
دارویِ خواب

«دارویِ خواب» این روزها ذهنِ ما را به سمتِ داروهایی می برد که برایِ  مقابله
امروز  از طـرفی و بیـست و چهـارساعته سرهای دنـیای  خوریم. دردِ  خوابی می  با بی 
شکلِ به  گاه  نامنظم و  شبانه را  خوابِ  طرفِ دـیـگر   زندگی از  روشنایی و  بودنِ  
است. در اما چنــین نــبوده  روزگارانِ گــذشته  ناممکن می کــند. در  بیــمارگونه ای 
به گفته ی است .  شده  نوعی مرگ تلـقی  آفت ، غفـلت و  خواب اغـلب  ما  ادبـیاتِ 
کرد» . چـنـین ـنـگاهی مرگ می ـبـاید  خواب ـقـیاسِ  «خواجه ـعـبداهلل اـنـصاری»؛ «از 
امدادِ وشینِ  ـب گردنِ «خواب ـن به  های خـودمان را  ما نابرخورداری  که  شد  باعث می 
رحیل» بیاندازیم و از  «بختِ خوابْ آلود» سخن بگوییم، این  ـتعبیر در ادبِ ـفارسی
است می گـوید: وقتی ناامـید  حافظ  است.  کار رفـته  به  کـمابیش مـعادلِ  «حـرمان» 
است می گـوید: «بـختِ وقتی امـیدوار  آید» و  خواب برمنی  من از  که بـخت  «فـغان 
خواب آلودِ ما بیدارخـواهد شد ـمگر». این مثال ها ـهمه «ـپسا صوفیانه» و از ادـبیاتی
انتخاب شده اند  که سیطره ی ـتصوف بر آن بارز است. در همـین دوره وقتی که به
صوفیانه داخل می شویم آـنچه گـفتیم به ـمراتب شدّت می گـیرد و چـند قلبِ ادبیاتِ 
شویم و مواجه می  ـمارگونه»   ستیزیِ بـی نوعی «خواب  با  شود. چــنانکه  ـرابر می  ـب
امروز ما  که  به ـتـعبیری  یا  «سَهَر»  موجبِ  که  رـیـاضت هایی را ـمـشاهده می کـنـیم  
که «مـحـــمد بن ـمـــنوّر» در کـــتابِ وصفی  شود.  گوییم «ـبـــیدارخوابی» می  می 
پدرِ «اـبوسعیدِ ابی اخلـیر»  می نوـیسد، منونه ی مـبالغه آمیز و قولِ  «اسرارالتوحید» از 
پدر، دهد.  خوابی ـنشان می  خواب و بی  به  صوفیان را ـنسبت  که ـنگاهِ  است  خوبی 

شبانه فرزندِ خود را دنبال می کند که علتِ غیبت هایِ  پی در پیِ او را بفهمد:

شود و گوش دارم تا ـکجا می  شب اورا  قرار ـگرفت که یک  بران  .....خاطرم 
شد ، من برـخاستم و بر در چه کار است. یک شب چون او برخاست و ـبیرون 
بر وی اثرِ وی می رـفتم و ـچشم  بر  من  رفت  شدم. و هرـچند می  یرون  اثرِ وی ـب
رسید. داشتم. چنانک اورا از من خبر نبود. بو سعید می رفت. به رباطِ کهن 
شد شدم. او در «ـمسجـد-خانه ای»  رباط  بامِ  بر  من  شد و در بـبست.  رباط  در 
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به من  هاد. و  راپسِ در ـن چوبی ـف فراز کـشید و  است. و در  رباط بوده  که درآن 
شد. و در گــوشه ی آن فراز  کردم . او  احوالِ او می  ـبتِ  خانه مراـق روزنِ آن 
مسجد چوبی نهاده بود و رسنی در وی بسته. آن چوب برـگرفت و در ـگوشه ی
خود بـست و آن پایِ  رسن در  شد و آن  چاه  سرِ آن  بر  بود.   چاهی  آن مـسجد 
چوب که رسن در وی بسته بود به سرِ آن چاه فراز نهاد. و خویشنت را از آن چاه
بیاویخت، سرزیر، و قرآن ابتدا کرد. و من گوش می داشتم. سحرگاه را قرآن
چاه برکـشید. و رسانید، خویـشنت از آن  آخر  به  قرآن  چون  بود.  کرده  خـتم 

  تصحیحِ دکتر شفیعی کدکنی) ۳۰/۳۱( باب اول ، ص چوب هم برآن قرار بنهاد ...... 

خود را خواب،  برای جـلوگیری از غلبه ی  که  جوانی را می بینـیم  ما  صحنه!  این  در 
صبح تا بامـگاهِ  خود را  قرآنِ  ذکر و  با چـشمانِ خونـبار  آویزد  و  چاهی می  سروته از 
شکنجه خودآزاری و  با  قدر هـمراه  خواب همیـشه این  با  اما  مـقابله  بیـمه می کـند. 
شراب برایِ نخواـبــیدن  بر ادبِ ـفــارسی  سیطره ی ـتــصوف  است. ـپــیش از  ـنــبوده 

می نوشیدند. منوچهری هم سبُک و هم سنگینِ آن را سودمند می داند:

مِی بباید که کند مستی و بیدار کند 

 چه مویزی و چه انگوری، ای نیک حبیب

خوابی) (به مـعـنایِ دارویِ بی  خواب  «می»  دارویِ  که  نه تـنـها  شعرِ ـمـنوچهری  در 
است بلکه شادی و انبساطِ ناشی از آن خوابِ  همسایگان را هم به هم می ریزد:

از آوازِ ما خفته همسایگان

بی آرام گشتند در خواب ها

آسمان بر  جام  عکــسی  نورِ  ـراتر می رود و  از   هم ـف آدمی  ـیداری از  این ـب ـگار  و اـن
بر شود و پـرتوِ آن همـچون مهـتاب  افزوده می  ستارگانِ فـلک  بر  ستاره ای  می افـتد، 

دیوارِ خانه خواهدتابید:

برافتاد بر طَرْفِ دیوارِ من 

ز بگمازها نورِ مهتاب ها

منجم به بام آمد از نورِ می
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گرفت ارتفاعِ سُطُرالب ها

پیش از سیطره ی کاملِ ادبیاتِ صوفیانه یـعنی ـقبل از آغازِ قرنِ هـفتمِ ـهجری «ـبیداریِ
ــعراجِ ــبه و غـــیر از ـم ذکر و مراـق ــدست دادنِ خـــلوتِ  ــست غـــیر از ـب شبانه» می تواـن
وجد و تـوصیفِ شور و  که هـنوز الیقِ  شود  صرف  برای کـارهای دـیگری  یامبرگونه  ـپ
هرروز که منی تواـنـست هــرشب و  ـته  ـیدارخوابی هایی» الـب ـین «ـب ـاشد. چـن شاعران ـب

تکرار شود، به قولِ «عنصراملعالی» در قابوسنامه:

تو ـخسته ....چون همه روز نخسبی و همه شب بیدارباشی روزِ دـیگر اعضایِ 
 اندر ترتیبِ شراب خوردن و ...)۱۱(باب و رجنورباشند، از رنِ نبید و از رنِ بی خوابی . 

سیطره ی ـکـاملِ شعرِ ـپـیش از  ـیداری را در  شب های ـب شاید مـهـمترین ـمـوضوعاتِ  
چه با آن  کرد و نـسبتِ هـریک را  شادی» خالصه  غم و  تـصوف بـتوان در «هـمّت و 
پس از سیطره ی ـتصوف اتفاق می اـفتد سنجید. برایِ این کار «ـمنوچهریِ داـمغانی»
گذارد. در موادِ الزم را در اختـیارِ مامی  خوبی  قرنِ پنـجم به  جوامنرگِ ابـتدای  شاعرِ 
شعرِ او ـبعد از ـتوصیفِ طبیعت مـهمترین سخن حـکایتِ شب های ـبیداری و ساخنت

و نوشیدنِ شراب است.

ـاشد چــنان که ـشانه ی«هــمّت» ـب ـواند ـن شبانه می ـت که گــذشت  بیداریِ  هــمانطور 
فرخیِ سیستانی می گوید: «به وقتِ آنکه همه خلق گرمِ خواب شوـند/تو در شتابِ
سفر بوده ای و رنِ سَهَر» و این ـهمّت اگر برایِ یک ـپادشاه کشورگشایی ست برای

شاعر تا صبح راندن و رسیدن به محضرِ اوست:

شبی گیسو فروهشته به دامن

(باسربندی سیاه و تاجی از قیر)پالسین مِعجَر و قیرینه گَرزن 

بکردارِ زنی زنگی که هرشب

بزاید کودکی بلغاری آن زن....

(اسبی)مرا در زیر ران اندر کُمِیتی  

 نی و سرکش نی و توسن....(بدلگام)کِشنده 

دُمش چون تافته بندِ بریشم
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پس از سیطره ی ـتصوف اتفاق می اـفتد سنجید. برایِ این کار «ـمنوچهریِ داـمغانی»
گذارد. در موادِ الزم را در اختـیارِ مامی  خوبی  قرنِ پنـجم به  جوامنرگِ ابـتدای  شاعرِ 
شعرِ او ـبعد از ـتوصیفِ طبیعت مـهمترین سخن حـکایتِ شب های ـبیداری و ساخنت

و نوشیدنِ شراب است.

ـاشد چــنان که ـشانه ی«هــمّت» ـب ـواند ـن شبانه می ـت که گــذشت  بیداریِ  هــمانطور 
فرخیِ سیستانی می گوید: «به وقتِ آنکه همه خلق گرمِ خواب شوـند/تو در شتابِ
سفر بوده ای و رنِ سَهَر» و این ـهمّت اگر برایِ یک ـپادشاه کشورگشایی ست برای

شاعر تا صبح راندن و رسیدن به محضرِ اوست:

شبی گیسو فروهشته به دامن

(باسربندی سیاه و تاجی از قیر)پالسین مِعجَر و قیرینه گَرزن 

بکردارِ زنی زنگی که هرشب

بزاید کودکی بلغاری آن زن....

(اسبی)مرا در زیر ران اندر کُمِیتی  

 نی و سرکش نی و توسن....(بدلگام)کِشنده 

دُمش چون تافته بندِ بریشم



سُمش چون زآهن و پوالدْ هاون

(اسب را یورمته پیش بُردم)همی راندم فَرَس را من به تَقریب 

چو انگشتانِ مردِ ارغنون زن

سر از البرز برزد قرصِ خورشید

(کمین گاه)چو خون آلوده دزدی سر ز مَکمَن....

رسیدم من به درگاهی که دولت

ازو خیزد، چو رُمّانی ز معدن

به «معـنایِ متـفاوتی از صوفیانه تـبدیل  یاتِ  عدها در ادـب مفـهومی چنـین از «هـمّت» ـب
هم درونی برمی ـخـاست و اـلـگویِ ـکـلّیِ آن  نوعی ـجـهدِ  که از مراـقـبه و  شد  ـهـمّت» 
سفری  بود درونی -چه بسا در خلوتِ بیداری های شبانه- برای رسیدن به متنایی که
که این ـبـاشد  درست  شاید ـقـضاوتِ  پذیرفته ـنـبود.  قِ آن ـهـیچ ـچـیزِ دـیـگری  جز حتقُّ
کرد. خود هــضم  ازخود» را در  کامال آن «هــمتِ پــیش  صوفیانه»  مفــهومِ «همّتِ 
جایگزین شدنِ دشمنِ اصلی از بیرونی به درونی و سلوکِ اصلی از بـیرونی به درونی
تکلیفِ همّتی را معلوم می کردکه می خواست از رویِ این دشمن ـبگذرد و به جایی

که می خواهد برسد. 

که امّا اگر به ـمنوچهری و دورانِ او برگـردیم به ـغیر از «ـهمّت» دو چـیزِ دـیگر ـهست 
با دومی ـهــمراه  این  که  «شادی»   «غم»  و  پُر می ـکــند؛  شب های ـبــیداری را 
به آدمِ «غم»  بیـشتر  شود.  درمقـابلِ آن  دوستانه حـاصل می  می گُـساری و در جـمعِ 
سعدِ فرادی - از جـنسِ  «مـسعودِ  سلولِ اـن تاده در  زندانی  -اـف یک  ها می چـسبد؛  تـن
ـگار فراق» اـن خانه ام  شد و هم  سَهَر  خوابه ام  داردکه بگــوید: «هم  سلمان» الزم 
سحر چـند سعدی  بعدها وقتی که این بیت را می گفت: « شبِ فراق که داند که تا 
سعد به همـین گفـتارِ مـسعودِ  است»  ند  زندانِ عـشق در ـب به  که  است / ـمگر کـسی 
نظر داشت، جوری که هر وقت می خوانیم ذهنمان خواه ناخواه از «سَحَرِ» سعدی به

» مسعودِ سعد متبادر می شود. «سَهَرِ

غیر از این،  «غم» می تواند چـشم های یک ـعاشق را تا صبح باز نگه دارد و از ـقضا

سُمش چون زآهن و پوالدْ هاون

(اسب را یورمته پیش بُردم)همی راندم فَرَس را من به تَقریب 

چو انگشتانِ مردِ ارغنون زن

سر از البرز برزد قرصِ خورشید

(کمین گاه)چو خون آلوده دزدی سر ز مَکمَن....

رسیدم من به درگاهی که دولت

ازو خیزد، چو رُمّانی ز معدن

به «معـنایِ متـفاوتی از صوفیانه تـبدیل  یاتِ  عدها در ادـب مفـهومی چنـین از «هـمّت» ـب
هم درونی برمی ـخـاست و اـلـگویِ ـکـلّیِ آن  نوعی ـجـهدِ  که از مراـقـبه و  شد  ـهـمّت» 
سفری  بود درونی -چه بسا در خلوتِ بیداری های شبانه- برای رسیدن به متنایی که
که این ـبـاشد  درست  شاید ـقـضاوتِ  پذیرفته ـنـبود.  قِ آن ـهـیچ ـچـیزِ دـیـگری  جز حتقُّ
کرد. خود هــضم  ازخود» را در  کامال آن «هــمتِ پــیش  صوفیانه»  مفــهومِ «همّتِ 
جایگزین شدنِ دشمنِ اصلی از بیرونی به درونی و سلوکِ اصلی از بـیرونی به درونی
تکلیفِ همّتی را معلوم می کردکه می خواست از رویِ این دشمن ـبگذرد و به جایی

که می خواهد برسد. 

که امّا اگر به ـمنوچهری و دورانِ او برگـردیم به ـغیر از «ـهمّت» دو چـیزِ دـیگر ـهست 
با دومی ـهــمراه  این  که  «شادی»   «غم»  و  پُر می ـکــند؛  شب های ـبــیداری را 
به آدمِ «غم»  بیـشتر  شود.  درمقـابلِ آن  دوستانه حـاصل می  می گُـساری و در جـمعِ 
سعدِ فرادی - از جـنسِ  «مـسعودِ  سلولِ اـن تاده در  زندانی  -اـف یک  ها می چـسبد؛  تـن
ـگار فراق» اـن خانه ام  شد و هم  سَهَر  خوابه ام  داردکه بگــوید: «هم  سلمان» الزم 
سحر چـند سعدی  بعدها وقتی که این بیت را می گفت: « شبِ فراق که داند که تا 
سعد به همـین گفـتارِ مـسعودِ  است»  ند  زندانِ عـشق در ـب به  که  است / ـمگر کـسی 
نظر داشت، جوری که هر وقت می خوانیم ذهنمان خواه ناخواه از «سَحَرِ» سعدی به

» مسعودِ سعد متبادر می شود. «سَهَرِ

غیر از این،  «غم» می تواند چـشم های یک ـعاشق را تا صبح باز نگه دارد و از ـقضا



است . در مـناظره ی مـعروفِ فـرهاد و خـسرو در به مـراتب  پُربـسامدتر  این مـضمون 
«خسرووشیرینِ نظامی» آمده است:

بگفتا عشقِ شیرین بر تو چون است؟ 

 بگفت از جانِ شیرینم فزون است

بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟        

 بگفت آری، چو خواب آید، کجا خواب؟

است، در نابرخوردار  رهاد» عـاشقی  رخوردار و «ـف داستان عـاشقی ـب این  «خـسرو»  در 
نگاهِ خسرو دیدنِ معشوق مثلِ دیدنِ ماه در آسمان ، اما در نگاهِ فرهاد دیدنِ معشوق
مثلِ دیدنِ رویایی دلکش است که این رویا باوجودِ بی خوابی های شبانه امکان پذیر

نیست. 

این مضمون هم به هرشکلی که بود به ادبیاتِ صوفیانه منتقل شد. با جایگزین شدنِ
که لوازمِ عـاشقی داد  به  خود را  جایِ  لوازمِ بـندگی  جای معـبود آرام آرام  معـشوق به 

یکی از آن ها هم همین غمِ عشق و خلوت های شبانه ی آن بود.

بود در شادِ آن  شبانه و مجــلسِ  شرابِ و سرخــوشی های  که  خواب»  اما «دارویِ 
که صوفیانه ـبسیار کـوشید  یاتِ  شد. ادـب ها هـضم منی  این راحتی  ـمعده ی ـتصوف به 
شراب را الجرعه سرکشد اما پهلوانِ این میدان نبود و هربار که سرمی ـکشید، صُداع
ـفاهیمی همــچون « محــبت ، معرفت ، سوارکردنِ ـم ـخی می بُــرید.  به تـل امانش را 
سُکر» به صوفیانِ ـبزرگی هـمچون حقیقت ، الـمکان ، ...» بر «مِی» و گـفنتِ «اهلِ 
زنّاری یادِ  ببرد   باده گـساری  به  مجـلسِ  که مـخاطب را  زیدِ ـبسطامی بـیشتر از آن  باـی

می انداخت که زیرِ خرقه ها پنهان بود.

شکوهمند شبانه را  شادِ  یک ـبــیداریِ  صوفیانه  آـنــچه  بر خالفِ ـتــعالیمِ  درست 
می» ، «نورِ  به  اندازه  این  تا  که  شاید ـیـکی از دالـیـلی  است.  شراب  بزمِ  می ـکـند 
ـساط و دورِ شده همــین  ـب اشاره  ـعابیر  این ـت ـثالِ  باده» و اـم «نورِ  می» ،  «خــورشیدِ 
خویش جــمع ـرگِردِ  شمع ـب که محـفـلی را همــچون  است  شبانه  های  شراب در بزم 
شب ـبـیدار نور در دلِ  ستونی از  است. ـکـسانی هـمـچون آتش ـپـرستان دورِ  می کرده 
دیوانِ خود فرو می ـبـــردند. در  به درونِ  نور  می نـشـــستند و ـجـــرعه ـجـــرعه از آن 

است . در مـناظره ی مـعروفِ فـرهاد و خـسرو در به مـراتب  پُربـسامدتر  این مـضمون 
«خسرووشیرینِ نظامی» آمده است:

بگفتا عشقِ شیرین بر تو چون است؟ 

 بگفت از جانِ شیرینم فزون است

بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟        

 بگفت آری، چو خواب آید، کجا خواب؟

است، در نابرخوردار  رهاد» عـاشقی  رخوردار و «ـف داستان عـاشقی ـب این  «خـسرو»  در 
نگاهِ خسرو دیدنِ معشوق مثلِ دیدنِ ماه در آسمان ، اما در نگاهِ فرهاد دیدنِ معشوق
مثلِ دیدنِ رویایی دلکش است که این رویا باوجودِ بی خوابی های شبانه امکان پذیر

نیست. 

این مضمون هم به هرشکلی که بود به ادبیاتِ صوفیانه منتقل شد. با جایگزین شدنِ
که لوازمِ عـاشقی داد  به  خود را  جایِ  لوازمِ بـندگی  جای معـبود آرام آرام  معـشوق به 

یکی از آن ها هم همین غمِ عشق و خلوت های شبانه ی آن بود.

بود در شادِ آن  شبانه و مجــلسِ  شرابِ و سرخــوشی های  که  خواب»  اما «دارویِ 
که صوفیانه ـبسیار کـوشید  یاتِ  شد. ادـب ها هـضم منی  این راحتی  ـمعده ی ـتصوف به 
شراب را الجرعه سرکشد اما پهلوانِ این میدان نبود و هربار که سرمی ـکشید، صُداع
ـفاهیمی همــچون « محــبت ، معرفت ، سوارکردنِ ـم ـخی می بُــرید.  به تـل امانش را 
سُکر» به صوفیانِ ـبزرگی هـمچون حقیقت ، الـمکان ، ...» بر «مِی» و گـفنتِ «اهلِ 
زنّاری یادِ  ببرد   باده گـساری  به  مجـلسِ  که مـخاطب را  زیدِ ـبسطامی بـیشتر از آن  باـی

می انداخت که زیرِ خرقه ها پنهان بود.

شکوهمند شبانه را  شادِ  یک ـبــیداریِ  صوفیانه  آـنــچه  بر خالفِ ـتــعالیمِ  درست 
می» ، «نورِ  به  اندازه  این  تا  که  شاید ـیـکی از دالـیـلی  است.  شراب  بزمِ  می ـکـند 
ـساط و دورِ شده همــین  ـب اشاره  ـعابیر  این ـت ـثالِ  باده» و اـم «نورِ  می» ،  «خــورشیدِ 
خویش جــمع ـرگِردِ  شمع ـب که محـفـلی را همــچون  است  شبانه  های  شراب در بزم 
شب ـبـیدار نور در دلِ  ستونی از  است. ـکـسانی هـمـچون آتش ـپـرستان دورِ  می کرده 
دیوانِ خود فرو می ـبـــردند. در  به درونِ  نور  می نـشـــستند و ـجـــرعه ـجـــرعه از آن 



ما به  ام ـعـیار را  شادخواریِ مت یک  که  شده ای ـهـست  رها  «ـمـنوچهری» ـقـصیده ی 
نشان می دهد:

آمد شب و از خوابْ مرا رن و عذاب است

ای دوست بیار آن چه مرا داروی خواب است

چه مُرده و چه خُفته   -که بیدار نباشی-

به «مُرده وآن را چه دلیل آری و این را چه جواب است این» در مـصرعِ دوم رـبطی  ظاهرا « آن و   

زمانِ ثلِ  خوابی ـم وقتی  این و آنِ کـلُی را می گـوید ، یعـنی : «  یک  ندارد و همیـنطور  خُفته» در مصرعِ نخـست 
مرگ برای این و آن مطلب، دلیل و جوابی نداری و از چون و چرا کردن به دوری»

یعنی تا بتوامن منی خوامب من جهد کنم بی اجلِ خویش منیرم  

در مُردنِ بیهوده چه مُزد و چه صواب است 

من خواب زدیده به میِ ناب ربایم

آری عدویِ خوابِ جوانان میِ ناب است

سختم عجب آید که چگونه برَدَش خواب

آنرا که   به کاخ اندر   یک شیشه شراب است

وین نیز عجب تر که خورد باده نه بر چنگ

است   شتاب  ناب  میِ  به  کهبی نغمه ی چـنگش  حافظ می افـتم  یادِ  به  ناخواه در اینـجا  خواه 

می گوید: «کیست حافظ تا ننوشد باده بی آوازِ رود/ عاشقِ مسکین چرا چندین جتمُل بایدش»

اسبی که صفیرش نزنی می نخورد آب

زنی آبنی مردْ کم از اسب و نه مِی کمتر از آب است  سوت ـن تا  است  اسب  که  می گـوید آن 

منی خورد تو که آدمی چه طور بی نوایِ ساز باده می خوری

 سه چیز که از بقیه ی چیزها بهترنددر مجلسِ احرار سه چیز است و فزون به 

وان هرسه شرابست و ربابست و کباب است

نرد   نی  دفتر و  نه  ما را  بود  مزه ونه نُـقل  اهلِ  که می ـخـوارگانِ واـقـعی  این  به  اشاره دارد  ظاهرا 

تنقالت و سرگرمی نیستند

وین هرسه بدین مجلسِ ما در ، نه صواب ست

ما به  ام ـعـیار را  شادخواریِ مت یک  که  شده ای ـهـست  رها  «ـمـنوچهری» ـقـصیده ی 
نشان می دهد:

آمد شب و از خوابْ مرا رن و عذاب است

ای دوست بیار آن چه مرا داروی خواب است

چه مُرده و چه خُفته   -که بیدار نباشی-

به «مُرده وآن را چه دلیل آری و این را چه جواب است این» در مـصرعِ دوم رـبطی  ظاهرا « آن و   

زمانِ ثلِ  خوابی ـم وقتی  این و آنِ کـلُی را می گـوید ، یعـنی : «  یک  ندارد و همیـنطور  خُفته» در مصرعِ نخـست 
مرگ برای این و آن مطلب، دلیل و جوابی نداری و از چون و چرا کردن به دوری»

یعنی تا بتوامن منی خوامب من جهد کنم بی اجلِ خویش منیرم  

در مُردنِ بیهوده چه مُزد و چه صواب است 

من خواب زدیده به میِ ناب ربایم

آری عدویِ خوابِ جوانان میِ ناب است

سختم عجب آید که چگونه برَدَش خواب

آنرا که   به کاخ اندر   یک شیشه شراب است

وین نیز عجب تر که خورد باده نه بر چنگ

است   شتاب  ناب  میِ  به  کهبی نغمه ی چـنگش  حافظ می افـتم  یادِ  به  ناخواه در اینـجا  خواه 

می گوید: «کیست حافظ تا ننوشد باده بی آوازِ رود/ عاشقِ مسکین چرا چندین جتمُل بایدش»

اسبی که صفیرش نزنی می نخورد آب

زنی آبنی مردْ کم از اسب و نه مِی کمتر از آب است  سوت ـن تا  است  اسب  که  می گـوید آن 

منی خورد تو که آدمی چه طور بی نوایِ ساز باده می خوری

 سه چیز که از بقیه ی چیزها بهترنددر مجلسِ احرار سه چیز است و فزون به 

وان هرسه شرابست و ربابست و کباب است

نرد   نی  دفتر و  نه  ما را  بود  مزه ونه نُـقل  اهلِ  که می ـخـوارگانِ واـقـعی  این  به  اشاره دارد  ظاهرا 

تنقالت و سرگرمی نیستند

وین هرسه بدین مجلسِ ما در ، نه صواب ست



دفتر به دبستان بود و نُقل به بازار

وین نرد به جایی که خراباتِ خراب ست

ما مردِ شرابیم و کبابیم و ربابیم 

خوشا که شراب ست و کباب است و رباب ست

۲۰۲۰نوامبرِ 

اتاوا

مهران راد

دفتر به دبستان بود و نُقل به بازار

وین نرد به جایی که خراباتِ خراب ست

ما مردِ شرابیم و کبابیم و ربابیم 

خوشا که شراب ست و کباب است و رباب ست

۲۰۲۰نوامبرِ 

اتاوا

مهران راد


