
  را بايفر یغمزه كند زياد خدا

 

 سو هر ازدوباره  امشب وزدمي فرشته

 سو هر ازستاره  اينك كندمي ظهور

 آيد؟مي عبيربوي  برگذشت كه كه»

 «؟1آيدمي ريپذدلچنين  كه رودمي كه

 افتاد فكربه ازل  در خداكه  شدخوب چه 

 آبادخراب اين  درتجلي به  كند گلكه 

 پاشيدجان  نورخاك اين تن  دركه همين

 پاشيدجهان  درآيينه همه اين  دمكيبه 

 عالم در رسيدتجلّي  نوركه همين

 عالم در دميد فريباچشم  هزار

 عالم در رسيدتجلّي  نور كههمين

 عالم در وزيد شيرين ليليِ هزار

 ليالست از پرجهان  تمام من كهبراي 

 ليالست از پرزمان  و زمين من كه براي

 ليالهمه  اين بر ببندم چشم چگونه

 درياهمه اين  ازننوشم  نورچگونه 

 را دنيا ركرده استپُآينه  نگاه

 را ي تماشاديده نكنم وا چگونه
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 باشد؟ خطا نظر زيبارخ  برگفت كه »

 «را زيباروي  نبينندكه  بود خطا

 را تماشا شود وا گره كهآنبراي 

 را فريباي غمزه كند زياد خدا

 ساعت هر كهاي ديده كند زياد خدا

 را ما دلِ آتش كشد بر كرشمه كي به

 ستپراكنده هوادر  يخوش عطر ببين چه

 ستآكنده فرشته از  چقدر درخت ببين

 خوانندمي رازشاخه  اين بركه  هاپرنده

 خوانندمي نماز شيرين وساده  چه نيبب

 ستجاري هاترانهدر  يصوت خوش چه نيبب

 ستجاريها عاشقانه نيا درهميشه  خدا

 است فراگيربارآوري  نمنمچه  ببين

 است سرازير ابرهااين  ازهميشه  خدا

 ستزيباييچه  هر پشت در شدهنهان  خدا

 :ستفريبايي در گونهاين اوست كهجمال 

 گياه شكلبه يكي  و شكل درخت بهيكي 

 ماه تيأهبه يكي  ،ستاره شكلبه  يكي

 پريشكل به يكي  ،پرنده شكلبه يكي 

 زرياسم به اسم صديقه يكي  بهيكي 

 نورند يك تمام هااين كند،ميفرق  چه



 منشورند هايدرست مثل همان رنگ

 جانند يك تمام هااين كندميفرق چه 

 فراوانند  نظاهرنظرت  در اگرچه

 است دلبند و دلرباكسي  وجود اگر

 خداوند است ازتكّه يك گواست كه  خدا

 ورزيدنعشق به  شهرمي شهره منم كه»

 «بد ديدن بهام نيالودهديده  منم كه

 برچينينگاه  ازهوس  غبار اگر

 بينيميكه  راهرچه  نگريميزالل 

 ستنياكندههوس  رادلش  وچشم  كه يكس

 ستپراكندهبرش  و دورآينه  هزار

 باشدفرصتي  كاش اوديدن براي 

 باشدي تيأه چه در او كندمي فرق چه

 بيندميسياه  را هاثانيه كه يكس

 بيندميگناه  را ماي خنده طلوع

 است بصر صاحب شيخو نظر در اگرچه

 بيندمياشتباه قسم،  توي ديده به

 را خود سرِام كرده رهادوست  راهِبه 

 بيندميراه سربه مراكه  خوشمدل و

 يگاه تشيعناچشم  بهكه  خوشمدل و

 بيندمي كاه برگِيكي به قدرِ  مرا



 

 شبي عاشقانه خورشيدلب  ازشنيدم 

 « غَضَبي 'عَليرَحْمَتي سَبَقَتْ»ي ترانه

 ترسمنمي خدا از دگركه شدم چنان 

 ترسمنمي انتهابيعنايت  آن از

 سو هر ازهماره  ساناين وزدمي بهشت

 او؟ ازبترسم  چرارحمت  يكرانه نيا در

 ستجاري منتاروپود ي همه دركه  او از

 ستجاري من نبودِ و بود دلِ دركه  او از

 استنگهبان  مرا من از خبربيكه  او زا

 استپنهان لطف  و استعيان  مهرِكه  او از

 ستپنهانيهاي عشوهاين مَنَش  با كهچنان

 نيستجايي بهشت  جز مرا استمسلّم 

 آورد ما به روكه  ندانم است يمست چه»

 «آورد؟! كجا ازباده  اين وساقي  بودكه 

 امشده رها خطر كز حال خودم به خوشا

 امشده جدا سودانگر جماعتِاين  از

 ماندند خبربي كه يحال كسان به بَدا

 ماندند سفر صورتِ در و شد سربه  سفر

 شدمردم  ازدحامِ از پر دوباره كعبه

 شدگُم  خدا سفركردگان ازدحامِ در



 خويش در سفرغافالن اين  از نكردكسي 

 خويش در ترزالل را خدا نديدكسي 

 باشد رهاخويشتن  از نخواست كهكسي 

 باشدخدا  ينندهيب نخواست كهكسي 

 ستبرآشفته دردها اين ازخوابش  كه يكي

 :ستگفته مابراي شيرين  وساده  چقدر

 فاش عبادت ازبه  پنهانگناه كردنِ »

 «مباش هواپرست ي،پرستيخدا اگر

 

 

 


