خدمت روز و شب پيشش ستاده    ز همزادان هزاران حورزاده  

  نه يک بارش به پا خاری شکسته    نه هرگز بر دلش باری نشسته 

  نداده ره به خاطر اين هوس را    نبوده عاشق و معشوق کس را 

  ی خندان شکفتی سحر چون غنچه     چون نرگس سيراب خفتی به شب

  وز آن غم خاطرش آزاد بودی    سان خرم و دلشاد بودی  بدين

  های آبستن چه زای وز اين شب    ش از ايام بر گردن چه آيد  که

  

  در خواب ديدن زليخا، يوسف را

  افزا چو ايام جوانی نشاط    شبی خوش همچو صبح زندگانی 
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  حوادث پای در دامن کشيده    ی آرميده ز جنبش مرغ و ماه

  نمانده باز جز چشم ستاره     سرای پر نظاره  درين بستان

  در آن حلقه ره فريادشان گم    ی دم  سگان را طوق گشته حلقه

  هجوم خواب دستش بسته بر چوب    کوب  ستاده از دهل کوبی دهل

  مردگان طی فراش غفلت شب    نکرده موذن از گلبانگ يا حی 

  شده بر نرگسش شيرين، شکرخواب     ها شکر ناب  ن به لبزليخا آ

  تنش داده به بستر خرمن گل    سرش سوده به بالين جعد سنبل 

  به گل تار حريرش نقش بسته    ز بالين سنبلش در هم شکسته 

  ولی چشم دگر از دل گشوده    بين غنوده  به خوابش چشم صورت

   نی، که جانیگويم جوانی چه می     اش از در جوانی  درآمد ناگه

  به باغ خلد کرده غارت حور     همايون پيکری از عالم نور 

  اش سرو آزاد به آزادی، غالم    شمشاد  قامتی چون تازه کشيده

  به يک ديدارش افتاد آنچه افتاد    زليخا چون به رويش ديده بگشاد 

  نديده از پری، نشنيده از حور      جمای ديد از حد بشر دور 

  دل نی، به صد دل اسيرش شد به يک    ايل ز حسن صورت و لطف شم

  وز آن آتش متاع صبر و دين سوخت    ز رويش آتشی در سينه افروخت 

  که صورت کاست واندر معنی افزود    چه زيبا صورتی بود ! بناميزد

  يکی از واصالن راه بودی     از آن معنی اگر آگاه بودی، 

  بردارنشد در اول از معنی خ    ولی چون بود در صورت گرفتار 

  ها گرفتاريم ماند به صورت      همه دربند پنداريم مانده  

  

  بيدار شدن زليخا از خواب و نهفتن اندوه خود از پرستاران

  خروس صبحگاه آواز برداشت  سحر چون زاغ شب پرواز برداشت 

  بنفشه جعد عنبر بوی خود شست    سمن از آب شبنم روی خود شست 

  را روی در مهراب دوشيندلش     زليخا همچنان در خواب نوشين 
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  ای بود اش مدهوشی ز سودای شب  ای بود  نبود آن خواب خوش، بيهوشی

  پرستاران به دستش بوسه دادند    کنيزان روی بر پايش نهادند 

  خمارآلوده چشم از خواب بگشاد    ی سيراب بگشاد  نقاب از الله

  ز مطلع سرزده، هر سو نگه کرد    گريبان، مطلع خورشيد و مه کرد 

  چو غنچه شد فرو در خود زمانی     ديد از گلرخ دوشين نشانی ن

  گريبان همچو گل بر تن زند چاک    بر آن شد کز غم آن سرو چاالک 

  اش به دامان صبوری پای بست    ولی شرم از کسان بگرفت دستش 

  داد از درون يک شمه بيرون نمی  خورد چون غنچه به دل خون  فرو می

  دلش چون نيشکر در صد گره، بند    دهانش با رفيقان در شکرخند 

  اش صد زبانه به دل از داغ عشق      زبانش با حريفان در فسانه 

  داشت ولی پيوسته دل با يار می    داشت  نظر بر صورت اغيار می

  اش، پای لنگ است ز جست و جوی کام    دلی کز عشق در دام نهنگ است 

  رددرونش با کس آرامی ندا    برون از يار خود کامی ندارد 

  وگر جويد مراد، از يار جويد     اگر گويد سخن، با يار گويد 

  که تا آن روز محنت را شب آمد    هزاران بار جانش بر لب آمد 

  شب آمد رازدار عشقبازان      شب آمد سازگار عشقبازان 

  به زاری پشت خود چون چنگ خم کرد  چو شب شد روی در ديوار غم کرد 

  به زير و بم فغان و آه برداشت    ی جانکاه برداشت   ز ناله نغمه

  که از تو دارم اين گوهرفشانی  از چه کانی؟ ! ای پاکيزه گوهر«: که

  نشانی از مقام خود نگفتی      دلم بردی و نام خود نگفتی 

  کجا آيم مقامت از که پرسم    دانم که نامت از که پرسم  نمی

   است؟وگر ماهی، تو را منزل کدام  اگر شاهی، تو را آخر چه نام است؟ 

  که نی دل دارم اندر بر نه دلدار    ! مبادا هيچ کس چون من گرفتار

  دلی از آتشت در تاب مانده    کنون دارم من در خواب مانده 

  تر و تازه چو آب زندگانی      گلی بودم ز گلزار جوانی 
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  »هزارم خار در بستر نهادی    به يک عشوه مرا بر باد دادی 

  شکايت با خيال يارش اين بود   همه شب تا سحرگه کارش اين بود 

  فشان را بشست از گريه چشم خون   چو شب بگذشت، دفع هر گمان را 

  به بستر جان ز سرو سيمبر داد    به بالين رونق از گلبرگ تر داد 

  سر مويی ازين آيين نگشتی    شب و روزش بدين آيين گذشتی 

  

  پرسيدن دايه از حال زليخا

  !مشک و عشق را نتوان نهفتن: که  خوش است از بخردان اين نکته گفتن 

  اش بوی کند غمازی از صد پرده   اگر بر مشک گردد پرده صد توی 

  کاشت به سينه تخم غم پوشيده می    داشت  زليخا عشق را پوشيده می

  همی کرد از درون نشو و نمايی    زد آن هر دم ز جايی  ولی سر می

  ريخت یبه جای آب خون ناب م  ريخت  گهی از گريه چشمش آب می

  نهانی راز او بر رو فتادی    به هر قطره که از مژگان گشادی 

  کرد به گردون دود آهش راه می      کرد  گهی از آتش دل آه می

  ای خالی ز داغی نرويد الله      بدانستی همه کز هيچ باغی 

  خط آشفتگی بر وی کشيدند    ها چو ديدند  کنيزان اين نشانی

  اجنبان آن حال عجب کيستقض  ولی روشن نشد کن را سبب چيست 

  همی کردند با هم قيل و قالی   همی بست از گمان هر کس خيالی 

  شد سخن بر هيچ چيز آخر نمی     شد  ولی سر دلش ظاهر نمی

  ای داشت که از افسونگری سرمايه    ای داشت  از آن جمله، فسونگردايه

  گهی عاشق گهی معشوق بوده      به راه عاشقی کار آزموده 

  ساز يار ناموافق موافق    ده معشوق و عاشق  به هم وصلت

  اش های خويش به ياد آورد خدمت     شبی آمد زمين بوسيد پيشش 

  !به خاری از تو گلرويان مباهی    ! ی بستان شاهی ای غنچه«: بگفت

  !ز فرت بخت ما فرخنده بادا     ! دلت خرم لبت پر خنده بادا
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   همدم چرايی؟چنين با درد و غم    چنين آشفته و در هم چرايی؟ 

  !بگو روشن مرا، تا کيست آن ماه    يقين دانم که زد ماهی تو را راه 

  ز نور قدسيان ذاتش سرشته      اگر بر آسمان باشد فرشته  

  اش که آرم بر زمين از آسمان    اش  به تسبيح و دعا خوانم چنان

  ام کارست و پيشه عزايم خوانی    وگر باشد پری در کوه و بيشه 

  کنم در شيشه و پيشت نشانم    ها بخوانم  متبه تسخيرش عزي

  »بزودی سازم از وی خاطرت شاد      وگر باشد ز جنس آدميزاد 

  خوانی، فسون پردازی و افسانه     زليخا چون بديد آن مهربانی 

  گرفت از گريه مه را در ستاره    نديد از راست گفتن هيچ چاره 

  ليدستدر آن گنج، ناپيدا ک    گنج مقصدم بس ناپديدست «: که

  که با عنقا بود هم آشيانه    چه گويم با تو از مرغی نشانه 

  ز مرغ من بود آن نام هم گم    ز عنقا هست نامی پيش مردم 

  داند ز کام خويش نامی که می    چه شيرين است عيش تلخکامی 

  »کند باری زبان شيرين ز نامش    ز دوری گرچه باشد تلخ، کامش 

  رازی بلندش ساخت پايه مز ه      زبان بگشاد آنگه پيش دايه 

  اش داد به بيهوشی خود هشياری    اش داد  به خواب خويشتن بيداری

  اش حيران فروماند سازی ز چاره    چو دايه حرفی از تومار او خواند 

  !نادانسته از جستن محال است: که  بلی اين حرف، نقش هر خيال است 

  بگشاداش زبان پند  به اصالح    نيارست از دلش چون بند بگشاد 

  هميشه کار ديوان مکر و ريوست    نخستين گفت کاينها کار ديوست 

  که تا بر وی در سودا گشايند     به مردم صورت زيبا نمايند 

  که بنمايد چنان شکل دالرا؟    ديوی را چه يارا «: زليخا گفت

  »معاذ اهللا کز او زايد فرشته    تنی کز شور و شر باشد سرشته  

  »که کج با کج گرايد، راست با راست  ست ناراست  اين خوابی«: دگر گفتا که

  »!برون کن اين محال از خاطر خويش    انديش  هستی دانش«: دگر گفتا که
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  ام؟ کی اين بار گران دادی شکست    کار اگر بودی به دستم، «: بگفتا

  ست عنان اختيار از دست رفته    ست  مرا تدبير کار از دست رفته

  »که بس محکمترست از نقش در سنگ    مرا نقشی نشسته در دل تنگ 

  اش دم فروبست از نصيحت گويی    چو دايه ديدش اندر عشق، محکم 

  پدر ز آن قصه مشکل بر آشفت    نهانی رفت و حالش با پدر گفت 

  حوالت کرد کارش را به تقدير    ولی چون بود عاجز دست تدبير 

  

  خواب ديدن زليخا، يوسف را بار دوم

  اش غافل کند عشق ز کار عالم   کند عشق خوش آن دل کاندر او منزل

  که صبر و هوش را خرمن بسوزد    در او رخشنده برقی برفروزد 

  پس از سالی که شد بدرش هاللی،    کاست سالی  زليخا همچو مه می

  نشسته در شفق از خون ديده      آسا شبی پشت خميده  هالل

  ردیرساندی آفتابم را به ز  با من چه کردی؟ ! ای فلک«: همی گفت

  کزو جز سرکشی چيزی ندانم    به دست سرکشی دادی عنانم 

  »نيايد هم که در خوابش ببينم      به بيداری نگردد همنشينم 

  رسيده جانش از اندوه بر لب  همی گفت اين سخن تا پاسی از شب 

  ای بود نبود آن خواب، بل بيهوشی    ز ناگه زين خيالش خواب بربود 

  رآمد آرزوی جانش از درد     هنوزش تن نياسوده به بستر 

  تر از ماه درآمد با رخی روشن  همان صورت کز اول زد بر او راه، 

  ز جا برجست و سر در پايش انداخت    نظر چون بر رخ زيبايش انداخت 

  که هم صبرم ز دل بردی هم آرام،    ! اندام زمين بوسيد کای سرو گل

  ،ز هر آاليشی دور آفريدت    به آن صانع که از نور آفريدت 

  !به پاسخ لعل شکربار بگشای    ! که بر جان من بيدل ببخشای

  که ای تو، وز کدامين خاندانی؟     بگو با اين جمال و دلستانی 

  ام من ز جنس آب و خاک عالم      ام من  از نژاد آدم«: بگفتا
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  اگر هستی درين گفتار صادق،   ! هستم بر تو عاشق: کنی دعوی که

  !دار جفتی رضای من نگه ه بیب    ! دار حق مهر و وفای من نگه

  »مند ز داغ عشق تو هستم نشان    مرا هم دل به دام توست در بند 

  دانی ز لعل او شنيد آن نکته    زليخا چون بديد آن مهربانی  

  جگر پرسوز و دل پرتاب برخاست  سری مست از خيال خواب برخاست 

  به گردون دودش از اندوه برشد      تر شد  به دل اندوه او انبوه

  ز بند پند و قيد مصلحت رست  اش از دست  زمان عقل بيرون رفت

  ريخت بر خاک چو الله خون دل می  همی زد همچو غنچه جيب جان، چاک 

  کند گهی بر ياد زلفش موی می    کند  گهی از مهر رويش روی می

  دواجو شد ز دانايان درگاه    پدر ز آن واقعه چون گشت آگاه، 

  به از زنجير تدبيری نديدند    د به تدبيرش به هر راهی دويدن

  دار از لعل و گوهر که باشد مهره    بفرمودند بيجان ماری از زر 

  درآمد حلقه زن چون مار بر گنج    ساقش آن مار گهرسنج  به سيمين

  :گفت باريد و می ز ديده مهره می    مار زير دامنش خفت  چو زرين

  پسندستهمان بندم ازين عالم     مرا پای دل اندر عشق بندست «

  بدين بندم چرا سازد گران، پای؟    دستی چرخ عمرفرسای  سبک

  ام چيست؟ بدين تيغ جفا دل خستن    ام چيست؟  به اين بند گران پا بستن

  که در يک لحظه هوش از من ربايد      به پای دلبری زنجير بايد 

  بدين زنجير زر پايش ببندم      اگر ياری دهد بخت بلندم 

  »بدو روشن شود روز سياهم    خواهم ببينم روی او چندان که 

  شد مرد و گاهی زنده می گهی می    شد  گهی در گريه گه در خنده می

  بدين سان بود حالش تا به سالی    همی شد هر دم از حالی به حالی 

  

  به خواب ديدن زليخا، يوسف را بار سوم

  به غم همراز و با محنت هم آغوش  زليخا يک شبی نی صبر و نی هوش 
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  فشاند از آتش دل، خاک بر سر       مقنعه موی معنبر کشيد از

  زمين را رشک گلزار ارم کرد    به سجده پشت سرو ناز خم کرد 

  به يار خويش کرد اين قصه آغاز   پرداز  شد از غمگين دل خود غصه

  ای تو روزگارم پريشان کرده    ! ای تاراج تو هوش و قرارم«: که

  ! خلق رسوا گشته چون منميان   ! مبادا کس به خون آغشته چون من

  ام ننگ پدر را آيد از فرزندی    ام تنگ  دل مادر ز بد پيوندی

  »کسی را نسوزد کس بدين سان بی  زدی آتش به جان، چون من خسی را 

  اش سان بود، تا بربود خواب بدين    به آن مقصود جان و دل خطابش 

  ببه خوابش آمد آن غارتگر خوا  چو چشمش مست گشت از ساغر خواب 

  ندانم بعد از آن ديگر چه گويم    تر از هر چه گويم  به شکلی خوب

  به پايش از مژه خون جگر ريخت    به زاری دست در دامانش آويخت 

  !قرارم از دل و خوابم ز ديده    ای در محنت عشقت رميده «: که

  ز خوبان دو عالم برگزيدت    به پاکی کاينچنين پاک آفريدت 

  »!ای ده ز نام و شهر خويش آگاهی       !ای ده که اندوه را کوتاهی

  عزيز مصرم و مصرم مقام است   گر بدين کارت تمام است، «: بگفتا

  »عزيزی داد عز و جاه مصرم    به مصر از خاصگان شاه مصرم 

  ی صد ساله جان يافت تو گويی مرده  زليخا چون ز جانان اين نشان يافت 

  ه جان صبر و به دل هوشبه تن زور و ب  رسيدش باز از آن گفتار چون نوش 

  اگر چه خفت مجنون، خاست بيدار   از آن خوابی که ديد از بخت بيدار 

  !ای با من درين اندوه دمساز«: که    کنيزان را ز هر سو داد آواز  

  دلش را ز آتش محنت رهانيد    ی دولت رسانيد  پدر را مژده

  بازی جوی من  روان شد آب رفته    که آمد عقل و دانش سوی من باز 

  »ام که نبود از جنون من بعد، بيم      ام  بيا بردار بند زر ز سيم

  به استقبال آن رفت از سرش هوش  پدر را چون رسيد اين مژده در گوش 

  وز آن پس ره سوی آن سرو قد کرد    به رسم عاشق اول ترک خود کرد 
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  رهاند از بند زر آن سيمبر را    دهان بگشاد آن مار دو سر را 

  به زير پاش تخت زر نهادند    پايش سر نهادند پرستاران به 

  ی آن شمع گشتند همه پروانه    رويان ز هر جا جمع گشتند  پری

  چو طوطی لعل او شکر شکستی    به همزادان چو در مجلس نشستی 

  ز هر شهری سخن آغاز کردی     سر درج حکايت باز کردی 

  که تا بردی عزيز مصر را نام    حديث مصريان کردی سرانجام 

  درافتادی به سان سايه از پای   چو اين نامش گرفتی بر زبان جای 

  نوای ناله بر گردون رساندی    ز ابر ديده سيل خون فشاندی 

  سخن از يار راندی وز ديارش   به روز و شب همه اين بود کارش 

  

  آمدن رسوالن شاهان چندين کشور به خواستگاری زليخا

  ود از صيت جمالشجهان پر ب    زليخا گرچه عشق آشفت حالش 

  شدی مفتون او هر کس شنيدی    ی حسنش رسيدی  به هر جا قصه

  به بزم خسروان غوغای او بود    سران ملک را سودای او بود 

  به اميد وصالش خواستگاری    به هر وقت آمدی از شهرياری 

  به تخت دلبری هشيار بنشست  درين فرصت که از قيد جنون رست 

  چو شاه ملک شام و کشور روم،   وم رسوالن از شه هر مرز و هر ب

  به درگاه جمالش آرميدند    فزون از ده تن از ره در رسيدند 

  يکی مهر سليمانی در انگشت    يکی منشور ملک و مال در مشت 

  ز انديشه دلش زير و زبر شد    زليخا را ازين معنی خبر شد 

  که عشق مصريان ام پشت بشکست  که با اينان ز مصر آيا کسی هست؟ 

  ز مصر ار قاصدی نبود چه حاصل؟    کشد دل  ام می  سوی مصريانبه

  پدروارش به پيش خويش بنشاند  ش پدر خواند  درين انديشه بود او، که

  !ز بند غم، خط آزادی دل    ! ای نور چشم و شادی دل«:بگفت

  به تخت شهرياری، تاجداران    به دارالملک گيتی، شهرياران 
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   سينه تخم سودای تو کارندبه      به دل داغ تمنای تو دارند 

  ست اينک از هر يک رسولی رسيده      به سوی ما به اميد قبولی 

  ات افتد قبول ببينم تا که می     ات  بگويم داستان هر رسول

  بود به بوی آشنائی گوش می    بود  گفت و او خاموش می پدر می

  ولی از مصريان دم بر نياورد    ها پی در پی آورد  ز شاهان قصه

  نيامد هيچ قاصد خواستگارش    ديد کز مصر و ديارش زليخا 

  ز غم لرزان چو شاخ بيد برخاست    ز ديدار پدر نوميد برخاست  

  :گفت باريد و می ز دل خونابه می    سفت  به نوک ديده مرواريد می

  !داد زاد کس شيرم نمی وگر می    ! زاد مرا ای کاشکی مادر نمی«

  »ين بود و نبود من چه خيزد؟وز    ام من، وز وجود من چه خيزد؟  کی

  وار، از خون لبالب درونی غنچه  به صد افغان و درد آن روز تا شب 

  ريخت به دست غصه بر سر خاک می  ريخت  ی غمناک می سرشک از ديده

  ش ز سودای عزيز مصر زاری    ش  پدر چون ديد شوق و بيقراری

  اجازت داد، پر، از عذرخواهی    های شاهی  رسوالن را به خلعت

  زبانم با عزيز مصر در بند   که هست از بهر اين فرزانه فرزند 

  دستان که باشد دست، دست پيش      پرستان  بود روشن بر دانش

  ز پيشش باد در کف بازگشتند    رسوالن ز آن تمنا درگذشتند 

  

  رفتن رسول از سوی پدر زليخا به جانب عزيز مصر

   داغ بر داغز نوميدی فزودش    زليخا داشت از دل بر جگر داغ 

  بجز روز سياه ناميدی    بود هر روز را رو در سفيدی 

  جانيش اندر آن ديد عالج خسته  جان ديد  پدر چون بهر مصرش خسته

  عالجش از عزيز مصر جويد     که دانايی به راه مصر پويد 

  به دانايی هزارش آفرين کرد    ز نزديکان يکی دانا گزين کرد 

  به رفتن رای زد سوی عزيزش    ها صد گونه چيزش  بداد از تحفه
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  !تو را بوسيده خاک آستانه      پيامش داد کای دور زمانه 

  !عزيزی بر عزيزی بادت افزون    های گردون  به هر روز از نوازش

  ست که مه را در جگر افکنده تابی    ست  مرا در برج عصمت آفتابی

  ی او ی خور سايه نديده ديده      ی او  ز اوج ماه برتر پايه

  که ترسد بيندش چشم ستاره    وشيده رخ مه را نظاره کند پ

  بجز شانه کسی نبسوده مويش    ديده رويش  جز آيينه کسی کم

  که گاهی افکند در پای او سر      نباشد غير زلفش را ميسر 

  که پيراهن به بدنامی دريده      جمال او ز گل دامن کشيده 

  ه همراهکه تا با او نگردد ساي      نپويد در فروغ مهر يا ماه 

  که چشم عکس بر رويش نيفتد    اش نيفتد  گذر بر چشمه و جوی

  دل آشام همه از شوق او خون    سرافرازان ز حد روم تا شام 

  هوای مصر در سر دارد و بس    ولی وی در نيارد سر به هر کس 

  کاله فخر بر اوج فلک سود    عزيز مصر چون اين قصه بشنود 

  که در دل تخم اين انديشه پاشم؟    من که باشم «: تواضع کرد و گفتا

  »سزد گر بگذرانم سر ز افالک  ولی چون شه مرا برداشت از خاک  

  به سجده سرنهاد و خاک بوسيد    چو داناقاصد اين انديشه بشنيد 

  !خيزی ز تو کشت کرم در تازه  ! ای مصر از تو ديده صد عزيزی«: که

  !جستخوش آن کس کو قبول خاطرت     مراد وی قبول خاطر توست 

  »به زودی پيش تو خواهد فرستاد    چون آن ميوه خورای خوانت افتاد 

  

  فرستادن پدر، زليخا را به مصر

  که از جان زليخا بگسلد بند،    چو از مصر آمد آن مرد خردمند 

  تهی از خويش و، پر کرد از عزيزش    خبرهای خوش آورد از عزيزش 

  روازهمای دولتش آمد به پ     گل بختش شکفتن کرد آغاز 

  خيالی آمد و آن بند بگشاد    ز خوابی بندها بر کارش افتاد 
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  ست به گيتی در، ز خوابی يا خيالی    ست  بلی هر جا نشاطی يا ماللی

  به ترتيب جهاز او عنان تافت    زليخا را پدر چون شادمان يافت 

  هزاران لعبت رومی و روسی    مهيا ساخت بهر آن عروسی 

  کشيده قوس مشکين گوش تا گوش     نهاده عقد گوهر بر بناگوش 

  گره از کاکل مشکين گشاده      کاله لعل بر سر کج نهاده 

  چنان کز زير الله شاخ سنبل     ز اطراف کله هر تار کاکل 

  به موی آويخته صد دل ز هر سوی    کمرهای مرصع بسته بر موی 

  به گاه پويه تند و وقت زين رام    اندام  هزار اسب نکوشکل خوش

  ز آب روی سبزه، نرم روتر    وگان، تيزدوتر ز گوی پيش چ

  برون جستی ز ميدان زمانه      اگر سايه فکندی تازيانه 

  مرغ، رد دريا شناور چون آبی   آور  گور، در صحرا تک چو وحشی

  گره بر خيزران افکنده در دم    شکن در سنگ خارا کرده از سم 

  ونز فرمان عنان کم رفته بير    بريده کوه را آسان چو هامون 

  پشت و کوه کوهان سراسر پشته    هزار اشتر همه صاحب شکوهان 

  خراج کشوری بر هر شتر بار     ز انواع نفايس صد شتروار 

  چه مصری و چه رومی و چه شامی    دو صد مفرش ز ديبای گرامی 

  ز ياقوت و در و لعل بدخشان   دو صد درج از گهرهای درخشان  

  و عنبر و عود قماریز بان     دو صد طبله پر از مشک تتاری 

  همه روی زمين صحرای چين شد    نشين شد  به هر جا ساربان منزل

  يکی دلکش عماری حجله اسا      مرتب ساخت از بهر زليخا 

  اش چون گوی خورشيد زرافشان قبه    مرصع سقف او چون چتر جمشيد 

  ی در ز مسمار زر و آويزه     برون او، درون او، همه پر 

  به رنگ دلپذير و نقش زيبا      ديبا  فروهشته در او زربفت

  به صد نازش به سوی مصر راندند    زليخا را در آن حجله نشاندند 

  روان شد چون گل از باد بهاری     به پشت بادپايان آن عماری 
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  بر روی و سمن بوی و سمن سمن    هزاران سرو و شمشاد و صنوبر 

  ندکشيد به سوی مصر محمل می     بريدند  بدين دستور منزل می

  که راه مصر طی خواهد شدن زود    زليخا با دلی از بخت خشنود 

  غم هجران به سر خواهد رسيدن    شب غم را سحر خواهد دميدن 

  از آن تا صبح، چندن ساله راه است  از آن غافل که آن شب بس سياه است 

  همی راندند تا شد مصر نزديک    های تاريک  به روز روشن و شب

  که راند پيش از ايشان محمل خويش     پيش فرستادند از آنجا قاصدی

  عزيز مصر را گرداند آگاه    به سوی مصر جويد پيشتر راه 

  !گر استقبال خواهی کرد، برخيز    آمد بر سر اينک دولت تيز : که

  جهان را بر مراد خويشتن ديد    عزيز مصر چون آن مژده بشنيد 

  برون آيند يکسر لشکر مصر    منادی کرد تا از کشور مصر 

  همه در معرض عرض اندر آرند    ز اسباب تجمل هر چه دارند  

  شده در زيور و زر و گهر غرق    برون آمد سپاهی پای تا فرق 

  همه گل چهرگان و مه عذاران    غالمان و کنيزان صد هزاران 

  ی زين چو رسته نخل زر از خانه    غالمانی به طوق و تاج زرين 

  ر پس زربفت پردهبه هودج د     کنيزانی همه هر هفت کرده 

  به رسم تهنيت خوش کرده آواز     پرداز  شکرلب مطربان نکته

  نوای خرمی آغاز کرده    مغنی چنگ عشرت ساز کرده 

  طرب را ساخته او تارش اسباب    به مالش داده گوش عود را تاب 

  به جان از وی اميد وصل زاده      نوای نی نويد وصل داده 

  ی زه برآورده کمانچه نعره    رباب از تاب غم جان را امان ده 

  به ره داد نشاط و عيش دادند    بدين آيين رخ اندر ره نهادند 

  چو صبح از پرتو خورشيد خنديد    عزيز مصر چون آن بارگه ديد 

  به سوی بارگه شد خوش روانه     فرود آمد ز رخش خسروانه 

  بوسش رسيدند به اقبال زمين      مقيمان حرم پيشش دويدند 
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  ز آسيب هوا و محنت راه    شان حال آن ماه تفحص کرد از اي

  وز آن پس رو به منزلگاه خود کرد    به فردا عزم ره را نامزد کرد 

  

  ديدن زليخا عزيز مصر را از شکاف خيمه

  در آن خيمه زليخا بود و دايه    عزيز مصر چون افگند سايه 

  غمخوار به دايه گفت کای ديرينه    عنان بربودش از کف شوق ديدار 

  کزين پس صبر را دشوار بينم    که يک ديدار بينم !  کنعالجی

  که همسايه بود يار وفا کيش    نباشد شوق دل هرگز از آن بيش 

  به تدبيرش به گرد خيمه گرديد    زليخا را چو دايه مضطرب ديد 

  در آن خيمه چو چشم خيمگی تنگ   شکافی زد به صد افسون و نيرنگ 

  ديده آهی د از دل غمبرآور    زليخا کرد از آن خيمه نگاهی 

  !م افتاد به سر نابهره ديداری    ! م افتاد که واويال، عجب کاری

  به جست و جوش اين محنت کشيدم   نه آنست اين که من در خواب ديدم 

  م بسپرد هوشی عنان دل به بی  نه آنست اين که عقل و هوش من برد 

  ازمز بيهوشی به هوش آورد ب  نه آنست اين که گفت از خويش رازم 

  طلوع اخترم بدبختی آورد    ام سختی آورد  بخت سست! دريغا

  فتاد آخر مرا با اژدها کار      برای گنج بردم رنج بسيار 

  حاصلی نيست ميان بيدالن، بی    چو من در جمله عالم بيدلی نيست 

  !به روی من دری از مهر بگشای   ! خدا را، اين فلک، بر من ببخشای

  !به دست کس مياال دامنم را     ! به رسوايی مدر پيراهنم را

  که دارم پاس گنج خود به صد جهد    ام عهد  به مقصود دل خود بسته

  !مده بر گنج من دست، اژدها را   ! مسوز از غم من بی دست و پا را

  همی ماليد روی از درد بر خاک    همی ناليد از جان و دل چاک 

  زسروش غيب دادش ناگه آوا    درآمد مرغ بخشايش به پرواز 

  کزين مشکل تو را آسان شود کار  !  که ای بيچاره، روی از خاک بردار
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  ات نيست حاصل ولی مقصود او بی    ات نيست  عزيز مصر مقصود دل

  وز او خواهی به مقصودت رسيدن    ازو خواهی جمال دوست ديدن 

  کزو ماند سالمت قفل سيمت    ! ات مباد از صحبت وی هيچ بيم

  !بود کار کليد موم معلوم    ! مکليدش را بود دندانه از مو

  به شکرانه سر خود بر زمين سود  زليخا چون ز غيب اين مژده بشنود 

  چو غنچه خوردن خون را ميان بست    زبان از ناله و لب از فغان بست 

  زد سوخت اما دم نمی ز غم می   زد  غم نمی ز خون خوردن دمی بی

  ايد ز کارشکه کی اين عقده بگش     بود چشم انتظارش  به ره می

  

  به مصر درآمدن زليخا و نثار افشاندن مصريان بر وی

  نشاند از خيمه مه را در عماری      عزيز آمد به فر شهرياری 

  بايست، آراست به آيينی که می  سپه را از پس و پيش و چپ و راست 

  درختان بپا شد سايه در زرين    ز چتر زر به فرق نيک بختان 

  شتربانان حدی آغاز کردند    سازان نواها ساز کردند  طرب

  که رست از ديو هجران آن پريوش      کنيزان زليخا خرم و خوش 

  سان بتی بانوی خانه که شد زين     عزيز و اهل او هم شادمانه 

  رسانده بر فلک فرياد و زاری      عمر اندر عماری  زليخا تلخ

  ی؟سامان چه دار صبر و بی چنين بی  سان چه داری؟  که ای گردون مرا زين

  به بيداری هزارم غم فزودی   نخست از من به خوابی دل ربودی 

  گه از فرزانگی بندم گشادی      گه از ديوانگی بندم نهادی 

  ز خان و مان مرا آواره سازی    سازی  چه دانستم که وقت چاره

  فزون کردی بر آن درد غريبی      نصيبی  مرا بس بود داغ بی

  !ام  سنگ در جام شکيبميفکن     ! ام منه در ره دگر دام فريب

  وز آن آرام جان آرام يابی    يابی  دهی وعده کزين پس کام

  !ولی گر بخت اين باشد، چه دانم     بدين وعده به غايت شادمانم 
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  که اينک شهر مصر و ساحل نيل    برآمد بانگ رهدانان به تعجيل 

  خروشان بر لب نيل ايستاده      هزاران تن سواره يا پياده 

  عماری در زر و گوهر نهان شد    و گوهر فشان شد ها زر ز بس کف

  در آن ره مرکبان را بر زمين سم      آمد ز گوهر ريز مردم  نمی

  نثارافشان گذشتند از لب نيل    ها کشيده ميل در ميل  همه صف

  خانه رفتند به دولت سوی دولت      بدين آرايش شاهانه رفتند  

  شتی مهر، خشتیز فرشش ماه، خ     سرايی، بلکه در دنيا بهشتی 

  گهروارش به تخت زر نشاندند    به پای تخت زر مهدش رساندند 

  از آن زر بود در آتش نشسته     ولی جانش ز داغ دل نرسته 

  اش جلوه دادند ميان تخت و تاج     مرصع تاج بر فرقش نهادند 

  به زير کوه از بار دل تنگ    وليکن بود از آن تاج گران سنگ 

  ولی بود آن بر او باران اندوه    انبوه فشاندندش به تارک گوهر 

  رود آنجا به تاراج؟ که صد سر می    در آن ميدان که را باشد سر تاج 

  

  عمر گذراندن زليخا در مفارقت يوسف

  ز وصل ديگری کی کام گيرد؟      چو دل با دلبری آرام گيرد 

  همه اسباب حشمت بود حاصل    منزل  زليخا را در آن فرخنده

  نبود از مال و زر کم، هيچ چيزش    ، عزيزش غالمی بود پيش رو

  صبر و آرام ش را بی پرستاری      اندام  بوی گل پرستاران گل

  پی خدمتگری ننشسته از پای      کنيزان دل آشوب دل آرای 

  دامن، چون فرشته ز شهوت پاک     سيه فامانی از عنبر سرشته 

  امينان حرم در کارسازی      مقيمان حريم پاکبازی 

  سان باشد آنجا يار و اغيار که يک     ی بار  مه در صفهزليخا با ه

  درون پرخون و لب پرخنده بودی      بساط خرمی افکنده بودی 

  ولی دل جای ديگر در گرو داشت   به ظاهر با همه گفت و شنو داشت 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١١٨ 

  به معنی از همه خاطر گسسته    به صورت بود با مردم نشسته 

  وستان کردارش اين بودميان د   ز وقت صبح تا شام کارش اين بود 

  اش تنها نشستی چو مه در پرده  چو شب بر چهره مشکين پرده بستی، 

  نشاندی تا سحر بر مسند ناز    خيال دوست را در خلوت راز 

  به عرض او رسانيدی غم خويش    اش پيش  به زانوی ادب بنشستی

  خودی آغاز کردی سرود بی    ز ناله چنگ محنت ساز کردی 

  ام به مصر از خويشتن دادی نشان    ! مقصود جانمای «: بدو گفتی که

  !سرانجام! عزيزی روزيت بادا    عزيز مصر گفتی خويش را نام 

  ام نصيب ز اقبال وصالت بی   ام  به مصر امروز مهجور و غريب

  سروش غيب کرد اميدوارم    به نوميدی کشيد از عشق کارم 

  شاندهز دامن گرد نوميدی ف    بدان اميدم اکنون زنده مانده  

  ات يافت يقين دانم که آخر خواهم    به نوری کز جمالت بر دلم تافت 

  به سوی شش جهت چارست چشمم    ز شوقت گرچه خونبارست چشمم 

  »تو را چون يافتم، از خود چه جويم؟    تويی از هر دو عالم آرزويم 

  نبستی زين سخن تا روز لب را    سحر کردی بدين گفتار شب را 

  بر آيين دگر دادی سخن ساز    دی آغاز چو باد صبح جستن کر

  بيز، شميم مشک در جيب سمن  ! ای باد سحرخيز«: چه گفتی؟ گفتی

  بدين جنبش دهی آرام عاشق    به معشوقان بری پيغام عاشق 

  گساری ديدگان را غم کنی غم    آری » نوازش نامه«ز دلداران 

  نيستتر  ديده ز داغ هجر ماتم  تر نيست  ديده کس از من در جهان غم

  !ام کن غمم بسيار شد غمخواری      ! ام کن دلم بيمار شد دلداری

  !به هر تختی نشان جو از شه من  ! به هر شهری خبر پرس از مه من

  !قدم نه بر لب هر جويباری    ! گذار افکن به هر باغ و بهاری

  »به چشم آيد تو را آن سرو دلجوی  بود بر طرف جويی زين تک و پوی 

  به جوالنگاه روز آمد شتابان    شيد تابان ز وقت صبح، تا خور
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  به باد صبحدم اين داستان داشت  فشان داشت  دلی پردرد، چشمی خون

  افروز زليخا همچو حور مجلس   چو شد خورشيد، شمع مجلس روز 

  رفيقان با جمالش آرميدند    پرستاران به پيشش صف کشيدند 

   دينهبه جای آورد رسم و راه      سينه  دالن پاک به آن صافی

  بدين آيين گذشتی ماه و سالش    به هر روز و شبی اين بود حالش 

  انتظاری داشت چشم به ره می  برد از اين سان روزگاری   به سر می

  ز کنعان ماه کنعان را بياريم    که همت برگماريم ! بيا جامی

  نظر بر شاهراه انتظارست      زليخا با دلی اميدوارست 

  ابخشی کنيم از وصل يارشدو    ز حد بگذشت درد انتظارش 

  

  آغاز حسدبردن برادران بر يوسف

  درين نامه چنين داد سخن داد     دبير خامه ز استاد کهن زاد 

  دل يعقوب را مشعوف خود ساخت  که يوسف چون به خوبی سر برافروخت 

  ز فرزندان ديگر ديده بربست    اش در ديده بنشست  به سان مردم

  که بر وی رشکشان هر دم شدی بيش    ها پيش  سان لطف گرفتی با وی آن

  اش فزای به سبزی و خوشی بهجت    اش  درختی بود در صحن سرای

  فکنده بر زمين ظل کرامت      ستاده در مقام استقامت 

  !عجب تسبيح خوانی! بناميزد     پی تسبيح، هر برگش زبانی 

  از آن خرم درخت سدره مانند    ش دادی خداوند  به هر فرزند که

  که با قدش برابر سرکشيدی    ه شاخی بردميدی دم تاز همان

  به دستش ز آن عصای سبز دادی     چو در راه بالغت پا نهادی 

  اش عصا اليق نيامد ز آن درخت    اش  بجز يوسف که از تاييد بخت

  !ات با ظفر جفت ای بازوی سعی«: که    شبی پنهان ز اخوان با پدر گفت 

  ام  عصايی از بهشتبروياند    ام  تا کفيل کار و کشت! دعا کن

  کند هر جا که افتم دستگيری    که از عهد جوانی تا به پيری 
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  »مرا بر هر برادر سرفرازی    گاه جنگ و بازی  دهد در جلوه

  برای خاطر يوسف دعا کرد    پدر روی تضرع در خدا کرد 

  عصايی سبز در دست از زبرجد    رسيد از سدره پيک ملک سرمد 

  ی دوران کشيده نه رنج اره      ی ايام ديده  نه زخم تيشه

  نيالوده به زنگ روغن و رنگ    سنگ  قيمت، سبک قوت، گران قوی

  س ستون بارگاه پادشاهی    ست  پيام آورد کاين فضل الهی

  ز حسرت حاسدان را پشت بشکست  دست   چو شد يوسف از آن تحفه، قوی

  نشاندند از حسد در دل نهالی    به خود بستند ز آن هر يک خيالی 

  

  برند ب ديدن يوسف که آفتاب و ماه و يازده ستاره او را سجده میخوا

  که پيش او چو چشمش بود محبوب    شبی يوسف به پيش چشم يعقوب 

  به خنده نوش نوشين کرد شيرين    به خواب خوش نهاده سر به بالين 

  به دل يعقوب را شوری در افکند    ز شيرين خنده آن لعل شکرخند 

  چو بخت خويش چشم از خواب بگشاد،    اد چو يوسف نرگس سيراب بگش

  »ی تو؟ چه موجب داشت شکر خنده    ! ی تو ای شکر شرمنده«:بدو گفت

  ز رخشنده کواکب يازده را    خواب ديدم مهر و مه را «: بگفتا

  »به سجده پيش رويم سر نهادند    سر داد تعظيمم بدادند  که يک

  !با کس!  را زنهارمگوی اين خواب  ! بس کن زين سخن، بس«: پدر گفتا که

  !به بيداری صد آزارت رسانند    مباد اين خواب را اخوان بدانند، 

  ات فارغ گذارند درين قصه کی    ز تو در دل هزاران غصه دارند 

  »که بس روشن بود تعبير اين خواب    نيارند از حسد اين خواب را تاب 

  به بادی بگسلد زنجير تدبير    پدر کرد اين وصيت، ليک تقدير 

  نهاد آن را به اخوان در ميانه    به يک تن گفت يوسف آن فسانه 

  به اندک وقت ورد هر زبان گشت  ستی که هر سر کز دو بگذشت  شنيده

  »!دار سر خواهی سالمت، سر نگه«: که  چه خوش گفت آن نکوگوی نکوکار 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١٢١ 

  ز غصه پيرهن بر خود دريدند    ی يوسف شنيدند  چو اخوان قصه

  که نشناسد ز نفع خود ضرر را؟  طر پدر را يارب چيست در خا«: که

  دهد ز آن گوهر خود را فروغی    چند بربافد دروغی  به هر يک

  شود از صحبت او ناشکيبی    خورد آن پير مسکين زو فريبی 

  برد مهر پدر فرزندی ما      کند قطع نکو پيوندی ما 

  پدر را ما هواداريم، نی او     پدر را ما خريداريم، نی او  

  اش را پاسبانيم وگر شب، خانه    ست، در صحرا شبانيم اگر روز

  ست ش اين سان بر سر ما برگزيده که   ست  گری از وی چه ديده بجز حيلت

  »دوای او بجز آوارگی نيست   چو با ما بر سر غمخوارگی نيست 

  به عزم مشورت يک جا نشستند    سازی عهد بستند  به قصد چاره

  »ش بايد حيله انگيخت ريزی به خون  او ز حسرت خون ما ريخت «:يکی گفت

  که انديشيم قتل بيگناهی  ست راهی  اين به بيدينی«: يکی گفت

  ای محروم و مهجور به هايل وادی    اش از پدر دور  همان به که افکنيم

  »شک بميرد به مرگ خويشتن بی    چو يک چند اندر آن آرام گيرد 

  !ن هم بدترست اينچه جای قتل؟ از آ  ! قتل ديگرست اين« :دگر يک گفت

  طلب داريم چاهی غور و تاريک   صواب آنست کاندر دور و نزديک 

  اش به صد خواری در آن چاه افکنيم    اش  ز صدر عزت و جاه افکنيم

  برآسايد در آن منزل زمانی      بود کنجا نشيند کاروانی 

  به جای آب از آن چاهش برآرد    به چاه اندر کسی دلوی گذارد 

  »کند در بردن وی تيزگامی    د يا غالمی ش گير به فرزندی

  ريسمان رفتند در چاه همه بی    ز غور چاه مکر خود نه آگاه 

  ی آن کار دادند به فردا وعده    وز آن پس رو به کار خود نهادند 

  

  درخواست برادران يوسف از پدر که وی را با خود به صحرا برند

  و شادانطبع  به فکر دينه خرم     حسدورزان يوسف بامدادان 
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  چو گرگان نهان در صورت ميش    انديش  زبان پر مهر و سينه کينه

  به زانوی ادب پيشش نشستند      به ديدار پدر احرام بستند 

  ز هر جايی سخن آغاز کردند      در زرق و تملق باز کردند 

  هوای رفتن صحراست ما را    از خانه ماللت خاست ما را «: که

   فردا روز در صحرا گذاريمکه    اگر باشد اجازت، قصد داريم 

  سالی به صحرا کم رسيده ز کم    برادر، يوسف، آن نور دو ديده 

  »ش ما را سرفرازی؟ به همراهی    ش به ما همراه سازی  چه باشد که

  گريبان رضا پيچيد از ايشان  چو يعقوب اين سخن بشنيد از ايشان 

  مندم کز آن گردد درون اندوه     بردن او کی پسندم؟ «: بگفتا

  ز غفلت صورت حالش نبينيد    از آن ترسم کزو غافل نشينيد 

  »کهن گرگی بر او دندان کند تيز    انگيز  دشت محنت درين ديرينه

  فسون ديگر از نو دردميدند    چو آن افسونگران آن را شنيدند 

  »که هر ده تن به گرگی بس نياييم  سان سست راييم،  آخر ما نه ز آن«: که

  ز عذر انگيختن گرديد خاموش   اين سخن گوش چو ز ايشان کرد يعقوب

  بال را در ديار خود صال د    به صحرا بردن يوسف رضا داد 

  

  به صحرا بردن برادران يوسف را و به جاه افگندنش

  بر او دست جفاکاری گشادند    چو پا بر دامن صحرا نهادند 

  ميان خاره و خارش فکندند    ز دوش مرحمت، بارش فکندند 

  دالن جنگ از او صلح و از آن سنگين     حالش تا سه فرسنگ سان بود بدين

  ازو گرمی وز ايشان سردگويی    رويی  ازو نرمی وز ايشان سخت

  ز رفتن، بر لب چاه آرميدند     ز ناگه بر لب چاهی رسيدند 

  ش چشم عقل خيره ز تاريکی    چهی چون گور ظالم تنگ و تيره 

  نديشه، غورشبرون از طاقت ا      ی اندوه دورش  مدار نقطه

  به نوعی ناله و فرياد برداشت    دگر بار از جفاشان داد برداشت 
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  تر شد دل چون سنگ ايشان سنگ    تر شد  ولی آن ساز تيز آهنگ

  دلم ندهد که گويم آنچه کردند    چه گويم کز جفا ايشان چه کردند 

  چو گل از غنچه، عريان شد تن او      کشيدند از بدن پيراهن او 

  راهش در آب انداختند از نيمه      گه به چاهش فروآويختند آن

  درنگی نشيمن ساخت آن را بی    برون از آب، در چه بود سنگی 

  چو شب روی زمين از ماه روشن    شد از نور رخش آن چاه روشن 

  عفونت را برون برد از هوايش      شميم گيسوان عطرسايش 

  سوی سوراخ ديگر شد خزنده      ز فر طلعت او هر گزنده 

  که جدش را ز آتش مامنی بود    ويذ اندرش پيراهنی بود به تع

  از آن رو شد بر او آتش گلستان    فرستادش به ابراهيم، رضوان 

  ز بازوی وی آن تعويذ بگشود    رسيد از سدره جبريل امين زود 

  بدان پوشيد آن پاکيزه تن را    برون آورد از آنجا پيرهن را 

  رساند ايزد پاک ت میپيام  !  ای مهجور غمناک«: از آن پس گفت

  انديشگان را گروه ناصواب    پيشگان را  که روزی اين خيانت

  سر ، پيشت رسانم، فکنده پيش    تر پيشت رسانم  ريش ز تو دل

  ز رنج و محنت اخوان برآسود  ز جبريل اين سخن يوسف چو بشنود 

  االمين نديم خاص شد روح    به تسکين دادن جان حزينش 

  

  ن يوسف را از چاه و بردن به مصربيرون آوردن کاروانيا

  چو ماه نخشب اندر چاه نخشب    سه روز آن ماه در چه بود تا شب 

  برآمد يوسف شب رفته در چاه    خرگاه  چو چارم روز ازين فيروزه

  به عزم مصر با بخت خجسته     بسته  ز مدين کاروانی رخت

  پی آسودگی محمل گشادند    ز راه افتاده دور، آنجا فتادند 

  به قصد آب، رو در چاه کردند      رد چاه منزلگاه کردند به گ

  به سوی آب حيوان رهنوردی      نخست آمد سعادتمند مردی 
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  فرو آويخت دلو آب پيما    به تاريکی چاه آن خضر سيما 

  !زالل رحمتی بر تشنگان ريز    ! به يوسف گفت جبريل امين، خيز

  !ز روشنجهان را از سر نو سا    ! ز رويت پرتوی بر عالم افکن

  چو آب چشمه و در دلو بنشست  روان، يوسف ز روی سنگ برجست 

  به قدر دلو و وزن آب، دانا      کشيد آن دلو را مرد توانا 

  يقين چيزی بجز آب اندر آنست    بگفت امروز دلو ما گران است 

  برآمد» يا بشری«ز جانش بانگ       آرا برآمد  چو آن ماه جهان

  »افروز ماهی برآمد بس جهان    کز چنين تاريک چاهی ! بشارت«

  ولی از ديگران بنهفت او را    در آن صحرا گلی بشکفت او را 

  به ياران خودش پوشيده بسپرد     اش برد  نهانی جانب منزلگه

  اگر پنهان ندارد رنج يابد    بختی گنج يابد  بلی چون نيک

  نمودند ز حال او تفحص می    حسودان هم در آن نزديک بودند 

  که تا خود چون شود انجام کارش      يم انتظارش همی بردند دا

  خبرجويان به گرد چاه گشتند      ز حال کاروان آگاه گشتند 

  برون نامد ز چاه اال صدايی    نهان، کردند يوسف را ندايی  

  که تا آرند يوسف را فراچنگ    به سوی کاروان کردند آهنگ 

  ميان کاروان آمد پديدار    پس از جهد تمام و جد بسيار 

  سر از طوق وفا تابنده است اين   ما را بنده است اين «: رفتندش کهگ

  ره بگريختن گيرد به هر چند    پيوند  به کار خدمت آمد سست

  »فروشيم به هر قيمت که باشد می   نکوشيم  اش ازين پس می در اصالح

  به اندک قيمتی ز ايشان خريدش    جوانمردی که از چه برکشيدش 

  به فلسی چند مملوک خودش کرد    وانمرد به مالک بود مشهور آن ج

  به قصد مصر در محمل نشستند    وز آن پس کاروان محمل ببستند 

  فروشد پا از آن سودا به گنجی    رنجی  چو مالک را برون از دست

  رفت کرد و می دو منزل را يکی می  رفت  به بويش جان همی پرورد و می
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  شد قصه مشهورميان مصريان   به مصر آمد چو نزديک از ره دور 

  به عبرانی غالمی گشته دمساز    آمد مالک اينک از سفر باز : که

  شاهی به ملک دلبری فرخنده      ماهی  بر اوج نيکويی تابنده

  ش آرد تا در شاه جهاندار که    عزيز آنگه ز مالک شد طلبکار 

  ولی از لطف تو اميدواريم،    ز آمدن فکری نداريم «: بگفتا

  به آسايش درين منزل گذاری    ور داری که ما را اين زمان معذ

  خواب و خورديم که از رنج سفر بی    بود روزی سه چار آسوده گرديم 

  »تن پاکيزه سوی شاه پوييم  غبار از روی و چرک از تن بشوييم 

  به خدمتگاری شه بازگرديد    عزيز مصر چون اين نکته بشنيد 

  شاه را جفتبه غيرت ساخت جان   ای گفت   به شاه از حسن يوسف شمه

  به دارالملک خوبی شهرياران    اشارت کرد کز خوبان هزاران 

  همه زرکش قبا پوشيده در بر،    همه زرين کله بنهاده بر سر 

  ز گلرويان مصری برگزينند    چو گل از گلشن خوبی بچينند 

  کنندش عرض بر چشم خريدار،    که چون آرند يوسف را به بازار 

  اش صف در مقابل به دعوی داری    کشند اينان بدين شکل و شمايل 

  رخان بازار او سرد ازين آتش    گرد  شود گر خود بود مهر جهان

  چو زد از ساحل نيل فلک سر    به چارم روز موعد، يوسف خور 

  به سوی نيل حالی شد شتابان    به حکم مالک، آن خورشيد تابان 

  چو سيمين سروی آمد بر لب نيل     قبای نيلگون بسته به تعجيل 

  ز پابوسش من آسودی، چه بودی؟  ه جای نيل، من بودی ، چه بودی؟ ب

  چو گرد از روی و چرک از تن فروشست چو سروی از کنار نيل بررست

  به جلباب سمن، گل را بياراست   ز مفرش دار مالک پيرهن خواست 

  های خوش منقش به چندين نقش    کشيد آنگه به بر ديبای زرکش 

  هوای مصر راز آن شد عنبرآميز      فرو آويخت زلفين دالويز 

  به قصد قصر شه مرکب براندند    ش در هودج نشاندند  بدان خوبی
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  که شاه آنجا کشيدی رخت، گاهی    نمود از قصر بيرون تختگاهی 

  پی ديدار يوسف آرميده    به پيشش خيل خوبان صف کشيده 

  افروز گرفته آفتاب عالم    قضا را بود ابری تيره آن روز 

  چو خور بر چشم مردم پرتو انداخت    هودج را بپرداخت چو يوسف برج

  که طالع گشته از نيلی سحاب است    !  گمان ناظران را، کفتاب است

  فغان برداشتند از هر کناره    زنان اهل نظاره  ز حيرت کف

  ز لوحش حرف نسخ خويش خواندند     بتان مصر سردرپيش ماندند 

   نهان بودن چه يارا؟سها را جز    بلی، هر جا شود مهر آشکارا، 

  

  ديدن زليخا، يوسف را

  کز او تا يوسف آمد يک دو منزل    دل  زليخا بود ازين صورت، تهی

  ز دل بيرون دهد اندوه خانه    به صحرا شد برون تا ز آن بهانه 

  ولی هر لحظه شد اندوه او بيش    گرفت اسباب عيش و خرمی پيش 

  اش افتاد ه خانه ميلدگرباره ب  اش افتاد  چو در صحرا به خرمن سيل

  اش بود گذر بر ساحت قصر شه    اش بود،  اگر چه روی در منزلگه

  !که گويی رستخيز از مصر برخاست   اين چه غوغاست:چو ديد آن انجمن گفت

  بساط عرض عبرانی غالمی است  اين پی فرخنده نامی است «:يکی گفت

  تچو چشمش بر غالم افتاد بشناخ     زليخا دامن هودج برانداخت 

  خود بيفتاد ز فريادی که زد بی    خواست فرياد  برآمد از دلش بی

  اش رساندند ی خاص خانه به خلوت    روان، هودج کشان هودج براندند 

  خودی آمد به خود باز ز حال بی    اش آن خلوت راز  چو شد منزلگه

  چرا کردی فغان از جان پرسوز؟    ! افروز ازو پرسيد دايه کای دل

  که گردد آفت من هر چه گويم  مادر، چه گويم؟ ای مهربان «: بگف

  ز اهل مصر و وصف او شنيدی،    در آن مجمع غالمی را که ديدی 

  جانان من اوست! فدايش جان من    ز عالم قبله گاه جان من اوست 
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  »درين آوارگی بيچاره، او ساخت   ز خان و مان مرا آواره، او ساخت 

   آتش او زار بگريستچو شمع از    چو دايه آتش او ديد کز چيست 

  !غم شب، رنج روز خود نهان دار  ! ای شمع، سوز خود نهان دار«: بگفت

  ز ابر تيره خورشيدت برآيد      بود کز صبر، اميدت برآيد 

  

  خريدن زليخا يوسف را به اضعاف، در حراج

  سر خريدار شدندش مصريان يک    بازار  چو يوسف شد به خوبی گرم

  در آن بازار بيع او هوس داشت  داشت به هر چيزی که هر کس دسترس 

  :گفت تنيده ريسمانی چند، می    شنيدم کز غمش زالی برآشفت 

  »!که در سلک خريدارانش باشم    همی بس گرچه بس کاسد قماشم «

  »کم و کاست؟ خواهد غالمی بی که می«  : زد از چپ و راست منادی بانگ می

  اش خريدار به يک بدره زر سرخ    يکی شد ز آن ميانه، اول کار 

  زر هزارش بيابی از درستی  از آن بدره که چون خواهی شمارش 

  به منزلگاه صد بدره رساندند    خريداران ديگر رخش راندند 

  به قدر وزن يوسف مشک اذفر      بر آن افزود دولتمند ديگر 

  به وزنش لعل ناب و در مکنون    بر آن دانای ديگر کرد افزون 

  فزودند ز انواع نفايس می      نمودند  بدين قانون ترقی می

  بار مضاعف ساخت آنها را به يک    زليخا گشت ازين معنی خبردار 

  پس زانوی نوميدی نشستند      خريداران ديگر لب ببستند 

  »!برو بر مالک اين قيمت بپيمای  ! اين نکورای«: عزيز مصر را گفت

  ز مشک و گوهر و زر در خزينه     آنچه من دارم دفينه «: بگفتا

  »ادای آن تمام از من کی آيد؟      ک نيمه بهايش برنيايد، به ي

  نه درجی، بلکه برچی پر ز اختر    زليخا داشت درجی پر ز گوهر 

  خراج مصر بودی، بلکه افزون    بهای هر گهر ز آن درج مکنون 

  !ای گوهر جانم فدايش! بده     بگفتا کاين گهرها در بهايش 
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  يل او شاه زمانهکه دارد م      عزيز آورد باز ازنو بهانه 

  !حق خدمتگزاری را به جای آر    !  رو سوی شاه جهاندار«:بگفتا

  که پيش ديده، فرزندی ندارم    بگو بر دل جز اين بندی ندارم 

  !ام که آيد زير فرمان، اين غالم    ام  سرافرازی فزا زين احترام

  »مرا فرزند و شه را بنده باشد      به برجم اختر تابنده باشد 

  ز بذل التماسش سر نپيچيد    ی سنجيده بشنيد   نکتهچو شاه اين

  ز مهر دل به فرزندی گزيدش     اجازت داد حالی تا خريدش 

  زليخا شد ز بند محنت آزاد    به سوی خانه بردش خرم و شاد 

  خليده در رگ جان نشتر مرگ    ای بر بستر مرگ  بودم خفته: که

   منبه آب زندگی شد ياور    درآمد ناگهان خضر از در من 

  ام کرد زمانه ترک جان آزاری    ام کرد  بحمد اهللا که دولت ياری

  عجب ارزان خريدم! بناميزد    جمادی چند دادم جان خريدم 

  

  خدمتگاری نمودن زليخا، يوسف را

  فلک زد سکه بر نام زليخا      گير شد دام زليخا  چو دولت

  به خدمتکاری يوسف ميان بست    نظر از آرزوهای جهان بست 

  مرصع هر يک از رخشان گهرها      ها، زرين کمرها  اجمذهب ت

  مهيا کرد و فارغ بال بنشست  چو روز سال، هر يک سيصد و شصت 

  به دوشش خلعتی از نو کشيدی    به هر روزی که صبح نو دميدی 

  نشد طالع دو روز از يک گريبان      رخ آن آفتاب دلفريبان 

   فرق دادیاش بر هزاران بوسه    چو تاج زر به فرقش برنهادی 

  شدی همراز با پيراهن او    چو پيراهن کشيدی بر تن او 

  مداوای دل ديوانه کردی    مسلسل گيسويش چون شانه کردی 

  تاب بودی، ز روز و رنج او بی    ش خيال خواب بودی  شبانگه که

  نهادی مهد ديبا و حريرش      بيفگندی فراش دلپذيرش 
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  ش ز افسانه رفتیغبار خاطر    فسون خواندی بسی و افسانه گفتی 

  شدی با شمع، همدم در تب و تاب   ی خواب  چو بستی نرگسش را پرده

  چرانيدی به باغ حسن آن ماه    دو مست آهوی خود را تا سحرگاه 

  اش دمساز گشتی گهی با غنچه    گهی با نرگسش همراز گشتی 

  گهی از گلستانش گل چريدی    زارش الله چيدی  گهی از الله

  رساندی شب چو گيسويش به پايان     خايان بدين افسوس پشت دست

  نبود از کار او يک دم قرارش    به روزان و شبان اين بود کارش 

  ش کردی به خاتونی پرستاری  ش کردی  غمش خوردی و غمخواری

  به جان در خدمت معشوق کوشد    بلی عاشق هميشه جان فروشد 

  ندبه چشم از پای او آزار چي    به مژگان از ره او خار چيند  

  بود کافتد قبول خاطر او    به جسم و جان نشيند حاضر او 

  

  ی محنت راه و زحمت چاه را برای زليخا شرح دادن يوسف قصه

  چنين آرد فسانه در ميانه     فسانه  پرداز اين شيرين سخن

  زليخا را عجب دردی و سوزی   که پيش از وصل يوسف بود روزی

   غم فرجام رفتهشکيب از جان    ز دل صبر و ز تن آرام رفته 

  نه در بيرون به کس خرسند گشتی    نه در خانه به کاری بند گشتی 

  آمد و بيرون همی رفت درون می  مژه پر آب و دل پرخون همی رفت 

  ی خورشيد سايه ای مه پايه«: که      بدو گفت آن بلنداقبال دايه 

  که جانت غرق دريای مالل است   دانم که امروزت چه حال است  نمی

  »ز نو رنجی که داری از که داری؟    ن بيقراری از که داری؟ بگو کي

  به کار خويش سرگردانم امروز    من ز خود حيرانم امروز «: بگفتا

  »ز جانم سر زده اين ماتم از کيست   غمی دارم، ندانم کين غم از چيست 

  شبا روزی قرين شد با زليخا    چو يوسف همنشين شد با زليخا 

  گفت غم و اندوه پيشين باز می    فت گ شبی پيش زليخا راز می
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  بسان ريسمان بر خويش پيچيد     زليخا چون حديث چاه بشنيد 

  ست که جانش در غم جانسوز بوده    ست  فتاد اندر دلش کن روز بوده

  به پيش او يقين شد آنچه پنداشت  حساب روز و مه چون نيک برداشت 

  ه باشدها را ها به دل که از دل      بلی داند دلی کگاه باشد 

  به قصد فصد سوی نيش ميلی     ستم که روز کرد ليلی  شنيده

  به وادی رفت خون از دست مجنون    چو زد ليلی يکی نيش از پی خون 

  !ز پندار وجود خود بپرهيز    ! بيا جامی ز بود خود بپرهيز

  !ی خويش مصيقل کن رخ آيينه   ! ی خويش مصفا شو ز مهر و کينه

  نماند سر جانان بر تو مستور        شود چشم دلت روشن بدان نور

  

  تمنا کردن يوسف شبانی را

  شبان اليق بود پيغمبری را     پروری را  به حکم آنکه امت

  همی زد سر تمنای شبانی    ز يوسف با هزاران کامرانی 

  به تحصيل تمنايش عنان تافت    زليخا آن تمنا را چو دريافت 

  ز برايش يک فالخنکه کردند ا    نخستين خواست ز استادان آن فن 

  چو گيسوی معنبر بافتندش   رسن همچون خور از زر تافتندش 

  گنجانم در او خود را چو مويی: که      پخت آرزويی  زليخا نيز می

  اش ز آن سبب دست ببوسم گاه گاه  سبب خود را در او بست  چو نتوان بی

  که يک مو بار خود بر وی ببندم؟    اين را چون پسندم : گفت دگر می

  رمه در کوه و در صحراچرانان     آن پس داد فرمان تا شبانان وز

  مثل و مانند چو گردون چر بره، بی      ای چند  جدا سازند نادر بره

  ز گرگان هرگز آسيبی نديده      چريده  چو آهوی ختن سنبل

  رنگی ز ابريشم فزون در تازه   سان پشمشان چون موی زنگی  زره

  ر برج حمل، خورشيد تابانچو د      ميان آن رمه يوسف شتابان 

  کش کرده، شبان را سگ دنباله  زليخا صبر و هوش و عقل و جان را 
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  که دارندش نگاه از هر گزندی    نگهبانان موکل ساخت چندی 

  نبود از دست بيرون اختيارش    خواست کارش  سان بود تا می بدين

  خواست شاه ملک جان بود وگر می  خواست در صحرا شبان بود  اگر می

  ز شاهی و شبانی هر دو آزاد    زاد  ی در ذات خود بود آن پریول

  

  مطالبه کردن زليخا وصال يوسف را و استغنا نمودن يوسف از وی

  به خوابی و خيالی آرميده      زليخا بود يوسف را نديده 

  دانست خود را آرزويی نمی   بجز ديدارش از هر جست و جويی 

  خواست طبع او بلندیز ديدن     مندی  چو ديد از ديدن او بهره

  که آرد در کنار آن آرزو را    به آن آورد روی جست و جو را 

  ز شوق گل چو الله سينه پر داغ،      بلی نظارگی کيد سوی باغ 

  ز گل ديدن به گل چيدن برد دست  نخست از روی گل ديدن شود مست 

  کرد از آن يوسف کناره ولی می    جست چاره  زليخا وصل را می

  بود ازو يوسف گريزان ولی می     از ديده ريزان زليخا بود خون

  ولی يوسف نظر بر پشت پا داشت    لقا داشت  زليخا رخ بر آن فرخ

  دوخت ولی يوسف ز ديدن ديده می    زليخا بهر يک ديدن همی سوخت 

  ديد جوی او نمی به چشم فتنه      ديد  ز بيم فتنه روی او نمی

  نيفتد چشم بر چشمکه با يارش     نيارد عاشق آن ديدار در چشم 

  به اندک فرصتی از پا درآمد    زليخا را چو اين غم بر سرآمد 

  ی زرد گل سرخش به رنگ الله    برآمد در خزان محنت و درد 

  سروش خميد از بار اندوه سهی    به دل ز اندوه بودش بار انبوه 

  نشست از شمع رخ، تابی که بودش    برفت از لعل لب، آبی که بودش 

  کندی به آن موی جز از پنجه که می    بوی  ف عنبريننکردی شانه زل

  مگر زانو که بر وی رو نهادی      به سوی آينه کم روگشادی 

  شست که اشک از نرگس او سرمه می  جست،  ز سرمه ز آن سيه چشمی نمی
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  زبان سرزنش بگشاد بر خويش  زليخا را چو شد زين غم جگر ريش 

  ! غالم زرخريدهز سودای    !  ای کارت به رسوايی کشيده: که

  بازی؟ ی خود عشق چرا با بنده    تو شاهی بر سرير سرفرازی 

  به وصل چون تويی سر در نيارد    تر آنکه از عجبی که دارد  عجب

  ات رسانند از مالمت صد مالل      زنان مصر اگر دانند حالت 

  سان در دل او داشت خانه، نه ز آن    همی گفت اين، وليکن آن يگانه 

  بدين افسانه دردش را فسون کرد   توانستی برون کرد ش از خاطر  که

  ريزان حال پرسيد ز ديده اشک    زليخا را چو دايه آنچنان ديد 

  !دلم از عکس رخسار تو گلشن  ! ای چشمم به ديدار تو روشن«: که

  دانم تو را اکنون چه حال است نمی  دلت پر رنج و جانت پر مالل است 

  آرامی خويش؟ سوزی ز بی چه می     جان پيوسته در پيش، تو را آرام

  سوختی، معذور بودی اگر می   در آن وقتی که از وی دور بودی، 

  افروختن چيست؟ به داغش شمع جان  کنون در عين وصلی، سوختن چيست؟ 

  »!باش های جهان آزاد می ز غم    ! باش به رويش خرم و دلشاد می

  داد مايهسرشکش را دل از خون     زليخا چون شنيد اينها ز دايه 

  ی مشکل فروريخت به پيشش قصه    ز ابر ديده خون دل فروريخت 

  ای چندان به سر کار، دانا نه    همانا ! ای مهربان مادر«: بگفت

  وز آن جان جهان حاصل چه دارم    دانی که من بر دل چه دارم  نمی

  ولی نبود به من هرگز نگاهش    اش  ز من دوری نباشد هيچ گاه

  دو چشم خود به پشت پای دوزد    فروزد چو رويم شمع خوبی بر

  که پشت پاش به باشد ز رويم      بدين انديشه آزارش نجويم، 

  به پيشانی نمايد صورت چين    بين   چو بگشايم بدو چشم جهان

  آيد خطا نيست که از وی هر چه می  بر آن چين سرزنش از من روا نيست 

  »اعدش، دستبه دستان يافته بر س    به رشکم ز آستين او که پيوست 

  که با حالی چنين، مشکل توان زيست    چو دايه اين سخن بشنيد، بگريست 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١٣٣ 

  به از وصلی بدين تلخی و شوری    فراقی کافتد از دوران، ضروری 

  چنين وصلی دو صد بدبختی آرد    غم هجران همين يک سختی آرد 

  سازی چو ديد از دايه رحم چاره     زليخا با غمی با اين درازی 

  !م بوده به هر کاری هواداری  ! م بوده از تو صد ياریای «: بگفت

  !اش زبان من شو و از من بگوی    ! قدم از تارک من کن به سويش

  رخت را از لطافت ناز پرورد    ! ای سرکش نهال نازپرورد: که

  تر فرزند کم زاد ز تو پاکيزه    عروس دهر تا در زادن افتاد 

  ور نيست تو بهرهپری از خوبی     کمال حسن تو حد بشر نيست 

  ست فتاده در کمندت مبتاليی    ست،  زليخا گرچه زيبا دلربايی

  ز سودايت غم ديرينه دارد    ز طفلی داغ، تو بر سينه دارد 

  ست مانده در تب و تاب وز آن عمری  بارت ديده در خواب  به ملک خود سه

  ندارد جز تو در دل آرزويی   کنون هم گشته زين سودا چو مويی 

  »اگر گاهی کنی سويش نگاهی؟    دد ز جاه چون تو شاهی چه کم گر

  به پاسخ لعل گوهربار بگشود   چو يوسف اين فسون از دايه بشنود 

  !ساز مشو بهر فريب من فسون    ! کای دانا به هر راز: به دايه گفت

  ها که ديد بسا از وی عنايت      زليخا را غالم زر خريدم 

  ی اوست جانم وفاپروردهدل و     ی اوست   کرده گل و آبم عمارت

  گزاری نيارم کردن او را حق    اگر عمری کنم نعمت شماری، 

  که سر پيچم ز فرمان خداوند    ! بر من اين انديشه مپسند: ولی گو

  نهم در تنگنای معصيت پای    ز بدفرمای نفس معصيت زای، 

  ست ی خويشم شمرده امين خانه    ست  به فرزندی عزيزم نام برده

  ی او؟ خيانت چون کنم در خانه    ی او  آب و دانهام جز مرغ  نی

  به دل دانايی از جبريل دارم    به سينه سر از اسراييل دارم 

  ام استحقاق اين کار بود ز اسحاق      اگر هستم نبوت را سزاوار 

  که دارد از ره اين قوم بازم    معاذ اهللا که کاری پيشه سازم 
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  س هوسناکاميد عصمت نف    که من دارم ز فضل ايزد پاک 

  ز گفت او چو زلف خود برآشفت    چو دايه با زليخا اين خبر گفت 

  به سر سايه فکند آن نازنين را    خرامان ساخت سرو راستين را 

  !سرم خالی مبادا از هوايت    ای سر من خاک پايت «: بدو گفت

  ام آگهی نيست سر مويی ز خويش    ز مهرت يک سر مويم تهی نيست 

  ی توست وگر تن، جان به لب آورده    ی توست  هپرورد اگر جان است غم

  »فشان يک قطره خون است ز چشم خون  ز حال دل چه گويم خود که چون است 

  زليخا آه زد کاين گريه از چيست؟  چو يوسف اين سخن بشنيد بگريست 

  که چشم خويش را در گريه بينم؟    مرا چشمی تو، چون خندان نشينم 

  شد از لب همچو چشم خود گهربار    ر چو يوسف ديد از او اندوه بسيا

  که نبود عشق کس بر من خجسته   از گريه ز آنم دل شکسته «: بگفت

  ام ساخت بدنام به دزدی در جهان    چو زد عمه به راه مهر من گام  

  نهال کين من در جانشان کاشت    ز اخوانم پدر چون دوستر داشت 

  کندندبه خاک مصر مهجورم ف      ز نزديک پدر دورم فکندند 

  »که تا عشقت چه آرد بر سر من    شود دل دم به دم خون در بر من 

  ام فروغ تو ز مه داده فراغ    ! زليخا گفت کای چشم و چراغم

  بردن نه نيکوست گمان دشمنی  ات دوست  دارم ز من کز جان فزون می

  تو را از کين من چندين چه بيم است؟   مرا از تيغ مهرت دل دو نيم است، 

  !ببين جاويد دولت خواهی من    ! م در همراهی منبزن يک گا

  منم پيشت به بند بندگی بند    ! جوابش داد يوسف کای خداوند

  !به قدر بندگی فرمای، کارم     برون از بندگی کاری ندارم 

  !ی خويش ام مکن شرمنده بدين لطف    ! ی خويش خداوندی مجوی از بنده

   با عزيز انباز گردم؟درين خوان    ام من تا تو را دمساز گردم؟  کی

  که در وی بگذرانم روزگاری    مرا به گرکنی مشغول کاری 

  !مزن دم جز به وفق آرزويم  چو صبح ار صادقی در مهر رويم، 
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  خالف آن نه رسم دوستداری است    مرا چون آرزو خدمتگزاری است 

  مراد او رضای دوست باشد     دلی کو مبتالی دوست باشد 

  که تا در خدمت از صحبت رهد باز   سخن ساز، از آن يوسف همی داد اين

  به خدمت خواست تا گردد از آن دور    ز صحبت داشت بيم فتنه و شور 

  

  فرستادن زليخا، يوسف را به باغ

  چنين کرد از کهن پيران روايت     چمن پيرای باغ اين حکايت 

  کز آن بر دل ارم را بود داغی    ! زليخا داشت باغی و چه باغی

  گل سوری ز اطرافش دميده  ب و گل، سوری کشيده به گردش ز آ

  به فرقش نارون در چترداری    نشسته گل ز غنچه در عماری 

  گرفته باغ را زو کار، باال      قد رعنا کشيده نخل خرما 

  پی طفالن باغ از شيره پر شير      بسان دايگان پستان انجير 

  دهان برده چو طفل شيرخواره    بر آن هر مرغک انجيرخواره 

  ها فروزان ز زنگاری مشبک    روزان  روغ خور به صحنش نيمف

  ز مشک و زر زمين را داده مايه    به هم آميخته خورشيد و سايه 

  به رنگ عاشقان روی گل زرد    گل سرخش چو خوبان نازپرورد 

  ی سنبل گشاده گره از طره      صبا جعد بنفشه تاب داده 

  پوش ی تر پرنيان زمين از سبزه    سمن با الله و ريحان هم آغوش 

  دو حوض از مرمر صافی چو بلور    به هم بسته در آن نزهتگه حور 

  به عينه هر يکی چون آن دگر يک    شان چون دوديده فرقی اندک  ميان

  نه از زخم تراش آن را خراشی    نه از تيشه در آن، زخم تراشی 

  بندست و پيوند، آفريده که بی    تصور کرده با خود هر که ديده 

  چو کردی جانب آن روضه آهنگ      بهر تسکين دل تنگ زليخا 

  يکی از شهد گشتی چاشنی گير    يکی بودی لبالب کرده از شير 

  از آن يک شير نوشيدی وز اين شهد      پرستاران آن ماه فلک مهد 
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  بخت برای همچو يوسف نيک    ميان آن دو حوض افراخت تختی 

  اغش فرستادبه خدمت سوی آن ب    به ترک صحبتش گفتن رضا داد  

  همه دوشيزه و پاکيزه گوهر،      بر  صد از زيبا کنيزان سمن

  پی خدمت مالزم ساخت آنجا    چو سرو ناز قائم ساخت آنجا 

  »تمتع زين بتان کردم حاللت    ای سر من پايمالت «: بدو گفت

  !ای نوشين لبان، زنهار زنهار«: که    کنيزان را وصيت کرد بسيار 

  !اگر زهر آيد از دستش، بنوشيد    ! يدبه جان در خدمت يوسف بکوش

  مرا بايد کند اول خبردار    بردار  ولی از هر که گردد بهره

  به لوح آرزو نقش فريبی    همی زد گوييا چون ناشکيبی 

  به وقت خواب سوی او کند ميل    که را افتد پسند وی از آن خيل 

  خورد بر از نهال دلربايش    نشاند خويش را پنهان به جايش 

  نثار جان و دل در پايش افشاند    سف را فراز تخت بنشاند چو يو

  به تن راه ديار خويش برداشت  دل و جان پيش يار خويش بگذاشت 

  

  عرضه کردن کنيزان جمال خويش را بر يوسف و يکتاپرست کردن يوسف ايشان را

  انگيز فلک شد نوعروس عشوه    شبانگه کز سواد شعر گلريز 

  گرفت آن صيقلی آيينه در دست    ت ز پروين گوش را عقد گهر بس

  پرداز نمای و عشوه همه دستان    ی ناز  گر در جلوه کنيزان جلوه

  فسون دلبری بر وی دميدند     همه در پيش يوسف کشيدند 

  که کام خود کن از من شکر آميز    يکی شد از لب شيرين شکر ريز 

  که ای ز اوصاف تو قاصر عبارت،    يکی از غمزه سويش کرد اشارت 

  !بيا بنشين به چشم مردم آيين    بين  کنم چشم جهان مقامت می

  !ات بادا هم آغوش که اين سرو امشب    پوش  يکی بنمود سر و پرنيان

  که هستم بی سر و پا حلقه مانند    يکی در زلف مشکين حلقه افکند 

  !ام بيرون در، جای مکن چون حلقه  ! به روی من دری از وصل بگشای
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  بود جويان ز يوسف وصل را می   رويان  ن اللهبدين سان هر يکی ز آ

  وز آن مشت گياه او را فراغی    باغی  ولی بود او به خوبی تازه

  پرستان به صورت بت، به سيرت بت    سر مکر و دستان  بلی بودند يک

  که گردد راهشان در بندگی، راست  خواست  دل يوسف جز اين معنی نمی

   نفی شک، اسرار يقين گفتپی  بديشان هر چه گفت از راه دين گفت 

  !به چشم مردم عالم، عزيزان    ! نخستين گفت کای زيبا کنيزان

  بجز آيين دينداری مجوييد    درين عزت ره خواری مپوييد 

  ست کردگان را رهنمايی که ره گم    ست  ازين عالم برون، ما را خدايی

  که غير او پرستش را سزا نيست    پرستش جز خدايی را روا نيست 

  که داده سر برای سجده دادن    ده بايد آن را سر نهادن به سج

  که پا و سر بود پيشش برابر؟     چرا دانا نهد پيش کسی سر  

  ش جز ننگی چه خيزد ز معبودی    بود معلوم کز سنگی چه خيزد 

  به وعظ، آن غافالن را ساخت آگاه    چو يوسف ز اول شب تا سحرگاه 

   به پای او نهادندسر طاعت      همه لب در ثنای او گشادند 

  دهان جمله شد ز آن شهد، شيرين    يکايک را شهادت کرد تلقين 

  طبع و شادان به يوسف راه، خرم      زليخا جست وقت بامدادان 

  پی تعليم دين شاگرد يوسف     گروهی ديد گرداگرد يوسف 

  ی کار ز سبحه يافته سر رشته    بتان بشکسته و، بگسسته زنار 

  پيوند ميان با عقد خدمت تازه      اوند زبان گويا به توحيد خد

  !دشوب و درام و درای   به يوسف گفت کای از فرق تا پای 

  جمال از جای ديگر داری امروز    به رخ سيمای ديگر داری امروز 

  در ديگر به خوبی بر تو بگشود؟  چه کردی شب که از وی حسنت افزود؟ 

   گفتار نشگفتولی او هيچ ازين   لب گفت  بسی زين نکته با آن غنچه

  داشت دو رخ را از حيا گلرنگ می    داشت  دهان را از تکلم تنگ می

  کرد نگه اال به پشت پا نمی    کرد  سر از شرمندگی باال نمی
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  به چشم مرحمت سويش نديدن    زليخا چون بديد آن سرکشيدن 

  اش سوخت به داغ نااميدی سينه   ز حسرت آتشی در جانش افروخت 

  ی احزان خود کرد رخ اندر کلبه    خود کرد به ناکامی وداع جان 

  

  تضرع کردن زليخا پيش دايه و راهنمايی او زليخا را به ساختن عمارت

  ز حد بگذشت استغنای يوسف    ی سودای يوسف  چو با آن کشته

  به صد مهرش به پيش خويش بنشاند    شبی در کنج خلوت دايه را خواند 

  !روز جان روشن منچراغ اف    ! بخش تن من ای توان«: بدو گفت

  ی توست ور از تن، شير رحمت خورده  ی توست  گر از جان دم زنم پرورده

  به منزلگاه مقصودم رسانی؟     چه باشد کز طريق مهربانی 

  »چه خيزد از مالقات آب و گل را؟    چه پيوندی نباشد جان و دل را، 

  !که نيد با تو از حور و پری ياد    ! جوابش داد دايه کای پريزاد

  که بربايد دل و دين خردمند      مال دلربا دادت خداوند ج

  خارا نهی عشق نهان در سنگ    به کوه ار رخ نمايی آشکارا، 

  !درخت خشک را در جنبش آری  چو بخرامی به باغ از عشوه کاری، 

  چرا چندين کشی آخر زبونی؟    بدين خوبی چنين درمانده چونی؟ 

  ! لطفش آر، از لطف رفتاربه راه    ! به رفتار آور اين نخل رطب بار

  !آيد به رويم که از يوسف چه می    زليخا گفت کای مادر چه گويم 

  گری با وی کنم ساز؟ چسان جوالن    نسازد ديده هرگز سوی من باز 

  بالی من ز ناپروايی اوست      نه تنها آفتم زيبايی اوست 

  !ای حور از جمالت برده مايه«: که      جوابش داد ديگر باره دايه 

  کز آن کار تو را خيزد قراری    ست کاری  ا در خاطر افتادهمر

  که سيم آری به اشتر، زر به خروار    ولی وقتی ميسر گردد آن کار 

  بگويم تا در او صورت گشايی،    بسازم چون ارم، دلکش بنايی 

  کشد شکل تو با يوسف هم آغوش  به موضع موضع از طبعش هنر کوش 
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  در آغوش خودت هر جا ببيند،  چو يوسف يک زمان در وی نشيند  

  شود از جان طلبکار وصالت      بجنبد در دلش مهر جمالت 

  »سان که دانی برآيد کارها ز آن    ز هر سو چون بجنبد مهربانی 

  اش بود مايه به هرچ از زر و سيم    چو بشنيد اين حکايت را ز دايه 

  بدان سرمايه کرد آباد او را    بر آن دست تصرف داد او را 

  که چون شد بر عمارت، دايه گستاخ،    ويند معماران اين کاخ چنين گ

  به هر انگشت دستش صد هنر بيش    به دست آورد استادی هنرکيش 

  قوانين رصد را رهنمايی     به رسم هندسی کار آزمايی 

  نمودی کار پرگار از دو انگشت   اش مشت  چو از پرگار بودی خالی

  مسطر شدی راست آن کار بیبر او   چو بهر خط ز طبعش سر زدی خواست 

  بر ايوان زحل بستی مقرنس    به جستی بر شدی بر تاق اطلس 

  تر، سنگ ز خشت خام گشتی نرم  چو سوی تيشه کردی دستش آهنگ، 

  هزاران طرح زيبا ساز کردی    به طراحی چو فکر آغاز کردی، 

  سبک، سنگ گران از جا پريدی  به سنگ ار صورت مرغی کشيدی 

  سرايی کرد بنياد زر اندوده    دست استاد،  به حکم دايه زرين

  مثل زمانه چو هفت اورنگ بی    در اندرهم، در آنجا هفت خانه 

  رنگ صقالت ديده و صافی و خوش    مرتب هر يک از لون دگر سنگ 

  که هر نقشی و رنگی بود از او گم    به هفتم خانه همچون چرخ هفتم 

  ها ساخت يبا شکلز وحش و طير، ز  مرصع چل ستون از زر برافراخت 

  غزالی ناف او پر مشک اذفر    به پای هر ستونی ساخت از زر 

  های مرصع در تبختر به دم    های زرين صحن او پر   ز طاوس

  که مثلش چشم نادر بين نديده      ميان آن درختی سر کشيده 

  ز زر اغصانش، از پيروزه اوراق    ز سيم خام بودش نازنين ساق 

  زمرد بال، مرغی لعل منقار    يار به هر شاخش ز صنعت بود ط

  نديده هرگز از باد خزان خم    درختی سبز و خرم ! بناميزد
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  مثال يوسف و نقش زليخا    در آن خانه مصور ساخت هر جا 

  ز مهر جان و دل با هم معانق  به هم بنشسته چون معشوق و عاشق 

  ز حسرت در دهانش آب گشتی      اگر نظارگی آنجا گذشتی 

  بر او تابنده هر جا ماه و مهری      آن سپهری همانا بود سقف 

  ز چاک يک گريبان بر زده سر  چون دو پيکر ! عجب ماهی و مهری

  چو در فصل بهاران تازه گلزار    نمودی در نظر هر روی ديوار 

  دو شاخ تازه گل پيچيده با هم    به هر گل گل زمينش بيش يا کم 

  د ناز خفتهدو گل با هم به مه    ز فرشش بود هر جايی شکفته 

  تهی ز آن دو درام و درای    در آن خانه نبود القصه يک جای 

  به يوسف شد فزون شوق زليخا    چو شد خانه بدين صورت مهيا 

  شود ز آن نقش، حرف شوق خوانان    بلی عاشق چو بيند نقش جانان 

  اندازه گردد اسير داغ بی    از آن حرف آتش او تازه گردد 

  اش زليخا دست بگشاد به تزيين    تاد چو شد خانه تمام از سعی اس

  جمال افزود از زرين سريرش    زمين آراست از فرش حريرش 

  رياحين بهر عطرش در هم آميخت      قناديل گهر پيوندش آويخت 

  بساط خرمی انداخت آنجا      ها ساخت آنجا   هه بايستنی

  اش اال يوسف و بس بايست نمی  در آن عشرتگه از هر چيز و هر کس 

  اش نشاند به صدر عزت و جاه    د تا که يوسف را بخواند بر آن ش

  به زلف سرکشش آرام گيرد      فزايش کام گيرد  ز لعل جان

  

  وصف آرايش کردن زليخا

  وز آن ميل دل يوسف به خود خواست    ولی اول جمال خود بياراست 

  ولی افزود از آن خود را رواجی      به زيورها نبودش احتياجی 

  لطافت را نکو آوازگی داد    ازگی داد ز غازه رنگ گل را ت

  هالل عيد را قوس قزح ساخت    ز وسمه ابروان را کار پرداخت 
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  گره در يکدگر زد مشک چين را     نغوله بست موی عنبرين را 

  ز عنبر داد پشتی ارغوان را    ز پشت آويخت مشکين گيسوان را 

  سيه کاری به مردم کرد آغاز   ی ناز  مکحل ساخت چشم از سرمه

  به جانان کرد عرض صورت حال    جا خال  نهاد از عنبر تر جابه

  بر آن آتش دل و جانم سپندست    ست  که رويت آتشی در من فکنده

  که شد مصر جمال، آباد از آن نيل   به مه خطی کشيد از نيل چون ميل 

  که ميلی بود بهر چشم بدخواه     نبود آن خط نيلی بر رخ ماه 

  فتاد آنجاش ميل سرمه از دست    ت اگر مشاطه ديد آن نرگس مس

  کز آن دستان دلی آرد فراچنگ    به دستان داد سيمين پنجه را رنگ 

  اش به دست آيد نگاری کز آن نقش    کاری  به کف نقشی زد او را خرده

  به جانان ز اشک عنابی خبر داد    ی عناب تر داد  به فندق، گونه

  با ستارهقران افکند مه را     نمود از طرف عارض گوشواره 

  اش به حکم آن قران، گردد قرين      که تا آن دولت دنيا و دينش 

  تو پوشيد در بر لباس توبه    چو غنچه با جمال تازه و تر 

  ز گل پر کرد دامان سمن را    مرتب ساخت بر تن پيرهن را 

  سمن در جيب و گل در آستين کرد    شعار شاخ گل از ياسمين کرد 

  بجز آبی تنک بر الله و گل     نديدی ديده گر کردی تامل  

  دو ماهی از دو ساعد کرده آرام    ی خام  عجب آبی در او از نقره

  ز زر کرده دو ماهی را مطوق    ز دستينه دو ساعد ديده رونق 

  که حسنش گيرد از مه تا به ماهی    داد با ساعد گواهی  رخش می

  ی چينی بياراست به زرکش ديبه  چو بر نازک تنش شد پيرهن راست 

  فروزان تاج را بر خرمن مشک    هاد از لعل سيراب و زر خشک ن

  به صحن خانه طاووس خرامان   شد از گوهر مرصع جيب و دامان 

  خيال حسن خود با خود همی بست    شد و آيينه در دست  خرامان می

  عيار نقد خود را يافت کامل    چو عکس روی خود ديد از مقابل 
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  اران ز پيش و پس فرستادپرست  به جست و جوی يوسف کس فرستاد 

  عطارد حشمتی خورشيد جاهی    درآمد ناگهان از در چو ماهی 

  جبين و طلعتی نور علی نور    وجودی از خواص آب و گل دور 

  اش شعله گويی در نی افتاد ز شوق    زليخا را چو ديده بر وی افتاد 

  !ی اهل بصيرت چراغ ديده    ! گرفتش دست، کای پاکيزه سيرت

  زمانی در سياست باشم امروز    ات باشم امروز  اسشن بيا تا حق

  که تا باشد جهان، گويند از آن باز    کنم قانون احسانی کنون ساز 

  اش درون برد به اول خانه ز آن هفت  به نيرنگ و فسون کز حد برون برد 

  به قفل آهنين کرد استوارش    ز زرين در چو داد آن دم گذارش 

  ز دل راز درون خود برون داد  د چو شد در بسته، از لب مهر بگشا

  ات صد شاه، بنده ای همچون من«:که     جوابش داد يوسف سرفکنده 

  !به آزادی دلم را شاد گردان     !  مرا از بند غم آزاد گردان

  »پس اين پرده تنها با تو باشم    مرا خوش نيست کاينجا با تو باشم 

  اش برد نهسخن گويان به ديگر خا    زليخا اين نفس را باد نشمرد 

  دل يوسف از آن اندوه بشکست    بر او قفل دگر محکم فروبست 

  نقاب از راز چندين ساله برداشت    دگر باره زليخا ناله برداشت 

  کشم سر، سرکشی چند؟ اين خوشتر از جان ناخوشی چند؟ به پايت می«:بگفت

  متاع عقل و دين کردم فدايت     تهی کردم خزاين در بهايت 

  رهين طوق فرمانم تو باشی    مانم تو باشی به آن نيت که در

  »به هر ره برخالف من شتابی    نه آن کز طاعت من روی تابی 

  وری نيست به عصيان زيستن طاعت    در گنه فرمان بری نيست «: بگفتا

  بود در کارگاه بندگی، بند    هر آن کاری که نپسندد خداوند 

  »!بادابر آن دست توانايی م      ! بدان کارم شناسايی مبادا

  به ديگر خانه منزلگاه کردند    در آن خانه سخن کوتاه کردند 

  هاش از سينه سر زد دگرسان قصه    زليخا بر درش قفلی دگر زد 
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  همی بردش درون، خانه به خانه    بدين دستور از افسون فسانه 

  ای ديگر همی راند به هر جا نکته  ای ديگر همی خواند  به هر جا قصه

  اش بيرون ز شش در نيامد مهره    ش ميسر به شش خانه نشد کار

  گشاد کار خود از هفتمين جست    به هفتم خانه کرد او را قدم چست 

  سياهی را بود رو در سفيدی      بلی نبود درين ره نااميدی 

  به نوميدی جگر خوردن نشايد     ز صد در گر اميدت برنيايد 

   راهاز آن در سوی مقصد آوری    دری ديگر ببايد زد که ناگاه  

  

  خانه هفتم

  چنين بيرون دهد از پرده آواز    ی راز  سخن پرداز اين کاشانه

  زليخا را ز جان برخاست فرياد    که چون نوبت به هفتم خانه افتاد 

  !ز رحمت پا درين روشن حرم نه  ! به چشم من قدم نه! ای يوسف«: که

  به زنجير زرش زد قفل آهن    در آن خرم حرم کردش نشيمن 

  ز چشم حاسدان دورش حوالی    ، از اغيار خالی حريمی يافت

  اميد آشنايان ز آن گسسته     درش ز آمد شد بيگانه بسته 

  گزند شحنه، آسيب عسس نی  در او جز عاشق و معشوق کس نی 

  پرداز دل عاشق سرود شوق     ی ناز  رخ معشوق در پيرايه

  طمع را آتش اندر جان فتاده    ی ميدان گشاده  هوس را عرصه

  نهاده دست خود در دست جانان     ديده و دل مست جانان زليخا

  خرامان برد تا پای سريرش      ای دلپذيرش  به شيرين نکته

  به آب ديده گفت آن سر و قد را    به باالی سرير افکند خود را 

  !به چشم لطف سوی من نظر کن   ! که ای گلرخ به روی من نظر کن

   از رويم ببندی؟که چشم رحمت    مرا تا کی درين محنت پسندی 

  کرد به يوسف شوق خود اظهار می    کرد  بدين سان درد دل بسيار می

  داشت ز بيم فتنه سر در پيش می  داشت  ولی يوسف نظر با خويش می
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  مصور ديد با او صورت خويش    به فرش خانه سرکافکند در پيش 

  گرفته يکدگر را تنگ در بر      ز ديبا و حرير افکنده بستر 

  نظرگاه خود از جای دگر کرد  وان صرف نظر کرد از آن صورت ر

  به هم جفت آن دو گلرخسار را ديد     اگر در را اگر ديوار را ديد 

  به سقف اندر تماشای همان کرد    رخ خود در خدای آسمان کرد  

  نظر بگشاد بر روی زليخا    فزودش ميل از آن سوی زليخا 

  خورشيد ن تابندهکه تابد بر وی آ    اميد  زليخا ز آن نظر شد تازه

  ز چشم و دل به خونباری درآمد      به آه و ناله و زاری درآمد 

  !به وصل خويش دردم را دوا کن    ! کام من روا کن! که ای خودکام

  !که باشد بر خداوندان خداوند    ! به حق آن خدايی بر تو سوگند

  !به اين خوبی که در عارض نهادت    ! به اين حسن جهانگيری که دادت

  !رفتاری که داری به سرو خوب    ! روی کمانداری که داریبه اب

  !اش خوانی دهان به آن سری که می    ! اش گويی ميان به آن مويی که می

  !به استغنايت از بود و نبودم    ! به استيالی عشقت بر وجودم

  !ز کار مشکلم اين عقده بگشای    ! که بر حال من بيدل ببخشای

  »!ام  خش از خوان وصلت قوت جانبب      ز قحط هجر تو بس ناتوانم 

  که نيد با تو کس را از پری، ياد    ! زاد  جوابش داد يوسف کای پری

  !ام سنگ ی معصومی مزن بر شيشه    ! مگير امروز بر من کار را تنگ

  !مسوز از آتش شهوت تنم را    ! مکن تر ز آب عصيان دامنم را

  !ها صورت اوست نها چون درو برون  ! ها صورت اوست به آن بيچون که چون

  !ست ز برق نور او، خورشيد تابی   ! ست ز بحر جود او، گردون حبابی

  ام من ، بدين پاکيزگی افتاده    ! ام من به پاکانی کز ايشان زاده

  مرا زين تنگنا بيرون گذاری،    که گر امروز دست از من بداری 

  هزاران حق گزاری بينی از من    بزودی کامگاری بينی از من 

  !بسا ديراکه خوشتر باشد از زود    !  جيل در تحصيل مقصودمکن تع
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  که اندازد به فردا خوردن آب    ! زليخا گفت کز تشنه مجو تاب

  نيارم صبر کردن تا شب امروز    ز شوقم جان رسيده بر لب امروز 

  که نتوانی به من يک لحظه خوش زيست    ندانم مانعت زين مصلحت چيست 

  عقاب ايزد و قهر عزيزست    ست مانع من ز آن دو چيز«: بگفتا

  به من صد محنت و خواری رساند    نهادی گر بداند  عزيز اين کج

  کشد از من لباس زندگانی    برهنه کرده تيغ آنسان که دانی 

  که افتد بر زناکاران غرامت    که چون روز قيامت ! زهی خجلت

  »مرا سر دفتر ايشان نويسند     جزای آن جفاکاران نويسند، 

  که چون روز طرب بنشيندم پيش،  ! از آن دشمن مينديش«: تزليخا گف

  ز مستی تا قيامت برنخيزد    دهم جامی که با جانش ستيزد 

  !هميشه بر گنهکاران رحيم است   ! خدای من کريم است: گويی تو می

  سرا باشد دفينه درين خلوت    مرا از گوهر و زر در خزينه 

  »ات ز ايزد عذرخواهکه تا باشد       ات  فدا سازم همه بهر گناه

  که آيد بر کسی ديگر گزندم    ام کافتد پسندم  آن کس نی«: بگفت

  تو را فرمود بهر من کنيزی    خصوصا بر عزيزی کز عزيزی 

  ش؟ به رشوت کی سزد آمرزگاری    ش  گزاری خدای من که نتوان حق

  »درآمرزش کجا رشوت پذيرد؟  به جان دادن چو مزد از کس نگيرد 

  !که هم تاجت ميسر باد، هم تخت    ! شاه نکوبختزليخا گفت کای 

  ست بهانه، نی طريق راست بازی    ست  سازی بهانه، کج روی و حيله

  ز تو اين حيله ديگر نشنوم من    !  معاذ اهللا که راه کج روم من

  التاخير آفات بجنب از جا که فی    ! زبان دربند ديگر زين خرافات

  لل کرد يوسف ديگر آغازتع    زليخا چون به پايان برد اين راز 

  که بردی از سخن وقتم به غارت    ! زليخا گفت کای عبری عبارت

  که خواهم کشتن از دست تو خود را    ! مزن بر روی کارم دست رد را

  ات حالی به گردن شود خون من    نياری دست اگر در گردن من، 
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  چو گل در خون کشم پيراهن خويش  کشم خنجر چو سوسن بر تن خويش 

  پی کشتن عنان سوی تو تابد     پيش تو چون کشته يابد عزيزم

  چو برگ بيد، سبزارنگ خنجر    بگفت اين و کشيد از زير بستر 

  چو زرين ياره بگرفتش سر دست  چو يوسف آن بديد از جای برجست 

  ز يوسف چون بديد آن مهربانی      زليخا ماه اوج دلستانی 

  رح ديگر انداختبه قصد صلح، ط   ز دست خود روانی خنجر انداخت 

  اش کمر کرد ز ساعد طوق، وز ساق  اش پر شکر کرد  لب از نوشين دهان

  ز شوق گوهرش تن را صدف ساخت  به پيش ناوکش جان را هدف ساخت 

  پی گوهر، صدف را مهر نشکست    ولی نگشاد يوسف بر هدف شست 

  ای در کنج خانه به زرکش پرده      فتادش چشم ناگه در ميانه 

  »در آن پرده نشسته پردگی کيست؟     پرده پی چيست؟ اش کرد کن سال

  پرستم اش می به رسم بندگان    آن کس که تا من بنده هستم : بگفت

  سر طاعت نهاده پيش اويم    به هر ساعت فتاده پيش اويم 

  که تا نبود به سوی من نگاهش     اش  درون پرده کردم جايگاه

  بينی، نبيند درين کارم که می      دينی نبيند   ز من آيين بی

  کز اين دينار نقدم نيست يک دانگ  چو يوسف اين سخن بشنيد زد بانگ 

  وز اين نازندگان در خاطر آزرم،   تو را آيد به چشم از مردگان شرم، 

  ز قيوم توانا چون نترسم؟    من از بينای دانا چون نترسم؟ 

  وز آن خوش خوابگه بيدار برخاست    بگفت اين، وز ميان کار برخاست 

  گشاد از هر دری راه گريزش    گشت اندر دويدن گام، تيزش چو 

  پريدی قفل جايی، پره جايی    به هر در کمدی، بی در گشايی 

  کليدی بود بهر فتح در مشت    اشارت کردنش گويی به انگشت 

  به وی در آخرين درگاه پيوست  زليخا چون بديد اين، از عقب جست 

  يراهن دريدهز سوی پشت، پ      پی باز آمدن دامن کشيدش 

  بسان غنچه، پيراهن دريده    برون رفت از کف آن غم رسيده 
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  چو سايه، خويش را انداخت بر خاک   زليخا ز آن غرامت جامه زد چاک 

  ز ناشادی خود فرياد برداشت    خروشی از دل ناشاد برداشت 

  دريغ آن شهد، کز کامم برون رفت   دريغ آن صيد، کز دامم برون رفت 

  

  ر در همان دم و سال از يوسف و زليخارسيدن عزيز مص

  که چون يوسف برون آمد ز خانه،    چنين زد خامه نقش اين فسانه 

  گروهی از خواص خانه، نيزش    برون خانه پيش آمد عزيزش 

  در آن آشفتگی حالش بپرسيد    چو در حالش عزيز آشفتگی ديد 

  تهی از تهمت افشای آن راز    جوابی دادش از حسن ادب باز 

  چهر درون بردش به سوی آن پری    دست بگرفت از سر مهر عزيزش

  »!يوسف با عزيز احوال من گفت«: که   چو با هم ديدشان، با خويشتن گفت 

  ی آن راز برداشت نقاب از چهره    به حکم آن گمان آواز برداشت 

  که با اهلش نه بر کيش وفا زيست؟  آن را سزا چيست ! ای ميزان عدل«: که

  »درين پرده خيانت پيشگی کرد؟    انديشگی کرد؟  به کار خويش بی

  !که کرد اين کج نهادی؟ راست برگوی  ! روی عزيزش داد رخصت کای پری

  به فرزندی شد از لطفت سرافراز   ی عبری کز آغاز  اين بنده«: بگفت

  درون از گرد محنت رفته بودم    درين خلوت به راحت خفته بودم 

  قصد خرمن نسرينم آمدبه       چو دزدان بر سر بالينم آمد 

  که بگشايد ز گنج وصل من بند،    چو دست آورد پيش آن ناخردمند 

  خودی، هشيار گشتم ز حال بی    من از خواب گران بيدار گشتم 

  گريزان شد ز خدمتکاری من    هراسان گشت از بيداری من 

  بختی، در برآورد به روی نيک    رخ از شرمندگی سوی در آورد 

  برون ننهاده پا، در وی رسيدم      دويدم شتابان از قفای وی 

  چو گل افتاد در پيراهنش چاک    گرفتم دامنش را چست و چاالک 

  بيان کند قول مرا، روشن      گشاده چاک پيراهن دهانی 
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  اش به زندان کنی يک چند محبوس    کنون آن به که همچون ناپسندان  

  شنهی دردی که سازد دردناک    و يا خود در تن و اندام پاکش 

  »که گردد عبرتی مر ديگران را    پسندی بر وی اين رنج گران را 

  نه بر جا ديد ديگر خويشتن را  عزيز از وی چو بشنيد اين سخن را 

  زبان را ساخت شمشير مالمت    دلش گشت از طريق استقامت 

  پی بيع تو خالی شد دوصد گنج  چون گشتم گهرسنج «: به يوسف گفت

  ات ز حشمت ساختم عالی مکان    ت ا به فرزندی گرفتم بعد از آن

  کنيزان را پرستار تو کردم      زليخا را هوادار تو کردم 

  صفا کيش و وفا کوش تو گشتند    غالمان حلقه در گوش تو گشتند 

  نکردم رنجه دل در هيچ کارت     به مال خويش دادم اختيارت 

  عفاک اهللا چه بد بود اين که کردی؟    نه دستور خرد بود اين که کردی 

  جز احسان، اهل احسان را مکافات،      شايد درين دير پرآفات  نمی

  به کافر نعمتی طغيان نمودی    تو احسان ديدی و کفران نمودی 

  »!نمک خوردی، نمکدان را شکستی    گزاری رخت بستی  ز کوی حق

  چو موی از گرمی آتش بپيچيد  چو يوسف از عزيز اين تاب و تف ديد 

  !م مپسند گناهی نی، بدين خواری  ری چند؟ای عزيز اين داو«: بدو گفت

  فروغ است دروغ او چراغ بی    گويد دروغ است  زليخا هر چه می

  که گردد کام من از وی ميسر    مرا تا ديده، دارد در پی ام سر 

  ام به هر مکر و فسون خواند به خويش    ام  گهی از پس درآيد گه ز پيش

  ام چشم صل او ننهادهبه خوان و    ام چشم  ولی هرگز بر او نگشاده

  نهم پای خيانت در حريمت؟    که باشم من که با خلق کريمت  

  گرفتم از همه، کنج فراغی    ز غربت داشتم بر سينه داغی 

  به رويم صد در انديشه بگشاد      زليخا قاصدی سويم فرستاد 

  ام برد به همراهی درين خلوتگه    ام برد  های شيرين، از ره به افسون

  سکون عافيت برخاست از من    د خواست از من قضای حاجت خو
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  به صد درماندگی اينجا رسيدم    گريزان رو به سوی در دويدم 

  دريد از سوی پس پيراهنم را      قفای دامنم را ! گرفت اينک

  ست برون زين کار بازاری نبوده   ست  مرا با وی جز اين کاری نبوده

  »!هر چه خواهی! نکاي! بکن بسم اهللا    گناهی  گرت نبود قبول اين بی

  به پاکی ياد کرد اول خدا را    زليخا چون شنيد اين ماجرا را 

  به فرق شاه مصر و تاج و افسر    وز آن پس خورد سوگندان ديگر 

  که دولت ساخت از خاصان شاهش    به اقبال عزيز و عز و جاهش 

  !گواهان چيست؟ سوگند گواه بی    بلی چون افتد اندر دعوی و بند 

  انديشی سوگندخواره دروغ      بسيار، آشکاره کند سوگند 

  »يوسف از نخست اين فتنه انگيخت«: که  پس از سوگند، آب از ديدگان ريخت 

  بينی در نور ديد بساط راست    عزيز آن گريه و سوگند چون ديد 

  زند بر جان يوسف زخمه، چون عود    به سرهنگی اشارت کرد تا زود 

  آيت رحمت تراشدز لوحش     به زخم غم رگ جانش خراشد 

  که گردد آشکار آن سر پنهان    به زندانش کند محبوس چندان 

  

  گناهی يوسف گواهی دادن طفل شيرخواره به بی

  گاه زندان کرد آهنگ، به محنت  چو يوسف را گرفت آن مرد سرهنگ 

  نهان روی دعا در آسمان کرد    به تنگ آمد دل يوسف از آن درد 

  تو را باشد مسلم رازدانی     ! که ای دانا به اسرار نهانی

  که داند جز تو کردن کشف اين راز؟   دروغ از راست پيش توست ممتاز 

  !ام منه تهمت به گفتار دروغ    ام،  ز نور صدق چون دادی فروغ

  که صدق من شود چون صبح روشن    ! گواهی بگذران بر دعوی من

  چو آمد بر هدف تير دعايش،    ز شست همت کشور گشايش 

  که بودی روز و شب پيش زليخا    زنی خويش زليخا در آن مجمع 

  چو جان بگرفته در آغوش خود داشت  سه ماهه کودکی بر دوش خود داشت 
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  ز تومار بيان حرفی نخوانده    چو سوسن بر زبان حرفی نرانده 

  !ز تعجيل عقوبت بر حذر باش  ! تر باش فغان زد کای عزيز، آهسته

  ست يوسف رحمت اولیبه لطف و م    سزاوار عقوبت نيست يوسف 

  سخن با او به قانون ادب راند    عزيز از گفتن کودکی عجب ماند 

  !ات کرده تلقين حسن تقدير خدای  ! ای ناشسته لب ز آاليش شير«: که

  ی عز و شرف سوخت کز آنم پرده  بگو روشن که اين آتش که افروخت؟ 

  که گويم با کسی راز کسی باز    ام نمام و غماز  من نی«: بگفتا

  اش گشته پاره که پيراهن چسان    ! برو در حال يوسف کن نظاره

  زليخا را بود دامن از آن پاک   گر از پيش است بر پيراهنش چاک 

  »بود پاک از خيانت دامن او    ور از پس چاک شد پيراهن او 

  روان تفتيش حال پيرهن کرد  عزيز از طفل چون گوش اين سخن کرد 

  مالمت کرد آن مکاره زن را    چو ديد از پس دريده پيرهن را  

  ست بر آن آزاده اين قيد از تو بوده  ست  که دانستم که اين کيد از تو بوده

  طلبکار غالم خويش گشتی    زه راه ننگ و نام خويش، گشتی 

  وز آن پس جرم خود بر وی فگندی    پسنديدی به خود اين ناپسندی 

  !ر بنشينز خجلت روی در ديوا    ! برو زين پس به استغفار بنشين

  !ی خويش بشو زين حرف ناخوش نامه   ! ی خويش به گريه گرم کن هنگامه

  !به هر کس گفتن اين راز مپسند  ! زبان زين راز دربند! تو ای يوسف

  »که روشن گشت بر ما پاکی تو    همين بس در سخن چاالکی تو 

  به خوش خويی سمر شد در زمانه  عزيز اين گفت و بيرون شد ز خانه 

  !نکو خويی خوش است، اما نه چندين    ! ش است، اما نه چندينتحمل دلک

  که افتد رخنه در سد غيوری    مکن در کار زن چندان صبوری 

  

  ی زليخا گشادن زنان مصر و به تيغ غيرت عشق دست ايشان بريدن زبان به طعنه

  خوشا رسوايی و کوی مالمت     نسازد عشق را کنج سالمت 
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  وز اين غوغا بلند، آوازه گردد    غم عشق از مالمت تازه گردد 

  تنان را تازيانه بود کاهل    های عشق از هر کرانه  مالمت

  شود ز آن تازيانه سير او تيز    چو باشد مرکب رهرو گران خيز 

  اش بلبل آواز جهانی شد به طعن    زليخا را چو بشکفت آن گل راز 

  مالمت را حوالتگاه گشتند    زنان مصر از آن آگاه گشتند 

  زبان سرزنش بر وی گشادند     نيک و بدش در پی فتادند به هر

  دلش مفتون عبرانی غالمی    شد فارغ ز هر ننگی و نامی : که

  ش دورست ز دمسازی و همرازی    تر کن غالم از وی نفورست  عجب

  زند با وی به راهی نه گامی می    کند در وی نگاهی  نه گاهی می

   از مژه بر ديده مسمارزند اين    به هر جا آن کشد برقع ز رخسار 

  از آن رو خاطرش را ميل او نيست    همانا پيش چشم او نکو نيست 

  ز ما ديگر کجا تنها نشستی؟    گر آن دلبر گهی با ما نشستی، 

  فضيحت خواست آن ناراستان را    زليخا چون شنيد اين داستان را 

  زنان مصر را آواز کردند    روان فرمود جشنی ساز کردند 

  هزارش ناز و نعمت در ميانه    م گاه خسروانه چه جشنی، بز

  به ماء الورد عطرآميز کرده      ها لبريز کرده  بلورين جام

  ز مرغ آورده حاضر تا به ماهی  ها هر چه خواهی  در او از خوردنی

  ز لب شکر ز دندان مغز بادام      پی حلواش داده نيکوان وام 

  وسان خرامانبه خدمت همچو طاو    روان هر سو کنيزان و غالمان 

  به مسندهای زرکش خوش نشسته    رويان مصری حلقه بسته   پری

  شايست کردند ز هر کار آنچه می  بايست خوردند  ز هر خوان آنچه می

  خوانان زليخا شکرگويای مدح    چو خوان برداشتند از پيش آنان 

  ترنج و گزلکی بر دست هر تن    ساز پر فن  نهاد از طبع حيلت

  انگيز به ديگر کف ترنجی شادی   کار خود تيز به يک کف گزلکی در

  !به بزم نيکويی باالنشينان    ! بديشان گفت پس کای نازنينان
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  به طعن عشق عبرانی غالمم؟    چرا داريد ازين سان تلخ کامم 

  اش بدين انديشه کردم رهنمون    اش  اجازت گر بود آرم برون

  زويیبجز وی نيست ما را آر    همه گفتند کز هر گفت و گويی 

  پی صفراييان داروی صفراست   ترنجی کز تو اکنون بر کف ماست 

  !برد کسی تا او نيايد نمی      رخش نيکو نيايد  بريدن بی

  »!بگذر سوی ما، ای سرو آزاد«: که    اش فرستاد  زليخا دايه را سوی

  چو گل ز افسون او خوش برنيامد     به قول دايه، يوسف درنيامد 

  در آن کاشانه همزانوی او شد     شد به پای خود زليخا سوی او

  !تمنای دل محنت رسيده    ! به زاری گفت کای نور دو ديده

  به نوميدی فتاد آخر قرارم    ز خود کردی نخست اميدوارم 

  شدم رسوا ميان مردم از تو      فتادم در زبان مردم از تو 

  اعتبارم به نزديک تو بس بی    گرفتم آن که در چشم تو خوارم 

  !ز خاتونان مصرم شرمساری    اعتباری  اری و بیمده زين خو

  دل يوسف به بيرون آمدن نرم    شد از انفاس آن افسونگر گرم 

  برون آمد چو گلزار شکفته    ز خلوت خانه ، آن گنج نهفته  

  ز گلزارش گل ديدار چيدند،     زنان مصر کن گلزار ديدند 

  ن رفتزمام اختيار از دستشا   به يک ديدار کار از دستشان رفت 

  تمنا شد ترنج خود بريدن،    چو هر يک را در آن ديدار ديدن 

  ز دست خود بريدن کرد آغاز    ندانسته ترنج از دست خود باز 

  !بر آمد بانگ از ايشان کاين بشر نيست   چو ديدندش که جز واال گهر نيست 

  ها را نشانه ام سرزنش کز اوی    هست اين، آن يگانه «: زليخا گفت

  همه از عشق اين نازک بدن بود     بر جان من بود مالمت کز شما

  به وصل خويشتن من خواندم او را    مراد جان و تن من خواندم او را 

  اميد روزگارم بر نياورد    ولی او سر به کارم در نياورد 

  ازين پس کنج زندان سازمش جای    اگر ننهد به کام من دگر پای 
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  »گزاری ر در محنتگذارد عم  رسد کارش در آن زندان به خواری 

  ها بريديد ز تيغ مهر او کف   يوسف را چو ديديد «: بديشان گفت

  !بداريد از مالمت کردنم دست  ام هست،  اگر در عشق وی معذوری

  »!درين کارم مددکاری نماييد    ! چو ياران از در ياری در آييد

  نوای معذرت آغاز کردند    همه چنگ محبت ساز کردند 

  بر آن اقليم، حکم او روان است   م جان است يوسف خسرو اقلي«: که

  جمالش حجت معذوری توست    ی رنجوری توست  غمش گر مايه

  »!وز اين نامهربانی شرم بادش    ! دل سنگين به مهرت نرم بادش

  سخن را در نصيحت داد دادند    وز آن پس رو سوی يوسف نهادند 

  !دريده پيرهن در نيکنامی    !  بدو گفتند کای عمر گرامی

  !همی کش گه گهی دامن بر اين خاک  ! زليخا خاک شد در راهت، ای پاک

  !ز تو چون حاجتی خواهد، روا کن    ! به دفع حاجتش حجت رها کن

  زآنکه چون مضطر شود دوست به خواری دوست را از سرکشد پوست! حذر کن

  نهد مادر به زير پای، فرزند    چو از لب بگذرد سيل خطرمند 

  !به روی او در مقصود بگشای    !  ببخشایخدا را، بر وجود خود

  بينی جمالی که چندانش نمی    وگر باشد تو را از وی ماللی 

  ما باشنهانی همدم و همراز      چو زو ايمن شوی، دمساز ما باش

  سپهر حسن را ماه منيريم    نظيريم  که ما هر يک به خوبی بی

  ز خجلت لب فروبندد زليخا     های شکرخا  چو بگشاييم لب

  !زليخا را چه قدر آنجا که ماييم    ين شيرين و شکرخا که ماييم، چن

  پی کام زليخا ياوری شان  شان  چو يوسف گوش کرد افسونگری

  !نه تنها بهر وی، از بهر خود نيز    گذشتن از ره دين و خرد، نيز 

  بگردانيد روی از روی ايشان    پريشان شد ز گفت و گوی ايشان 

  ای حاجت روای اهل حاجات«: که     به حق برداشت کف بهر مناجات

  !گزينان انيس خلوت عزلت      ! نشينان ی عصمت پناه پرده
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  مرا زندان به از ديدار اينان    ام در کار اينان  عجب درمانده

  »!که يک دم طلعت اينان ببينم    به، ار صد سال در زندان نشينم، 

  بنداش  دعای او به زندان ساخت  چو زندان خواست يوسف از خداوند 

  اش راه سوی زندان قضا ننمودی    خواه  اگر بودی ز فضلش عافيت

  های زندان   دلی فارغ ز محنت      برستی ز آفت آن ناپسندان  

  

  به زندان رفتن يوسف

  پرستان همه از خود پرستی بت    دستان  چو از دستان آن ببريده

  بسی از پيشتر شد عصمتش بيش،  دل يوسف نگشت از عصمت خويش 

  ز نور قرب وی نوميد گشتند     آن خورشيد گشتند همه خفاش

  به زندان کردن او تيز کردند      زليخا را غبارانگيز کردند 

  ز دل اين غصه بيرون ريخت يک شب    زليخا با عزيز آميخت يک شب 

  شدم رسوای خاص و عام در مصر  گشتم زين پسر بدنام در مصر «: که

  ام گشته عاشق ی از جانکه من بر و    اند مرد و زن موافق  درين قول

  سوی زندان فرستم اين جوان را    در آن فکرم که دفع اين گمان را 

  بگردانم منادی در منادی   اش به عجز و نامرادی  به هر کوی

  ی خويش که انبازی کند با خواجه    که اين باشد سزای آن بدانديش 

  »سو نشينند از آن ناخوش گمان يک    چو مردم قهر من با او ببينند 

  ز استصواب آن طبعش، بخنديد     ی او را پسنديد  عزيز انديشه

  درين معنی بسی انديشه کردم    من تفکر پيشه کردم «: بگفتا

  نيامد در دلم به ز آنچه گفتی    نچيدم گوهری به ز آنکه سفتی 

  »!ز راه خويشتن بنشان غبارش    به دست توست اکنون اختيارش 

  وی يوسف عنان کيد پيچيدس  زليخا از وی اين رخصت چو بشنيد 

  به اوج کبريا نامت برآرم    گر کامم دهی کامت برآرم «: که

  پی زجر تو زندان ايستاده     وگرنه صد در محنت گشاده 
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  »!از آن بهتر که در زندان نشينی    به رويم خرم و خندان نشينی 

  جوابش! دانی سان که می بداد آن    زبان بگشاد يوسف در خطابش 

  فرهنگ خود گفت به سرهنگان بی      او برآشفت  زليخا از جواب

  اش در بر فکندند خشن پشمينه    که زرين افسرش از سر فکندند 

  به گردن طوق تسليمش نهادند      ز آهن بند بر سيمش نهادند 

  به هر کويی ز مصر آن خر براندند    اش بر خر نشاندند  بسان عيسی

  ديده  شوخهر سرکش غالم«: که      زن منادی برکشيده  منادی

  ی خويش، نهد پا در فراش خواجه    حرمتی پيش  ی بی که گيرد شيوه

  »بدين خواری برندش سوی زندان    بود اليق که همچون ناپسندان 

  به زندانبان زليخا داد پيغام   چو در زندان گرفت از جنبش آرام 

  !ز گردن غل، ز پايش بند بگسل    ! اش مپسند بر دل کزين پس محنت

  !جدا از ديگران، آنجاش جا کن     ! ای او جدا کنيکی خانه بر

  بساط بندگی انداخت يوسف  در آن خانه چو منزل ساخت يوسف 

  در آن منزل به مهراب عبادت    ش بود عادت  رخ آورد آنچنان که

  به شکر آن که از کيد زنان رست    چو مردان در مقام صبر بنشست 

  

  و شاه مصر را کردناحسان يوسف به زندانيان و تعبير خواب ايشان 

  فروغ دولتش ظلمت زدايد     ز مادر هر که دولتمند زايد 

  ی تاتار گردد گل از وی نافه    به خارستان رود، گلزار گردد 

  کند زندانيان را از غم آزاد    به زندان گر درآيد، خرم و شاد 

  شد از ديدار يوسف باغ خندان    چو زندان بر گرفتاران زندان 

  ز بند درد و رنج آزاد گشتند      د گشتند همه از مقدم او شا

  اسير محنت تيمار گشتی،      ای بيمار گشتی  اگر زندانی

  ش خالصی دادی از تيمار و خواری     ش  کمر بستی پی بيمارداری

  سوی تدبير کارش کردی آهنگ    وگر جا بر گرفتاری شدی تنگ 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١٥٦ 

  اش سلخ، ز ناداری نمودی غره    وگر بر مفلسی عشرت شدی تلخ 

  ز عيشش قفل تنگی برگرفتی      رداران کليد زر گرفتی ز ز

  به گرداب خيال افتاده رختی    بختی  وگر خوابی بديديی نيک

  به خشکی آمدی رختش ز گرداب    شنيدی از لبش تعبير آن خواب 

  ز خلوتگاه قربش مانده محروم،    دو کس از محرمان شاه آن بوم 

  آواز ده با وی همدر آن ماتمک    به زندان همدمش بودند و همراز 

  کز آن در جانشان افتاد تابی    به يک شب هر يکی ديدند خوابی 

  يکی را مخبر، از قطع حياتش    ده، خواب از نجاتش  يکی را مژده

  وز آن بر جانشان بار گران بود    ولی تعبير آن ز ايشان نهان بود 

  های خود شنفتند جواب خواب    های خود بگفتند  به يوسف خواب

  يکی را بر در شه بار دادند    وشمال از دار دادند يکی را گ

  رفت به مسندگاه عز و جاه می   رفت  جوان مردی که سوی شاه می

  به وی يوسف وصيت اينچنين کرد    چو رو سوی شه مسندنشين کرد  

  به پيشش فرصت گفتار يابی،    که چون در صحبت شه باريابی 

  افر بری سودکز آن يادآوری و    مرا در مجلسش يادآوری زود 

  نصيبی ز عدل شاه دوران بی    بگويی هست در زندان غريبی 

  که هست اين از طريق معدلت دور    ! گنه مپسند رنجور اش بی چنين

  ی قرب شهنشاه، می از قرابه  مند از دولت و جاه  چو خورد آن بهره

  !اش که بر خاطر نيامد چند سال    چنان رفت آن وصيت از خيالش 

  بر او راه گشايش ناپديدست      يدا کليدست بسا قفال که ناپ

  اش هيچ صانع را گمان نه، به فتح    ز نا گه، دست صنعی در ميان نه 

  وديعت در گشادش هر مرادی    پديد آيد ز غيب او را گشادی 

  ی تدبير، پيوند بريد از رشته  های خود کند  چو يوسف دل ز حيلت

  ايزدی، دستاش فيض فضل  گرفت    ز پندار خودی و بخردی رست 

  به خوابش هفت گاو آمد پديدار    شبی سلطان مصر آن شاه بيدار 
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  به خوبی و خوشی از يکدگر به    همه بسيار خوب و سخت فربه 

  پديد آمد سراسر خشک و الغر    وز آن پس هفت ديگر در برابر 

  بسان سبزه آن را پاک خوردند    در آن هفت نخستين روی کردند 

  که دل ز آن قوت بردی، ديده توشه    خوشه بدين سان سبز و خرم هفت 

  بر آن پيچيد و کردش سر به سر خشک    برآمد وز عقب هفت دگر خشک 

  ز هر بيداردل تعبير آن خواست  چو سلطان بامداد از خواب برخاست 

  ی وهم و خيال است فراهم کرده    همه گفتند کاين خواب محال است 

  بيری نداردبجز اعراض تد     به حکم عقل تعبيری ندارد  

  ز روی کار يوسف پرده برداشت  جوان مردی که از يوسف خبر داشت 

  ست دانی که در حل دقايق خرده  ست  در زندان همايونفر جوانی«: که

  »وز او تعبير خوابت آورم باز    اگر گويی بر او بگشايم اين راز 

  »چه بهتر کور را، از چشم روشن؟   اذن خواهی چيست از من؟ «: بگفتا

  به يوسف حال خواب شه بيان کرد     شد جانب زندان جوان مرد روان

  اند به اوصاف خودش وصاف حال  اند  گاو و خوشه هر دو سال«: بگفتا

  ات خبر ده بود از خوبی سال    چو باشد خوشه سبز و گاو فربه 

  آور ات قصه بود از سال تنگ   چو باشد خوشه خشک و گاو الغر 

  ود باران و آب و کشت و دانهب      های هفت گانه  نخستين سال

  وز آن پس هفت سال ديگر آيد     همه عالم ز نعمت پر بر آيد 

  ز تنگی جان خلق آزرده گردد    های پيشين خورده گردد  که نعمت

  نرويد از زمين شاخ گيايی      نبارد ز آسمان ابر عطايی 

  دستان جان سپارند ز تنگی تنگ    داران دست دارند  ز عشرت مال

  »و دهد جان! که گويد آدمی نان    کم شود بر خوان دوران چنان نان 

  حريف بزم شاه دادگر گشت  جوان مرد اين سخن بشنيد و برگشت 

  دل شاه از غمش چون غنچه بشکفت    حديث يوسف و تعبير او گفت 

  کز او به گرددم اين نکته باور    ! خيز و يوسف را بياور«: بگفتا
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  » خود بگويد خوشترست آنولی گر  سخن کز دوست آری، شکرست آن 

  ببرد اين مژده سوی آن يگانه    دگر باره به زندان شد روانه 

  »!سوی بستان سرای شاه نه گام  !  ای سرو رياض قدس، بخرام«: که

  گناهی کسی را، بی که چون من بی    من چه آيم سوی شاهی «: بگفتا

  ست؟ ز آثار کرم مايوس کرده    ست  ها محبوس کرده به زندان سال

  اول بفرمای: ازين غمخانه، گو    گر خواهد که من بيرون نهم پای ا

  ها بريدند، ز حيرت در رخم کف    که آنانی که چون رويم بديدند 

  نقاب از کار من روشن گشايند    به يک جا چون ثريا با هم آيند 

  چرا رختم سوی زندان کشيدند؟  که جرم من چه بود، از من چه ديدند؟ 

  که پاک است از خيانت دامن من    شاه، روشن بود کاين سر شود بر 

  »پيشگی نيست در انديشه، خيانت    انديشگی نيست  مرا پيشه، گناه

  زنان مصر را کردند آگاه  جوان مرد اين سخن چون گفت با شاه 

  ی آن شمع گشتند همه پروانه    سر جمع گشتند  که پيش شاه يک

  د چون شمعزبان آتشين بگشا    چو ره کردند در بزم شه آن جمع 

  !که بر وی تيغ بدنامی کشيديد؟    کز آن شمع حريم جان چه ديديد، 

  اش نموديد؟ چرا ره سوی زندان    ز رويش در بهار و باغ بوديد، 

  کی از دانا سزد بر گردنش غل؟     بتی کزار باشد بر تنش گل، 

  به پايش چون نهد جز آب، زنجير؟    ش نيست تاب باد شبگير  گلی که

  !فر هم تاج و هم تخت به تو فرخنده    ! بخت ای شاه جوانزنان گفتند ک

  بجز عز و شرفناکی نديديم    ز يوسف ما بجز پاکی نديديم 

  که بود از تهمت، آن جان جهان، پاک    نباشد در صدف گوهر چنان پاک 

  زبان از کذب و جان از کيد، رسته      زليخا نيز بود آنجا نشسته 

  های عشقش، پاک کرده رياضت    های پنهان زير پرده،   ز دستان

  چو صبح راستين، از صدق دم زد    ش از جان علم زد  فروغ راستی

  منم در عشق او گم کرده راهی    نيست يوسف را گناهی «: بگفتا
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  های من افتاد ها از غم در آن غم    های من افتاد  به زندان از ستم

  کنون واجب بود او را تالفی    جفايی کو رسيد او را ز جافی 

  »به صد چندان بود يوسف سزاوار    ر احسان کيد از شاه نکوکار ه

  چو گل بشکفت و چون غنچه بخنديد    ی سنجيده بشنيد  چو شاه اين نکته

  اش آرند بدان خرم سرا بستان    اش آرند  اشارت کرد کز زندان

  مقام شه نشايد جز سر تخت    به ملک جان بود شاه نکوبخت 

  

  وفات عزيز مصر و تنهايی زليخابيرون آمدن يوسف از زندان و 

  تلخی نباشد عيش، شيرين که بی    ست ديرين  درين دير کهن رسمی

  طلوع صبح کردش کارسازی   شب يوسف چو بگذشت از درازی 

  خطاب آمد به نزديکان درگاه    پی تعظيم و اکرام وی از شاه 

  به ميدانی ز هر جانب دو فرسنگ    کز ايوان شه خورشيداورنگ 

  های خود را عرضه دادند تجمل     به زندان ايستادند دو رويه تا

  های خاص خسروانه به خلعت    چو يوسف شد سوی خسرو روانه 

  چو کوهی گشته در زر و گهر غرق     فراز مرکبی از پای تا فرق 

  فرود آمد ز رخش تيز رفتار      چو آمد بارگاه شه پديدار 

   بخت بشتافتبه استقبال او چون   ز قرب مقدمش چون شه خبر يافت 

  راند های خوش با وی سخن به پرسش    به پهلوی خودش بر تخت بنشاند 

  درآمد لعل نوشينش به تقدير  نخست از خواب خود پرسيد و تعبير 

  بپرسيدش ز هر کاری و حالی    وز آن پس کردش از هر جا سالی 

  اش چنانک آمد از آن گفتن شگفت    اش  جواب دلکش و مطبوع گفت

  ز تو تعبير آن روشن شنيدم،  ين خوابی که ديدم، ا«: در آخر گفت

  »غم خلق جهان خوردن توانيم؟    چسان تدبير آن کردن توانيم؟ 

  که ابر و نم نيفتد در تراخی      بايد ايام فراخی «: بگفتا

  که نبود خلق را جز کشت، کاری    منادی کردن اندر هر دياری 
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  ر توشهنهندش همچنان از به    چو از دانه شود آگنده خوشه 

  نيارد روزگار قحط و تنگی    چو باشد خوشه در خانه، درنگی 

  به قدر حاجت خود ز آن ذخيره    برد هر کس برای عيش تيره 

  که از دانش بود با وی دليلی      ولی هر کار را بايد کفيلی  

  چو داند کار را کردن تواند      به دانش غايت آن کار داند 

  »که نيد ديگری چون من پديدار    ! به من تفويض کن تدبير اين کار

  به ملک مصر دادش سرفرازی    چو شاه از وی بديد اين کارسازی 

  به ملک مصر دادش سرفرازی    چو شاه از وی بديد اين کارسازی 

  ی ميدان او کرد زمين را عرصه     ی فرمان او کرد  سپه را بنده

  به صد عزت عزيز مصر خواندش    به جای خود به تخت زر نشاندش 

  به قدر اين بلندی ارجمندی،     يوسف را خدا داد اين بلندی چو

  لوای حشمت او سرنگون گشت    عزيز مصر را دولت زبون گشت 

  به زودی شد هدف تير اجل را    دلش طاقت نياورد اين خلل را 

  ز بار هجر يوسف پشت خم کرد    زليخا روی در ديوار غم کرد 

   يوسف خاطر آزادنه از اندوه     نه از جاه عزيزش خانه آباد 

  درين حرمان سرا کار وی اين است    فلک کو ديرمهر و زودکين است 

  يکی را افکند چون سايه بر خاک  يکی را برکشد چون خور بر افالک 

  

  ابتالی زليخا به محنت فراق بعد از وفات عزيز مصر

  ز هر شادی و غم آزاد باشد      دلی کز دلبری ناشاد باشد 

  ای پيرامن او نگردد شادی      و غمی ديگر نگيرد دامن ا

  ی مرغان بر او تنگ جهان چون خانه    زليخا بود مرغی محنت آهنگ 

  رفت حديثش از زبان او نمی    رفت  غم يوسف ز جان او نمی

  نماند اسباب دولت هيچ چيزش،  درين وقتی که رفت از سر عزيزش 

  انيس خاطر افگار او بود    خيال روی يوسف يار او بود 
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  ای کرد خانه وطن در کنج محنت    ای کرد  وی در ويرانهبه يادش ر

  ريخت مگر خوناب خون ناب می  ريخت  ز مژگان دم به دم خوناب می

  ريخت آبی بر لب او مژه می    چو بود از تاب دل، سوزان تب او 

  رويی از آن خونابه بودش سرخ    شست از رخ آن خونابه گويی  نمی

  ی خون شم خود گشادی چشمهچو چ    گهی کندی به ناخن روی گلگون 

  تراشيد ز جان جز نقش جانان می    خراشيد  گهی سينه گهی دل می

  ز هجران رنج و تيمار وی اين بود    ها کار وی اين بود  فراوان سال

  به رنگ شير شد موی چو قيرش    جوانی، تيره گشت از چرخ پيرش 

  گير به جای زاغ شد بوم آشيان    گريزان گشت زاغ از تير تقدير 

  اش افتاد ی نسرين شکن در صفحه    اش افتاد  به روی تازه چون گلچين

  سرش چون حلقه همراز قدم شد    سهی سروش ز بار عشق خم شد 

  ز بزم وصل، همچون حلقه بيرون  نه سر، نی پای بود از بخت واژون 

  اش گم، ی بينايی چو شد سرمايه    درين نم ديده خاک، از خون مردم 

  ی خويش که جستی گم شده سرمايه  ی سرش پيش به پشت خم از آن بود

  سرش ز افسر تهی، پايش ز خلخال  به سر بردی در آن ويران، مه و سال  

  های گوهرش گوش سبک از دانه    اش دوش  های اطلس تهی از حله

  به از مهد حرير حورگستر    اش از خاک بستر  به مهر يوسف

  م جانشنبودی غير او آرا    بر زبانش » !يوسف«نرفتی غير 

  پس زانوی خاموشی نشستند    خبرگويان ز يوسف لب ببستند 

  ای خواست به راه يوسف از نی خانه    زليخا را ز تنهايی چو جان کاست 

  چون موسيقار پر فرياد و ناله      بستی حواله  بدو کردند نی

  جدا برخاستی از هر نی آواز    چو کردی از جدايی ناله آغاز 

  ز آهش شعله اندر نی گرفتی    فتی چو از هجر آتش اندر وی گر

  خروشان بر گذرگاهش نشستی    به حسرت بر سر راهش نشستی 

  به طنزش کودکان کردندی آگاه    يوسف رسيدی خيلی از راه  چو بی
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  »به رويی رشک مهر و ماه، يوسف  اينک در رسيد از راه، يوسف «: که

  !نانيابم نشان، ای نازني نمی    از يوسف در اينان «: زليخا گفتی

  که نيد بوی يوسف در دماغم    ! به دل زين طنز مپسنديد داغم

  »ی تاتار گردد جهان پر نافه    به هر منزل که آن دلدار گردد 

  کز ايشان در دل افتادی شکوهی    چو يوسف در رسيدی با گروهی 

  »درين قوم از قدوم او اثر نيست  از يوسف خبر نيست «: بگفتندی که

  »!قدوم دوست را از من مپوشيد    ! شيددر فريب من مکو«: بگفتی

  »!دور شو، دور«ز چاووشان، نوای    چو کردی گوش آن حيران مهجور 

  »به صد محنت درين دوری صبورم  من عمری ست دورم «: زدی افغان که

  ز خود کردی فراموش اوفتادی    هوش اوفتادی   بگفتی اين و بی

  بست رفتی نیچنان بيخود، در آن     ز جام بيخودی از دست رفتی 

  اش کار و باری نبودی غير ازين    بدين دستور بودی روزگاری 

  

  التفات نکردن يوسف به زليخا در کفر و التفات به وی پس از توحيد

  هوای دولت ديدار بينی      نشينی  زليخا کرد بعد از ره

  اش بود که عمری در پرستش کاری   شبی سر پيش آن بت بر زمين سود 

  !سر من در عبادت پايمالت    ! جانم جمالتی  ای قبله«: بگفت

  برون شد گوهر بينش ز دستم  پرستم  ست کز جان می تو را عمری

  !ام را ی بينايی به چشمم بازده    ! ام را به چشم خود ببين رسوايی

  !بده چشمی که رويش بينم از دور    ز يوسف چند باشم مانده مهجور؟ 

  يوسف بر آمدصهيل ابلق     چو شاه خور به تخت خاور آمد 

  گرفت از راه يوسف تنگنايی     برون آمد زليخا چون گدايی 

  ز دل ناله، ز جان فرياد برداشت    به رسم دادخواهان داد برداشت 

  !به حالی شد که او را کس مبيناد    کس از غوغا، به حال او نيفتاد 

  رفت کرد و می ز آه آتش فشان می    رفت  کرد و می ز درد دل فغان می
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  دو صد شعله به يک مشت نی آورد  ی خود چون پی آورد   خانهبه محنت

  زبان بگشاد تسکين الم را    به پيش آورد آن سنگين صنم را 

  !به هر راهی که باشم سنگ راهم    ! که ای سنگ سبوی عز و جاهم

  به سنگی گوهر قدرت شکستن  ! تو سنگی، خواهم از ننگ تو رستن

  اش پاره پاره  آسا شکستخليل   بگفت اين، پس به زخم سنگ خاره 

  به آب چشم و خون دل وضو ساخت    شکستن چون بپرداخت  ز شغل بت

  :به درگاه خدای پاک ناليد    تضرع کرد و رو بر خاک ماليد 

  ،!به آن بر خود جفا کردم، خدايا    ! اگر رو بر بت آوردم، خدايا«

  !خطا کردم، خطای من بيامرز    ! به لطف خود جفای من بيامرز

  !آنچ از من ستاندی! به من ده باز    گرد خطا از من فشاندی،  چو آن 

  کنان بازش سرراه گرفت افغان  چو برگشت از ره، آن بر مصريان شاه 

  !ز ذل و عجز کردش سرفکنده   ! پاکا، آنکه شه را ساخت بنده«: که

  »!نهاد از عز و جاه خسروی تاج    ی مسکين محتاج،  به فرق بنده

  برفت از هيبت آن هوش يوسف   گوش يوسف چو جا کرد اين سخن در

  که برد از جان من تاب و توان را  خوان را،  به حاجب گفت کاين تسبيح

  !به جوالنگاه اخالص من آور    ! ی خاص من آور خانه به خلوت

  وز اين ادبار و اقبالش بپرسم    که تا يک شمه از حالش بپرسم 

   تاثيری عجب کردعجب ماندم، که  کز آن تسبيح چون شور و شغب کرد 

  کالمش را کی اين تاثير باشد؟    گرش دردی نه دامنگير باشد، 

  به خلوتگاه خود بنشست يوسف،    ز غوغای سپه چون رست يوسف 

  !به خوی نيک در عالم فسانه    ! درآمد حاجب از در، کای يگانه

  که در ره مرکبت را شد عنانگير    ستاده بر در اينک آن زن پير 

  »!ش هست آن را دوا کن اگر دردی    !  را روا کنحاجت او«: بگفتا

  »که با من باز گويد حاجت خويش  انديش  او نيست ز آن سان کوته«: بگفت

  »حجاب از حال خود، هم خود گشايد    تا درآيد ! اش ده رخصت«: بگفتا



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١٦٤ 

  درآمد شادمان در خلوت خاص  چو رخصت يافت، همچون ذره رقاص 

  دهان پرخنده يوسف را دعا گفت  ت چو گل خندان شد و چون غنچه بشکف

  ز وی نام و نشان وی طلب کرد    ز بس خنديدنش يوسف عجب کرد 

  تو را از جمله عالم برگزيدم   آنم که چون روی تو ديدم «: بگفت

  بينی رسيدم بدين پيری که می    جوانی در غمت بر باد دادم  

  »مرا يک بارگی کردی فراموش    گرفتی شاهد ملک اندر آغوش 

  ترحم کرد و بر وی زار بگريست  يوسف زين سخن دانست کو کيست چو 

  »سان در وبال است؟ چرا حالت بدين  اين چه حال است؟ ! ای زليخا«: بگفتا

  زليخا فتاد از پا زليخا، بی  » !ای زليخا«چو يوسف گفت با وی 

  برفت از لذت آوازش از هوش    شراب بيخودی زد از دلش جوش 

  حکايت کرد يوسف با وی آغاز   ه خود باز چو باز از بيخودی آمد ب

  »!از دست شد دور از وصالت«: بگفت    » کو جوانی و جمالت؟«: بگفتا

  »!از بار هجر جانگدازت«: بگفت    » خم چرا شد سرو نازت؟«: بگفتا

  »!تو غرق خون است از بس که بی«: بگفت  » نور چون است؟ چشم تو بی«: بگفتا

  »به فرق آن تاج و ديهيمی که بودت؟   ؟ کو زر و سيمی که بودت«: بگفتا

  ز وصفت بر سر من گوهر افشاند  از حسن تو هر کس سخن راند «: بگفت

  اش پاداش کردم به گوهر پاشی    سر و زر را نثار پاش کردم 

  »!کنون دل گنج عشق، اينم که هستم    نماند از سيم و زر چيزی به دستم 

  » تو کيست امروز؟ضمان حاجت    حاجت تو چيست امروز؟ «: بگفتا

  نخواهم جز تو حاجت را ضمانی    ام آزرده جانی  از حاجت«: بگفت

  به شرح آن گشايم از زبان، بند    اگر ضامن شوی آن را به سوگند 

  »غم و درد دگر بر خود پسندم    وگر نی، لب ز شرح آن ببندم 

  به آن معمار ارکان نبوت،     به آن کان فتوت : قسم گفتا«

  لباس حلت از يزدان رسيدش،    ريحان دميدش کز آتش الله و 

  »!روا سازم به زودی، گر توانم  که هر حاجت که امروز از تو دانم  
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  بدان گونه که خود ديدی و دانی    اول جمال است و جوانی «: بگفت

  »گلی از باغ رخسار تو چينم    دگر چشمی که ديدار تو بينم 

   لب آب بقا راروان کرد از دو      بجنبانيد لب، يوسف دعا را 

  رخش را خلعت فرخندگی داد    اش را زندگی داد  جمال مرده

  وز آن شد تازه، گلزار شبابش     به جوی رفته باز آورد آبش 

  درآمد در سواد نرگسش نور   اش دور  سپيدی شد ز مشکين مهره

  ی خامش برون رفت شکنج از نقره    اندامش برون رفت  خم از سرو گل

  ز عهد پيشتر هم بيشتر شد    گر شد جمالش را سر و کاری د

  »!مراد ديگرت گر هست، برگوی  ! اين نکوخوی«: اش گفت دگر ره يوسف

  که در خلوتگه وصلت نشينم    غير ازينم، : مرادی نيست گفتا«

  به شب رو بر کف پای تو باشم    به روز اندر تماشای تو باشم 

  شکر چينم ز لعل نوشخندت      ی سرو بلندت  فتم در سايه

  »به کام خويش بينم کار خود را     م مرهم دل افگار خود را نه

  زمانی سر به پيش افکند خاموش  چو يوسف اين تمنا کرد از او گوش 

  »آری«گفت و نه » نی«جواب او نه     نظر بر غيب، بودش انتظاری 

  که آواز پر جبريل برخاست  ميان خواست حيران بود و ناخواست 

  رساند ايزد پاک سالمت می    ! پيام آورد کای شاه شرفناک

  به تو عرض نيازش را شنيديم،    که ما عجز زليخا را چو ديديم 

  به تو باالی عرشش عقد بستيم     دلش از تيغ نوميدی نخستيم 

  که بگشايد به آن از کار او بند    !  ش کن جاويد پيوند تو هم عقدی

  »شود زاينده ز آن عقدت گهرها     ز عين عاطفت يابی نظرها 

  

  د نکاح بستن يوسف با زليخاعق

  که بندد با زليخا عقد پيوند    چو فرمان يافت يوسف از خداوند 

  نهاد اسباب جشن اندر ميانه    اساس انداخت جشن خسروانه 
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  به تخت عز و صدر جاه بنشاند    شه مصر و سران ملک را خواند 

  بر آيين جميل و صورت خوب    به قانون خليل و دين يعقوب 

  به عقد خويش يکتا گوهر آورد    عقد خود درآورد زليخا را به 

  کنار خويش بالين سرش کرد   ز رحمت جای بر تخت زرش کرد 

  ی نشکفته را چيد، ز باغش غنچه    چو يوسف گوهر ناسفته را ديد 

  »گل از باد سحر نشکفته چون ماند؟  اين گهر ناسفته چون ماند؟ «: بدو گفت

  ست ی باغم نچيده  او غنچهولی    ست  جز عزيزم کس نديده«: بگفتا

  !به وقت کامرانی سست رگ بود    به راه جاه اگر چه تيزتگ بود 

  ز تو نام و نشان پرسيده بودم    به طفلی در، که خوابت ديده بودم 

  به من اين نقد را بسپرده بودی    بساط مرحمت گسترده بودی 

  که کوته ماند از آن دست خيانت،      بحمد اهللا که اين نقد امانت 

  »آفتی تسليم کردم به تو بی    دوصد بار ارچه تيغ بيم خوردم، 

  اش مهر بر مهر شنيد، افزود از آن  چهر  چو يوسف اين سخن را ز آن پری

  !کجا معشوق با عاشق ستيزد    ز حرفی کز کمال عشق خيزد 

  

  وفات يافتن يوسف و هالک شدن زليخا از مفارقت وی

  صل دايمش آرام دل يافتبه و    زليخا چون ز يوسف کام دل يافت 

  زيست های جهان آزاد می ز غم  زيست  به دل خرم، به خاطر شاد می

  اش در آن دولت ز چل بگذشت سال      تمادی يافت ايام وصالش 

  بر فرزند، بل فرزند فرزند      پياپی داد آن نخل برومند 

  اش، زد رهزن خواب ره بيداری    شبی بنهاده يوسف سر به مهراب 

  به رخ چون خور نقاب نور بسته      ا مادر نشسته پدر را ديد ب

  !کشيد ايام دوری دير، بشتاب    ! ندا کردند کای فرزند، درياب

  ها ز فيض صبح شادان که شد دل    به ديگر روز، يوسف بامدادان 

  برون آمد به آهنگ سواری      به برکرده لباس شهرياری 
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  ! بيش تعجيلمکن زين«: بدو گفتا    چو پا در يک رکاب آورد، جبريل 

  که سايد بر رکاب ديگرت پای    امان نبود ز چرخ عمر فرسای 

  »!بکش پا از رکاب زندگانی    ! عنان بگسل ز آمال و امانی

  ز شادی شد بر او هستی فراموش  چو يوسف اين بشارت کرد ازو گوش 

  يکی از وارثان ملک را خواند     ز شاهی دامن همت بيفشاند 

  های نيک اندرز کردش به خصلت    ش به جای خود شه آن مرز کرد

  داشت زيبی که باغ خلد از آن می    به کف جبريل حاضر دشت سيبی 

  روان آن سيب را بوييد و جان داد  چو يوسف را به دست آن سيب بنهاد 

  ز جان حاضران افغان برآمد    چو يوسف را از آن بو جان برآمد 

   افتادصدا در گنبد فيروزه     ز بس باال گرفت آواز فرياد 

  پر از غوغا زمين و آسمان چيست؟  زليخا گفت کاين شور و فغان چيست؟ 

  به سوی تخته رو کرد از سر تخت    بخت   بدو گفتند کن شاه جوان

  وطن بر اوج کاخ المکان کرد    ی تنگ جهان کرد  وداع کلبه

  اش ز تن رفت فروغ نير هوش  چو بشنيد اين سخن از خويشتن رفت 

  سه روز افتاد همچون سايه بر خاک    سرو چاالک ز هول اين حديث، آن

  سماع آن ز خود بردش دگر بار  چو چارم روز شد ز آن خواب بيدار 

  رفت سوز از خود همی سه بار اين سان سه روز از خود همی رفت به داغ سينه

  ز يوسف کرد اول پرسش آغاز    چهارم بار چون آمد به خود باز 

  که همچون گنج در خاکش نهادند    جز اين از وی خبر بازش ندادند 

  گريبان چاک زد چون صبح صادق    نخست از دور چرخ ناموافق 

  زد تپانچه بر رخ گلرنگ می    زد  به سينه از تغابن سنگ می

  ز زور پنجه آن را ساخت رنجه    به سوی فرق نازک برد پنجه 

  به چيدن سنبلستان را تنک کرد   ز ريحان سرو بستان را سبک کرد 

  ی ناشاد برداشت فغان از سينه   وحه، ز جان فرياد برداشت ز دل ن

  ی ياری نه اين بود به ياران شيوه    وفاداری نه اين بود ! وفادار«
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  که بيرون نايد اال از گل من    عجب خاری شکستی در دل من 

  »به يک پرواز کردن سويت آيم    همان بهتر کز اينجا پر گشايم 

  به رحلتگاه يوسف شده روانه    خانه  به يک جنبش از آن اندوه

  ای از خاک نمناک بجز خرپشته    نديد آنجا نشان ز آن گوهر پاک 

  به خاک انداخت خود را همچو سايه    بر آن خرپشته آن خورشيدپايه 

  !زد ز دل کای وای من وای فغان می    گهی فرقش همی بوسيد و گه پای 

  ودماز آن پيچان رود بر چرخ د    زدی آتش به خاشاک وجودم  

  به رسم خاک بوسی سرنگون شد  چو درد و حسرتش از حد فزون شد 

  دو نرگس را ز نرگس دان برآورد    دو چشم خود به انگشتان درآورد 

  که نرگس کاشتن در خاک بهتر    ی سر  به خاک وی فکند از کاسه

  به مسکينی زمين بوسيد و جان داد    به خاکش روی خون آلود بنهاد 

  به بوی وصل جانانش برآيد  انش برآيد خوش آن عاشق که چون ج

  فغان و ناله بر گردون کشيدند    حريفان حال او را چون بديدند 

  همی کردند بر وی با دو صد درد   هر آن نوحه که بهر يوسف او کرد 

  چو برگ گل ز باران بهاران    باران  بشستندش ز ديده اشک

  چستبر او کردند زنگاری کفن     بسان غنچه کز شاخ سمن رست 

  اش در خاک کردند به جنب يوسف    اش رخ پاک کردند  ز گرد فرقت

  پيران روايت که دارد از کهن    ولی دانای اين شيرين حکايت 

  که جسم پاک يوسف يافت تحويل،    چنين گويد که با هر جانب از نيل 

  به جای نعمت انواع بال خاست    به ديگر جانبش قحط و وبا خاست 

  اش نهادند که در تابوتی از سنگ      ادند بر اين آخر قرار کار د

  اش جای کردند ميان قعر نيل    شکاف سنگ قيراندای کردند 

  که بعد مرگش از يوسف جدا کرد    وفا کرد  ببين حيله که چرخ بی

  تشنه در بر جدايی يکی لب      يکی شد غرق بحر آشنايی 

  بدين مردانگی کن شيرزن رفت  نگويد کس که مردی در کفن رفت، 
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  وز آن پس نقد جان بر خاکش افکند    ت از غير جانان ديده برکند نخس

  !اش باد ی جان روشن به جانان ديده   !  هزاران فيض بر جان و تنش باد

  

  ی کتاب در خاتمه

  به پايان آمد اين دلکش فسانه      بحمداهللا که بر رغم زمانه 

  به دامن پای جمعيت کشيدند      ها از پريشانی رهيدند  ورق

  !شان باد ز پيوند بقا شيرازه   ! شان باد هر دم رواجی تازهچو گل 

  به نام عاشق و معشوق مرسوم    کتابی بين به کلک صدق مرقوم 

  چو بردم نام يوسف با زليخا    ام شکرخا  ز نامش طوطی آسای

  رويان نشانی به هر بستان ز گل     بود هر داستان زو بوستانی 

  نرگس به خواب ناز خفتهدوصد     هزاران تازه گل در وی شکفته 

  پر از آب لطافت جويباری  به هر سو جدول از هر چشمه ساری 

  غبار از خاطر درهم بشويد    نظر در آبش از دل غم بشويد 

  ز جيب آرد برون دست دعايی     ز جانش سر زند سر وفايی 

  خواهی کند اين تشنه لب را قطره      ز موج بهر الطاف الهی 

  نگردد باغبان بر وی فراموش     آغوش ها را در چو آرد تازه گل

  !به آمرزش زبان بگشای جامی    سخن را از دعا دادی تمامی 
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  "ليلی و مجنون" :اورنگ ششم

  

  سرآغاز

  !مجنون تو عقل هوشمندان      ! ای خاک تو تاج سربلندان

  ی قير روشنی تو چشمه بی    خورشيد ز توست روشنی گير 

  صد سال اگر قدم نهد پيش،     انديش  در راه تو عقل فکرت

  دورست که ره برد به جايی      نا آمده از تو رهنمايی 

  ی تو هر نيست چو هست بنده      ی تو  جز تو همه سرفکنده

  فگاران مرهم نه داغ دل      قراران  ده درد بی تسکين

  !ام ببخشای بر عجز فقيری      ! ام ببخشای بر سستی پيری

  ست ار که در دلم شکستهبس خ    ست  زين برف که بر گلم نشسته

  در دامن رحمتت زند چنگ    خواهم که کند به سويت آهنگ 

  زين چنگ زدن رسد نوايی     رايی  باشد به چو من شکسته

  

  آشنايی قيس و ليلی

  رقم سخن ترازان شيرين      نويس عشقبازان  تاريخ

  بر لوح بيان چنين رقم زد    از سرور عاشقان چو دم زد 

  بدری بر صدر شرف خجسته      ی بلند قدر» عامريان«کز 

  محبوب عجم به دلنوازی      مقبول عرب به کارسازی 

  افزون ز عمارت گل و آب    از مال و منال بودش اسباب 

  بود مقيم کوه و صحرا می    چون خيمه درين بساط غبرا 

  بر آهوی دشت کرده جا تنگ    اش برون ز فرسنگ  عرض رمه

  ند، پر شکوهانچون کوه بل      هاش کوه کوهان  اشتر گله

  شماره ی گور بی چون گله      خيلش گذران به هر کناره 

  بر بسته به جود، دست حاتم      داده کف او شکست حاتم 
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  بوسی پيش در او به خاک      سادات عرب به چاپلوسی 

  با او به هوای دوستداری      شاهان عجم ز بختياری 

  ر داشتو آن از همه به، که ده پس    از جاه هزار زيب و فر داشت 

  وز شهر امل بلندکاخی     هر يک ز نهال عمر شاخی 

  داشت دلش به مهر خود بند می      ليکن ز همه، کهينه فرزند 

  در قوت حمله، جمله يک مشت      انگشت  بر دست بود بلی ده

  انگشت کهين سزای خاتم      باشد ز همه به سور و ماتم 

  خورشيد مهی تمام فرخنده      آری، بود او ز برج اميد 

  بيرون ز قياس، و قيس نامش       فرخندگی مه تمامش 

  بر دل رقم ادب نوشته      سر تا قدم از ادب سرشته 

  بر روزن راز، گوش بودی    چون لعل لبش خموش بودی  

  سنجيده هزار نکته گفتی    ی تنگ او شکفتی  چون غنچه

  خرم، دل مادر از جمالش      بينا، نظر پدر به حالش 

  آباد آسوده زيد درين غم     د ست عجب، که آدميزا حالی

  ند در آب و گلش چه تخم کشته    ند  غافل که چه بر سرش نوشته

  وين حرف به لوح دل نوشتند،    آن را که به عشق، گل سرشتند 

  ور عمر کند به شست و شو صرف    شسته نشود ز لوحش اين حرف 

  نامش به گمان خلق مجنون     قيس آن ز قياس عقل بيرون 

  داشت به هر جميله ميلی می      سير ليلی ناگشته هنوز ا

  کرنده به هر ديار بودش      ی رهگذار بودش  يک ناقه

  پوينده به هر ديار گشتی     هر روز بر او سوار گشتی 

  جويايی هر جميله کردی      آهنگ به هر قبيله کردی 

  و آن ميل و شعف ز وی بديدند      جمعی به ديار وی رسيدند 

  ست چو حور عين جميله ماهی      گفتند که در فالن قبيله 

  هر سو به هواش کرده ميلی      ليلی آمد به نام و، خيلی 
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  !هم خود برو و ببين که چون است    حسن رخش از صف برون است 

  فرق است ز ديده تا شنيده      ! از گوش مجوی کار ديده

  خود را به لباس ديگر آراست    اين قصه شنيد قيس برخاست 

  و آن ناقه به زير ران درآورد     د از شوق درون فغان برآور

  تا سر برود به کوی ليلی      راند در آرزوی ليلی  می

  بر وی دم مردمی دميدند      اش بديدند   چون مردم ليلی

  کردند به صدر خانه جايش      گفتند به نيکويی ثنايش 

  يافت از مقصد خود اثر نمی    ليک از هر سو نظر همی تافت 

  ناگاه برآمد از مقابل    اش دل  خون گشت ز نااميدی

  گرداند سماع آن بر او حال      آواز حلی و بانگ خلخال 

  تذروی چون کبک دری روان      ی ناز ديد سروی  در حله

  گلگونه نکرده، ليک گلگون    رويی ز حساب وصف بيرون 

  چشمش به نظاره دوخت بر رو      آهو چشمی که گويی آهو 

  اده بندیبر پای دلی نه      هر موی ز زلف او کمندی 

  در خرمن هم زدند آتش    گشتند به روی يکدگر خوش 

  داشت وين صبر و خرد به باد می    داشت  آن پرده ز رخ گشاد می

  زد ی هالک می وين زمزمه      زد  آن ناوک زهردار می

  وين دفتر عقل و دين همی شست    آن از نم خوی جبين همی شست 

  بود ز میوين سربه ره نيا    بود  آن بر سر حسن و ناز می

  کردند آغاز صحبتی تنگ    چون غنچه به هم دو سرو گلرنگ 

  گشتند شکرشکن به گفتار    ور ز ديدار  شد ديده چو بهره

  گفت نبوده ماجرايی می     ای ز جايی  هر يک به بهانه

  مقصود سخن هم اين سخن بود      نی شرح غم نو و کهن بود 

  آزادبودند ز بند هر غم       آباد  غافل ز فريب اين غم

  اين روز وصال و، شب درآيد،      اال غم آن که چون سرآيد 
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  يکديگر چگونه باشند بی      دور از دلبر چگونه باشند  

  اش به مغرب انداخت دور فلک    زرين علمی که مشرق افراخت 

  ديدند ز فرقت آنچه ديدند      قيس و ليلی ز هم بريدند 

  وطن ماندشکسته در  وين پای    آن ناقه به جای خويشتن راند 

  

  شتافتن قيس به ديدن ليلی در فردای آن روز

  وز زرد قصب، علم برآورد    چون عيسی صبح، دم برآورد 

  وز آه و نفير دم فروبست    قيس از دم اژدهای شب رست 

  خودی قدم زد واندر ره بی      ی رهنورد دم زد  بر ناقه

  گاه جانان تا ساحت خيمه      راند نشيد شوق خوانان  می

  از دور زمام خود نگه داشت    ی خيمه چون نه ره داشت  در سايه

  گفت به خيمه داستانی می      ناديده ز خيمگی نشانی 

  !ات آفتاب مستور در سايه    ! ی حور ی نور و حجله کای قبله

  !وز طلعت يار پرده بگشای    ! ی زار من ببخشای بر گريه

  زينجا نکنم به رفتن آهنگ    ام اگر رسد به سر سنگ  چون ميخ

  ام امروز وای ار گذرد چو دوش    من بودم دوش و گريه و سوز 

  جگر، چنانکه دانی من تشنه      ست چو آب زندگانی  ليلی

  در خيمه شنيد ليلی آن راز      قيس ارچه نشد بلندآواز 

  آمد چون گل ز خيمه بيرون    ی خيمه چهره گلگون  از پرده

  نديدچون صبح به روی او بخ      بر ناقه ستاده قيس را ديد 

  بر جان تو داغ آرزويم    ! ای زده دم ز مهر رويم«: گفت

  ی تو منزل، يا کرده به سينه    دردی که تو را نشسته در دل 

  تنها به دل تو آشيان کرد؟    داری تو گمان که مرغ آن درد 

  درد دل من هزار چندان    ! هست ای ز تو باغ عيش خندان

   نيارمسوی تو قدم زدن      ليکن چو تو دم زدن نيارم 
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  من نتوانم بجز نهفتن     اش تو گفتن  رازی که توانی

  معشوق و لباس شرمناکی    چاکی   عاشق زده کوس جامه

  معشوق به جان نهفتن راز     عاشق غم دل به نامه پرداز 

  معشوق خموشی و صبوری      عاشق نالد ز درد دوری 

  معشوق به دل فرو خورد خون      عاشق نالد ز پرده بيرون 

  معشوق به خانه پا فشارد    جست و جو سپارد عاشق ره 

  معشوقی و عاشقی به هم ساخت    سازنده که ساز عشق پرداخت 

  »اند از يکديگر جدا به نام    اند  اين هر دو نوا ز يک مقام

  برداشت سرود عاشقانه      چون قيس شنيد اين ترانه 

  چون سايه فتد به پای ليلی،    خواست که از هوای ليلی  می

  حاضر گشتند مرحبا گوی     دوان ز هر سوی همزادانش

  لب بست ز گفت و گوی جانان    زده گشت قيس از آنان  دهشت

  گفت با خويشتن اين سرود می    رفت دلی به درد و غم جفت  می

  !يک دم او را به من گذاريد      ! کای قوم که همدمان ياريد

  »خرم به وصال او نشينم       تا سير جمال او ببينم 

  رنجی و غمی عجب رسيدش    ان به شب رسيدش س روزی زين

  محمل به نشيمن سحر برد    شب نيز بدين صفت به سر برد 

  گاه ليلی شد باز به خيمه    پا ساخت ز سر، به راه ليلی 

  بر پای ستاد، خادمانه      بوسيد به خدمت آستانه 

  بر مسند احترام بنشاند    اش خواند  ليلی به درون خيمه

  ی عاشقی گشادند سر نامه      د ی عاشقی نهادن هنگامه

  قيس و نظری به پاکبازی    سازيی   ليلی و سری به عشوه

  قيس و دل و دين به باد دادن      ليلی و گره ز مو گشادن 

  کردند اساس عشق محکم    القصه دو دوست گشته همدم 

  وين در صف عاشقی کمر بست     آن بر سر صدر ناز بنشست 
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  ی عشق زندگانی شيوهدر       بردند به سر چنانکه دانی 

  

  ی امتحان گداختن ليلی، قيس را در بوته

  در طی صحيفه اين رقم کرد    ی درد  کش اين صحيفه عنوان

  دريافت به سوی خويش ميلی      دل چو ليلی  کز قيس رميده

  تا بهره به قدر آن رساند    خواست که غور آن بداند  می

  قيس هنری درآمد از راه          ... روزی 

  جانی ز فراق يار پردرد      ر راه پر گرد رويی ز غبا

  بر ليلی و خيل او دعا گفت      بوسيد زمين و مرحبا گفت 

  ز آن جمع به حال او نپرداخت      ليلی سوی او نظر نينداخت 

  وز ناز فکند چين در ابرو     از عشوه کشيد زلف بر رو 

  با هر که نه قيس، در شکر ريز     آميز  با هر که نه قيس، خنده

  با هر که نه قيس، در تکلم       که نه قيس، در تبسم با هر

  خوش با همه و درشت با او    رو در همه بود و پشت با او 

  از پيش نظر کناره کردی    قيس ار به رخش نظاره کردی 

  اين گوش به ديگری نهادی    ور آن به سخن زبان گشادی 

  حال خود ازين هنر دگر ديد    چون قيس ز ليلی اين هنر ديد 

  ی جان گداز برداشت وين ناله       ز رخ نياز برداشت پرده

  و آن حرمت اعتبار من کو؟    کن رونق کار و بار من کو؟ 

  از صحبت ديگران بريدی    ام بديدی  خوش آنکه چو ليلی

  با من ز سخن دهن نبستی      با من بودی، به من نشستی 

  عذر گنه گناهکاران     زو خواستمی به روزگاران 

  يک تن پی عذرخواهی من؟      اهی من گن کو با همه بی

  اين اشک چو خون شفيع من بس      نشود شفيع من کس   گر می

  گداز بشنيد، ی جان وين نغمه     اش ديد  سرايی ليلی چو غزل
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  بگشاد زبان به گفت و گويش      آورد ز جمله رو به سويش 

  !ای شه خيل دردمندان«: گفت    شد در رخ او ز لطف خندان 

  ی عشق در فغانيم وز زخمه      ر مهربانيم ما هر دو دو يا

  باشد گره زبان مردم      بر روی گره، ميان مردم 

  »ها نهان به چون گنج ز ديده     عشقت که بود ز نقد جان به 

  شد هوشش ازين سخن به غارت      چون قيس شنيد اين بشارت 

  قد افتاد ی آن سهی در سايه    خود افتاد  بر خاک چو سايه بی

  گفتند به خواب مرگ خسبيد       زمين بجنبيد تا دير که از

  آن آب نبرد خوابش از چشم     بر چهره زدند آبش از چشم 

  ی خويش برشکستند هنگامه      خوبان عرب ز جا بجستند 

  از تهمت قتل او گريزان      رفتند همه فتان و خيزان 

  او ماند همين و ليلی و بس    رخان کس  ننشست از آن پری

  چون مرده فتاده بر زمين بود      ن بود تا آخر روز حالش اي

  چشمش به جمال ليلی افتاد    چون روز گذشت و چشم بگشاد 

  !در مجمع عاشقان فسانه      ! ليلی پرسيد کای يگانه

  »ی بيخودی که دادت؟ وين باده     اين بيخودی از کجا فتادت؟ 

  وين باده تو داديم پياپی    ز کف تو خوردم اين می «: گفتا

  بستی ز سخن لب سخنگوی      تافتی روی بر من ز نخست

  رخ در رخ ديگران ستادی     کف در کف ديگران نهادی  

  خوارم کردی به چشم هر خس      ام پس  ات، فکندی پيش آمدم

  صد عشوه و ناز ساز کردی      و آخر در لطف باز کردی 

  ام يک جرعه نداشتی معاف    ام  چون پروردی به درد و صاف

  ام تيز کردی ز آن می به مستی       انگيز گفتی سخنان فتنه

  »!ام نه سنگ خاره من آدمی    ای کنم چه چاره؟  گر بيخودی

  ی عنايت گفتا به کرشمه      ليلی چو شنيد اين حکايت 
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  !ده جسم ناتوانم قوت    ! ای مراد جانم«: با قيس، که

  داغی که توراست بر دل از من،    دردی که توراست حاصل از من، 

  »ی صفت برون است وز دايره    زون است درد دل من از آن ف

  شادان رخ خود به خانه بنهاد    شد قيس ز ذوق اين سخن شاد 

  

  عهد وفا بستن ليلی با قيس

  چون ابروی خود به نيکويی طاق      ی نيکوان آفاق  سر فتنه

  اش هزار مجنون آن چون قيس      يعنی ليلی نگار موزون 

   از حد و قياس است،عشقش به در    شناس است  چون ديد که قيس حق

  محتاج گواهی محک نيست،    در نقد وفاش هيچ شک نيست 

  جانی پر از آرزويش آمد،    چون روز دگر به سويش آمد 

  :اش پی استواری عهد گفت    خواهان رضای او به صد جهد 

  های افالک ده چرخ گردش      سوگند به ذات ايزد پاک «

   افکنبر عالم راز پرتو      های روشن  سوگند به ديده

  افتاده ز يار خويشتن دور    سوگند به هر غريب مهجور 

  ببريدن من محال باشد      کز مهر تو تا مجال باشد 

  پيوند به ديگری نگيرم      صد بار گر از غمت بميرم 

  !تو ام مباد بی پروای کس      ! تو ام مباد بی کس همنفس

  »عهد همه را شکستم امروز    زين عهد که با تو بستم امروز 

  در مهد وفا به عهد بنشست    ی چو کمر به عهد دربست ليل

  روی از همه کس به يار خود کرد    ترک همه کار و بار خود کرد 

  وين عهد وفا به عهد او ديد،    در وصل چو قيس جهد او ديد 

  و آن وسوسه عاقبت جنون شد      وسواس محبتش فزون شد 

  ونلقبش نهاد گرد» مجنون«      آمد به جنون ز پرده بيرون 

  نداش کردند» !مجنون! مجنون«    در هر محفل که جاش کردند 
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  خبر يافتن پدر مجنون از عشق او به ليلی

  چون باد به سوی او عنان تافت    مسکين پدرش خبر چو ز آن يافت 

  وز مهر کشيدش اندر آغوش    مهر پدری ز دل زدش جوش 

  رو بهر چه در وبال داری؟    چه حال داری؟ ! کای جان پدر

  دادی دل خود به دلربايی      ام که جايی   شنيدهامروز

  ست عشقبازی، نيکو هنری      ی اين خط مجازی  در خطه

  هر منظر خوب، دلگشا نيست    ليکن همه کس به آن سزا نيست 

  نسبت به تو کمترين کنيزست    ليلی که به چشم تو عزيزست، 

  !پيوند اميد بگسل از وی      ! بردار خدای را دل از وی

  اند موسوم، کن حی که به ليلی      قررست و معلوم وين نيز م

  صد تيغ به خون يکدگر رنگ      داريم درين نشيمن جنگ 

  !ای به زبان مهر، ناصح«: گفت     مجنون به پدر درين نصايح 

  هر در نصيحتی که سفتی     ی حکمتی که گفتی  هر نکته

  ليکن همه را جواب دارم      با تو نه دل عتاب دارم، 

  ی عاشقی دگرگون وز جذبه     ز عشق مفتون شدی: گفتی که

  عشق است مرا درين جهان کار      نزنم نفس ز انکار ! آری

  در مذهب من جوی نيرزد    هر کس که نه راه عشق ورزد 

  ليکن به نسب فروتر از ماست     ليلی به حسن باالست : گفتی

  کز هر چه نه عشق، عار دارد     عاشق به نسب چکار دارد؟ 

  !انديشه تهی کن از وفايش    ! سر از هوايشبکش : گفتی که

  وين کار به اختيار من نيست    ترک غم عشق کار من نيست 

  داريم هزار کيد و کينه      به کين آن قبيله  : گفتی که

  »ی ديگران چه باک است از کينه    ما را که ز مهر سينه چاک است 

  وز وی سخنان عشق بشنيد      بيچاره پدر چو قيس را ديد 

  بگست ز بند پند پيوند      زبان ز گفتن پند دربست 
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  کارش به عنايت الهی     خواهی  انداخت ز فرط نيک

  

  بدگويی کردن غمازان نزد ليلی از مجنون

  جوی و غماز؟ ی عيب زخمه بی     ی عاشقی شود ساز  کی پرده

  کز عشق تو قيس را دل افسرد      غماز به ليلی اين خبر برد 

  باشد به لقای ديگری شاد      خاطر به هوای ديگری داد 

  اش با دختر عم نکاح بست      آمد پدر و گرفت دستش 

  !ياری بگزين و دل در او بند      ! تو نيز نظر از او فروبند

  پاداش جفا بجز جفا نيست      با اهل جفا، وفا روا نيست 

  کردش غم دل به جان سرايت      ليلی چو شنيد اين حکايت 

  طاب غايبانهبرداشت خ      با قيس ز گردش زمانه 

  با عاشق مبتال چه کردی؟     وفا چه کردی؟  کای دلبر بی

  اين نيست طريق دوستداران      با هم نه چنين کنند ياران 

  چون کرد شب سياه خود روز      ليلی به چنين غم جگرسوز 

  از ليلی و حال او نه آگاه      ناگه مجنون درآمد از راه 

  زنهار«:  گفتليلی به عتاب     شد يارطلب به رسم هر بار 

  اش وز تيغ و سنان کنند بيم      اش  ندهند ره اندر آن حريم

  !ی کار خويشتن گير دنباله      ! گو دامن يار خويشتن گير

  بسيار به اين و آن بناليد    مسکين مجنون چو آن جفا ديد 

  بنهاد به ره سر سجودی      آن نالش او نداشت سودی 

   سور برگشتغمگين ز سرای    گريان گريان ز دور برگشت 

  :گفت به زير لب نسيبی می       ناديده ز يار خود نصيبی

  عشق است گناه من، دگر هيچ      پاکم ز گناه پيچ در پيچ 

  »اش گنهی بس اين گواه بر بی     آن را که بود همين گناهش  

  ی همچو در مکنون اين نکته    با خويش همی سرود مجنون 
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  داریاز آتش عشق، داغ      وز دور همی شنيد ياری 

  ليلی ز دو ديده خون چکانيد    اش رسانيد  برگشت و به ليلی

  ی خويشتن پشيمان وز کرده      پيمان  شد باز به عشق، تازه

  :ی کاغذی رقم زد بر پاره      در خون دل از مژه قلم زد 

  »ی خويش شرمسارم وز کرده      که بيقرارم ! برخيز و بيا«

  فرستادسوی سر عاشقان     پيچيد و به دست قاصدی داد 

  ی او پا ساخت ز سر، چون خامه     ی او  مجنون چو بخواند نامه

  بريد تا بود و آن مرحله می      تپيد تا بود  ز آن وسوسه می

  

  ی ليلی از عشق او و مجنون و منع وی از ديدن يکديگر با خبر شدن قبيله

  سازی اين نغمه زند به پرده      نغمه مغنی حجازی  خوش

  صد بار دل از زمين برآمد،    آمد چون يک چندی بر اين بر

  گشتند کسان ليلی آگاه      آن واقعه فاش شد در افواه 

  نمام زبان کشيد و غماز      ی راز  در گفتن اين فسانه

  با مادر ليلی و پدر هم    مشروح شد اين حديث درهم 

  ی خلوتی که دانی در گوشه      يک شب ز کمال مهربانی 

  :ز سخن گهر فشاندندبر وی       فرزند خجسته را نشاندند 

  !کم شو نمک جراحت دل    ! کای مردم چشم و راحت دل

  ز آن قصه نه نيکی تو جويند    خلق از تو و قيس آنچه گويند 

  رسوايی توست قصد ايشان      زين گونه حکايت پريشان 

  افتد سمری به دست او باش،    ز آن پيش که اين سخن شود فاش 

  !ورق گمان مردمبر در      ! کوته کن از آن زبان مردم

  !وز صحبت او اميد بگسل      ! عامری دل بردار ز قيس

  ی ناشکفته باشد چون غنچه      مستوره که رخ نهفته باشد 

  رسوا نشده به کوی و بازار      آسوده بود به طرف گلزار 
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  افتاده به هر زبان چه باشی؟     ی هر گمان چه باشی؟  آلوده

  سينه پرجوشاز آتش قيس       کرد پندشان گوش  ليلی می

  ليلی ز درون به مهرجويی      ايشان ز برون به پندگويی 

  شد قيس روان به رسم هر روز    افروز  چون رو به ديار آن دل

  ناسازی مادر و پدر گفت    آن مه ز حديث شب خبر گفت 

  !بر ريش جگر چه نيشم آمد      !  بنگر چه پيشم آمد«: گفتا

  » گزندیناگه برساندت      ترسم که ناپسندی  ز آن می

  زد چاک ز درد پيرهن را    مجنون چو شنيد اين سخن را 

  برگشت بدين نوا خروشان    جانی و دلی ز غصه جوشان 

  !باش وز هر چه نه صبر دور می  ! باش کای دل، پس از اين صبور می

  وصل است و ز وصل نيز خوشتر      هجری که بود مرا دلبر 

  جانان،دارد هوس لقای     هر کس که نه بر رضای جانان 

  اش نهاد عاشق نتوان لقب    در دعوی عشق نيست صادق 

  

  سياست کردن پدر ليلی وی را به خاطر ديدار مجنون

  محروم شد از زيارت روز    افروز  مجنون چو به حکم آن دل

  گشتی به ره طلب روانه      روانه  ها به لباس شب شب

  و آنجا همه شب قرار کردی      منزل به ديار يار کردی 

  ی سينه سوز با او صد قصه      فراق روز با او گفتی ز 

  نامان در کشور عشق نيک    دامان  يک شب به هم آن دو پاک

  ها انداخته در ميان سخن      بودند نشسته هر دو تنها 

  ی عشق بدگمانی در شيوه      دالن حی، جوانی  از مرده

  واندر حقشان گمان بد برد    بر صحبت تنگشان حسد برد 

  پرداز پيش پدرش فسانه     وت راز شد روز دگر به خل

  ز آن شعله نخست خرمنش سوخت    در خرمن خشکش آتش افروخت 
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  و آن راز شبانه ساخت روشن      افکن  آمد سوی ليلی آتش

  گل را به تپانچه ساخت رنجه       بهر ادبش گشاد پنجه 

  کردش رخ الله رنگ، نيلی      چون نيلوفر ز زخم سيلی 

   کرد سوگندبعد از همه ياد            . . . 

  خواهم به خليفه برد فرياد    کز جرات قيس ازين غم آباد 

  در طرف حريم من زند گام؟    او کيست که گاه صبح و گه شام، 

  کش، ورنی بندم من ستم    ! گر داد خليفه داد من، خوش

  محکم بندی ز تيغ و نيزه      در رهگذر وی از ستيزه 

  مر کوتاهيا دست کند ز ع      يا پای برون نهد ازين راه 

  آگاهی يافت، هم در آن روز،    سوز  مجنون چو ازين حديث جان

  وز حرف اميد، لوح دل شست  گشت از تک و پوی، پای او سست  

  از رفتن آشکار و پنهان      بنشست و کشيد پا به دامان 

  کز جور پدر نبيند آزار    نی از غم خويش، از غم يار 

  

  شکايت بردن پدر ليلی از مجنون پيش خليفه

  از صحبت آن نگار موزون      رميده مجنون  چون مانع دل

  آن در همه فن بزرگ کارش      يعنی پدر بزرگوارش 

  محمل به در خليفه افکند،     برخاست به مقتضای سوگند 

  ی خويش را کماهی افسانه     بر خواند به رسم دادخواهی 

  در بيت و غزل بديهه گويی،     خويی  ستيزه» عامريان«کز 

  لقب نهاده،» مجنون«خود را        ی ادب فتاده  از قاعده

  صد پرده ز عشق ساز کرده      افکنده ز روی راز پرده 

  از چشمزد زمانه مستور    دارم گهری يگانه چون حور 

  نبسوده به غير شانه مويش      جز آينه کس نديده رويش 

  ی دهل دريده رسوا شده       رای ديوديده  آن شيفته
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  ی او گرفت عالم آوازه     از بس که زند ز عشق او دم

  سرای اين سخن نيست کافسانه    در جمله جهان يک انجمن نيست 

  پايش شکنم، به سر درآيد      حلقه زدن ز در درآيد  بی

  صبحش رانم، قدم زند شام      گر در بندم، درآيد از بام 

  !از بهر خدا به غور من رس    جز تو که رسد به غور من کس؟ 

  بنويس به مير آن واليت       ی عنايت حرفی دو به خامه

  »وين حادثه از سرم کند باز      ی کرم کند ساز  تا قاعده

  بنوشت به وفق آن مثالش      دانست خليفه شرح حالش 

  مرکب سوی قيس و قوم اوراند    چون مير واليت آن رقم خواند 

  زد بانگ سران عامری را      اندخت بساط داوری را 

   قبيله حلقه بستنداعيان    قيس و پدرش به هم نشستند  

  قيس مجنون«: مضمون وی آنکه      منشور خليفه کرد بيرون 

  !بيرون ننهد قدم ز انصاف    کز ليلی و عشق او زند الف، 

  !بر خاک ديار خود نشيند    ! زين پس پی کار خود نشيند

  !جويان جمل نراند ليلی      ! گويان غزل نخواند ليلی

  !گفت و گويشلب مهر کند ز       ! پا بازکشد ز جستجويش

  !محفل ننهد ز داستانش      ! منزل نکند بر آستانش

  !وز ذکر وی انجمن نسازد     ! بر خاک درش وطن نسازد

  !باشد به هالک خود سزاوار    ور ز آنکه کند خالف اين کار، 

  اش زند سنگ، ی هستی بر شيشه    هر کس که کند به قتلش آهنگ 

  ! نبودسرکوبی عام و خاص    ! بر وی ديت و قصاص نبود

  مضمون مثال را شنيدند،      اين واقعه را چو قوم ديدند 

  چشم شفقت فراز کردند      بر قيس زبان دراز کردند 

  !منشور خليفه را شنيدی؟    ! غور کار ديدی؟«: گفتند که

  باالتر از اين سخن، سخن نيست      زدن نيست  بعد مجال دم من
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   يغماستخونت هدر است و مال،    نشوی بدين سخن راست  گر می

  »!ی ناصواب بازآی زين شيوه     ! بر مادر و بر پدر ببخشای

  برداشت نفير عاشقانه      مجنون ز سماع اين ترانه 

  مصروع آسا ز خويشتن رفت    هوشش ز سر و توان ز تن رفت 

  ی ماتمش نشستند در حلقه     گردش همه خلق حلقه بستند 

  نی داوری دگرگو شد شيوه    داور ز غمش نشست در خون  

  منشور خليفه را فروشست    اش شده سست  دستور حکومت

  قانون معاش اهل هوش است،   کاين نامه که زيرکی فروش است، 

  ديوانه سزای اين رقم نيست    جز بر سر عاقالن قلم نيست 

  رخساره نهاده بود بر خاک      تا دير فتاده بود بر خاک 

  شدهوشش به نشيد، رهنمون     اش ز سر برون شد  چون بيهشی

  :شد ساز بدين نشيدش آهنگ  ی عشق ساخت چون چنگ  با زخمه

  زدگان شاه عشقيم غارت      روان راه عشقيم  ما گرم«

  پروای خليفه نيست ما را    جز عشق وظيفه نيست ما را 

  کوتاه بود خليفه را دست    ز آن پايه که عشق پای ما بست 

  باالی زمين و آسمانيم      ما طاير سدره آشيانيم 

  از پهلوی ما چه قوت سازد؟    م که عنکبوت سازد، ز آن دا

  !مهجوری من ز وی محال است    چه جای اين خيال است؟ ! هيهات

  »دورست که من شوم ز من دور    محوم در وی چو سايه در نور 

  

  ی مجنون به خواستگاری ليلی رفتن پدر و اعيان قبيله

  مشاطگی اينچنين کند ساز      ی اين عروس طناز  مشاطه

  در سيل بال فتاده چون کوه،      پی سپر سپاه اندوه کان 

  جانی پر از آرزوی ليلی    چون ماند برون ز کوی ليلی 

  ی خويش زد گام سوی قبيله      انديش  گر و وسيله شد حيله
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  چون جان ز فروغ عقل روشن     ز اعيان قبيله جست يک تن 

  دارم به تو اين اميدواری    ! اين به توام اميد ياری«: گفت

  اش کالمی وز پی برسانی       من به پدر بری سالمی کز

  !دردم بنگر، دوای من کن      ! کخر طلب رضای من کن

  فيروزی جاودان من اوست،    ليلی که مراد جان من اوست 

  که جهان بدين نيرزد! با من    کين نورزد : گو با پدرش که

  »داماد نه، کمترين غالمش      باشم به حريم احترامش 

  گريان ز حضور قيس برخاست      کم و کاست  یآن يار تمام ب

  اشراف قبيله را خبر کرد    ز آن ملتمسی که از پدر کرد 

  سوگند بر اتفاق خوردند      با يکدگر اتفاق کردند 

  و آن دفتر غم ز هم گشادند      سوی پدرش قدم نهادند 

  هر مهره که سفته بود سفتند      با او سخنان قيس گفتند 

  بر روی نهاد دست و بگريست    يست دانست پدر که حال او چ

  وز اهل قبيله همرهی خواست     محمل پی رهروی بياراست 

  تا وادی خيمه گاه ليلی      راندند ز آب ديده سيلی 

  وافکند بساط ميهمانی      آمد پدرش چنان که دانی 

  و افسون و فسانه درگرفتند،    چون خوان ز ميانه برگرفتند  

  ده ز ضمير خود برانداختپر    هر کس سخنی دگر درانداخت 

  باال نرود نوا ز يک دست      ی پست  گفتند درين سراچه

  خود گو که چسان شود ترازو؟      تا جفت نگرددش دو بازو، 

  کردند به سوی ميزبان روی      وآنگاه به صد زبان ثناگوی 

  !حی عرب از سخات زنده     ! کای دست تو بيخ ظلم کنده

  ست ز چشم دلت بدو نگاهیک    ست  در پرده تو را خجسته ماهی

  !وين ميغ ز پيش ماه بگشای      ! بر ظلمتيان شب ببخشای

  با طاق دگر گرش کنی جفت    ای مفت  طاق است و، بود عطيه
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  ت مشتاق چون بخت به بندگی    ست ديگر آن طاق  قيس هنری

  ی شهر در فضل و ادب فسانه    ی دهر  در اصل و نسب يگانه

  داماد گذاشتيم و فرزند،    ! اش ازين مراد مپسند محروم

  !ش زين شهد رهان ز تلخکامی      ! ش بپذير به دولت غالمی

  اند اين دو اختر مشتاق هم      اند اين دو گوهر  اليق به هم

  !گفتيم تو را، دگر تو دانی        آيين وفا و مهربانی 

  ره کرده ز رسم مردمی گم      آن دور ز راه و رسم مردم 

  سوار راه غفلت رهطيا      نشين چاه غفلت  مطموره

  زن روزگار ليلی برهم      يعنی که کفيل کار ليلی 

  ی خشم بر جبين زد صد عقده      بر ابروی ناگشاده چين زد 

  ی عنکبوت سست است چون خانه  اين چه خيال نادرست است؟ «: گفت

  در کيش خرد درست بودی    گر اين طلب از نخست بودی  

  ن ترانه،پر شد ز نوای اي      امروز که حيز زمانه 

  خالی ز سماع اين سر آواز    يک گوش نماند در جهان باز 

  اين قصه به کنج خانه گويند    طفالن که به هم فسانه گويند، 

  پيمانه بدين خروش نوشند    رندان که به نای و نوش کوشند، 

  از صورت حال ما کند بيم      ناصح که نهد اساس تعليم، 

  ! اين ز هرچه باشدباشد بتر     رسوايی ازين بتر چه باشد؟ 

  ز افتادن سخت پاره پاره،      شيشه که شود ميان خاره 

  ی نخست گردد؟ بر قاعده    کی ز آب دهان درست گردد؟ 

  !زين گفت و شنود لب ببنديد      ! خيزيد و در طلب ببنديد

  آاليش دامن من آيد      عاری که به گردن من آيد 

  !ذاريدمن بعد مرا به من گ      ! عاری دگرم به سر مياريد

  ی خود بدو سپارم؟ چون ديده    آن خس که به ديده خست خارم، 

  دهی پذيرم؟ چون دعوی دل    ز آن کس که به دل نشاند تيرم، 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ١٨٧ 

  پر گشت ازين محالشان گوش    چون عامريان نشسته خاموش 

  آيين سخن ز سر گرفتند      مهر از لب بسته برگرفتند 

  ار تا چند؟زين بيهده افتخ      حديث عار تا چند؟ «: گفتند

  ی هنر به در نيست وز دايره      قيس هنری بجز هنر نيست 

  !تا نکنی دليل عيبش! هان    ست سر ز جيبش  عشقی که زده

  ی فخر از آن غباری بر چهره      در پاکی طبع نيست عاری 

  ست در زمانه، رسوا گشته      ليلی ازين فسانه  : گفتی

  ! نام استاش بلند کز عاشقی     رسوايی او بگو کدام است؟ 

  داللگی جمال او کرد    هر چند که قيس گفت و گو کرد، 

  سان نه سخن گزار باشد زين      دالله اگر هزار باشد، 

  »نه عيب بود در او و نی عار        داللگی جمال دلدار 

  ش منزل ی کجی در دايره      دل  نهاد کج رو کج آن کج

  دخبران ز راست رنجي چون بی    چون اين سخنان راست بشنيد 

  ست هيچ جايی، کز وی نه تهی      به خدايی خدايی «: گفتا

  خواهيد برای قيس يک موی،    کز ليلی اگر درين تک و پوی 

  !گو دست ز وی بدار، مجنون    يک موی وی و هزار مجنون، 

  وز ليلی من مراد خواهد؟    مجنون که بود، که داد خواهد؟ 

  مردن ز فراق از مرادش     جان دادن اوبس است دادش 

  »!کام دل خويشتن مجوييد    ! با من دگر اين سخن مگوييد

  وآزار عتاب او کشيدند،      آنان چو جواب اين شنيدند 

  با قيس، حريف راز گشتند      نوميد به خانه بازگشتند 

  هر گل که شکفته بود، گفتند     هر قصه که گفته بود، گفتند 

  و آرام دل و قرار ازو رفت      اميد وصال يار ازو رفت 

  :گفت ی دردناک، می وز سينه    خفت   گريه به خون و خاک میاز

  يارب به روان روشن او    ليلی جان است و من تن او «
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  کاری به مراد من نپرداخت    کن کس که مرا ازو جدا ساخت 

  !اش مباد برگی وز زندگی     !  ش باد مرگی در هر نفسی

  !سر در دهن نهنگ بادش      ! پا ميخ شکاف سنگ بادش

  !دستش کوته ز خارش پشت      ! اخن جدا ز انگشتبادش ن

  »!و آواره به هر ديار بادا      ! جانش چو دلم فگار بادا

  وز خاک قبيله دامن افشاند     ناقه ز حريم حی برون راند 

  خارا کن کوه نامرادی    شد آهوی دشت و کبک وادی 

  کاسگی غزاله کردی هم     خونابه ز کاس الله خوردی 

  :رفت سرود و می وين زمزمه می    رفت   و میشد باز چنانکه بود

  مجنون و نفير شوق پرداز    ليلی و سرود عشرت و ناز «

  مجنون و به دشت، يار گوران    ليلی و عنان به دست دوران 

  مجنون و به آهوان تگ و دو    ليلی و به اين و آن سبک رو 

  مجنون و به کوه با گوزنان    ليلی و سکون به کوه و زنان 

  مجنون و صفير کوف و کرکس     رانه گو به هر کس ليلی و ت

  مجنون و خراش گرگ و روباه    ليلی و خروش چنگ و خرگاه 

  مجنون و به غار غم حصاری      داری  ليلی و چو مه به قلعه

  ست هر شير سزای مرغزاری    ست  آری هر کس برای کاری

  هر کس به نصيب خود بسازيم    آن به که به نيک و بد بسازيم 

  

  ات کردن مجنون، ليلی را غيبت مردان قبيلهمالق

  گشت به گرد کوه و وادی می      مجنون به هزار نامرادی 

  رفت همراه سرشک و آه می     رفت  گفت و راه می ليلی می

  سردار رمه شبانی آگاه       ای برآمد از راه ناگه رمه

  !روشن بصرم ز خاک پايت    ! ای دل و جان من فدايت«: گفت

  »ای و از کجايی؟ آخر تو که      آشنايی يابم ز تو بوی 
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  »ی خوان ليلی ام من پرورده      ام من  شبان ليلی«: گفتا که

  چون اشک به خون و خاک غلتيد    مجنون چو نشان دوست بشنيد 

  چشم از نظر و زبان ز گفتار      افتاد ز پای رفته از کار 

  خودی ايستاد تا دير در بی      خود به زمين فتاد تا دير  بی

  در پيش شبان به زاری آمد      خر که به هوشياری آمد و آ

  !گو روشن و راست هر چه داری    روز ز وی خبر چه داری؟  کام

  ی وی کس نيست به گرد خيمه  کنون خوش است در حی «: گفتا که

  چون ماه ميان هاله يکتاست    ی خود نشسته تنهاست  در خيمه

  شستندی حی برون ن وز عرصه      مردان قبيله رخت بستند 

  بر قصد گروهی از قبايل      دارند هوای آنکه غافل 

  »پناهان بر غارت مال بی      سازند نگين به صبحگاهان 

  صبری که نداشت کرد غارت،    از وی چو سماع اين بشارت 

  فرياد ز جان وی برآمد      گويان به حی درآمد  ليلی

  وافتاد بسان سايه بر خاک     بانگی بزد از درون غمناک 

  از خانه برون مقام خود ساخت     شنيد بانگ، بشناخت ليلی چو

  افتاده ز عقل و هوش بيرون    !  بيرون از در چه ديد؟ مجنون

  انگيز از نرگس شوخ فتنه    ريز  باالی سرش نشست خون

  زد نی آب، که خون ناب می    زد  از گريه به رويش آب می

  اش آورد ی خروش در غلغله  اش آورد  ز آن خواب گران به هوش

  بنشست به گفتن و شنيدن    برخاست به روی دوست ديدن 

  وين بود به گريه رخ به خون شوی     آن بود ز ناله درد دل گوی، 

  »!ام من فزون از آن«: وين گفت که    ! ام رخت بجان بی«: آن گفت که

  »ست؟ اين زمان چه چاره«: وين گفت که    » !ست دلم هزار پاره«: آن گفت

  »سازست وصل چاره«: وين گفت که  » دازستهجر جان گ«: آن گفت که

  »ام از غمت هالک«: وين گفت که    » ام بی تو دردناک«: آن گفت که
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  »مراست ريش از آن بيش«: وين گفت   » مراست دل ز غم ريش«: آن گفت

  »!به ترک جان خود گوی«: وين گفت    » روم از اين کوی نمی«: آن گفت

  »!پيشه کن صبوری«:  کهوين گفت    » ام ز دوری در آتش«: آن گفت

  »جز اين دوا ندارم«: وين گفت  » که صبر نيست کارم«: آن گفت که

  »ز محنت جدايی«: وين گفت    » خوش بود رهايی«: آن گفت که

  »!باد مرگ ايشان«: وين گفت که    » !فغان ز کينه کيشان«:آن گفت

  »!چه غم؟ خدا کريم است«:وين گفت    » دلم ز غم دو نيم است«:آن گفت

  و آن راز که هم نهفتنی بود    ون گفته شد آنچه گفتنی بود چ

  وز هر مژه سيل خون گشادند      با هم به وداع ايستادند 

  وين ماند به جا چو کوه اندوه    آن روی به دشت کرد يا کوه 

  !آسودگی از زمانه کم جوی      اينست بلی زمانه را خوی  

  کسوده يکی نفس نشينی      صد سال بال و رنج بينی 

  اش نيد ز روی تو شرم هيچ    نا کرده تو جای خويشتن گرم 

  !بگريز: ات کوبد به سر، که پای    ! زود برخيز: ات گيرد، که دست

  

  ی وی وصف تابستان و به سفر حج رفتن ليلی و همراه شدن مجنون با قافله

  نظام عقود اين حکايت      سياح حدود اين واليت 

  نشيمن زمين گرد کن خاک    زين قصه روايت اينچنين کرد 

  زدن به سوی ليلی وز گام    چون ماند ز طوف کوی ليلی 

  گشت شوريده به هر ديار می      گشت  قرار می آشفته و بی

  سوزی، برخاست به کوه و دشت      روزی  روزی که سموم نيم

  طشتی پر از اخگر و شراره    شد دشت ز ريگ و سنگ پاره 

   که بر آتش اوفتد مویز آن سان    حلقه شده مار از او به هر سوی 

  گامی به زمين او نهادی،     گر گور به دشت رو نهادی 

  اش کف پای پر آبله گشتی      پيمای  چون نعل ستور راه
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  ای ز آتش تفسان چو تنوره      گيتی ز هوای گرم ناخوش 

  سنگين ديگی پر آب جوشان    هر چشمه به کوه زو خروشان 

  وی تابهبا روغن داغ، ر      کردی ماهی ز آب، البه 

  نخجير کباب و کبک بريان    ی سنگ داشت بر خوان  هر تخته

  ی شاخ خود خزيده در سايه      از سايه گوزن دل بريده 

  در پای درخت سايه ناياب    چاره پلنگ در تب و تاب  بی

  ظلمت لختی و نور لختی      ی درختی  افتاده چو سايه

  گيرسری به وی پنه  ز آسيمه     گشته به گمان سايه، نخجير 

  انگشت شده ز بس تف و سوز     مجنون رميده در چنين روز 

  زد آتش به همه زمانه می      زد  ی دل زبانه می زو شعله

  اش پای سوخت مگر بر آتش می      گرفت يک جای  آرام نمی

  باالی تلی گرفت منزل      ناگاه چو الله داغ بر دل  

  گاهی از دور بديد خيمه    انداخت به هر طرف نگاهی 

  گاه برداشت ره جانب خيمه       و نفير آه برداشت برجست

  بيرون آمد شترسواری      آنجا چو رسيد از کناری 

  !کای طلعت تو به فال، ميمون    بر وی سر ره گرفت مجنون 

  محمل به کجا همی گشايند؟     اند؟  اين قافله روی در کجای

  »در نيت حج بسيج سازند    همه روی در حجازند «: گفتا

  »!ليلی و آل ليلی«: گفتا    » ن ميان ز خيلیدر آ«: پرسيد

  زين گفت و شنو گرفت آرام    مسکين چو شنيد از وی اين نام 

  افتاد بسان سايه بر خاک     از گرد وجود خويشتن پاک 

  از هستی خويش پاک برخاست    بعد از چندی ز خاک برخاست 

  مجنون از دور با دل ريش      راند محمل خويش  ليلی می

  با محمل او به عشقبازی     ه آن درازی رفت رهی ب می

  خانه به جمال خود بياراست،    ليلی چو به عزم خانه برخاست 
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  خون جگرش ز ديده افتاد     چشمش سوی آن رميده افتاد 

  درد و غم اشتياق چونی    ! ای فراق ديده«: بگريست که

  !در آتش اشتياق ديده      در کشمکش فراق چونی؟ 

  !اينک ز دو ديده غرق خونم    ونم؟ تو چه دم زنم که چ من بی«

  »تنها منم و خيال رويت     روزان و شبان در آرزويت 

  هم زين سخنان چنانکه دانی،      زبانی  مجنون به زبان بی

  چشمی از پيش و چشمی از پس    گفت و ز بيم ناکس و کس،   می

  کردند به طوف کعبه آهنگ    غم بی حد و فرصتی چنين تنگ 

  مجنون ز قفاش سينه پر درد    ر گرد، ليلی به طواف خانه د

  وين يک، به خيال خال او شاد    داد،  آن، سنگ سياه بوسه می

  وين کرده به گريه ديده پر نم     آن برده دهان به آب زمزم، 

  ی وفا داشت وين جای به ذروه    آن روی به مروه و صفا داشت، 

  وين واقف آن، در آن مواقف      آن در عرفات گشته واقف، 

  وين در غم شعر مشکفامش     وی به مشعر حرامش، آن ر

  !خون من ريز: وين بانگ زده که    آن تيغ به دست در منی تيز، 

  وين داشته سر به پيش آن سنگ    آن کرده به رمی سنگ آهنگ، 

  وين کرده ز بيم هجر فرياد      آن کرده وداع خانه بنياد، 

  اختمسند به درون محمل اند    ليلی چو از آن وداع پرداخت 

  جا کرد به پيش محملش چست    مجنون به ميانه فرصتی جست 

  وز درد ز ديده خون گشادند      هر دو به وداع هم ستادند 

  چون تن که کند وداع، سر را      کردند وداع يکدگر را 

  

  عاشق شدن جوانی از ثقيف به ليلی و نکاح کردن آن دو

   پرز آن در کند اين عالقه را      ی در  گوهر کش اين عالقه

  و آن حجلگی عماری راز،      کان هودجی مراحل ناز 
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  حادی به حداگری فسون خواند    چون بارگی از حرم برون راند 

  راند به صد شتاب محمل می    ی روی به قصد منزل  هر کعبه

  خورشيدرخی قمر جبينی       از حی ثقيف نازنينی 

  سردار قبيله پشت بر پشت      ش انگشت  در خاتم مهتری

  ش در دل افتاد ز آنجا هوسی      و مقابل افتاد با محمل ا

  بادی بوزيد و پرده برداشت    ی محملش نظر داشت  بر پرده

  بل کز رخش آفتاب، تابی        در پرده بديد آفتابی 

  کرده شب و روز را هم آغوش      زلفين نهاده بر بناگوش 

  نيرنگ و فريب جاودانه      چشمش به نگاه جادوانه 

  اش ز جان آگاه رفت آگهی    ن ماه چون ديد ز پرده روی آ

  وافتاد ز زخم کاری عشق    شد ملک دلش شکاری عشق 

  ی کار خود تواند؟ کی چاره      هر چند که مرد چاره داند، 

  ی خويش از کارد، تراش دسته    انديش  دورست زبه پيش دانش

  خوانی سخنی فسانه افسون      آورد به دست کاردانی 

  ها داد ها کرد و وعده دعوی      اش فرستاد  پيش پدر وی

  !چون تو نسب بزرگ دارم      ! به نسب بزرگوارم«: گفتا

  با چوپانان راد گربز،      وادی وادی ز ميش تا بز 

  خادم نر و ماده يک محله،      از اشتر و اسب گله گله 

  در پای تو ريزم آنچه دارم      هر چيز طلب کنی، بيارم  

  »بول بندگی، بندهستم به ق      ام تو را و فرزند،  داماد نی

  گير ی پاک، چاشنی زين طعمه    چون شد پدرش ز خوان آن پير 

  بی تاب و گره به بندش افتاد      جوان پسندش افتاد  آن تازه

  »!فرزند من است و نور ديده      جمال او نديده «: گفتا که

  آن قدر شناس گوهرش را      رفت و طلبيد مادرش را 

  اعيه را به سينه جا دادوين د    او نيز به اين سخن رضا داد 
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  اين کار به حال هر دو عاشق    مناسب است و اليق، «: گفتا که

  از يار کهن کند فراموش    ليلی چو به اين شود هم آغوش، 

  در آرزوی دگر کند روی    مجنون چو ازين خبر برد بوی، 

  از گفت و شنيد اين فسانه،      ما هم برهيم در ميانه، 

  ز انديشه چو زلف خود برآشفت    فت ليکن چو به ليلی اين سخن گ

  رنگ سمنش چو الله افروخت   اش جگر سوخت  ی اين غم از شعله

  شدن از رضای مادر، بيرون      نی تاب خالف رای مادر 

  سر تافتن از قرار ديرين      طاقت ترک يار ديرين  نی

  !رضاست اين خموشی: گفتند      نگشاد دهن به چاره کوشی 

  تا در پی اين غرض زند گام       دادند به خواستگار پيغام

  کار دو جهان به کام خود ديد      دلداده چو اين پيام بشنيد 

  اشراف قبيله را طلب کرد      آرايش مجلس طرب کرد 

  مه را به ستاره عقد بستند    هر يک به مقام خود نشستند 

  خندان به مراد، غير ليلی      خلقی همه شاد، غير ليلی  

  وز گريه گشاد لل تر      از خنده ببست درج گوهر 

  بر آب نظر نهاده از دور    جگر ستاده از دور  وآن تشنه

  شوق آمد و پشت صبر بشکست  روزی دو سه چون به صبر بنشست 

  زد دست هوس در آستينش      شد همبر نخل راستينش 

  !زين تازه رطب صبور بنشين   ! خيز و دور بنشين«: زد بانگ که

  ! هوس بدين فراخیميدان    خوش نيست ز پاشکسته شاخی 

  ام، خسته در انتظار اوی دل     ام  آن کس که فگار خار اوی

  جان را هدف بالی من کرد،    صبر و دل و دين فدای من کرد 

  در کوه ز من زند به دل سنگ،    در باديه از من است دل تنگ 

  جامه به هوای من دراند،      آهو به خيال من چراند 

   به کسی نگشته مايل،وز من      از من نفسی نبوده غافل 
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  گامی نزده دلير، سويم      يک بار نديده سير، رويم 

  خرسند به پری از تذروم    ای ز سروم  ست به سايه راضی

  وين پر سوی او نکرده پرواز    اش سرافراز  ز آن سايه نکردم

  غالب به لقای اوست شوقم      پيمان وفای اوست طوقم 

  دگر خورم بر؟وز وصل کسی     چون با دگری در آورم سر؟ 

  !دار نگاه، عزت خويش می    ! مغرور مشو به حشمت خويش

  ی خاک، نگار تخته اعجوبه     ! سوگند به صنع صانع پاک

  دست آورده در آستينم،      ت بار دگر اگر ببينم  که

  بر فرق تو تيغ کين برانم      بر روی تو آستين فشانم  

   هستخود دست به کشتن خودم      بر کين تو گر نباشدم دست 

  »وز دست جفات گردم آزاد      خود را بکشم به تيغ بيداد 

  بشنيد از آن لب شکر خند،    بيچاره چو اين وعيد و سوگند 

  زمام تندست ی بی وآن ناقه     دانست که پای سعی کندست 

  افگار، وز بيم مفارقت دل      چون بود به دام او گرفتار 

  غ او ساختبا بوی گلی ز با    ناچار به درد و داغ او ساخت 

  انگيز، های محنت وز راحت    هر لحظه ز وصل فرقت آميز 

  شد مرد و زنده می صد ره می      شد  ش کنده می بيخ املی

  ی روزگارش اين بود سرمايه    تا بود هميشه کارش اين بود 

  زاد ره آن جهان هم اين برد    و آن روز که مرد هم بر اين مرد 

  

  شنيدن مجنون شوهر کردن ليلی را

  ی عاج و آبنوسی، در پرده      ل سرای اين عروسی طبا

  ی سينه کوب سازد وين پرده      اين طبل گران نوا نوازد 

  ی عشق، و آوازه بلند کرده    ی عشق  کن زخم دوال خورده

  بر خاک حريم يار بگذشت،     چون از سفر حجاز برگشت 
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  بر شد وآن باغ که کاشت تازه     تر شد  آن داغ که داشت تازه

  ريخت وآخر بر فرق خاک می    بيخت  يدش که خاک میشخصی د

  »وز کيست به فرق خاک ريزی؟    بيزی؟  پی چيست خاک«: گفتا

  »تا بو که بيابم آن در پاک    بيزم به هر زمين خاک « : گفتا

  !وز محنت روز و شب بيارام     ! از اين طلب بيارام: گفتا که

  ويش،شد عمر تو صرف جست و ج      کن تازه گهر کز آرزويش 

  دل کند ز تو چو بهتری يافت    تو جان کندی و ديگری يافت 

  !وز پهلوی خود بيفکن اين بار     ! تو نيز بدار دست ازين کار

  صد خرمن از او جوی نيرزد      ياری که ره وفا نورزد 

  و او بسته زبان ز نام مجنون      ! تو ليلی گو چو در مکنون

  ترده از دلحرف غم تو س     شمايل  دل بسته به يار خوش

  با طبع لطيف، نوجوانی      جانی  از حی ثقيف، زنده

  خرمهره به گوهری خريده      بر تو پی شوهری گزيده 

  تو چون الف ايستاده تنها     الفند هر دو يک جا  چون الم

  !ی محال برگرد زين وسوسه     ! برخيز و ازين خيال برگرد

  اند  بویمغرور شده به رنگ و    اند  خوبان همه همچو گل دوروی

  بودن به رضای زن محال است    ی سرخ زرد بال است   زن صعوه

  برخاست به رقص صوفيانه      مجنون ز سماع اين ترانه 

  از صرع زده بستر بغلتيد      بانگی بزد و به سر بغلتيد 

  بسمل گرديد چو مرغ نيم    در خاک شده ز خون دل گل 

  دل تنگ،کوفت به سينه با  می    از بس که ز يار سنگدل، سنگ 

  بر بيهوشی قرارش افتاد    صد رخنه از آن به کارش افتاد 

  ها نظر نکردی در آينه      کز لب نفسش گذر نکردی 

  جان را به هزار غم گرو يافت    بعد از ديری که جان نو يافت 

  !آه: بر جای نفس نزد بجز    چون بر نفسش گشاده شد راه 
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  رهيده،ی نيک و بد  ز انديشه      آن عاشق از خرد رميده 

  دادش به ميان مستی افيون      از مستی عشق بود مجنون 

  و آورد به سوی وحشيان روی     وا کرد ز انس ناکسان خوی 

  در انس به وی تمام گشتند     با وی همه وحش رام گشتند 

  با او چو سپه، وحوش همراه    رفت به کوه و دشت چون شاه  می

  قه بستیگردش دد و دام حل    چون بر سر تخت خود نشستی 

  از ديده سرشک لعل رانان      رفت چنين نشيدخوانان  می

  

  نامه نوشتن ليلی به مجنون

  و آن بانوی کاخ خوبرويی      ی نکويی  آن بانوی حجله

  آسايش تاج سروری شد،     چو گوهر سلک ديگری شد 

  وز عاشق خويش منفعل بود    پيوسته ز کار خود خجل بود 

  ی درد پيچ در پيچ قصهکن       تدبير نيافت غير ازين هيچ 

  ی هر مژه چکيده از خامه      تحرير کند به خون ديده 

  ارسال کند به سوی مجنون    عنوان همه درد همچو مضمون 

  سوز را کرد ی سينه آن نامه    اين داعيه چون به خاطر آورد 

  تسکين ده بيدالن غمناک      آغاز به نام ايزد پاک 

   حال خويش دم زداز صورت     ی نامه چون رقم زد،  ديباچه

  !همراه تو نی جز آهوی دشت    ! کای رفته ز همدمان سوی دشت

  افتاده به خار و خاره چونی؟      از ما کرده کناره چونی؟ 

  خار از کف پای تو که چيند؟      ها کف پای تو که بيند؟  شب

  همخوان تو کيست جز دد و دام؟    خوانت که نهد به چاشت يا شام؟ 

  ات به سينه باری نبود چو من     باری که! با اينهمه شکر کن

  ام کرد وز خار ستيزه غنچه    ام به ناز پرورد  دوران چو گل

  کاری نه به اختيار من بود     شوهر کردن نه کار من بود 
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  ز ايشان به دلم خليد اين خار    از مادر و از پدر شد اين کار 

  ،ست يا بوی تو از صبا شنيده   ست  هر کس که چو گل رخ تو ديده

  با صحبت هر خسی کند ساز؟    کی ديده به هر کسی کند باز؟ 

  سر بر سر من نسوده هرگز      ی من نبوده هرگز  همخوابه

  قانع به نگاهی، آن هم از دور    گشته ز من خراب، مهجور  

  زين رنج، تنش چو موی باريک    ست تاريک  زين غم، روزش شبی

   موینزديک گسستن است آن    اش ز هر سوی  وز کشمکش غم

  خوش آنکه برافتد از ميانه      آن موست حجاب را بهانه 

  سحاب بينم خورشيد تو بی      حجاب بينم  تا روی تو بی

  نقابی افتاد، آخر چو به بی     نامه که شد از حجاب، بنياد 

  ی ميم، والسالمش از حلقه      زد خاتم مهر، اختتامش 

  تشدن راس قد کرد پی برون    قاصد جويان ز خيمه برخاست 

  ساری نزديک به خيمه، چشمه      بودش خيمه به مرغزاری 

  بنهاد چو چشمه چشم بر راه     بنشست ولی نه از خود آگاه 

  آمد بيرون، شترسواری       ناگاه بديد کز غباری 

  اشتر به کنار چشمه خواباند      دامن ز غبار ره برافشاند 

  »!کيد ز تو بوی آشنايی      از کجايی؟ «:ليلی گفتش که

  »کحل بصرست خاک نجدم    ز خاک پاک نجدم «: هگفتا ک

  مجنون لقبی و قيس نامی      تلخکامی، «:ليلی گفتا که

  غمديده و سوگوار گردد      سرگشته در آن ديار گردد 

  »ای هست؟ گشايی امکان زبان    ای هست؟  ات به وی آشنايی هيچ

  ام سر در کنف وفای اوی      ام  بلی آشنای اوی«: گفتا

  »تسکين دل از خداش جويم       گويم هر جا باشم دعاش

  !ز درد عشق زارست«:گفتا که    » در چه کارست؟«: ليلی گفتا که

  »با وحش رميده آرميده      همواره ز مردمان رميده  
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  »دانی که به عشق کيست دربند؟      ! ای خردمند«:ليلی گفتا که

  »هر دم راند ز ديده سيلی      آری، به ياد ليلی « :گفتا

  و اسرار نهان ز دل برون ريخت    شک خون ريخت ليلی ز مژه سر

  و آن نام من است بر زبانش      منم مراد جانش «: گفتا که

  کز من خبری به وی رسانی،      اگر توانی ! جانم به فدات

  و آری سوی من جواب آن باز،      آيين وفا گری کنی ساز 

  »شمعی ببری، چراغی آری      دردی ببری و داغی آری 

  !کای مجنون را دل از تو پردرد    آن جوانمرد برخاست به پای، 

  کاالی تو را به جان فروشم      منت دارم، به جان بکوشم 

  وآن نامه ز جيب خويش بگشاد     شد ليلی را درون ز غم شاد 

  برگ کاهی و تار مويی      پيچيد در آن به آرزويی 

  !چون مو زارم، چو کاه زردم    ز آن روز کز تو فردم، : يعنی

  ی رهنورد بنشست بر ناقه    بر آن گرفت، برجست  چون نامه

  مايل به قرارگاه مجنون      تاز راه مجنون  شد راحله

  بسيار دويد از چپ و راست    کم و کاست  آنجا چو رسيد بی

  دستور خرد به باد داده      ديدش که چو مستی اوفتاده 

  بيدار، ولی ز خويش رسته    در خواب نه، ليک چشم بسته 

  ی سپهر بيرون وز دايره     مهر بيرون از گردش ماه و 

  وز هر چه نه عشق در گذشته      مستغرق بحر عشق گشته 

  تا بو که به وی تواند آميخت     قاصد هرچند حيله انگيخت  

  از بانگ بلند آزمودش     آن حيله نداشت هيچ سودش 

  در کوه فکند ازآن صدايی      برداشت چو حاديان نوايی 

  و آن دلشده را ندا همی کرد      ليلی گويان حدا همی کرد 

  و آمد به خود از سماع آن نام    کرد آن اثری در او سرانجام 

  »زين نام مراد تو کدام است؟   ای و اين چه نام است؟  تو که«:گفتا
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  »خاص نظر قبول ليلی      منم رسول ليلی «: گفتا که

  وز مشک و گالب لب نشسته،      ره ادب نجسته «: گفتا که

  »گستاخ، چرا شماری اين نام؟    چه آری اين نام؟ هر دم به زبان 

  ام گويا شده ترجمان اوی    ام  من زبان اوی« :زد الف که

  »ی اوست يک رشحه ز نوک خامه    ی اوست  که نامه! خيزان، بستان

  پا ساخت ز فرق سر چو خامه      مجنون چو شنيد نام نامه 

  اليدبوسيد و به چشم خويش م    چون بر سر نامه نام او ديد، 

  خاصيت چشم و گوش رفته      افتاد ز عقل و هوش رفته 

  ی شوق کرد آغاز اين نغمه    خودی به خود باز  آمد چو ز بی

  زو در دل تنگ صد گشادست    ی مرادست  کاين نامه که غنچه

  ی سعادت مرقوم به خامه    ست به بازوی ارادت  حرزی

  تومار بال کشيدگان است      تعويذ دل رميدگان است 

  سر برزد از او نوای ديگر    م که گشاد نامه را سر، وآن د

  زاری ست وز باغ امل بنفشه    ست  کاين نامه نه نامه، نوبهاری

  ی آرزو کشيده بر صفحه      ست نورسيده   دلکش رقمی

  ره ساخته بر زمين کافور    هاست کشيده عنبرين مور  صف

  برده دل بيدالن چو دانه    هر موری از آن به سوی خانه 

  بود از می ذوق و حال يک ظرف    ی دلنواز هر حرف   نامهز آن

  از جا جستی و رقص کردی    ی می کز آن بخوردی  هر جرعه

  اش ساخت در گردن جان حمايل    از خواندن نامه چون بپرداخت 

  زو کرد جواب نامه درخواست    قاصد چو بديد آن به پا خاست 

  :رقم زددر اول نامه اين     مجنون چو به نامه در، قلم زد 

  ی معانی عنوان صحيفه      ی امانی  ی نامه ديباچه«

  کز وی در هر سبب گشايد       جز نام مسببی نشايد 

  ساز پای تدبير زنجيری      گردان دست تقدير  مطلق
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  سر برتر از آسمان فرازد    آن را که به وصل چاره سازد، 

  »صد شعله به خرمنش فروزد    و آن را که ز هجر سينه سوزد، 

  گشت از دل ريش رازپرداز    ت زبان ازين سرآغاز چون بس

  ز آزرده دلی به دلنوازی     ی نيازی  کاين هست صحيفه

  ی تو پر عطر وفا ز خامه      ی تو  آن دم که رسيد نامه

  در سينه به جای جان نهادم      فشان نهادم  ی خون بر ديده

  از ديده سرشک خون فشاندم    هر حرف وفا ز وی که خواندم 

  صد تخم فريب کشته بودی     نان نوشته بودی در وی سخ

  های مرا بسی فزودی غم      غمخواری من بسی نمودی 

  نيد به زبان تو بجز راست،   گيرم که تو دوری از کم و کاست  

  هر لحظه اسير صد گمان است    مسکين عاشق چو بدگمان است 

  ست ی مرده زنده پيلی هر پشه    ست  هر شبهه به پيش او دليلی

  کو دانه ز بام يار چيند،      ه به بام يار بيند مرغی ک

  ست کز غير به دوست نامه آری    ست  ز آن مرغ به خاطرش غباری

  !وز فکر کنار بر کنارم     به بوسه دل ندارم : گفتی که

  صحبت توست کام و ناکام؟ هم    اين درد نه بس که صبح تا شام 

  استوز غصه به معرض زوال     ز درد پايمال است : گفتی که

  !بر باد هوا چو دود رفتن      خواهد ز ميانه زود رفتن 

  کاالی تو را چه کم خريدار؟    گر او برود تو را چه کم، يار؟ 

  !محروم از آن همين منم، بس    ممکن بود از تو کام هر کس 

  گر دوست ندارمش نه نيکوست  ! آن را که تو دوست داری، ای دوست

  نسزد بجز نکويیاز من       با هر که تو دوستدار اويی 

  آن به که رضای دوست خواهد     عاشق که برای دوست کاهد 

  در راه مراد او شتابد      از خواهش خويش رو بتابد 

  ای مرادم، يک بار نداده    هر چند که من نه از تو شادم، 
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  !گيتی همه بر مراد بادت      ! خاطر ز زمانه شاد بادت

  ! را بقا بادور من ميرم تو      ! دمسازی دوستان تو را باد

  

  بيمار شدن شوهر ليلی و وفات يافتن وی

  صورتگری اينچنين کند ساز      زن بياض اين راز  نيرنگ

  پيکر چون صورت چين بديع      نظير منظر  ی بی کان کعبه

  ش ناخوشی کرد، پاداش خوشی    با شوهر خود چو سرکشی کرد، 

  بيمار به روی بستر افتاد    مسکين زين غم ز پا درافتاد 

  سودانديشی، زيان او شد      وصل، بالی جان او شد آن

  بيماری او زمان زمان بيش      بود ز خاطر غم انديش  می

  مسکين به شکنج اين شکنجه    چون يک دو سه روز بود رنجه 

  بگشاد و، بر او شکنجه بشکست      ناگاه عنايت ازل دست 

  وز تنگی اين قفس جهاندش      از کشمکش نفس رهاندش 

  آن کو ندهد به درد جان کيست    رد و جاودان زيست جان داد به د

  آوخ ز جهان درد بر درد    در بودن، درد و در سفر درد 

  داشت دلی چو غنچه پر خون، می    ليلی که ز درد و داغ مجنون 

  وز خون، دل خويشتن بپرداخت    از مردن شو، بهانه برساخت 

  داری بنشست به رسم عده      عمری به لباس سوگواری 

  شد ماتم شوهرش بهانه    به درون نه داشت خانه، عشقش 

  کرد و زبان خلق کوتاه می      عمری به دراز، گريه و آه 

  

  ی مجنون را و رقص کردن وی از ذوق آن شکستن ليلی کاسه

  دودش ز دل حزين برآمد    چون يک چندی بر اين برآمد 

  زد به حريم دوست گامی می    جامی  بگرفت به کف شکسته

  صد دلشده بيش ديد آنجا       رسيد آنجا، آن دلشده چون
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  گرش ز خوان انعام در يوزه     بر دست گرفته کاسه يا جام 

  يافت به قدر خود نصيبی می     هر کس ز کف چنان حبيبی 

  عقل از سر و، جان ز تن رميدش     مجنون از دور چون بديدش 

  آورد او نيز جام خود پيش    خويش  چون نوبت وی رسيد، بی

  کارش نه چو کار ديگران ساخت     چو ديد و بشناخت ليلی وی را

  کفليز زد و شکست جامش    اش  ناداده نصيب از آن طعام

  گويا که جهان به کام خود ديد    مجنون چو شکست جام خود ديد 

  اش چون راه سماع ساخت مست      اش  آهنگ سماع آن شکست

  ای خاص زد با خود ترانه می     بود بر آن سماع، رقاص  می

  !عيشی به تمام شد ميسر      ! که کام شد ميسر! عيشکال

  وز سنگ ستم شکست جامم      همچون دگران نداد کامم 

  ز آن جام مرا شکست تنها      ش هست تنها  با من نظری

  !جانها شده مزد دست او باد    ! صد سر فدی شکست او باد

  

  در انتظار ليلی ايستادن مجنون و آشيان کردن مرغ بر سر وی

  دستان زن اين سرود دلکش      ی خوش  ن ترانهرامشگر اي

  کن مانده به چنگ غم گرفتار،     بر عود سخن چنين کشد تار 

  از تاب حرارت تموزی،      روزی به هوای نيمروزی 

  ی مغيالن يعنی که به سايه      ی ذليالن  ره برده به خيمه

  کرد به هر طرف نگاهی می     برساخت از آن نظاره گاهی 

  ز ايشان در و دشت گشته معمور       از دور ناگاه بديد قومی

  صد خيمه و بارگاه بر پای    کردند به يک زمان در آن جای 

  با جمع ستارگان يکی ماه     اش نمود ناگاه  ز آن خيمه گه

  ز آن مرحله رو به دشت کردند     کز خيمه هوای گشت کردند 

  يکديگر را تمام ديدند     آن دم که به پيش هم رسيدند 
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  با او ز زنان قوم خيلی    ! نون چه ديد؟ ليلیمسکين مج

  خود افتاد خود برجست و بی بی    قد افتاد  چشمش چو بر آن سهی

  ليلی به سرش دويد حالی      شد کالبدش ز هوش خالی 

  ی ريش خونابه فشان ز سينه    بنهاد سرش به زانوی خويش 

  زود آوردش به خواب خيزی    ريزی  ز آن خواب خوش از گالب

  بردند مالل يکدگر را      ال يکدگر را ديدند جم

  هر در سخن که بود سفتند      هر راز کهن که بود گفتند 

  دل مباد ازين داغ کس سوخته      در وقت وداع کاندرين باغ 

  کامروز ميان صد غم و سوز    ! افروز ای دل«:مجنون گفتا که

  »من بعد کی و کجات بينم؟      ام،  بگذاشتی اندر اين زمين

  خواهم هم ازين زمين گذشتن    ه وقت بازگشتن  ب«: گفتا که

  »از ديدن من به کام باشی     گر زآنکه درين مقام باشی، 

  تنی ز جان جدا ماند چون مرده    اين رفت ز جای و او به جا ماند 

  از منزل خويشتن نجنبيد     ای که بشنيد  بر موجب وعده

  وار از پای ننشست درخت      در حيرت عشق آن دالرای 

  مرغان به سرش نشسته لختی      د ستاده چون درختی بو می

  هاش در هم مو رفته چو شاخه    جا چو درخت پاش محکم  يک

  مرغی به سرش گرفت خانه      عهدی چو گذشت در ميانه 

  از گوهر بيضه شد مرصع      برقع  مويش چو بتان مشک

  مرغان سرود عشق پرداز    ها به پرواز  برخاست ز بيضه

  ليلی به ديار خويش برگشت    و بگذشت چند براين نسق چ يک

  وز ناقه فروگرفت محمل،      منزل  آمد چو به آن خجسته

  ديدش ز حساب عقل بيرون      آمد به سر رميده مجنون 

  نمد به وجود خويشتن باز      هر چند نهفته دادش آواز 

  !ی خويش بنگر به وفا سرشته    ! زد بانگ بلند کای وفا کيش
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  بيهوده به سوی من چه آيی؟    ايی؟ ای و از کج تو که«:گفتا 

  !کام دل و رونق روانت      ! منم مراد جانت«: گفتا که

  »بست اويی اينجا شده پای      يعنی ليلی که مست اويی 

  سوز در من زده آتشی جهان    که عشقت امروز ! رو! رو«: گفتا

  !ديگر نشوم شکار صورت     برد از نظرم غبار صورت 

  معشوقی و عاشقی برون ماند    ند  ام کشتی به موج خون را عشق

  از صبر و قرار ماند تنها      ها  ليلی چو شنيد اين سخن

  های بگريست بنشست و به های    دانست يقين، که حال او چيست 

  !ی عشق ما فتاده در ورطه   ! ای دل و دين ز دست داده«: گفت

  !باليی افتاده به جاودان      ! ناديده ز خوان ما نوايی

  »وز دور جمال هم ببينيم     به هم نشينيم مشکل که دگر 

  ماتم گری فراق برداشت    اين گفت و ره وثاق برداشت 

  :گفت رفت و به آب ديده می می     رفت  از سينه به ناله درد می

  ی عيش، ناگوارست سرچشمه    که فلک ستيزه کارست ! دردا«

  دور از غم روزگار بوديم    ما خوش خاطر دو يار بوديم 

  وز يکديگر جدا فتاديم      ن ز پا فتاديم از دست خسا

  من دور از وی، چو موی باريک    او دور از من، به مرگ نزديک 

  من، کرده به تنگنای غم خوی    او، کرده به وادی عدم روی 

  افتاده به خون و خاک، بی من    او، بر شرف هالک، بی من 

  ناچيزتر از خيال، بی او      من، درصدد زوال، بی او 

  »دل بنهادم به هجر جاويد      دم از وی اميد امروز بري

  بر نيت کوچ، بست محمل    اين گفت و شکسته دل ز منزل 

  منزل به نشيمن دگر کرد     مجنون هم ازين نشيمن درد 

  بار خود از آن زمين به در برد   ی دوست را به سر برد  چون وعده

  با گور و گوزن گشت دمساز    برخاست چنانکه بود از آغاز 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٢٠٦ 

  جنونمرگ م

  اين رشحه برون دهد ز خامه      نامه  طغراکش اين فراق

  يابی مقبول خرد به خرده      کز بر عرب يکی عرابی 

  طياره ز حله راند بيرون     سرزد ز دلش هوای مجنون 

  جست از همه کس نشان او باز     بر عامريان گذشت از آغاز 

  ستکز وی دل اين قبيله ريش ا    يک دو روز بيش است، : گفتند که

  !نی نيز شنيده داستانی      نی ديده کسی ز وی نشانی 

  رو کرد ز حله در بيابان      برخاست عرابی و شتابان 

  نوميد به راه خويش رو کرد   چون يک دو سه روز جستجو کرد 

  جمع آمده وحشيان گروهی      ناگاه نمود زير کوهی 

  مجنون را ديد در ميانه      شد تيز به سويشان روانه 

  همچون ليلی به چشم و گردن      فيد و روشن با آهوکی س

  جان داده ز درد فرقت يار      بر بالش خاک و بستر خار 

  او نيز بمرده در وفايش     همخوابه چو ديده ماجرايش 

  شاخ طرب همه شکسته      گردش دد و دام حلقه بسته 

  ريزان وز چشم گوزن اشک      خيزان  ی آهو آه از سينه

  بر ريگ نوشته ديد ز انگشت    کردش چو نگاه در پس پشت 

  !بر بستر هجر جان سپردم    ! که ز داغ عشق مردم! کوخ

  کس مرحمتی نکرد بر من      شد مهر زمانه سرد بر من 

  يک مرده، به روز من نمرده    يک زنده، غذا چو من نخورده 

  ام کشت و ايام به تيغ دوری    ام پشت  بشکست شب صبوری

  حروم ز تعزيت چو من نيستم   ديت چو من نيست   ی بی کس کشته

  نی شست ز روی من غباری    نی بر سر من گريست ياری 

  در پرسش من پيامی آورد    نز دوست کسی سالمی آورد 

  م بر سنگ ی زندگی زد شيشه    ی چرخ بر دلم تنگ  شد شيشه
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  ريزه چون نيش ی ريزه اين شيشه     تا حشر خلد به هر دل ريش 

  ها دريدند  خود همه جامهبر    چون اهل حی اين خبر شنيدند 

  مو ببريدند و چهره کندند      ها فکندند  از فرق عمامه

  از صدق درون، برون ز حيله      يکسر همه اهل آن قبيله 

  بر سينه هزار کوه اندوه     گشتند روان به جای آن کوه 

  راه آوردند سوی مجنون    دل پر غم و درد و ديده پر خون 

  ل رقم غمی دگر زدبر د      هر کس ره ماتمی دگر زد 

  ش وين کرد فغان ز ناتوانی     ش  آن خورد دريغ بر جوانی

  اش وين گفت ز نظم جانفزای     اش  زای آن گفت ز طبع نکته

  اش نشاندند چون مه به عماری    ز آن شور و شغب چو بازماندند 

  عماری با او کردند هم     ی مرده را ز ياری  همخوابه

  اش را نسبان عماریعامر      اش را  اظهار بزرگواری

  رفتن سوی حله رای کردند    بر گردن و دوش جای کردند 

  گشادند صد چشمه ز چشم می      نهادند  در هر گامی که می

  کشيدند صد ناله ز درد می      بريدند  در هر قدمی که می

  شط بر شط بود، نيل در نيل    ی چشمشان به هر ميل  از دجله

   به هر مقامیفريادکنان      زدند گامی   آهسته همی

  آمد ره دورشان به پايان،    ی درد و غم سرايان  چون نغمه

  اش شستند به آب ديدگان      اش  ی غم کشيدگان خونابه

  جا کرد به خاک با دل چاک      چاک افکندند در دل خاک 

  دامن ز غبار او فشانان      و آن دم که شدند مهربانان 

  ناساز،مجروح ز دور چرخ     هر يک به مقام خويشتن باز 

  کردند به خوابگاهش آرام    در ريخت ز دشت و در دد و دام 

  گشتند ددان ز خوی بد، دور      در پرتو آن مزار پر نور 

  عشقش نه ز عالم مجازست     آری، عاشق که پاکبازست، 



عبدالرحمان جامی                                                                                                       هفت اورنگ  
 

    TorbatJam.com ٢٠٨ 

  گردد مس قلب او زر ناب      قلبی ببرد ز جان قالب 

  گنج کرم همه جهان شد    مجنون که به خاک در، نهان شد 

  زد دست طلب به پای آن گنج    ر کس ز غمی فتاده در رنج ه

  گر يک دو مراد جست، صد يافت    ز آن گنج کرم مراد خود يافت 

  اش بود چشم همه، بر ذخيره    اش بود  روی همه، در حظيره

  ی او رضوان ابد، ذخيره    ی او  ی جان، حظيره شد روضه

  ز پيشبرداشت به خواب پرده ا    ای صفا کيش  آرند که صوفی

  با او نه به صواب مدارا      مجنون بر وی شد آشکارا 

  !بر نقش مجاز، فتنه سی سال    ای شده از خرابی حال، «: گفت

  »معشوق ازل چه کرد با تو؟      چون کرد اجل نبرد با تو، 

  بر صدر سرير قرب بنشاند    ام خواند  به سرای عزت«: گفتا

  ه چون درين کاخ،ات نمد ک شرم    !  ای به بساط عشق گستاخ: گفت

  خواندی ما را به نام ليلی؟     خوردی می ما ز جام ليلی، 

  »با من بجز اين عتاب ننمود     بر من چو در عتاب بگشود 

  هر ذره به چشم اهل بينش      کز آفرينش ! بنگر! جامی

  ست گرداگردش نوشته نامی    ست  جامی از زخم ازل، شکسته

  !ی، شو از جهان گمدر هستی و    ! در صاحب نام، کن نشان گم

  وز ظلمت خودپرستی خويش      تا بازرهی ز هستی خويش 

  خبری از آن خبر نيست جز بی    جايی برسی کز آن گذر نيست 

  !گفتيم نشان، دگر تو دانی      نشانی  با تو ز جهان بی

  

  وصف خزان و مرگ ليلی

  چون الله نشست غرقه در خون،    ليلی چو ز باغ مرگ مجنون 

  زد ساغر عيش خويش بر سنگ    بر دلش تنگ ی دهر  شد عرصه

  از راحت خواب و لذت خورد      افتاد در آن کشاکش درد 
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  نورسته گلشن ز آب خود رفت    تابنده مهش ز تاب خود رفت 

  شانه، کمند گيسوان را بی     وسمه گذاشت، ابروان را  بی

  اش رنگ نگذاشت به رخ ز صحت    تب، کرد به قصد جانش آهنگ 

  زد سرخ گلش به زردرنگی      از خدنگی آمد به کمانی 

  شد بر ساقش گشاده خلخال      تبخاله نهاد بر لبش خال 

  گشتند به باد داده رختان    چون از نفس خزان، درختان 

  وز برگ بهار دور ماندند      از خلعت سبز عور ماندند 

  شد رنگرزانه کارگاهی      گلزار ز هر گل و گياهی 

  ن چمن سپر بينداختسلطا     طاووس درخت پر بينداخت 

  لرزه ز رخ طراوتش برد تب      بستان ز هوای سرد بفسرد 

  بر دوش درخت مار ضحاک    شد هر شاخی ز برگ و بر، پاک 

  آلوده به خون نمود دندان    از خون خوردن، انار خندان 

  از درد نشسته بر رخش گرد    به گشت چو عاشقی رخش زرد 

   طرف نهادهصد چشم به هر      بادام به عبرت ايستاده 

  بغداد شده بدل به کوفه      باغی تهی از گل و شکوفه 

  زاد يعنی ليلی گل چمن      و آن غيرت گلرخان بغداد 

  تن بنهاده به جان سپردن      افتاده به خارخار مردن 

  !چادر پاکيزه فراش پاک    !  گريان شد کای ستوده مادر

  !کن دست به گردنم حمايل    ! يک لحظه به مهر باش مايل

  !بگشا نظر کرم به سويم      ! ی شفقت بنه به رويمرو

  بر من نمد تو را ترحم     زين پيش به گفتگوی مردم، 

  تا فرقت وی به مرگم افکند      ام به دوست پيوند  نگذاشتی

  !رنگش ز سرشک لعل من کن    ! ام کفن کن از خلعت عصمت

  م کنست عالمت شهيدی    ! م ز آن رنگ ببخش رو سفيدی

  !جايم به مزار پاک او کن     ! ک او کنروی سفرم به خا
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  !زن حفره به قبر دلگشايش      ! بشکاف زمين زير پايش

  !ساز از کف پايش افسرم را      ! نه بر کف پای او سرم را

  آسوده ز خاک پاش خيزم     تا حشر که در وفاش خيزم، 

  افشاند به خنده جان شيرين      رو سوی ديار يار ديرين 

  بوسی مادر به رهش به خاک      او خفته به هودج عروسی 

  گاه مجنون يکسر به حظيره      بردندش از آن قبيله بيرون 

  در خاک چو گوهرش فکندند    خاکش به جوار دوست کندند 

  سر منزل عاشقان عالم    ی غم  ی آن دو کشته شد روضه

  ايم از پی ما نيز روانه     ايشان بستند رخت ازين حی 

  ست زه کرده به قصد ما کمانی   ست  ستانی گردون که به عشوه جان

  بر سينه خوريم تير دلدوز،    زآن پيش کزين کمان کين توز 

  ای بچينيم زين مزرعه خوشه     ای نشينيم  آن به که به گوشه

  !آن را چو بيافتی، طرب کن      !  نور ازل و ابد طلب کن

  تابنده ز مشرق دل توست      آن نور نهفته در گل توست 

  چون ذره در آفتاب خود غرق    تا فرق خوش آنکه شوی ز پای 

  کم يابی اگر چه بيش جويی    هرچند نشان ز خويش جويی 

  خود را همه آفتاب يابی      دلگرم شوی به آفتابی 

  ايمن گردی ز آفت مرگ      برگی تو همه شود برگ  بی

  کنجا جز مرگ کس نميرد      جايی دل تو مقام گيرد 

   آن ببايدت کندکخر دل از     ! به کسی مگير پيوند! جامی

  !با جوهر خود کن آشنايی      ! سرايی بيگانه شو از برون

  !راهی به حريم وصل بگشای    ! ز آيينه خويش زنگ بزدای
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  ی خطاب در ختم کتاب و خاتمه

  !اين کار تو را بس است، جامی      هر چند چو بحر تلخکامی، 

  افتاد به ساحل اين سفينه      ات ز سينه  کز موج معانی

  ده درد بيقراران تسکين      ه داغ دلفگاران ن مرهم

  از نيشکر قلم چکيده     ست نورسيده  شيرين شکری

  زايد، به مثل بود چو فرزند     شعری که ز خاطر خردمند 

  در چشم پدر نکوسرشت است  فرزند به صورت ارچه زشت است 

  !ز آن کرده عروس طبع را دوک    ! ای ساخته تيز خامه را نوک

  !ريسی ز آن دوک ز مشک رشته    ! نويسی  خوشکن ز آن نوک، می

  !باف ی عيب پوش می دراعه    ! زن رقمی به لوح انصاف می

  اش، ليک باشد مدد نکويی    چون شعر نکو بود، خط نيک 

  جوی، معيوب ی عيب در ديده      گردد ز لباس خط ناخوب 

  در وی همه عيب خود نويسی      حرفی که به خط بدنويسی، 

  از بهر خدا ز تيزهوشی،     وشی، در خوبی خط اگر نک

  کز هر هنری است راستی به    ! حرفی که نهی، به راستی نه

  !ی راست کن برابر با نسخه    اش، سراسر  و آن دم که نويسی

  !اصالح به ديگران مينداز    چون خود کردی فساد از آغاز، 

  در هشتصد و نه فتاد و هشتاد       کوتاهی اين بلندبنياد، 

  باشد سه هزار و هشتصد و شصت    آن بری دست ور تو به شمار 

  در طول چهار مه، کم و بيش    انديش  شد عرض ز طبع فکرت

  شد طبع بر اين مراد، فيروز    در يک دو سه ساعتی ز هر روز 

  بسته بشکست، زين نظم شکسته    دست   هر چند که قدر اين تهی

  !ی او زمانه پر باد ز آوازه    ! ی چرخ، درج در باد زو حقه
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  "خردنامه اسکندری" :اورنگ هفتم

  

  سرآغاز

  جمال جهان پادشاهی تو راست      کمال الهی تو راست ! الهی

  کمال از حد آفرينش، برون    جمال تو از وسع بينش، برون 

  مقيد به اينها ندانم تو را      بلندی و پستی نخوانم تو را 

  يیده و هست و هستی تو که هستی     نه تنها بلندی و پستی تويی، 

  تو را چون شناسم من ناشناس؟  چو بيرونی از عقل و وهم و قياس، 

  گر آرد يکی نامجو در شمار     ز آغاز اين نامه تا ختم کار 

  ی نام توست ی نسخه مفصل شده    همه دفتر فضل و انعام توست 

  که با آن هزاران هزار اندکی است    نگويم که نامت هزار و يکی است 

  ها تويی دستگير در افتادگی     گزير تويی کز تو کس را نباشد

  !آيد اين کار و بس ز دست تو می    ندارم ز کس دستگيری هوس 

  ولی هر سر از هر سر آگاه نيست    عبث را درين کارگه راه نيست 

  !ندادی در آن اختيار، اختيار    به ما اختياری که دادی به کار 

  ت توستکننده، به هر کار پابس  ی کار در دست توست  چو سررشته

  چو مختار باشيم و مجبور هم    سزد گر ز حيرت برآريم دم 

  !به ميدان وحدت دوگويی مکن    ! دو جويی مکن! يکی جوی جامی

  ست دويی تخم مرگ و پراکندگی    ست  يکی اصل جمعيت و زندگی

  

  در نصيحت نفس مفلس

  ی ديرپای درين دير ديرينه     ! ی دوربين برگشای دال ديده

  !اش به خورشيد و مه، عالم افروزی    ! اش اروزیببين غور دور شب

  اند ی عمر پيمايی دو پيمانه    اند  شب و روز او چون دو يغمايی

  پی کيسه ببريدنت تيزدست    دو طرار هشيار و، تو خفته مست 
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  !فريدون کجا رفت و قارون چه کرد  ! به عبرت نظر کن که گردون چه کرد

  ريزند به سر چو گنجکنون خاک       پی گنج بردند بسيار رنج 

  !ز حرص و طمع خاکساری مکش    ! پی عزت نفس، خواری مکش

  !طلب کن، وليکن به هنجار کن    گويم انکار کن،  طلب را نمی

  !گرفتار هر ناکس و کس مباش    ! به مردار جويی چو کرکس مباش

  

  گفتار در فضايل سخن و سخنوری

  ست رود آمدهها ف بر اقليم جان    ست  ها فرود آمده سخن ز آسمان

  بود گردش نه سپهر از سخن    بود تابش ماه و مهر از سخن 

  به تخصيص وقتی که موزون بود    ی سحر و افسو بود  سخن مايه

  سرودم به وصف غزاالن غزل    مثاالن مثل  زدم عمری از بی

  ز آوازه پر کردم آفاق را      نمودم ره راست عشاق را 

  نظم معمام نامبرآمد به       به قصد قصايد شدم تيزگام 

  جوی به قول رباعی شدم چاره    ها درين چارسوی  چارگی ز بی

  دهم مثنوی را لباس نوی    ام پشت همت قوی  کنون کرده

  ست از آن رفتگان يادگار، که مانده      های پيران کار  کهن مثنوی

  در اشعار نو لذت ديگرست    پرورست  بخش و جان اگرچه روان

   سبز خواهد نه موی سفيدخط      دل نونيازان کوی اميد 

  به جمع قوافی و فکر رديف    دريغا که بگذشت عمر شريف 

  ام فتد کار پس از آن چون رديف      کند قافيه تنگ بر من نفس 

  ام رويی نامه که نبود سيه     ام  نيايد برون حرفی از خامه

  

  آغاز داستان

  چنين رانده است از سکندر سخن      های کهن  شناسای تاريخ

  چو آراست روی زمين چون عروس      ی دولت فيلقوس  هکه مشاط
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  سر يک پسر خداداد پيرانه    ز دمسازی اين عروسش به بر 

  وز او فر شاهی فروزنده گشت،  چو بگذشت سال وی از هفت و هشت 

  اش به تاج کيانی سرافراخت    اش  عهد خود ساخت پدر صاحب

   نشانی علم دادش به سرچشمه  اش ز گردن کشان،  چو بيعت گرفت

  که گردد ز نابخردی حارسش      اش  فرستاد پيش ارسطالس

  که خورشيد تو رسته است از کسوف،      ! بدو داد پيغام کای فيلسوف

  زمين نورياب ز فيض تو يونان      سپهر خرد را تويی آفتاب 

  خرد روزگار شود تيره از بی    اگر در جهان نبود آموزگار، 

   حضيض جهالت مقيمبود در      اگر شاه دوران نباشد حکيم 

  بر اورنگ شاهی وليعهدم اوست    ی مهدم اوست  سکندر که پرورده

  !بر اسباب دولت تواناش کن      ! به قانون اقبال داناش کن

  »!که سازد پس از مرگ نامم بلند   مند،  اش بهره سان کن ز حکمت بدان

  به درس سکندر زبان را گشود    ها چون شنود  ارسطالس اين نکته

  اش ره حل هر مشکل آموخت    اش  چراغ دل افروختبه حکمت 

  به امکان درون از هنر گنج داشت،    سکندر که طبع هنرسنج داشت 

  گذشت از رفيقان به هر فن که بود     به نقادی فکر روشن که بود 

  پژوهی خدا را شناخت ز دانش    شناسی علم برفراخت  به يزدان

  هشرياض رياضی تماشاگ      شد از فسحت خاطر آگهش 

  طلسمات گنج مجسطی شکست    ز اقليدس اقليدش آمد به دست  

  شناس پذير و دقايق حقايق    اساس  شد از گردش چرخ ديرين

  که بر راه دانش، شود مستقيم    حکمت آن است پيش حکيم ! بلی

  ز دانش دهد زيور جان و دل    کشد خامه در دفتر آب و گل 

  

  ندرنزديک شدن مرگ فيلقوس و به حضور خواستن اسک

  ناک، شد از علم يونانيان بهره    سکندر چو ز آاليش جهل پاک 
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  نگونسار شد دولت فيلقوس      ز ناسازی روزگار شموس 

  به گوش آمدش بانگ طبل رحيل    درين وحشت آباد پر قال و قيل 

  ستايشگری کرد با او بسی      فرستاد پيش ارسطو کسی 

  !ش پژوهپرستان دان سر دين    ! بدو گفت کای کوه فر و شکوه

  تنم کسوت نادرستی گرفت    مرا بازوی عمر سستی گرفت 

  ی کرد و ناکرد خويش پذيرنده    ! بيا، زود همراه شاگرد خويش

  وز اين بند اميد گشادی نماند    که بر کار عمر اعتمادی نماند 

  ی ملک همراه شد به آن قبله    ارسطو چو زين قصه آگاه شد، 

  بوس خت از دولت پایسرافرا     رخ آورد در خدمت فيلقوس 

  باز به روی سکندر چو شد ديده    ملک فيلقوس آن شه سرفراز 

  طفيل سکندر به مجلس نشاند    حکيمان آن ناحيت را بخواند 

  بپرسندش از مشکالت فنون      بفرمود تا از پی آزمون 

  ی قيل و قال برون آمد از عهده    ز هر نکته کردند او را سال 

  به تحسين او بانگ برداشتند     به انصاف گردن برافراشتند 

  بر اهل ممالک، چه روم و چه روس    چو شد واقف حال او فيلقوس 

  بدو کرد تسليم اورنگ و تاج    دگرباره دادش به شاهی رواج 

  آوران سپاهش شدند سالح    همه سرکشان خاک راهش شدند 

  

  مرگ فيلقوس و پادشاهی اسکندر

   بست از جهان فيلقوسکه چون رخت    چنين گفت دانشور روم و روس 

  دالن در فکند صاليی به بالغ      سکند برآمد به تخت بلند 

  تاش که هستيم با يکدگر خواجه    ! ای واقفان از معاد و معاش«: که

  به هر نيک و بد نيکخواه شما    سفر کرد ازين ملک، شاه شما 

  که باشد به فرمان او داروگير     نباشد شما را ز شاهی گزير 

  ی سروری که باشد مرا وايه     ی برتری،  پايهندارم ز کس 
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  »!پروری معدلت گستری کرم     ! بجوييد از بهر خود مهتری

  ز جان خموشان برآمد خروش   سکندر چو شد زين حکايت خموش 

  »!ز شاهان مه و مهتر ما تويی   ! سر و سرور ما تويی! شاها«: که

  اهی نشستبه سر تاج، بر تخت ش    وز آن پس به بيعت گشادند دست 

  !نقد حيات از شما کم مباد«:که    زبان را به تحسين مردم گشاد 

  ام ساخت کار، کز آن گونه کز شاهی      اميدم چنانست از کردگار 

  !ام پسند نيفتد بجز عدل هيچ      مند  ز الهام عدلم کند بهره

  

  ی ارسطو خردنامه

  ی هر گروه ی قصه نويسنده      پژوه  دبير خردمند دانش

  که چون سلطنت يافت بر وی قرار،     کندر شه نامدار نوشت از س

  های حکيمان نوشت خردنامه    چو نور خرد بودش اندر سرشت 

  به آن راست کردی همه کار خويش    گرفتی به دستور آن، کار پيش 

  به شاگردی او دلش شاد بود،    ش استاد بود  نخست از ارسطو که

  ل دل و جان گرفتکه مغز از قبو    ای نغز عنوان گرفت  خردنامه

  وز آن پس نوای دعا ساز کرد    اش سرآغاز کرد  ز نام خدای

  !به روی تو چشم رضا باز باد    ! ی راز باد دلت چشمه! شاها«: که

  !خدا آنچه دادت، به ايشان بده      ! ميفکن به کار رعيت گره

  که اينها رسيدت ز فضل خدای    ! ترحم کن و، عفو و بخشش نمای

  نيايد تو را هيچ دشوار، پيش    و کار خويش، اگر واگذاری به ا

  نشانه شوی تير ادبار را     وگر جز بدو افکنی کار را، 

  دل از هر بدی بر کران بايدت    گر اصالح خلق جهان بايدت، 

  !نکو کن چو گفتار، کردار خويش    ! ی حسن گفتار خويش مشو غره

  !بشو ظلمت جهل را ز آب علم    ! ی خشم را سنگ حلم بزن شيشه

  به پشت تو گردد فزون بار تو      تر کار تو  مبادا شود سخت
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  ی افالطون خردنامه 

  ش بود، ز دانش به دل گنج شاهی      ش بود  فالطون که فر الهی

  زبان را به تمهيد شکر و سپاس    شناس  گشاد از دل و جان يزدان

  !ی باغ هفت و چهار پسين ميوه    ! ای اولين تخم اين کشتزار«: که

  !به چشم کياست ببين کرد خويش    ! فراست بر آگرد خويشبه پای 

  !ببين نعمت و ناسپاسی مکن    ! به کوی وفا سست اساسی مکن

  رسان فراموش از انعام نعمت  به نعمت رسيدی، مکن چون خسان 

  برد بهره هم خاص و هم عام ازو    رسد فيض انعام ازو  ز بس می

  ات نياز  به آنپی آنچه نبود    ! مکن اينهمه فکر دور و دراز

  !مکن با حريصان گيتی نزاع    متاعی است دنيا، پی اين متاع 

  !پرستان گذار بتان را به آن بت    جهانی شده زين بتان خاکسار 

  !دل از ياد پيشينيان شاد کن    ! به عبرت ز پيشينيان ياد کن

  که گيرد ازو طبع تو خوی زشت    ! مکن همنشينی به هر بدسرشت

  !ی دوستی وامگير از او سايه     گردد اسير، چو دشمن به دست تو

  صد آزاد را از کرم بنده کرد   که رسم کرم زنده کرد ! شه آن دان

  !چو دانستی، آنگاه در کار کوش    ! دلت را به دانشوری دار هوش

  !ز هر آشنا روشنايی مجوی    ! به هر کس ره آشنايی مپوی

  !ن، آنگه بگویچو پرسد، تامل ک    ! جوی مگو، تا نپرسد ز تو نکته

  !به روی قبولش نهد دست رد    مگو راستی هم که صاحب خرد 

  اش راست کرد؟ که بايد به صد حجت    چرا راستی گويد آن راست مرد 

  

  ی سقراط خردنامه

  مبرا ز تفريط و افراط بود    زهی گنج حکمت که سقراط بود 

  همه نور حکمت ز سر تا به پای    زدای  شد از جودت فکر ظلمت

  فالطون از آنها يکی در شمار    کار شاگرد بودش هزار درين 
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  :به دانا فالطون چنين گفته است    به حکمت چو در ثمين سفته است 

  !که گردی شناسای پروردگار    بر آن دار همت ز آغاز کار، «

  بجز طبع نادان دو انديش نيست    ره مرد دانا يکی بيش نيست 

  ش نفر را فراخز شادی دل ش     نبينی درين شش در ديوالخ 

  که رنجش بود راحت ديگری    يکی آن حسدور به هر کشوری 

  اش اندر سرشت ی خلق بود کينه    ورزی که از خلق زشت  دوم کينه

  بود روز و شب در دل او دو غم      سوم نوتوانگر که بهر درم 

  !ناگه نگردد تلف: دوم آنکه  چون چيزی آرد به کف؟ : يکی آنکه

  بود همچو نام زرش، دل دو نيم      يم چهارم ليمی که با گنج س

  ای که در خورد آن نبودش مايه      ای  بود پنجمين طالب پايه

  که نتواند آنجا فکندن کمند      کند آرزوی مقامی بلند 

  ای پيشه که باشد حريف ادب    ای  ششم از ادب خالی انديشه

  !ز هر سر، گشا گوش حکمت شنو    زبان را چو داری به گفتن گرو، 

  !که کم گوی يعنی وافزون نيوش    ات بداده، دو گوش   زبانخدا يک

  !ز گيتی به قدر کفايت بساز  ! مکش زير ران مرکب حرص و آز

  ات، سلوک عمل گر شود روزی    ات  اندوزی بدين حال با حکمت

  انديشگان شوی سرور حکمت    پيشگان  بری گوی دولت ز هم

  

  ی بقراط خردنامه

  ه او گشت قانون آن استوارب    به بقراط شد علم طب آشکار 

  ست ی تن رفو يافته دو صد خرقه    ست  ز هر تار حکمت که او تافته

  !هايی که گفت اين حکيم بدان نکته    ! بنه گوش را دل به فهم سليم

  !قناعت کن از خوان گيتی به هيچ  ! چو خوش گفت کای مانده در تاب و پيچ

  ! پر نور کنحاجتی سينه ز بی    ! های حاجت ز خود دور کن کشش

  به از مالداری که ايمن نخفت    دست با ايمنی خفته جفت،  تهی
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  تو مهمان، جهان همچو مهمانسرای    بود پيش دانای مشکل گشای 

  !اش شو زبان همه تن به شکرانه    ! بخور هر چه پيشت نهد ميزبان

  اش سپاس که واجب نباشد بر آن    نبيند يکی حال، يزدان شناس 

  تو را او خورد يا تو او را خوری  ان که دست آوری به هر لقمه زين خو

  !مکن تارک طبع را پايمال    ! مبر چيزها را برون ز اعتدال

  !به اندازه نوش و به اندازه خور    گر آبت زالل است و نقلت شکر، 

  منه پای بيرون ز خيراالمور  فراش ار حريرست و همخوابه حور، 

  

  ی فيثاغورس خردنامه

  ز فيثاغرس آن الهی حکيم     ی قديم چنين است در سفرها

  جهان را گهرريز ازين راز کرد    که چون قفل درج سخن باز کرد 

  !نيوش گشا يک نفس گوش حکمت! ای چون صدف جمله تن گشته گوش«:که

  کسی گر نبشناسدت ز آن چه باک؟    چو گشتی شناسای يزدان پاک، 

  رشتکه نيد ز پاکان نيکوس    ! نگهدار خود را ز هر کار زشت

  !حکمتان ژاژخای مشو همچو بی    ! اگر لب گشايی، به حکمت گشای

  از آن پيش کافتی ز پا مست خواب،    نقاب  چو بندد شب تيره مشکين

  !های روز ببين در فروغش عمل     ! زمانی چراغ خرد برفروز

  در اشغال روح و جسد چون گذشت  که روز تو در نيک و بد چون گذشت 

  ز سر حد راه سالمت فتاد      اد کجا گامت از استقامت فت

  به آمرزش از ايزد کارساز    ! تالفی کن آن را به عجز و نياز

  !بر ارباب حاجت مزن پشت پای  ات با خدای،  چو باشد دو صد حاجت

  چو خواهی کسی را کنی آزمون،      درين پر دغا گنبد نيلگون 

  !نظر کن که چون است کردار او     ! ی حسن گفتار او مشو غره

  اش همه ناخوش است ولی فعل و خوی     کس که گفتار او دلکش است بسا

  !خيز: که ناخورده يک لقمه، گويند    ! مکن بيش دندان بر آن طعمه تيز
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  داستان جهانگيری اسکندر

  دهد از سکندر نشان چنين می    گهرسنج اين گنج گوهرفشان 

  بدان تخم اقبال جاويد کشت  ها را نوشت » خردنامه«که چون اين 

  به حرف ضاللت قلم درکشيد     ه ملک عدالت علم برکشيد ب

  فروغ جمالش بر آن ملک تافت  نخستين چو خور سوی مغرب شتافت 

  سپه تاخت بر لشکر زنگبار    وار  فشان، صبح به کف تيغ آتش

  ی مصريان زنگشان ز آيينه    زدود از پی رستن از ننگشان 

  مدارا کشيد وز او کين خود بی    وز آنجا سپه سوی دارا کشيد 

  ز ظلمات ظلمش جهان پاک کرد      لباس بقا بر تنش چاک کرد 

  سراپرده زد بر بالد شمال    وز آن پس به تاييد عز و جالل 

  درآمد، علم زد به مشرق زمين    شمالش چو در سلک ملک يمين 

  جنيبت به حد جنوبی کشيد    ولی چون خور، آنجا نه دير آرميد 

  سرانجام کارش، چو آغاز گشت     زمين بازگشت وز آنجا به مغرب

  چو پرگار، بر اولين نقطه پای     در آخر نهاد اندرين تنگنای 

  به ملکيت دولتش نامزد    شد اين چارديوار با چار حد 

  جهان را رهاند از دريغ و فسوس    ز سر حد چين تا در روم و روس 

  گهی ساخت بر دشت خوارزم، رزم    گهی آخت بر هند شمشير عزم 

  به زردشت و زردشتی آتش فکند      ها را ز بنياد کند  هخان صنم

  فرو شست يکبارگی لوح خاک    ز هر دين بجز دين يزدان پاک 

  بسان سمرقند و مرو و هرات    بنا کرد بس شهرها در جهات 

  در فتنه بر روی ياجوج بست    پی بستن سد به مشرق نشست 

  محيطز خشکی درآمد به اخضر     سر بساط بسيط   چو طی کرد يک

  همی رفت گنبدزنان چون حباب    تهی گشته از خويش، بر روی آب 

  چه نادر اثرها که گشت آشکار    چو ملک جهان يافت بر وی قرار 

  اش آشنايی گرفت که با سکه    زر و سيم نقش روايی گرفت 
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  به آيينگی آمد از آهنی    به آهن چو ره يافت زو روشنی 

  م و زر زيوری يافتندوز او سي    از او زرگران زرگری يافتند 

  از او گشت پيموده فرسنگ و ميل    به هر ره که زد کوس بهر رحيل 

  ز نام وی اين زمزمه، ساز کرد     ازو نوبتی، نوبت آغاز کرد 

  به يونانی الفاظ ازو نقل يافت    به لفظ دری هر چه بر عقل يافت 

  نه تنها حکيمان که پيغمبران    بسی از حکيمان و دانشوران 

  اند به تدبير در، محرمش بوده    اند  ش سفر همدمش بودهدرآن خو

  ز پيغمبران خضر و الياس بود    يکی ز آن حکيمان بليناس بود 

  وری از همه بيش داشت که حکمت    انديش داشت  به خود هم دل حکمت

  ا گشادی ز تدبير خود دادی    اش  چو از ديگران کار نگشادی

  

  ی اسکندر خردنامه

  در گنج حکمت بدو باز بود    راز بود ی  سکندر که گنجينه

  کز او مانده پيداست بر روی روز    فروز  ز حکمت بسا گوهر شب

  ی گوش کن وز آن گوهر آويزه      بيا گوش را قائد هوش کن 

  !شنو بکش پنبه از گوش حکمت    چو داری دل و هوش حکمت گرو 

  بدو نقد خود کرده تسليم بود     ارسطو کش استاد تعليم بود 

  !به دانش ز اقران خود برده گوی  ! جوی اين خرده«: فت روزی کهبدو گ

  که اين جامه بر قامت توست و چست      شد اکنون يقينم درست ... 

  »مند ز تخت جم و ملک او بهره      به تاج کيانی شوی سربلند 

  به تعظيم استاد کوشش نمای    همی بود دايم به فرهنگ و رای 

  » تعظيم استاد بيش از پدر؟به    بر  چونی چنين رنج«:کسی گفت

  وز آن تربيت يافت جان و دلم    زد اين نقش آب و گلم «: بگفتا

  ی جاودان وز آن آمدم زنده    از اين شد تن من پذيرای جان 

  وز آن در سخن کان گوهر شدم    ور شدم  از اين بهر گفتن زبان
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  »وز آن رو نهادم به ملک قدم      از اين پا گشادم ز قيد عدم 

  بود آينه، پيش مردم کريم  قول حکيم «: گفت روزی کهچه خوش 

  سان که در آينه، روی را بدان    که بيند در او سيرت و خوی را 

  فزون باشد از تيغ بر جاهالن      خرد را اثر در دل عاقالن 

  پذير شود اين به يک چند درمان     بماند مدام آن اثر در ضمير 

  !غافل ز عذر گناهدان ت گنه    چو مجرم شود از گنه عذرخواه 

  ولی کشته هرگز نخيزد ز جای    توان زندگان را فکندن ز پای 

  !ز منت نهادن همی کن کنار   !  شمار فراوان همی بخش و کم می

  

  ی حقير فرستادن خاقان چين برای اسکندر تحفه

  سپه راند بر قصد خاقان چين    سکندر ز اقصای يونان زمين 

   تسکين آن فتنه درمان نديدز    ی او به خاقان رسيد  چو آوازه

  رسولی روان کرد و همراه او     ز لشکرگه خود به درگاه او 

  يکی دست جامه، يکی خوان طعام    کنيزی فرستاد و يک تن غالم 

  سرانگشت حيرت به دندان گزيد    ها را بديد  سکندر چو آن تحفه

  افتد از وی مرا دلپذير نمی    های حقير  به خود گفت کاين تحفه

  نه اليق به وی باشد و نی به من      دن آن بدين انجمن فرستا

  ست اش آن را بياراسته که در چشم    ست  ای خواسته همانا نهان نکته

  انديش داشت کز ايشان دل حکمت   حکيمان که در لشکر خويش داشت 

  به صد گونه تعظيم بنشاندشان    به خلوتگه خاص خود خواندشان 

  ا حل کند مشکل خويش راکه ت    فروخواند راز دل خويش را 

  ست پوشيده سوی تو اين پيامی    يکی ز آن ميان گفت کز شاه چين 

  ی شب بود، کنيزی که همخوابه     که چون آدمی را مرتب بود 

  ات دهد ياوری، که در کار سخت      گری  غالمی توانا به خدمت

  پی طعمه هر روز يک خوان طعام،    يکی دست جامه به سالی تمام 
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  به هر کشور از دور لشکر کشد؟    ن رنج ديگر کشد چرا هر زما

  به دستش دهد ملک و ملت زمام      گرفتم که گيتی بگيرد تمام 

  مند نخواهد شدن بيش ازين بهره    به کوشش برآيد به چرخ بلند، 

  اش ز بن درخت انانی شکست    سکندر چو از وی شنيد اين سخن 

  »ايت بودنصيحت همينش کف    آنکه رو در هدايت بود «: بگفت

  ز راهش غبار خصومت بروفت  وز آن پس به خاقان در صلح کوفت  

  !ز جام عدالت می صاف نوش    ! در انصاف کوش! جهان پادشاها

  گشای سپاهی چو آن نيست گيتی  به انصاف و عدل است گيتی به پای 

  !وگر نی، ز دل آن هوس را بشوی    ! اگر ملک خواهی، ره عدل پوی

  کنندت طلب اهل غرب از خدای   شرق جای که گر باشدت! چنان زی

  ات از روم خيزد نفير به نفرين  نه ز آن سان که در ری شوی جايگير، 

  به ملک دگر پا مکن در رکاب    شد از دست ظلم تو کشور خراب 

  چه آری به اقليم بيگانه روی؟  به ملک خودت نيست جز ظلم، خوی 

  اند دگر ظالمز ظلم تو بر يک    اند  رعيت به ظلم تو چون عالم

  همه با تو در عدل يکدل شوند    تا که عادل شوند ! به عدل آر رو

  

  کاغذ نوشتن مادر اسکندر به وی

  بسيط زمين و زمان را گرفت    سکندر که صيتش جهان را گرفت 

  به کشورگشايی سفر ساز کرد    چو گرد جهان گشتن آغاز کرد 

  ی درازبر او گشت ايام دور     ز ديدار او مادرش ماند باز 

  ای خراشيد مشحون به غم نامه     ای  تراشيد مشکين رقم خامه

  های اندوهناک بخش دل فرح      سر نامه نام خداوند پاک 

  ی طلعت مهوشان فروزنده      ی افسر سرکشان  فرازنده

  حرارت بر هر دل آتشين    به صبح آور شام هر شب نشين 

  ی حق شناس بر اسکندر آن بنده    وز آن پس ز مادر هزاران سپاس 
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  بجز راه اهل خرد نسپرد    بر او باد کز حد خود نگذرد 

  که بر خاک خواری فتد خودپسند    ! خيال بزرگی به خود گو مبند

  که خواهد گرفتن به زودی زوال؟  چرا دل نهد کس بر آن ملک و مال 

  ز دارنده بر روی خواهنده مشت    کف بسته مشت است و آيد درشت 

  که دين را گزندست و جان را زيان    ! يانمکن عجب را گو به دل آش

  ولی بر خود از عجب خود تير زد      بسا مرد کو دم ز تدبير زد 

  به زرق و دغا خويش را داده زيب    فريب  جهان کهنه زالی ست زيرک

  ست آهنگ او سازی به نيرنگ    نداند کس از صلح او جنگ او 

   ز جایکه سيل حوادث نکندش    ای در حريمش به پای  نشد خانه

  نگونسار سازد به يک زلزله      چله  بنايی برآورده در چل

  چو طفالن ز داده پشيمان شد    به هر کس که در بند احسان شود 

  گری کند از گل آنگه مرمت      کند رخنه در سد اسکندری 

  تفاوت کن چيز و ناچيز نيست      در او يک سر موی، تمييز نيست  

  

  گفتگوی اسکندر با حکيمان هند

  خردمندی بر همانان شنيد    ندر چو بر هند لشکر کشيد سک

  ز تقصيرشان گرم شد خوی او    نيامد از ايشان کسی سوی او 

  شتابان رخ آورد در شهرشان    برانگيخت لشکر پی قهرشان 

  به تدبير آن کار بشتافتند    چو ز آن، برهمانان خبر يافتند 

  ! پادشاهبه عرضش رساندند کای     رسيدند پيشش در اثنای راه 

  چه تابی رخ مرحمت زين گروه؟     گروهی فقيريم حکمت پژوه 

  درين کار به گر نمايی درنگ    نه ما را سر صلح، نی تاب جنگ 

  نشايد ز کس بر سر آن نزاع     نداريم جز گنج حکمت متاع 

  شايدت بجز کنجکاوی نمی     اگر گنج حکمت همی بايدت 

  يدن کشيد انفعالز لشکر کش    سکندر چو بشنيد اين عرض حال 
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  پا و سر رو نهاد به آن قوم بی    زور و زينت خويش يک سو نهاد 

  در او کنده هر سو بسی غار ديد   پس از قطع هامون به کوهی رسيد 

  فروشسته دست از همه کارها    گروهی نشسته در آن غارها 

  عمامه به فرق از گيا تافته      ردا و ازار از گيا بافته 

  گياچين به هامون پی خوردشان     ردشان ی فقر پرو زن و بچه

  بسی شد ز هر سو سال و جواب      گشادند با هم زبان خطاب 

  سکندر در آن حاضران کرد روی    چو آمد به سر، منزل گفت و گوی 

  »که يکسر رواست! بخواهيد از من   هرچ از جهان احتياج شماست «:که

  »اننبايد، بجز هستی جاود    ما را درين خاکدان «: بگفتند

  ست منشور من وز اين حرف خالی    اين نيست مقدور من «: بگفتا که

  ای شهوت و آز را؟ چرا بنده    چون دانی اين راز را،  «: بگفتند

  »به هر کشوری لشکرانگيختن؟    ريختن؟  پی ملک تا چند خون

  کنم، نه تنها به حکم خرد می    کنم  من اين نی به خود می«: بگفتا

  به خلق جهانم فرستاده است    اده است مرا ايزد اين منزلت د

  بر آرم ز جان مخالف دمار      که تا دين او را کنم آشکار 

  پرست کنم هر که را هست، يزدان    ها را شکست  دهم قدر بتخانه

  !برو: روم تا مرا گويد ايزد      اسيرم درين جنبش نوبه نو 

  کشم پای ازين جنبش دور دست    بست  ز دست اجل چون شوم پای

  

  ی مرگ بر اسکندر و نامه نوشتن او به مادر هر شدن نشانهظا

  گشای سپهر کهن ز مشکل      چنين داد داننده، داد سخن 

  ز حال سکندر چنين زد رقوم    که از وضع افالک و سير نجوم 

  بگيرد تر و خشک گيتی تمام    که چون صبح اقبالش آيد به شام 

   زر بودزمين آهن و آسمان    به جايی که مرگش مقدر بود، 

  سپه را سوی روم شد رهنمون    سکندر چو آمد ز دريا برون 
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  مايه با صد شتاب چو عمر گران    همی رفت آورده پا در رکاب 

  گرفته جهان خسرو نيمروز     يکی روز در گرمگاه تموز 

  چو طشتی پر از اخگر تابناک   به دشتی رسيد آتشين ريگ و خاک 

  اش سنگ چون موم نرم یز بس گرم      هوايش چو آه ستمديده گرم 

  نشان سم بادپايان بر آب    های مذاب  به هر راهش از نعل

  چو ماهی شده مار بريان در او    چو تابه زمين، آتش افشان در او 

  همی راند از پردالن بسته صف    سکندر در آن دشت پرتاب و تف 

  به تن خونش از گرمی خور به جوش    ز آسيب ره در خراش و خروش 

  ز راه دماغش شد از سر برون  زد بر تنش موج، خونز جوشش چو 

  ی عاج، مرجان تر ز ماشوره    اش بر سر زين زر  فرو ريخت

  ولی خون نيستاد از آن حيله، باز    بسی کرد در دفع خون حيله، ساز 

  بر آن سيل رخنه نيارست بست    ز سيل اجل بر وی آمد شکست 

  ل به سوی زمينشد از خانه ماي    ی پشت زين  بر او تنگ شد خانه

  اش آورد از آن زين فرود به تدريج   ز خاصان يکی سوی او رفت زود 

  ز زرين سپر سايبان ساختش    ز جوشن به پا مفرش انداختش 

  خبر زمانی فتاد از جهان بی    به باالی جوشن، به زير سپر  

  به گوشش فرو گفت پنهان سروش  خودی چشم هوش  چو بگشاد از آن بی

  »در آنجا ز مرگ خودت داد بيم     که دانا حکيم اينست جايی«: که

  بر او راه اميد کوتاه شد    چو از مردن خويش آگاه شد 

  که بر لوح کافور ريزد عبير    دبيری طلب کرد روشن ضمير 

  پرورش ده جان غم تسلی      نويسد کتابی سوی مادرش 

  :سر نامه را ساخت مشکين طراز    چو بهر نوشتن ورق کرد باز 

  !حکيم خردبخش بخردپسند     ! داوند پست و بلندبه نام خ«

  !شناسندگان را از او صد نويد    ! هراسندگان را بدو صد اميد

  که کردند تسخير ملک جهان     بسا شهرياران و شاهنشهان 
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  به تاراج آفاتشان داد رخت    ز زين پای ننهاده باالی تخت 

  اندرستکه اکنون به گرداب مرگ     يکی ز آن قبل، بنده اسکندرست 

  ها ز فتح و ظفر يافت اقبال      ها  سفر کرد گرد جهان سال

  اجل زد بر او ره، در اثنای راه      چو آورد رو در ره تختگاه 

  !نثار ره بانوی بانوان    ی شوق از آن ناتوان  دو صد تحفه

  ی کشور روم و روس فروزنده      ی فيلقوس  چراغ دل و ديده

  اش برتر است  از مادری پايهکه    گويم او مهربان مادر است،  نمی

  ام صاحب تخت و تاج وز او گشته    ام کار خود را رواج  از او ديده

  ز ديدار او هيچ نگرفته بهر    که رفتم به تاراج دهر : دريغا

  پی راحتم راه محنت سپرد      ام رنج برد  بسی بهر آسانی

  ز خارم گل آرزويی نچيد    رويی نديد   ازين چشمه ليک آب

  به آن مادر مهربان اين خبر،     بر  برد قاصد نامهچو از من 

  فشان چشم گريان او، شود خون    وز اين غم بسوزد دل و جان او 

  جزع را به رخ داغ دوری نهد      قدم در طريق صبوری نهد 

  !نه پوشد چو مه جامه نيلوفری   ! دری نه کوشد چو خور در گريبان

  !به خاک سيه روی زردنه مالد     ! نه نالد ز رنج و نه مويد ز درد

  داند انجام کار؟ چو ز آغاز می    چرا غم خورد زيرک هوشيار، 

  به خواری به خاک اندرون رفتن است    سرانجام گيتی به خون خفتن است 

  جز اين کاوفتد اندکی پيش و پس    تفاوت ندارد درين کس ز کس 

  ز ميقات سی، کرده رو در چل است    مايه عمرم که مستعجل است  گران

  به هر روز ملکی مجدد رسد    گرفتم که از سی به سيصد رسد 

  ز چنگ اجل رستن اميد نيست  چه حاصل از آن هم چو جاويد نيست 

  وز اين تيره گلخن به گلشن رسد    بود کن ز من مانده در من رسد 

  !ام، والسالم بر اين ختم شد نامه    به يک جای گيريم با هم مقام 
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  دستش را از تابوت بيرون بگذارندوصيت اسکندر که پس از مرگ 

  ی موعظت در نوشت، نامه) خبر(بجز     سکندر چو نامه به مادر نوشت 

  به هر سينه گنجی وديعت نهاد    به ياران زبان نصيحت گشاد 

  ای از جهالت تهی خاطران«: که    وصيت چنين کرد با حاضران 

  تن ناتوانم به محمل نهيد،    چو بر داغ هجران من دل نهيد 

  !کنيد آشکارش بر مرد و زن      ! اريد دستم برون از کفنگذ

  !به هر مرز و بوم اين منادی زنيد      ! ز حالم دم نامرادی زنيد

  ربود از سر تاجداران کاله  ست کز عز و جاه  اين دست، دستی: که

  نگين خالفت در انگشت او      کليد کرم بود در مشت او 

  را بسی پنجه تافتبازوان  قوی    ز شير فلک، قوت پنجه يافت 

  ها پيش او پست بود همه دست    ز حشمت زبردست هر دست بود 

  ز عالم کند رحلت اينک تهی      ز نقد گدايی و شاهنشهی 

  چه امکان ز وی اين سفر را بسيچ؟  چو بحرش به کف نيست جز باد هيچ، 

  ت چيزی نداد بجز دست خالی    چو ز اول تو را مادر دهر زاد 

  بود زاد راه تو دست تهی   بيرون نهی، ازين ورطه چون پای 

  !بگذار و رو: به چيزی که گويند    ! مکن در ميان دست خود را گرو

  که از خويشتن بند بگشادن است  که اين دادن است ! بده هر چه داری

  

  مرگ اسکندر و پايان داستان

  !ز عالم نصيبش همان بود و بس    سکندر چو زد از وصيت نفس 

  اش زمام به ملک دگر تافت عزم     ت تمام شد انفاس او با وصي

  غم چه با غم بخواهيم رفت چه بی    برفت او و ما هم بخواهيم رفت 

  رود عاقبت، گر چه ماند بسی     درين کاخ دلکش نماند کسی 

  سر شدند های بی جدا زو، چو تن    سکندر شدند  چو اسپهبدان بی

  کنندکه بدرود شاهان عالم       بکردند آنچ اهل ماتم کنند 
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  به چشم کواکب چو چرخ کبود    نمود  ز جامه کبودان زمين می

  نيارند بر درد و غم بست راه    چو ديدند آخر که از اشک و آه 

  به تدبير تجهيز بشتافتند      ز آيين ماتم عنان تافتند 

  ز خز و کتان ساختندش کفن    به مشک و گالبش بشستند تن 

  مفرش انداختندز ديبای چين     ز تابوت زر محملش ساختند 

  اميران لشکر، امينان راه     به روز سفيد و به شام سياه 

  به سوی وطن راه برداشتند      ز جور زمن آه برداشتند 

  تاختند هايی آزرده، می به تن    تاختند  دو منزل يکی کرده می

  به اقليم خويش اوفگندند رخت    پس از چندگاهی از آن راه سخت 

  رساندند بر اوج گردون خروش   گوش رسيد اين خبر روميان را به 

  که بودی فروغ خرد رهبرش      به اسکندريه درون مادرش 

  فروز ی آه، گيتی شد از شعله    سوز،  ی سينه چو بشنيد اين قصه

  ز سرمنزل صبر بيرون نشست   ز رشح دل و ديده در خون نشست 

  گريبان تاب و توان بردرد    همی خواست تا جيب جان بردرد 

  کند مويه بر خويشتن زارزار،    کين ز سر تارتار  کند موی مش

  در آن شيوه و شيونش ياوری     ولی کرد مکتوب اسکندری 

  به صبر و خرد، طبع را يار کرد    به مضمون مکتوب او کار کرد 

  چه از شام و مصر و چه از روس و روم    بفرمود تا اهل آن مرز و بوم 

  د زرشبه گردن نهادند مه      برفتند مستقبل لشکرش 

  در اسکندريه به خاکش، چو گنج    نهفتند دل ها پر اندوه و رنج 

  ها ساختند حکيمان خردنامه     چو از شغل دفنش بپرداختند 

  پس پرده بر مادرش خواندند      ز گنج خرد گوهر افشاندند 

  ی سروری بلندش ز تو پايه     ! که ای مطلع نور اسکندری

  !فت مه، مهر تابنده بادوگر ر    ! اگر ريخت گل، باغ پاينده باد

  که سخت است داغ جدايی ز يار    رسد بانگ ازين طارم زرنگار 
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  چو دورش به آخر رسد، سر نهد     بدين دايره هر که پا در نهد 

  که کرد اين کرامت خردمند را      سپاس فراوان خداوند را 

  برون ننهد از حکم حق گام خويش    که بيند در آغاز، انجام خويش 

  !ز روح جنان، روحش آباد باد     !  ز تو شاد بادروان سکندر

  شنيد آنچه بشنيد از هر حکيم،    چو آن در پس ستر عصمت مقيم 

  به پرده درون اين نوا ساز کرد    بر ايشان در معذرت باز کرد 

  ی مشکل هر گروه گشاينده    ای رازدانان دانش پژوه «: که

  از شماستدل بخردان حق شناس     بنای خرد را اساس از شماست 

  شديد از خرد مرهم داغ من    زديد از کرم خيمه بر باغ من 

  ام نشانديد ز آب سخن، آتش     ام   ی دلکش بگفتيد صد نکته

  به سر حد جمعيت آمد دلم    ز انفاستان گشت حل، مشکلم 

  !وز آن نور، چشم بدان دور باد    ! جهان از شما مطرح نور باد
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   مغنی نامه،ساقی نامه

  !گلين خشت از طارم خم شکن    ! بيا ساقی و، طرح نو درفکن

  !به آن خشت، بر من در گفت و گوی    برآور به خلوتگه جست و جوی 

  !ام بر زبان بند نه ز تار وی    ! بيا مطرب و، عود را ساز ده

  نشينم ز بيهوده گويی خموش    چو او پرده سازد شوم جمله گوش 

◊◊◊  

  که گردد از او سفله، همت بلند،     بيا ساقی و، زآن می دلپسند 

  که دولت زند قرعه بر نام من    ! فروريز يک جرعه در جام من

  ام ز رود، که بر روی کار آرد آب    بيا مطرب و ز آن نو آيين سرود 

  !م گوش فروبند از کوس شاهی    ! درين کاخ زنگاری افکن خروش

◊◊◊  

  !ياروار دور پياپی ب فلک      ! بيا ساقيا، ساغر می بيار

  خالصی ز آاليش گل دهد    از آن می که آسايش دل دهد 

  !به يک گوشمال آورش در خروش     عود بنهاده گوش ! بيا مطربا

  به دانا پيام سروش آورد    خروشی که دل را به هوش آورد 

◊◊◊  

  که از خم فتاده به دست سبوی،    شوی  ی عيب آن باده! بيا ساقی

  جويی کنيم  فارغ از عيبدرون     شويی کنيم  تا دمی عيب! بده

  !وز آن پرده کن چشم عيبم فراز   ! ای خوش بساز بيا مطرب و، پرده

  پوش ها پرده شوم بر سر عيب    جويی خموش  که تا گردم از عيب

◊◊◊  

  به دل روزن هوشمندی گشای،    زدای  آن جام غفلت! بيا ساقی

  به آخرسفر، روی در ره شويم    تا ز حال خود آگه شويم ! بده

  شترهای ما را حدی ساز کن     !  مطرب و، ناله آغاز کنبيا

  شوند اندرين مرحله تيزگام    خرام  که تا اين شترهای کاهل
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◊◊◊  

  !نه می، بلکه کبريت احمر بيار     !  آب چو آذر بيار! بيا ساقی

  به نقد خرد رهنمايی کند      که بر مس ما کيميايی کند 

   دلم مرغ آرام، رمکه کرد از    ! آغاز کن زير و بم! بيا مطرب

  !ز ابريشم چنگ کن حلقه دام    پی حلق اين مرغ ناگشته رام 

◊◊◊  

  که شويد ز دل رنگ و بوی گزاف    ! در ده آن جام صاف! بيا ساقيا

  ها رخت بندد دروغ به فرسنگ    به هر جا که افتد ز عکسش فروغ 

  !بزن اين نوا را در آهنگ راست    زآنکه وقت نواست ! بيا مطربا

  !بجز راست را رستگاری مباد    ! جز گرفتار خواری مبادکه کج 

◊◊◊  

  که شب را نهد راز بر روی روز،     فروز  آن جام گيتی! بيا ساقی

  نماند ز ما هيچ مکری نهان      تا ز مکر آوران جهان ! بده

  داند از نبض حال سقيم، که می      همچو دانا حکيم ! بيا مطربا

  ريش  درد پنهان هر سينهبدان،    ! بنه بر رگ چنگ انگشت خويش

◊◊◊  

  که سازد مرا يک دم از من خالص    ! درده آن جام خاص! بيا ساقيا

  ام کند متصل به ارواح قدس      ببرد ز من نسبت آب و گل 

  که باشد خروشش پيام سروش    ! در نی افکن خروش! بيا مطربا

  مقام نشيمن به عالی ازين دون      ی آن پيام  کشد شايدم جذبه

◊◊◊  

  ام زور شيری دهد درين بيشه    آن می که سيری دهد ! اقیبيا س

  به هم برزنم کار سود و زيان      تا درآيم چو شير ژيان ! بده

  ی جان زهش برده تاب که از رشته      وز کمان رباب ! بيا مطربا

  !به من چوی شکاری نفيری فکن    ! ی زير، تيری فکن ز هر نغمه
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◊◊◊  

  !ام ببخش از می لعل يکرنگی      !  ام بين به دلتنگی! بيا ساقيا

  !برونم برآور به رنگ درون    گون  چو جام بلور از می الله

  !ره صلح کن نوبت جنگ را    ! برکش آهنگ را! بيا مطربا

  شود صد مخالف موافق به هم      نغم  های موافق ز ترکيب

◊◊◊  

  که در چشم ميخوارگان! ده آن می    ! چارگان ای يار بی! بيا ساقی

  از او بد نمايد بد و خوب، خوب    ی نقره کوب  يينهدرين زرکش آ

  !بزن بر رگ پير خم گشته پشت   از زخمه، زخم درشت ! بيا مطرب

  سان که هست رساند به گوش من آن  که هر حرف دشوار و آسان که هست 

◊◊◊  

  که سوزد ز ما آنچه نيد به کار    ! آن آتشين می بيار! بيا ساقی

  زر بود، سوخته د هر چه نیشو      زر ناب ما گردد افروخته 

  ام باد وی، که از خرمن هستی    ! بيا مطرب و، باد در دم به نی

  گذارد پی مرغ جان، دانه را      به دور افگند کاه بيگانه را 

◊◊◊  

  که زيرک کند غافل گول را،    آن طلق محلول را ! بيا ساقی

  دهم جفت و طاق جهان را طالق    تا نشينم ز هر جفت، طاق ! بده

  !به گوش حريفان رسان اين سرود    !  مطرب و، تاب ده گوش عودبيا

  نباشد بجز دختر رز، مباح     که رندان آزاده را در نکاح 

◊◊◊  

  که فيروزی آمد سرانجام عدل    ! در ده آن جام عدل! بيا ساقيا

  که چندان بقا نيست در دور جور    ! بکش بازوی مکنت از جور دور

  که آرام جان بخشد و انس دل،      ای معتدل  پرده! بيا مطربا

  اعتدالی رهی ز تشويق بی      حالی رهيم  تا ز آشفته! بزن
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◊◊◊  

  که از روشنی دارد آيينه نام،      جام   آن بلورينه! بيا ساقيا

  نمايد خرد عيب ما را به ما     رغم هر خودنما  تا علی! بده

  !وز آن مو که بشکافتی، پرده باف    ! در نوا موشکاف! بيا مطربا

  چو خودبين حريفان به خود بنگريم    ه تا پرده بر چشم خود گستريم ک

◊◊◊  

  !ی بيخودی بنه بر کفم مايه    تا کی اين بخردی؟ ! بيا ساقيا

  که سر در نيارم به چرخ فلک    ! چنان فارغم کن ز ملک و ملک

  ام ز پژمردگی گوييا مرده      ام  کز غم افسرده! بيا مطربا

  که بخشد ز دور سپهرم فراغ     !چنان گرم کن در سماعم دماغ

◊◊◊  

  !تر بده سبک باش و جان گران      ! تر بده می روان! بيا ساقيا

  !چو به دادی، از به به بهتر درآی    ! به کف باده در ساغر زر، درآی

  ايست کين عجب جانفزا پرده! مکن    بر يکی پرده، ايست ! بيا مطربا

  د جز اهل رازکه آن را ندانن    به هر پرده رازی بود دلنواز 

◊◊◊  

  به جام بلور تر انداخته،      لعل بگداخته ! بيا ساقيا

  بشوييم دست از نو آيندگان      تا به اقبال پايندگان ! بده

  !رگ چنگ را زين نوا ده خراش    ! ای برتراش زخمه! بيا مطربا

  هر آنکس که باقی به فانی فروخت    ی زندگانی، بسوخت  که سرمايه

◊◊◊  

  که صيد طرب را کند ناو کی      می راو کی ز آن ! بيا ساقيا

  ببنديم گوش از صفير فريب     ناشکيب  تا درين دام دل! بده

  که بر رخش عشرت کند فارسی      وآن نی فارسی ! بيا مطربا

  کنيم از بيابان محنت، گذار    تا به همراهی آن سوار ! بزن
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◊◊◊  

  ،شکن زن بحر کشتی کزين موج    !  می به کشتی فکن! بيا ساقيا

  م زايد قرار وز اين بيقراری    سالمت کشم رخت خود بر کنار 

  !وز آن پرده اين دلکش آهنگ زن    ! زخمه بر چنگ زن! بيا مطربا

  !که زد افسر شاه را پشت پای    سروپا گدای  خوش وقت آن بی: که

◊◊◊  

  بار را بردبار که سازد سبک     ! رطل سنگين بيار! بيا ساقيا

  به عمر شتابان، درنگ آورد      به رخسار اميد رنگ آورد 

  !ز کارش به انگشت بگشا گره    ! بيا مطربا، بر نی انگشت نه

  نباشد جز آن کارها را گشاد    ز تو هر گشادش که خواهد فتاد، 

◊◊◊  

  کنيم از ميان قاصد و نامه طی،      تا به می برده پی ! بيا ساقيا

  گشاييم در بارگاه وصال      ببنديم بار از مضيق خيال 

  ببنديم بر خامه صوت صرير،      کز نوای نفير !  مطربابيا

  بسوزيم هم خامه، هم نامه را      زنيم آتش از آه، هنگامه را 

◊◊◊  

  !به رندان لب تشنه انعام کن      ! باده در جام کن! بيا ساقيا

  نخواهد جز آن از جهان با تو ماند  به هر کس که يک جرعه خواهی فشاند 

  به هنجار نيکو و گفتار نيک    يک ل! ای ساز پرده! بيا مطربا

  که اين است آيين نيکان و بس    به گيتی مزن جز به نيکی نفس 

◊◊◊  

  وز اين می قدح را جگرگون کنيم    تا جگر، خون کنيم ! بيا ساقيا

  جگرخواری از می گساری به است    ديده را آه و زاری به است  که غم

  دريمز چنگ طرب تارها بر    کز طرب بگذريم ! بيا مطربا

  ز چنگ طرب تار بايد گسيخت    ز چنگ اجل چون نشايد گريخت 
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◊◊◊  

  !می گرم و روشن چو آتش بيار      !  جام دلکش بيار! بيا ساقيا

  همه کلک و دفتر بر آتش نهيم    که تا لب بر آن جام دلکش نهيم 

  !بلندی ده از زخمه آهنگ را    ! تيز کن چنگ را! بيا مطربا

  همه گوش گرديم و دم در کشيم    يم که تا پنبه از گوش دل برکش

  

  پايان کتاب

  های گهر که ريزد برون گنج    عجب اژدهايی ست کلک دو سر 

  زای ولی کم بود اژدها گنج     کند اژدها بر در گنج، جای 

  بر او حلقه زد مار انگشت تو    شد آن اژدها، گنج در مشت تو 

  وزگارکه شد پرگهر دامن ر    اند اين گنج و مار  چه گوهر فشان

  ز مفتاح کلکت گشاد سخن      ! زهی طبع تو اوستاد سخن

  به کنج هوان رخت بنهاده بود،    سخن را که از رونق افتاده بود 

  کشيدی به جوالنگه گفت و گوی    تو دادی دگر باره اين آبروی 

  کمال سخن از همه بهترست  پرورست،  که اين مال و جاه ارچه جان

  به نقش حقايق، دل آراستم    ز من اين هنر بس که جان کاستم 

  ام اش در بر آورده به خون دل    ام  بر اين نخل نظمی که پرورده

  ام دو عالم مصور در آيينه      ام  سان سينه مصيقل شد آيينه

  ورق شد سيه زين رقم، نامه را   زبان سوده شد زين سخن، خامه را 

  »!ف بسچو باشد، ز گوينده يک حر  در خانه کس «: چه خوش گفت دانا که

  زبان را بدين حرف، کوته کنيم    همان به که در کوی دل ره کنيم 

  !نظام ادب نظم سلک تو باد     ! حيات ابد رشح کلک تو باد

  

  "پايان"

  "و من اهللا التوفيق"


