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  شيرين کـــ�م  ، از طالب ِ پشمو نگفت) ناظم ِ( 

  ھرقدر پرسيدمش  ، حرفی ھــم از  ريشو نگفت

  آخــــريـــن بــاری شـنـيـدم  ،  از طريق ِ تليفون

  اُردو گفت ، اُردو نگفت ، از اينسو و آنسو نگفت

  گفتمش ای شاعر ِشيرين سخن ، دو دو ز چيست

  ، آخر  از ھردو نگفتيک کمی گفت و نگفت و 

  ، به ملک ِ شعر کرده انق�ب) حضرت ِھاتف ( 

  جز اردو نگفتصرف در خاطر مـرا اينست که 

  خـيـلــی زيـبــا و ظريف و دلکش و مستانه گفت

  کرد بر پا محشر و، جز سحر و جز جادو نگفت

  گفتمش از سبک و از وزنش بگو ، گفت عاجزم

  بيشتر از او نگفتغـُم غـُمی کـــرد و ، وليکن ، 

  گـفـتـمـش يک کــاپــی از او را  برای ما فرست
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  گفت وهللا ، دوســــتان بــردند و ، از يارو نگفت

  زمان و جو کردم ز ھـرجا، ليک از جورِ  جست

  باغــبـان از خـــار گفت و از گل ِ خوشبو نگفت

  ه  پــرسـيـدم ز ھــنـدو و مسلمان و يھـودکـ بس

  از دری و ، اردو و ، از پشتو نگفت کـسھـيـچ 

  شــب بِـــرفـتـم مـنـزل و ديـدم به روی ميز ِ کار

  نــالــه ھـــا دارد قلم ، جز ھاتف ِ خوشگو نگفت

  از گـــل ِ خــاطــــر گــرفتم برگی ، تا سازم رقم

  از جــــوانی يــــاد آمــــد ، جــز خم ِ ابرو نگفت

  ـو  و ، انـدکی از گلبدينگـفـتـم از طـــالـــب بـگـ

  حيـا بدخو نگفت ر خامـــوشی بـلـب ، آن بیمھـ

  دادمـــش ســــوگــنـد ، آھی برکشيد و گفت ليک

  عـــالـمـــی را سر بــريــده ، مسلم و ھندو نگفت

  گـفـتـم از مـيـھـن بـگـــو ، بـــا گريه و آه و فغان

  نگفتگـفـت وقـتـی ديگــری گــويم ، ولی ترسو 

  گـفـتـمـش بـنـويـس پس اکنون ز عشق و عاشقی

  ُسرفــه و تُخ تُخ نمود ه حــرفی جز ُخوُخو نگفت

  داسـتـانی  شــرح دادم  ، شد رقم با ذوق و شوق

  کــه بودش  مسلم و ھندو نگفتی تـحـت ِ عـنـوان

  مسلم و ھندو نگفت،  وه من گـمـشو نگفت  ب تـا

  وه و چوب و جو نگفتکميگـــــذارم پـاکتی  با  

  در حضــور ِحضرت ِ ھاتف ازين مرچ و نمک

  مـيـنـويـسـم ، مـيـفـرستم  ،  تـا بمن گمشو نگفت

  عذر خواھد از ھمه» نعمت « گر فضولی کـرد 

  رو نگفت  حق را جز به پيشِ  چون ھميشه حرفِ 

    

 

 


