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 جوییدش 1اگر گُم گردد این بی دل، از آن دلدار

 یدش وگر اندر رَمَد عاشق، به کویِ یار جوی

 وگر این بلبلِ جانم بپَرّد ناگهان از تن

 ز هر خاری مپرسیدش، در آن گلزار جوییدش 

 اگر بیمارِ عشق او شود یاوه از این مجلس 

 به پیشِ نرگسِ بیمارِ آن عیّار جوییدش 

 وگر سرمست دل، روزی زند بر سنگ آن شیشه 

 جوییدش  2به میخانه رَوید آن دَم، از آن خَمّار

 که گُم گردد، هَال ! زنهار می گویم: هر آن عاشق

 3«بَرِ خورشیدِ برق اندازِ بی زنهار جوییدش» 

                                                 
۱

 دلدار: مقصود خدا است. -

۲
   خَمّار: می فروش. -

۳
زنهار مصراع اول: در اصل فریاد همرراه    -هال: حرف ندا، آگاه باش.  -

آمرده اسرت. در   « آشراارا »، «به صرراحت »با درد است ، اما اینجا به معنی 
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 وگر دزدی زند نقبی ، بدزدد رختِ عاشق را

1میانِ طُرّۀ مُشاینِ آن طرّار جوییدش
 

 بپرسیدم به کوی دل ز پیری من از آن دلبر

 اشارت کرد آن پیرم که در اَسرار جوییدش 

 آری،» گفت: « ویی اَسرارباهلل ت»بگفتم پیر را: 

 2«منم دریای پُر گوهر، به دریا بار جوییدش

 زهی گوهر که دریا را به نورِ خویش پُر دارد 

 مسلمانان !  مسلمانان !  در آن انوار جوییدش 

 چو یوسف، شمسِ تبریزی به بازارِ صفا آمد 

 «در آن بازار جوییدش »مر اخوانِ صفا را گو :  

                                                                                     

مصراع دوم : بی زنهار: بی دریغ. ]به هوش باش، به صراحت مری گرویم:   

، او را باید نرزد خورشریدی بجوییرد کره  آفترا       هر عاشق که گم شود، 

 زندگی بخش را بی دریغ )بی زنهار( بر همگان پرتو  می افاند. )خدا([

۱
طرّار: راهزن. اینجا به معنی   -طُرّه: زلف.   -نقب: راهی در زیر زمین.  -

 رهزن دل)= معشوق.(
  

۲
م:]من دریرای  دریابار: ساحل دریا.مصراع دو -باهلل: واهلل، به خداقسم.   -

دُردانره= دلبرر( را     -پر از مروارید)گوهر( هستم، آن دُردانه )دُرّ: مروارید

 در ساحل دریای من بیابید.[ 
  


