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  المان شھــر ِ اسن ــ   

 

  

 

  دوای دِل بيمار

  

  مادا ميکرد قـــبـل ، کــــه من ، َديـنـی ۀھفــت

  ولـيـتـم بـــود  ،  بـجـا ميکردمؤآنچـــــه مســ

  به شما خواندمش  زی که سروده ،ــنغ ر ِ شع

  ـھارت کـه جـــدا ميکردمحق ز باطل بــه مــ

  با سخــن ، چـــاره و درماِن وطـندار و وطن

  زخـمـھـــــــای  دِل  بـــيــــمار ، دوا ميکردم

  زيـوِر قلبشکـــــوه از آھــِن زنگــيده و از 

  وصف از جـــوھـــِر الـماس و طــB ميکردم

  ريب و ريا ،  پـــاره ز اعــماِل شنيع ۀپــــرد

  برَمــB ، کـــاِر ھــــمه شيخ و ُمـــB ميکردم

  مرِض جــــھل و جـــــھالت ، َو تـعـصـبھا را

  ـه شــــفا ميکردمـبــــه تــــدابـيـِر حکـيـمـانــ

  ه دگر برنامهـبعدش ، بـ يک دو سه ساعتی 

  اتــفـاقـــا نــظـــری خــــويش رھـــا ميکردم

  ديدم از روی تصادف ، يکی از حضرت ھــا

  حــرِف بَــد ميزد و من  ،  صبِر خدا ميکردم

  ھــــمه اديان دارد  دعــــوای علـــومِ   آنکــــه

  من ز حرفش ، عــرقی ، از سر و پا ميکردم

  ـنيعِ بدبخت راـــقـبيح و ،  شــ زشت و  ۀواژ
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  نسبتم داد  ، کــه  مــن   شرم و حيا ميکردم

  زخمی اندر جگر، از  نيش و زبانش خوردم

  ــوجِ بـــB ميکردممـان   آتــشی در دل ،  از

  کــنم حـرمت پــيــران و بــزرگان بــودیه چ

  دو سه بيت ، ھـوا ميکردم  ورنه گــردش به

  ـه ھمه اھِل جھانـو ُمـھرش ، بکه از  تاپه  يا

  ، بی سر و پا ميکردم  ۀ، ھــم رفی ِــــــــمع

  ريشِ ســـفيد است مرا  و ، ھـــم  احتراِم سن

  گر نبودی به خـــدا ، حـــشر  بـه پا ميکردم

  اينچنين  زير و بـمی ، باِر دگـر ، گــر شنوم

  آن کنم ، گـــويــــدم ای کــاش ، ابــا ميکردم

  ــد آن ھـــردو بــدانند ، کــه با کی طرفندبـاي

  ورنه با شعر و ادب ، بين که چه ھا ميکردم

  عرِض ادب، باحال آن حضرت و آن حضرته

  گويند کــــه خطا ميکردم  خواسته  معــــذرت

  دوی شان ھر هِ ـذرم  از گنـتا کــــه منھـــم گــ

  نه که افـشای خــطا  در ھــــمه جــا ميکردم

  مجـBِت جھان  بــه ، از آنکه ، نــويـسم قبل  

  شـــــما ميکردم  [زم افــــتاد ، شکايت بـــــه

  کسی ــردم  زــــوۀ بيھـوده نکشکـــ» نعمتا « 

  ــه مرا بود ، ادا ميکردمصرف ،  فرضی کــ

  

  

  

 

 


