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  :ميان خون و عشق و آتش و اشك 
  )از الهي نامه عطار نيشابوريحكاياتي (
  

  :مقدمه 
  خطاب به روح

  
  اال اي مشك جان بگشاي نافه
  چو روح امر رباني تو داري

  پيوسته و از ما بريده تويي
  تو چون صد آفتابي گر بتابي

  ي و هيچ هم توهمه چيزي توي
  ي شاه و خليفه جاودانهتوي

  را صاحب قرانيست يك تو پسر هر
  يكي نفسست و در محسوس جايش
  يكي عقل است و معقوالت گويد
  يكي فقرست و معدومات خواهد

  فرمان راه يابنده چو اين هر شش ب
  پوش خالفت شو چو آدم سيه

  قدم چون خضر نه در راه مردان
  مكانت كشتي نوحست اي صدر

  گر باش جمال يوسفي را جلوه
  چو داود نبي اين پرده بنواز

  عدد تو چو كردي جد و جهد بي
  چو در دين حاصل آمد اين كمالت

  رد منگر در سخن هيچبه چشم خُ
  اساس هر دو عالم جز سخن نيست
  از اين حجت شود بر عقل پيدا

  گوي چو اصل آمد سخن اكنون تو مي
  

  كه هستي نايب دارالخالفه
  سرير ملك روحاني تو داري
  ز ديده دور و اندر عين ديده

  ات صد آفتابي رهكند هر ذ
  چه گويم راستي و پيچ هم تو

  يك يگانه پسر داري شش و هر
  يك جهانيست كه اندر فن خود هر

  يكي شيطان و در موهوم رايش
  يكي علمست و معلومات جويد
  يكي توحيد و كل يك ذات خواهد

  ر جاودان آنگاه يابندحضو
  خود كن چو عالم ي سفر در سينه

  كه گردت در نيابد چرخ گردان
  ه القدرليلزمانت والضّحي و 

  هفت اعضا بصر باشچو ابراهيم 
  س در عشق دمسازچو عيسي زن نف

  ز نور مصطفي يابي مدد تو
  كنون باشد حاللتسخن گفتن 

  هيچ »كن«گيتي ز  كه خالي نيست در
  نيست »التكن«هست گشت از  »كن«كه از

  كه او كل سخن آمد ز اسما
  گوي پرس و سخن خواه و سخن سخن

  
  آغاز داستان

  
  كرده ياري اي گم ديدهجهان گر

  خبر داد از كسي كان كس خبر داشت
  همه همت بلند افتاده بودند

  هر علمي كه باشد در زمانهه ب
  پدر بنشاندشان يك روز با هم

  ايد و پادشاهيد زاده خليفه
  اگر صد آرزو داريد و گر يك
  چو از هريك بدانم اعتقادش

.  

.  

.  

  اريك سراسيمه دلي آشفته
  كه وقتي يك خليفه شش پسر داشت

  نهاده بودندكشي ب ز سر گردن
  يك يگانه همه بودند در هر

  يك واقفيد از علم عالم كه هر
  ؟يك ز عالم مي چه خواهيد شما هر

  يد هريكالجمله برگوي ا فيرم
  يك بر مرادش بسازم كار هر
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  :رسد  كند، تا اينكه نوبت به پسر ششم مي مي نقل در پاسخ آنان حكاياتي راگويند و پدر  هاي خود را مي يك از پسران پادشاه خواسته هر
  ششم فرزند آمد دل پر اسرار
  پدر را گفت آن خواهم هميشه

  علم كيميا راهه اگر يابم ب
  گر آن دولت بيابم دين بيابم

  گردانم از خويش يجهان پر ايمن
  پدر گفتش كه حرصت غالب آمد
  چه خواهي كرد دنياي دني را
  كه دنيا هست زالي هفت پرده
  همي بينم ز حرصت رفته آرام
  كه مرغ حرص را خاكست دانه

.  

.  

.  

  ز الماس زبان گشته گهربار
  سازيم پيشه كه باشد كيميا

  خواه شوند از من جهاني كيميا
  كه چون آن يك دهد دست اين بيابم
  فقيران را غني گردانم از خويش
  دلت زان كيميا را طالب آمد

  مكر و جاي دشمني راسراي 
  براي صيد تو هر هفت كرده
  بيارام اي چو مرغ افتاده در دام
  ز خاكش سيري آيد جاودانه

  

  حكايت شاهزاده و عروس
  

  خورشيدفر بود ي زاده يكي شه
  زاده مگر آن شاه بهرِ شاه

  خوبي در همه عالم مثل بوده ب
  ن كرد آن شاهسرايي را مزي

  ي پاي تا سر حور در حورسراي
  عروسي اين چنين جشني چنين خوش
  نشسته منتظر يك خلد پر حور

  زاده ي آن شاهمگر از شادي
  شادي كرد مي نوشه ز بس كان شب ب

  بجست از جاي سر افكنده در بر
  ن غوغا ز مستي شد سوارهآدر

  نه پيدا بود در پيشش طريقي
  مگر از دور ديري ديد عالي
  چنان پنداشت آن سرمست مهجور

  دخمه گبران كرده بودندولي آن 
  نهاده بود پيش دخمه تختي
  يكي زن بود پوشيده كفن را

  باده چنان پنداشت از مستيِ
  ندانست ز مستي پاي از سر مي

  شبي در صحبتش بگذاشت تا روز
  زاد عالي چو ناپيدا شد آن شه

  پدر برخاست با خيلي سواران
  همه اركان دولت در رسيدند

  زاده پدر چون ديد اسپ شاه
  پسر را ديد با آن مرده بر تخت
  چو خسرو با سپاه او را چنان ديد

  اي با خويش آمد پسر چون پاره
  گشاد از خوابِ مستي چشم حالي

  اي را تنگ در بر گرفته مرده

  پدر بود اني دو چشمكه بيناي
  خواست داد حسن دادهعروسي 

  سر خوبان نقاش ازل بود
  ي نه، بهشتي بهرِ آن ماهسراي

  ز بس مهر و ز بس مه نور در نور
  چنين جمعي همه زيبا و دلكش

  زاده كي آيد بدان سور كه تا شه
  بادهه جمعي بنشسته بود با 

  وجودش بر دل او شد فراموش
  خيال آن عروس افتاده در سر
  براند او از در دروازه باره
  نه همبر در ركاب او رفيقي

  او حوالي منور از چراغِ
  كه آن قصر عروس اوست از دور
  كه از هر سوي خيلي مرده بودند

  ن تخت اوفتاده شوربختيبر آ
  زاده بديد از دور زن را چو شه
  زاده ست آن عروس شاها نكه اي

  ندانست ره بام از ره در مي
  داشت تا روز خوشي لب بر لبش مي

  پدر را زو خبر دادند حالي
  صحرا رفت همچون بيقرارانه ب

  ز دور آن اسپ شهزاده بديدند
  نهاد آنجا رخ آنگه شد پياده

  دلداري كشيده در برش سخته ب
  تو گفتي آتشي در قعرِ جان ديد

  پيش آمد شهش با لشكري در
  شاه عاليبديد آن خلوت و آن 

  ستاده بر سر او شاه و لشكر
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  جاي آورد آنچ افتاده بودشه ب
  همه آن بود ميلش از دل پاك

  ليكن كار چون افتاده بودش و
  ورمخصبر اي مرد ممرا هم هست 

  بينين ساعت بداني و بدر آ
  ترا گر امتحان خواهند كردن

.  

.  

.  

  همي بايست مرگ خويش زودش
  كه بشكافد زمين او را كند خاك
  نبود از خجلت و تشوير سودش

  آن نوربالين تو ه كه تا آيد ب
  نشيني اي اين هم كه با كه كرده

  نگونسار جهان خواهند كردن
  

  كه درويشي بسيارپسر گفتش 
  شود راست زر چون دين و دنيا ميه ب

  پدر گفتش كه چون زر سايه افكند
  نيايد دنيي و دين راست هر دو

.  

.  

.  

  بسي باشد كه آرد كافري بار
  ز حق هم كيميا هم زر توان خواست
  ترا از گوهر و از پايه افكند

  دان كه نتوان خواست هر دو ز حق مي
  

  حكايت جرجيس
  

  سه بار آن كافري در آتش و خون
  تنش شد ذره ذره چون غُباري
  ميان اين همه رنج و عذابش

  ز دوستي ما زند الفك كه هر
  ست ماداما سزاي دوستان اين

  بدو گفتند اي جرجيس و اي پاك
  ست اكنونا مرا گفت آرزو آن

  كنندم پاره پاره در عذابي
  كه چندين رنج در جانم رقم زد
  تو قدر دوستان او نداني

.  

.  

.  

  جرجيس گردونبگردانيد بر 
  زاري ز خاك او برآمد الله

  رسيد از هاتف عزّت خطابش
  نخواهد خورد بي دردي مي صاف

  ن رود بر هفت اندامكه گردونشا
  ي هست در خاك؟ترا هيچ آرزوي

  كه يك بار دگر در زيرِ گردون
  كه تا آيد دگر بارم خطابي
  كه او در دوستي ما قدم زد
  كه مردي غافلي در زندگاني

  

  
  فتش به هر پندم كه داديپسر گ
  ستا هاي تو يكسر سودمند سخن

  ولي زانم هواي كيميا خاست
  كه چون دنيا و دين بر هم زند دست
  كه تا دنيا و دينم يار نبود

  ستا پدر گفتش دماغت پر غرور
  كه تا هر نيك و هر بد در نبازي

  بايد كمالت اگر در عشق مي
  يكي اشك و دوم آتش سيم خون

  شوقت دهد باردرون پرده مع
  

  هر پندي مرا بندي گشاديه ب
  ستا غايت هم مفيد و هم بلنده ب

  كزو هم دين و هم دنيا شود راست
  دست آيد مرا معشوق پيوسته ب

  مرا از يار استظهار نبود
  ستا ه از تحقيق دوركه اين انديش

   مجازينباشي عاشقي اال
  ببايد گشت دايم در سه حالت

  ،بيرونين سه بحر ا ي ازاگر آي
  وگرنه بس كه معشوقت دهد كار
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  حكايت رابعه دختر كعب
  

  اميري سخت عالي راي بودي
  دين بود عدل و داد اميري پاكه ب
  لشكر صعب بوديه مردي و به ب

  امير نيك دل را يك پسر بود
  حارث شاه او را ،نهاده نام

  پرده بود نيزشه يكي دختر ب
  العرب بود بر زين نام آن سيمه ب

  در عشق او ديوانه بوديخرد 
  جمالش را صفت گفتن محالست

  لطف طبعِ او مردم نبوديه ب
  يك دمه همه در نظم آوردي ب

  چنان در شعر گفتن خوش زبان بود
  داشت پدر پيوسته دل در كارِ او

  چو وقت مرگ پيش آمد پدر را
  بدو بسپرد دختر را كه زنهار

  هر وجهي كه بايد ساخت كارش ز
  ش نامدارانكه از من خواستند

  كس گر تو توانيه ندادم من ب
  گواه اين سخن كردم خدا را
  چو هر نوعي سخن پيش پسر گفت

  شيرين زو جدا شد آخر جانه ب
  بازوي بشر نيسته كمان حق ب

  ايوان الهيه پدر چون شد ب
  داد كردن در جهان تافت بعدل و

  هر مغزي برون كرد بسي سودا ز
  نامي ناز و نيكه خوبي و به ب

  كنون بشنو كه اين گردنده پرگار
  غالمي بود حارث را يگانه

  وش بكتاش بودي نام آن ماهه ب
  ي جمالشيزيباه مثَل بودي ب

  اگر عكس رخش گشتي پديدار
  به پيش قصر باغي بود عالي

  كيوانه ز پيش باغ طاقي تا ب
  شه حارث چو خورشيدي خجسته
  چو جوزا در كمر دست غالمان
  ينديمان سرافراز نكورا

  مگر بر بام آمد دختر كعب
  ي نظارهيچو لختي كرد هر سو

  چو روي و عارض بكتاش را ديد

  او ي جهان حسن وقف چهره
  ديد بدان خوبي چو دختر روي او

  شدرآمد آتشي از عشق زود

  گر بود همه شب خون فشان و نوحه

  كه در سر حد بلخش جاي بودي
  كه حد او فلك را در زمين بود

  دين كعب بودي ي نام كعبهه ب
  بودعالم در سمر ه كه در خوبي ب

  كمر بسته چو جوزا ماه او را
  كه چون جان بود شيرين و عزيزش
  دل آشوبي و دلبندي عجب بود

  خوبي در جهان افسانه بوديه ب
  كه از من آن صفت كردن خيالست
  كه هر چيزي كه از مردم شنودي
  بپيوستي چو مرواريد در هم

  ي از لبش طعمي در آن بوديكه گو
  داشت دلداري بسي تيمار اوه ب

  پيش خويش بنشاند آن پسر رابه 
  دار ز من بپذيرش و تيمار مي

  بساز و تازه گردان روزگارش
  كشان و شهرياران بسي گردن

  كه شايسته كسي يابي تو داني
  پشوليده مگردان جان ما را
  پذيرفت آن پسر هرچش پدر گفت
  ندانم تا چرا آمد چرا شد

  ين آمد شدن كس را خبر نيستا كز
  شاهيپسر بنشست در ديوان 

  جهان از وي دم نوشيروان يافت
  بسي بيدادگر را سرنگون كرد

  داشت خواهر را گرامي چو جان مي
  كار ز بهر او چه بازي كرد بر

  كه او بودي نگهدار خزانه
  ندانم تا كسي همتاش بودي

  وصالش اركهمه عالم طلب
  جنبش آمدي صورت ز ديواره ب

  بهشتي نقد او را در حوالي
  ايوان نهاده تخت حارث پيش

  وار در پيشان نشسته سليمان
  باال هر يكي سروي خرامانه ب

  ها افكنده بر پاي خدمت چشمه ب
  شكوه جشن در چشم آمدش صعب

  پاره بديد آخر رخ آن ماه
  چو سروي در قبا باالش را ديد

  او ي همه خوبي چو يوسف بهره
  ديد دل خود وقف يك يك موي او

  غارت برد كلّي هرچه بودشه ب

  هر نفس سوزي دگر بودچو شمعش 
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  ز بس آتش كه در جان وي افتاد
  الجمله ز دست رنج و تيمار علي

  سود كي داشت طبيب آورد حارث،
  چنان دردي كجا درمان پذيرد

  داشت اي درون پرده دختر دايه
  ن مهروي درخواستآ صد حيلت ازه ب

  آمد مقرّ البتّه آن ماه نمي
  كه من بكتاش را ديدم فالن روز

  خويش آورد چنان عشقش مرا بي
  چنان زلفش پريشان كرد حالم
  هالل عارضش چون هاله انداخت

  ستا بيشلبش را صد هزاران بنده 
  ن سرو سهي نيستآ چو آزاديم از

  كنون اي دايه برخيز و روان شو
  برو اين قصه با او در ميان نه

  اين رازش و گر خشم گيرد بگو
  نكونامي رها كردبگفت اين و 

  يياال اي غائب حاضر كجا
  ي از تو دارديدو چشمم روشنا

  بيا و چشم و دل را ميهمان كن
  نقد از نعمت ملك جهانيه ب

  اين نيم جان در تو نبازم چرا
  گر بودي هزارم دلم بردي و

  ز تو يك لحظه دل زان برنگيرم
  نهم من جان مي غم عشق تو در

  دستم باز رستمه ي بياگر آ
  هر انگشت درگيرم چراغيه ب

  ي پديدارياگر پيشم چو شمع آ
  نوشت اين نامه و بنگاشت آنگاه

  دايه داد تا دايه روان شده ب
  شعر بر خواند چو نقش او بديد و

  يك ساعت دل از دستش برون شده ب
  بون كردحالش ز نهنگ عشق در

  دايه گفت برخيز اي نكوگويه ب
  ديدن روي تو ي ندارم ديده

  مرا اكنون چه بايد كرد بي تو
  را ناديده درجان چون نشستيو ت

  جان من پنهاني آخر چو تو در
  ديداره اگر روشن كني چشمم ب

  زندگانينميرم در غمت اي 
  روان شد دايه تا نزديك آن ماه

  تر افتاد كه او از تو بسي عاشق
  اگر گردد دلت از عشقش آگاه

  غايت شادمان شده دل دختر ب
  زفروا دانست كاري آن دل نمي

  ن سر از پي افتادآ چو آتش شد از
  سالي گشت بيماره چنان ماهي ب

  درمان ز پي داشت كه آن بت درد بي
  كه جان درمان هم از جانان پذيرد

  داشت اي گري سرمايه كه در حيلت
  كه اي دختر چه افتادت بگو راست

  آخر هم زبان بگشاد ناگاهه ب
  فروزا زلف و چهره جانسوز و دله ب

  كه صد ساله غمم در پيش آورد
  كه آمد ملك جمعيت زوالم
   مه نو از غمش در ناله انداخت

  ستا كه او از آبِ حيوان زنده بيش
  بهي شد رويم و روي بهي نيست
  ميان اين دو دلبر در ميان شو
  اساس عشق اين دو مهربان نه

  صد جانش دلم بر چشم گيرده ب
  : كرد يكي نامه اداخون دل ه ب

  اي آخر كجايي پيش من نهبه 
  ي از تو دارديدلم نيز آشنا

  قصد جان كن وگرنه تيغ گير و
  بينم كنون جز نيم جاني نمي

  نيازم كه بي تو من ز صد جان بي
  نبودي جز فشاندن بر تو كارم

  جان برنگيرم كه من هرگز دل از
  نهم من سر از تو در بيابان مي

  روم هر جا كه هستم وگرنه مي
  جويم از هر دشت و باغي ميرا و ت

  وگرنه چون چراغم مرده انگار
  يكي صورت ز نقش خويش آن ماه

  روي مهربان شد آن ماه برِ
  ز لطف طبع و نقش او عجب ماند
  چو عشق آمد دل او بحر خون شد
  براي خود دلش درياي خون كرد

  :ي رو و از من بدو گو آن بت برِ
  ندارم صبر بي تو آرميدن

  دين درد بي توكه نتوان برد چن

  در خون نشستي دلم برخاست تا
  خون جاني آخره چرا تشنه ب

  صد جانت توانم شد خريداره ب
م، باقي تو دانياگر دريابي  

  ز عشق آن غالمش كرد آگاه
  گرمي او آتش در افتاد كه از

  دلت زو درد عشق آموزد آنگاه
  ز شادي اشك بر رويش روان شد

  غزل گفتن شب و روز بجز بيت و
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  فرستاد گفت شعر و مي روان مي
  هر شعري كه خوانديه غالم آنگه ب

  زين چون مدتي بگذشت يك روا بر
  شناختبديدش ناگهي بكتاش و ب

  دختر برآشفت گرفتش دامن و
  ادب اين چه دليريست كه هان اي بي

  نكه باشي تو كه گيري دامن م
  غالمش گفت اي من خاك كويت
  چرا شعرم فرستادي شب و روز
  چو در اول مرا ديوانه كردي

  بر آنگاه جوابش داد آن سيمين
  مرا در سينه كاري اوفتادست
  چنين كاري چه جاي صد غالمست

  بس نباشد در زمانه را آنو ت
  اساسي كوژ بنهادي درين راز

  در شده ز پيش او ب بگفت اين و
  ز لفظ بوسعيد مهنه ديدم
  بپرسيدم ز حال دختر كعب
  چنين گفت او كه معلومم چنان شد

  سوز عشق معشوق مجازي ز
  نداشت آن شعر با مخلوق كاري
  كمالي بود در معني تمامش

  آخر دختر عاشق در آن سوزه ب
  ها گشت روزي در چمن مگر مي

  اال اي باد شبگيري گذر كن
  بگو كز تشنگي خوابم ببردي
  مگر حارث از آن سو در چمن بود
  بجوشيد و بر او زد بانگ ناگاه
  به پيشش دختر عاشق زمين رفت
  اال اي باد شبگيري گذر كن

  ز تشنگي خوابم ببرديبگو ك

  يكي سقّاش بودي سرخ روئي
  هجاي ترك يغما خاصه چون ماه ب

  برادر را چنان در تهمت افكند
  چو القصه ازين بگذشت ماهي
  سپاهي و شمارش از عدد بيش
  ز ديگر سوي حارث با سپاهي
  سپه القصه افتادند در هم

  آمد غباري از همه صحرا بر
  خروش كوس گوش چرخ كر كرد
  اجل چنگال بر جان تيز كرده
  درآمد پيش آن صف حارث آنگاه

  جمله كرد اوره  يكه سپه را چون ب
  روي ن سوي دگر بكتاش مهآ وز
  آخر چشم زخمي كارگر گشته ب

  بخوانده بود آن گفتي بر استاد
  تر و حيران بماندي شدي عاشق

  فروزا دهليزي برون شد آن دله ب
  كه عمري عشق با نقش رخش باخت
  برافشاند آستين آنگه بدو گفت
  تو روباهي ترا چه جاي شيريست

ن منكه ترسد سايه از پيرام  
  ،داري ز من پوشيده رويت چو مي

  فروزا دلم بردي بدان نقش دل
  آخرم بيگانه كردي در چرا

  زين راز آگاه اي كه يك ذره نه
  وليكن بر تو آن كارم گشادست

  تو دادم برون، اينت تمامسته ب
  كه تو اين كار را باشي بهانه؟

  ين بازا بازي افتادي از تشهوه ب
  تر شد صد دل آن غالمش فتنهه ب

  من آنجا رسيدم: سته اكه او گفت
  كه عارف گشته بود او عارفي صعب
  كه آن شعري كه بر لفظش روان شد

  بازيه بنگشايد چنان شعري ب
  كه او را بود با حق روزگاري
  بهانه بود در راه آن غالمش

  گفتي شب و روز زاري شعر ميه ب
  :ا خواند اين اشعار تنه خوشي مي

  ز من آن ترك يغما را خبر كن
  خونم بخورديببردي آبم و 

  به گوش حارث آمد آن سخن زود
  ي تو گمراهگوي چه ميبدو گفتا 

  بگردانيد آن شعر و چنين گفت
  ز من آن سرخ سقّا را خبر كن
  ببردي آبم و خونم بخوردي

  ييوقت آبش آوردي سبو كه هر
  نهاد آن سرخ سقّا را هم آنگاه

  حرمت افكند كه بر خواهر نظر بي
  درآمد حرب حارث را سپاهي

  وران فلك از حصر و حد بيشچو د
  اهيز دروازه برون آمد پگ

  هم كُشتن دست بگشادند بره ب

  فغان تا گنبد خضرا برآمد
  زمين چون آسمان زير و زبر كرد
  قضا پر كينه دندان تيز كرده
  جهاني پر سپاه آورد در راه
  درآمد همچو شير و حمله كرد او

  زد از همه سوي دودستي تيغ مي
  سرش از زخم تيغي سخت درگشت
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  همي نزديك شد كان خوب رفتار
  درآن صف بود دختر روي بسته
  يبه پيش صف درآمد همچو كوه

  دانست كس كان سيمبر كيست نمي

  من آن شاهم كه فرزينم سپهرست
  اگر شمشير برّان بركشم من

  افشانم دهد تاب چو تيغ آتش
  اين و چو مردان بر نشست او بگفت

  بكتاش آمد تيغ در كف برِ
  نهادش پس نهان شد در ميانه

  دروي در كُنجي نهان ش چو آن بت
  چو حارث را مدد گشت آشكارا
  در آمد لشكري از كوه و از دشت
  چو حارث را مدد در حال دريافت
  چو شه با شهر آمد شاد و پيروز
  نداد از وي نشاني هيچ مردم

  شب چو آمد زنگيِ الجمله علي
  چو زاغ شب درآمد، زان دالرام
  دل از زخم غالمش آنچنان سوخت

  زخمي خواب و آرام نبودش چشم
  شد دل او آرميده كجا مي

  بوي چنين آورد در نظم آن سمن
  ستا سري كز سروري تاج كبار

  سر خصمت كه بادا بي سر و كار
  سرت داد اگر درد سرم درد

  نهادم پيش آن سر بر زمين سر
  خون دره چه افتادت كه افتادي ب

  همه شب همچو شمعم سوز در بر
  چو شمع از عشق جاني زنده دارد
  شبم را گر اميد روز بودي
  چو شمعي را اميد روز نبود

  سته ان آتش كه بر جانم رسيدآ از
  ن آتش كه چندين تاب خيزدآ از

  خواهي ز من با اين همه سوز چه مي
  ميان خاك در خونم مگردان

  داني آخر ردانيم ميچو سرگ
  م منداني كه سرمست تواَ  چو مي

  خويش چنان گشتم ز سوداي تو بي
  ي بند بندم چند سوزيرزاه ب

  ميد وصل تو نبودياگر ا
  دل من داغ هجران بر نتابد

  قراران ز درد خويشتن چون بي
  دگر گويم اگر يابم رهي باز
  روان شد دايه و اين نامه هم برد

  جراحتسر بكتاش با چندان 

  دست دشمنان گردد گرفتاره ب
  داشت بر اسپي نشستهسالحي 

  وزو افتاد در هر دل شكوهي
  زبان بگشاد و گفت اين كاهلي چيست

  پياده در ركابم ماه و مهرست
  جگر از شير غُرّان بر كشم من

  آتش شود آب ي ز بيمش زهره
  ن مردان تني را ده بخست اوآ از

  صفدر وز آنجا برگرفتش برد 
  كسش نشناخت از اهل زمانه

  ان شدسپاه خصم چون دريا رو
  شاه بخارا بسي خلق از برِ

  ز آن كثرت سر افالك درگشتك
  سپاه حارث و حارث ظفر يافت
  طلب كرد آن سوار چست آن روز
  همه گفتند شد همچون پري گُم

  ي از ماه بر لبا هنهاده نصف
  دل دختر چو مرغي بود در دام

  زخمش نيز جان سوخت كه در يك چشم
  كه بر سر داشت زخمي آن دالرام

  امه نوشت از خون ديدهيكي ن
  گوي سخن گنگ ي كه بشنو قصه

  ؟ستا سر پيكان در آن سر در چه كار
  سر كشد جز بر سر دار رمباد ا

  باددرمان سرت بريده م بسر
  فداي آن چنان سر صد چنين سر

  تر بيني سرنگونچو من زين غم ن
  چو شب بگذشت مرگ روز بر سر
  ميان اشك و آتش خنده دارد

  كمتر سوز بوديمرا بودي كه 
  سوز نبود زماني كار او بي

  سته ابسي پايان مجو كĤنم رسيد
  عجب نبود كه چندين آب خيزد

  سوز نه روز ام بي كه نه شب بوده
  سراسيمه چو گردونم مگردان

  گرداني آخر خونم در چه ميه ب
  م منز پاي افتاده از دست تواَ

  ندانم راه و از پيش كه از پس مي
  چند سوزيبر آتش چون سپندم 

  نه گَردي ماندي از من نه دودي
  كه دل خود وصل جانان برنتابد
  يكي با تو بگفتم از هزاران

  كشم در جان من اين راز وگرنه مي
  سر شد، راه بر سر چون قلم برده ب

  ز سرّ نامه مرهم يافت و راحت
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  ز چشمش گشت سيل خون روانه
  م تنها گذارييكه جانا تا ك

  چو داري خوي مردم چون لبيبان
  اگر يك زخم دارم بر سر امروز
  ز شوقت پيرهن بر من كفن شد
  چو روزي چند را بكتاش دمساز

  رفت يك روز رودكي ميي راهه ب
  اگر بيتي چو آب زر بگفتي
  بسي اشعار گفت آن روز اُستاد

  آن دلداده دمساز ز لطف طبع
  ز عشق آن سمنبر گشت آگاه
  چو شد بر رودكي راز آشكارا

  خدمت شد روان تا پيش آن شاهه ب
  رسيده بود پيش شاه عالي
  مگر شاهانه جشني بود آن روز
  تمگر از رودكي شه شعر درخواس

  چو بودش ياد شعر دختر كعب
  سته اشهش گفتا بگو تا اين كه گفت

  ز حارث رودكي آگاه كي بود
  ز سرمستي زبان بگشاد آنگاه

  ست او بر غالميا صد دل عاشقه ب
  زماني خوردن و خفتن ندارد
  اگر صد شعر گويد پر معاني
  اگر آن عشق چون آتش نبودي
  چو حارث اين سخن بشنود بشكست

  شهر خويش شد بازه چو القصه ب
  جوشيد جانش ولي پيوسته مي

  ي فرو گيرد گناهيكه تا بر و
  گفته بود آن ماههر آن شعري كه 

  اعزازه نهاده بود در درجي ب
  برسمن رفيقي داشت بكتاشِ

  ها فرو خواند آن خط سرش بگشاد و
  ن رازآ دل حارث پر آتش گشت از

  در اول آن غالم خاص را شاه
  در آخر گفت تا يك خانه حمام
  شه آنگه گفت تا از هر دو دستش
  در آن گرمابه كرد آنگاه شاهش

  سروِ آزاد بسي فرياد كرد آن
  ؟وي شد از كه داند تا كه دل چون مي

  ؟چنين قصه كه دارد ياد هرگز
  بدين زاري بدين درد و بدين سوز
  بيا گر عاشقي تا درد بيني
  درآمد چند آتش گرد آن ماه

  ن حمام ناخوشآ يكي آتش از
  يكي آتش ز سوز عشق و غيرت

  بسي پيغام دادش عاشقانه
  سر بيمار پرسيدن نداري
  دمي بنشين به بالين غريبان

  فروزا جان اي دل ارم هست برهز
  خويشتن شد ز خود بي بگفت اين و
  جاي خويش شد بازه ز مجروحي ب

  فروزا نشسته بود آن دختر دل

  ن بهتر بگفتيآ بسي دختر از
  كه آن دختر مجاباتش فرستاد
  تعجب ماند آنجا رودكي باز
  نهاد آنگاه از آنجا پاي در راه
  از آنجا رفت تا شهر بخارا

  دد او كرد آنگاهكه حارث را م
  حالي  نيز  حارث   عذر براي

  گويم بهشتي بد دلفروز چه مي
  زبان بگشاد آن اُستاد و برخاست

  مجلس گرم شد صعب همه بر خواند
  سته اكه مرواريد را ماند كه سفت
مي بود كه او خود گرم شعر و مست  

  ست اي شاها كه شعر دختر كعب
  داميه ست چون مرغي ب هدر افتاد

  بيت و غزل گفتن نداردجز ه ب
  فرستد در نهاني او مي برِ
  و اين شعر گفتن خوش نبوديا از
  ليكن ساخت خود را آن زمان مست و

  داشت اين راز ز خواهر در نهان مي
  داشت پنهان هر زمانش نگه مي

  جايگاهي بريزد خون او بر
  ،بكتاش آنگاه فرستاده برِ

  باز سرش بسته كه نتوان كرد سر
  ست گوهرا ان درجيچنان پنداشت ك

  به پيش حارث آورد و برو خواند
  هالك خواهر خود كرد آغاز
  به بند اندر فكند و كرد در چاه

  اندام بتابند از پي آن سيم
  بستشبزد فصاد رگ اما ن

  چ و از سنگ راهشگبست از فرو 
  نبودش هيچ مقصودي ز فرياد

  شد از وي جهاني را جگر خون مي
  ؟چنين كاري كرا افتاد هرگز

  ؟ست يك روز هكه هرگز در جهان بود
  طريق عاشقان مرد بيني
  فرو شد زان همه آتش بيك راه

  ن شعر چو آتشآ دگر آتش از
  ي و حسرتيدگر آتش ز رسوا
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  يكي آتش ز بيماري و سستي
  ؟صد آبه كه بنشاند چنين آتش ب

  زد آن ماه انگشت در خون مي سرِ
  خود همه ديوار بنوشت ز خونِ

  چو در گرمابه ديواري نماندش
  همه ديوار چون پر كرد ز اشعار

  عشق و آتش و اشك ميان خون و
  چو بگشادند گرمابه دگر روز
  چو شاخي زعفران از پاي تا فرق

  آبش پاك كردنده ببردند و ب
  نگه كردند بر ديوار آن روز

  ستا سار تو چشمم چشمه نگارا بي
  ز مژگانم به سيالبي سپردي
  ربودي جان و در وي خوش نشستي

  ييچو در دل آمدي بيرون نيا
  ي بر تابه آخرا يمنم چون ماه

  نصيب عشق اين آمد ز درگاه
  كه تا در دوزخ اسراري كه دارد

  ؟ي داني كه چون بايد نوشتنتو ك
  عشقت روي دارمه چو در دوزخ ب

  من ي حق حصهچو دوزخ آمد از 
  سه ره دارد جهان عشق اكنون

  نمآ كنون من بر سر آتش از
  آتش خواستم جانم كه سوزده ب
  بشويم اشكم پاي جانان ميه ب

  فروزم جان مي بدين آتش كه از
  رويمه آيد ب ين غم آنچه ميا از
  ين خون گر شود اين راه بازما از
  ين سوزا ين آتش كه من دارم درا از
  طوفانيست خونبارين اشكم كه ا از
  يييست گويين خونم كه درياا از
  فروزم جز نقش خيال دله ب

  از اين دردي كه بود آن نازنين را
  دارد بتم خون خوردنم دوست چو مي

  بخوردي خون جان من تمامي
  كنون در آتش و در اشك و در خون
  مرا بي تو سرآمد زندگاني

  خون فرمان درآمده چو بنوشت اين ب
  صد هزاران دريغا نه دريغي

  جست بكتاش آخر فرصتي ميه ب
  نهان رفت و سر حارث شبانگاه

  خاك دختر آمد جامه بر زده ب
  ين دنياي فاني رخت برداشتا از

  نبودش صبر بي يار يگانه
  

  گرمي و مستي دگر آتش ز دل
  ؟را با اين همه آتش بود تابه ك

  بسي اشعار خود بنوشت آنگاه
  درد دل بسي اشعار بنوشته ب

  ري نماندشز خون هم نيز بسيا
  فرو افتاد چون يك پاره ديوار

  صد رشكه بر آمد جان شيرينش ب
  فروزا چه گويم من كه چون بود آن دل

  خون غرقه ولي از پاي تا فرقش ب
  دلي پر خونش زير خاك كردند

  : نوشته بود اين شعر جگر سوز
  خون دل نگارسته همه رويم ب

  غلط كردم همه آبم ببردي
  نشستيغلط كردم كه بر آتش 

  ييغلط كردم كه تو در خون نيا
  ي بدين گرمابه آخر؟يآ نمي

  كه در دوزخ كنندش زنده آنگاه
  ميان سوز و آتش چون نگارد

  خون بايد نوشتنه چنين قصه ب
  بهشتي نقد از هر سوي دارم

  من ي بهشت عاشقان شد قصه
  يكي آتش يكي اشك و يكي خون
  كه گه خون ريزم و گه اشك رانم

  نتوانم كه سوزدچو جاي تست 
  بشويم خونم دست از جان ميه ب

  همه خامان عالم را بسوزم
  رويان را بشويم همه ناشسته

  همه عشاق را گلگونه سازم
  سوز چوننمايم هفت دوزخ را كه 

  دهم تعليم باران را كه چون بار
  ييرو درآموزم شفق را سرخ

  بدين آتش همه نقشي بسوزم
  را  زمين   ز اشكي آب بربندم

  خونم گر جهان پرگشت نيكوستز 
  اي يار گرامي ت باد كه نوشَ

  برفتم زين جهان جيفه بيرون
  منت رفتم تو جاويدان بماني

  جان برآمد نكه تا زان بي سر و ب
  ز مرگ زار آن تاج سواران
  كه بخت از زير چاه آورد باالش

  يد و روانه شد هم آنگاهببرّ
  يكي دشنه گرفت و بر جگر زد

  بند سخت برداشتدل از زندان و 
  بدو پيوست و كوته شد فسانه

  
 


