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 چهار غزل از عطار
 

1

 عزم آن دارم كه امشب نيم مست

 پاى كوبان كوزه دُردى به دست

 سر به بازارِ قلندر در نهم

 پس به يك ساعت ببازم هر چه هست

 تا كى از تزوير بام خودنماى

 تا كى از پندار باشم خودپرست؟

 بايد دريدپرده پندار مى

 بايد شكستتوبه زُهّاد مى

  آن آمد كه دستى بر زنموقتِ

 چند خواهم بودن آخر پاى بست
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 ساقيا در ده شرابى دلگشاى

 هين كه دل برخاست، غم در سر نشست

 تو بگردان دور، تا ما مردوار

 دورِ گردون زير پاى آريم، پست

 مشترى را خرفه از سر بركشين

 زُهره را تا حشر گردانيم مست

 پس چو عطار از جهت بيرون شويم

 در رقص آييم از اَلَسْت بى جهت

 
 

2 

 اى دل! ز جان درآى كه جانان پديد نيست

 با دردِ او بساز كه درمان پديد نيست

 حدّ تو صبر كردن و خون خوردن است و بس

 زيرا كه حدّ وادىِ هجران پديد نيست

 اى مردِ كُندرر، چه روى بيش ازين ز پيش

 چندين مرو ز پيش كه پيشان پديد نيست

 ناس كه يك ذرّه سِرّه عشقاى دل يقين ش

 در ضيقِ كفر و وسعت ايمان پديد نيست

 فانى شو از وجود و يد از  عدم ببُر

 طلبى آن پديد نيستكان چيز كان همى
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 از اصلِ كار، جانِ تو كى با خبر شود

 كه آنجا كه اصلِ كار بُوَد، جان پديد نيست

 عطار را اگر دل و جان ناپديد شد

 حيوان پديد نيستنَبُوَد عجب كه چشمه 

 
 

3

 از قوّتِ مستيم ز هستيم خبر نيست

 مستم ز مى عشق و چون من مستِ دگر ن يست

 مستانِ مى عق درين باديه رفتند

 من ماندم و از ماندن من نيز اثر نيست

 زين پيش دلى بود مرا عاشق و امروز

 خبريم از دلِ خود، هيچ خبر نيستجز بى

 !ى دوستدر دامنِ تو، دست، كسى مى زند ا

 كو در رهِ سوداى تو با دامنِ نر نيست

 دانى كه چه خواهم منِ دلسوخته از تو؟

 خواهم كه نخواهم! دگرم هيچ نظر نيست -

 عطّار چنان غرقِ غمت شد كه دلش را

 يك دم دلِ دل نيست زمانى سَرّ سر نيست
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4

 دى، پيرِ من از كوى خرابات برآمد

 وز دلشدگان نعره هيهات برآمد

 ريده، به حراب فنا، سر ببر افكندشو

 سرمست، به معراجِ مناجات برآمد

 چون دُردى جانان ز رهِ نعره فروشُد

 از مشرقِ جان، صبحِ تحيّات برآمد

 چون دوست نقاب از رخِ پر نور برانداخت

 با دوست فروشُد به مقامات برآمد

 آن ديده كزان ديده توان ديد جمالش

 آمدآن ديده پديد آمد و حاجات بر

 مقصود بحاصل شد و مطلوب مُعَيّن

 محبوب قرين گشت و مهمّات برآمد

 بدبازِ جهان بود بدان كوى فرو شد

 واقبال بدان بود كه شهمات برآمد

 دين داشت و كرامات و به يك جرعه مىِ  عشق

 بى خود شد و از دين و كرامات برآمد

 عطار بدين كوى سراسيمه همى گشت

 برآمد تا نفى شد و از رهِ اثبات
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2
 چهار غزل از صائب

 

1

 ما اختيار خويش به صهبا گذاشتيم

 سر بر خطِ پياله چو مينا گذاشتيم

 آمد چو موج، دامن ساحل به دست ما

 تا اختيار خويش به دريا گذاشتيم

 از جبهه گشاده گرانى رَوَد ز دل

 چون كوه سر به دامن صحرا گذاشتيم

 چون سيل، گرد كلفتِ ما هر قدم فزود

 تا پاى در خرابه دنيا گذاشتيم

 ازدست رفت دل به نظرباز كردنى

 اين طفل را عبث به تماشا گذاشتيم

 صائب بهشتِ نقد درين نشأه يافتيم

 تا دستِ رد به سينه دنيا گذاشتيم

 
 

2

 از يار ز ناسازى اغيار گذشتيم

 خار گذشتيماز كثرتِ خار از گلِ بى

 اين باده زياد از دهن ساغر ما بود

 مور ز لعلِ لبِ دلدار گذشتيممخ
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 جايى كهسخن سبز نگردد، نتوان گفت

 چون طوطى از آن آينه رخسار گذشتيم

 خارى نشد آزرده به زير قدم ما

 چون سايه ابر از سرِ گلزار گذشتيم

 از خرقه تزوير نچيديم دكانى

 مردانه ازين پرده پندار گذشتيم

 
 

3

 يا حلقه ارادتِ ساغر به گوش كن

 تركِ درِ ميفروش كن يا عاقالنه

 چون مى درين دو هفته كه محبوسِ اين خُمى

 سرجوشِ زندگانى خوود صرفِ جوش كن

 هاى عاشقانبسيار نازك است سخن

 بگذار گوش را و سرانجامِ هوش كن

 چون صبح، در پياله زريّنِ آفتاب

 دهد ايام، نوش كناى كه مىخونابه

 از روى تلخِ توست چنين مرگ ناگوار

 را به جبهه واكرده نوش كن اين زهر

 رسدساقى صبوح كرده ز ميخانه مى

 صائب وداعِ صبر و دل و عقل و هوش كن
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4

 اى دل از پست و بلند روزگار انديشه كن

 در برومندى ز قحطِ برگ و بار انديشه كن

 خورداز نسيمى دفتر ايام بر هم مى

 از ورق گردانىِ ليل و نهار انديشه كن

 توان ب هخواب امن رفتبر لب بامِ خطر ن

 ايمنى خواهى، ز اوجِ اعتبار انديشه كن

 روى در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام

 چون شود لبريز جامت، از خمار انديشه كن

 آيد از آزارِ دلهاى دو نيمبوى خون مى

 رحم كن بر جان خود، زين ذوالفقار انديشه كن

 گيرى دردِ سر بسيار دارد در كمينگوشه

 پر شر و شور از كنار انديشه كن در محيط

 خورددارى خون مردم مىپشّه با شب زنده

 دار انديشه كنزندهزينها از زاهد شب
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3 
تسلى و سالم

 

 مهدى اخوان ثالث

 

 ديدى دال، كه يار نيامد

 گَرد آمد و سوار نيامد

 بگداخت شمع و سوخت سراپاى

 وآن صبح زرنگار نيامد

 آراستيم خانه و خوان را

 نامدار نيامد (1)ن ضيفِوآ

 دل را و شوق را و توان را

 غم خورد و غمگسار نيامد

 آن كاخها ز پايه فرو ريخت

 ها به كار نيامدوآن كرده

 سوزد دلم به رنج و شكيب

 اى باغبان! بهار نيامد

 بشكفت بس شكوفه و پژمرد

 اما گلى به بار نيامد

 چشم چشمه و ديگر (2)شيدرخو
 

 .مهمان( 1

 .: خشكيدن، خشك شدنخوشيدن( 2
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 آبى به جويبار نيامد

 اى پيرِ پيرِ بسته به زنجير

 كز بندت ايچ عار نياد

 سودت حصار و پيكِ نجاتى

 سوى تو و آن حصار نيامد

 زى تشنه كشتگاهِ نجيب

 جز ابرِ زهربار نيامد

 يكّى از آن قوافل پُربار

 رانِ گهر نثار نيامد

 اى نادر نوادر ايّام

 ت فرّ و بخت، يار نيامدكه

 ديرى گذشت و چون تو دليرى

 در صفّ كارزار نيامد

  افسوس كان سفاينِ حرّى

 زى ساحل قرار نيامد

 وان رنج بى حساب تو، درداك

 چون هيچ در شمار نيامد

 وز سِفله ياورانِ تو در جنگ

 كارى بجز فرار نيامد

 من دانم و دلت، كه غمان چند

 آمد، ور آشكار نيامد
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 ندان كه غم به جان تو باريدچ

 باران به كوهسار نيامد
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4
كتاب پريشان

 

 نادر نادرپور

 

 اميدِ زيستنم، ديدنِ دوباره توست

 قراربخشِ دلم، تابِ گاهواره توست

 !تو، اى شكوفه ايّام آرزومندى

 بمان كه ديده من روشن از نظاره توست

 نگاه پاك توأم صبح آفتاب بود

 پر ستاره توست كنون چراغِ شبم چشمِ

 به يك اشاره، مرا رخصت پريدن بخش

 كه مرغ وحشى دل، رامِ يك اشاره توست

 به پاره كردنِ اوراقِ هر كتاب مكوش

 دلم كتابِ پريشان پاره پاره توست

 ام به سر نرسيدگريهشبى نماند كه بى

 زاللِ اشكِ پدر، برقِ گوشواره توست

 دود ز بيمِ زَوالدلم چو موج، به سر مى

 اى كه پناهش دهد، كناره توستكرانه

 ! ـاى يگانه كودك من ـ من، «پوپك»خجسته 

 اميد زيستنم، ديدن دوباره توست
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5
فرياد از آن

 

 فخرالدين مباركشاه

 

 آنگه كه خواب بود، ترا دل به خواب ديد

 در تيره شب به ديده جان آفتاب ديد

 جانى پر از نشاط ترا در كنار يافت

 ماع به كف بر شراب ديدگوشى پر از س

 فرياد از آن مقام كه بيدار گشت دل

 وآگاه شد كه اين همه دولت به خواب ديد

 زلفش نديد در كف و از دست روزگار

 نزديك شد كه بگسلد از بس كه تاب ديد
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6
همت فقر

 

 دهخدا

 

 كار با هجر يار افتادم

 بنگر تا چه كار افتادم

 تا كه بار غمش كشم بر دل

 ار و بار افتادماز همه ك

 تشتت از بام و بر زبانها نام

 بخيه بر روى كار افتادم

 خون دل شد نگار رخ تا چشم

 بر رخ آن نگار افتادم

 گولى من به كار عشق مگير

 نه به يك چه دو بار افتادم

 سر عشاق بودمش به شمار

 وين زمان از شمار افتادم

 نرگس مست او ببين و مپرس

 مكز چه زينسان خمار افتاد

 منعمان را غم گدايان نيست

 ها هزار افتادمتجربيت
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 همت فقر كار دارد و بس

 مژده كاكنون به كار افتادم
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7
*ترجمه منظوم قطعه عربى

 

 دهخدا

 

ه بـه كـالـدهر از امثـال فارسـى ام، گويا ثعالبى در يتيمهفعالً فراموش كرده

 الحسـنتـب ابـىگويد: ابوالحسن احمدابن مؤمـل كاترجمه شده است مى عربى

 :اى از رودكى را به عربى ترجمه كرده است،  آن اين استالخاصه قطعهفائق

 الحجىتصورالدنيا يمين

 ال باللتى انت بها تنظر

 الدهر بحر فاتخذ زورقاً

 الخير به تعبرمن عمل
 

 لكن از سوة حظ قطعه رودكى را نياورده است و من آن را به صورت ذيل

 :مه كردمبار ديگر به فارسى ترج

 به چشم نهان نى به چشم عيان

 اگر در جهان جهان بنگرى

 بدانى كه درياست، وز فعل نيك

 كنى تا بدو بگذرى 1سمارى

                                                 

 .407، ص 1329، دى 10، شماره 3يغما، سال  *

 .زورق( 1
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8
خنده گريه

 

 آذر بيگدلى

 

 پيرم و عادت طفالن دارم

 بمن اين شوخى طبع ارزانى

 گاه از خنده كننم گلريزى

 افشانىگاه از گريه گالب

 ديستگر كنم خنده نه از بيخر

 ور كنم گريه نه از نادانى

 اولم خنده ز بيد ردى بود

 آخرم گريه ز بى درمانى
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9
شكايت از پيرى

 

 ميرزا نصير

 

 گرم پيرانه سر بودى دماغى

 شستم به باغىدماغ از باده مى

 ولى پيرى چنان برده از كار

 كه نشناسم مى از خ ون  گل از خار

 بهار عمر را وقت اينقدر نيست

 ل، دو روزى بيشتر نيستچو فصل گ

 به پيران كهن غم سازگار است

 تو شادى كن، ترا با غم چه كار است
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10
 

*شكايت و مفاخرت شاعر

 

 عبدالواسع جبلى

 

 منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

 وز هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا

 گر من نكو شمعى به تواضع نه بينمى

 از هر جنسى مذلت و از هر كسى عنا

 با اينهمه كه كبر نكوهيده عادتيس

 آزاده را همى ز تواضع رسد بال

 آمد نصيب من ز همه مردمان دو چيز

 از دشمنان خصومت و از دوستان ريا

 هرگز نديده و نشنيده است كس ز من

 كردار ناستوده و گفتار ناروا

 ام گهردرپاى جاهالن نپراكنده

 ام عطاوز دست ناكسان نپذيرفته

 را كه نديده است هيچ كساين فخر بس م

 در نثر من مذمت در نظ ممن هجا

                                                 

 .32، ص 1304، تيرماه 1نقل از مجله آينده، شماره  *
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 و آن را كه او به صحبت من سر در آورد

 جويمن به دل محبت و گويمن به جان ثنا

 اهل هرى مرا نشناسند بر يقين

 تا رحلتى نباشد زين منزل فنا

 مقدار آفتاب ندانند مردمان

 تا نور او نگردد از چشمها جدا
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11
درىپرده

 

 انى پاريزىباست

 

 ديشب كه نسيم پيش گلها بوده است

 از يك يكشان بند قبا بگشوده است

 اى غنچه تو پيرهن مدر، بيهوده است

 !گلبرگ تو هم به شبنمى آلوده است
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12
ما شكست خورديم

 

 پوريحيى آرين

 

 يك عمر زديم پنجه با دشمن دون

 او كهنه حريف بود ما ساده درون

 و مفت جانى كنديم ليك بيهوده

 نانى خورديم ليك آغشته به خون
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13
دو گونه باشد مردم

 

 رشيد ياسمى

 

 دو گونه باشد مردم، به قوت تأثير

 خرد چو هستى او اندر آورد به حساب

 يكى ز گيتى ز آنگونه بى اثر گذرد

 كه مرغ آبى گاه شتافتن بر آب

 يكى دگر چو نشانى كه بر كنند به سنگ

 عل در هر باباثر گذارد از قول و ف
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14
*ترانه افغانى

 

 هال ماه بلند آسمانى

 توانىمرا همپات ببر گر مى

 مرا همپات ببر اى نورديده

 مبادا در سفر تنها بمانى

 

 

                                                 

 (.لكاب)نقل از مجله عرفان  *


