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 منت بیوگرافی نظرحممد )فایض(

هجرری شمسرد در یریر   ۱۳۳۱نظرمحمد فایض فرزند صفرمحمد ولدیت محمدحسن در سال 

 ه ش ۱۳۳۸والیت بدخشان در یک خانواده دهقان چشم به  هاهان وشهوده، در  ها   ،ولسوالی شغنان، شدوج
بدرههه  ای ههی  ههارم و شهها ل  کتههس  تو هه   ل   هه   هه    ه ش، ۱۳۴۱و در هها    کتههس  هه   ههنجی شههدو  ل شهها 

بدرهههه  یهههالی اک آن  کتهههس  هههارم و شههها ل دارال  رهههه ا ا هههی  ابهههل وردیهههده و در ههها   ۱۳۴۸آابد وردیهههدر در ههها  
 و قانهه  اکآن  و سهه   رااههت وا ههل اههودر ایشههان دروال کهه  ا ههت داد خههود بههرا    هه    یههالی داشههتند،  ۱۳۵۰

یط انووار اقت هاد  اک ادا ه    ه ل ابک  انهده به  وم جه   قهد     رهی رو آورد و   هدر خهد ت به  ا ا نسبت شرا
الهی  ۱۳۵۳حب ه     هم در  کتهس  تو ه   خواههان و اک  ها   ۱۳۵۲الهی  ۱۳۵۱اوالد  رک  نش وردیهدر اک  ها  

حب ههه   هههر   م ۱۳۵۸ب هههجت آ وکوهههار در ل سههه  ریهههت ولسهههوالی شهههغنان ایجههها  وم جههه  اهههوده انهههدر  در ههها   ۱۳۵۷
 کتهس ابتدای هه  شههدو ،   ههاون ل سهه   و  هه  و  ههدیر ل سهه  ا ههایی ولسههوالی هههرظ والیههت بدخشههان ایجهها  وم جهه  اههوده 

ا  خبهههد ت ولسهههوالی واخهههان یهههص  قهههرر وا هههل اهههوده و در  هههاه دلهههو  هههان  ههه حب ههه  ولسهههوا    ۱۳۵۹ا هههتر در ههها  
 ۱۳۶۶ولسهوالی شهغنان بروصیهده شهدر در ها    ا  خهد ت دو ابره حب ه  ولسهوا  دو ۀیسکر   وق و ب د اک دور

 بههدی  حب هه   ههدیر یرههو ی روابههط بههه والش   والیههت بدخشههان ا غانسههتان و بدخشههان  هکسههتان  اهههرا  وم جهه  
حب هه   ههدیر ل سهه  شههدو  ولسههوالی شههغنان  قههرر  ۱۳۶۹اههوده، ب ههد اک ا رهها  دو هها  یسههکر  دوره اوت هها  در هها  

اظ دادر ایشان بنابر ب ضی دالیل  د  چند  اک اجناظ وم ج   نهاره وه   اهوده و ب  این وم ج  دو  ۱۳۷۷والی  ا  
ب هجت دیل و ها   ۱۳۸۹ب هد اک  هقو  دوره لالبهان در وکار  ا هور خارهه   قهرر وا هل و در ها   ۱۳۸۱در ا  

ه در  هههجار  ا غانسهههتان  قههه م شهههار دوشهههنب  قاهههور   هکسهههتان  قهههرر و ب هههد اک  هههلر  اهههودن  ههه   ههها  و  ههه   ههها
   را  وم ج    نرایدرخد ت اکآن  جار  ختم وم ج  وردیده،   ً  در وکار  ا ورخاره  اه
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 بعد از فنا

بیاد من از دل نوا کنیدردم اگر؛ م    

 یدلا، کنار مشع فنا، شب دعا کنید

 من کرده ام گناه، هجمن ماکن من

 یک آ سامن به دوزخ مرگم صدا کنید

 ذاکت حق بیاد عزیزان و رفتگان

کرم دراز به سوی گدا کنیددست   

 اب قافهل به سوی عدم، گام زندگی

 رشط است، راه مزنل خود انتها کنید

 افتادۀ به راِه امید دواِم معر

 دست جنات برده و آ نرا به پا کنید

 طفِل یتمی، دور ز آ غوش وادلین

 از قهر شری جنگل دنیا پنا کنید

 هر فرِض بندگی که ادایش بدوش ماست

نیاز حقیقت جبا کنیددر خویشنت   

 گر انم نیک بردن از این سفهل آ رزوست

 اب خشِت معرفت تن خود را بنا کنید

 "فایض" اگر ثواب به حال شام نکرد

 ببخشش ز لطف خویش برین پرخطا کنید

************************************** 

 عشق واقعی

 قدر گل را بلبل ش یدا میداند که چیست

می داند که چیستدرد پر پروانۀ رسوا   

 هیبت راه بیاابن را ز جمنون اید گری

 جهر دلرب عاشِق تنها میداند که چیست

 در تفرجگاه قدم بر اوج روی سزبه زار

 لغزش و مغ مورچۀ یب پا میداند که چیست
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 رمز پنهاین شب در چیست، ات رخ در جحاب

 راز های سینه اش فردا میداند که چیست

تعبری هجانکور چشمی یک توان اوصاِف   

 خلقت آ ن دیدۀ بینا میداند که چیست

 لنگر آ ن آ سامِن یب س توِن هپن را 

 این کامننی پیکر دنیا میداند که چیست

 از خروش موج درای، تر ز ساحل دامن است

 مه خروش معر را بران میداند که چیست

 شأ ن و شوکت آ نکه در درگاه شاهان دیده است

یستاین حاکیت خادم درگاه میداند که چ   

دوامدل اگر یب عشق ابشد، چون بود آ نرا   

 وین عبارت "عامل داان" میداند که چیست

 گرچه "فایض" گفته است از روی معنا این خسن

 لیک هبرت خواندۀ انشأ  میداند که چیست

******************************************** 

 یب وفایئ 

 آ نکه اب خومن رمق زد، عشق سوزانش چه شد

اب خومن چه کرد، آ ن آ تش جانش چه شدگو که   

 آ نکه از جام عزیزان و حریفان مست بود

 گو عزیزانش چه کرد، آ ن مجهل ایرانش چه شد

 آ نکه اب خوِن دل من انمۀ عشقش نوشت

 گو که آ ن عشقش چه کرد، اجنام و پااینش چه شد

 آ نکه اب من لیک مست از نشۀ بیگانه ب ود

پنهانش چه شدگو به جااننش چه کرد، آ ن عشق   

 آ نکه عشقش را ز روز و روزگار من گرفت

آ ن عهد و پامینش چه شدگو که اب قلمب چه کرد،   

 آ نکه خبمت را س یه چون زلف پیچانش منود

 گو که آ ن حسنش چه کرد و زلف پیچانش چه شد
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 آ نکه تفسری مغم را اب هوس هایش نوشت

 گو هوس هایش چه کرد، آ غاز و پااینش چه شد

خود گرچه "فایض" ابخت و لیک در مقار عشق  

 آ نکه برد رسمایه و مه عیش دورانش چه شد

******************************************** 

 عاشق دلفگار 

 ای ایر خوش احلان من، من دوست میدارم ترا

 مه روی یب مهتای من، من دوست میدارم ترا

 رسگش ته ام از هبر تو، جمنون چو در حصرای تو

جان من، من دوست میدارم ترا از پا فتادم  

 قلمب ز مغ ش چاک چاک، از گریه ام تو را چه ابک

 آ تش زدی بر جان من، من دوست میدارم ترا

 روز و شب ام من در س تزی، از من تو بردی خورد و خزی

 عشقت ربود امیان من، من دوست میدارم ترا

 تو بوسه گر دادی مبن، ای گش یت اب من در مچن

ن، من دوست میدارم تراابری نگفیت یک خس  

 اتیک ز من این زندگی، عشقت مناید بندگی

 قایض خودت شو جان من، من دوست میدارم ترا

 اتیک زمی من در امید، از عشق بده بر من نوید

 گو عاشق افگار من، من دوست میدارم ترا

 "فایض" کنون است انامید، زیرا ویش شد مو سفید

میدارم ترااین نقظۀ پااین من، من دوست   

*********************************************** 

 ایر دل آ زار

 ایر اگر از من برجند، فتنه برپا می کند

 رخ به سوی آ سامن و شور و غوغا می کند

 آ برو از من بریزد اب زابِن خلن تلخ

 در میان خلق عامل پست و رسوا می کند
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 گر ز الفت حرف را پرمس از آ ن عایل جناب

تکرب در جواب و انز بیجا می کندصد   

 صد چو ش یطان مکر و تزویر دارد او در آ س تنی

 پلک انبس ته ز دل صد هیهل پیدا می کند

 گاه گر لطفش خوش است اب همر گوید بس خسن

 زاهد پاکزیه را مفتون و ش یدا می کند

 عیب اگر اندک بود آ نرا چو کوه پیکر دهد

کندوانگه اش چون حتفه ای در گوش دنیا می   

 قصه از "فایض" نه، بلکه بود از یک "زن الکن"

 او مهیشه راز خود را اب دل ما می کند

********************************************* 

 ...ات یک نفس

 اتکه یک شاخۀ گل در مچین می ابشد

 بلبالن را به رسش صد خسین می ابشد

 اتکه یک خشت ز ویرانه به جا ابیق ابد

مید وطین می ابشدجغد آ جنا به ا  

 اتکه راۀ در میخانه نبندد زاهد

 می خوران را مهه شب اجنمین می ابشد

 اتکه کهسار نوای یِن چوپان دارد

 از غزالان بران کوه قدمی می ابشد

 اتکه تزویر بود حامک حال ابلیس

 زو بسا کذب به زیر خیین می ابشد

 اتکه کس را نفس است هبر امید فردا

پریهین می ابشدعافیت در تن او   

 اتکه رنگ قمل است و رخ یک پارچه سفید

 در دل "فایض" مسکنی خسین می ابشد

************************************** 
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 عشق ابطل

 مرغ دل ز جهرت گل، رقص بسمیل دارد

 جان ز تن بدر بردن، درد مشلکی دارد

 این تپیدمن در خاک از برای دیدار است

چه قاتیل دارد چشم حریت ار بیند، این  

 غری از کجا داند حال این دل ما را 

 کنی چه رمز تصویری نقش بر دیل دارد

 غرِق حبر عشقم من، لیک بس متنا است

 چونکه موج این درای ره به ساحیل دارد

 رنگ نقره، آلکییل، مزیند به رویش گل

 ات بََرد ز ما هویش فکر جاهیل دارد

 شط تزی چشامنش، هیبیت به جان آ رد

رۀ وجود از آ ن طرف زائیل داردهب  

 ساحل دو چشِم من تر ز اشک مغ دامی

 شب مهه ز بیداری طرز شبمنی دارد

 صد پیام ش یدایئ رفت سویش از "فایض"

 گفته اب رقیب من فکر ابطیل دارد

************************************** 

 گرداب یأ س

 یکطرف جنگ و س تزی و یکطرف آ واره گی

و یکطرف بیاکره گییکطرف قمیت هبا   

 یکطرف دست گدا و یکطرف حقطِی انن

 یکطرف تزویر و رندی، یکطرف ماکره گی

 یکطرف پرظرف انن و یکطرف خایل ست خوان

 یکطرف عیش و نشاط و یکطرف دلپاره گی

 یکطرف نرخ لباس و یکطرف نرخ غذا

ردن، یکطرف یکباره گی  یکطرف صدابر م 
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 یکطرف چشم امید و یکطرف رشط ش ناخت

 یکطرف ننگ عیال و یکطرف اناکره گی

 یکطرف نظم و نظام و یکطرف جنگ و جدال

 یکطرف رشم و حیاء و یکطرف چشم پاره گی

 یکطرف دست یتمی و یکطرف و یکطرف دست گدا

 یکطرف "فایض" نشاط و یکطرف بیچاره گی

*********************************************** 

یینهات   

در هجان پیدا نشدیک رفیقی از دل من   

 در گلس تان هر چه گش مت، نو گیل پیدا نشد

 اکش داش مت یک رفیق حمرم ارسار خویش

 لیک از قلمب چننی یک حمرمی پیدا نشد

 اب کیس گر حصبیت بظاهر جلوه داشت

 هیچ قلیب را به ابطن گوهری پیدا نشد

 هر الکمی را بشنیدم مهه مکر و فریب

شداز حقیقت نکتۀ خوش در خسن پیدا ن   

 هرکه را صاحل پس ندیدم دمل را ریش کرد

 مجلگی اکذب مزاج و راس تگو پیدا نشد

 تیغ دوست این زمانه مزیند فرقت ز پشت

 آ نکه را ک شت از قفا مه دمشین پیدا نشد

 کو معارش اتکه "فایض" گویدش احوال خویش

 آ چنه رشط گفنت است، مهصحبیت پیدا نشد

***************************************** 

 یب وفایی

 ندانس مت در این عامل وفا نیست

 رفیق جان مه مک از بال نیست

 ندارم اعتباری بر دو چشمم

 هامن چشمی که ترسش از خدا نیست
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 هامن روزی به گییت پا هنادم

 دمی راحت وجودم از جفا نیست

 متام شهر و ابزار زمانه

خلق گدا نیستبرون از مفلس و   

 کیس گر مهچو قارون مایه دارد

 خیال او بسوی بینوا نیست

 ندیدم هیچکس آ سوده حایل

 که او را در دلش شور و نوا نیست

 خداای این چه احوال یست، "فایض"

 برون یکدم ز قهر ماجرا نیست

********************************** 

 میهن

 نباید میهمن افسانه می شد

خویشنت بیگانه می شدنه کس از   

 نباید ساکننی شهر و روس تا

لک دیگران آ واره می شد  به م 

 نباید فرد فرد خلق افغان

 غالم کشور مهسایه می شد

 نباید خانه های انتواانن

 به زیر اتنک و توپ ویرانه می شد

 منیدید اکش مادر داغ فرزند

 نباید ساکن مغخانه می شد

 نباید حمرمان ننگ و غریت

خانه و دروازه می شدبرون از   

 نباید گلشن ابغ هبارش

 به جغدان مزنل و اکشانه می شد

 نباید مرغاکن خوش الکم را

 به کوه دیگران آ ش یانه می شد
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 تو ای ملت بکن اکنون قضاوت

 نباید جنگ ما در خانه می شد

 نباید "فایض" این همد غیوران

 چننی درمانده و پسامنده می شد

*****************************  

 میهن

 مادرم، ای میهمن؛ اتج رسم

 اب تو ام پرافتخار ب وم و برم

 ای وطن، من زادۀ خاک تو ام

 مهت خون تو است در پیکرم

 نعره و فراید توست در آ سامن

 نش نَود آ نرا مگر گوش کرم

 هبر آ شوب و مغ این قلب تو

 شادماین س یل ب رد، اشک ترم

 روزگار در داِم خود بس ته مرا

بشکس ته هر ابل و پرممهچو مرغ   

 اب تو گومی؛ ای زمامدار عزیز

 کوش در راه وطن ای رسورم

 داغ های سینه ات انسور شد

 یک سالمت می شود کشورم

 "فایضا" صلح جو ز ملت ورنه من

 ات قیامت یأ س را اب خود برم

******************************* 

 مزنلت زن

 زن است مادر، زن است خواهر، برادر

در جامعه چون نمِی پیکرزن است   

 زن است زیب و نگار نقش خانه

 رشیک ننگ و انم و شأ ن شوهر
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 زن است زیب رس مردان عامل

 منودش چون زری اتقنی بر رس

 ز زیبایئ چو گل انزک تن او

 شبیۀ حسن او اب ماه و اخرت

 هجان را خرمی از قامت اوست

 تو زن را چون گیل اب انز پرور

هپلو ز مردان گر نباشد زن به  

 کجا ذلت برد از خواب و بسرت

 برادر می رود دور از برادر

 زن است اب مرد خود مهدست و ایور

 زِن نیکو بسا خفرآ فرین است

 نشان نیک خبیت، اتج بر رس

 لکید خبت مردان را زانن اند

 بدونش مرد چون قفیل ست یب در

  زانن پاک دل چون شری صاف اند

 صفا قول اند و قلِب زود ابور

و آ دم ار یک جفت منی شد حوا  

 چو بید آ دم ب دی یک شاخ یب بر

خدا کرده عمل بر مرد و زن فرض   

 حق حتصیل هر دو یک برابر

 که گوی زن برای سلطنت نیست

 زن است رهرب، زن است رساتج رسور

 ز مرد یب هرن، یب کسب و تعلمی

 زن دانشور از این مرد هبرت

 چرا اکخ هبشت است زیر پایش؟

قامش است "مادر"برای این م  

 چه ابشد "فایضا" شریین تر از جان

 کمن آ نرا فدای انم مادر
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 گودال عدم

 آ نکه بس رسمایه داشت آ ن عیش دورانش چه شد

 او که خرم زیست بگو آ ن راحت جانش چه شد

 آ نکه در معرش نکرد اب انتواین ها س تزی

و ختت و ایوانش چه شدآ ن مهه شاد و نشاط   

گییت به اداین تنگ ساختآ نکه ببا ظمل و س مت   

 گو به برد از اختناق و قفل  زندانش چه شد

 آ نکه بر شامخ رس ید و مرگ را از اید برد

 خوش نفس هایش چه کرد و رقص میدانش چه شد

 آ نکه سلطان بود و در بنی سالطنی یب نظری

 قرص شاهی، اتج رس، ختت سلامینش چه شد

 آ نکه مزید الف زهد لیک مست هر میخانه بود

 مکر و تزویر و می و مینا و ایرانش چه شد

 آ نکه س نگ خست را اب مشت دس تانش شکست

 زور ابزویش چه کرد و قوت جانش چه شد

 آ نکه از همد ات به گور نگذاشت از دستش قمل

 گو جبز چند سطر شعر  آ جنمهل دیوانش چه شد

 "فایض" این نقد است پند آ مزی هبر دوس تان

دس تانش چه شدآ نکه ابمن شد رقیب، اجنام   

***************************************** 

 دل رمیده

 دل رمیدۀ خود را کنون چه چاره کمن

 فغان وی به کدامنی شفیق انهل کمن

 مراست رشم رقیبان عیب جوی گناه

 وگرنه دلق تمن را ز سینه پاره کمن

 شب ها درچیۀ چشمم بسوی فرش سام

 شامر نزیۀ خوخنوار هر س تاره کمن
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اده دشت ز جمنون کجاست مقصد راهپی  

 به خبت آ نکه رۀ این سفر پیاده کمن

 متام ثروت دس مت بربد ابد فنا

 امید آ ن دگرم نیست، آ ش یانه کمن

 بدل بگفمت اگر ابشدت قناعت مغ 

 که مهنشنی تو گش ته به مغ گذاره کمن

 ز دیده س یل روان است بسوی دامِن یأ س

 کجاست جام که زین قطره در پیاهل کمن

 تالش راه حیل کن تو "فایضا" که چسان

 دل رمیدۀ خود زین بال کناره کمن

************************************** 

 زلف

 ای زلف تو بر چهرۀ خوابن چه بالیی

 حقا که جعب نعمیت از لطف خدایی

 گاهی کین متثیل مهنی مشک خنت را

 ابر دگری مونس شب های س یاهی

به صد پیچافیت تو مهیش بر رخ خوابن   

 گه مار شوی در نظرم، گاه چو ماه یی

 مخیازه مکش زلف مبادا که شوی مخ

 انگه نرسد بر قد انزک تو، بالیی

 ای زلف به من گو که این حلقۀ گیسو

 از موی خودت است و ای دود س یاهی

 چون وصل میرس شد و نزدیک رس یدم

 عقل و دل من بردی به یک نمی نگاهی

ه ات معرایدت نرود بسنت آ ن عهد ک  

 اب اید مه افتمی و بپائمی و بپایی

 اکنون که تقدیر میان من و تو رخیت

 دیوار فراق و رۀ جهران و جدایئ
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 هرحلظه حیامت شده در فکر و خیالت

 ات ابر دگر در نظرم جلوه منایی

 در معق دل "فایض" هامن جای تو خایل ست

 دل کش یت امید و تو مه قبهل منایی

****************************************** 

 مضری انسان

 در مضری خود انسان، فکر و عاملی دارد

 عقل مهچنان اب خود فکر آ دمی دارد

 هرکه عرشت دنیا خورده غافل از پس یت ست

 هر خویش قبال خود روز مامتی دارد

 آ نکه گام دنیا را یک قدم نس نجیده

 چون مسری هر هپنا راه حامتی دارد

 از حیا کیس داند رمز عزت انسان

 کو به خسیت و نرمی دست و دامین دارد

 عیب نفس انسان است گر هوای حرصش ابد

 زیر خاک یکسان است بیش ای مکی دارد

 مغ رشیک کس بودن مهت بلند توست

 آ نکیس تسیل کن در دل ار مغی دارد

 "فایض" هرچند این دنیا نیش مغ بدلها داد

و مرمهی داردلیک زمخ این دلها درد   

**************************************** 

 گردن فراز

 گردن فراز و غائهل خوی و نفس جنون

 رس در سام و الف و هوا و دِل زبون

 در بند بمی و وسوسه و هرطرف دوان

 یب اختیار و یب سبب و یب رمق روان

 سریت فنا و تعب بس یار رجن و مغ

 حاِل مخود و چهرۀ زرد و جمال مک
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 جسمش نزار و رعشۀ اندام و عقل اتر 

 هردم عتاب و رسزنش و سست اعتبار

 همموم و زار و حرست و حریان چهارسو

کوهمکنت جفا و منحل یب آ ب س نگ و   

 دامی نوان و پست و فرومایۀ زمان

 حزن و جشن، کسالت و یب مایۀ هجان

 اشک حساب و چشم تر و دامن پرآ ب

 حسن جوان، پری دل و سینۀ کباب

دعای "فایض" و آ شوب و شور و رش دست  

 حرف جبا و حمفل افراد کور و کر

****************************************** 

 شقاوت گردون

 از شقاوت گردون خون ز دیده افشامن

 زین روایت قانون، هرچه است حریامن

 شد کجا حمبت ها، از میان خلق ما

 لطف و همر دل بریون، زین سبب پریشامن

نگون خبیت، فرش فرش خویش گسرتدهآ فت   

 حال ما چه خواهد شد، قهر آ ن منیدامن

 چهرۀ صفاطینت، شد نقاب تزویری

 تودۀ مغ است در دل، ابر و دیده گرایمن

 جز به ساز کذب امروز، رقص عامل کردار

 از بساط بدنفیس، یکرسه گریزامن

 کرده ام اگر نیکی، هبره اش ندامت هاست

ین دبس تامندرس صد پش امیین، مرد ا  

 نیست طاقت دیگر، ابر قلِب مشحومن

 شهر دل خراب و من، آ ش یان ویرامن

 "فایض" از حقیقت ها، آ خر امر پریوزی 

 حرف این دل تنگت، شعر سزب میدامن
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 است و بس

 چارۀ اکرم فقط در دست خوابن است و بس

 رمز قفل خبت من در زلف پیچان است و بس

هر پیشاین من از جسدۀ شام و  صباح ستم   

 مطلب این طاعمت احراز جاانن است و بس

 همر ورزیدن به مه رخسار ذوق قلب ماست

 عرشۀ برتر نشینان نیک رواین است و بس

 عزلت و تنهایئ می هبرت ز حبث زاهدان

 حمرم ارسار من مشع شبس تان است و بس

 گام جمنوین گذارم من به حصرای طلب

 در مکنی گاه عدو خار مغیالن است و بس

 من همذب از عیومب در مهه اکر هجان 

 عیب من ابر جفای عشق سوزان است و بس

 ایر اگر "فایض" شود مهگام ما در زندگی

 خارزار خبت ما آ ندم گلس تان است و بس

*************************************** 

 سوگنامه

 بلبل خوخشوان من از ابغ و بوس تامن برفت                

قوت دل "دادمحمد" نور چشاممن برفت   

 در میان مجع دوس تان جای او خایل کنون                  

آ ن ریشۀ جامن برفتاب یک گومی درد دل،   

 ***صد دریغ از خبت بد آ ن زیب بس تامن برفت

 

 داش مت من در دل خود صد هجاِن آ رزو

 اب کدامنی لهجه سازم قصه هایش ابزگو

  قوت قلب حزین"داد" من بود، دادر و مه

 ابیک پر سازم در مزنِل دل جای او

 ***وای برمن که ز دس مت آ ب حیوامن برفت
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 بود چندی روزگاری در "هبارک" پشت اکر

 از قضا روزی اجل آ مد برس وقتش چو مار

 دمشن انپاک و خوخنواری هدف ساخت جان او

 از هجان بردش به صد ها آ رزو اب حال زار

 

ت جامن برفت***قامت من مخ منود و قو   

 

 مادر بیچاره را بر دل امید روی او

 تش نۀ دیدار گشت ای دوس تان ابنوی او

 خاک بر رس کرد مرگ او اقارب را متام

 دل پر ارمانند مهه از حسن خوب و خوی او

 

 ***پر زد و یکباره بلبل از گلس تامن برفت

 

 شکوه ها از خبت بد ایران و این روز س یاه

رسد نزد خدامن ندامن سوز و آ مه یک   

 در هجان بیمن رسشک مغ به رخسار عدو

 کیفر آ ن خون انحق یک کند رویش س یاه

 

 ***زانکه روز من شب است خورش ید اتابمن برفت

 

 "فایضم" از سوز دل صد نکته از بر میکمن

 قصه های داغ دل را ثبت دفرت می کمن

 مثل جمنون گش ته ام بر درد جهران مبتال

برادر می کمنسوی حصرا روی از سوز   

 

  ***از بساط زندگی فصل هبارامن برفت
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 ارسارعشق

بلبل هبم گویند حاکیت های ش یدایئ گل و  

 مشع و پروانه می سوزند هبم از درد رسوایئ

سن خویش  در این وادِی خوابنزا مهه انزند به ح 

 به جو هرگز منی ارزد دو روزی حسن و زیبایئ

ای دل چرا رشط حمبت نیست در این اکروانرسا،  

اده اند احباب ز عقل و فکر اینجایئبدور افت  

 ز نوک لکک خام ما نشد حاصل مسائل را

ز درس عمل معنایئ ندارمی ای بدل حریف  

 رهی ظلمت بسا هبرت، تأ مل نیست کوران را

ها کند این چشم بینایئشاکیت از تکدر   

 ز اهل انخردمندان چه میداری طمع ای دل

ات مرز رسوایئ در اندیشه ها شان افتضاح که  

 تو ای مرد عدالت جو! منا راۀ عدالت را

 ز دستت گر منی آ ید، گذر از اتج طالیئ

اینک فرصت نیک استمرو چندان خطا "فایض" که   

 ندامت گر کین آ خر، چه حاصل از عذر خواهی؟

**********************************************  

 شهر مس تان

دیوانه کیستما اگر مست امی در شهر شام   

 ای اگر قرب امی در شهر شام بیگانه کیست

 اب نوای ما فلک آ ید ز غریت در فغان

 ما اگر گریمی در شهر شام مس تانه کیست

 وادِی پرشور را ما طی منودمی یب الاغ

ردمی در شهر شام افسانه کیست  ما اگر م 

 ما خراابت هنان، می را به دلق تن خرمی

نه کیستما اگر رفتمی در شهر شام پامی  
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 مشع کنج خلویت را مهره بودمی ات رمق

 ما اگر سوختمی در شهر شام پروانه کیست

 رس به جعد و زلف خوابن ما به دار آ وخیتمی

 ما اگر نیستمی در شهر شام زوالنه کسیت

 ما ز رسوایئ اگر آ وازه امی در این هجان

ردانه کیست  ما اگر پستمی در شهر شام د 

دل ز شهر اتن ب َرد"فایض" ار از انمرادی   

 ما اگر رفتمی در شهر شام یب خانه کیست

**************************************** 

 حصبت جهران

 من ز جهرت صامن خون جگر می نومش

 وز فراقت ز جفا جامۀ مغ می پومش

 آ تش عشق تو در شعهل بسوزد جامن

 چون کبایب به رس آ تش تن می جومش

م خانه استهبر تسکنی دمل، هر قدمم خ    

 گش مت آ لوده بسا دلق به می میفرومش

 بوسۀ انز تو هرگز نرود از ایدم

 ز حنا دهنت لعل و گهر می نومش

 اب رسشمک تن و دامن مهه پر آ ب شده

 گریه هردم به تسال بکشد آ غومش

 گر خیال تو رسد انگه به هوش و فکرم

 وانگه چون کودک انالن کند خامومش

زیبایت راخواب بیمن مهه شب قامت   

 صد حاکیت ش نو از خواب و خیال دومش

 "فایض" از حصبت جهران مگو بیش خسن

 چونکه زان درد عالیج نرسد در گومش

************************************** 
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 مبن ایر شدی

 شادم از اینکه مرا ایر طلبگار شدی

 بر حزیِن دل من مونس و مغخوار شدی

 در دل خبل رقیبان زدی خنجر مغ

 حریِت چشم بدی مردِم اغیار شدی

 توبۀ این مِن حمروم مگر گشت قبول

 زانکه این درد مرا حمرم ارسار شدی

 مهچو بسمل تِن پرخون و تپیدن ز فراق

 تو چو اکسری عالج دل بامیر شدی

 سالها چشم من است سوی رۀ گلشن تو

 دیدۀ منتظر وصل مرا ایر شدی

 در گلس تان دمل جلوۀ روی تو خوش است

 نکهت و بوی خوش و رونق گلزار شدی

 "فایض" از آ مدنش درد و امل کرد وداع

 ای گال تو طرب این دل افگار شدی

************************************ 

 گریبان تزویر

 همذب از عیویب تو، مبن غرق گناه خوشرت

 برب فردوس عقبا را مبن دوزخ جزا خوشرت

فنتتو الف زهد می ابزی ز من بش نو خطا گ  

 مزنه بودنت اب تو مبن راهی خطا خوشرت

 چالیس و شمک پرور ترا ریبد به دسرتخوان

 به تو شاهانه آ ب و انن مبن خوان گدا خوشرت

 ز فرط یب قرارهیا اگر من می تپم در خون

 ترا اب شادی و عرشت مبن معر فنا خوشرت

 امید معر فردا را تو در دل داش ته، بس تزی

کنون اب انتها خوشرتمبن این راه یب معنا   

 ترا عرشت رسا گییت نصیب خامنان گردد
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 مبن یک لقمه انن جو و خشِت رسپنا خوشرت

 صدای چنگ و ساز خوش ترا ابشد بگوش انز

 مبن عزلت گزیین از چننی شور و نوا خوشرت

 شنیدی این جوابت را ز "فایض" ات شوی مرسور

لک و جاه مبن چوب عصا خوشرت  تو کن تکیه به م 

******************************************** 

 امید وصل

 به امید وصل رویت مه و روز و سال بگذشت

 هوس هبار معرم مهه در خیال بگذشت

 رۀ خبت آ رزوها، شده سوی انمرادی

 شب وصل انتظارم ز پیی جامل بگذشت

 نه کرم، نه لطف و احسان، نه بدرد زمخ درمان

ال بگذشترس من فرو به فرمان و به امتث  

 به امید وعدۀ صبح و امید وعدۀ شام

 مهه وقت فیض ابرم پیی احامتل بگذشت

 مگر است رشط ثروت که ممن غریب و افالس

 که حواص رخ فروشان بر پول و مال بگذشت

 رس رشمسار خود را به عنا فرو کمن من

مخ زیر ابل بگذشتچو رس خامر مرغی   

 شب و روز فکر بیجا ز جامل دیدن ایر

متام شام و فردا به رۀ حمال بگذشتکه   

 چه شود که این زمانت مهه راز فاش "فایض"

 بش نو ز خلق مرشق که گپ از شامل بگذشت

***************************************** 

 هجان بگذشت

 متام روز ما در های و هوی اکروان بگذشت

 مهه معر گران ما بدرس و امتحان بگذشت

 



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           22                                                         نظر محمد فایض  
 

کنج خلویت تنها مرا بگذار ای زاهد به  

 که انفاس و رمق هامی در این عزلت رسا بگذشت

 مهه کردند عشق خود حضور عاشقان تقدمی

 و ما حمروم این عرشت ز دست ما هجان بگذشت

 به قهر انمرادی ها درون دل تکدر هاست

 به آ ن دامی س تزیو مغ بسا وقت گران بگذشت

 ز پیش چشم تزی ما گذشتند قافهل صد ها 

ر بس اب ش تاب و پادوان بگذشتیکی پشت دگ  

 یکی اب ابر عصیانش ز سس یت هر قدم لرزان

 دو چشمش نقش پا بیند ز مجعی رسخامن بگذشت

 یکی خایل و لب خندان دگر از تن عرق ریزان

 یگان عصیان عظمی اجسام چو ابر اشرتان بگذشت

 دو روزی معر این دنیا کیس "فایض" برد خوشرت

شادمان بگذشت که شام و صبح زیبایش به حسن  

******************************************** 

 گام عدم

 روزی ز دهر سوی عدم گام می هنمی

 آ خر قدم به نوبت اجنام می هنمی

 ای از صفا نشان ابد می شود لقب

 ای از خطا به خشت بنأ  خام می هنمی

 بر روی س نگ تربت ما نقش انم ما

 آ نرا به ماندگان چو پیغام می هنمی

رست اگر که روز مبا ات زوال ابدشک  

 ات پا به همر بسرت هر شام می هنمی

 یب انم ِبه چو طفل نپاید به مادرش

 لیکن برای خاطره ها انم می هنمی

 معری که زان وفا نبود پس جزاء چه ابد؟

 آ نرا بدست قصد رس دار می هنمی



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           23                                                         نظر محمد فایض  
 

 این مرغ دل کجا بکند نغمه اش متام

 آ نرا فراز قلۀ یک ابم می هنمی

 "فایض" دگر مگو خسن از یب وفای دهر

 هبرت به سطر نقطۀ فرجام می هنمی

************************************* 

 مچن هبار

 در هباران به مچن رفنت و گلزار خوش است

 اب گِل خنده لیب گفنت ارسار خوش است

 خرمن گل مهه انبار به بس تان و مچن

 بلبل از آ مدنت غنچۀ یب خار خوش است

ویبار قدم ذلت عشق است و نیازلب ج  

 گفنت حرف دل آ جنا بر ددلار خوش است

 چشم بسنت به رخ ایر امید دل خویش

 بوسۀ انز ز معق لب بیدار خوش است

 طلِب خبت شفاعت بدل سوز و گداز

 چیدِن خار دِل مرغک بامیر خوش است

 شاخِ اب ثروت و فیض درختان مچن

 دست بردن به رس شاخۀ پرابر خوش است

اهش لعل گزیدن ز لب انزک ایزخو   

عذر کردن و اناکر خوش استلیک از رشم   

 "فایضا" این گل و ابغ و مچن و فصل هبار

 بر امید طرب هر دل افگار خوش است

*************************************** 

 هجان انپایدار

 ای عزیز از پایداری هجان حصبت مکن

 هبر فردایش دلت را در مغ و حمنت مکن

 از هجان رشط وفاداری خمواه ای یب خرب

 یب وفا را در جوابش از وفا "مهت" مکن
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 خوب میداین هجان اب کس مناند پایدار

 خست هبر روز فردای زمان زمحت مکن

 ات تواین ابش اب احباب و خویشان وطن

 از س تزی انبساماین رهی غربت مکن

 مونس جانت هجان گر می برد در زیر خاک

انرسایئ بر رس تربت مکننوحه بس از   

 امتثال از حمک و فرمان شهیی هر رسزمنی

 کو چو ما از خاکدان است، خاک را حرمت مکن

 این هجان از اکر ما خش نود منی گردد اگر

 بر خشن و انروا و ابزسا خدمت مکن

 ارمغان از این هجان "فایض" فقط دل خس تگی ست

 در دلت از یب ثبات این ماکن حرست مکن

*********************************************  

 دنیای یب ارزش

 بدنیا دل مبند ارزش ندارد

 باکم هیچکس گردش ندارد

 اگر آ زمودۀ یک صبح ات شام

 دگر اکری جبز رجنش ندارد

 مرو اب آ ن به گام آ ش نایئ

 دوام راۀ او س نجش ندارد

 اگر خواهی ندامت از شقاوت

 جزاء اکر را خبشش ندارد

خست برجا هناده گام س نِگ   

 که زان پیکر مغ لغزش ندارد

 فرو برده است جرم یب شامران

"لرزش" ندارد ویل در خود مکی  

 بیازمودم مهه را ذره، ذره

 بدنیا هرچه است "ارزش" ندارد
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 مبندا "فایضا" دل اب زمانه

 که آ ن هرگز به کس سازش ندارد

****************************** 

 هجاین شدن "نوروز"

ب بنواز، نوروز هجاین شددل طبل طر   

 در شهر طننی انداز، نوروز هجاین شد

 ای مرغ عبری دام، بشکن قفس فوالد

 کن سوی فلک پرواز، نوروز هجاین شد

 مطرب بنواز این چنگ بر عاشق نوروزی

 زین مژده بکن آ واز، نوروز هجاین شد

 نوروز هجان افروز شد جشن هجان امروز

هجاین شدای گل تو بیا اب انز، نوروز   

 اترخی هجان نوروز "سزیده صد و هشت و ن ه" 

 زان صفحۀ نو شد ابز، نوروز هجاین شد

 ای روز هجان افروز، ای پرتو عامل سوز

 کردمی ترا احراز، نوروز هجاین شد

 "فایض" تو مهه افاکر از خواب بکن بیدار

 ات جشن کنمی آ غاز، نوروز هجاین شد

*****************************************  

 تبسم عاشقی

 در تبسم های تو راز هنان عاشقی ست

 در نگاه نرگس ست رمز عیان عاشقی ست

 نکهت اندام تو بوی خوش است از عطر عشق

 اکن جعائب طرفه عطر از هبار عاشقی ست

 جعد و زلف اتبدارت راه کشای خبت ماست

 چونکه دل در گلس تانت رهس پار عاشقی ست

غنچۀ انز است و انزاین قد لرزان تو چون   

 کن که این لرزیدنت رقیص به ساز عاشقی ست
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 خندۀ لعلت به گل پیوس ته می بیمن، هبار

 زان شده دل ابصفا "فصل هبار" عاشقی ست

 شط امواج دو چشمت رخ به ساحل می کند

 گرچه ساحل دامیًا خود اشکبار عاشقی ست

 یک بشارت ده ز لطفت بر مِن بس دلفگار

مهیشه انتظار عاشقی ستکو به درگاه ات   

 یک تبسم دل به یغام برد از من یب قرار

 آ چنه "فایض" گفته از سوز و گداز عاشقی ست

***************************************** 

 مرتبۀ حافظ

 حالوت می برم از شعر حافظ

 چننی شعری نباشد روی دنیا

 چو حافظ ذلت نطق و خسن را

 نکردم در بیان مجهل پیدا

اند اگر زان معق اشعارکیس د  

 شود از جان و دل مفتون و ش یدا

 ندارد اکس یت اندام شعرش

 ز رس ات پا رسوده هرچه زیبا

 به عقل و دانشش او یب نظری است

 مهیشه جاودان ابد این تواان

 اگر کس الف اب "حافظ" زند، زان

 مهه الف و مهه رشط است یب جا

 ستیغ و قهل را حافظ منود طی

لکک خشص داانببینید اوج   

 به حافظ دل ببندید مهچو "فایض"

 که ات گردمی رفیق و ایر و مهرا

****************************** 
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 قامت ایر

 از روایق، قامتت را در مچن دیدن خوش است

 در قدومت چون غالم عشق افتیدن خوش است

 دست بدست تفرج به تو گلعذار و الهل زار

چیدن خوش است دس تۀ گل از گلس تان اب تو "گل"  

 گر به لعلت چنگ بنوازی شود دل مست ازآ ن

 اب جعائب نغمه ات بسمل چو رقصیدن خوش است

 در فراقت یب نوایئ، انتواین ذلت است

 مهچو بلبل از جدایئ ساز و انلیدن خوش است

 در خیالت "فایض" ار چون کور می جوید ترا

 اب عصایئ راه پیش پای پالیدن خوش است

******************************************* 

 در هناخنانه عرشت

 در هناخنانۀ عرشت صمنی اب ما بود

 فکر کردم که مهه عیش هجان ابما بود

 بوی و اندام و تِن آ ن صمن زیبا رخ

 نکهت عطر نس می حسری ابما بود

 خندۀ لعل ورا ابچه گیل پیوند داد

 غنچۀ نورس ابغ و مچین ابما بود

امواج دو چشمش به لب ساحل گفت:شط   

 نگهیی چشم غزاِل دمین ابما بود

 عارض عشق بگو چیست جوابش بدمه

 گفت اید آ ر از آ ین که دمی اب ما بود

 خاطر خوش نرود هیچ ز ایدت "فایض"

 کنی حقایق خسین آ نکه ش یب ابما بود

*********************************** 
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 ظلمت شب

بدر شوی ایدل اگر ز ظلمت این شب  

 واصل به لطف و همر صفای حسر شوی

 در روز صاف هرچه پذیرد وقوع به دهر

 از واقعات و مجهل حقایق خرب شوی

 در خواب غفلیت چو هامن گنج زیر خاک

 برخزی ات به جلوه گری چون گهر شوی

 کز انقصان نیست بدل عشق و آ رزو

 ابید برای گنج تِن رجنرب شوی

بدل بنشان هنال معرفت از عارفان  

 ات شاخ فیض، هبره ور و ابرور شوی

 طینت ز کنی پاک بدار ای فضول تن

 خواهی اگر که مرد هجان مفتخر شوی

 "فایض" معارشان هرن را خسن ش نو

 روزی شود تو نزی ز اهل هرن شوی

********************************* 

 هبار نو

 گلبته زار و نسرتن، ساز و رسود اجنمن

چونکه هبار نو شده شاد و نشاط هر مچن،  

 اوج گل است و گلس تان، خرم و سزب بوس تان

 دست بدست دوس تان، چونکه نگار نو شده

 مست و می و ساغر و لب، اخرت و ماه اتر شب

 نغمه و شادی طرب، چونکه خامر نو شده

 دشت مهه دشت الهل زار، زیر لگد ذلیل خار

 خلق دوان پشت اکر، چونکه هبار نو شده

رد و زن، پارک روند و هر مچنکودک و پری و م  

 سزب تراب هر وطن، چون گلعذار نو شده
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 "فایض" و صید کوهسار، صبح صفا و شام اتر

 رفت مراد انتظار، چونکه شاکر نو شده

******************************************** 

 کنج خلوت

 به کنج خلویت بودمی تنها

 ز لعلش بوسۀ کردم متنا

واژه جوامببه زش یت گفت این   

 مگر خواهی که گردی حفش و رسوا

 بگفمت در جوابش ین مگر ین

 که خواهد کرد حقیقت را هویدا

 من و تو دامن و آ سامن و این رس

 دگر چزیی ندارد چشم بینا

 به زیر این حصارمی ما دو تنها

 کیس نتوان کند زین راز پیدا

 ویل ابزمه برتس ید از چهارسو

 ز رس از بمی میلرزید ات پا

 نداد از شهد لیکن بوسه برمن

 بدل بیشرت شدم مفتون و ش یدا

 ز ابغ حسن او گش مت به حرمان

 چنیدم دس ته گل زان روی زیبا

 هتور گر نباشد در رفاقت

 متام انتظار معر بیجا

 دگر "فایض" خمواه یک بوسۀ انز

 که هریک بوسه دارد نرخ دنیا

****************************** 

 شری و آ هو

که آ هو درد شری راشنیدی   

 مگر شری آ هو چسان می درد
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 چسان ابورت شد که آ هوی نرم

 بنوشد چو شریان نر خون گرم

 دل نرم آ هوست بس همرابن

 به چزیی خنواهد رساند زاین

 ز زیبایئ آ هوست شاه مهه

 ز زورآ وران زور شری است شه

 ز حیوان وحشی چو شری است شاه

 به زیبا پرس یت ست آ هو چو ماه

آ رد چبنگ آ هوی رااگر شری   

 کند پاره پاره چبنگش ورا

 چننی است معام این معر ما

 اجل رمح اندک ندارد مبا

****************************** 

 نوید دیدار

 از آ مدنت خاره گلس تان شود

 بس نغمه ز آ فاق نیس تان شود

 مرغی که رمیده ابز آ ید به مچن

 پر عطر و گالب هوای بس تان شود

شکن حسن تو ابزاز موج فروغ مه   

 چون صبح صفا اتر شبس تان شود

 این لکبۀ یب چراغ و یب زینت من

 از زیور تو شهر مشعس تان شود

 رندان خراابت بیس ابده زنند

 کز کوزه مهه کوچه مخس تان شود

 صد اکذب و تزویر شوند قلب صفا

 وز حسن تو سالوس مسلامن شود

 یکدم چو نگاه رسد به حسنت صامن

انسان شودعشقت به درون دل   
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 از آ مدنت "فایض" و این شهر مخوش

 پر طنطنه و جشن خروشان شود

******************************** 

 نوروز

 روز نوروز و بیا مجهل به پا برخزیمی،...زان به رس گل ریزمی

 طبل شادی و طرب را ز مچن بنوازمی،...بس طننی اندازمی

مغ بگریزمیدر دل پری و جوان طنطنه بر انگزیمی،...دل ز   

 مهه جا زیور و آلکیل به رنگ آ مزیمی،...مه گالب آ مزیمی

 زان بگوش مهه عشاق گهر آ ویزمی،...خوش خسن پردازمی

 "فایض" از رونق این گلشن خود می انزمی،...چون برینش سازمی

******************************************************* 

 خلوت و من

ارسارمیگوشۀ خلوت و من حمرم هر   

 من و پروانه ز کردار و معل اقرارمی

 مشع اگر سوزش دل را نکند ابما فاش

 از وفا و کرمش خس ته دل و یب زارمی

 چون بتمی ساکن و خواهی که بیا بتخانه

 ترب و آ ذر و این گردن و دل بامیرمی

 از حقیقت تو مپرس هیچ سوایل از ما

 زانکه از گفنت حق هرچه که است اناکرمی

مزنل ما ابز گذار ای زاهدراه این   

 زیر عصیان فلک غرق تن و پر ابرمی

 در لفافه خسین بس تو مپرمس زینهار

 خلت و عراین خسنت را مهه شب اخبارمی

 مبحث خلوت و من گرچه نیابد امتام

 "فایضا" سطر به فرجام برمی، انچارمی

************************************ 
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 جفاجو

رس منی اتمب به انز یب دریغ از اکر تو من  

 کنی دمل از انرسایئ جز ترا دارد نیاز

 یب درنگ این رس به تعظمیت فروآ رم خباک

 جسدۀ الفت به حمراب رخت دارم مناز

 جحت و برهان لیکن زین جفاجویی مکن

 چونکه قلمب را منانده طاقت سوز و گداز

 در نگاه برق آ سایت گامِن سوخنت است

خاکسرت مسازاب جعائب طرفۀ مومج چو   

 "فایض" اهیام ترا از دل منیدارد برون

 گو مبن اینک چه داری در دلت ارسار و راز

*************************************** 

 ش یدای تو

 این دل ش یدای من افسون چشامن تو شد

 دیدۀ رسوای من مفتون زلفان تو شد

 گر قناعت می شد این دل را بیس گفمت جواب

حمتاج بس تان تو شدکو میان گلرخان   

 از سفاهت شد عبری رونق مو های تو

 بلبل پر اعتذار این گلس تان تو شد

 ادهل دیگر بس مگو ای انشکیبا انزننی

 چون طفیل این دل به س امیی گل افشان تو شد

 عصمیت را زیر چنگال ای صمن کشنت جفاست

 جز خطا اش عاشق لعل بدخشان تو شد

دامنتاب تطاول دل منی خواهد که گرید   

 اب ترضع "فایض" از دل عاشق زار تو شد

**************************************** 
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 افتخار من تویئ

 عار میداری اگر گویی که ایر من تویئ

گویئ خوش ولیکن افتخار من تویئ هرچه  

 از حمبت دل منیدارم ز تو هرگز جدا

 چون فروغ شام آ ش یان و شام اتر من تویئ

دل می شود خایل ز مغ وز ملیح الفاظ تو  

 در لفاف رمز دل جز اختیار من تویئ

 اعتدایل در کنش اندک صفا را پیشه کن

 ات که گومی من خسن چون راز دار من تویئ

 ارتعاش قلب من هرگز منی گرید قرار

 جز قرار این دل بس یب قرار من تویئ

 آ ش نایئ را بریدم من به احباب و رفیق

من تویئاعزتاز و مه رفیق اکرو ابر   

 ارج و قمیت، قدر و عزت جز زساوار تو است

 ارحج حسن و لطافت، انتظار من تویئ

 عار از "فایض" مکن کو نیست پائنی افتخار

 بس امید خفر دارم، خبتیار من تویئ

***************************************** 

 چارۀ راه 

 انچار بگرمی که فلک مه نظرم نیست

مهسفرم نیستانچار برجنم که صمن   

 زین ابدیه یک دل برسد زنده سالمت

خربم نیستانچار روم ره بکجا زان   

 وز غربت اگر ابز بیامی به در تو

 انچار پذیری که دگر خاک درم نیست

 از قرب مرو دور و به اغیار مبند دل

 انچار مبن ابش وگر مه هرنم نیست
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 زین ثروت حسنت مبن وام ز لب ده

رم نیستانچار چش یدن اگر لب شک  

 "فایض" چو اگر ایر نشد مهسفری ما

 انچار گریزم ز مچن لیک پرم نیست

******************************** 

 مخ زلف

گم کردم در مخ جعد صمن فکر رسم  

 مسکن و اتق و روایق ز درم گم کردم

 در شکن زلف س یاه صمنی زیبا رخ

 مهچو اعام به عصا من گذرم گم کردم

از شب ها است ظلمت زلف جعب تریه تر  

 من که از هیبت آ ن دور و برم گم کردم

 هرطرف غلغلۀ مو و برخ طرۀ اتب

 سایه افگنده شاکر نظرم گم کردم

 اتب گیسوی بتان اید مکن بس "فایض"

 زانکه از حرست راهش چکرم گم کردم

*********************************** 

 یب مهت

 خر از هجالتش پیی مهت منی رود

در رۀ زمحت منی رودات چوب نیست   

 ات مشع شعلور نشود از رس جنون

 پروانه یب وصال به ظلمت منی رود

 گر ترس عاقبت نبود زهد را به دل

 هرگز به پای ات َدر رمحت منی رود

 در دل اگر که نیست تأ مل ز روزگار 

 کس در غالف گوشۀ عزلت منی رود

 آ نیکه همد راحت مادر باکم اوست

ت منی روداز قرب خویش دور به غرب  
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 "فایض" اگر که همر و وفا نیست در میان

 عاشق به چشم ابز به خلوت منی رود

************************************ 

 عزآ  و گریه

 بعد مردن نوحه بر خاک و عزآ  داری چه سود

 مرقد یب حاصیل را بس خرب داری چه سود

 آ چنه عشق و الفت دل بود زیر خاک رفت

از انبساماین چه سودپاره کردن جامه را   

 گر امیدی هبرۀ فردا برد ابد فنا

 شب به پاس صبح بنشسنت به بیداری چه سود

 قدر مهدیگر ندانستمی اگر در زندگی

 کز خطا و غفلت خود پس پش امیین چه سود

 خود جمن را پاک دار از انشکیبایئ دهر

 گر ز اعامل بدت آ خر به گرایین چه سود

گوید وداع مرگ کس آ گاه منی سازد که ات  

 در زمان حمترض گر هملیت خواهی چه سود

 "فایضا" از مامت ما کس منی آ ید دو ابر

 گریه یب حاصل بود، مه این غزخلواین چه سود

***************************************** 

 خلوت دل

 کجا خلوت توان ایفنت که راز دل هنان ابشد

 صالح اکر آ ن هبرت که یب گفنت زابن ابشد

که راز پرده می داندعبیدم زان حقیقت جو   

 برآ ن کس ملزتم گردم چو حرف دل عیان ابشد

ر نرخ و هبا دارد  وجزیه مصلحت گفنت چو د 

مهه خلق هجان ابشدکه آ ن حتسنی و رسمشق   

 حقایق را به زیر پرده، دل در اختفا هبرت

 شود رجنری گردن آ چنه گر حق در بیان ابشد
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در حضور خلق ز لب خندیدنت هبرت بظاهر  

 مکن الفاظ از نطقی که زان روزی زاین ابشد

 مبنی سوی عصاچویب که در دست است از ذلت

 مبنی مه سوی آ ن جسمی که مخ مهچون کامن ابشد

 بکن بمی از لب ساحل چو زان دامن تر است دامی

 برتس از آ ب و معق آ ن چو در حفری روان ابشد

 چسان هبرت خسن گفنت که گردد ذلت دل ها

 بگو "فایض" بیاین را که اب عرص و زمان ابشد

******************************************* 

 جنده ابال

نوروز شهر مرداِن خدا آ ید به جوش روز  

 مرقد پاک عیل مرتیض آ ید به جوش

 جنده گر ابال شود از درگۀ شری خدا

اس تقبال آ ن ارض و مسأ  آ ید به جوش هبر  

در آ سامناب ترمن کفرتان پر مزینند   

حریر این ارم مرغ صفا آ ید به جوش بر  

 اتئبان و زاهدان مجع اند از اکناف شهر

 هبر احراز دری خلق خدا آ ید به جوش

 در فضای شادماین کودک و بران و زن

 زان میان از اشتیاق پری و عصا آ ید به جوش

 "فایض" هرچند آ نزمان دل ابشد آ لوده به فسق

 هردم از قلب خطا محد و ثنا آ ید به جوش 

*************************************** 

 جنون دل

 نیست دگر جمال آ ه، چونکه گلو فرشده شد

زنده به خاک ب رده شداین نفس از جنون دل   

 مرغ حسر مبا که کرد راز و نیاز عاشقی

 از رس بس فضول ما ابر دگر رمیده شد
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ود مکر راتوبۀ ما بدل ابد کش ته من  

 ش یطنیت که مرده بود ابز باکر زنده شد

 کسوت بردگی ز تن نیک معل برون منود

 جرم فریب خورده ام ابز غالم و بنده شد

 سهو و خطای دیگران حدس زدند باکر ما

 مجهل خطای انزسا بر رس ما مشرده شد

 حرست و "فایض" است و مغ در مهه حال آ ش نا

بَرده شدزان دل بس رمیده ام بند و عبری   

***************************************** 

 پردۀ غفلت

 اگر طوفان برد گییت ز کوه پیکر منی جنبد

 اگر فرمان شاه نبود رس لشکر منی جنبد

 اگر در هر قبال شب نباشد راز صبح صاف

 ز خواب غفلتش آ دم تن از بسرت منی جنبد

 وگر فرماندۀ اعیل به پیش صف خسن گوید

حرمت قانون یکی عسکر منی جنبدز ترس و   

 کیس گر حالت مس یت ندارد در رس و سس یت

 بدستش آ ب انگور در دل ساغر منی جنبد

 ش یون و انهل و فراید که ات در آ سامن نبود

 چو خوایب، پردۀ غفلت ز گوش کر منی جنبد

 نباشد ات عصاچویب بدست گادیبان شهر

 تن تنبل به خاک افتاده ابری خر منی جنبد

ورش ید عامل سوز ابشد در فضای مااگر خ  

 ز رشم مک فروغی اش ز جا اخرت منی جنبد

 اگر خشک و تر دنیا نگردد شعهل ور "فایض"

 ز بمی آ تش سوزان دل مجمر منی جنبد

*************************************** 
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 گلۀ دل

 از دست هتیی خویش هزاران گهل دارم

 وز خبت بد خویش رفیقان گهل دارم

عزلت ازین وسوسه یک دل شود آ زاددر   

 انکرده گناه من ز عزیزان گهل دارم

 اثبات گنامه بکنید از رس حتقیق

 گر نیست از این حمرش زندان گهل دارم

 از سزب ارم چون شده حمروم نگامه

 از منظر زیبای گلس تان گهل دارم

 این کسوت تن جامۀ تزویر هنان گشت

 بس شکوه چه حاجت ز گریبان گهل دارم

 جرمم به ادب حلظه به پایی که نه ایس تد

 ای مرغ دل از پیکر غلطان گهل دارم

آ باب س یل رسشمک تن و دامن شده پر   

 جز این سبب از دیدۀ گراین گهل دارم

 از دجلۀ معرم به کفی آ ب خنوردم

 از آ ب نه، از آ فت و طوفان گهل دارم

 ین نیست که این انهل به گوشت برسامن

ن گهل دارماز یب خربی های نیس تا  

 "فایض" شب و فردای هجان هجان مریود، اما

 از نفس بد و کینۀ انسان گهل دارم

**************************************** 

 غنچه و خار

 بپای غنچۀ نو خار بشکفد حیف است

 و ایکه قامت وی ابد بشکند حیف است

 نس می گر نکند صبحگاه نوازش گل

 ببوی عطر تن انز پژمرد حیف است

 نوای بلبل ش یدا مهه ثنا و صفت 
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 گل ار نیاز ورا هیچ نش نود حیف است

 برای سوزش دل مشع یب قرار حسر

 وفای خویش ز پروانه گر ب رد حیف است

 بتان و هموش دنیای عشق و بسرت انز

 کیس اگر به غرامت چو میخرد حیف است

 جوان نورس این بوس تان زینت را

استاگر که مرگ به زیر حلد کشد حیف   

 هنال پر مثر ابغ سزب و خرم و شاد

 ز خاک ریشۀ آ ن کس چو میَکند حیف است

 به پنجه "فایض" اگر شری جنگل و مهه شاه

 غزال خوش صفت و انز می درد حیف است

*************************************** 

 وطن 

 ای وطن ای منظر زیبای من

 آ ش یان و مزنل و حموای من

روشن استاز فروغت کور چشمم   

 ای چراغ دیدۀ بینای من

 بر ستیغت بریق صلح و صفاست

 ای امیدی روشن فردای من

 در س پهرت موج نور اخرتان

 زان فروغ این دل ش یدای من

 مادرا امر از تو ازمن امتثال

 گو چه؟...بنگر آ نگه رقص پای من

 از کرم بامن مبن راه صواب

 بس خطا رفته دل رسوای من

تمنای وطن ای مهت خون   

 خاک جرم و جسم این دنیای من
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 از تو "فایض" دل منی دارد جدا

 اب تو دامی خنده در س امیی من

****************************** 

 یب قول و وفا

 یب همر و وفا بودی، یب قول صفا بودی

 دیشب تو کجا بودی، رفیت و خطا کردی

 جز عاشق رویت من، دیوانۀ کویت من

و جفا کردیآ غش تۀ خویت من، بر من ت  

 دیدی که ممن ش یدا، مه واهل و مه رسوا

 کنی داند مهه دنیا، پس همر چرا کردی؟

 من عاشق روی تو، زوالنۀ موی تو

 مه زنده به بوی تو، افسانه مرا کردی

 در عزلت و تنهایی، این دل شده ش یدایی

 کز عشق منیداین، اکری که مبا کردی

 زین غلغلۀ گردون، کردی تو مرا افسون

 غرقیده تمن در خون، خشمک چو عصا کردی

 اب درد و امل مهراه، این سوز جگر یکجا

 اب اشک ترم س امی، خود غرق گناه کردی

 افسانۀ اناکمی، آ وازۀ بدانمی 

 صد قصۀ رسوایئ، در ارض و سام کردی

 در دشت پیی لییل، اب خرقۀ جمنوین

 این غصۀ دخلوین، آ خر تو جبا کردی

را تو تباه کردی "فایض" تو خطا کردی، خود  

 جانت به بال کردی، اب آ نکه وفا کردی

**************************************** 

 خبت انشاد

 به حرست است مه و سال خبت انشادم

 بَرد مگر که به قهرش حصار و بنیادم
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 چو مور دل بفتاده به قعر چاه اجل

 بگوش کس نرسد زان نوا و فرایدم

ر دل منخیال و جنت و رضوان نیست د  

 هجامنن ش نوند جز فغان و بیدادم

 به لوح سینۀ من نقش روزگار س یاه ست

 چه حاجت است بپرس ید نقش برابدم

 نکرد دهر مبن لطف حسن مغ شکین

 اخری اتب و توان گشت واتکه افتادم

 ممن وضیع و فرومایه گان روز تباه

 کبوتری به جگر خورده تری صیادم

 ثواب اکر خطا ای خطاست دست هتیی

 ز لطف خود نربد سهو هرگز از ایدم

 چه اایم گذشتند "فایضا" مهه معر

 نصیحیت که ش نودم ز قول اس تادم

********************************* 

 کسوت اشک آ لود

 کسومت غرقۀ اشک است ز چشم تر من

 هیچ تدبری جبا نیست ز فکر رس من

 عزلت و گوشۀ تنهاست نوای دل ریش

ی در منکس ز الفت نگشود قفل جفا  

 دست غفلت مهه برده ست به یغام هومس

 کو شفیقی کندش راز به گوش کر من

 هبرۀ خنل من است زیر لگد های شرت

 کیست چیند ز خاک رۀ خود این بر من

 دور احباب گریزند اگر من برمس

 زانکه سوزند به جوش دل چون مجمر من

 اب رسشک و مغ و حرست شده ام ساز و نیاز

راهرب و رهرب من هریکی زین شده اند  
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 مست مس مت ز خیاالت مغ انگزی و امل

 انب خوانبۀ آ نست به دل ساغر من

 "فایض" این پرده کند فاش اگر کس ش نود

 رمز پنهان عیان از خسن آ خر من

************************************* 

 گهل دل

 ای آ سامن ش نو گلۀ رسزمنی من

 بس از تو دیده رجن و جفا این زمنی من

چی مبا عدو شدۀ ای پناه رساز   

 رمحی منا ز لطف به قلب حزین من

 یک خندۀ خوشت به دل خس ته ثروت است

 بگشا به همر بس تۀ قفل جبنی من

 راۀ دو روزه مزنل ما انتها شود

 پس کن ز راه مزنل عامل مکنی من

 ک خر غبار این تن من در فضای توست

 این راز معر مهه آ دمنی من

ش برای تو "فایض" منود شکوۀ قلب  

 بش نو ز صدق دل خسن آ خرین من

****************************** 

 ظلمت هجل

 ای دل اگر ز ظلمت این شب بدر شوی

 واصل به لطف و همر صفای حسر شوی

 تکرمی واجب است ز صبح سپید دی

 کز روزگار رفتۀ خود اب خرب شوی

 در تریه شب کیس نتوان ایفت راه خویش

اکرگر شوی چون روز مور دانه کش و  

 از خواب غفلتت چه بود حاصل و اثر

 زان بید رشمسار تن یب مثر شوی
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 ای دل به هجل و ظلمت این دهر کن س تزی

 کنی دم جمال ابتو که فکری به رس شوی

 ای طفل پاک نورس این گلهزار من

 کوشای عمل ابش که مرد هرن شوی

 وای نوهنال ابغ من و هبرۀ امید

ور شویدر خاک ریشه کن که تن ابر   

 یب معرفت، چو ظلمت شام ایست یب حسر

 اب عمل ابش "فایض" و زان انمور شوی

************************************ 

 حلقۀ زلف

 در حلقۀ زلفان تو زوالنه شوم من

دیوانه شوم من وز عشق تو روزی دل  

 یب دیدن تو لکبۀ احزان شود این دل

 اب حرست و مغ ساکن ویرانه شوم من

خت جز طلب این دل ش یدااحراز ر   

 ترمس که مبادا ز تو بیگانه شوم من

 جز ابده ز لعلت کندم واهل و مخمور

 یک جرعه بده زانکه چو مس تانه شوم من

 گر از بر من دور روی ای بت طناز

 گل از پیی تو عاشق افسانه شوم من

 "فایض" به هجان نیست جبز عشق بتان به

 کز عشق بتان عاقل و فرزانه شوم من

************************************ 

 قلۀ دانش

 رس یدن بر ستیغ قهل ها مرد افگن است ای دل

 در این عزم و ارادت این نفس در مردن است ای دل

 کیس گر عزم شامخ می کند؛ ترک رس است حمتی

 که راه صعب این مزنل به پا طی کردن است ای دل
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درین وادی پر از گرگهتور داشنت رشط است   

رنه جان سامل زان بدر انبردن است ای دلوگ  

 مشقت سد آ ن راهی ست اکن را ازدحام دامی

 ز خصمش جز دل این اکروان آ زردن است ای دل

*** 

 رس یدن ات در مقصد عبور یب قراری هاست

 به صرب و اب حتمل راه آ نرا جسنت است ای دل

ر داری تو از اعامق درای ها  اگر احراز د 

ر سفنت است ای دلبکن مهت صدف بشکن که  زان د   

 دال داری اگر مقصد که ابیش رهرو عرفان

 مساعی بیش ابید کرد و شب انخفنت است ای دل

 کیس گر می رسد در اوج مقصد، زان هبار معر

 پیاپیی ابغ خبتش را گیل بشگفنت است ای دل

 بیس حرف است زین مورد، کدامش گفنت است هبرت

ای دل تو برای گفنت استکه "فایض" پیش چشم   

********************************************* 

 برف 

 برف سفید پوش کرد ازض س یه جامه را

 مهچو بناگوش کرد ابم و در خانه را

 مرغ درخت مچن گشت عبری هوا

 چونکه نیابد دگر راه در النه را

 مینگرد بر زمنی روی نیاز شمک

 چونکه از آ ن می کشد آ ب و جو و دانه را

سزب گشت جدا از نس می شاخ درختان  

 زانکه نبیند دگر زلف رسش شانه را

 پای رمه کنده شد از دمن و کوهسار

 برف به زیرش هنان کرد مهه خاره را
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 چادر صلح سفید کرد طبیعت به رس

 دور منود از تنش خرقۀ صد پاره را

 اید ز طفیل منا "فایض" و رو برف بنی

 شاد کند حلظه ای این دل دیوانه را

********************************** 

 ظلمت انداین

 افسار رس و گردن از آ هن و فوالد است

 زان جور وجود ما در انهل و فراید است

 خوانبه ز چشم تر چون س یل به دامن شد

 آ رمان و امید دل در حالت برابد است

 از فضل قرابت ها صد خار به چشم افتاد

 قرب پدری روزی زین تفرقه انشاد است

 اندیشه ندارد کس از درد عقوبت ها

 ابدای عقول ما پر هجل ز بنیاد است

 فرهیخته توان گشنت اب سعی و پیی و پیاکر

 از معرفت والا، شاه ای وگر اس تاد است

وید  زنگأ ب مغ و حرست گر اشک ز رخ ش 

 زان دم به یقنی گفنت کنی چهرۀ آ ابد است

 ات وسوسۀ ش یطان از رس نرود بریون

ما جز نوحه و بیداد استاز معق وجود   

 دود س یۀ دلها اب ابر فلک مهراست

ات اب وزش ابد استاز پا نفتد یکدم   

 "فایض" مهه اناکمی از ظلمت انداین ست

 گر دل نبود عاقل گندیدۀ فساد است

************************************* 

 قصۀ مغ 

 قصه ها افسانه شد، افسانه تر افسانه شد

شد، ویرانه ها مغخانه شدخانه ها ویرانه   
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 پریمه صدپاره شد، چون ژندۀ دیوانه شد

 مرد اب ننگ و غرور رسگش ته و آ واره شد

 ***سینه ها صدپاره شده، افرسده و بیچاره شد

 ***قصه ها افسانه شد، افسانه تر افسانه شد

 

 خویشنت بیگانه شد، خمروبه این اکشانه شد

 هرکه هبر میهنش در گریه و در انهل شد

ر چند روزی حیات از گلشن اش آ واره شدهب  

 در مخ چوگان مغ گوی تنش صدپاره شد

 ***خویشنت بیگانه شد، خمروبه این اکشانه شد

 ***قصه ها افسانه شد، افسانه تر افسانه شد

 

 آ ب معر کوداکن لربیز جام و اکسه شد

 مادر دل خس ته را معر و هوس مغخانه شد

ه شدپنجۀ مرگ و فنا بر جعد و زلفش شان  

 اتر اتر موی ما هر دم عبری شانه شد

 ***آ ب معر کوداکن لربیز جام و اکسه شد

 ***قصه ها افسانه شد، افسانه تر افسانه شد

 

 بلبل خوش نغمه خوان حمروم جاه و النه شد

 رونق بس تان آ ن چون وادیی پسامنده شد

 گلعذار جانفزا خاشاک دشت خاره شد

 ابغبان این ارم آ شفته و بیاکره شد

 ***بلبل خوش نغمه خوان حمروم جاه و النه شد

 ***قصه ها افسانه شد، افسانه تر افسانه شد

 

 ذلت معر جواین زودتر پریانه شد

 از کهولت بر حصار و تکیه بر دروازه شد
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 جرم ما س نگ زمینگری و تِن افتاده شد

رد از حرست و آ ندم ز مغ آ سوده شد  اتکه م 

پریانه شد***"فایض" این معر جواین زودتر   

 ***قصه ها افسانه شد، افسانه تر افسانه شد

****************************************** 

 عزلت

 عزلت از اهل معارش دور میدارد مرا

 از نگاه خوبرواین ک ور میدارد مرا

 اب تأ مل آ ش نامی ساخته خبت و قضا

 دامی از شادی و عرشت دور میدارد مرا

های دلخلویت جومی مهیشه از تکدر   

 زان تعلل هر نفس رجنور میدارد مرا

 گه دهد صدرم طراز قلۀ اکخ بلند

 گاه در زیر لگد چون مور میدارد مرا

 چند روزی دست من پر غاز می سازد، بأ ن

 مفلس نوکیسه ای مغرور میدارد مرا

 مهچو بت ساکن مبامن گاه بر پای ادب

 قامت ایس تادۀ چون طور میدارد مرا

عزلت میدهد انب عذاب"فایضا" این جام   

 زان دو پیکی سال ها مخمور میدارد مرا

************************************ 

 زلف س یاه

 روزی به جعد و زلف س یاه بس ته می شوم

 وز پیچ و اتب و اتب مخش خس ته می شوم

 شط نگاه ساحرۀ شهر عاشقان

 از حمترض به آ ب دمش زنده می شوم

ها تلفیق این دو لعل امیدیست سال  

 ابری دگر جوان بدین بوسه می شوم
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 من از جفا و تعب این حسن دلراب

 چون عاشقان تربئه افسانه می شوم

 درد و تأ مل است جبز روزگار من

 آ خر رفیق جغد به ویرانه می شوم

 حب بتان در دمل است روز، صبح و شام

 هر دم نثار خندۀ جااننه می شوم

 در زلف درشکن هومس دست بردن است

اگر که در مخ زوالنه می شومدامن   

 ات یک رمق وفا بکمن اب گل مچن

 زیر حلد چو رفته که بیگانه می شوم

 "فایض" اگر به طره رسد پنجۀ امید

 بر زلف اتبدار صمن شانه می شوم

******************************** 

 جفا مکن

 اینقدر جور و س مت اب من مکن اب من مکن

اب من مکنیب وفایئ ای صمن اب من مکن   

 همر تو پرورده ام در دل متام معر خویش

 جلوۀ انهمرابن اب من مکن اب من مکن

عناد تو همذب ای عیویب، من خطاپوِش   

 بیش از این قصد خطا اب من مکن اب من مکن

 در مجل من یک توان اوصاف تو پااین کمن

 راز دل در مجهل ای اب من مکن اب من مکن

شری لبتهر نفس دل صد امید دارد ز تب   

 مغ نشینان مهنوا اب من مکن اب من مکن

جز مرا عشق است گناهعصممت من یب گناه ام   

 عاصیان را آ ش نا اب من مکن اب من مکن

 این حصار آ هین "فایض" شکن بنی ثغور

 دیگر این بند و حصار اب من مکن اب من مکن
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 خوبرواین

 دل من مبرید آ خر ز جامل خوبرواین

مثال ماهرواینمۀ چهارده مباند به   

 رس زلف پیچ در پیچ مخ جعد حلقه حلقه

 مهه زلف در شکن شد ز بتان گل عروسان

 گل نورسان گلشن نزند طرب به دل ها

 طرب و نشاط و عرشت ز لبان دل مخوشان

 خسن ایست زشت لیکن به نگار می برد دل

 صامنن به بر کشانند به دو انب ابده نوشان

س نددصامنن خوش لقا را دل ما بیس پ   

 چو رسد به پیش چشمم برخند نقاب پوشان

 نه جسارت و هتور نه جامل و حسن زیبا

 که یکی جواب گردد به سوال این نکواین

 تو مکن به دل امید و هوس جامل "فایض"

 که به حسر بس ته اند خبت ترا به زلف پیچان

************************************** 

 انشکیبایئ گییت

سد راه اعتالست انشکیبایئ گییت  

 گر وفاداری نباشد، زندگی ابر جفاست

 اتکه شام ظلمت است و حال مفلوک یتمی

 در مخ ویرانه مزنل لغزش پای گداست

 دل تربا گر نگردد از گناه دم به دم

 زان پیی این خودپس ندی ذلت و قهر خداست

 آ ش نایئ زین فلک هرگز جمو مرد خرد

 هرکه اب آ ن دل ببندد رهرو اهل خطاست

ین رسا اب اکروان خود نگردد آ ش ناا  

 حلظه ای آ نرا اقامت گاه دم گفنت جباست

 مس تنری است از جامل ماه و خورش ید سامء
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 گر نباشد این دو گوهر اکر این عامل تباست

 این فلک از پیکرت چوب عصا سازد ابد

 آ ن زمانت گر رسد این لنگرت ابر عصاست

 "فایض" این وادی یب پااین ندارد انتها

بت روزی میانش جان ما از تن جداستعاق   

************************************** 

 رشط وفاداری

 دلرب اگر وفا کند، عاشق اب وفا ممن

 خویشنت ار صفا کند، یوسف ابصفا ممن

 لکبۀ من ز جلوۀ حسن وی است مس تنری

 حسن چراغ گر وی ست، خادم خوش لقا ممن

 پاک جمن صفات وی، نیست دگر جمال وصف 

 او صفت گل مچن، مرغ حسر نوا ممن

 هدیه جزع روز و شب، این چه وفای دلربی ست

 چارۀ آ ن حتمل است، طاقت این جفا ممن

 از چه شود ثبوت این تربئه گناه عشق

 عصمت آ ن به او بود، جمرم این خطا ممن

 عرشۀ اکخ دل فقط تکیه گۀ جالل اوست

 گر که بدان قدم هند، لنگر صدر شاه ممن

لف اتبدار، رمز رهی ست پیچ و مخجعد دو ز   

 رمز وی ار عیان کند، فایق انتها ممن

 سزبۀ تربمت اگر، نعره زند ز عشق تو

 از رس قهر رخ متاب، گریۀ این نوا ممن

 گر نشود یقنی دل، ممتحمن شو و بدان

 در رۀ عشق و عاشقی "فایض" ابوفا ممن

************************************** 
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 انمۀ عشق

 برایت انمه از دل می نویسم

 که انمت ایر خوش ِگل می نویسم

 نویسم جان، جامن، ایر شریین

 گل رحیان و سنبل می نویسم

 متام هموشان روی عامل

 چو جعد و زلف و اکلک می نویسم

 به آ ب موج چشامنت نگارا

 کنار کنج ساحل می نویسم

 متام ارزش هس یت دنیا

 مهه را نقش زایل می نویسم

های "فایض" را برایتتپیدن   

 چو رقص مرغ بسمل می نویسم

**************************** 

 اندیشۀ خام

 چوچه مرغی می گشود ابل و پرش

 اتکه پروازد به آ سامن رسش

 زانکه دیده مرغ ها را در هوا

 کز فراز قهل می کردند صدا

 شوق زان شد اتکه چیغد در هوا

 مه نوای خود فرس تد بر سام

اش پرواز کرد از رواق النه  

 وز مخ منقار خود آ واز کرد

 سعی می ورزید سوی قهل ها

 انگهان گم کرد راه خانه را

 ماند از پرواز در اوج فضا

 چونکه افتاده ست در بند قضا

 مه ندید الفت ز آ سامن رسش
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 مه ندید اندک ز آ اثر درش

 انگهان مادر شنید زو انهل را

 زود چشم انداخت درب النه را

نبود جان دلش دید در خانه  

 کرد بر آ ینی آ هنگ رسش

 اب ش تاابن پر گشود سوی هوا

 ات رهاند چوچه اش را از بال

 چوچه مادر را که دید سویش ش تاب

 گشت آ نگه راحت از درد و عذاب

 کرد نعره مادرم، ای مادرم

 زود کن انیج تو شو زین پیکرم

 چوچه را مادر آ ورد پس به جا

 زین سالمت چوچه کرد شکر خدا

مادر: تو مپر دیگر ز جا گفت  

 مه مرو دیگر رۀ سهو و خطا

 عقل اکمل رهرب و دست جنات

 رشط احتیاط است چون نمیی حیات

 هرچه را ابید به فکر بیش کرد

 وانگه سویش گام مهت پیش کرد

 هر خطا از فکر کواته می شود

 هر گناه اب چشم بینا می شود

 ات نبیین هیچ را اندیشه نیست

پایش تیشه نیست؟از چه انبینا به   

 هرکه را هردم قدم سوی خطاست

 روزگارش روز و شب جور و جفاست

 ثروت ما چند روزی معر ماست

 پس نبودن زان مواظب جرم ماست

********************************* 
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 خنده

 خنده ز لب های تو، معر کند بس دراز

 در مخ ابروی تو، من بگذارم مناز

سال هاستحلظه جدایی ز تو، در نظرم   

 مردن من دور نیست از مغ سوز و گداز

 مجمر سوزنده پر، گشت وجودم ز عشق

 آ تش آ ن کن فرو، بس تو به حسنت مناز

 صبح سپید نوید، راز بناگوش توست

 ایکه ممن در جنون، ایکه نداین تو راز

 من که نساخمت ز خود عارف و مرد ادیب

 از کرم و لطف خویش مرد ادیمب بساز

خسن، خاک رۀ پای توست "فایض" شریین  

 دور مرو از برم، دل به تو دارد نیاز

************************************* 

 نعمت بزرگی

 گفتار بزرگ شد به ایدم

 گنج ایست به فرد فرد آ دم

 "چزییکه به خود منی پس ندی

 مپس ند به دیگران عامل"

 مه گفت: کیس که اهل صاحل ست

 چون جان عزیز دوست دارم

به زشت کرده عادت آ نکس که  

 عقباش جواب تلخ و صد مغ

 ترس است زما رۀ قیامت

 اکروان رمه چو ترسد از رم

 آ لوده اگر ب گند ابش می

 راه قدم است تیغ مامت
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 ایرب تو هدایت این معل کن

 کردار قبیح ما شود مک

 "فایض" که اگر تو خودپس ندی

 قویل ست شکس ته ای تو درمه

*************************** 

 خدنگ تری مژگان

 خدنگ تری مژگانت دمل را پاره می سازد

 مرا افسون چشامنت ابد دیوانه می سازد

 ملیح الفاظ اب من کن که دل زان حمتشم گردد

 که طوفان خانۀ پرفیض من ویرانه می سازد

 در این وادی رسگردان رۀ مقصد خنوامه ایفت

 چو جمنون آ خر این حصرا مرا افسانه می سازد

رفتار تو اب من نوید نیس یت داردقبیح   

 رسور و شادی قلمب، شِب مغخانه می سازد

 ز درس و امتحان ترمس اگر تو ممتحن ابیش

 سوال مشع و ش یدایئ مرا پروانه می سازد

 به اتر درشکن زلفت مرا در حلقه می بندی

 بدین حسن فریبایئ رسم زوالنه می سازد

 ز چشامن می آ لوده به خامک اشک می ریزد

ر اب خاک جسم من مخ و مخخانه می سازدمگ  

 اگر انب لبان خود بریزد در می ات "فایض"

 از این ندرت رشاِب لعل دلت مس تانه می سازد

**************************************** 

 اکخ بلند

 ای اکخ بلند حصارت از خاک تمن

 تزینی جامل یب نظریت خسمن

 آلکیل ظریف واژه ها رنگ رخت

ن نقش درخش نده ممنسازندۀ ای  
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 ***اکخ خسمن نوای عشق وطمن

 ***ای مثنوی الکم بلخی خسمن

 

 ای اکخ بلند رونق عمل و صفا

 ای خبشش یب کران درگاه الا

 این دل به تو زنده ات زمان رمق است

 کنی است میان ما و تو رشط وفا 

 ***اکخ خسمن نوای عشق وطمن

ر خسمن  ***ای انم بلند حافظ د 

 

صدر گوهر خسنان ای اکخ بلند  

 ای همد صفای انز عاشق وطنان

 گر دست به تو منی رسد روی نیاز

 زان اوج خیال شعر آ ید به زابن

 ***اکخ خسمن نوای عشق وطمن

 ***ای سعدی خوش نوای مرغ مچمن

 

 ای اکخ بلند پری به اوجت نرسد

 کس سهل بدین ماکن جنت نرسد

 حذاق تالش خویش کردند مهه

کس نرسدلیکن به راکب آ رزو   

 ***اکخ خسمن نوای عشق وطمن

 ***ای خرقۀ شاعران زرین خیمن

 

 ای اکخ بلند ذلت محد و ثنا

 اب شعر بلند خوش بود وصف خدا

 در هر طلب خلق خدا مهنفس ای

 رسنطق بیان و حاجت قفل دعا



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           56                                                         نظر محمد فایض  
 

 ***اکخ خسمن نوای عشق وطمن

 ***ای ابب خسن انلۀ شام و حسرم

***************************** 

 رونق بس تان ما

 این حاکیت رونق بس تان ماست

 خندۀ گل زمحت دس تان ماست

 گر طننی خندۀ آ ید به گوش

 آ ن صدای بلبل خوخشوان ماست

 غنچه لب را وامنوده در مچن

 کو حدیث چهرۀ خندان ماست

 آ چنه را از دست دادمی سال ها

 صلح ایندم هدیۀ جربان ماست

 اعتال از هبرۀ عمل و ادب

طفالن ماستاین تعایل مهت   

 پرمچت میهن بلند است در هجان

 از کامل جرئت مردان ماست

 بوم مادر خاک جسم "فایض" است

 خاک پاکش کمییای جان ماست

****************************** 

 وطن

 وطن اب دست ما خواهد وطن شد

 به مرغ خوش نوا خواهد مچن شد

 اگر ما مس تحب گامی گذارمی

 لباس عافیت خواهد به تن شد

 دعای ما اگر گردد اجابت

 نصیب آ خرت خواهد کفن شد

 اگر مرئوس عدل خویش ابش می

 صفا از هجل و ظن خواهد خین شد



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           57                                                         نظر محمد فایض  
 

 ز کذب ار ما زابن خود نشویمی

 گلو را عاقبت خواهد رسن شد

 اگر تزویر ابشد راه مقصود

 رۀ مهوار ما خواهد شکن شد

 مکن اندیشه "فایض" آ نکه نش ن ود

خسن شدکه روزی شعر تو خواهد   

******************************* 

 جسم زمینگری

 جسم زمینگری ما رونق دنیا نشد

 پیکر غلطان ما حلظۀ بر پا نشد

 غفلت شام و حسر، تکیه به ابلنی چیست؟

سن متنا نشد  مهت و پیاکر ما ح 

 هرچه ز خود ابختمی جان و عزیزان خویش

 اشک مغ و یأ س ما رخنه به س امی نشد

، کرد حقیقت هنانعقل حقیقت منا  

 حیف که این چشم ما دیدۀ بینا نشد

 تربت طفالن ما گشت غبار سام

 س نگ جبامانده را سزبه ز دل وانشد

 طفلک آ غوش همر حمو ز آ غوش شد

 آ ن چو گِل خاک شد، عاقل و بران نشد

 مرغ شکستیده ابل پرنکشد در هوا

 گوهر هر ابل و پر قدرت عنقا نشد

عصیان برد"فایض" از این زندگی هبرۀ   

 فکر ویل یکدمی جانب عقبا نشد

************************************ 

 مصلحت تقدیر

 دعای شام و صبامح به سوی داد رس است

 کمن ثنا و صفاتش، هامنکه یک نفس است
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 زمن نوای مغ انگزی در مچن مهه صبح

 اگر که صبحدمان مهنوای ما جرس است

 مباد در دمل افسوس زین قیود صیاد

 که شاید از ازمل مصلحت بدین قفس است

 ممن قناعت تقدیر خویش در مهه حال

 گناه ست گفنت آ نرا که این خطای کس است

ر است ثروت درایی بیکران و جنون  د 

 کزین سبب مهه هس یت بروی آ ن چو خس است

 اگر که ارزش ما چون خس است روی زمنی

 متام حمنت فردای ما دال عبث است

 نگر رس یده قفایت گروه قافهل ها 

 خمور تو غصۀ فردای خویش را که بس است

 اگرچه "فایض" مسکنی کش یده ابر جفا

 ویل هنوز متاشای اکروان هوس است

*************************************** 

 لکبۀ خاموش

 دشت س یاه پوش شد، لکبۀ خاموش شد

 صبح بناگوش شد، مور جبنبد ز جاه

بمی بود، پیکر ش بگری بودکوه که در   

 غرق تۀ دود بود، خواست به پاس صبا

 خاک زمنی الهل گون، قامت گل غرق خون

 غنچه جبا رسنگون، مرغ حسر شد گدا

 سوخت وطن در س تزی، خواِب ش باروز خزی!

 روی جسد خاک ریز، چونکه نگردد بپا

 لکبۀ احزان من، خشت تن و جان من 

کجا؟ره به درونت درب و در و انم من،   

 سوخت پر مرغ دل، رخیت تۀ آ ب و ِگل

 جان وی از تن گسل، زود به لطفت خدا
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 دیده شده اشکبار، آ ب چو در جویبار

 رشرشۀ آ بشار، قطرۀ این اشک ها

 نوحۀ هر کنج ابغ، نعرۀ رسد الکغ

 بلبل و گل سینه داغ، روح چو از تن جدا

 "فایض" از این بس عذاب، حالت این دل خراب

کباب، گشت از این رجن هاسوخنت اش چون   

***************************************** 

 فرش تۀ زمنی

 حلقۀ موی به مو، طره آ وخیته به رو

 ماه در عرش جمو، آ ن به دنیای من است

 روی آ ن لکچۀ ماه، رونق شام و صباح

 این تو ابور بامن، ماه اتابن من است

 بیئن چون الفش، مثل یک تیغ دمش

گلش، تیغ لرزان من استزیب رخسار   

 چشم آ ن مهچو غزال، شهرۀ رشق و شامل

 یوسف حسن و جامل، گل رحیان من است

 قد چون رسو سهیی، خایل از پیچ و مخی

 عاری از اکست و مکی، غنچۀ ابغ من است

ر خسنش  مهچو پس ته دهنش، ارزش د 

 لعل رسیخ لبش، ایر جاانن من است

نزان چو لعل اند لبان، شهد ریز است زاب  

 مه گلو نغمۀ جان، مرغ خوخشوان من است

 "فایض" این گل ز کجاست؟ او مگر اهل سامست

 یک کیس گفت خطاست، اهل دنیای من است

****************************************** 

 صبوری

 از صبوری شد مهه موقوف معرم در امید

 ای دل راحت گسل هبر تو شد مومی سفید
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خود پنداش مت روز و شب اهل طرب بودم چو  

 واصل عزلت شده یب هبره گش مت مهچو بید

 جعز اب من مهنوا و صرب از من در قفا

 راۀ رم بر روی من بس ته و کرده ان امید

 آ سامنسا پیکری ایس تاده پش مت یک چنار

 من به حرمامن ز نور آ فتاب زان تن ب رید!

 اتبکی برگ حصری است تکیه گاه جسم من

فراز رس هنیدیکدمی این سفهل دل را بر   

 رشک و مغ آ خر ک شد ما را چو مور راه دشت

 این زبون انفاس دارد انتظار بس نوید

 "فایض" ار صابر منیشد پرکامل و هبره بود

تن چون خار را از پیش پااتن بر کنید هر  

************************************* 

 خفاش شب

 خانۀ مور و ملخ در سایبان ما شده

مه سوی ما بینا شدهچشم خفاشان شب   

 یک امید روش ین در کنج این ویرانه نیست

 زین سبب پروانه ها از عشق یب پروا شده

 فرش ما برگ حصری و انن ما جو،...لقمه خام

 انم ما در نزد همامن عزیز رسوا شده

 معر در عنی ش باب و لیک احوال ضعیف

 از رس غربت هزاران چنی در س امی شده

طلب انداز حقمهجواراِن رسوم دارند   

 بعد انیل انشدن بر فقر ما غوغا شده

 از تلکف ها مهیشه پشت ما مخ زیر ابر

 در ذلییل انم ما پر شهره در دنیا شده

 "فایضا" معرت عبث بگذشت در قهر عذاب

 هبر قصد جان ما صد رجن و مغ برپا شده
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************************************** 

 مایۀ خبت

دست خوابن است و بسچارۀ اکرم فقط در   

 رمز قفل خبت من در زلف پیچان است و بس

هر پیشاین من از جسدۀ شام و صباح ست  م 

 مطلب این طاعمت احراز جاانن است و بس

 همر ورزیدن به مه رخسار ذوق قلب ماست

 عرشۀ برتر نشینان نکواین است و بس

 عزلت و تنهایئ می هبرت ز حبث زاهدان

ن است و بسحمرم ارسار من مشع شبس تا  

 گام جمنوین گذارم من به حصرای عدم

 در مکنی گاه عدو خار مغیالن است و بس

 من همذب از عیومب در مهه اکر هجان

 عیب من ابر جفای عشق سوزان است و بس

 ایر اگر "فایض" شود مهگام ما در زندگی

 خار زار خبت ما آ ندم گلس تان است و بس

************************************** 

 نوبت خلقت 

 نوبت این چرخ اب ما این زمان و این دم است

 بس ش تاابن پا منه چون راه پرپیچ و مخ است

 ِبه اگر این نوبت ره را کنمی خوش انتها

 آ ن رسد آ سوده تر مزنل چو ابر او مک است

 ابر عصیاین اگر ابشد چو اشرت بر فراز

ر در هر قدم راست و مخ استزیر آ ن بند مک  

 این مهه سعی و تالش ما بیس بیهوده است

 گر بود دامی خویش، روزی قفایش صد مغ است

 مادری گر صورتش اب دست خود صدپاره کرد

 هر رسشک از چشم او هبر شفاعت مرمه است
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 زاهدان را روز و شب دامی جبز تقواء نیست

م است  می خوران را دم بدم دس تان بر فرق خ 

 "فایضا" هرکس دهد اعامل خود را خود جواب

 کس نداند لیک، چون راز هنان و حمرم است

**************************************** 

 فرصت معر 

 صبحدم ات شام پائیدن به دنیا نعمت است

 یک نفس اب ما اگر مهراست، رشط مهت است

 ان امیدی، انتواین هایی می آ رد ببار

پا را رسعت است گام سوی انتواین مرگ  

 روز گر اب ما وفاداری کند ات شام اتر

 صد س پاس و لطف اب آ ن و هجان شکرت است

 خرقه گر در تن بود از چشم فاسق عافیت

 مهچننی خبشایش از لطف خدای رمحت است

 از روایق سوی گلشن یک نگاه نقل از هبشت

 گر نصیب چشم ابشد گنج جان و ثروت است

ی از فلسفه نیستزانکه هر موجود عامل عار  

 بینش عقالنه داند کنی کامل حمکت است

 پرطراوت می کند دل را هبار الهل گون

 گلبهار خنده لب ما را نشان رغبت است

 هر تفرجگاه قدمگاه نس می عطر بوست

 لغزش پا در چو گلشن انتظار ذلت است

 زود بسنت چشم را از دهر یأ س قلب ما

استچونکه عقد این دوام معر ما یک فرصت   

 "فایضا" ات یک رمق گر خوش بود اکر هجان

 بس کامل آ برو و افتخار و عزت است

*************************************** 
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 گهل از آ سامن

 آ سامان! مک منا بر فرق ما از لنگرت

 انتوان گشتمی زیر این عظمِی پیکرت

 مهچو موری پیکر ما جعز است و بس ضعیف

اب یک اخگرتمجهل گر ابمه شومی مقیاس   

 ما کجا رسکش شدن بر حمک تو روی زمنی

 صد اطاعت کرده امی از شاه رومی قیرصت 

 رسوران از حمک تو خواهد شدن صاحب جالل

 ما بفرمانمی، هرآ نچی حمک دارد رسورت  

 لیک قصد قهر خود هرگز نکن بر جان ما 

 دل مکن نومید در پشت رۀ خاک درت

ز کردگارورنه ما اب التجأ  خواهمی خواست ا  

 ات دهد ما را ماکین بر فراز این رست

 روزگاران بس بود ما را جراء روز و شب

 پس بگردان روی الفت اکروان لشکرت

 چون کامن رس مت است "فایض" به زیرت آ سامن

 او مگر خواهی که گردد مچرب چوب ترت

***************************************** 

 آ رزوی نگاه

بگذشت و نظر نکردگل از کنار من   

 عشقم مگر به قلب شفیقش اثر نکرد

 من یب هرن مهیشه به طالع سپرده دل

 طالع ز خویش نزی به پامس هرن نکرد

 پس از قفا به یأ س نگاه قدم چه سود

 اندیشه شد که اکش از این سو گذر نکرد

 من عارمض ز نوکر آ ن شاه رسوران

 کز آ مدن ز جادۀ هپلو خرب نکرد

چو نرفمت به راه اوافسوس، یب خرب   
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 واقف مرا ز قافهل مرغ حسر نکرد

 انگه کنار ایر رس یدم و آ ن صمن

 از خاطرات دوش خیایل به رس نکرد

 "فایض" امید صد خسن از لعل او شنید

 لیکن جناب نطق ز شهد و شکر نکرد

************************************  

 وعدۀ فرجام

ماست اتکه آ ب و دانه ابیق قطره ای در جام  

 بر رخ خاک س یه نقش پیی این گام ماست

 اتکه اتر یک نفس اب معرما پیوس ته ابد

پرمچ این زندگی مه بر فراز ابم ماست   

 صد موانع میگذارد پیش پا مان دمشنان

 جان خود ابید مواظب چون بدستش دام ماست

 می شامرد حلظه های این دوام معر را

 ات رمق پاید مبا این وعدۀ فرجام ماست

لوداع گفنت کجا فرصت دهد دست اجلا  

 کو به فکر اکر خویش است، ین مغ اقوام ماست

 خاک آ خر می کشد مارا به آ غوشش ز لطف

 چونکه جرم از خاک و پس آ ن عنرص اندام ماست

 آ چنه تعمری است بنیاد خاک جسم ما و توست

 هر حصاری را که بیین خاک خشت خام ماست

کنمیگر دمی اندیشۀ از هبر فردا می   

 آ ن حقیقت انتواین های فکر خام ماست

 "فایضا" این هر قدم اب قافهل سوی فناست

 انتهای این سفر خبت س یاه شام ماست

***************************************** 
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 بیدادگری گل

 بلبل فغان و انهل و فراید هبر چیست

 وین شکوه و شاکیت و بیداد هبر چیست

چه حاصل استگل گر وفا نکرد بتو پس   

 زان رو حقری و بنده و برابد هبر چیست

 تو گریه و فغان کین روز و شب متام

 گلشن به اوج خنده و گل شاد هبر چیست

 هر دم نس می مشک بریزد بسوی تو 

 حمروم ذلیت که اگر ابد هبر چیست

 رو رمز عشق نو تو بیاموز هبرت است

 اس تاد خویش هرکه شد اس تاد هبر چیست

بنی که چسان س نگ پاره شد افسانه خوان،  

 غافل مباش قصۀ فرهاد هبر چیست

 بیدادگری گل که اگر مرگ بلبل است

 پس "فایض" اینکه حممکه و داد هبر چیست؟

************************************** 

 ثروت عافییت

 پریهن گر عافیت در تن بود گنج طالست

 یک رمق اب معر اگر ابیق بود لطف خداست

اگر اب ما وفادار است و بس خندۀ مرشق  

 ات زوال مغرب ار خندد، وفاداری جباست

 هر نفس رشط زوال معر سوی اکهیل ست

 زان امید روزگار صبح را کردن خطاست

لک و جاه  ثروت و رسمایه و گنج و مقام و م 

 روی این آ زمونگه دنیا یک شرت ابر جفاست

 کس اگر شیب و فرازی های معرش دیده است

تکرب ذلت و قهر خداست چون قبال هر  
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 مفلیس در روی جاده دست هر جانب دراز

 آ ن حقارت گر شود از جانیب اکر گناه ست

 تکیه کردن بر جواین غفلت از فردا بود

 چونکه آ خر لنگر هر پیکری پریی عصاست

 خوش خیایل "فایضا" اب لقمه انین ثروت است

عاقبت روزی فناستزانکه معر آ دمزیاد   

*************************************** 

 کشاکش

 متام معر آ دم در کشاکش

 ندیده شادماین از کاملش

 مهه روز و شبش اب اشک و حرست

 ربوده مغ ز وی خواب و خیالش

 جبای بلبل زرین منقار

 بگرید زاغ بد آ وا به حالش

 غبار گلشن او در هوا شد

 که زان شد آ سامن هشت و زمنی شش

دجهل از رس قهر وزان خشکیده  

 برنگ خون شد آ ب زاللش

 جبس مت یک پناهی از حصاری

 نیافمت آ ن ز رشق و ات شاملش

 خداای این وطن شاداب گردان 

 مریزان اشک مغ را بر جاملش

 خومش گر معر "فایض" شاد ابشد

 غنمیت می مشردم ات زوالش

********************************* 

 ش یدایئ مشع و پروانه 

سوخت ابل و پرش را به گرد مشعپروانه   

 مه مشع سوخت جان و تن خویش هبر او
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 پس چیست رمز الفت این هر دو عاشقان

 جان عزیز شان چو نه ارزد به اتر مو

 عشق آ شاکر، لیک کنند پیش چشم خلق

 در اوج ذلتش نکنند فکر آ برو

 مشع برهنه تن به حضور هزار چشم

 وی را خیال نیست بدل از چهار سو

مست خویش زند در فروغ مشع  پروانه  

 می بوسدش چنان چو ابش ند دو بدو

 مشع سوخت ات به پا و نکرد آ ه آ تشنی

 ات آ خری نفس چو گیل بود خنده رو

 "فایض" وفا چننی بطلب از نگار خود 

 ات آ ن نثار تو شود و تو نثار او

********************************* 

 مشع و پروانه

س چرا پروانه سوختمشع اگر قاتل منی بود پ  

 شعهل یئ افروخت و در آ ن عاشق افسانه سوخت

 مشع کجا قادر توان گشنت که سوزد فیل را

 قهر آ ن جز عاشق رسگش تۀ دیوانه سوخت

 آ نکه اب تو عشق ورزد همرابین ات چنان

 پیکر آ ن انزننی خادم بیچاره سوخت

 او شد آ واره ز هبرت در شبس تانزای شب

بیخانه سوختهمرابین دلت آ ن مفلس   

 گر که آ ن بیند فروغت در مخ کنج حصار

 جان شریین را برایت در مخ ویرانه سوخت

 یک شنیدی وقت سوخنت انلۀ جانسوز وی

 تو به قهر و او به لبخند جان خود مس تانه سوخت

 "فایضا" هرگز ندانس مت ویل این رمز عشق

  خویش را مه پیکر پروانه سوختچونکه مشع مه
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 سهو و خطا

دمی هیچکس را خدمیتما نکر   

 در مضری خود نداشتمی مهیت

 خویشنت پنداشتمی عقل رسا

 هیچ پنداشتمی حرف ملیت

 هرچه کردمی مجلگی سهو و خطا

 کس ز سهو ما چه داند علیت

 کس اگر درایفت از ما اشتبأ  

 هبر اصالحات خواستمی هملیت

آ نکه اب ما می کند عزم سفر   

 گام پامیید ز راه ذلیت

گم کرده امی رهروان عشق را  

 فارغ از راه ثواب جحیت

 مکر و تزویر است دامی اکر ما

 مهچو ش یطان ذره ذره خصلیت

 "فایضا" عصیان آ نچی کرده ای

 یک توان اعامل کردن منکری

*************************** 

 کرمشۀ ایر

 هرچند چو ابر می گریس مت ز هوا،.....تر شد مهه جا

نوا،.....نش نود صداهرچند که کردم از دل خویش   

 یکدم گل من رخش نکرد جانب ما،.....جز جور و جفا 

 گفمت ز کرم رخت مبن یک بامن،........از هبر خدا

 گفتا: چه خوش است که حلظۀ از تو جدا،.....ای رنگ بال

 پس چیست میان ما و تو رشط وفا،......این گفت مبا

 من ثروت حسن دارم و تو چو گدا،.....فرقش به سام

 ممیون تویئ و من درخش نده چو ماه،.....پس چیست جبا؟
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 گفمت که مکن تو خویش تشبیه به ماه،.....گفتا که چرا؟

 مه داغ برخ، رخ ترا داغ کجا،......هبرت تو ز ماه

 اینک تو بده می تو بوسۀ از لب ماه،.....گفت نیست روا

 پرورده بدل "فایض" بیچاره گال،.....جز عشق ترا

*************************************************  

 انلۀ انمتام

 انلۀ های انمتامم، انتوامن ساخته

 ای مگر مه انتواین، انمتامم ساخته

 ای به اندوه عاشقم، ای است اندوه عاشقم

 همر مغ دامی به دل چون عاشقامن ساخته

 بس خیاالت مغ انگزی است اب من هر زمان

ساختهدامن انزش به لطف خود جوامن   

 حق به او دامن اگر انزد، که او پرورده ام

 کو امید هبره دارد، چون الکمن ساخته

 ات به انهیجار های معر خود کردم س تزی

 آ خر الامر جفا شاعر الکمم ساخته

 شادماین تو کجا هس یت دمل خرم منا

 قاممت بنگر که مغ چوب کاممن ساخته

 آ ب دیده رخیته رخیته دجلۀ خوخنوار شد

بر روی این درای روامن ساخته مهچو خس  

 آ ن خطا گفنت، که روزی بود آ سایش مرا

 هبر یک لبخند در بند حصارم ساخته

 مصلحت را گر به نیکویئ ز دل کردم طلب

 اب اهانت دامیًا اکذب جوامب ساخته

 انلۀ من آ تشنی است، سوزد آ خر پیکرم

 شعلۀ تزیش چو احوال کبامب ساخته

شهر و دایر ین جمال آ نکه بگریزم از این  

مغ زوالنۀ خود را به پامی ساخته زانکه  
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 عدم خودس تایئ

 ما نه اس تادمی و ین شاگرد کس

 مه نگوئمی خویش برتر ز کس

 در حضور حاذق شاعر خسن 

 ما بروی هپن درایئمی چو خس

 س بک ها را مجهل مش تاقمی ما

 رنگ آ مزیمی دل از خاک رس

 چون گل پژمرده امی یب ذوق شعر

اتکه پائمی اب نفسمی رسائمی   

 اب نس می امی مه نفس هر صبحگاه

 در گلس تان مهنوا امی اب جرس

 چون صدف غرقمی در درایی خویش

ر درون سینه پروردمی و بس  د 

 حشمت و شوکت، جالل و ملک و جاه

 دیر بگذشت نیست زان در دل هوس

 طبع "فایض" نیست از دانشوری

 بلکه اهداء و عطای داد رس

********************************** 

 حرست

 اتچند حرست است در این دل خدا خدا

 اتچند غربت است و ز ایران جدا جدا

 اتچند دامن است تر از س یل اشک مغ

 اتچند انهل است ز خلق و صدا صدا

 اتچند چشم گریه کند هبر شور و رش

 اتچند معر رس برسد در جفا جفا

معر اتچند فقر تکیه زند بر دوام  

 اتچند سفره است بنام گدا گدا
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 اتچند هجل حامک احوال فکر ماست

 اتچند گام نیک هنمی در خطا خطا

 اتچند بمی و ترس کند روزگار تلخ

 اتچند تن ز خاک نگردد بپا بپا

 اتچند سینه چاک ز مادر به داغ تری

 اتچند هبر طفل کند بس نوا نوا

 اتچند زود پری شود مرد روزگار

نگر پیکر عصا عصااتچند ابد ل   

 اتچند بیوفاست مبا آ سامن رس

 اتچند عذر کرد برای وفا وفا

 اتچند دست کرد به سوی فلک بلند

 اتچند خواست هبر رهایی دعا دعا

 اتچند خواهش است بدرگاه "فایضا"

 اتچند خبشش است جزای گناه گناه

****************************** 

 گفت و رفت

گفت و رفتراز بناگوش ایر صبح مبا   

 اتر س یاه زلف ایر شام مبا گفت و رفت

 طاق دو ابروی آ ن از که کمن من سوال

 نقش چو حمراب را قبهل مبا گفت و رفت

 حلقۀ چشم خامر را چه بود نسبیت

 هیبت این حلقه را دام مبا گفت و رفت

 خنجر و مششری و تیغ مثالش دراز

 پیکر این مژه را تری مبا گفت و رفت

ف دم ز چه تزیتر بودراست آ ن از ال  

 تشبیۀ بین اش تیغ مبا گفت و رفت

 ایکه چو ایقوت و لعل ایکه چو پس ته دهن

 انز از این خنده را غنچه مبا گفت و رفت
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 رسیخ لب ای چو گل ایکه بود چون گالب

 رنگ حقیقی آ ن لعل مبا گفت و رفت

 داغ رخ ایر را از چه توان ایفنت

تداغ دل خویش را الهل مبا گفت و رف  

 چهرۀ ِگرد نگار قرص چو انن است و بس

 اصل حقیقت جواب ماه مبا گفت و رفت

 قامت آ نرا به بید گفنت ما عیب نیست

 آ ن قد ابریک انز رسو مبا گفت و رفت

 هرچه تو گفیت غلط بود مهه "فایضا"

 وصف درست نگار خواب مبا گفت و رفت

************************************** 

 جفای معر

 ما بس عذاب دیدۀ جور و جفای معر 

 از هزار دمشن و مغ در قفای معر

 ما ک ش تگان دست جنایت ز هر زمان

 در احتضار ما نش نود کس صدای معر

 ین واقف امی ز مرگ که چون در قفای ماست

 هر دم یقنی آ نکه رسد انتهای معر

 آ یینه بست چشم امیدش ز سوی ما 

 چون او نربد ذلت از این سیامنی معر

 دل خس ته است هبر معلکرد انزسا

 رجند از این گناه مهه برماالی معر

 بس سری گش ته این ز جان عزیز خویش

 در جس تجوی راه جنات از بالی معر

 در فکر سال نیست کیس از میان ما

معر جز در امید رفنت شام و صبای  
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دل نیست آ رزوبه هرگز دوام حلظه   

 قفل امانت امی به زجنری پای معر

اتک  به تر و خشِک انن کرد اتچند  

ردن غنمیت است ز رس مخ، گدای معر  م 

 موری جبنبش است برای دوام خویش

 ات زنده رس بود که به زیر الکی معر

 چند سطر خمترص ز مِن "فایض" صبور

 هبر شام ز غصه و شور و نوای معر

************************************ 

 آ سامن صلح

برافراش ته یب س تونای آ سامِن هپن   

 ای بس گشاده دامن و رخسار نیلگون

 مایک توان ابر تو بر فرق داشنت 

 لنگر مکن به سینۀ ما از رسی جنون

 گر اخرتان حوالۀ این جان ما کین

 آ ن پیکر لطیف کند پاره، غرق خون

 از قهر می کین تو اگر گریه سوی ما

 زان قلب ما رمیده شود، خار و بس زبون

ات به ساحل روانه استاین کشتیی جن  

 آ نرا به معق حبر مگردان واژگون

 صلح و سعادت است مراد جفای ما

 تری و کامن دمشن ما کن تو رسنگون

 ابران رمحتت بفشان سوس گلش من

ان شودم مجهل الهل گونات کوه و دشت ز   

 "فایض" دعای حال کند، عافیت خبری

 ابشد کناره جان عزیزان از فسون

*********************************** 
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 درگاه عیل

 نوروز و ممن اتئب درگاه عیل

 در هر نفسم انهل و سودای عیل

 خاک روبۀ درگاه خسی جان به رس

 من ابد کمن هبر متنای عیل

 رسدار شهیدان خدا در رۀ دین

 بر لب بنهم رشاب مینای عیل

 از رس گذرم اگر هدایت بدهد

عقبای عیلجان را بدمه در رۀ   

چراغان مهه جادر جشن گل رسخ   

 آ ، خنده نگر از و س امیی عیل

 این شهر صفا شهر ز نیاکن خداست

 خوش بخت کیس ست زیست به دنیای عیل

 آ مد به زایرت تو "فایض" به مزار

 صد بوسه زمن از رس و از پای عیل

************************************ 

 دخرت شغنان

صورت زیبا داری، قد رعنا داریدخت شغنان تو جعب   

 مهچو گلغنچۀ نو قامت رعنا داری، رخ چون ماه داری

 در شبس تان چو مه جلوۀ س امی داری، لب چو گل ها داری

 مثل بشگفته گیل خنده به لب ها داری، دل ش یدا داری

 صد چو من عاشق ددلاده و ش یدا داری، مِن رسوا داری

ه دنیا داریحال من بنی مگر نرگس بینا داری، تو چ  

 رمح اندک بامن چون رۀ عقبا داری، تو چه اب ما داری؟

 این چه راهی ست به او قصد دل ما داری، تو نه پروا داری

گپ دل ها داریخوش خسن از لب مستت تو چه جاان داری،   

 "فایضا" خوش به تو ابد چون مهه دنیا داری، گل یکتا داری
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 چشم گراین

یک قطره است چشم می گرید که ات در ساحلش  

 ابر می ابرد که ات در آ سامن یک پاره است

 دل کجا لرزد ز کوهی ات که جسمش س نگ ابد

 موم ین بودن توانگر ات که س نِگ خاره است

 مور می جنبد ز جاه هبر امید صبح و شام

 می کشاند طعمه بر پشت ات عالج و چاره است

 خوش مقدر یک توان بودن دایر و مملکت

نگاه مفلس و بیاکره استاتکه در کنجش   

 کردگارا رخ مگردان از رس خلق گدا

 در پناه ات آ ن نگاه کن چونکه بس بیچاره است

 ات گل رحیان و سنبل نیست در گلزار خود

 بلبل مسکنی و ش یدا از وطن آ واره است

 اته از رخسار مفلس اشک ریزد بر خین

 سینۀ "فایض" حبالش دامیًا صد پاره است

***************************************  

 چراغ دانش

 گر جنات خویش خواهی این خسن جوای ابش

 کن اجابت راه عمل و اب معل مهرا ابش

 جان خود را در مقار هجل و انداین مباز

 از فروغ مشع دانش عامل و داان ابش

 راه ظلمت پر ز خوف و بمی گردد انتها

 پس چراغ عمل اب خود دار ات بینا ابش

در میان عاقالن ابزی مکنمهچو طفالن   

 پند آ موز زان و چون س نگ گران برجا ابش

گلس تان عاشق افسانه اند گل و بلبل در  

 مشع دانش را تو چون پروانۀ ش یدا ابش
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دامیا هر فصل سالخنل دانش است پر بر   

 دامیًا پر فیض ابش و خرم و بران ابش

 "فایضا" از درگۀ تعلمی هرگز رخ متاب

هر قدم پوای ابشره بسوی معرفت را   

*********************************** 

 عذاب ش یطنت

 هتمت مردان مکن ای دل که رسوا می شوی

 لعنت و نفرین آ خر روز عقبا می شوی

 رو س یاه چون دیگ، دل چون آ تش دیگدان شود

 پیش مردم رو س یاه و زشت س امی می شوی 

 اکذب روابه صفت آ خر ریس اب این مقام 

خود رمز معام می شویاب زابن کذب   

 کس رۀ حل مسائل را اگر پیشت کند

  ات دلت زان موم گردد س نگ خارا می شوی 

 اندیک گر نفع ابشد پیش راهت در نظر

و عاقل مهچو روابه می شویزیرک و هوش یار   

 گر بدستت قدریت ابشد ز مال و ملک و جاه

 رس دبری جاهالن و دست یغام می شوی

ت" از این بالای خداای دار امین "فایض  

 چون تو دامی دس تگری دست داان می شوی

**************************************** 

 لعل بدخشان

 لعل رسخ است فرش دسرتخوان ما

 اب لب میگون بود درمان ما

 از دایر لعل و الجوردمی ما

 افتخار این وطن ارمان ما

 در رۀ دین و وطن رس می دهمی

 وحدت و دوس یت بود امیان ما
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 ما ز فیض آ ابد و فیض کشورمی

 عرص گوید مهت مردان ما

 دوست دارمی این وطن را مهچو جان

 این دایر رهرب و پریان ما

 ما به زیر سقف پامری خفته امی

 ابم دنیا انم این ایوان ما

 درج اترخی و بلند آ وازه امی

 یفتیل ها انم این دوران ما

 اب بدخشانمی دامی رسبلند

بس تان ماصلح ابشد رونق   

 کوداکن ما معارف دوس تدار

 یب کران است هبرۀ عرفان ما

 خاک پاک این دایر است "فایضا"

 قوت ما، مهت ما، جان ما

***************************** 

 انلۀ سوزان

 از برایت دل من انلۀ سوزان دارد

 مهچو درایی جنون موج خروشان دارد

 فکر مدهوش من از حالت خود یک آ گاه

در میخانۀ رندان دارد قصد هردم  

 دست تزویر کند ابر گنامه بس یار

 او مگر شوق رۀ جانب زندان دارد

 روز وشب عذر بدرگاه خدا می گوید

 توبه هر ابر ز کردار چو پریان دارد

 گه زابن الل چو طفالن خسن نوآ موز

 صد خسن خفته بدل مهچو مخوشان دارد

 مست انخورده رشایب ز می و پامینه

ابده فروشان داردلیک قصد ارم   
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 سوزدم جان ز عشقت صمن مه رومی

 وین کبایب جگرم حالت براین دارد

 "فایض" از سینۀ افرسدۀ خود می اندل

 شوخ س مینی تن من چهرۀ خندان دارد

********************************* 

 نوید وصال

 گلبانگ حسر نغمه ز لعل تو شنیدم

 صد مغزه ز چشامن و رخ مست تو دیدم

مرغ حسرخزی چه خوش نغمه رسودیای   

 از رفتنت ای مرغ حسرخزی رمیدم

 از خاطرم هرگز نرود گرمی آ غوش

 آ ن بوسه که از لعل و لبان تو گزیدم

 آ ن نکهت خوش بو تو ز ایدت مرب ای گل

 چون ابد صبا من به قدومت که وزیدم

 این چشم خامر مِن مفتون دو عامل

 از مردمک چشم خامر تو خریدم

خزان حالت زرد، سینه کبامبدر بند   

 ای اکش که بس تان هبار تو ندیدم

 از "فایض" دلباخته پرس، این چه تغافل

 یک معر گران هبر وصال تو تپیدم

********************************** 

 جدایئ

 طرۀ ایر ز دست رفت دال من چه کمن

 نکهتش برد خبود ابد صبا من چه کمن

ریداینقدر سهل ز من دامن امید ب    

 زندگی کرد بسا ابر جفا من چه کمن

 قلب گفتا: مکنا اید دگر خاطره ها

 نیست نزدم جبز خاطره ها من چه کمن
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 گل چو بشگفته لبامن، خسین نیست و جواب

 وز گلو بس ته شده راه صدا من چه کمن

 ایر طناز برفت از من یکبار نگفت

 ترک تو کردم و لیکن به کجا من چه کمن

در لب جویبار هبارجفت بیمن مهه را   

 ایر بگذاشت به من راه گدا من چه کمن

 روز و شب در نظرم اتر و حراسان مهه جا

 کو جنات است از این دام بال من چه کمن

 این نبود مصلحت نیک پس از معر دراز

 ایر دیرینه ز من گشت جدا من چه کمن

 چون بود "فایض" مسکنی از این ورطه جنات

من چه کمنراه بامن بدمل ابر خدا   

*************************************** 

 راز هنان

 راز ها خفته بدل ماند و اظهار نشد

 هیچکس مهنفس و حمرم ارسار نشد

 هرکیس را به هدایت نتوان راه گشود

 رسکشان را صفِت نیک به گفتار نشد

 س نگدالن را به خسن نیست قناعت هرگز

 کَندن خصره به زور مخ منقار نشد

خون دیگران رخیت چو چنگال پلنگآ نکه   

 یکدمی فکر رسش جانب رفتار نشد

 بید را بنی که هر شاخ مبقدار چنار

 از هزار شاخ یکی شاخۀ پرابر نشد

 قرن شد بیست و یک و طفلک ما خفته ویل

 هر چه فراید زدم حلظه ای بیدار نشد

 "فایضا" گلشن خشکیده مرا چاره چه ابد

نشدجنگل خار شد و غنچه و گلزار   



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           80                                                         نظر محمد فایض  
 

 ابر حمنت 

 اتکه یک دم در دیل ابیق ست ابر حمنت است

 دور گردون آ س یاب اکر زار حمنت است

 راحت از ما آ ن کیس ست کو زیر خاک تریه رفت

 آ ن که اب ما در سفر، اب اکروان حمنت است

 هر قدم بر پیش ماندن رخ به سوی اکهیل ست

 ات نگردد پری اکهل، در قفای حمنت است

بنگر زیر پای اشرتانمور اندر دشت   

 می تپد در خاک و خون، چون در جفای حمنت است

 جان شریین می زند گش نه به چنگال پلنگ

 گر شمک انسری ابشد در بالی حمنت است

 راه بس دشوار دارد زندگی در پیرشو

 ات منرید آ ش نا اب آ سامن حمنت است

 "فایضا" این جسم چون گل صد لگد از خار دید

ام زیر پای حمنت استاتبکی این نرم اند  

********************************************* 

 خواب غفلت

 بیار ابده و مس مت کن و خراب و خراب

 بریز در دل این جام می رشاب و رشاب

 گذار ابده به دس مت تو ساقیا که خوش است

 مده به زهر رشامب دگر عذاب و عذاب

 بگو به مه رخ این بزم ما که هبر طرب

حسن چو همتاب خود نقاب و نقاب مکن به  

 خبوان مطرب خوخشوان چو بلبالن مچن

 که سینه در مغ جهران شده کباب و کباب

 مسوز مشع ز فراق نگار جان و تنت

 نوش ته اند ز عشقت بسا کتاب و کتاب
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 کجا سوال در این دهر یب جواب مباند

ر جواب و جواب  متام نیک و بدی را چو د 

نیک نیک جوابمقام زشت عذاب است و   

 که نیک خبت برد عاقبت ثواب و ثواب

 مباد معر تو "فایض" به ماجرا گذرد

 مهیشه چشم خامر و فرو خبواب و خبواب

************************************** 

 غزل 

 ذلت حسن شعر ما غزل است

 مایۀ خبت معر ما غزل است

 اب غزل مهنواست سینۀ ما

 سینۀ سوز و ساز ما غزل است

 چون جرس انهل می کمن به صبا

 طوطی دلنواز ما غزل است

 خوشه چیین ز گلهذار امید

 دس تۀ گلهزار ما غزل است

 آ چنه ارسار ابد در دل تنگ

 حمرم رِسکشای ما غزل است

 کس برد ذلیت ز فصل هبار

 فصل معر هبار ما غزل است

 سزبه روید ز جان نرم زمنی

 سزبه رسنت ز جان ما غزل است

وق خویش کندهرکیس فکر ذ  

 روز و شب فکر و اکر ما غزل است

 گر ز حافظ تو درک عقل کین

 جاودان عشق اوست ات غزل است

 اتکه معرست و "فایض" است و هجان

 س بک هر بیت شعر ما غزل است
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 حاذق داان

 گر توانگر نکتۀ آ غاز کرد

 او حقیقت خمزین را ابز کرد

 خمزین از گنج عمل و معرفت

آ واز کردهبره اش را از گلو   

 هرچه گوید مجهل از فهم بلند

 زو حریفان عقل رس پرواز کرد

 خانۀ هجِل رس و در بس ته را

 دست مهت روزنش را ابز کرد

 گر ورا تأ کید بر هر نکته بود

 پس امید مطلیب ابراز کرد

 هر خسن چون تری می زد در هدف

 آ نکه از دل جست تریانداز کرد

 هیچ جا "فایض" ندید دانشوری

ش سوی پول و غاز کردچشم قصد  

******************************* 

 میهن من

 ای همد من و مادر و ای میهن من

 ای ابغ من و خار و گل و گلشن من

 ای خمزن گلزار و گل سوسن من

 ای خانه و ای تربت و ای مسکن من

 ***ای میهن من، میهن آ زادۀ من

 

 ای خانۀ من النه و اکشانۀ من

افسانۀ منای قصۀ من قصۀ   

 ای میهن من مهت مردانۀ من

 ای پیکر من پیکر ویرانۀ من

 ***ای میهن من، میهن آ زادۀ من
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 ای بسرت من بسرت مرد پرور من

 ای ابور من ایور من دلرب من

 ای دامن دایۀ پرس پرور من

 ای مایۀ من ختت من و کشور من

 ***ای میهن من، میهن آ زادۀ من

 

 ای زندۀ من خاک رس مردۀ من

 ای مادر دل، خون جگر خوردۀ من

 ای گلشن من س یل اجل بردۀ من

 ای بلبل من بلبل افرسدۀ من

 ***ای میهن من، میهن آ زادۀ من

 

 ای میهن من اتج رس رسور من

 ای بریق من خفر دل رهرب من

 ای ملت من قوت دور و بر من

 سازید ز خشت تن خود کشور من

 ***ای میهن من، میهن آ زادۀ من

*****************************  

 وطن 

 وطن دامان و دشتت الهل گون ابد

 رساپا گلشنت رخ گلنگون ابد

 هنال نورس این بوس تانت

 ز آ فات و گزند بد برون ابد

 تو دامی رسفراز دهر ابیش

 جامل دمشنانت غرق خون ابد

 الـهیی کش یت خبت رقیبان 

 درون قهر درای واژگون ابد
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 عدالت را س تون پیکرت دان

لنگرت بر این س تون ابدمتام   

 به زیرت فرش سزب صلح ابشد

 سالح و جنگ دامی رسنگون ابد

 ترا "فایض" وطن دامی دعاگو

 که اوالدت برون از هر فسون ابد

****************************** 

 رخ زیبا

 ِبه که اغیار نبیند رخ زیبای ترا

 اتکه دس یت نرسد طرۀ پیچان ترا

رانتری مژگان مکن رخنه جبان دگ  

 ات نگاهی خنزد نرگس شهالی ترا

 عندلییب نربد جان سالمت که اگر

 نقش در دل بکند جلوۀ س امیی ترا

 هوش خود دار، نرس تد به برت خارتین

 ات به نیشش نزند رونق بس تان ترا

 رشبت لعل مده برلب هر بلهویس

گزندی نرسد لعل بدخشان ترا ات  

 گل رخسار مکن بر مهگان حتفۀ دست

مغ غنچه و گلزار ترا چون زند آ فت  

 بنگر این عاشق ددلاده چنان حالت زار

 داده صد جان و دلش "فایض" بامیر ترا

********************************** 

 مچن پژمرده

 وجه گل پژمرده گردید هبر آ شوب و مچن

 اشک یأ س از چشم بلبل رخیت بر رسو و مسن

 قامت گلغنچه ها بشکست و گش ته چون کامن

نسرتن بر جان خود کرده خین پاره پاره  
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 عندلیبان حسرخزی مچن خون اشکبار

 در رۀ مامت مهه افواه بس ته از خسن

 س یل اشک از چشم الهل داغ بر رویش هناد

 خرقۀ گلگون خون آ لود مغ کرده به تن

 ایمسن آ وخیت از خود جان انزک را بدار

 عشق پیچان را چو ماری کرده بر گردن رسن

رنگ در رخسار نیستهر گالیب را که بیمن   

 چونکه آ انن زنده بر تن کرده دس تار کفن

 "فایض" از افرسده گی چشم متاشا را ببست

 زانکه آ تش خرمن گل سوخته در این مچن

************************************** 

 نرخ بوسه

 گر ز من دل طلیب دل به تو جااننه دمه

 ای اگر رس طلیب رس به تو مس تانه دمه

قرابن تو ام ایرک بس عشوه گرممن به   

 هبر یک مغزۀ تو این دل دیوانه دمه

 هرچه فرمان تو است، طاعت و از جان قبول

 گر به من مغ بدهی خنده به مغخانه دمه

 ای ز گیسو تو کین حلقۀ دام جگرم

 جان شریین بدان حلقۀ زوالنه دمه

تو بود عاشق آ واره شوم گر رضای  

دمهرس تسلمی به در مزنل ویرانه   

 ای به گومش خسن قصۀ فرهاد کین

 اتکه من جان به رۀ عاشق افسانه دمه

 گر به "فایض" بدهی رشبیت از لعل لبان

 آ تشی را به دل ابده و میخانه دمه

**********************************  
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شعر    

 شعر گفنت مو شگافنت در خسن

 شعهل ای در سینه ها افروخنت

استهر کجا مشع است مه پروانه   

 بمی آ جنا نیست از پر سوخنت

 خون دل هردم خورد یک موره دوز

 موره دوزد دانه دانه بر خین

 گاه شاعر مات چون طفالن شود

 در پیی تدبری حرف آ موخنت

 نکهیت گر شعر دارد در بیان

 رنگ آ ن لکک ایست از مشک خنت

 خوشه چیدن مهچو شب در آ سامن

 بس کواکب دم بدم اندوخنت

چون برگ هاواژه های شعر را   

 اب خن ابریک ابمه دوخنت

 گرچه "فایض" نیست خود اس تاد شعر

 بلکه شاگرد است بر شاعر خسن

********************************* 

 انلۀ وداع

 از چه تو ترک دایرم کردی

 تو چرا عاشق زارم کردی

 مست، می خورده ز دیدارت من

 رفیت و چشم خامرم کردی

 من به آ س تانۀ تو رس دادم

 عاشق س نگ مزارم کردی

 بسکه دل بس تۀ رخسارت دل

 مور چون بس ته به اترم کردی

 خوب دانس ته که بامیرت من
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 زلف خود حلقۀ دارم کردی

 یب تو این دهر مبن چون زندان

 از چه در بند حصارم کردی

 من مبریم ز فراقت هردم

 زنده اب مرگ دچارم کردی

 ساز من بود فقط دیدارت

یزمخۀ چنگ و دواترم کرد  

 قلب چون س نگ صبوری داش مت

 ایر، یب صرب و قرارم کردی

 یک برد "فایض" مسکنی از دل

 چشم مستت که شاکرم کردی

*************************** 

 حملۀ دیدار

 وای دل در طلب غنچۀ یب خار گذشت

 فصل دیگر شد و مه موسوم گلزار گذشت

 نکهت گل به مشامم نزدی ابد صبا

ارسار گذشتبوی خوش زان گهر حمرم   

 صبحگاهی من و بلبل به مچن خفته دوان

 مایه و ثروت آ ن صبحگه بیدار گذشت

 من که بس در هوس میوۀ از شاخ گمل

 دست انبرده ویل شاخۀ پرابر گذشت

 یکدمی چشم نبس مت مهه شب های دراز

 یکرس این زندگمی دیدۀ بیدار گذشت 

 معر ابمغ بگذشت، لیک دمی شاد نشد

دل بامیر گذشتمهچو بسمل نفس این   

 ین جمایل که جبنمب پیی یک لقمۀ انن

 عندلیبانه رسم عاشق و بیاکر گذشت

 



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           88                                                         نظر محمد فایض  
 

 ساعت ها منتظر روی نکوی گل ایر

 بس دقایق به هدر در پیی دیدار گذشت

 "فایضا" خس ته دل منتظر لطف نگار

 معر یکرس پیی یک حملۀ دیدار گذشت

********************************* 

 متنای نگاه

سوخته سویی تو ببیمن چه شود گر مین  

 انر موی ز رس زلف تو گریم چه شود

 یکدمی کن نظری سوی مین عاشق زار

 ورنه احوال برین قلب حزیمن چه شود

 یک حدییث به تسالی دل خس ته بگو

 ات گشایی گره از قفل جبیمن چه شود

 مشع س امیی تو چون برق درین لکبۀ ماست

 گر نبایش نفس حال ش بیمن چه شود

 طاعت صبح و ش مب جسدۀ اقبال تو است

 رش ته از من که بری حاجت دیمن چه شود

 نکهت گل ز تن پریهنت موج زند

 زان بدامن گل روی تو چبیمن چه شود

 در قدومت ز دل تربت من سزبه برست

 گر زما دل تو بری خاک زمیمن چه شود

 "فایض" مغزده مش تاق دو ابروی تو است

  چه شودکز میان هموشان گل تو گ زیمن

************************************ 

 دوری از جاهل

 دال دوری گزین از اهل جاهل

خود از عقل اکملکه جاهل نیست   

 ز وی دست است در خون هزاران

 بسا خون رخیت اب این دست قاتل
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 رۀ منطق به فکر جاهلش نیست

 مپرس هرگز ز وی حل مسائل

 دلش امواج پرآ شوب چون حبر 

دت در کنج ساحلچو میانداز   

 به یک جو رمح در ابطن ندارد

 ورا الفت نباشد ذره در دل

 ندارد آ برو و رشم در چشم

 بریزد آ بروی مجهل در ِگل

 هرآ نچی مصلحت اندر دلش ابد

 شامرد ادعای هرکه ابطل

 ندارد اندیک رمحی به حایل

 جوان و کودک و ای پری اکهل

 مشو اب جاهالن "فایض" معارش

راه غافلمده فرصت بفکرت   

**************************** 

 ابر حمنت

 زمخ اگر انسور گردد زمحتش مشلک شود

 زمخ دل از درد و رجن یب شامر حاصل شود

 روزگار انبسامان قامت گل مخ کند

 حامک احوال گردد، آ رزو ابطل شود

 گر دیل رجنور گردد، انلۀ صد مغ زند

 فوه چو روزن، مغ چو دودی در درون دل شود

روزی معر اگر ِبه بگذرد خوشرت چه ابد چند  

 قامت موزون گل آ خر به زیر ِگل شود

 مرمیت بر قرب شاهان یک نشان از زندگی ست

 کو یکی از قرب مفلس اب ِگیل "اکه ِگل" شود؟

 یک طرف ننگ عیال و یک طرف رشط زوال

 آ ه، حبال آ ن فقریی کو ز تن اکهل شود
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س تزی"فایضا" ات یک نفس اندر گلو ابشد   

 ات جننیب یک به رزقت لقمه ای انزل شود

**************************************** 

 معل انشایس ته

 اکر انزسا آ خر درد پرجفا گردد

 عیب بس هنان آ خر فاش و برمال گردد

 آ نکه زشت کردار است پیش چشم خلق دهر

 چهرۀ بدش آ خر تلخ و روس یاه گردد

ر استهرکه زشت گفتار است ایکه زشت رفتا  

 زو زابن بد آ خر خار زیر پا گردد

 آ نکه ترس و بمیش نیست از رۀ قیامت ها

 او جبان ما آ خر پیکر بال گردد

 آ نکه روز ش یطان است، شب به تن عبا زاهد

 اب چننی فریب آ خر پری پارسا گردد

 آ نکه مکر و تزویرست اکر روز ات شامش

 جسم مرتدش آ خر غرق در گناه گردد

آ لود، راه بس خطا پمیوددست بس به خون   

 دست چون کیس آ خر دست مدعا گردد

 "فایضا" بکن هردم انلۀ دلت بر س نگ

 موم می شود آ خر، اب تو مهنوا گردد

********************************* 

 درد انسور

 چرا شور و نشاط زین اجنمن نیست

 ز دل یک چهره شاد در این مچن نیست

 چرا بلبل زابن اب زهر آ میخت

زو یک نکته شهدی در خسن نیستکه   
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 چه شد بسرت ز کوه از آ ن غزالان

 که بوی انف آ ن مشک خنت نیست

 چرا این گلشن است در بمی آ تش

 دمی حالش برون از سوخنت نیست

 چه ایبد جغد از این گلشن تربک

 که زو جز چشم بد افروخنت نیست

 چرا غربت ز گل دامن دریده

 که او را اکر غری از دوخنت نیست

 چرا در پای گلنب خار رس ته

 که جز از نیش درس آ موخنت نیست

 ز "فایض" درد دل انسور گردید 

 چرا پرخنده این لعل وطن نیست؟

******************************* 

 مشع رخسار

 رنگ و رخسار تو چون مشع فروزان شده است

 موج آ واز تو چون بلبل خوخشوان شده است

جنونحلقۀ ساحل چشمت مخ امواج   

 چشم شهالی تو چون چشم غزالان شده است

 پرتوی حسن تو شِب تری مرا نور فزود

 خانۀ خبت من امروز چراغان شده است

 سزبۀ تربت من رنگ خزان بود، ویل

 چهرۀ زرد وی اکنون گلس تان شده است

 بلبل این مچن از چنگ بدی خار گرخیت

 اب قدوم تو دگر ابر به بوس تان شده است

رخت قفل ز میخانه کشود ابده نوشان به  

 جملس اهل طرب ابده گساران شده است

 لعل خشکیدۀ عشاق که زان خنده نبود

 صد تبسم ز لب و لعل بدخشان شده است
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 بود "فایض" ز زابن الل و ز لب خنده نکرد

 در مغ عشق تو چون مرغ غزخلوان شده است

***************************************** 

 ارضار می

یق مکن این خاک به می آ لودهگفت سا  

یب مس یت این انب بزی آ سودهِبه که   

 ما چننی بوده نگر نیست جمال خسین

 ای مشر این تن ما مرده و ای انبوده

 این خراابت نپاید به دوام مهه معر

 زین سبب در نظر ماست مهه بیهوده

 هرکیس مهچو نصیحت که کمن از دل و جان

رجنودهقصد پنداش ته و از خلوت ما   

 چونکه درگری گریبان معل یب اثرمی

 زانکه اوصاف نکو از دل ما برچوده

 نقش این تری بال گش ته مهه پیکر ما

 جرئت و مهت ما از بر ما بس توده

 ما که آ لوده شده، گمشدۀ مزنل خویش

 می خورمی از در هر بلهویس پالوده

 خود رۀ خویش فروختمی به می انب و رشاب

ره مبا بمنوده زان به قهرمی کیس این  

 بس جفا دیده در این ره شب و روز متام

 ابر عصیان معل دفرت ما افزوده

 تو غلط کردۀ راهی و مکن قصد رشاب

 آ ن جفاکرده که این در به رخت بگشوده

 "فایض" از لطف تو سایق بسا خرس ند است

 تو خنواهی که اگر من نشوم آ لوده

******************************************  
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 آ رزوی دیدار

 حملۀ دیدار ایر است آ رزوی این دمل

 طرف رخسار نکویش رِسکشای مشلکم

 مشع امواج دو چشمش حاصل طوفان دل

 در حقیقت زین دو نرگس تر مهیشه ساحمل

 یک تبسم از لبانش عامل افروزی ماست

 بس ته ام زو نقش لبخندی به گلزار دمل

 او مگر پنهان شده در پشت شام ماهتاب

رقصد به حال رقص و ساز بسمملشام می   

 قلب من شن ریزه بر خاک است دامی از فراق

 او اگر پروا ندارد، خود حقیقت قاتمل

 می تپم در آ رزویش روز و شام و زندگی

 گر ندارد شوق دیدار، پس چه گردد حاصمل

 "فایض" از دل می پرس تد مغزۀ ابروی آ ن

 لیک از دشت و رۀ جمنون ش یدا غافمل

*************************************  

 خیال وصل

 امیدی از خدا دارم که اب جاانن بنشیمن

 ز رویش بوسه ها گریم و از دل خار برچیمن

 ندامت نیست گر از من برد جان و دمل اب خود

 متام اتر و پودی خود کمن قرابن نرسیمن

 ش تاب چهرۀ زردم کشاند قاممت بر گور

 ز موج چهرۀ دلرب شود احوال رنگیمن

 خسن اب لطف خوش جاان بکن ابمن که یب اتمب

 وگرنه زین سبب در قصد قهرت زنده می مریم

 کنارم آ ی و بش نو قصۀ ارسار عشقم را

 یاکیک گومیت آ نچی که بود در خواب دوشیمن
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 فقط من بودم و تو در یکی از گوشۀ تنها

 در آ ن خلوتگۀ تنها تو بودی مشع ابلیمن

کر سویت گلتویئ جز در خیاالمت، مدام ست ف  

 دل "فایض" به آ ن خوشرت که تو در خواب می بیمن

********************************************* 

 دوری از گلشن

غنچۀ یب خار چه شدموج رخسار گل و   

 زین درختان مچن شاخۀ پرابر چه شد

 شوخ بلبل که در این بزمگه می خواند غزل

 زین گل رسخ وطن حمرم ارسار چه شد

که نس می عطر در این ابرگه رخیت صبحگاهی  

 بوی خوش زان گهر صبحگه بیدار چه شد

 داغ رخسار گل الهل و صد برگ سفید

 زنگ الوان رخ این گل بامیر چه شد

 سایۀ بید و چنار و گذر لب لب جوی

 رشرش آ ب روان از دل جویبار چه شد

 بته هایکه در این گوشه ز سه برگه بودند

ر چه شدخبملنی چهرۀ این سزبۀ انبا  

 "فایضا" نعرۀ آ ن مرغ حسرخزی کجاست؟

 انلۀ سوز و گداز از مخ منقار چه شد

************************************ 

 پیام وحدت

 ش نو چندی خسن از انم وحدت

 نگر وانگه فراز ابم وحدت

 ز وحدت رسبلندی، رسفرازی

وحدتکیس گر پا هند در گام   

 اگر قصد از زابن زهر گریمی

  شکر از اکم وحدتبیا نوش می
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 چرا گردیده پر از قطره درای

 که زان هر قطره شد ارقام وحدت

 ز اعضا گش ته تمکیل جسم آ دم

 چو خود سازمی تن و اندام وحدت

 اگر خواهمی اسری بند ابش می

 بیا گردمی اسری دام وحدت

 چراغ دوس یت را بر فروزمی

 مشو پروانۀ اناکم وحدت

 اگر خواهمی پیام صلح آ رمی

ماست اس تحاکم وحدتحضور   

 ز "فایض" بر متام مهنوااین

 درود پاک در فرجام وحدت

************************** 

 غزل حافظ

 روزها من به تالش خسین می گش مت

 هرچه تعبری خسن بود ز دل بنوش مت

 گر که ارسار هناین ز دلش می سفمت

ش متوانگه چون ختم امیدی به دمل می اک  

حاصل خزی هبره اش می درویدم چه بسا  

 پرهبا گوهر دنیاست که زر می کش مت

 آ ن بالغت خسین از کرم حافظ بود

 اب غزل های خوشش مغ ز دمل می شس مت

 پر ترمن دل من می شود از اشعارش

 نفس ش یطان بدین تیغ به دل می ک ش مت 

 حافظا نقش تو "فایض" مهه در دل کرده

 پود ابریشم تو را به دمل می رش مت

*********************************** 
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 ثواب صدقه

 ز تنگ دس تان بگری دس یت که دستت را خدا گرید

 ثوایب بر از این دنیا که آ ن دنیا خطا گرید

 اگر ابری برون گردد از او نعمت بیس ابرد

 ز فیض او زمنی بر تن برنگ سزب قبا دارد

 اگر مفلس خبنداین، خبنداند خدا تو را

اقبالت دو دستش بر دعا گرید گر آ ن مفلس به  

 هجان آ زمونگه ای حاال که مه شاه و گدا دارد

 ثواب عاقبت آ ن برد که از دست گدا گرید

 اگر صد سال آ سائمی در این دهر فضول آ خر

 چبنگ مرگ بس پارد، زما قصد وفا گرید

 اگر نیکی ز دستت رفت جبایی می ریس آ ندم

 سپر بر سینه ات گردد و مه راه بال گرید

کن "فایض" پریشاین، پریشاین پش امیین ستم  

 پریشان حال این گییت چننی پند از شام گرید

***************************************** 

 قناعت به رزق

 ای دل منال ز فقر و به جو لقمه ابش صبور

 بگذار قناعتت به حق و خود بدار رسور

 مال زمانه دمشن جان است، کن یقنی

تنت دار زان بدوردر شعهل اش مسوز   

 فکر جتار به نقص و دلش جوش آ تش است

 سوزد تنش چو پارۀ چوب در دل تنور

 ابر گران به شانۀ خود بردنش چه سود

 مشلک ز پشت قافلۀ دهر کرد عبور

 بر امتحان دهر به نوبت رس یده امی

 ایبد به نوبتش مهه کس روی آ ن حضور
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 اندر قبال زندگیت مرگ می رسد

دل نه مغش دار و ابش جسورزان روز مرتس،   

 برتر بگو که کیست برفته از این هجان

 شاه و گدا که خفته مهه در دل قبور

رد اگر به دهر دگر نیست ماکن او  کس م 

 گندد اگر که زود نگردد تنش به گور

 گرداب این زمانه بپیچد ترا بیس

 دل دور دار زان و میانداز خویش به تور

زگار "فایض" مباش مغزده از دست رو  

 یک لقمۀ حالل ِبه از صد درم به زور

*********************************** 

 ماه جبنی

 انزنیکه در این گلشن زیبای من است

 ماه جبیین که در این کرۀ دنیای من است

 رشبت لعل وی ار نوش پش امین مباش

 چونکه زان قطره کنون در دل مینای من است

 پرتو حسن وی ست نوز چرامغ مهه شب

او چراغ دل و مه دیدۀ بینای من است   

 روی در پرده کمن اتکه نبیند سومی

 رونق جلوۀ او خندۀ س امیی من است

 دل طلب گار وی ست زانکه طلب نیست دگر

 روی این کره فقط او گل یکتای من است

 مهنفس ِبه که وفادار بود ایر چو من

 اتکه معر است نفس و مونس مهتای من است

ل خویش مرو دور دمی"فایض" از ایر د  

 کو جبز مهسفر گوشۀ تنها ی من است

*************************************** 
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 نعمت آ فتاب

 چون لکچه ز مرشق بدر و نور صفا شد

 روشن بمنود دهر و به روز معر بقا شد

 نوری که درون چو شِب پرده هنان بود

 زان پرده برون آ مد و پس نور خدا شد

و ابغ و مچن و گلکوه و دمن و گلشن   

 اب نعرۀ هبم گفت که خزیید صبا شد

ه چراغ بود و نه مشعیدر مزنل مفلس ن  

 خورش ید به نورش سبب حال گدا شد

 چادر ز رس عامل شربو بدر انداخت

 افروخت به رخش پرتو و زان جلوه عبا شد

 شبمن که ز مور و مگسان ابل شکس تاند

 آ فتاب طلوع کرده از آ ن شور و نوا شد

" تن خشکیدۀ پری از کرم او"فایض  

 برخاست ز بسرت و نیازش به عصا شد

************************************ 

 کامل معرفت

 کیس از لطف شعر ما خرب نیست

 و ای حسن الکم ما اثر نیست؟

 ممن رسگش ته ای رسگش ته اغیار

 و ای از هر دو فکر ما به رس نیست

 بیا فکر چو شب را برفروزمی

قبال شب حسر نیستمگر از ما   

 کشائمی ره به سوی روش نایئ

 ره علمی که مکرت از گهر نیست

 رس یده مجهل عامل روی همتاب

 و ای ما را کنون عزم سفر نیست
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 کنمی عمل جانشنی یب سوادی

 وای کس اب یقیمن مه نظر نیست

 بسا راهی پراز خوف است در پیش

 رۀ مقصود ما مه یب خطر نیست

خسن را ش نو ای دوست از "فایض"  

هرن نیست بدون عمل توفیق  

**********************************  

 دربند وفا

 ای دل بطلب آ نکه طلبگار تو ابشد

 در بند وفا آ نکه وفادار تو ابشد

 ای جسم ِگیل ارزش یک َجو تو نداری

 جانت بده اب آ نکه خریدار تو ابشد

 دستت بده اب آ نکه ترا مونس جان است

مددگار تو ابشدزان دست مدد جو که   

 چشمت به کیس بند که بندد به تو دل را

 اب آ نکه مهیش در پیی دیدار تو ابشد

 بش نو خسین را که ز همر است و ز الفت

 دل را به کیس ده که به گفتار تو ابشد

 قرابن کیس شو که نکوخواه تو هرجاست

 آ ین که به دل عشق و گرفتار تو ابشد

دل داد "فایض" به کیس دل تو بده، آ ن به تو  

 ایر آ ن بود، آ ین که ز دل ایر تو ابشد

************************************** 

 هبار

 هبار آ مد، هبار سزب و خرم

 برون شد مرغاکن خانه حمرم

 طلسم روس یاه دشت و دامن

 بنوکش سزبه آ نرا کوفت درمه
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 دل مور و مگس شاداب گردید

 برون یکدم شدند از خانۀ مغ

در گلس تانگیل بشگفت از شوق   

 گلو بگشاد بلبل، ساز من من

 به پای برگ سزب شاخ درختان

 مهه قامت منودند در قدم مخ

 هبار آ مد بسا موسوم دگر شد

 گرفت فصل زمس تان راه مامت

 نگر هرسو طبیعت بس چه زیباست

 تِن سزبپوش گش ته مجهل عامل

 برو "فایض" به دهقان مژده اش ده

 که آ مد موسوم ابابی آ دم

******************************  

 چنگال مرگ

 معری که به کس وفا ندارد

 چون برگ گیل بقا ندارد

 معری که مهیشه در تزلزل

 یعین به جوی هبا ندارد

 در قید مهیش و می س تزید

 در بند خود و رفا ندارد

 در چنگ اجل اگر بیفتد

 هرگز نفس و صدا ندارد

 انچار که جان به وی سپردن

نداردمرگ از رس ما حبا   

 "فایض" مهه اکرواِن مهراه

 راهی که کیس جدا ندارد

*************************  
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 زانن نیک و زشت

ندزانن زشت دامی تند خوی   

ندبه ظاهر بنگری بس ساده روی   

 چو گل انزک ویل تلخ اند چون زهر

 ببویی گر مهیشه زهر بویند

 ز خصره دل بگویئ ساخته از او

کویندجمو زان رمح چون از س نگ   

 چو آ تش خصلت اند در تند خویی

 جبانت شعهل ور از چهار سویند

 ویل کوش ند جنگی بر فروزند

 نه پروای کامل آ برویند

 ندارند ذره خوی نیک انمی

 به فکر ارزش یک اتر مویند

 مهه روز اند غرق خودپرس یت

 بدانند مصلحت ِبه هرچه گویند

 ز خود گریند قضاوت در مهه اکر

ن آ ب و جویندکه مهصحبت هبم چو  

 ***نگفمت مجهل زهنا تند خویند

 ویل بعیض به فکر آ برویند

 نگفمت مجلگی تلخ اند چون زهر

 ویل بیشرت به گل مهرنگ و بویند

 منیگومی مهه را دل چو خصره

 زانین اند ایشان بس نکویند

 ندارند مجهل چون آ تش مزایج

 کساین دیده ام بس نیک رویند

 کجا گفمت که نیکی نیست در زن

 یگان زهنا بدیدم نیک جویند
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 مهه را نیست در دل خودپرس یت

 ز مردان بش نوند هبرت چه گویند

 کند "فایض" ز نیک و بد مهه اید

 هر آ ن یک در صفات از این دو خویند

********************************* 

 پیام انامیدی

 از رس کوه تو یک انمه نیامد ابری

خاریاتکه چیند ز دل ریش به لطفی   

 ای نشاین ز تن انزک و خوش بویت ابد

 ای که از زلف س یاهت بفرس یت اتری

 درد عشقت ز من هر دم برابید جامن

 پیچم از سوزش آ ن بر تن خود چون ماری

 ترمس از آ ن نشوی مونس و مغخوار دیگر

 هان نگویی که ز من خس ته دل و بزیاری

 من به احراز تو رس میدمه از روی نیاز

ای که تو رس می ابزیمه نگفیت که بر   

 رقص بسمل کمن ار ساز ز عشق تو رسد

 طبل شادی زمن ار چنگ به لب بنوازی

 حبر عشق غرق کند حسن فریبای ترا

 گر ممن غرق شوم دست مبن بیندازی

 "فایض" هرجا کند اوصاف ترا زانکه حقا

 در هجان هرچه گل است از مهگی زیبایی

************************************* 

 نعرۀ عشق

 از رس کوه تو فراید مِن بیچاره زمن

 نعرۀ عشق ترا از دل دیوانه زمن

 ِبه نباشد ز تو ای ایر اگر رس طلیب

 رس به دارت به لب خنده و مس تانه زمن
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 زلف مشکنی تو است در نظرم حلقۀ دام

 یک بود اب مژه آ ن زلف س یاه شانه زمن

 تو شدی ایر رقیبان و دمل افرسدی

خود بر در بیگانه زمن زین سبب من رس  

 طاقت اجنممن نیست ز جهرت ددلار

 تکیه هردم به بر گوشۀ ویرانه زمن

 لعل میگون تو است جام طلبگار مهیش

 هبر دیدار تو هردم در میخانه زمن

 این مراد دل "فایض" تو برآ ورده بساز

 ورنه رس بر در و دیوار غریبانه زمن

********************************** 

ۀ منانل  

 سزبۀ تربت من انهل و فراید زند

 آ تش غلغه را در نفس ابد زند

 هبر احراز نگار عاشق ددلادۀ زار

 تیشۀ ک ند رس خصرۀ فرهاد زند

 زیر پا برگ حصری و رسخوان انن فطری

 ِبه نشد روز ویل بر در یک داد زند

 درس انخوانده جوایب ندهد حاصل کسب

 زمخ انسور مهیش در دل اس تاد زند

ش یطان بفریبد که اگر گه دل کسمکر   

 ثروت و مایۀ خود را مهه برابد زند

 دست یب زر نتوان نشۀ افیون و رشاب

 بتۀ چرس فقریی رس انشاد زند

 نیست کس کو ش نود انلۀ از "فایض" زار

 اتبه گوشش خسین از دل بیداد زند

*********************************** 
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 افسانۀ عشق

سانه شدم مندر عشق تو آ واره و اف   

 وز جهر تو مهساکن مغخانه شوم من

 بر ماه نگرم روی تو آ ید به گاممن

 دختا ز مغت واهل و دیوانه شوم من

 چون مرغ پیی دانه بدام تو فتادم

 در حلقۀ گیسوی تو زوالنه شدم من

 از خویش بریدم ز برای تو فریبا

 از دوست و رفیق و خودی بیگانه شدم من

ابد حاجت اناکربس مایه ز من رفت چه   

 اکنون به در خانۀ ویرانه شدم من

 "فایض" صفت خویش چنان کرد که آ خر

 سن پخته، ویل خصلت طفالنه شدم من

*********************************** 

 رشاب عشق

 رشاب عشق کمن نوش ساقیا نومش ابد

 هبار معر شود زانکه ایر دومش ابد

 بیار ابده و مس مت کن و خراب خراب

ابده به دس مت هامنکه هومش ابدگذار   

 زمن به ابنگ بلند نعره از رشارۀ عشق

 صدا کشم به بیاابن ات خرومش ابد

 ممن غالم در ایر خوش لقای پری

 هامن که حلقۀ افسانگی به گومش ابد

 اگر به ایر ریس دل مکن خیال دگر

 ِبه آ نکه خیاالت "فایضا" فرامومش ابد

********************************* 
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 خودفرویش

 وصف خود کردن نشان خصلت مردانه نیست

 خودفرویش نزد حاذق مکرت از زوالنه نیست

 هر رکوردی را توانگر ثبت انمش کرده است

 دور گردون نسل ابلنسل منکر از افسانه نیست

 راز دیوار های خانه سقف آ ن داند که چیست

مردم بیگانه نیستچون درونش ساکننی از   

 ای رفیق این مبحث ما مشع را افرسده ساخت

 در الکم زشت ما ارسار از پروانه نیست

 گنج عمل حتلیل آ ن است نه که تقلید از کتاب

 زانکه گنج قمییت در کنج هر ویرانه نیست

 رمز شعری شاعرش داند که الهامش ز چیست

 رتبۀ حتسنی موال بس ته بر هر شانه نیست

ود در میان عاقالن آ برو مریز"فایض" از خ  

ر دانه نیست  هر صدف مقیاس آ ن اب قمیت د 

 زندگی

 زندگی میگذرد در پیی یک لقمۀ انن

 کو ز ابداء ب ده بر مهه کس راحت جان

 جسم حمتاج بأ ن است درین دهر جنون

 مجهل زنده ست به او کودک و مه پری و جوان

 مورچه سلسهل بندد چو زجنری دراز

بس ته صف از خورد و الکنهبر احراز خیس   

 گش نه اب شری زند خویش به یک لقمۀ انن

 می دود ات نکند نقش رسش تری و کامن

 سعی هر مملکت است سریی و آ ابدی خویش

 ات نباشد به صف مفلس این گنده هجان

 ابش کوشا پیی تعلمی تو ای نسل جوان

 ات نگردی به در غری و شوی مفلس خوان
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انن کین "فایضا" به که قناعت به جوی  

 ات کزین حادثۀ دهر مباین در امان

************************************ 

 ایر عشوه گر

 ایر بس عشوه گر است عشوه به او می زیبد

 خنده اب انز کند خنده به او می زیبد

 موج رخسار نکویش دل ما روشن کرد

 ماه نو جلوه کنان جلوه به او می زیبد

زد قامت چون الفش غریت دل درمه  

 دهِن غنچه رمق غنچه به او می زیبد

 چشم شهالش به نگاهی تن ما آ تش زد

 دل در این شعهل بسوز شعهل به او می زیبد

بقصد جامنتری مژگان رها کرد   

 قهر اب مغزه کند مغزه به او می زیبد

 "فایضا" شکوه مکن از دل بامیر خودت

 ایر گر شکوه کند شکوه به او می زیبد

************************************ 

 هبار عشق

 ایرک ز من گرفت امید هبار عشق

 وز روی من بروفت به زلفش غبار عشق

 آ رام زندگی مبن آ ورد و پس ربود

 قلمب به س نگ شکست و گرفت زان قرار عشق

 دانست عاشقم نه چو عشاق خودپرست

 کنی معر من گره ست به چرخ و به اتر عشق

از دو لب و لعل بوسه هاشب ها مکیدم   

 اکنون دهان چو زهر شده در خامر عشق

 نگذاشت اتکه سری چبیمن گالب و گل

 از گلعذار اتزۀ معر هبار عشق
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 از من متام مایه و هس یت و ننگ و انم 

 جز رنگ زرد مجهل برفت در مقار عشق

 "فایض" برو تو ساکن مغخانه شو ز جهر

 ترک وفا کن برب از این دایر عشق

************************************  

 خیال انزک

دمل را جمال نیست بس متاب مبن که رخ  

 طاقت برس رس یده ز لب یک سوال نیست

 دل منتظر به آ نکه هدایت کین به انز

 آ ی در کنار، لیک ترا این کامل نیست

 جوالن کنان بیا به کنارم عزیز جان

 قلب و وجود من ز برایت حبال نیست

فریب و دگر نیست ابورمبس وعده شد   

 این نقد می س تامن و وعده به سال نیست

 دوس یت ز جان و قلب، چو گل رس کشد ز خاک

 آ نرا هبا به پول و زر و جاه و مال نیست

 از رنگ زرد من مهه چزیست بس عیان

 خود عاقیل بدان که جای سوال نیست

 هرآ چنه زشت گفته به "فایض" ویل بناز

ک خیال نیستاو س نگ طاقت و چو تو انز  

************************************** 

 مالحت

 دل دگر ابر نکین گر تو مالمت خود را

 از مِخ راه نربی جان به سالمت خود را

 زشت س امیی تو صد چنی به پیشاین زد

 رو به آ یینه نگر نقش و عالمت خود را

 پس پش امین شوی گر تو ز اعاملت ابز

د راهبرت  اینک جبو راه ندامت خو   
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 گر که خواهی صفت نیک به شأ نت ابشد

ش کن بر مهه کس راه کرامت خود راپی  

 راه دست رفته جبو آ نکه مهیش پمیودی

 نیک ره بود به او کن تو هدایت خود را

 اید آ ر مجهل کرامات که زین پیشت بود

 ابز درایب تو آ ن فعل بدابت خود را

 مونس از "فایض" رسگش ته نبایش رجنور

مکن راز شاکیت خود رامه به اغیار   

*********************************** 

 

 ندامت

 کس اگر راۀ خطا رفت، پس ندامت ها چه سود

 دست خبون آ لوده کرد و پس کرامت ها چه سود

 احتضار بس مشلک است، آ نکه خمواه عذر از خدا

 چونکه عصیان کردۀ زان پس غرامت ها چه سود

 در زمان احتشامت یک نشان خنده را

 بر لب مسکنی ندادی، این عالمت ها چه سود

 صدهزاران زمخ را بر سینه ها بگذاش یت

 زمخ اگر انسور گردد پس سالمت ها چه سود

 الف مزید دل صداقت، لیک در ابطن فریب

 رشع اگر آ لوده گردد، پس امامت ها چه سود

 رغبت ش یطان ز پریاهن زند موج هر طرف

چه سودبر خطا گر پیی بری آ ن پس مالمت ها   

 معر اگر خوش بگذرد بد نزی ابشد در گذر

 در پیی اکروان روان و پس اقامت ها چه سود

 "فایض" هرکس گر پس ندد ایکه کرد مهچون خطا

 گو جبز راۀ قناعت پس ندامت ها چه سود

***************************************** 
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 جور فلک

 ای فلک جرب ترا اتیک حتمل می کمن

رف وین چهره خندان تو چیستجوی خون شد هر ط  

 هر طرف رسو مچن، لیکن بدون هموشان

 یب طرب این گلشن و ابغ و گلس تان تو چیست

 یکطرف جنگ و س تزی هبر مقام سلطنت

 پس در این شور و نفاق این فتح میدان تو چیست

 کودیک از دوش مادر اب هوس هایش بری

انپخته را اب زور دندان تو چیست بلع خام،  

زنداین ست، ما اب صد تالطم در س تزیاین چه   

 یک خطا دیدی زما، وین قهر زندان تو چیست

 گفته اند شادی و مغ اب چرخ و دار زندگی ست

 معر ما دم خوش نبود، کنی چرخ دوران تو چیست

 "فایض" این جور زمانه بس ترا رجنور کرد

 می ش تاب ابید کنون اب زمخ درمان تو چیست

****************************************** 

 طلب بوسه

 یکدم از لعل تو گر بوسه بگریم چه شود

 ای ز جان سری به روی تو ببیمن چه شود

 اتکه گلزار رخت جلوۀ انزی دارد

 زان بدامن گل روی تو چبیمن چه شود

 طاق ابروی ترا جسده کمن هر صبح و شام

دور به حمراب دو چشم تو بشیمن چه شو   

 گر مالمت نکین خواهش قلمب این است

 کز میان هموشان جز تو گزیمن چه شود

 یکدمی خند و دِل مغزده ام شاد منا

ز جبیمن چه شودگرۀ مغ بگشایئ   

 



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           110                                                       نظر محمد فایض  

  
 

 گو یکبار که من ایر وفادار تو ام

 ات فزایی به دمل خواب یقیمن چه شود

 "فایض" این ایر اگر ترک دایر ما کرد

حزیمن چه شودحالت زار از این قلب   

********************************* 

 طاقت فراق

خبدا می س پارمت یب وفا ایر ای  

 انمل کنون ز جهر که من دوست دارمت

 غایب ز دیده، نیست مرا طاقت فراق

 رخت سفر ببندم و ات پس بیارمت

 نقش ترا به خاک س یه می کشم چو گل

 در بوس تان معبد این دل باکرمت

مهه شب ات حسر دوامخواب وصال تو   

 تلخ است اکم من ز پیی شهد بوسه هات

 زین رو به نرخ جان به ابلنی آ رمت

 در س یل اشک غرق کمن قامت ترا

 چون قطرۀ گهر ز دو دیده ببارمت

 "فایض" ترا ز جان و دلش خواهد از خدا

 یکتای من تویئ که فقط دوست دارمت

************************************** 

 شهر انز

 واریی دو ابرویت صعب دامین دارد

 وز کنار مژگانت راه مشلکی دارد

 یک قدم توان بردن روی خاک نرم چشم

 اکن تۀ مخ مژگان آ ب شبمنی دارد

 شط موج چشامنت ترس در دمل آ رد

 پیچ و اتب این گرداب خست هیبیت دارد
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 پاس بان این ساحل تری در کامن کرده

 چونکه راه ش یدایئ نفس قاتیل دارد

حلقۀ مخ ابروسترز ات جبنی و روت م  

 آ نکه سوی شهر انز عزم مزنیل دارد

 صعب راه این سفر اینها: چشم، مژه و ابرو

 هرکه این ره را پمیود، خوب خاطری دارد

 "فایضا" بنازم من عاشقانه شهر وصل

 موسوم مهه سالش رونق از گیل دارد

*********************************** 

 

 

 جواب جخلت

ردم از فراق  گفمت که م 

 گفتا مشو عاشق دگر

 گفمت مرا مونس تویی 

 گفت آ ر برون عشقم ز رس

 گفمت تویئ جز آ رزو

 گفتا مرا از اید بر

 گفمت دمی از من ش نو

 گفتا مده بس درد رس

 گفمت تویئ عشاق ک ش

 گفتا کشم اکنون ترب

 گفمت رخت یکدم منا

 گفتا مکن بر من نظر

 گفمت ز لب یک بوسه ده

هوشدار ای یب خرب گفت  

 گفمت خبند هبر طرب

 گفت شادی بفروش مغ خبر
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 گفمت مکن رو در جحاب

 گفت آ ن کمن از تو سپر 

 گفمت به گپ مومت کمن

 گفتا چو س نگ دارم جگر

 "فایض" مکن بیشرت خسن

 نشاخته او عشقم مگر؟

************************  

 ابهل خویی

 هرکه از حد بگذرد رسوا شود

و بد خوآ  شود از حقیقت منکر  

 خودفروشان را بود ِبه این جزا

 مهچو ابلیس راندۀ درگا شود

 آ نکه را نیست راه فهم اندر وجود

 عاقبت رسلودۀ دنیا شود

 زین چه حاصل روز و شب مست رشاب

 دم بدم خایل دِل مخ ها شود

 حرف پرگفنت به درد آ رد رسم

 هر الکمی خار در دل ها شود

 یک شود عاقل رفیق لوده خو

  به دانش آ دم داان شودات

 از توانگر بش نو ای "فایض" خسن

 در لبانش نکته چون گل ها شود

******************************* 

 پیام صلح

 ایران عزیز و همرابمن

 ابری ش نوید این الکمم

 من هر خسین ز همر گومی

 من مرگ نمی که جان س تامن
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 بس در دمل است آ رزو ها

 حمزون وجود و دلفگارم

نیک هناد و نیک فکرممن   

 عاری ست ز حرف بد زابمن

 بر درگۀ خلق صلح خواهان

 ات یک نفس است من غالمم

 این خاطره های قلب من را

 گر مرگ برد از گاممن

 جز لطف خویش به خلق عامل 

 هرگز نرسد به کس زایمن

 ارسار حمبیت که در دل

 هر نکتۀ اوست در بیامن

 ایری و برادری شعارم

مهنی سالممبر مجهل بود   

 آ ن چیست که هبر او س تزیم

 همامن دو روز این هجامن

 اب شعر دمی ز قلب حمزون

 صد غصه و مغ مهه برامن

 کنی زندگی خس به روی آ ب است

 ارسار غروب من ندامن

ابر زندگی رااین مرکب   

 من مه پیی قافهل برامن

 آ نرا که به حرف من یقنی است

 من مه به یقنی او رسامی

جوی بومم من "فایض" صلح  

 ای خملص دل خبوان پیامم

**************************** 
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 هوس

وســـابغ و هبارم هوس........دیندن ایرم ه  

 تن به تن و لب به لب.......بوس و کنارم هوس

امرم هوســـــجام رشاب ساز و رقص.......چشم خ  

ارم هوســدر بغــــــــــل همــــــوشان........خواب و کن  

بر سبــــــــــــــــــزه و.........زیر چنـــــــــارم هوسگشنت   

 بربط و مــــــــــــــــطرب و می..........چنگ و دواترم هوس

ارم هوســــــرغبت دشت و دمـــــــــــــــــــن............صید شک  

م هوسار ـــــــــ"فایـــــــــــــــــــــــــــــض" زوالنه در...........زلف نگ  

*********************************************************** 

 

 فال دیدار

 ما را جمال دیدن رخسار ایر نیست

 دل می تپد به سینه و جان را قرار نیست

 آ مد خرب ز قافلۀ ایر و من ز رشم

 کنج مفاره جس مت و راه فرار نیست

 خوامه چو مطرابن رسامی ز وصف او

ولیکن دواتر نیستارسار قلب خویش   

 گاهی چو بلبالن مچن انهل می کمن

 گل گفت خموان دگر که دمل را خامر نیست

 پامین خطاست بسنت اب ایر عشوه گر

 عامل دگر شد و به کیس اعتبار نیست

 هرجا که مطرب است و می و لعل رسخ ایر

 آ جنا حدیث کعبه و بت اختیار نیست

 زهنار عشق پیشه مکن از عزیز دل

ان جبز مغ دل روزگار نیستکز عاشق   

د"فایض" ز فال حافظ شریاز خبت خوان  

 در شعر خود نوش ته، مبن خبت ایر نیست
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 بوسۀ خیال 

 از مِخ زلف تو یک اتر ربودن چه خوش است

 وز لب لعل تو یک بوسه گزیدن چه خوش است

 نکتۀ لطف بگو، آ ن ش نود حمرم راز

 کز دهانت خسن لطف شنیدن چه خوش است

و نشاط، خنده و گه شکوه و انزابرها شاد   

 حلظه اب مغزه ز ددلار رمیدن چه خوش است

 فرش راهش شو و کن خاک س یه فصل هبار

 در قدومش چو گل و سزبه دمیدن چه خوش است

 "فایضا" زندگی یکرس به خیاالت گذشت

 ات رس یدن به وصال و این تپیدن چه خوش است

******************************************* 

 غرۀ مال

 مشو غره به روز چند گییت....که بس شیب و فراز دارد و پس یت

 ترا گر بر فراز کوه ست پرواز....تشاند عاقبت بر خــــــــــاک پس یت

 گرت روز و شب است اب عیش و عرشت....بنـــــایل آ خر از اایم خسیت

نوش یدنت ابد....چشاند بر دهــــــــــــانت زهر تلخیاگـــــــر شهد و شکر   

 اگر خواهی که امین ابیش از خــوف.....ز ضعفا دست گری در تنگ دســـیت

 ترا خوش زندگـــــــــــاین بود "فایض"......به مال این زمــــــــــــــــانه دل نبس یت

********************************************************************  

 بدخشان مین

 همد آ سوده بدخشان مین....بسرت راحت طفالن مین

 مشع دیدار تو نور دل مـــــا....پرتو نور شبستــــــــان مین

 اتکه دل زنده به اتر رمق است....شعلۀ قوت این جــان مین

 گر قدم ابد به ســـــــ.ــوی مچین....آ ن تو جز گلشن وبس تان مین

پروردی به بطــــــــن....مادرا چــــــــــــون مۀ اتابن مینماهرواین تو   

 مهت خاک تو در پیـــــــــــــــکر من....زین سبب قوت امیـــــــــــان مین

ان مینـــــــــــهرکجا منظــــــــــــــــر تو حریت چشم....چونکه زیبای گلست  
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و چرغــــــــــــــــــان مین روز و شب خنده  ز س میــــای تو است....عامل افروز  

 "فایض" دور ز ابغ و مچـــــــــــــــــــــنت....تو چو قلمب مهه در جــــــــــــــان مین

********************************************************************** 

 انتظار وصل

 عشقت مرا دیوانه کرد، بر گردمن زوالنه کرد

بیگانه کرد، تقصری من آ خر چه بوداز خود مرا   

 اب مغزه ات ساخیت مرا، ش یدای ابرویت چرا

 از جان پرستیدم ترا، رفیت گناه من چه بود

 گش مت عبری زلف تو، جمنون چو در حصرای تو 

 زوالنه در گیسوی تو، رمحت به حال من چه بود

 از هبر احراز تو من، قرابن کمن جان را ز تن

و مثل من عاشق که بودآ واره گش مت از  وطن، گ  

 هبر طرب یکدم مبن، از عشق نگفیت یک خسن

 دس تا به دست گرد مچن، گشنت مبا هبرت چه بود

 "فایض" به راهت چشم چار، هبر وصالت انتظار

 بر دلق خود دوخمت نگار، ات انم خود داین چه بود

******************************************** 

 دل تنگ

دلرب ندارم خواب و بیداریمن از دست تو ای   

 که از جان دوست میدارم ترا اما تو بزیاری

 ممن بامیرت ای دلرب، س پارم جان به حق آ خر 

 منیدامن عزیز من تو در عشق که بامیری

 مغت هر روز می اکهد وجود انزک من را

 بیا جاان بکن یکدم مبن یک لطف مغخواری

 فقط یک لطف خوش بامن و اب زلفت به رومی زن

نی رشطی که من دارم بکن وانگه تو خمتاریمه  

 به حال "فایض" مسکنی مکن جور و س مت بس یار

 که می بیند مهیشه حسن تو در خواب بیداری



 

شغنان سیماینشرات اداره                                           117                                                       نظر محمد فایض  

  
 

 خانه بدوش

 خرم آ ن دل که ماکین دارد.......گو خبندد که هجاین دارد

 هرکه یک خانه ز ِگل می سازد........ثروت عرش و سامیئ دارد

می خــــــــوابد..........خواب راحت چه هبایئ داردآ نکه یب منت و مغ   

 خــــــــــــانه بر دوش و رس دربدری............خست مغ خورده، عذایب دارد

 "فایض" این رجن اگــــــــــــر دیده کیس...............این خسن را چه جوایب  دارد

********************************************************************  

 دنیای یب ارزش

 دمی یب شادماین زندگی یکرس منی ارزد

 طرب کن کنی هجان دون به اتر زر منی ارزد

 گرت اکر است سلطاین، هجــــــان زیر نگنی تو

 بر اایم چندی دهـــــــــــــــــــــــــر اتج رس منی ارزد

 شنیدم بس رسود خوش، دلــــــــــــم افرسده تر گردید

 رابب و چنگ، ساز خوش به گوش کـــــــــــــر منی ارزد

ـامـــــــــــــــــــــــــــــعناگر پریس خراابیت، جوابت گوید این   

 متام هس یت گییت به یک ساغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منی ارزد

برابلنی او رس نه برو "فایض" بکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی دوست و  

 گذر از گنج قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون، چون به یک دفرت منی ارزد

**************************************************************** 

 مرگ

 در این دنیا مقام و مزنلت نیست

 از این جز توته خایک حاصلت نیست

زیاگر صد اشک یأ س از چشم ری  

 نگر زان قطرۀ در ساحلت نیست

 وگر گویئ که این دنیا مقامم

 مگر ترس از قیامت در دلت نیست

 و ای انزی به حسن ماهتابت

 اجل زین امر هرگز مایلت نیست
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 تصور بس مکن صدساهل معری

 رۀ منطق به فکر جاهلت نیست

 برو دعوای خود بر مرگ بس پار

 که آ ای ادعای ابطلت نیست؟

"فایض" میاندیشز هبر زندگی   

 چننی تصویر به عقل عاقلت نیست

********************************  

 نیکی

 اگر نیکی کین گردی رسافراز

 دوچندان میدهد ایزد به تو ابز

 کیس گر بد کند ای زشت عادات

 به او پس می دهد بد را ماکفات

 مکن چشمت به حرص این زمانه

 که معرست مهچو آ یب در پیاهل

انزک مهچو شیشه بدیدی چزیی  

 ز شیشه است ترکیب پیاهل

 اگر خواهی بری زین دهر امیان

 مرو بس در پیی این نفس ش یطان

 مکش حمنت برای روز فردا

 که کس نیست از پیام مرگ آ گاه

 اگر کس می تپد در حرص آ تش

 گرانرت میشود بر پ شت ابرش

 کیس گر می شود یک روز زنده

 دگر روزی شود یب جان و مرده

ست چون آ فتاب گردانترا معر   

 چو یک روزیست اب این چرخ دوران

 گامن صبح را هرگز مبادت

 نفس را دان غنمیت اب عبادت
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 کیس دیدی که ب رد از خود خزانه

 و ای گورش بکندند مهچو خانه

 نربده بیش کس جز یک کفن را

 به خود یک مشت خاک این وطن را

 مراد دل برمی بر قرب چون مار

داخل چون شِب اترنه وی را درب و   

 بکوشا "فایضا" در نیک انمی

 که نیکی را بود برتر مقامی

*********************************** 

 

 

 

 مجموعه اشعار نظرمحمد "فایض"

جهری مشیس ۱۳۹۵محل  ۷اترخی هتیه و تمکیل:   

**************************************************************** 

 

  

 

 

  

 

 

 

  


