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1 

فاییمن ندانستم از اول که تو بی مھر و و  
 عھد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

 
2 

  پیش ما رسم شکستن نبود عھد وفا را
  الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

 
3 

  مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
  گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

 
4 

  برخیز تا یک سو نھیم این دلق ازرق فام را
  وا نام رابر باد قالشی دهیم این شرک تق

 
5 

  ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را
  یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

 
6 

  من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را
  وین دالویزی و دلبندی نباشد موی را

 
7 

  سرمست درآمد از خرابات
  با عقل خراب در مناجات

 
8 

  معلمت همه شوخی و دلبری آموخت
  تمگری آموختجفا و ناز و عتاب و س

 
9 

  دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت
  نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت
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10 

  دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت
  تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

 
11 

  ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت چه دل
  دریغا بوسه چندی بر زنخدان دالویزت

 
12 

  ام به بوی تو مست موی تو آشفته چنان به
 که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

  
13 

  ای نگار سرمست دیر آمدی
  زودت ندهیم دامن از دست

 
14 

  سلسله موی دوست حلقه دام بالست
  هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

 
15 

  ست آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب
  ست صنوبر که درخت رطب وان نه باالی

 
16 

  شب فراق که داند که تا سحر چندست
 مگر کسی که به زندان عشق دربندست

  
17 

  ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست
  وی باغ لطافت به رویت که گزیدست

 
18 

  سرمست درآمد از درم دوست
  لب خنده زنان چو غنچه در پوست
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19 
  غم دوست خندد و من گریه کنان از صبح می

  ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست
 

20 
  ها کمر نکنی بر میان دوست تا دست

 بوسی به کام دل ندهی بر دهان دوست
  

21 
  مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

  یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
 

22 
  خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

  ایامم نیستطاقت بار فراق این همه 
 

23 
  ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت

  گوی از همه خوبان بربودی به لطافت
 

24 
  دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت
  غمت از سر ننھم گر دلت از ما بگرفت

 
25 

  هر که دالرام دید از دلش آرام رفت
  چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت

 
26 

  قامتاین که تو داری قیامتست نه 
  وین نه تبسم که معجزست و کرامت

27 
  ها فدای جانت روی به تنھا تن خوش می

  گذاری یاران مھربانت مدهوش می
 

28 
  دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

  ای ببارد ابری که در بیابان بر تشنه
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29 
  مگر نسیم سحر بوی یار من دارد
  که راحت دل امیدوار من دارد

 
30 

  که پرنوش دهانی داردآن شکرخنده 
  نه دل من که دل خلق جھانی دارد

 
31 

  زنده شود هر که پیش دوست بمیرد
 مرده دلست آن که هیچ دوست نگیرد

  
32 

  دل چه شبی دراز باشد شب عاشقان بی
  تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

 
33 

  از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد
نم باشدبرم جور تو تا وسع و توا می  

  
34 

  گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد
  ور گویمت که ماهی مه بر زمین نباشد

 
35  

  سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد
  غلغل ز گل و الله به یک بار برآمد

 
36 

  آخر ای سنگ دل سیم زنخدان تا چند
  تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند

37 
  صبح برخیزنددو چشم مست تو کز خواب 

  ای برانگیزند هزار فتنه به هر گوشه
 

38 
  کند وفایی می یار با ما بی

  کند گناه از من جدایی می بی
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39 
  رود ای ساربان آهسته رو کرام جانم می

  رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می
 

40 
  نماید چه سروست آن که باال می

  رباید ها می عنان از دست دل
 

41 
  نماید چه سروست آن که باال می

  رباید ها می عنان از دست دل
 

42 
  نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید

  و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید
43 

  ام بر زلف و باالی تو ای بدر منیر فتنه
  قامتست آن یا قیامت عنبرست آن یا عبیر

 
44 

  قیامت باشد آن قامت در آغوش
  اب سلسبیل از چشمه نوششر

 
45 

  شوی فراموش رفتی و نمی
  روم من از هوش آیی و می می

 
46 

  گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش
  نگردم از تو و گر خود فدا کنم سر خویش

 
47 

  گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل
  گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل

 
48 

  یار همدمرفیق مھربان و 
  دارند و من هم همه کس دوست می
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49  
  روزگاریست که سودازده روی توام

  خوابگه نیست مگر خاک سر کوی توام
 

50 
  من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم

  تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم
 

51 
  از در درآمدی و من از خود به درشدم
  مگفتی کز این جھان به جھان دگر شد

 
52 

  چنان در قید مھرت پای بندم
  که گویی آهوی سر در کمندم

 
53 

  خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم
  به دیدار تو خوشنودم به گفتار تو خرسندم

 
54 

  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
  جان بودم تا برفتی ز برم صورت بی

 
55 

  عھد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
  ر نعمت و پرورده احسان بودمشاک

 
56 

  عھد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
  شاکر نعمت و پرورده احسان بودم

 
57 

  نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم
  برفت در همه عالم به بی دلی خبرم

 
58 

  باز از شراب دوشین در سر خمار دارم
  وز باغ وصل جانان گل در کنار دارم
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59 
  نگرم ماهت صنما می گر به رخسار چو

  نگرم به حقیقت اثر لطف خدا می
 

60 
  به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم

  پذیرم برو ای طبیبم از سر که دوا نمی
 

61 
  سوزم وه که در عشق چنان می

  سوزم که به یک شعله جھان می
 

62 
  یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
  زمزان دو لب شیرینت صد شور برانگی

 
63 

  بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم
  رود ناقه به زیر محملم روم و نمی می

 
64 

  خبر از خویشتنم تا خبر دارم از او بی
  با وجودش ز من آواز نیاید که منم

 
65 

  آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
  شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم

 
66 

  ف جمالش دانمآن نه رویست که من وص
 این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

  
67 

  گر دست دهد هزار جانم
  در پای مبارکت فشانم
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68 
  ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
  چشم بد از روی تو دور ای صنم

 
69 

  خیزد که یک دم بی تو بنشینم ز دستم بر نمی
  خواهم که روی هیچ کس بینم بجز رویت نمی

 
70 

  آن رویست یا برگ سمن یا رب
  یا رب آن قدست یا سرو چمن

 
71 

  در وصف نیاید که چه شیرین دهنست آن
  اینست که دور از لب و دندان منست آن

 
72 

  بگذار تا بگرییم چون ابر در بھاران
  کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

 
73 

  دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران
  د عقل از دست بیداراندو خواب آلوده بربودن

 
74 

  دست با سرو روان چون نرسد در گردن
  ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن چاره

 
75 

  آخر نگھی به سوی ما کن
  دردی به ارادتی دوا کن

 
76 

  ای روی تو راحت دل من
  چشم تو چراغ منزل من

 
77 

  شود نقش تو از خیال من وه که جدا نمی
  طلب تو حال منتا چه شود به عاقبت در 
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78 

  چه روی و موی و بناگوش و خط و خالست این
  چه قد و قامت و رفتار و اعتدالست این

 
79 

  ای چشم تو دلفریب و جادو
  در چشم تو خیره چشم آهو

 
80  

  سرمست بتی لطیف ساده
  در دست گرفته جام باده

 
81 

  خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی
  حجره من بازآیییا به بستان به در 

 
82 

  تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی
  دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

 
83 

  آیی تو پری زاده ندانم ز کجا می
  کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی

 
84 

  چه رویست آن که دیدارش ببرد از من شکیبایی
  دهد صورت بر اخالقش به زیبایی گواهی می

 
85 

  من ندانستم از اول که تو بی مھر و وفایی
  عھد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

86 
  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

  ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی چه خیال
 

87 
  گیرد به آبی که دست تشنه می

  خداوندان فضل آخر ثوابی
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88 

  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
  وز من نبودم که تو در دلم نشستیکه هن

 
89 

  مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی
  به زیر پای هجرانش لگدکوب ستم کردی

 
90 

  نگارا وقت آن آمد که دل با مھر پیوندی
  که ما را بیش از این طاقت نماندست آرزومندی

 
91 

  تا کی ای آتش سودا به سرم برخیزی
  گرم برخیزیتا کی ای ناله زار از ج

 
92 

  روی بپوش ای قمر خانگی
  تا نکشد عقل به دیوانگی

 
93 

  تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی
  خون عشاق حاللست زهی شوخ حرامی

 
94 

  بر آنم گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی
  و زین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی

 
 ترجیح بند

 هزلیات
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1  

 
ستم از اول که تو بی مھر و وفاییمن ندان  

 عھد نابستن از آن به که ببندی و نپایی 
  دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم
 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

 ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
 کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی ما

 آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان
که دل   اهل نظر برد که سریست خدایی 

 پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند
تو بزرگی و   در آیینه کوچک ننمایی 

 حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان
این توانم که بیایم   به محلت به گدایی 

 عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت
همه سھلست تحمل نکنم بار   جدایی 

ماعست و لب جوی و تماشاروز صحرا و س  
در همه شھر دلی نیست که دیگر   بربایی 

 گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 
 بیایی چه بگویم که غم از دل برود چون تو
 شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن

تا به همسایه نگوید که تو در   خانه مایی 
 سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد

بدانست که دربند تو خوشتر کهکه    رهایی 
 خلق گویند برو دل به هوای دگری ده 
 نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی
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2  

  پیش ما رسم شکستن نبود عھد وفا را
   الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

  قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد
   سست عھدی که تحمل نکند بار جفا را

  کنندم به قیامت که چه خواهیگر مخیر ب
   دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

  رود از عھد تو سر بازنپیچم گر سرم می
   تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را

  خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید
   دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را
  باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن

   ا بدانی که چه بودست گرفتار بال رات
  از سر زلف عروسان چمن دست بدارد

   به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را
  سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان

   چون تأمل کند این صورت انگشت نما را
  کندم شمع صفت پیش وجودت آرزو می

   که سراپای بسوزند من بی سر و پا را
  ورق صورت خوبان چشم کوته نظران بر

   بیند و عارف قلم صنع خدا را خط همی
  همه را دیده به رویت نگرانست ولیکن
   خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را
  مھربانی ز من آموز و گرم عمر نماند
   به سر تربت سعدی بطلب مھرگیا را
  هیچ هشیار مالمت نکند مستی ما را

  قل لصاح ترک الناس من الوجد سکاری
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3  

  مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
   گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

  باری به چشم احسان در حال ما نظر کن
   کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را

  سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت
   حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را

  پسندم من بی تو زندگانی خود را نمی
   شد بی دوستان بقا راکسایشی نبا

  چون تشنه جان سپردم آن گه چه سود دارد
   آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را

  نیاید حال نیازمندی در وصف می
   آن گه که بازگردی گوییم ماجرا را

  بازآ و جان شیرین از من ستان به خدمت
   نوا را دیگر چه برگ باشد درویش بی

 سالمتیا رب تو آشنا را مھلت ده و 
  چندان که بازبیند دیدار آشنا را 

  نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان
   وقعیست ای برادر نه زهد پارسا را
  ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی
   تا مدعی نماندی مجنون مبتال را

  سعدی قلم به سختی رفتست و نیکبختی
  پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را
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4  

  خیز تا یک سو نھیم این دلق ازرق فام رابر
   بر باد قالشی دهیم این شرک تقوا نام را

  رود ای با بت پرستی می هر ساعت از نو قبله
   توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

  کند می با جوانان خوردنم باری تمنا می
   تا کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را

  شود طمیر مردم میاز مایه بیچارگی ق
   کند بلعام را ماخولیای مھتری سگ می

  کشد زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می
   دهد پیغام را کز بوستان باد سحر خوش می

  غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب دلی
   باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را
  چمد جایی که سرو بوستان با پای چوبین می

   ر رقص آوریم آن سرو سیم اندام راما نیز د
  دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل
   نی نی دالرامش مخوان کز دل ببرد آرام را

  دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش
   جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را

  جھد رود وز ابرم آتش می باران اشکم می
   سوزش نباشد خام را با پختگان گوی این سخن

  رود سعدی مالمت نشنود ور جان در این سر می
  صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام را
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  ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را
   یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

  اول پدر پیر خورد رطل دمادم
   تا مدعیان هیچ نگویند جوان را

  ری بار غم یارتا مست نباشی نب
   آری شتر مست کشد بار گران را
  ای روی تو آرام دل خلق جھانی

   بی روی تو شاید که نبینند جھان را
  در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت

   حسن تو ز تحسین تو بستست زبان را
  آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل
   شھد لب شیرین تو زنبورمیان را

  برد از دست تو دل میزین دست که دیدار 
   ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را

  یا تیر هالکم بزنی بر دل مجروح
   یا جان بدهم تا بدهی تیر امان را

  وان گه که به تیرم زنی اول خبرم ده
   تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را
  سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیدست
   کز شادی وصل تو فرامش کند آن را

  نیز جراحت به دوا باز هم آیدور 
  از جای جراحت نتوان برد نشان را
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  من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را
   وین دالویزی و دلبندی نباشد موی را

  روی اگر پنھان کند سنگین دل سیمین بدن
   مشک غمازست نتواند نھفتن بوی را

  ای موافق صورت و معنی که تا چشم منست
   از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را

  گردم از بیچارگی عیبم مکن گر به سر می
   زنی جرمی نباشد گوی را چون تو چوگان می

  هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوختست
   دوست دارد ناله مستان و هایاهوی را

  ما مالمت را به جان جوییم در بازار عشق
   را کنج خلوت پارسایان سالمت جوی

  باید به حسن بوستان را هیچ دیگر در نمی
   باید کنار جوی را بلکه سروی چون تو می

  ای گل خوش بوی اگر صد قرن بازآید بھار
   مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را

  یاری نھاد سعدیا گر بوسه بر دستش نمی
  چاره آن دانم که در پایش بمالی روی را
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  درآمد از خراباتسرمست 
   با عقل خراب در مناجات
  بر خاک فکنده خرقه زهد

   و آتش زده در لباس طامات
  دل برده شمع مجلس او

   پروانه به شادی و سعادات
  گفت جان در ره او به عجز می
   کای مالک عرصه کرامات

  ای چه خیزد از خون پیاده
   ای بر رخ تو هزار شه مات

  کردحقا و به جانت ار توان 
   با تو به هزار جان مالقات
  گر چشم دلم به صبر بودی
   جز عشق ندیدمی مھمات
  تا باقی عمر بر چه آید

   بر باد شد آن چه رفت هیھات
  صافی چو بشد به دور سعدی
  زین پس من و دردی خرابات
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  معلمت همه شوخی و دلبری آموخت
   ختجفا و ناز و عتاب و ستمگری آمو
  غالم آن لب ضحاک و چشم فتانم

   که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت
  تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین
   به چین زلف تو آید به بتگری آموخت

  هزار بلبل دستان سرای عاشق را
   بباید از تو سخن گفتن دری آموخت

  برفت رونق بازار آفتاب و قمر
   آموختاز آن که ره به دکان تو مشتری 
  همه قبیله من عالمان دین بودند
   مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

  مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه
   که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت

  مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من
   وجود من ز میان تو الغری آموخت
  بالی عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع

   آموخت چنان بکند که صوفی قلندری
  دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن
   کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت

  من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش
   ام مگر این شیوه از پری آموخت ندیده

  به خون خلق فروبرده پنجه کاین حناست
   ندانمش که به قتل که شاطری آموخت
  چنین بگریم از این پس که مرد بتواند

  ب دیده سعدی شناوری آموختدر آ
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  دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت
   نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت

  به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن
   که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت

  ای رست چو روی دلستانت نه چمن شکوفه
   نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت

  آرزوی آنست که خون خلق ریزیگرت 
   چه کند که شیر گردن ننھد چو گوسفندت
  تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریغا

   اگر التفات بودی به فقیر مستمندت
  نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد

  به طمع ز دست رفتی و به پای درفکندت
  تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی

  ت گریزست و نه طاقت گزندتکه نه قو
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  دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت
   تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

  جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش
   گر در آیینه ببینی برود دل ز برت

  ست سخن گفتن شیرین پیشت جای خنده
   تکب شیرین چو بخندی برود از شکر

  یارم داد راه آه سحر از شوق نمی
   تا نباید که بشوراند خواب سحرت
  هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را
   هیچ مشاطه نیاراید از این خوبترت

  ام این روی به هر کس منمای بارها گفته
   تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت

  بازگویم نه که این صورت و معنی که تو راست
   د مگر اهل نظرتنتواند که ببین

  باید داد راه صد دشمنم از بھر تو می
   تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت
  آن چنان سخت نیاید سر من گر برود
   نازنینا که پریشانی مویی ز سرت

  غم آن نیست که بر خاک نشیند سعدی
  خواهد بر رهگذرت زحمت خویش نمی
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  ه ساق فتنه انگیزتها بردی ای ساقی ب چه دل
   دریغا بوسه چندی بر زنخدان دالویزت

  خدنگ غمزه از هر سو نھان انداختن تا کی
   های خون ریزت سپر انداخت عقل از دست ناوک

  برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی
   فغان از قھر لطف اندود و زهر شکرآمیزت

  لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن
   نه بودی گر بدادی ملک پرویزتبر او شکرا

  جھان از فتنه و آشوب یک چندی برآسودی
   اگر نه روی شھرآشوب و چشم فتنه انگیزت
  دگر رغبت کجا ماند کسی را سوی هشیاری
   چو بیند دست در آغوش مستان سحرخیزت

  دمادم درکش ای سعدی شراب صرف و دم درکش
  که با مستان مجلس درنگیرد زهد و پرهیزت
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  ام به بوی تو مست چنان به موی تو آشفته
   که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

  باشد دگر به روی کسم دیده بر نمی
   های آزری بشکست خلیل من همه بت
  باشدم ز دست خیال مجال خواب نمی

   در سرای نشاید بر آشنایان بست
  در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست

   ام نخواهم جست من از کمند تو تا زنده
  غالم دولت آنم که پای بند یکیست
   به جانبی متعلق شد از هزار برست

  مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت
   اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست

  نماز شام قیامت به هوش بازآید
   کسی که خورده بود می ز بامداد الست

  به خود مشغول نگاه من به تو و دیگران
   معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست

  اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی
   ها که بخیزد میان اهل نشست چه فتنه

  برادران و بزرگان نصیحتم مکنید
   که اختیار من از دست رفت و تیر از شست

  حذر کنید ز باران دیده سعدی
   که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست

  نام تو بردن ولی دریغ بودخوشست 
  در این سخن که بخواهند برد دست به دست
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  ای نگار سرمست دیر آمدی
   زودت ندهیم دامن از دست
  بر آتش عشقت آب تدبیر

   چندان که زدیم بازننشست
  توان تافت از روی تو سر نمی
   توان بست وز روی تو در نمی

  از پیش تو راه رفتنم نیست
   ون ماهی اوفتاده در شستچ

 سودای لب شکردهانان
  بس توبه صالحان که بشکست 

  ای سرو بلند بوستانی
   در پیش درخت قامتت پست
  بیچاره کسی که از تو ببرید
   آسوده تنی که با تو پیوست

  چشمت به کرشمه خون من ریخت
   وز قتل خطا چه غم خورد مست

  سعدی ز کمند خوبرویان
   توان جست یتا جان داری نم

  ور سر ننھی در آستانش
  دیگر چه کنی دری دگر هست
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  سلسله موی دوست حلقه دام بالست
   هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

  دریغ گر بزنندم به تیغ در نظرش بی
   دیدن او یک نظر صد چو منش خونبھاست

  گر برود جان ما در طلب وصل دوست
   حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست

  دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان
   گونه زردش دلیل ناله زارش گواست
  مایه پرهیزگار قوت صبرست و عقل
   عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست
  دلشده پای بند گردن جان در کمند

   زهره گفتار نه کاین چه سبب وان چراست
  ولمالک ملک وجود حاکم رد و قب

   هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست
  تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام
   کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

  گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قھر
   حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست
  هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

   وفاست عھد فرامش کند مدعی بی
  خالق دوست هر چه برآید نکوستسعدی از ا

  گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست
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  ست آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب
   ست وان نه باالی صنوبر که درخت رطب
  نه دهانیست که در وهم سخندان آید
   ست مگر اندر سخن آیی و بداند که لب

  آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت
   ست عجب از سوختگی نیست که خامی عجب
  آدمی نیست که عاشق نشود وقت بھار
   ست هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب
  جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست
   ست نه که از ناله مرغان چمن در طرب

  هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا
   ست کفتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب

  لبت عمر به پایان آوردخواهم اندر ط
   ست گر چه راهم نه به اندازه پای طلب

  هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست
   ست کشد و درد فراقش سبب اجلم می

  یارم گفت سخن خویش به بیگانه نمی
   ست گله از دوست به دشمن نه طریق ادب
  لیکن این حال محالست که پنھان ماند

  ست قصب دری و پرده سعدی تو زره می
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  شب فراق که داند که تا سحر چندست
   مگر کسی که به زندان عشق دربندست

  گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم
   کدام سرو به باالی دوست مانندست
  پیام من که رساند به یار مھرگسل

   که برشکستی و ما را هنوز پیوندست
  قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
   به خاک پای تو وان هم عظیم سوگندست

  که با شکستن پیمان و برگرفتن دل
   هنوز دیده به دیدارت آرزومندست

  بیا که بر سر کویت بساط چھره ماست
   ست به جای خاک که در زیر پایت افکنده

  خیال روی تو بیخ امید بنشاندست
   بالی عشق تو بنیاد صبر برکندست

  گر قیاس کنی عجب در آن که تو مجموع و
   به زیر هر خم مویت دلی پراکندست
  اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی
   گمان برند که پیراهنت گل آکندست

  ز دست رفته نه تنھا منم در این سودا
   ها که ز دست تو بر خداوندست چه دست

  فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست
   بیا و بر دل من بین که کوه الوندست

  اقت آهم نماند و ترسم خلقز ضعف ط
  گمان برند که سعدی ز دوست خرسندست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 www.gagesh.com  

17  

  ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست
   وی باغ لطافت به رویت که گزیدست
  زیباتر از این صید همه عمر نکردست
   شیرینتر از این خربزه هرگز نبریدست

  ای خضر حاللت نکنم چشمه حیوان
   چه محنت طلبیدست دانی که سکندر به

  ای یا می سرخست آن خون کسی ریخته
   یا توت سیاهست که بر جامه چکیدست

  با جمله برآمیزی و از ما بگریزی
   جرم از تو نباشد گنه از بخت رمیدست

  نیکست که دیوار به یک بار بیفتاد
   تا هیچ کس این باغ نگویی که ندیدست

  بسیار توقف نکند میوه بر بار
   بدانست که شیرین و رسیدستچون عام 

  کرد گل نیز در آن هفته دهن باز نمی
   و امروز نسیم سحرش پرده دریدست

  در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی
   کشتی رود اکنون که تتر جسر بریدست
  رفت آن که فقاع از تو گشایند دگربار

   ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیدست
  گری زنسعدی در بستان هوای د

  وین کشته رها کن که در او گله چریدست
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  سرمست درآمد از درم دوست
   لب خنده زنان چو غنچه در پوست

  چون دیدمش آن رخ نگارین
   در خود به غلط شدم که این اوست

  رضوان در خلد باز کردند
   کز عطر مشام روح خوش بوست

  پیش قدمش به سر دویدم
   مش که ای دوستدر پای فتاد

  یک باره به ترک ما بگفتی
   زنھار نگویی این نه نیکوست

  بر من که دلم چو شمع یکتاست
   پیراهن غم چو شمع ده توست
  چشمش به کرشمه گفت با من
   در نرگس مست من چه آهوست

  گفتم همه نیکوییست لیکن
   وفا و بدخوست اینست که بی

  بشنو نفسی دعای سعدی
  ت دعاگوستگر چه همه عالم
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  خندد و من گریه کنان از غم دوست صبح می
   ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست

  آید و بر خنده تو بر خودم گریه همی
   خبر از مبسم دوست تا تبسم چه کنی بی

  ای نسیم سحر از من به دالرام بگوی
   که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست

  یار برای دل اغیار مگیرگو کم 
   دشمن این نیک پسندد که تو گیری کم دوست

  تو که با جانب خصمت به ارادت نظرست
   به که ضایع نگذاری طرف معظم دوست

  من نه آنم که عدو گفت تو خود دانی نیک
   که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست
  نی نی ای باد مرو حال من خسته مگوی

   ه دل خرم دوستتا غباری ننشیند ب
  هر کسی را غم خویشست و دل سعدی را
  همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست
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  ها کمر نکنی بر میان دوست تا دست
   بوسی به کام دل ندهی بر دهان دوست
  دانی حیات کشته شمشیر عشق چیست
   سیبی گزیدن از رخ چون بوستان دوست

  و شیرین قلم کشید بر ماجرای خسرو
   شوری که در میان منست و میان دوست
  خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکشت

   خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست
  دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف ماند
   وان هم برای آن که کنم جان فدای دوست

  روزی به پای مرکب تازی درافتمش
   تگر کبر و ناز بازنپیچد عنان دوس

  هیھات کام من که برآرد در این طلب
   این بس که نام من برود بر زبان دوست

  چون جان سپرد نیست به هر صورتی که هست
   در کوی عشق خوشتر و بر آستان دوست

  برم این شوق تا به خاک با خویشتن همی
   وز خاک سر برآرم و پرسم نشان دوست
  فریاد مردمان همه از دست دشمنست

  دی از دل نامھربان دوستفریاد سع
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  مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
   یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
  به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
   که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

  گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
   در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

  هر که عیبم کند از عشق و مالمت گوید
   تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست
  صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

  همه دانند که در صحبت گل خاری هست
  ورزم و بس نه من خام طمع عشق تو می

   که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست
  باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد

   ه در کلبه عطاری هستآب هر طیب ک
  من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

   جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست
  من از این دلق مرقع به درآیم روزی
   تا همه خلق بدانند که زناری هست

  همه را هست همین داغ محبت که مراست
   که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست

  پنھان ماند عشق سعدی نه حدیثیست که
  داستانیست که بر هر سر بازاری هست
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  خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
   طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

  خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد
   سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

  میل آن دانه خالم نظری بیش نبود
   ن از دامم نیستچون بدیدم ره بیرون شد

  شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن
   بامدادت که نبینم طمع شامم نیست

  چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم
   به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست

  نازنینا مکن آن جور که کافر نکند
   ور جھودی بکنم بھره در اسالمم نیست

  گو همه شھر به جنگم به درآیند و خالف
   من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست

  ام تا به مالمت بروم نه به زرق آمده
   بندگی الزم اگر عزت و اکرامم نیست
  به خدا و به سراپای تو کز دوستیت

   خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست
  دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی

   به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست
  ا نامتناسب حیوانی باشدسعدی

  هر که گوید که دلم هست و دالرامم نیست
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  ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت
   گوی از همه خوبان بربودی به لطافت
  ای صورت دیبای خطایی به نکویی
   وی قطره باران بھاری به نظافت

  هر ملک وجودی که به شوخی بگرفتی
   به خالفتسلطان خیالت بنشاندی 

  ای سرو خرامان گذری از در رحمت
   وی ماه درافشان نظری از رافت

  گویند برو تا برود صحبتت از دل
   ترسم هوسم بیش کند بعد مسافت

  ای عقل نگفتم که تو در عشق نگنجی
   در دولت خاقان نتوان کرد خالفت
  با قد تو زیبا نبود سرو به نسبت
   تبا روی تو نیکو نبود مه به اضاف
  آن را که دالرام دهد وعده کشتن

   باید که ز مرگش نبود هیچ مخافت
  صد سفره دشمن بنھد طالب مقصود

   باشد که یکی دوست بیاید به ضیافت
  شمشیر ظرافت بود از دست عزیزان
   درویش نباید که برنجد به ظرافت

  سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده
  دریا در و مرجان بود و هول و مخافت
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  دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت
   غمت از سر ننھم گر دلت از ما بگرفت
  خال مشکین تو از بنده چرا در خط شد
   مگر از دود دلم روی تو سودا بگرفت

  دوش چون مشعله شوق تو بگرفت وجود
   ای در دلم انداخت که صد جا بگرفت سایه

  به دم سرد سحرگاهی من بازنشست
   هر چراغی که زمین از دل صھبا بگرفت
  الغیاث از من دل سوخته ای سنگین دل

   در تو نگرفت که خون در دل خارا بگرفت
  دل شوریده ما عالم اندیشه ماست

   عالم از شوق تو در تاب که غوغا بگرفت
  بربود انده تو صبرم و نیکو بربود
   بگرفت انده تو جانم و زیبا بگرفت

  ایام بال پرهیزددل سعدی همه ز 
  سر زلف تو ندانم به چه یارا بگرفت
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  هر که دالرام دید از دلش آرام رفت
   چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت

  دل بدیم رفت و ما عاشق و بی یاد تو می
   پرده برانداختی کار به اتمام رفت

  ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت
   سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

  ای برفروخت پرتو خورشید عشق مشعله
   خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

  عارف مجموع را در پس دیوار صبر
   طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

  گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
   حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

  ه فراقی نسوختهر که هوایی نپخت یا ب
   آخر عمر از جھان چون برود خام رفت
  ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان

   راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت
  همت سعدی به عشق میل نکردی ولی

  می چو فروشد به کام عقل به ناکام رفت
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  این که تو داری قیامتست نه قامت
   معجزست و کرامت وین نه تبسم که

  هر که تماشای روی چون قمرت کرد
  سینه سپر کرد پیش تیر مالمت
  رود از عمر هر شب و روزی که بی تو می

   رود هزار ندامت بر نفسی می
  عمر نبود آن چه غافل از تو نشستم

   ام به غرامت باقی عمر ایستاده
  سرو خرامان چو قد معتدلت نیست

   به قامتکنند  آن همه وصفش که می
  چشم مسافر که بر جمال تو افتاد
   عزم رحیلش بدل شود به اقامت
  اهل فریقین در تو خیره بمانند
   گر بروی در حسابگاه قیامت

  این همه سختی و نامرادی سعدی
  چون تو پسندی سعادتست و سالمت
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  ها فدای جانت روی به تنھا تن خوش می
   یاران مھربانت گذاری مدهوش می

  ای طلب کن تا روی خود ببینی آیینه
   وز حسن خود بماند انگشت در دهانت

  قصد شکار داری یا اتفاق بستان
   کشد عنانت عزمی درست باید تا می

  ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن
   تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت
  رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی

   بینم از نھانت ای دزد آشکارا می
  هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد

   پیکان غمزه در دل ز ابروی چون کمانت
  دانی چرا نخفتم تو پادشاه حسنی
   خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت

  برازد با وصلت آشنایی ما را نمی
   مرغی لبقتر از من باید هم آشیانت

  نخواهم من آب زندگانی بعد از تو می
   میرم بر خاک آستانتبگذار تا ب

  من فتنه زمانم وان دوستان که داری
   بی شک نگاه دارند از فتنه زمانت

  سعدی چو دوست داری آزاد باش و ایمن
  ور دشمنی بباشد با هر که در جھانت
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  دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
  ای ببارد ابری که در بیابان بر تشنه

  دانستم از کجاییای بوی آشنایی 
   پیغام وصل جانان پیوند روح دارد

  پسندد سودای عشق پختن عقلم نمی
   گذارد فرمان عقل بردن عشقم نمی

  باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را
   ور نه کدام قاصد پیغام ما گذارد

  هم عارفان عاشق دانند حال مسکین
   گر عارفی بنالد یا عاشقی بزارد

  رو از دست یار شیرینزهرم چو نوشدا
   گوارد بر دل خوشست نوشم بی او نمی

  پایی که برنیارد روزی به سنگ عشقی
   سپارد گوییم جان ندارد یا دل نمی

  مشغول عشق جانان گر عاشقیست صادق
   در روز تیرباران باید که سر نخارد

  حاصلست یارا اوقات زندگانی بی
   اال دمی که یاری با همدمی برآرد

  چرا نشیند سعدی به کنج خلوتدانی 
  کز دست خوبرویان بیرون شدن نیارد
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  مگر نسیم سحر بوی یار من دارد
   که راحت دل امیدوار من دارد

  اند الله و گل به پای سرو درافتاده
   مگر شمایل قد نگار من دارد

  نشان راه سالمت ز من مپرس که عشق
   دارد اختیار من زمام خاطر بی

  گال و تازه بھارا تویی که عارض تو
   طراوت گل و بوی بھار من دارد

  دگر سر من و بالین عافیت هیھات
   بدین هوس که سر خاکسار من دارد
  به هرزه در سر او روزگار کردم و او
   فراغت از من و از روزگار من دارد

  ام یا رب مگر به درد دلی بازمانده
   داردکدام دامن همت غبار من 

  به زیر بار تو سعدی چو خر به گل درماند
  دلت نسوزد که بیچاره بار من دارد
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  آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد
   نه دل من که دل خلق جھانی دارد

  به تماشای درخت چمنش حاجت نیست
   هر که در خانه چنو سرو روانی دارد

  ع دارندجان چه تمت کافران از بت بی
   باری آن بت بپرستند که جانی دارد

  ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر
   کس ندیدم که چنین تیر و کمانی دارد

  گوید علت آنست که وقتی سخنی می
   ور نه معلوم نبودی که دهانی دارد

  بندد حجت آنست که وقتی کمری می
   ور نه مفھوم نگشتی که میانی دارد

  مرو اندر پی خون خواره خویش ای که گفتی
   با کسی گوی که در دست عنانی دارد
  عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود

   هر که بر چھره از این داغ نشانی دارد
  سعدیا کشتی از این موج به در نتوان برد

  که نه بحریست محبت که کرانی دارد
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  زنده شود هر که پیش دوست بمیرد
   مرده دلست آن که هیچ دوست نگیرد
  هر که ز ذوقش درون سینه صفاییست

   شمع دلش را ز شاهدی نگزیرد
  طالب عشقی دلی چو موم به دست آر

   سنگ سیه صورت نگین نپذیرد
  صورت سنگین دلی کشنده سعدیست
  هر که بدین صورتش کشند نمیرد
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  ه شبی دراز باشددل چ شب عاشقان بی
   تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

  عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
   به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

  ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت
   که محب صادق آنست که پاکباز باشد
  به کرشمه عنایت نگھی به سوی ما کن

   که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد
  سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم

   به کدام دوست گویم که محل راز باشد
  چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی

   گذاری که مرا نماز باشد تو صنم نمی
  گرفتم نه چنین حساب کردم چو تو دوست می
   که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد
  دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی

   ه شب وصال کوتاه و سخن دراز باشدک
  قدمی که برگرفتی به وفا و عھد یاران

  اگر از بال بترسی قدم مجاز باشد
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  از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد
   برم جور تو تا وسع و توانم باشد می

  گر نوازی چه سعادت به از این خواهم یافت
   ه از آنم باشدور کشی زار چه دولت ب

  چون مرا عشق تو از هر چه جھان بازاستد
   چه غم از سرزنش هر که جھانم باشد
  تیغ قھر ار تو زنی قوت روحم گردد
   جام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد
  در قیامت چو سر از خاک لحد بردارم

   گرد سودای تو بر دامن جانم باشد
  گر تو را خاطر ما نیست خیالت بفرست

   شبی محرم اسرار نھانم باشد تا
  هر کسی را ز لبت خشک تمنایی هست
   من خود این بخت ندارم که زبانم باشد
  جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی

  سر این دارم اگر طالع آنم باشد
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  گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد
   ور گویمت که ماهی مه بر زمین نباشد
  گر در جھان بگردی و آفاق درنوردی

   صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد
  لعلست یا لبانت قندست یا دهانت
   تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد
  صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا
   لیکن بر ابروانش سحر مبین نباشد
  زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی

   ن نباشدحقا که در دهانش این انگبی
  گر هر که در جھان را شاید که خون بریزی

   با یار مھربانت باید که کین نباشد
  گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل
   در کار نازنینان جان نازنین نباشد

  گزیند ور زان که دیگری را بر ما همی
   گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد

  عشقش حرام بادا بر یار سروباال
   دامنی که جانش در آستین نباشدتر

  سعدی به هیچ علت روی از تو برنپیچد
  اال گرش برانی علت جز این نباشد
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  سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد
   غلغل ز گل و الله به یک بار برآمد

  مرغان چمن نعره زنان دیدم و گویان
   زین غنچه که از طرف چمنزار برآمد

  رخساره او عکس پذیرفت آب از گل
   و آتش به سر غنچه گلنار برآمد
  سجاده نشینی که مرید غم او شد

   آوازه اش از خانه خمار برآمد
  زاهد چو کرامات بت عارض او دید
   از چله میان بسته به زنار برآمد

  دل و دیوانه نشاندش بر خاک چو من بی
   اندر نظر هر که پری وار برآمد

  وز شدم کز حرم غیبمن مفلس از آن ر
   دیبای جمال تو به بازار برآمد

  کام دلم آن بود که جان بر تو فشانم
   آن کام میسر شد وین کار برآمد

  سعدی چمن آن روز به تاراج خزان داد
  کز باغ دلش بوی گل یار برآمد
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  آخر ای سنگ دل سیم زنخدان تا چند
   پریشان تا چند تو ز ما فارغ و ما از تو

  خار در پای گل از دور به حسرت دیدن
   تشنه بازآمدن از چشمه حیوان تا چند
  گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی

   چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند
  بیم آنست دمادم که برآرم فریاد

   صبر پیدا و جگر خوردن پنھان تا چند
  تو سر ناز برآری ز گریبان هر روز

   ز جورت سر فکرت به گریبان تا چندما 
  رنگ دستت نه به حناست که خون دل ماست

   خوردن خون دل خلق به دستان تا چند
  سعدی از دست تو از پای درآید روزی
  طاقت بار ستم تا کی و هجران تا چند
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  دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند
   ی برانگیزندا هزار فتنه به هر گوشه

  چگونه انس نگیرند با تو آدمیان
   که از لطافت خوی تو وحش نگریزند

  چنان که در رخ خوبان حالل نیست نظر
   حالل نیست که از تو نظر بپرهیزند

  غالم آن سر و پایم که از لطافت و حسن
   به سر سزاست که پیشش به پای برخیزند

  تو قدر خویش ندانی ز دردمندان پرس
   ریزند تیاق جمالت چه اشک میکز اش

  قرار عقل برفت و مجال صبر نماند
   که چشم و زلف تو از حد برون دالویزند
 مرا مگوی نصیحت که پارسایی و عشق

  دو خصلتند که با یک دگر نیامیزند 
  رضا به حکم قضا اختیار کن سعدی

  که شرط نیست که با زورمند بستیزند
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  کند وفایی می با ما بی یار
   کند گناه از من جدایی می بی

  وفا شمع جانم را بکشت آن بی
   کند جای دیگر روشنایی می

  کند با خویش خود بیگانگی می
   کند با غریبان آشنایی می

  جوفروشست آن نگار سنگ دل
   کند با من او گندم نمایی می

  یار من اوباش و قالشست و رند
   کند سایی میبر من او خود پار

  ای مسلمانان به فریادم رسید
   کند وفایی می کان فالنی بی

  کشتی عمرم شکستست از غمش
   کند از من مسکین جدایی می

  کند اندر زمان آن چه با من می
   کند آفت دور سمایی می

  سعدی شیرین سخن در راه عشق
  کند از لبش بوسی گدایی می
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  رود رام جانم میاسته رو کای ساربان آه
   رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می

  ام مھجور از او بیچاره و رنجور از او من مانده
   رود گویی که نیشی دور از او در استخوانم می

  گفتم به نیرنگ و فسون پنھان کنم ریش درون
   رود ماند که خون بر آستانم می پنھان نمی

  ن تندی مکن با کاروانمحمل بدار ای ساروا
   رود کز عشق آن سرو روان گویی روانم می

  رود دامن کشان من زهر تنھایی چشان او می
   رود دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می
  برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم

   رود چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می
  بنیاد او با آن همه بیداد او وین عھد بی

   رود سینه دارم یاد او یا بر زبانم میدر 
  بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین

   رود کشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می
  نشنوم نغنوم و اندرز کس می شب تا سحر می

   رود روم کز کف عنانم می وین ره نه قاصد می
  گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

   رود ل با کاروانم میوین نیز نتوانم که د
  صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من
  رود گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می
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  نماید چه سروست آن که باال می
   رباید ها می عنان از دست دل

  که زاد این صورت منظور محبوب
   از این صورت ندانم تا چه زاید

  خورشید اگر صد نوبتش چون قرص
   ببینم آب در چشم من آید

 کس اندر عھد ما مانند وی نیست
  ولی ترسم به عھد ما نپاید 

  فراغت زان طرف چندان که خواهی
   فزاید وزین جانب محبت می

  حدیث عشق جانان گفتنی نیست
   و گر گویی کسی همدرد باید

  درازای شب از ناخفتگان پرس
   که خواب آلوده را کوته نماید

  پای گریز از دست او نیست مرا
   گشاید بنددم ور می اگر می

  رها کن تا بیفتد ناتوانی
   که با سرپنجگان زور آزماید

  نشاید خون سعدی بی سبب ریخت
  ولیکن چون مراد اوست شاید
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  نماید چه سروست آن که باال می
   رباید ها می عنان از دست دل

  ر محبوبکه زاد این صورت منظو
   از این صورت ندانم تا چه زاید

  اگر صد نوبتش چون قرص خورشید
   ببینم آب در چشم من آید

  کس اندر عھد ما مانند وی نیست
   ولی ترسم به عھد ما نپاید

  فراغت زان طرف چندان که خواهی
   فزاید وزین جانب محبت می

  حدیث عشق جانان گفتنی نیست
   و گر گویی کسی همدرد باید

  درازای شب از ناخفتگان پرس
   که خواب آلوده را کوته نماید
  مرا پای گریز از دست او نیست

   گشاید بنددم ور می اگر می
  رها کن تا بیفتد ناتوانی

   که با سرپنجگان زور آزماید
  نشاید خون سعدی بی سبب ریخت

  ولیکن چون مراد اوست شاید
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  ه وصفش در بیان آیدنه چندان آرزومندم ک
   و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید
  مرا تو جان شیرینی به تلخی رفته از اعضا

   اال ای جان به تن بازآ و گر نه تن به جان آید
  ها که پیش آمد ها که بر من رفت و سختی مالمت

   گر از هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید
  خدمت راچه پروای سخن گفتن بود مشتاق 

   حدیث آن گه کند بلبل که گل با بوستان آید
  چه سود آب فرات آن گه که جان تشنه بیرون شد

   چو مجنون بر کنار افتاد لیلی با میان آید
  دارم تو را کز بوی مشکینت من ای گل دوست می

   چنان مستم که گویی بوی یار مھربان آید
  نسیم صبح را گفتم تو با او جانبی داری

   آن جانب که او باشد صبا عنبرفشان آیدکز 
  گناه توست اگر وقتی بنالد ناشکیبایی

   ندانستی که چون آتش دراندازی دخان آید
  کند عذرا خطا گفتم به نادانی که جوری می

   باید که وامق را شکایت بر زبان آید نمی
  قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه بشکافی

   ان آیددگربارش بفرمایی به فرق سر دو
  زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی
   بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید

  گرت خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدی
  نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید
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  ام بر زلف و باالی تو ای بدر منیر فتنه
   رقامتست آن یا قیامت عنبرست آن یا عبی
  گم شدم در راه سودا ره نمایا ره نمای
   شخصم از پای اندرآمد دستگیرا دستگیر

  گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجد مرا
   سر ز حکمت برندارم چون مرید از گفت پیر

  ناوک فریاد من هر ساعت از مجرای دل
   بگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از حریر

  اشکیبچون کنم کز دل شکیبایم ز دلبر ن
   چون کنم کز جان گزیرست و ز جانان ناگزیر
  بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل

   با تو گر در دوزخم خرم هوای زمھریر
  گر بپرد مرغ وصلت در هوای بخت من

   وه که آن ساعت ز شادی چارپر گردم چو تیر
  تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان

   در ضمیر تا وجودم هست خواهم کند نقشت
  گر نبارد فضل باران عنایت بر سرم

   البه بر گردون رسانم چون جھودان در فطیر
  ام سھوم به رحمت درگذار بوالعجب شوریده
   ام جرمم به طاعت درپذیر سھمگن درمانده

  آه دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد
  در تو کافردل نگیرد ای مسلمانان نفیر
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  آن قامت در آغوش قیامت باشد
   شراب سلسبیل از چشمه نوش
  غالم کیست آن لعبت که ما را

   غالم خویش کرد و حلقه در گوش
  پری پیکر بتی کز سحر چشمش

   نیامد خواب در چشمان من دوش
  نه هر وقتم به یاد خاطر آید

   گردد فراموش که خود هرگز نمی
  حاللش باد اگر خونم بریزد

   تر که بر دوشکه سر در پای او خوش
  نصیحتگوی ما عقلی ندارد

   بر او گو در صالح خویشتن کوش
  دهل زیر گلیم از خلق پنھان

   نشاید کرد و آتش زیر سرپوش
  بیا ای دوست ور دشمن ببیند

   جوش بین و می چه خواهد کرد گو می
  تو از ما فارغ و ما با تو همراه

   آید تو خاموش ز ما فریاد می
  ز دیگری پرسحدیث حسن خویش ا

  که سعدی در تو حیرانست و مدهوش
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  شوی فراموش رفتی و نمی
   روم من از هوش آیی و می می

  سحرست کمان ابروانت
   پیوسته کشیده تا بناگوش

  پایت بگذار تا ببوسم
   رسد به آغوش چون دست نمی

  جور از قبلت مقام عدلست
   نیش سخنت مقابل نوش

  ود که در بھارانکار ب بی
   گویند به عندلیب مخروش

  نھفتم دوش آن غم دل که می
   باد سحرش ببرد سرپوش

  آن سیل که دوش تا کمر بود
   امشب بگذشت خواهد از دوش

  شھری متحدثان حسنت
   اال متحیران خاموش

  بنشین که هزار فتنه برخاست
   از حلقه عارفان مدهوش

  کنی محالست آتش که تو می
   یگ فرونشیند از جوشکاین د

  بلبل که به دست شاهد افتاد
   یاران چمن کند فراموش

  ای خواجه برو به هر چه داری
   یاری بخر و به هیچ مفروش
  گر توبه دهد کسی ز عشقت
   از من بنیوش و پند منیوش
  سعدی همه ساله پند مردم

  کند گوش گوید و خود نمی می
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  نی از بر خویشگرم قبول کنی ور برا
   نگردم از تو و گر خود فدا کنم سر خویش

  تو دانی ار بنوازی و گر بیندازی
   چنان که در دلت آید به رای انور خویش
  نظر به جانب ما گر چه منتست و ثواب

   پروری و چاکر خویش غالم خویش همی
  اگر برابر خویش به حکم نگذاری

   خیال روی تو نگذاردم از برابر خویش
  را نصیحت بیگانه منفعت نکندم

   که راضیم که قفا بینم از ستمگر خویش
  حدیث صبر من از روی تو همان مثلست

   که صبر طفل به شیر از کنار مادر خویش
  رواست گر همه خلق از نظر بیندازی

   که هیچ خلق نبینی به حسن و منظر خویش
  به عشق روی تو گفتم که جان برافشانم

   تادم از محقر خویشدگر به شرم دراف
 تو سر به صحبت سعدی درآوری هیھات

  ام مصور خویش زهی خیال که من کرده 
  چه بر سر آید از این شوق غالبم دانی

  همان چه مورچه را بر سر آمد از پر خویش
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  گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل
   لگل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گ

  خواهی ایا باد سحرگاهی گر این شب روز می
   از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محمل

  کشم شاید گر او سرپنجه بگشاید که عاشق می
   هزارش صید پیش آید به خون خویش مستعجل

  گروهی همنشین من خالف عقل و دین من
   بگیرند آستین من که دست از دامنش بگسل

  د مردم دانامالمتگوی عاشق را چه گوی
   که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل
  به خونم گر بیاالید دو دست نازنین شاید

   آید که دست و پنجه قاتل نه قتلم خوش همی
  اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند
   شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل

  ها زاید که مردم را بفرساید ز عقل اندیشه
   سودگی باید برو عاشق شو ای عاقلگرت آ

  جوید پوید طریق وصل می مرا تا پای می
   حاصل گوید زهی سودای بی بھل تا عقل می
  ها بینی خالف رومی و چینی عجایب نقش

   اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل
  در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید

  م بر دلکه هرچ از جان برون آید نشیند الجر
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  رفیق مھربان و یار همدم
   دارند و من هم همه کس دوست می

  نظر با نیکوان رسمیست معھود
   نه این بدعت من آوردم به عالم

  تو گر دعوی کنی پرهیزگاری
   مصدق دارمت والله اعلم

  و گر گویی که میل خاطرم نیست
   دارم مسلم من این دعوی نمی
  گویی گناهست حدیث عشق اگر

   گناه اول ز حوا بود و آدم
  گرفتار کمند ماه رویان

   نه از مدحش خبر باشد نه از ذم
  چو دست مھربان بر سینه ریش
   به گیتی در ندارم هیچ مرهم

  بگردان ساقیا جام لبالب
   بیاموز از فلک دور دمادم

  اگر دانی که دنیا غم نیرزد
   به روی دوستان خوش باش و خرم

  ت دان اگر دانی که هر روزغنیم
   شود کم ز عمر مانده روزی می

  منه دل بر سرای عمر سعدی
  که بنیادش نه بنیادیست محکم
  برو شادی کن ای یار دل افروز

  خورد چندین مخور غم چو خاکت می
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  روزگاریست که سودازده روی توام
   خوابگه نیست مگر خاک سر کوی توام

  تر از بخت منست م تو که شوریدهبه دو چش
   تر از موی توام که به روی تو من آشفته

  نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود
   کمتر از هیچ برآمد به ترازوی توام

  همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت
   محرمی نیست که آرد خبری سوی توام
  چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی

   نظر از روی تواملیک ترسم که بدوزد 
  زین سبب خلق جھانند مرید سخنم

   که ریاضت کش محراب دو ابروی توام
  دست موتم نکند میخ سراپرده عمر

   گر سعادت بزند خیمه به پھلوی توام
  تو مپندار کز این در به مالمت بروم
   که گرم تیغ زنی بنده بازوی توام
  گوید سعدی از پرده عشاق چه خوش می

  ه برانداز که هندوی توامترک من پرد
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  من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم
   تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم
  هر چه کوته نظرانند بر ایشان پیمای
   که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم

  به حق مھر و وفایی که میان من و توست
   پیوستمکه نه مھر از تو بریدم نه به کس 

  پیش از آب و گل من در دل من مھر تو بود
   با خود آوردم از آن جا نه به خود بربستم

  من غالم توام از روی حقیقت لیکن
   با وجودت نتوان گفت که من خود هستم

  دایما عادت من گوشه نشستن بودی
   ای از طلبت ننشستم تا تو برخاسته

  تو ملولی و مرا طاقت تنھایی نیست
   ا کردی و من عھد وفا نشکستمتو جف

  سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل
  نروم باز گر این بار که رفتم جستم
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  از در درآمدی و من از خود به درشدم
   گفتی کز این جھان به جھان دگر شدم

  دهد ز دوست گوشم به راه تا که خبر می
   مخبر شد صاحب خبر بیامد و من بی

  چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب
   مھرم به جان رسید و به عیوق برشدم

  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
   ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم
  دستم نداد قوت رفتن به پیش یار

   چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم
  تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

   ماز پای تا به سر همه سمع و بصر شد
  من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت

   کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم
  بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان
   مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم
  او را خود التفات نبودش به صید من

   من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
  گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد

  فتاد و زر شدماکسیر عشق بر مسم ا
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  چنان در قید مھرت پای بندم
   که گویی آهوی سر در کمندم
  گھی بر درد بی درمان بگریم
   گھی بر حال بی سامان بخندم

  مرا هوشی نماند از عشق و گوشی
   که پند هوشمندان کار بندم

  مجال صبر تنگ آمد به یک بار
   حدیث عشق بر صحرا فکندم

  ونم که دل بردارم از دوستنه مجن
   مده گر عاقلی ای خواجه پندم
  چنین صورت نبندد هیچ نقاش
   معاذالله من این صورت نبندم

  ها ها در غمت فرسود و تن چه جان
   نه تنھا من اسیر و مستمندم
  تو هم بازآمدی ناچار و ناکام

   اگر بازآمدی بخت بلندم
  گر آوازم دهی من خفته در گور

   روان دردمندمبرآساید 
  سری دارم فدای خاک پایت
   گر آسایش رسانی ور گزندم

  و گر در رنج سعدی راحت توست
  پسندم من این بیداد بر خود می
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  خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم
   به دیدار تو خوشنودم به گفتار تو خرسندم
  اگر چه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد

   مباد آن روز و آن خاطر که من با جز تو پیوندم
  کسی مانند من جستی زهی بدعھد سنگین دل

   مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم
  اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد

   کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم
  به جانت کز میان جان ز جانت دوستتر دارم

   ا که باور دار سوگندمبه حق دوستی جان
  مکن رغبت به هر سویی به یاران پراکنده
   که من مھر دگر یاران ز هر سویی پراکندم
  شراب وصلت اندرده که جام هجر نوشیدم
   درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم

  چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم
   دمچو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پن
  معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم
   پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم

  گوید به خواری در پیت سعدی چو گرد افتاده می
  پسندی بر دلم گردی که بر دامانت نپسندم
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  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
   جان بودم تا برفتی ز برم صورت بی

  راموشیم از ذکر تو خاموش نشاندنه ف
   که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم
  بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب
   که نه در بادیه خار مغیالن بودم

  کرد مرا دم به دم امید وصال زنده می
   ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم
  به توالی تو در آتش محنت چو خلیل

   حان بودمگوییا در چمن الله و ری
  تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح
   همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم

  گفت سعدی از جور فراقت همه روز این می
  عھد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
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  عھد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
   شاکر نعمت و پرورده احسان بودم

  جور تحمل نکند چه کند بنده که بر
   بار بر گردن و سر بر خط فرمان بودم

  خار عشقت نه چنان پای نشاط آبله کرد
   که سر سبزه و پروای گلستان بودم
  روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل

   عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم
  گر به عقبی درم از حاصل دنیا پرسند
   گویم آن روز که در صحبت جانان بودم
  که پسندد که فراموش کنی عھد قدیم

   به وصالت که نه مستوجب هجران بودم
  خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید

  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
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  عھد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
   شاکر نعمت و پرورده احسان بودم
  دچه کند بنده که بر جور تحمل نکن

   بار بر گردن و سر بر خط فرمان بودم
  خار عشقت نه چنان پای نشاط آبله کرد

   که سر سبزه و پروای گلستان بودم
  روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل

   عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم
  گر به عقبی درم از حاصل دنیا پرسند
   گویم آن روز که در صحبت جانان بودم

  راموش کنی عھد قدیمکه پسندد که ف
   به وصالت که نه مستوجب هجران بودم
  خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید

  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
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  نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم
   برفت در همه عالم به بی دلی خبرم
  نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم

   و طاقت آنم که از تو درگذرمنه صبر 
  من از تو روی نخواهم به دیگری آورد

   که زشت باشد هر روز قبله دگرم
  بالی عشق تو بر من چنان اثر کردست

   کند اثرم که پند عالم و عابد نمی
  قیامتم که به دیوان حشر پیش آرند

   نگرم میان آن همه تشویش در تو می
  باشد به جان دوست که چون دوست در برم
   هزار دشمن اگر بر سرند غم نخورم

  توانم داد نشان پیکر خوبت نمی
   شود بصرم که در تأمل او خیره می

  تو نیز اگر نشناسی مرا عجب نبود
   که هر چه در نظر آید از آن ضعیفترم

  به جان و سر که نگردانم از وصال تو روی
   و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم

  ی چرا پریشانیمرا مگوی که سعد
  کند به یک دگرم خیال روی تو بر می
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  باز از شراب دوشین در سر خمار دارم
   وز باغ وصل جانان گل در کنار دارم

  سرمست اگر به سودا برهم زنم جھانی
   عیبم مکن که در سر سودای یار دارم
  ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم

   ز توبه عار دارممطرب بزن نوایی ک
  سیالب نیستی را سر در وجود من ده
   کز خاکدان هستی بر دل غبار دارم

  شستم به آب غیرت نقش و نگار ظاهر
   کاندر سراچه دل نقش و نگار دارم

  موسی طور عشقم در وادی تمنا
   مجروح لن ترانی چون خود هزار دارم

  رفتی و در رکابت دل رفت و صبر و دانش
   م جانی بھر نثار دارمبازآ که نی

  چندم به سر دوانی پرگاروار گردت
   ام ولیکن پای استوار دارم سرگشته

  عقلی تمام باید تا دل قرار گیرد
   عقل از کجا و دل کو تا برقرار دارم

  زان می که ریخت عشقت در کام جان سعدی
  تا بامداد محشر در سر خمار دارم
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  نگرم اهت صنما میگر به رخسار چو م
   نگرم به حقیقت اثر لطف خدا می

  تا مگر دیده ز روی تو بیابد اثری
   نگرم هر زمان صد رهت اندر سر و پا می
  نگری تو به حال من مسکین به جفا می
   نگرم من به خاک کف پایت به وفا می

  آفتابی تو و من ذره مسکین ضعیف
  نگرم تو کجا و من سرگشته کجا می

  ت ظلماتست و لبت آب حیاتسر زلف
   نگرم در سواد سر زلفت به خطا می

  هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز
   نگرم گر به چین سر زلفت به خطا می

  راه عشق تو درازست ولی سعدی وار
  نگرم روم وز سر حسرت به قفا می می
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  به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم
   پذیرم و ای طبیبم از سر که دوا نمیبر

  همه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان
   تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم
  مده ای حکیم پندم که به کار درنبندم

   که ز خویشتن گزیرست و ز دوست ناگزیرم
  برو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان

   زند به تیرم بگذار تا ببینم که که می
  نشاط دوستانم نه فراغ بوستانمنه 

   بروید ای رفیقان به سفر که من اسیرم
  تو در آب اگر ببینی حرکات خویشتن را

  نظیرم به زبان خود بگویی که به حسن بی
  تو به خواب خوش بیاسای و به عیش و کامرانی

   ام دوش و نه مردم از نفیرم که نه من غنوده
  انه توانگران ببخشند فقیر ناتوان ر

   نظری کن ای توانگر که به دیدنت فقیرم
  اگرم چو عود سوزی تن من فدای جانت

   که خوشست عیش مردم به روایح عبیرم
  ای که سعدی نبرد ز دست من جان نه تو گفته

  کشی نمیرم نه به خاک پای مردان چو تو می
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  سوزم وه که در عشق چنان می
   سوزم یکه به یک شعله جھان م

  شمع وش پیش رخ شاهد یار
   سوزم دم به دم شعله زنان می

  یارم گفت سوختم گر چه نمی
   سوزم که من از عشق فالن می
  گردم رحمتی کن که به سر می
   سوزم شفقتی بر که به جان می

  با تو یاران همه در ناز و نعیم
   سوزم من گنه کارم از آن می

  سعدیا ناله مکن گر نکنم
  سوزم کس نداند که نھان می
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  یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
   زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
  گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر
  ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم

  بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد
   ممن بعد بدان شرطم کز توبه بپرهیز

  سیم دل مسکینم در خاک درت گم شد
   بیزم خاک سر هر کویی بی فایده می

  در شھر به رسوایی دشمن به دفم برزد
   تا بر دف عشق آمد تیر نظر تیزم

  مجنون رخ لیلی چون قیس بنی عامر
   فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم

  گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز
   نم و برخیزمفرمان برمت جانا بنشی

  گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشینم
   ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم
  گنجد با یاد تو گر سعدی در شعر نمی

  چون دوست یگانه شد با غیر نیامیزم
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  بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم
   رود ناقه به زیر محملم روم و نمی می

  ر چون برسد به منزلیبار بیفکند شت
   بار دلست همچنان ور به هزار منزلم

  کشی صبر کن و سبک مرو ای که مھار می
   کشی وز طرفی سالسلم کز طرفی تو می

  بارکشیده جفا پرده دریده هوا
   ایست مشکلم راه ز پیش و دل ز پس واقعه

  معرفت قدیم را بعد حجاب کی شود
   گر چه به شخص غایبی در نظری مقابلم

  آخر قصد من تویی غایت جھد و آرزو
   تا نرسم ز دامنت دست امید نگسلم

  ذکر تو از زبان من فکر تو از جنان من
   ای در رگ و در مفاصلم چون برود که رفته

  مشتغل توام چنان کز همه چیز غایبم
   مفتکر توام چنان کز همه خلق غافلم
  گر نظری کنی کند کشته صبر من ورق

   ر دهد بیخ امید باطلمور نکنی چه ب
  دهی بلی سنت عشق سعدیا ترک نمی

   کی ز دلم به دررود خوی سرشته در گلم
  داروی درد شوق را با همه علم عاجزم
  چاره کار عشق را با همه عقل جاهلم
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  خبر از خویشتنم تا خبر دارم از او بی
   با وجودش ز من آواز نیاید که منم

  درم دم به دم از غایت شوقب پیرهن می
   که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم

  ای رقیب این همه سودا مکن و جنگ مجوی
   برکنم دیده که من دیده از او برنکنم
  ایست خود گرفتم که نگویم که مرا واقعه

   دشمن و دوست بدانند قیاس از سخنم
  در همه شھر فراهم ننشست انجمنی

   سانه آن انجمنمکه نه من در غمش اف
  برشکست از من و از رنج دلم باک نداشت

   من نه آنم که توانم که از او برشکنم
  گر همین سوز رود با من مسکین در گور

   خاک اگر بازکنی سوخته یابی کفنم
  ای اینک من و سر باکی نیست گر به خون تشنه

   که به فتراک تو به زان که بود بر بدنم
  کردن من برخیزندمرد و زن گر به جفا 

   گر بگردم ز وفای تو نه مردم که زنم
  شرط عقلست که مردم بگریزند از تیر

   من گر از دست تو باشد مژه بر هم نزنم
 تا به گفتار درآمد دهن شیرینت

  بیم آنست که شوری به جھان درفکنم 
  لب سعدی و دهانت ز کجا تا به کجا
  این قدر بس که رود نام لبت بر دهنم
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  آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
   شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم

  بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را
   بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم

  ای روی دالرایت مجموعه زیبایی
   مجموع چه غم دارد از من که پریشانم

  مندریاب که نقشی ماند از طرح وجود 
   مانم آرم خود هیچ نمی چون یاد تو می
  نالم پیچم وز هجر نمی با وصل نمی

   حکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانم
  ای خوبتر از لیلی بیمست که چون مجنون

   عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم
  یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند

   از روی تو بیزارم گر روی بگردانم
  و محبوسم در دست تو مغلوبمدر دام ت

   وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حیرانم
  دستی ز غمت بر دل پایی ز پیت در گل

   با این همه صبرم هست وز روی تو نتوانم
  نالم وین طرفه که در عالم در خفیه همی
   خسبند از ناله پنھانم عشاق نمی

  گیرد بینی که چه گرم آتش در سوخته می
   من سوخته تر ز آنم تو گرمتری ز آتش

  گویند مکن سعدی جان در سر این سودا
  گر جان برود شاید من زنده به جانانم
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  آن نه رویست که من وصف جمالش دانم
   این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

  بینم همه بینند نه این صنع که من می
   خوانم همه خوانند نه این نقش که من می

  عجب نیست که سرگشته بود طالب دوستآن 
   عجب اینست که من واصل و سرگردانم

  سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم
   گر اجازت دهی ای سرو روان بنشانم

  عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست
   دیر سالست که من بلبل این بستانم
  به سرت کز سر پیمان محبت نروم

   سر پیکانمگر بفرمایی رفتن به 
  باش تا جان برود در طلب جانانم

   که به کاری به از این بازنیاید جانم
  هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز
   صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم

  آید عجب از طبع هوسناک منت می
   مانم من خود از مردم بی طبع عجب می

  گفته بودی که بود در همه عالم سعدی
   هیچ نیم هر چه تو گویی آنم من به خود

  گر به تشریف قبولم بنوازی ملکم
  ور به تازانه قھرم بزنی شیطانم
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  گر دست دهد هزار جانم
   در پای مبارکت فشانم

  آخر به سرم گذر کن ای دوست
   انگار که خاک آستانم

  هر حکم که بر سرم برانی
   سھلست ز خویشتن مرانم

  ا نداریتو خود سر وصل م
   من عادت بخت خویش دانم
  هیھات که چون تو شاهبازی

   تشریف دهد به آشیانم
  گر خانه محقرست و تاریک

  بر دیده روشنت نشانم
  گر نام تو بر سرم بگویند

   فریاد برآید از روانم
  شب نیست که در فراق رویت

   رسانم زاری به فلک نمی
  آخر نه من و تو دوست بودیم

   و من همانم عھد تو شکست
  من مھره مھر تو نریزم
   اال که بریزد استخوانم
  من ترک وصال تو نگویم
   اال به فراق جسم و جانم
  مجنونم اگر بھای لیلی
   ملک عرب و عجم ستانم

  شیرین زمان تویی به تحقیق
   من بنده خسرو زمانم

  شاهی که ورا رسد که گوید
   موالی اکابر جھانم

  اایوان رفیعش آسمان ر
   گوید تو زمین من آسمانم
  دانی که ستم روا ندارد
   مگذار که بشنود فغانم

  هر کس به زمان خویشتن بود
  من سعدی آخرالزمانم
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  ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
   چشم بد از روی تو دور ای صنم

  روی مپوشان که بھشتی بود
   هر که ببیند چو تو حور ای صنم

  واندمتحور خطا گفتم اگر خ
   ترک ادب رفت و قصور ای صنم
  تا به کرم خرده نگیری که من
   غایبم از ذوق حضور ای صنم
  روی تو بر پشت زمین خلق را

   ست و فتور ای صنم موجب فتنه
  این همه دلبندی و خوبی تو را
   موضع نازست و غرور ای صنم
  سروبنی خاسته چون قامتت
   تا ننشینیم صبور ای صنم

  رود وفان به سرم میاین همه ط
   از جگری همچو تنور ای صنم

  سعدی از این چشمه حیوان که خورد
  سیر نگردد به مرور ای صنم
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  خیزد که یک دم بی تو بنشینم ز دستم بر نمی
   خواهم که روی هیچ کس بینم بجز رویت نمی

  من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم
   هاد باید شست دست از جان شیرینمکه چون فر

  دارم خالف هر که در عالم تو را من دوست می
   اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم

  و گر شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم
   که بی شمشیر خود کشتی به ساعدهای سیمینم

  برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد
   ل از ماه و پروینمکه بگرفت این شب یلدا مال

  ز اول هستی آوردم قفای نیستی خوردم
   دارم که مسکینم کنون امید بخشایش همی

  باید که بر جانم ببخشاید دلی چون شمع می
   سوزد به بالینم بینم که می که جز وی کس نمی

  آید تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی
   روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم

  خاید که سعدی چشم بر هم نه ب انگشت میرقی
  چینم بینم نمی مترس ای باغبان از گل که می
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  یا رب آن رویست یا برگ سمن
   یا رب آن قدست یا سرو چمن
  بر سمن کس دید جعد مشکبار
   در چمن کس دید سرو سیمتن

  عقل چون پروانه گردید و نیافت
   ان انجمنچون تو شمعی در هزار

  سخت مشتاقیم پیمانی بکن
   سخت مجروحیم پیکانی بکن

  وه کدامت زین همه شیرینترست
   خنده یا رفتار یا لب یا سخن

  گر سر ما خواهی اینک جان و سر
 ور سر ما داری اینک مال و تن

  گر نوازی ور کشی فرمان تو راست
   ایم اینک سر و تیغ و کفن بنده

  ذارخواهی حجابی درگ صعقه می
   جویی نقابی برفکن فتنه می

  من کیم کان جا که کوی عشق توست
   گنجد حدیث ما و من در نمی

  ها دارالشفا ای ز وصلت خانه
   ها بیت الحزن وی ز هجرت بیت

  وقت آن آمد که خاک مرده را
   باد ریزد آب حیوان در دهن
  پاره گرداند زلیخای صبا

   صبحدم بر یوسف گل پیرهن
  ر ارحام زمیننطفه شبنم د

   شاهد گل گشت و طفل یاسمن
  فیح ریحانست یا بوی بھشت
   خاک شیرازست یا باد ختن
  برگذر تا خیره گردد سروبن
   درنگر تا تیره گردد نسترن
  بارگاه زاهدان درهم نورد
   کارگاه صوفیان درهم شکن

  شاهدان چستند ساقی گو بیار
   عاشقان مستند مطرب گو بزن

  وفی در کنشسغبه خلقم چو ص
   شھره شھرم چو غازی بر رسن
  تربیت را حله گو در ما مپوش
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  عافیت را پرده گو بر ما متن
  چرخ با صد چشم چون روی تو دید

  خواست تا گوید حسن صد زبان می
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  در وصف نیاید که چه شیرین دهنست آن
   نست آناینست که دور از لب و دندان م

  عارض نتوان گفت که دور قمرست این
   باال نتوان خواند که سرو چمنست آن
  در سرو رسیدست ولیکن به حقیقت

   از سرو گذشتست که سیمین بدنست آن
  هرگز نبود جسم بدین حسن و لطافت

   گویی همه روحست که در پیرهنست آن
  خالست بر آن صفحه سیمین بناگوش

   یاسمنست آن ای از غالیه بر یا نقطه
  فی الجمله قیامت تویی امروز در آفاق
   در چشم تو پیداست که باب فتنست آن

  گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم
   ترسم نرهانم که شکن بر شکنست آن

  هر کس که به جان آرزوی وصل تو دارد
   دشوار برآید که محقر ثمنست آن
  مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد

   د مخوانش که زنست آندر کوی وفا مر
  گر خسته دلی نعره زند بر سر کویی

   عیبش نتوان گفت که بی خویشتنست آن
  نزدیک من آنست که هر جرم و خطایی
   کز صاحب وجه حسن آید حسنست آن

  سعدی سر سودای تو دارد نه سر خویش
  هر جامه که عیار بپوشد کفنست آن
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  ر در بھارانبگذار تا بگرییم چون اب
   کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

  هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
   داند که سخت باشد قطع امیدواران
  با ساربان بگویید احوال آب چشمم

   تا بر شتر نبندد محمل به روز باران
  بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت

   گریان چو در قیامت چشم گناهکاران
  نان جانم به طاقت آمدای صبح شب نشی

   از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران
  چندین که برشمردم از ماجرای عشقت

   اندوه دل نگفتم اال یک از هزاران
  سعدی به روزگاران مھری نشسته در دل

   توان کرد اال به روزگاران بیرون نمی
  چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت

  غمگساران توان گفت اال به باقی نمی
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  دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران
   دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران
  نصیحتگوی را از من بگو ای خواجه دم درکش

   ترسانی از باران چو سیل از سر گذشت آن را چه می
  گر آن ساقی که مستان راست هشیاران بدیدندی

   ندی چو من بر دست خمارانز توبه توبه کرد
  گرم با صالحان بی دوست فردا در بھشت آرند

   همان بھتر که در دوزخ کنندم با گنھکاران
  چه بویست این که عقل از من ببرد و صبر و هشیاری

   ندانم باغ فردوسست یا بازار عطاران
  تو با این مردم کوته نظر در چاه کنعانی

   خریداران به مصر آ تا پدید آیند یوسف را
  اال ای باد شبگیری بگوی آن ماه مجلس را
   تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران

  گر آن عیار شھرآشوب روزی حال من پرسد
   گیرد به شب از دست عیاران بگو خوابش نمی

  گرت باری گذر باشد نگه با جانب ما کن
   نپندارم که بد باشد جزای خوب کرداران

  ی جفا دیدی تحول کنکسان گویند چون سعد
  رها کن تا بمیرم بر سر کوی وفاداران
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  دست با سرو روان چون نرسد در گردن
   ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن چاره

  آدمی را که طلب هست و توانایی نیست
   صبر اگر هست و گر نیست بباید کردن

  بند بر پای توقف چه کند گر نکند
   بال دیدن و پای افشردن شرط عشقست

  روی در خاک در دوست بباید مالید
   چون میسر نشود روی به روی آوردن

  نیم جانی چه بود تا ندهد دوست به دوست
   که به صد جان دل جانان نتوان آزردن
  سھل باشد سخن سخت که خوبان گویند

   جور شیرین دهنان تلخ نباشد بردن
  نکنم کھوی مشکین تتار هیچ شک می

   شرم دارد ز تو مشکین خط آهوگردن
  روزی اندر سر کار تو کنم جان عزیز
   پیش باالی تو باری چو بباید مردن

  سعدیا دیده نگه داشتن از صورت خوب
  نه چنانست که دل دادن و جان پروردن
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  آخر نگھی به سوی ما کن
   دردی به ارادتی دوا کن
  یبسیار خالف عھد کرد

   آخر به غلط یکی وفا کن
  ما را تو به خاطری همه روز

   یک روز تو نیز یاد ما کن
  این قاعده خالف بگذار

   وین خوی معاندت رها کن
  برخیز و در سرای دربند

   بنشین و قبای بسته وا کن
  پسندی آن را که هالک می

   روزی دو به خدمت آشنا کن
  چون انس گرفت و مھر پیوست

   اق مبتال کنبازش به فر
  سعدی چو حریف ناگزیرست
   تن درده و چشم در قضا کن

  زند سپر باش شمشیر که می
   دهد دعا کن دشنام که می

  زیبا نبود شکایت از دوست
  زیبا همه روز گو جفا کن
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  ای روی تو راحت دل من
   چشم تو چراغ منزل من
  آبیست محبت تو گویی

   ا گل مناند ب کمیخته
  شادم به تو مرحبا و اهال
   ای بخت سعید مقبل من

  ها مھیاست با تو همه برگ
   بی تو همه هیچ حاصل من

  ای شب و روز گویی که نشسته
   هر جا که تویی مقابل من
  گفتم که مگر نھان بماند

   آنچ از غم توست بر دل من
  بعد از تو هزار نوبت افسوس

   بر دور حیات باطل من
  که حکایتی و جمعی هر جا

   هنگامه توست و محفل من
  گر تیغ زند به دست سیمین
   تا خون چکد از مفاصل من

  کس را به قصاص من مگیرید
  کز من بحلست قاتل من
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  شود نقش تو از خیال من وه که جدا نمی
   تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من

  ت هر زمانناله زیر و زار من زارترس
   دهد عشق تو گوشمال من بس که به هجر می

  نور ستارگان ستد روی چو آفتاب تو
   دست نمای خلق شد قامت چون هالل من
  پرتو نور روی تو هر نفسی به هر کسی

   رسد نوبت اتصال من رسد و نمی می
  خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کند

   هم به مراد دل رسد خاطر بدسگال من
  گذری و ننگری بازنگر که بگذردبر

   فقر من و غنای تو جور تو و احتمال من
  ام گفت منال سعدیا چرخ شنید ناله
  کند آینه جمال من کاه تو تیره می
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  چه روی و موی و بناگوش و خط و خالست این
   چه قد و قامت و رفتار و اعتدالست این

  ت مطالعه کردکسی که در همه عمر این صف
   به دیگری نگرد یا به خود محالست این

  کمال حسن وجودت ز هر که پرسیدم
   جواب داد که در غایت کمالست این
  نماز شام به بام ار کسی نگاه کند
   دو ابروان تو گوید مگر هاللست این

  خوری لعلست لبت به خون عزیزان که می
   خوری حاللست این تو خود بگوی که خون می

  نکنم نان به یاد تو شادم که فرق میچ
   ز دوستی که فراقست یا وصالست این
  شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب
   ولی ز فکر تو خواب آیدم خیالست این
  درازنای شب از چشم دردمندان پرس
   عزیز من که شبی یا هزار سالست این

  چکاند از دستم قلم به یاد تو در می
   رود زاللست این مداد نیست کز او می

  کسان به حال پریشان سعدی از غم عشق
  زنخ زنند و ندانند تا چه حالست این
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  ای چشم تو دلفریب و جادو
   در چشم تو خیره چشم آهو

  در چشم منی و غایب از چشم
   کنم به هر سو زان چشم همی

  صد چشمه ز چشم من گشاید
   چون چشم برافکنم بر آن رو
  چشمم بستی به زلف دلبند
   هوشم بردی به چشم جادو
  هر شب چو چراغ چشم دارم
   تا چشم من و چراغ من کو

  این چشم و دهان و گردن و گوش
   چشمت مرساد و دست و بازو

  مه گر چه به چشم خلق زیباست
   تو خوبتری به چشم و ابرو
  با این همه چشم زنگی شب
   چشم سیه تو راست هندو

  دو چشم تو که داردسعدی ب
  چشمی و هزار دانه لولو
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  سرمست بتی لطیف ساده
   در دست گرفته جام باده
  در مجلس بزم باده نوشان

   بسته کمر و قبا گشاده
  افتاده زمین به حضرت او
   گردونش به خدمت ایستاده
  خورشید و مھش ز خوبرویی

   سر بر خط بندگی نھاده
  که شاه آسمانستخورشید 

   در عرصه حسن او پیاده
  وه وه که بزرگوار حوریست

   از روزن جنت اوفتاده
  لعلش چو عقیق گوهرآگین
   زلفش چو کمند تاب داده
  در گلشن بوستان رویش
   زنگی بچگان ز ماه زاده
  سعدی نرسد به یار هرگز
  کو شرمگنست و یار ساده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 www.gagesh.com  

 

81 
  چون گل به چمن بازآییخرم آن روز که 

   یا به بستان به در حجره من بازآیی
  گلبن عیش من آن روز شکفتن گیرد

   که تو چون سرو خرامان به چمن بازآیی
  شمع من روز نیامد که شبم بفروزی

   جان من وقت نیامد که به تن بازآیی
  آب تلخست مدامم چو صراحی در حلق
   تا تو یک روز چو ساغر به دهن بازآیی
  کی به دیدار من ای مھرگسل برخیزی
   کی به گفتار من ای عھدشکن بازآیی

  ای از قفس صحبت و من مرغ سیر آمده
   دام زاری بنھم بو که به من بازآیی

  من خود آن بخت ندارم که به تو پیوندم
   نه تو آن لطف نداری که به من بازآیی
  سعدی آن دیو نباشد که به افسون برود

  چو مردم به سخن بازآیی هیچت افتد که
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  تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی
   دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

  حاصل ترنج از دست نشناسد مالمتگوی بی
   در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

  به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را
   تن چنان خوبی که زیورها بیارایی تو سیمین

  چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید
   ست گویایی مرا در رویت از حیرت فروبسته

  تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی
   که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

  تو صاحب منصبی جانا ز مسکینان نیندیشی
   چشم بیداران نبخشاییای بر  تو خواب آلوده

  گرفتم سرو آزادی نه از ماء مھین زادی
   مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی

  گویی به دشنامی عزیزم کن دعایی گر نمی
   که گر تلخست شیرینست از آن لب هر چه فرمایی

  گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد
   یچو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریای

  تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم کش
   مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی

  کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن قیامت می
  مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی
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  آیی تو پری زاده ندانم ز کجا می
   کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی

  ست که پنھان دارندراست خواهی نه حالل
   مثل این روی و نشاید که به کس بنمایی

  سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ
   نتواند که کند دعوی همباالیی

  در سراپای وجودت هنری نیست که نیست
   بخشایی عیبت آنست که بر بنده نمی

  به خدا بر تو که خون من بیچاره مریز
   یکه من آن قدر ندارم که تو دست آالی
  بی رخت چشم ندارم که جھانی بینم

   به دو چشمت که ز چشمم مرو ای بینایی
  نه مرا حسرت جاست و نه اندیشه مال

   بایی همه اسباب مھیاست تو در می
  آید بر من از دست تو چندان که جفا می

   آیی خوشتر و خوبتر اندر نظرم می
  دیگری نیست که مھر تو در او شاید بست

   و ندانیم بجز تنھاییچاره بعد از ت
  ور به خواری ز در خویش برانی ما را
   همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی

  من از این در به جفا روی نخواهم پیچید
   گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی
  چه کند داعی دولت که قبولش نکنند

   فرمایی ما حریصیم به خدمت تو نمی
  سعدیا دختر انفاس تو بس دل ببرد

   آرایی به چنین زیور معنی که تو می
  باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد

  پیمایی لطف این باد ندارد که تو می
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  چه رویست آن که دیدارش ببرد از من شکیبایی
   دهد صورت بر اخالقش به زیبایی گواهی می

  خواهی جوابم ده نگارینا به هر تندی که می
   به شیرینی بینداییاگر تلخ اتفاق افتد 

  دگر چون ناشکیبایی ببینم صادقش خوانم
   بینم شکیبایی که من در نفس خویش از تو نمی

  از این پس عیب شیدایان نخواهم کرد و مسکینان
   که دانشمند از این صورت برآرد سر به شیدایی

  چنانم در دلی حاضر که جان در جسم و خون در رگ
   وقت یاد آیی ای وقتی که دیگر فراموشم نه

  خواهد که با جانان به روز آرد شبی خوش هر که می
   بسی شب روز گرداند به تاریکی و تنھایی
  بیار ای لعبت ساقی بگو ای کودک مطرب

   که صوفی در سماع آمد دوتایی کرد یکتایی
  سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد
  زبان درکش که منظورت ندارد حد زیبایی
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  من ندانستم از اول که تو بی مھر و وفایی
   عھد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

  دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم
   باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

  ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه
   ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

  و زنخدان و سر زلف پریشان آن نه خالست
   که دل اهل نظر برد که سریست خدایی

  پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند
   تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

  حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان
   این توانم که بیایم به محلت به گدایی

  عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت
   مل نکنم بار جداییهمه سھلست تح

  روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا
   در همه شھر دلی نیست که دیگر بربایی
  گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

   چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
  شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن

   تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی
  ن نیست که هرگز ز کمندت بگریزدسعدی آ

   که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی
  خلق گویند برو دل به هوای دگری ده
  نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 www.gagesh.com  

 

86  

  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
   ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی چه خیال

  ن برآمدبه چه دیر ماندی ای صبح که جان م
   بزه کردی و نکردند مذنان ثوابی

  نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند
   همه بلبالن بمردند و نماند جز غرابی

  نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم
   که به روی دوست ماند که برافکند نقابی
  سرم از خدای خواهد که به پایش اندرافتد

   که در آب مرده بھتر که در آرزوی آبی
  دل من نه مرد آنست که با غمش برآید

   مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی
  نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری

   تو به دست خویش فرمای اگرم کنی عذابی
  دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی

  عجبست اگر نگردد که بگردد آسیابی
  برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن

  ر گفتی و نیامدت جوابیکه هزار با
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  گیرد به آبی که دست تشنه می
   خداوندان فضل آخر ثوابی
  توقع دارم از شیرین زبانت

   اگر تلخست و گر شیرین جوابی
  تو خود نایی و گر آیی بر من

   بدان ماند که گنجی در خرابی
  به چشمانت که گر زهرم فرستی

   ابیچنان نوشم که شیرینتر شر
  اگر سروی به باالی تو باشد
   نباشد بر سر سرو آفتابی

  پری روی از نظر غایب نگردد
   اگر صد بار بربندد نقابی

  بدان تا یک نفس رویت ببینم
   شب و روز آرزومندم به خوابی
  امیدم هست اگر عطشان نمیرد
   که بازآید به جوی رفته آبی

  خواهد آن مور هالک خویشتن می
   نجه کردن با عقابیکه خواهد پ

  شبی دانم که در زندان هجران
   سحرگاهم به گوش آید خطابی
  که سعدی چون فراق ما کشیدی
  نخواهی دید در دوزخ عذابی
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  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
   که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
  تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
   دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

  چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
   تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی

  نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به
   که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

  دل دردمند ما را که اسیر توست یارا
   به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی

  که قلب دشمن شکنی به روز هیجا نه عجب
   تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

  برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
   تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی

  دل هوشمند باید که به دلبری سپاری
   که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی
  چو زمام بخت و دولت نه به دست جھد باشد

   چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی
  گله از فراق یاران و جفای روزگاران

  نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی
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  مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی
   به زیر پای هجرانش لگدکوب ستم کردی

  دالن گفتی نخواهم راند و هم راندی قلم بر بی
  عاشقان گفتی نخواهم کرد و هم کردی جفا بر

  بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی
   سگم خواندی و خشنودم جزاک الله کرم کردی

  چه لطفست این که فرمودی مگر سبق اللسان بودت
   چه حرفست این که آوردی مگر سھوالقلم کردی

  عنایت با من اولیتر که تأدیب جفا دیدم
   که خارم در قدم کردی گل افشان بر سر من کن

  غنیمت دان اگر روزی به شادی دررسی ای دل
   ها که زیر بار غم کردی پس از چندین تحمل

  های سعدی را مگر هنگام روز آمد شب غم
  که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی
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  نگارا وقت آن آمد که دل با مھر پیوندی
   این طاقت نماندست آرزومندی که ما را بیش از

  غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی
   بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی
  تو خرسند و شکیبایی چنینت در خیال آید

   که ما را همچنین باشد شکیبایی و خرسندی
  وفا یارا که از ما نگسلی هرگز نگفتی بی

   ما نپیوندی مگر در دل چنین بودت که خود با
  زهی آسایش و رحمت نظر را کش تو منظوری
   زهی بخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی
  شکار آن گه توان کشتن که محکم در کمند آید

   چو بیخ مھر بنشاندم درخت وصل برکندی
  نمودی چند بار از خود که حافظ عھد و پیمانم

   کنونت بازدانستم که ناقض عھد و سوگندی
  پیش در خلوت فراغت بود و جمعیت مرا زین

   تو در جمع آمدی ناگاه و مجموعان پراکندی
  خواهم گرت جان در قدم ریزم هنوزت عذر می

   که از من خدمتی ناید چنان الیق که بپسندی
  ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید

   گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی چه می
  ر با دست نزدیکتشکایت گفتن سعدی مگ

  خندی نالد تو همچنان برق می که او چون رعد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

91  

  تا کی ای آتش سودا به سرم برخیزی
   تا کی ای ناله زار از جگرم برخیزی

  تا کی ای چشمه سیماب که در چشم منی
   از غم دوست به روی چو زرم برخیزی

  یک زمان دیده من ره به سوی خواب برد
   ال ار شبی از رهگذرم برخیزیای خی

  ای دل از بھر چه خونابه شدی در بر من
   زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی

  به چه دانش زنی ای مرغ سحر نوبت روز
   که نه هر صبح به آه سحرم برخیزی
  ای غم از همنفسی تو ماللم بگرفت

  هیچت افتد که خدا را ز سرم برخیزی
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  روی بپوش ای قمر خانگی
   تا نکشد عقل به دیوانگی

  های خیالت ببست بلعجبی
   چشم خردمندی و فرزانگی
  با تو بباشم به کدام آبروی
   یا بگریزم به چه مردانگی
  با تو برآمیختنم آرزوست

   وز همه کس وحشت و بیگانگی
  پرده برانداز شبی شمع وار
   تا همه سوزیم به پروانگی

  برد خانه سعدی خیالیا ب
  یا ببرد دوست به همخانگی
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  تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی
   خون عشاق حاللست زهی شوخ حرامی
  بیم آنست دمادم که چو پروانه بسوزم

   از تغابن که تو چون شمع چرا شاهد عامی
  فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت

   چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کالمیکه 
  رفت حدیثی مگر از هیت شیرین تو می

   ام اینک به غالمی نیشکر گفت کمر بسته
  کافر ار قامت همچون بت سنگین تو بیند

   های رخامی بار دیگر نکند سجده بت
  بنشین یک نفس ای فتنه که برخاست قیامت

   فتنه نادر بنشیند چو تو در حال قیامی
  باشد از این خلق که رویت چو مه نوبلعجب 

   نمایند به انگشت و تو خود بدر تمامی می
  کس نیارد که کند جور در اقبال اتابک

   تو چنین سرکش و بیچاره کش از خیل کدامی
  آفت مجلس و میدان و هالک زن و مردی
   فتنه خانه و بازار و بالی در و بامی

  شدر سر کار تو کردم دل و دین با همه دان
   مرغ زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی

  خبری سنگ مالمت طاقتم نیست ز هر بی
  که تو در سینه سعدی چو چراغ از پس جامی
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  بر آنم گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی
   و زین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی

  دارم بقای عمر چندانی امید از بخت می
   ر لطف بازآید به خاک تشنه بارانیکز اب

  میان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی
   درخت ارغوان روید به جای هر مغیالنی

  داند که بی دیدار میمونش مگر لیلی نمی
   فراخای جھان تنگست بر مجنون چو زندانی

  دریغا عھد آسانی که مقدارش ندانستم
   ندانی قدر وصل اال که درمانی به هجرانی

  ه در زلف پریشانت من تنھا گرفتارمن
   که دل دربند او دارد به هر مویی پریشانی

  ها برد دل در چشمت به غارت می ست این چه فتنه
   تویی در عھد ما گر هست در شیراز فتانی
  نشاید خون سعدی را به باطل ریختن حقا

   بیا سھلست اگر داری به خط خواجه فرمانی
  باید صبر میزمان رفته بازآید ولیکن 

  گردد بھاری بی زمستانی که مستخلص نمی
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  امروز چنانی ای پری روی
   بری گوی کز ماه به حسن می

 آیی و در پی تو عشاق می
  دیوانه شده دوان به هر سوی 

  اینک من و زنگیان کافر
   وان ملعب لعبتان جادوی

  آورده ز غمزه سحر در چشم
   ه تاب در مویدرداده ز فتن

  وز بھر شکار دل نھاده
   تیر مژه در کمان ابروی
  نرخ گل و گلشکر شکسته

   زان چھره خوب و لعل دلجوی
  چاکر شده شه اخترانت
   شیر فلک شده سگ کوی
  بر بام سراچه جمالت

   کیوان شده پاسبان هندوی
  عارض به مثل چو برگ نسرین
   باال به صفت چو سرو خودروی

  ای زلف شانه کردهگویی به چه 
   ای روی یا خود به چه آب شسته

  دهی رنگ کز روی به الله می
   دهی بوی وز زلف به مشک می

  چون سعدی صد هزار بلبل
  گلزار رخ تو را غزل گوی
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  ترجیح بند

 ای سرو بلند قامت دوست
  وه وه که شمایلت چه نیکوست 

  در پای لطافت تو میراد
   بر لب جوست هر سرو سھی که

  نگنجد نازک بدنی که می
   در زیر قبا چو غنچه در پوست

  مه پاره به بام اگر برآید
   که فرق کند که ماه یا اوست؟
  آن خرمن گل نه گل که باغست

   نه باغ ارم که باغ مینوست
  آن گوی معنبرست در جیب
   یا بوی دهان عنبرین بوست

  ی صولجان زلفش در حلقه
  اده چون گوستبیچاره دل اوفت

  سوزد و همچنان هوادار می
   میرد و همچنان دعاگوست می

  خون دل عاشقان مشتاق
   ی بالجوست در گردن دیده

  ی لعبتان سیمین من بنده
  کاخر دل آدمی نه از روست

  بسیار مالمتم بکردند
   کاندر پی او مرو که بدخوست
  ای سخت دالن سست پیمان
   دوست این شرط وفا بود که بی
  بنشینم و صبر پیش گیرم

 ی کار خویش گیرم دنباله
****             

  در عھد تو ای نگار دلبند
   بس عھد که بشکنند و سوگند
  دیگر نرود به هیچ مطلوب
   خاطر که گرفت با تو پیوند
  از پیش تو راه رفتنم نیست
   همچون مگس از برابر قند

  عشق آمد و رسم عقل برداشت
   صبر برکندشوق آمد و بیخ 
  ای نزادست در هیچ زمانه

   مادر به جمال چون تو فرزند
  با دست نصیحت رفیقان
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   و اندوه فراق کوه الوند
  من نیستم ار کسی دگر هست

  از دوست به یاد دوست خرسند
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....چند کلمه به جای مقدمه  
در   های آثار او در ابتدای قرن شمسی حاضر تا کنون همواره  از نخستین طبع» هزلیات سعدی«

با » کلیات سعدی«به هنگام چاپ » محمدعلی فروغی«نام  زنده. محاق حذف و سانسور بوده است
۱۳۱۹تصحیح خودش ـ در سال  ی خالف اخالق بودن کنار گذاشت و  ـ  ، این اشعار را به بھانه 

ی  اند و قریب به اتفاقشان براساس نسخه د منتشر شدههایی که از آن تاریخ به بع ی نسخه همه
تا این اخگرهای   چیز دست به دست هم داده اند؛ گویی همه ست، از این قاعده تبعیت کرده فروغی
.تر به دست فراموشی سپرده شوند، متاسفانه شیخ اجل، هر چه بیش ِطبعی و طنازی  شوخ ِمھم    
چه الزم است  آن. باره پرداخت به بحث و فحص در اینطور مفصل  جا مجال آن نیست که به این

عباس «نام استاد  ای از کلیات سعدی به اهتمام زنده گفته آید این که پیش از انقالب نسخه
صورت  به...  را داشت و فقط کلماتی مثل کیر، کون و » هزلیات«منتشر شد که بخش » اقبال
ی هفتاد،  که پس از انقالب، در ابتدای دهه ب آنعج.. ن و ...ر، : ...یعنی. چین بودند نقطه نیم

  هزلیات منتشر کرد و البته به همراه   را به همراه» کلیات سعدی«هم یک بار » محمد«انتشارات 
! گرا اخالق ِممنوعه از نظر حضرات  ِکلمات  ِچین  نقطه ی پیش از انقالب و با نیم صورت نسخه آن 

اکنون  این دو نسخه، هم. ی هزلیات سعدی نیستند ، بماند ن همهکه این هزلیات هم احتمال حاال این
.شوند و در دسترس همه هم نیستند های گزاف خرید و فروش می نایابند و با قیمت  

در بیشتر موارد، . اند ی حاضر، دو چاپی که ازآنھا سخن رفت، بوده ی نسخه اساس کار من در تھیه
چین شده باقی مانده بود،  ی نقطه ف آخری که از کلمهبا توجه به فحوای کالم، وزن عروضی و حر

من این کلمات را جایگزین کردم اما . ی سانسورشده چندان دسوار نبود گزینی کلمه زدن و جای حدس
ام  ام با رنگ قرمز مشخص کرده ای باقی نماند، حروفی را که اضافه کرده برای اینکه شک و شبھه

ی  در اندک مواردی که به ضرس قاطع از کلمه. شته باشدتا خواننده خود نیز مجال قضاوت دا
. دار ضبط کردم چین را به همان صورت نقطه سانسورشده مطمئن نبودم، قید جایگزینی را زدم و آن

سعدی را هم در آینده و پس از به دست » مضحکات«و مختصر » الھزل و المطایبات المجالس فی«
.هم کردای منقح از آنھا منتشر خوا آوردن نسخه  

 
ی داستانی  ای از هفتاد حکایت برگزیده ی این سطور، کتاب الکترونیکی پیش از این نیز، نگارنده
ها، فراهم آورده بودم  شرح و توضیح کامل آن   گلستان سعدی، به همراه

)http://www.ketablog.com/archives/001202.php و حاال امیدوارم این مختصر نیز در ) 
رسی  طور مستقیم به آن دست تی از پی هزلیات سعدی و برای مخاطبانی که بهجستجوهای اینترن

...                                         تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. کنند، سودمند باشد پیدا می
ج. ح              
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 هزلیات سعدی شیرازی
 
 

ب از بھر راحتی باشد          َرکـَمـ  
ده از اسب خویش در رنج استبن  

 گوشت قطعن بر استخوانش نیست         
راست مانند اسب شطرنج است   
 

*** 
ی گردن تمام بود       گیسوی عنربینه  

دلبند مشکبوی چه محتاج الدن است؟   
 امشب نه وقت بوی نگار است و رنگ عشق  

 هنگام عیش و خنده و بازی و گادنست
گار           زه حکایت سر دوران روِبرنـ  

 ای ماه مھربان، که گه بر نھادن است
دهی؟          آخر زکات ریع جوانی نمی  

درویش مستحق تو را وقت دادن است   
ی زمانه دمی پیش ما بخفت          ای فتنه  

خفته وقت به پا ایستادن است کیروی    
 

*** 
 

که سروش به قد و باال نیست           آن  
و با من نیستبا همه راست است   

            فراخ و سیمینیش ِدان  جامه
 همه را جای هست، ما را نیست

 بوالعجب طاعتی که من دارم          
ز خوان یغما نیست  که نصیبم  
آن شور است           من چون ِی  بخت ماهی  

اش به دریا نیست که به جز حسرت  
 ای به زیبایی از جھان ممتاز          

مکن که زیبا نیستوفایی  بی  
 گر تو از دوستان، شکیبایی          

شکیبا نیست ِدوستان را دل   
گذرد           بی تو بر من شبی نمی  

 که عمودم چو سنگ خارا نیست
ات          کونای که همسنگ دروغ در   

آب در مشک هیچ سقا نیست   
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 بر سر بوق ما چرا نروی؟          
 مگرت خاطر تماشا نیست؟

ام نگارینا          ه گنه کردهچ  
که تو را برگ صحبت ما نیست؟   

ای برگرفتن از دهنت           بوسه  
 حسرتم در لب است و یارا نیست

گیری کن           به جماعیم دست  
 که مرا بیش از این تمنا نیست

 
*** 

 
بینم        ز چشم مست تو امید خواب می  

نیست تو خوش بخفت که ما را قرار خفتن   
توانم کرد        به دیدن از تو قناعت نمی  

 حکایتی دگرم هست و جای گفتن نیست
 

*** 
 

 زر به امرد کسی دهد به گزاف          
 که نداند طریقت زردشت

 هر کجا سروقامتی بینی          
 چشم در وی کن، خیو در مشت

اش دری و نه شلوار           کونچون نه   
ـشتُاهد کـات کسی نخو گناه بی  

باشد           ور جماع آرزوت می  
 تا به خاتم فرو کنی انگشت

 حاصل آن بیش نیست آخر کار          
 که شود با تو نرم، کنگ و درشت
 گر تامل کنی بدان ماند         

که خری را خری رود در پشت   
 

*** 
 

ریخت به دشت        دی مردکی آب پشت می  
درنگذشت گفت و از این حدیث می می  

باید بود           کار می باری چو گناه  
ن پلشتکو که در ،هم در کف پاک به  

 
*** 
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 تتری گر کشد مخنث را         
تتری را دگر نباید کشت   

 چند باشد چو جسر بغدادش         
آب در زیر و آدمی در پشت   
 

*** 
 

 قلتبان تا به یاد دارد جفت          
فتخیر در حق او تواند گ  

 
*** 

 
 مردکی را که زن طالق افتاد،         

شوهری دیگر اتفاق افتاد   
اش           دست آن بر سر از جفای زن  

ر این در میان طاق افتادکی  
 

*** 
 

 آن شیفته را چو باد در بوق افتاد         
رنگ بر باد بداد آن گنبد سیم   

 از بھر مناره بادیه وقف بکرد          
س را ندهادَد خدای کـب ی همسایه  

 
*** 

 
 آن عھد به یاد داری و دولت و داد         

کردی یاد؟ چاره نمی کز عاشق بی   
بگریختی که کس چون تو نبود           آنگه  

بیامدی که کس چون تو مبادومروز   
 

*** 
 

 گفتم که بیا پیش من ای حورنژاد         
ام خواهی داد گفتا که بیار تا چه   

دعا کند به تو مادر من          گفتم که  
گفتا به دعای مادرم خواهی گاد؟   
 

*** 
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ات ببرد          ترسم که بنفشه آب سیب  
ات ببرد فریب بازار جمال دل   

ی دفتر حسن آن خط زشت         بر حاشیه  
منویس که رونق کتیبت ببرد   
 

*** 
 

 از می طرب افزاید و مردی خیزد          
کی و سردی خیزدوز طبع گیا خش  

سفید           کونی سرخ پیچ و در  در باده  
 کز خوردن سبزروی، زردی خیزد

 
*** 

 
 هر کس که به بارگاه سامی نرسد         

از بخت سیاه و بدکالمی نرسد   
ست نماز           عمر خود نکرده همگر که به  

 شک نیست که همگر به امامی نرسد
 

*** 
 

باشد؟          دیوار چه حاجت که منقش  
یا عود و شکر بر سر آتش باشد؟   

باید؟         دانی که به عیش ما چه در می  
زند خوش باشد این مطرب اگر نمی   
 

*** 
ای نباید داد          زر به خر کنده  

اش نه معتدل باشد که مزاج   
نیک بود         خایـهدوستی تا به   

ور نه تیمار و درد دل باشد    
 

*** 
م امردی سی ساله چون تو در عالم         ندید  

این، آخرالزمان باشد ای چون عجوبه   
هفته در قفا بندند            اگر دو دست تو یک  

ی دگرت ریش تا میان باشد به هفته  
 

*** 
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 دوش گفتم ز عشق توبه کنم         

که گه رفتن از جھان آمد   
 توبه کردم ازین سخن که مرا        

ستان آمد ن یار دلیاد آ    
ن او بردم          کوبر زبان نام   

ر را آب بر دهان آمدکی  
 

*** 
 

 حریف عمر به سر برده در فسق و فجور          
 به وقت مرگ، پشیمان همی خورد سوگند،

 که توبه کردم و دیگر گنه نخواهم کرد         
تو خود دگر نتوانی، به ریش خویش مخند   
 

*** 
 

ان داوودی عجب نیست،          بر این الح  
 که مرغان در هوا حیران بمانند

ای، والاله اعلم           تو آمرزیده  
اند زبان که اقلیمی به خیرت هم  

 
*** 

 
ام سپیدی بفزود          چون دید که پیری  

برگشت و ارادتی زیادت ننمود   
ام زود          گفتم که اگر سپید شد موی  

آن است که بود مشکر است که دل ه   
 

*** 
 

اند و خدا ناخشنود         خلق از تو به رنج  
بارد و بر گبر و جھود لعنت به تو می    

زایید          سر زخم نگوید که چرا می  
که نه مه به تو آبستن بود ایهخآن    
 

*** 
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آید           این ریش تو سخت دیر برمی  
آید ات به زیر بر می موی زنخ  
آرم یاد          تو می نکوچون  با این هم  

آید بر می رکیآبم  به دهان   
 

*** 
 

 مردکی صافی از غرض باید          
 تا گواهی ازو درست آید

 
*** 

 
کی خواهم دید؟         سرو قد تو خمیده  

کی خواهم دید؟ لعل لب تو مکیده   
 پیراهن تو به تن خیالی دیدم          

هم دید؟کی خوا هشلوار تو را کشید  
 

*** 
 

گنجد          قلم به یاد تو در مشت من نمی  
ست در دوات امید که دیر شد که نرفته   

گار و هنوز          وات سیه کرد روزتو را د  
رود مداد سپید مرا ز چشم قلم می  

 
*** 

 
           نیدای معشر یاران که رفیقان م

منغص نکنید خویشتنعیش خوش   
داند زد          این مطرب ما نیک نمی  

اش بزنید جاش برون کنید و نیک زین  
 

*** 
 

ناب مریز        ِای دیده، به هرزه لؤلؤ   
آب مریز چو زر، اشک چو خون ِبر روی   

است که از پس خوشی ریزند آب            شرط  
ای، آب مریز تو هیچ خوشی ندیده  

 
*** 
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 عمرت دراز باد که کوته کنی نفس          

ت شفیع همی آورم که بسپیغمبر  
اصول           برد سخن سرد بی مغزت نمی  
کند سر زوبین چون جرس دردت نمی  

برج کبوتران           ِخدای گو در  خانه  
 بگشای، یا بکش که بمردیم در قفس

 گر چه شب است و مردم اوباش در کمین       
زندان ازین بتر نکند شحنه یا عسس   

ابروی ترش توست    ی کھن که بر  آن سرکه  
گر انگبینش شود، ننشیند بر او مگس   

ای          گر بشنود کسی که تو پھلوی کعبه  
حج تا گذارده شود از کعبه بازپس   
 

*** 
 

جنس خویش می طلبی در جھان کسی         هم  
کس در زیر آسمان نبود چون تو هیچ  

شمردن دانا به وقت نزع             سعدی نفس   
همنفسگانی با غیر ز زندتر  خوش  

 
*** 

 
ی دیبا           روی زیبا و جامه  

 عرق و عود و رنگ و بوی و هوس
همه زینت زنان باشد           این  

ه زینت بسخایر و کیمرد را   
 

*** 
 

 آمد به نماز آن صنم کافرکیش          
 ببرید نماز مومنان و درویش

ریش           گفت امام مستمند دل می  
دمی، وی از پیشُکاش من از پس بـ ای  

 
*** 
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جوی        ام که زنی شوخ و جنگ روزی شنیده  
 با کدخدای خانه همی گفت در وثاق

ردمی         َکای خالی از مروت و فارغ ز مـ  
در رواق  ی همسایه مردم  ز بوی قلیه  

 جور زمانه پیش من آری و درد دل          
تناقجای دگر روی به تماشا و اع  

نماند          بردنمبیش احتمال جور و جفا   
صداق همتخوا بده که نمی بیزاریم   

 گفتا که یار محترم و جان نازنین         
دهد دل من صبر بر فراق فتوا نمی   

 گفت ای دغای ابله و قواد قلتبان        
ْو نان و جامه نباشد، کم از طالق؟ رکیچون    
 

*** 
 

در هم          در منظور موافق روی  
دارند و من هم کس دوست می همه   

د، آن را مھیا          َـوبرا   هر آنچ این  
د، این را مسلمَوبرا  هر آنچ آن   

 رفیق حجره و گرمابه و کوی          
 به صحرا با هم و در خانه بر هم

 مقدم در موخر برده تا ناف         
 دگر بار این موخر، آن مقدم

ستی و مھربانی          نھند از دو  
، که مرهمیکدیگرآن بر ریش  چون  

داری همه عمر           گر این صرفه نگه   
رهمِنه دینارت زیان باشد نه د  

آن در خانه باشد کدخدا را           چون  
ای کم ز سرمایه نباشد حبه  

رویان دوست دارم           من این پاکیزه  
 اگر دشمن شوندم اهل عالم

ی را که در مشتی نگنجد          ستَبد  
 چو انگشتی فرو برده به خاتم

ـل یک چشم عریان اوفتاده          َکـ  
 چو اعرابی به سر در چاه زمزم

کس را که یاری در کنار است          هر آن  
مخور غم: اش نباشد، گو اگر هیچ   

شمارند           مقنع بی ِعروسان   
 عروسی را کنار آور معمم
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چون بیرون کنی شلوارش از پای         که   
ست شلغم تو پنداری که خرواری   

اش درسپوزی           دگر باری چو نقب  
اش آید چو شبنم عرق بر عارض  
ام          سوار پھلوان من آن تازی  

که در زیرم بنالد رخش رستم   
 اگر دانی که دنیا غم نیرزد          
 به روی دوستان، خوش باش و خرم

 نظر بر روی منظوری حرام است          
مَهندُم پشتشکه نتوان خفت بر   

 حجاب نام و ننگ از پیش بردار          
نپوشاند ز محرم نکوکه محرم   

 وصال دوستان میخ است و دیوار          
 حدیث دشمنان باد است و پرچم

 اگر محکم ببندی بند شلوار         
هنوزت عقد صحبت نیست محکم   

 دو دست و هر دو زانو بر زمین نه          
کنی خم اگر پشتی به خدمت می  

زاد، ناچار           هر آنک از پشت آدم  
د بر پشت فرزندان آدمَوَر  

 طریقت خواهی از سعدی بیاموز          
 ره این است ای برادر تا جھنم

 
*** 

 
 بشنو سخن فراخ و دل تنگ مکن          

که برنجد ز سخنکان دوست نباشد   
ن          ُنده درخت مھربانی از بَای کـ  

 شاید که فراموش کنی عھد کھن
 

*** 
 

 تا چه آید بر من از حمدان من          
ر من بر جان منکی وز بالی  

 چند سرگردانی مردم دهد         
چشم سرگردان من یک  ِل َاین کـ   

ای           ام بدرد قحبه گه گریبان  
نگی بشکند دندان منَگاه کـ  
ام از حد درگذشت          درمان درد بی  
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است از درد بی درمان من  غافل   
برگ خندان آورد          گویی آن گل  

ی گریان من رحمتی بر دیده   
او          ِخود در آن  ِگه ببینم این   

من ِدولت این باشد که گردد آن    
گذارم تا شبی           روز حسرت می  

دش را تر کند باران منگنب  
 دو عنابی در میان پای او          

 سھمگن باشد به بادنجان من
زنم           اش می روز و شب دستان عشق  

 وان دو دستی فارغ از دستان من
بگو        : هر چه خواهد هر چه گوید، گو  

از بدی و نیکویی در شان من    
تن نتوان فروخت         جز متاع خویش  

ین بضاعت بود در انبان منا    
 

*** 
 

 ماه منظور آن بت زیبای من          
 سرو روزافزون مھرافزای من

 کاندر این شھر از کمند زلف اوست          
پیمای من بند بر پای جھان  
رویی سرخوش است          هر کسی با ماه  

باالی من ست هم نگیَمن کـ ِآن    
           خَنـَدانی دارد آن سیمین ز جامه

شود کاالی من کاند آن گم می  
 گر بیفتد باز نتوان یافتن          

 در جوال وسع او خرمای من
 ور به عمری دست در گردن کند         

اتفاقن رای با رای من   
اش برم          کوندارم که بر  دوست می  

تر عضوی از اعضای من نازنین  
    ام با خوی او، کز جوی او        راضی

 کم نخواهد بود استقسای من
کند          این قیامت بین که عارف می  

تا کجا باشد قیامت جای من   
 

*** 
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 جامع هفت چیز در یک روز          
 نه عجب گر بمیرد آن دابه

 سیر بریان و جوز و ماهی و ماست         
 تخم مرغ و جماع و گرمابه

 
*** 

 
    رویان        تا، دل ندهی به خوب

 کز غصه تلف شوی و رنجه
ر ندانی          َـدَقــ آخر لغت این  

اندرون پنجه؟ ُکاراحة   
 

*** 
 

تر از روی تو باغی بودی           گر خوب  
ام همه روزه راه آن پیمودی پای  

ات نیست که خشنود کنی           مَرَچندان کـ  
 درویشی از از آن باغ به شفتالودی؟

 
*** 

 
ندهی           می آفتابی و نور  

رخواره زن، ابریکیابری ای   
ات خوانم و نه ای مومن           مومن  

رخواره زن، گبریکیگبری ای   
چو روبه و شیری          به جدل هم  

رخواره زن، ببریکیببری ای    
 به مذاق جھانیان تلخی          

رخواره زن، صبریکیصبری ای   
 

*** 
 

بری           گی با دل بسته خوش بود دل  
تری رویی، مھربانی، مه ماه  

اش لطیف           جمجمی مردانه در پای  
 بر سرش خربندگانه میزری

 امردی کو را پالسی در بر است          
ترست از دختری در چادری خوش  

 دختران را زر و زیور حاجت است         
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 تا برانگیزند مھر شوهری
      بوی      خط زنگاری و خال مشک

اش زیوری باید به حسن در نمی  
 مقنعی گر حورئی بر سر کند          

 من گلیمی دوست دارم در بری
 وان گلیم از پیش بستن بر قفا          

 شرح آن چون من ندان دیگری
 تا چو در روی اوفتد سیمین زنخ          

 زیر وی گسترده باشد بستری
 شاهد مطبوع شھری را بسست          

 آفتابی بس بود در کشوری
 پادشاهان خواب بر منظر کنند          

 عارفان بر پشت زیبا منظری
ن توست          کواین عصا کاندر میان   

 بشکند گر آهنین باشد دری
 بیش از این در نامه نتوانم نوشت          

 این حکایت را بباید دفتری
 

*** 
 

    خواستم تا زحلی گویم و منحوس تو را    
تری باز گویم نه که صد بار از او نحس  

 ملخ از تخم تو چیزی نتواند که خورد         
گی تخم ملخ را بخوری که توز گرسنه   
 

*** 
 

رفت و هزار دیده با او           می  
چون شکری لبی و پوزی هم  

اش دمیده           باز آمد و عارض  
 مانند شبی به روی روزی
بازی          چندان که نشاط کرد و  

 در من اثری ندید و سوزی
رم بیار و بادام         َکــِگفتا شـ  

  زیگوگفتم نخرم سرت به  
 تو پار گریختی چو آهو         

سال بیامدی چو یوزی وم   
 سعدی خط سبز دوست دارد         

دوزی نه هر الف جوال   
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*** 

 
دارم که یک شب          تو را من دوست می  

روزی ات کشم تا نیم وشدر آغ   
 مراد از عاشق و معشوقی این است         

وگرنه مادری دارم چو یوزی   
 

*** 
 

 خوش بود عیش با شکر دهنی          
روی و یاسمن بدنی ارغوان  

دکان           سرای و هم روز و شب هم  
 در دکان مرد و در سرای زنی

 گاه بر هم نھاده دست ادب        
ایستاده در چمنیچو سرو  هم  

ان تنگ خفته در آغوش           گه چون  
 که دو تن را بسست پیرهنی

آن شد سخت           دان چون میل در سرمه  
شمع در لگنی ِکه بن   

گز خورده سیم تن تا ناف           نیم  
 وز منی در میان پای منی

خسروان را نیست           ِتخت زرین   
تنی آن طراوت که پشت سیم  

 من به بوسی رضا دهم؟ هیھات          
 نادر است این سخن ز مثل منی

ای در میان هر دو سرون           زخمه  
 به که هفتاد بوسه بر دهنی

 سخن این است، دیگران را گوی         
تا بگویند هر یکی سخنی   
 

*** 
 

بران یغما           ی دل ای فتنه  
ی لعبتان چینی وی طیره  

بیدند          ِدرخت  خوبان جھان  
راستینی ِتو سرو روان    

ات نیست           بر پشت زمین مقابل  
 هر گاه که روی بر زمینی
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 ای بر همه مھربان و مشفق         
گینی؟ با ما به چه جرم، خشم   

 هر گه که چو دوستان مخلص          
 بر خاک نھی ز لطف بینی
   گاه        هر جور و جفا که بینم آن

نازت بکشم که نازنینی   
 شک نیست که من تو را شکستم        

گر خود همه کوه آهنینی    
 

*** 
 

 گر بر سر بوق من نشینی         
ی کازرون ببینی دروازه   
 

*** 
 

 ای خواجه اگر با خرد و تمکینی          
زدن کار دگر نگزینی جز جلق  
  تر از این بود که همگام جماع         چه خوش

ه فرو بری، سرش را بینیخایتا    
 

*** 
 

ر          ....هر که در کودکی بخورد   
 چون کالن شد دهد به خورد دگر

 عوض هر چه داده در خردی         
ن امردی بردیکور در کی   

که پیری و ضعف حاصل شد          چون  
شیخ رفت و به گوشه واصل شد   

 گشت درویش کامل آن مأبون          
ن ...به خود واصل آن ز نکبت  شد  

ر بود           کین و کوبس اثرها به   
که زیر بود مرشد کامل آن  

 هر چه مرشد تو بینی اندر دهر          
ی شھر ن شوند شھرهکوجمله از   

تر بدادندی           ن بیشکوهر که   
 نام مرشد بر او نھادندی

 
*** 
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 حکایت

 
    عارفی چشم به رویی داشت       

 خاطر اندر شکنج مویی داشت
گیر           پسر زورمند کشتی  

چشمی که بگسلد زنجیر شوخ  
 چند روزش به سعی اندر شد          

 تا شبی خلوتی میسر شد
آلود           دست بردش به سیب مشک  
 چند نوبت گرفتار شفتالود

 خواست تا درون شلوارش          
 در برد تیر تا به سوفارش

ی تندخوی بود و درشت          امرد  
 سخن از تازیانه گفتی و مشت

 گفت من تن به ننگ در ندهم          
 روی آزاده بر زمین ننھم

 اینک ار قانعی به بوس و کنار         
من غالم توام، بیا و بیار   

 گفت راضی شدم بدین پیمان         
ای درخت جوان و سرو روان   

گیرم         قدر بس که در برت  این  
رم برت می پیش باالی دل   

 این بگفتند و امن حاصل شد         
آمد اندر کنار و واصل شد   

 لب به لب بر نھاد و کام به کام          
 چون دو مغز اندرون یک بادام

 دست در گردن آورید به ذوق          
 جان حمدان به لب رسید ز شوق

      ناگھان سر ز حکم بیرون برد     
ن بردکودر کنارش گرفت و در   

 صبر مغلوب و عشق غالب شد          
 تا به دسته درفش غایب شد

هیھات، خون خود خوردی          : گفت  
ست و نامردی؟ این چه نااهلی  

 دل ز کف رفته بود و کار از دست          
 خیره نتوان گذاشت یار از دست

اش           درمی چند ریخت بر مشت  
اش بازو به زر توان کشت سخت  
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 خانه تسلیم کرد شھرآشوب          
کوب رود، می گفت تا میخ می  

 عارف اندر نشاط و ناز آمد          
 تا به منزل برفت و باز آمد

یاران و دوستان برد          ِبر   
به حریفان دیگرش بسپرد   

ش بردادند           ای هر کسی بوسه  
در دادندای تا به ناف  شافه  

 این یکی کرد دعوی یاری          
داری وان دگر دوستی و دل  

ای در میان قوم افتاد           فتنه  
 که برآمد بر آسمان فریاد

 تا شد از سنگ و صعقه و سیلی          
گان نیلی گردن سبزخواره  

پیر قلندری رفتند           ِبر   
 ماجرایی که بود درگفتند

تفکر بود          سر فرو برد و در   
 سر برآورد و تربیت فرمود

 گفت در دین اهل دریوزه          
 بیست پا را بس است یک موزه

 جمله را این سخن پسند آمد          
درمند آمد ِداروی ریش   

 سجده کردند هر یک از طرفی          
 بیت گفتند و بر زدند کفی

اش نیامدی به زمین           که پشت آن  
اقبت بر زمین نھاد جبینع  

رخ نیز در حشیش آمد           الله  
خورد تا به ریش آمد ر میکی  

 بعد از آن توبه کرد و استغفار         
د ناچارَوُگان ب چاره صبر بی   
 

*** 
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 حکایت

 
 آن شنیدی که در بالد شمال          

مال؟ بود مردی بخیل و صاحب  
           روی و بدخو داشت دختری زشت

چیز جامه نیکو داشت کز همه  
 زشت باشد دبیقی و دیبا          

 که بود بر عروس نازیبا
 با جوانی چو لعبت سیمین          

 عقد بستش به مبلغی کابین
عشرت بود          ِخلوت که وقت  ِشب   

شک اندودُعرق عود کرد و م  
دغل           ِست ُرُنقره اندود بر د  

ه به گند بغلعنبرآمیخت  
ی زنگار بر در داشت           پرده  

صفا برداشت ناگه از روی بی  
 فال بد باز بود و طالع زشت          

 در دوزخ به روی اهل بھشت
شب روی کرده بر دیوار           همه  

اش دیدار تا نبایست دیدن  
فرسای           بارها نوعروس جان  

اش زدی که در آی دست در دامن  
از بخت خود برآشفتی           پسر  

 زهرخندان به زیر لب گفتی
 تو مناره ز پای بنشانی          

 شھوت من کجا بجنبانی؟
ام از لقای تو به           الموت ملک  
ام گو بزن، تو دست منه عقرب  

 تا به صبح از شراب فکرت مست          
زدی بر دست دست الحول می  

           گاه ستیز بامدادان نه جای
 که تحمل کند، نه پای گریز

 مدتی صبر بر مجاهده کرد          
 عمر ضایع  در آن مشاهده کرد

 عاقبت درد دل به جان برسید          
 نیش فکرت به استخوان برسید

ی خویش           با پدرزن نمود قصه  
شناس و خیراندیش کای مصالح  
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روز بنده پروردی           تا به ام  
ربانی و مردمی کردیمھ  

های دراز           ات به سال شکر فضل  
 نتوانم به شرح گفتن باز

 گر توانی دگر بفرمایی          
ام از بند غصه بگشایی پای  

 زن و مرد از برای آن باشند          
آویز و مھربان باشند که دل  

ام نه او خرسند           نه من آسوده  
دتن مپسن زحمت ما و خویش  

:         سر بر آورد و گفت پیر کھن  
جان بابا سخن دراز مکن   

 یا بسازی به رنج و راحت دهر          
هرَیا به زندان شوی به علت م  

 چون جوان این سخن شنید از پیر          
تدبیر متحیر بماند و بی  

 استعانت به کدخدایان برد          
 مبلغی مرد و زن شفیع آورد

به هیچ بر نگرفت          همگنان را   
 هر چه گفتند هیچ در نگرفت

بند بال چو چاره ندید           پای  
 بحر اندیشه را کناره ندید،

 خواهرش را دل آورید به دست          
 مھر ازو برگفرت و در وی بست

اش کرد           تا شبی پای در دواج  
اش کرد دان عاج میل در سرمه  

دربست           کودک از کودکی فغان  
 به درستی زرش دهان در بست

 روی بر خاک و جفته بر افالک          
ه چه باک؟خایچون سرش رفت تا به   

 روی در روی و دست در گردن          
 ناف بر ناف و دسته در هاون

 بعد از آن با برادرش پیوست          
اش بگسست بند شلوار عصمت  

           خانه خالی و دنبه فربه دید
 گربه برجست و سفره را بدرید

نصیب هم نگذاشت           مادرش بی  
اش به آسمان برداشت هر دو پای  

 عمه را نیز شربتی در داد          
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ای بنھاد خاله را نیز شافه  
داری           آن به دل دایه را هم چون  

خواری، مھربانی نمود و غم  
    اش را        گاه تا بدانست خواب

اش را خانه معلوم کرد و راه  
جا برد           آدینه شمعی آن ِشب   

ش در میان پا برد نیم شمعی  
 نو بلوغی که بود شاگردش          

آن کردش چون بردوانید هم  
 خوابنیدش به لطف در زانو          

ما کانو َکیف  ُاالمرَ ضیُقــ  
کرد           اندام ناخوشی می نازک  

کرد و سرکشی میبدلگامی   
 عاقبت رام چون ستورش کرد          

ن چون بلورش کردکور در کی  
چه باز نتوان گفت           کرد و رفت آن  

ـفتُتر نشاید س ر از این خوبُد  
اش پرداخت           بعد از آن با کنیزک  

 کار او هم به قدر وسع بساخت
اش          ای درغ ریخت در مشک پاره  

اش ز دیگران رشکتا نیاید    
 خویش و پیوند، هر که را دریافت          

 همه را در قفای و رو انداخت
 بوق رویین در آن قبیله نھاد          

چو شمشیر قتل در بغداد هم  
گان بدانستند           همه همسایه  

توانستند منکر نمی ِنھی    
 چند بانگ دهل نھان ماند؟          

ن ماندشنعتی خواست تا جھا  
 آشنایان و دوستان رفتند          

اش گفتند حال پیش پدرزن  
دود برفت خاکساربر سر   

دکان ببست و زود برفت ِدر   
های قباله حاصل کرد           کیسه  

پھلوان آورد ِداماد  ِبر   
 گفت کابین و ملک و درخت و جھیز          

ات حالل کردم، خیز همه پاک  
نید از پیر          درمانده کاین ش ِیار   

تدبیر متحیر بماند و بی  
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گان بگردانید           آب در دیده  
تن را میان شادی دید خویش  
یا سیدی و موالیی          : گفت  

ام؟ چه فرمایی؟ چه گنه کرده  
نی،سخن مگو با من           گفت نی   

 یا تو باشی در این سرا یا من
          کاندر این خانه از قرایب و خویش 

درویش ِست جز من  کس نمانده  
 هر چه ماده در این سرا  و نر است          

کار، نرست از جفای تو نا به   
 گر شبی تاختن کنی بر من          

 دیو شھوت، که گیرت دامن؟
 گفت هرگز من این خطا نکنم          

 جفت شیرین خود رها نکنم
 یاوران آمدند و انبازان          

ای بر او تازان ر یک از گوشهه  
 جنگ با هر یک اتفاق افتاد          

 عاقبت صلح بر طالق افتاد
 از کمند بال بجست چو صید          

اش به جان نبود از قید که خالص  
گی بشکفت           اش به تازه گل روی  

گفت خرامید و زیر لب می می  
 حیف بردن ز کاروانی نیست          

ن به از گرانی نیستبا گرانا  
 زینھار از قرین بد زینھار          

!النار و قنا ربنا عذاب  
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