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 دختر جمشيد

 منوچهرى

 چنين خواندم امروز در دفترى

 ست جمشيد را دخترىكه زنده

 بود ساليان هفصد و هشتصد

 كه تا اوست محبوس در منظرى

 هنوز اندر آن خانه گَبرَكان

 بمانده است بر پاى چون عرعرى

 نه بنشيند از پاى و نه يك زمان

 نهد پهلوىِ خويش بر بسترى

 خواهد شرابنگيرد طعام و ن

 گُسترىنگويد سخن با سخن

 مرا اين سخن بود نادلپذير

 چو انديشه كردم من از هر درى

 بدان خانه باستانى شدم

 به هنجار چون آزمايشگرى
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 يكى خانه ديدم ز سنگِ سياه

 گذرگاهِ او تنگ چون چَنبرى

 گشادم درِ او به افسونگرى

 برافراختم زَرَّوار آذرى

 وَدچراغى گرفتم چنان چون بُ

 ز زَرّ هَريوَه سرِ خنجرى

 در آن خانه ديدم به يك پاى بر

 عروسى كالن، چون هَيُونى برى

 سفالين عروسى به مُهرِ خداى

 برو بر نه زَرّى و نه زيورى

 ببسته سفالين كمر هفت هشت

 فكنده به سر بر تُنُك مِعْجَرى

 چون آبستنان اِشكم آورده پيش

 چو خُرمابُنان پَهن فرق سرى

 اك بنشسته بر فرقِ اوبسى خ

 نهاده به سر بر گِلين افسرى

 دويدم من از مِهر نزديكِ او

 چنان چون برِ خواهرى، خواهرى

 ز فرقِ سرش باز كردم سبك

 تر ز پَرّ پشه چادرىتُنُك
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 ستردم رُخَش را به سَرْ آستين

 ز هر گَرد و خاكى و خاكسترى

 فكندم كُالهِ گِلين از سرش

 فَرىچنان كز سر غازيى مِغْ

 بديدم به زيرِ كُالهش فَراخ

 دهانى و زير دهان حنْجَرى

 مر او را لبى زنگيانه سطبر

 چنان چون رُجوعى لب اشترى

 وليكن يكى سَلسَبيلش سبيل

 گشاده بُد اندر دهانش دَرى

 همى بوىِ مشك آمدش از دهان

 چو بوى بَخُور آيد از مِجمَرى

 مرا عشق آن سلْسبيلش گرفت

 دوشيزگىببردم ازو مُهرِ 

 چو عشق پريچهره احورى

 وزان سلسبيلش زدم ساغرى

 يكى قطره زو بر كفم برچكيد

 كفِ دستِ من گشت چون كوثرى

 ببوييدم او را وزان بوىِ او

 برآمد ز هر موىِ من عَبْهَرى
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 به ساغر لبِ خويش بُردم فراز

 مرا هر لبى گشت چون شكّرى

 اميرى شدم آن زمان، زان سبيل

 د من لشكرىز لهو و طرب گِر

 يكى هاتِف از خانه آواز داد

 چو رامِشبَرى نزدِ رامشگرى

 كه هست اين عروسى به مُهرِ خداى

 پريچهره سَعْتَرى مَنظَرى

 الْحال كابينْش كردببايد عَلَى

 بيرزَد به كابين چنين دخترى

 بُوَد عقدِ كابين او اينكه تو

 كنى سجده شكر چون شاكرى

 ابسر از سجده بردارى و اين شر

 كَشى ياد فرخنده رُخ مهترى

 العَميدنَديم شه شرق شيخُ

 مبارك لِقايى، بلند اخترى

 سخاوت همى زايد از دستِ او

 اى زايد از مادرىكه هر بچّه

 نه نافه بيارد همه آهويى

 نه عنبر فشاند همه جَوذَرى
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 دو كوثر بر آن دو كفِ دستِ اوست

 بهشتِ برين را بُوَد كوثرى

 ر سبك عزمِ اوستگران حلمِ او د

 به هر كشتيى در، بُوَد لنگرى

 به فعلش به پاى است اخالقِ نيك

 به شاهى به پاى است هر لشكرى

 داستانى مكناَيا خواجه هم

 كه بر من تحمّل كند اَبْتَرى

 فراوان مرا حاسدان خاستند

 اى و ز هر كشورىز هر گوشه

 تو گر حافظ و پشتبانى مرا

 رىبه ذَرّه نينديشم از هر غَ

 چنين حضرتى را بدين اشتهار

 نباشد زيان از چو من شاعرى

 چه نقصان ز يك مرغ در خرمنى

 چه بيشى ز يك حرف در دفترى

 اَال تا ازين جمعِ پيغمبران

 نباشد حكيمى چو پيغمبرى

 خداوندِ ما باد پيروزگر

 سر و كار او با پَرَندين بَرى
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دو غزل از سعدى
 

1
  عشق بپوشمهزار جهد بكردم كه سرّ

 نبود بر سرِ آتش ميسّرم كه نجوشم

 به هوش بودم از اوّل كه دل به كس نسپارم

 شمايلِ تو بديدم نه صبر ماند و نه هوشم

 حكايتى ز دهانت به گوشِ جانِ من آمد

 دگر نصيحتِ مردم حكايت است به گوشم

 مگر تو روى بپوشى و فتنه باز نشانى

 پوشمكه من قرار ندارم كه ديده از تو ب

 من رميده دل آن بِهْ كه در سماع نيايم

 كه گر به پاى در آيم به در برند به دوشم

 بيا به صلحِ من امروز در كنارِ من امشب

 ست از انتظارِ تو دوشمكه ديده خواب نكرده

 مرا به هيچ بدادىّ و من هنوز بر آنم

 كه از وجودِ تو مويى به عالمى نفروشم
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 دستِ جراحت خورده حكايت كنم زبه زخم

 كه تندرست مالمت كند چو من بخروشم

 مرا مگوى كه سعدى طريقِ عشق رها كن

 ننيوشم؟سخن چه فايده گفتن چو پند مى

 به راهِ باديه رفته بِه از نشستنِ باطل

 وگر مرا نيابم به قدرِ وُسع بكوشم

 

2
 پردازماز تو با مصلحتِ خويش نمى

 سوزم و در پروازمهمچو پروانه كه مى

 گر توانى كه بجويى دلم امروز بجوى

 ورنه بسيار بجويىّ و نيابى بازم

 نه چنان معتقدم كِم نظرى سير كند

 يا چنان تشنه كه جيحون بنشاند آزم

 همچو چنگم سرِ تسليم و ارادت در پيش

 بنوازم تو به هر ضرب كه خواهى بزن و

 گر به آتش برى ام صد ره و بيرون آرى

 اگر بگدازمزرّ نابم كه همان باشم 

 گر تو آن جور پسندى كه به سنگم بزنى

 از من اين جُرم نيايد كه خالف آغازم

 خدمتى اليقم از دست نيايد چه كنم

 ست كه در پاىِ عزيزان بازمسر نه چيزى
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 ام و عاشق و ديوانه و مستمن خراباتى

 تر زين چه حكايت بكند غمّازم؟بيش

 ماجراىِ دلِ ديوانه بگفتم به طبيب

 مه شب درِ چشم است به فكرت بازمكه ه

 گفت از اين نوع شكايت كه تو دارى سعدى

 دردِ عشق است ندانم كه چه درمان سازم
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پيل در خانه تاريكى
 الدين بلخىموالنا جالل   

 

 اى تاريك بودپيل اندر خانه

 عرضه را آورده بودندش هُنود

 از براى ديدنش مردم بسى

 هر كسىاندر آن ظلمت همى شد 

 ديدنش با چشم چون ممكن نبود

 بسوداندر آن تاريكيش كف مى

 آن يكى را كف به خرطوم اوفتاد

 «همچون ناودان است اين نهاد»گفت 

 آن يكى را دست بر گوشش رسيد

 آن برو چون بادبيزن شد پديد

 آن يكى را كف چو بر پايش بسود

 «شكل پيل ديدم چون عمود»گفت 

 دستآن يكى بر پشت او بنهاد 

 «خود اين پيل چون تختى بُدست»گفت 
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 همچنين هر يك به جزوى كه رسيد

 شنيدكرد هر جا مىفهم آن مى

 از نظرگه گفتشان شد مختلف

 آن يكى دالش لقب داد اين الف

 در كفِ هر كس اگر شمعى بدى

 اختالف از گفتشان بيرون شدى

 چشم حسّ، همچون كف دست است و بس

 رسنيست كف را بر همه او دست

 چشم دريا ديگر است و كف دگر

 كف بهل وز ديده دريا نگر

 جنبش كفها ز دريا روز و شب

 كف همى بينى و دريا نى عجب

 زنيمما چو كشتيها به هم بر مى

 تيره چشميم و در آب روشنيم

 اى تو در كشتى تن رفته به خواب

 آب را ديدى، نگر در آبِ آب

 راندشست كو مىآب را آبى

 خواندشت كو مىسروح را روحى

 موسى و عيسى كجا بُد كآفتاب

 داد آبكشتِ موجودات را مى
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 آدم و حوّا كجا بُد آن زمان

 كه خدا افگند اين زه در كمان؟

 اين سخن هم ناقص است و ابتر است

 آن سخن كى نيست ناقص آن سر است

 گر بگويد زآن بلغزد پاى تو

 !ور نگويد هيچ از آن، اى واى تو

 ثال صورتىور بگويد در م

 !بر همان صورت بچَسفى اى فتى

 بسته پايى چون گيا اندر زمين

 سر بجنبانى به بادى بى يقين

 ليك پايت نيست تا نَقلى كُنى

 يا مگر پا را از اين گِل بر كَنى

 چون كَنى پا را؟ حياتت زين گِل است

 اين حياتت را روش بس مشكل است

 چون حيات از حق بگيرى اى رَوى

 روىغنى از گِل، مىپس شوى مستن

 شيرخواره چون ز دايه بسكُلد؟

 هِلدلوت خواره شد، مر او را مى

 بسته شير زمينى چون حبوب

 القلوبچون فطام خويش از قوت
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 حرفِ حكمت خور كه شد نورِ ستير

 اى تو نور بى حُجُب را ناپذير

 تا پذيرا گردى اى جان نور را

 تا ببينى بى حُجُب مستور را

 ير بر گردون كنىچون ستاره س

 چون كنىبل كه بى گردون سفر بى

 آن چنان كز نيست در هست آمدى

 هين! بگو چون آمدى مست آمدى

 راههاى آمدن يادت نماند

 ليك رمزى بر تو برخواهيم خواند

 گه هوش دارهوش را بگذار و آن

 گه گوش دارگوش را بربند آن

 نى نگويم زان كه خامى تو هنوز

 ستى تموزدر بهارى تو، نديد

 اين جهان همچون درخت است اى كرام

 هاى نيم خامما بَرو چون ميوه

 سخت گيرد خامها مر شاخ را

 زآنك در خامى نشايد كاخ را

 چون بپخت و گشت شيرين لب گزان

 سست گيرد شاخها را بعد از آن
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 چون از آن اقبال شيرين شد دهان

 سرد شد بر آدمى مُلك جهان

 ستسختگيرى و تعصّب خامى ا

 تا جنينى، كار خون آشامى است
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شهربند مهر و وفا
 الشعراء بهارملك   

 

 در شهر بندِ مهر و وفا دلبرى نماند

 زيرِ كالهِ عشق و حقيقت، سرى نماند

 صاحبدلى چو نيست، چه سود از وجودِ دل

 آيينه گو مباش چو اسكندرى نماند

 چنان گداخت تنم را كه بعدِ مرگعشق آن

  مرقدم كفِ خاكسترى نماندبر خاكِ

 اى بلبلِ اسير، به كنجُُِ قفس بساز

 اكنون كه از براىِ تو بال و پرى نماند

 اى باغبان بسوز، كه در باغ خرّمى

 ترى نماندزين خشكسالِ حادثه، برگِ

 برقِ جفا به باغِ حقيقت گلى نِهشت

 كرمِ ستم به شاخِ فضيلت، برى نماند

 جاتصيّاد ره ببست چنان كز پىِ ن

 غير از طريقِ دام، رهِ ديگرى نماند
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 آن آتشى كه خاكِ وطن گرم بود از آن

 طورى به باد رفت كز آن اخگرى نماند

 هردر كه باز بود سپهر از جفا ببست

 بهر پناهِ مردمِ مسكين، درى نماند

 دارى و آيينِ معدلتآدابِ ملك

 بر باد رفت و زانهمه، جز دفترى نماند

 مردانگىِ فسرد با ناكسان بجوش كه

 با جاهالن بساز كه دانشورى نماند

 با دستگيرىِ فقرا، منعمى نزيست

 در پايمردىِ ضعفا، سرورى نماند

 اى نخاستدولتانِ دنى، خواجهزين تازه

 هاى كهن، مهترى نماندوز خانواده

 زين ناكسان كه مرتبتِ تازه يافتند

 ديگر به هيچ مرتبه، جاه و فرى نماند

 آلوده گشت چشمه به پوزِ پليد سگ

 اى شير تشنه مير، كه آبشخورى نماند

 هاى داخلى و اين نظامِ زورزين جنگ

 بى درد و داغ، خانه و بوم و برى نماند

 بى فرقتِ برادرِ خود خواهرى نزيست

 ناديده داغِ مرگِ پسر، مادرى نماند
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 جز گونه هاىِ زرد و لبانِ سپيد رنگ

 ه سيم و زرى نماندديگر به شهر و دهكد

 شد مملكت خراب ز بى نظمىِ نظام

 وز ظلم و جورِ لشكريان كورى نماند

 كاندرين بساطياران قسم به ساغرِ مى

 پُر ناشده ز خونِ جگر، ساغرى نماند

 اى ز ديننه بخشى از تمدّن و نى بهره

 كان خود به كار نامد و اين ديگرى نماند

 واحسرتا! چگونه توان كرد باور اين

 كاندر جهان، خدايى و پيغمبرى نماند

 جز داورِ مخنث و جز حيز دادگر

 در صدر ملك، دادگر و داورى نماند

 رفتند شيرمردان از مرغزارِ دين

 وينجا بجز شكالى و خوك و خرى نماند

 از بهرِ پاسِ كشورِ جم، رستمى نخاست

 وز بهرِ حفظ بيضه دين، حيدرى نماند

 سيدعهدِ امان گذشت، مگر چنگزى ر

 دورِ غزان رسيد، مگر سنجرى نماند

 روزِ ائمه طى شد و در پيشگاهِ شرع

 جز احمقى و مرتدى و كافرى نماند
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 دهقان آريايى رفت و به مرز وى

 غير از جهود و ترسا، برزيگرى نماند

 گيتى بخورد خونِ جوانان نامدار

 وز خيلِ پهلوانان، كندآورى نماند
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فارسى درى
 ط طباطبايىسيد محمد محي   

 

 اين زبان تا نيروى انديشه ممتاز يافت

 بر پر و بال سخن پروانه پرواز يافت

 در نخستين قرن هجرت شعر موزون درى

 بر زبان مردمى در بلخ و مرو آغاز يافت

 وز خراسان در ركاب نظم و نثر آمد برون

 دولت حسن قبول از گنجه و ابخاز يافت

 گرفت اصفهان و فارس را در زير بال و پر

 بصره را در بر به يمن ششتر و اهواز يافت

 از طخارستان چو بر اطراف ايران پر گشود

 نسبت شايسته را از فارس در شيراز يافت

 با زبان ديگرى هرگز به چالش برنخاست

 اى دمساز يافتخويش را با هر زبان زنده

 لفظى از اين گه گزيد و معنى از آن گه گرفت

 اعجاز يافت وز زبان پهلوى اين قدرت

 هاى پهلوىلفظ شيواى درى در جمله

 صورتى زيباتر از شكل نخستين، باز يافت
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 خطى از نو برگزيد و رسم خط را تازه ساخت

 فارس در مفهوم ايران بزرگ اعزاز يافت

 ملك ايران را از او پشت و پناه آمد پديد

 زآنچه خود در حمله تاتار و ترك و تاز يافت

 كه اينك در جهاناين مقام ارجمندى را 

 پرداز يافتيافته از پرتو طبع سخن

 رتبه شعر جهانى را زبان فارسى

 در وجود شاعرانى نخبه و ممتاز يافت

 از پس فردوسى و خاموش گويا مولوى

 در پى سعدى به شعر حافظ شيراز يافت

 چاريار پيشواى شهرياران سخن

 فارسى از فر ايشان شأن عالم باز يافت

 زبان و خط و شعر فارسىدر دفاع از اين 

 ساليانى بخت را با خود محيط انباز يافت
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هيچ
 مظاهر مصفّا   

 

 مردى ز شهرِ هرگزم از روزگارِ هيچ

 جان از نِتاج هرگز تن از تبار هيچ

 امكرانه هرگز رسيدهاز شهرِ بى

 تا رَختِ خويش باز كنم در ديارِ هيچ

 از كوره راهِ هرگز و هيچم مسافرى

 خونِ هرگز و در پاى خارِ هيچ در دستْ

 در دل اميدِ سرد و به سر آرزوى خام

 در ديده اشكِ شايد و بر دوش بارِ هيچ

 دركام، حرفِ بوك و به لب قصه مگر

 بر جبهه نقشِ كاش و به چهره نگارِ هيچ

 دنبالِ آبِ زندگى از چشمه سارِ مرگ

 جوياىِ نخلِ مردمى از جويبارِ هيچ

 ته ميانِ موجدست از كنار شسته، نشس

 پا بر سرِ جهان زده، سر در كنارِ هيچ

 اصلى گسسته مانده تهى از اميدِ وصل

 فرعى شكسته گشته پُر از برگ و بارِ هيچ
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 خون ريخته ز ديده شب و روز و ماه و سال

 در پاىِ شغلِ هرگز و در راهِ كارِ هيچ

 ديوانه خردور و فرزانه جَهول

 چآفرينِ دشتِ جنون، هوشيارِ هيعقل

 با عزِّ اقتدار و به پا بندِ ذُلّ و ضعف

 با حكمِ اختيار و به دست اختيارِ هيچ

 هم خود كتابِ عبرت  هم اعتبار جوى

 از دفترِ زمانه بى اعتبارِ هيچ

 چندى عَبَث نهاده قدم در رهِ خيال

 يك چند خيره كوفته سر بر جدارِ هيچ

 عمرى فشانده اشكِ هنر زيرِ پاى خلق

 هرِ خود را نثارِ هيچيعنى كه كرده گو

 قاف آرزوىِ باطلم از دشتِ پر غُراب

 سيمرغ جوىِ غافلم از كوهسارِ هيچ

 ناآمده نِتاجى ام از پشتِ هول و وهم

 نابافته نَسيجى ام از پود و تارِ هيچ

 گم كرده راه پيكى ام از شهرِ بى نشان

 پيغامِ پُر ز پوچ رسانم به يارِ هيچ

 1اَخرسمخاموشِ قصهّه گويم و گوياىِ 
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 بى پاىِ باد پويم در رهگذارِ هيچ

 تابىِ درنگگويايىِ سكوتم و بى

 قرارِ هيچقراريَم و بىتمكينِ بى

 صرّافِ سرنوشتم و سنجم بهاىِ خاك

 نقّادِ بادسنجم و گيرم عيارِ هيچ

 بيع  وشراىِ خونم و بيّاعِ داغ و درد

 بازارگانِ مرگم و گوهر شمارِ هيچ

 ىِ هيچ سودجنسِ همه زبانم و سودا

 دارِ هيچسوداگرِ خيالم و سرمايه

 ام در شرارِ پوچسيمِ سپيد سوخته

 ام در قمارِ هيچزرِّ اميد باخته

 گنجينه دريغم و ويرانه فسوس

 اندوهگينِ بيهده، افسوس خوارِ هيچ

 دليلآياى بى جوابم امّاى بى

 گونه و پنداروارِ هيچگفتارِ پوچ

 سيلناپايدار كوهم و بر جاى مانده 

 گردون نَوَرد گردم و گردون سپارِ هيچ

 گردنده روزگارم و چرخنده آسمان

 ليل و نهار سازم و ليل و نهارِ هيچ

 پرگارِ سرنگونم و عمرى به پاىِ سر

 بر گِردِ خويش دور زده در مدارِ هيچ
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 امآسمانهنشينِ خانه بىعزلت

 گزينِ بى در و پيكر حصار هيچمحنت

 امرِ مستىسر مستِ هوشيارى و هشيا

 بر لب شرابِ هرگز و در سر خُمارِ هيچ

 انديشه محالم و سوداى باطلم

 معنى ترازِ صورت و صورت نگارِ هيچ

 در وادىِ فريبم ولب تشنه سراب

 در خانه دروغم و چشم انتظارِ هيچ

 روىآزاده اسيرم و گريانِ خنده

 گريان ز چشمِ خنده برين روزگارِ هيچ

 زمان بدنامىِ حياتم و بر صفحه

 ام يادگارِ هيچبا خونِ خود نگاشته

 آزماى جنگم و پيكارجوىِ صلحصلح

 بى هم نبردِ هرگز و چابك سوارِ هيچ

 ام از شَغادِ كيدتيرِ هالك يافته

 خطِّ امان گرفته از اسفنديارِ هيچ

 امبر دوشِ خويش ك شته خود را كشيده

 گاهِ معدلت از كارزارِ هيچتا ظلم

 معصوم بى پناه گناهم ومحكومِ بى

 تظلّم و مصلوبِ دارِ هيچمظلومِ بى
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 ام از اميدِ سرددردم ازين كه تافته

 ام در شرارِ هيچداغم ازين كه سوخته

 ايد؟كس خواستارِ هرگز، هرگز شنيده

 ايد كسى دوستارِ هيچيا هيچ ديده

 اى منمآن هيچ كس كه هرگز نشنيده

 هم دوستارِ هرگز و هم خواستارِ هيچ



 279 شعر

 
 
 
 
 

دو شعر از سايه
 

 امروز نه آغاز و نه انجامِ جهان است

 اى بس غم و شادى كه پسِ پرده نهان است

 گر مردِ رهى غم مخور از دورى و ديرى

 دانى كه رسيدن هنر گام زمان است

 تو رهروِ ديرينه سر منزلِ عشقى

 بنگر كه ز خونِ تو به هر گام نشان است

 آبى كه برآسود زمينش بخورَد زود

 يا شود آن رود كه پيوسته روان استدر

 باشد كه يكى هم به نشانى بنشيند

 بس تير كه در چله اين كهنه كمان است

 از روى تو دل كندم آموخت زمانه

 فشان استاين ديده از آن روست كه خونابه

 دردا و دريغا كه در اين بازىِ خونين

 بازيچه ايام دلِ آدميان است

 داشت دل بر گذرِ قافله الله و گل

 اين دشت كه پامالِ سوارانِ خزان است
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 روزى كه بجنبد نفس باد بهارى

 بينى كه گل و سبزه كران تا به كران است

 اى كوه تو فريادِ من امروز شنيدى

 ست درين سينه كه همزادِ جهان استدردى

 از داد و وداد آن همه گفتند و نكردند

 يارب چه قَدَر فاصله دست و زبان است

 د از ديده در اين كُنج صبورىچكخون مى

 كنم افشردنِ جان استاين صبر كه من مى

 از راه مرو سايه كه آن گوهرِ مقصود

 ست كه اندر قدمِ راهروان استگنجى

 

 صبوحى   

 

 برداشت آسمان را

 اى كبود،چون كاسه

 و صبحِ سرخ را

 الجرعه سر كشيد

 آنگاه

 ...خورشيد در تمام وجودش طلوع كرد
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را من چشم در راهمتو 
 نيما يوشيج   

 

 تو را من چشم در راهم،

 ـ شباهنگام ـ                  

 ها رنگِ سياهىشاخه «تالجن»گيرند در شاخِ كه مى

 وز آن دلخستگانت راست اندوهى فراهم

 .ترا من چشم در راهم

 

 شباهنگام،

 هادم كه بر جا، درّه ندر آ

 چون مُرده ماران خفتگانند

 نوبت كه بندد دستِ نيلوفردر آن 

 به پاىِ سروِ كوهى، دام؛

 گَرَم ياد آورى، يا نه،

 .كاهممن از يادت نمى

 

 .ترا من چشم در راهم
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غزل براى گلِ آفتابگردان
 محمدرضا شفيعى كدكنى   

 

 نَفَست شكفته بادا و

 ات شنيدمترانه      

 !گلِ آفتابگردان            

  نگهت خجست بادا و

 شكفتنِ تو ديدم      

 !گلِ آفتابگردان            

 به سَحَر كه خفته در باغ، صنوبر و ستاره،

  ها سپارى همه صبر و خوابِ خود راتو به آب

 .و رَصَد كنى ز هر سو، رَه آفتاب خود را

 نه بنفشه داند اين راز، نه بيد و رازيانه

 دمِ همّتى شگرف است تو را در اين ميانه

 ن تكاپوتو همه دري

 كه حضورِ زندگى نيست      

 به غيرِ آرزوها            

 و به راهِ آرزوها،

 همه عمر،      

 .جست و جوها            
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 من و بويه رهاى،

 و گَرَم به نوبتِ عمر،

 رهيدنى نباشد

 تو و جست و جو

 .وگر چند، رسيدنى نباشد

 !چه دعات گويم اى گل

 گشتىتويى آن دعاى خورشيد كه مستجاب 

 شده اتّحادِ معشوق به عاشق از تو، رمزى

 !نگهى به خويشتن كن كه خود آفتاب گشتى


