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لحظۀ با اندیشۀ بیدلی

ابوالمعانی بیدل
دل بیض ٔه طاووس خیال است بــــه برگیر
این صبح امیدیکه طرب مای ٔه هستیست
اقبال بـــــــه آتش همه یاس است ندامت
در محفل هستی منشین محــــــو اقامت
آســــــودگی دهــــرکمیـــنگاه تپشهاست
رنـــگ دو جهان ریختهاند از تــپش دل
مـــزد طلب اهل وفـــا وقف تلف نیست
امید به کوی تو همین خاک نشین است
حــــرفی ننوشتم که دلی خون نشد آنجا
بیحاصلی است آنچه زاسباب جنون نیست
بیدل به ره عشق ز منزل اثــری نیست

یعنی نفسی چـــــــند توهم درتۀ پـرگیر
بادی به قفس فرضکن آهی به جگرگیر
گرتاج به فرق تـونهد دست بــــه سرگیر
خمیازه بهار است نفس جــــام سحـرگیر
هر سنگ کـــــه بینی پـرپرواز شررگیر
بر هرچه زنی دست همان موج گهرگیر
ای شمع زآتش پـــــر پروانه بــه زرگیر
گـــوهـر سر مویم ره صحرای دگـرگیر
از نام ٔه مــن در پــر طاووس خـبر گیر
دستی کـــه نیابی به گریبان به کـمرگیر
تا آبلهای گــر بــرسی مفـت سفـــر گیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خــــــوابم از سر میبرد نام پر بالین مگیر
همنشین با من ز تشویش هوسها کین مگیر
بار بر دوش دل از ضبط نفس سنگین مگیر
کاروان صبح و سامان تــوقف خفته است
مشت خاکت از فسردن بر زمین جا تنگ کرد ای گــــران جان اینقدرها دامن تمکین مگیر
این خیال مبـــتذل را قــــــابل تضمین مگیر
حیف میآید به فکر یـــــاد من دل بستنت
طول وعرض دهربیش ازیک مژه تخمین مگیر
بر گشاد چشم موقوف است تسخیر جهان
زین بلندیهای دامن جـــــز غبار چــین مگیر
دستگاه عالم اسباب وحشت پرور است
صید اگر خواهی به جز پرواز از این شاهین مگیر
پرفشان رنگی به دست اختیارت دادهاند
عالمی پا در رکاب وهم عبرت خانهای است ای بهار آگهی رنــــــگ از حـنای زین مگیر
دست معذوری اگر گیری بـــه این آیین مگیر
ای بسا خاکی که از برداشتن بر باد رفت
آیـــــنه هـــرچند دل باشد ،مبین مگزین مگیر
بیتکلف تابع اطـــــوار خودبینان مباش
تــا تـــوانی ترک صحبتها گـــرفتن کین مگیر
از نفاق دوستان بیدل اگــر رنجت رســد
غزل شمار ٔه 1708
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