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  دوای دِل بيمار
  

   قـــبـل ، کــــه من ، َديـنـی ادا ميکردمۀهفــت
  ولـيـتـم بـــود  ،  بـجـا ميکردمؤه مســآنچـــــ

  شعری نغزی که سروده ، به شما خواندمش
  حق ز باطل بــه مــــهارت کـه جـــدا ميکردم
  با سخــن ، چـــاره و درماِن وطـندار و وطن
  زخـمـهـــــــای  دِل  بـــيــــمار ، دوا ميکردم
  شکـــــوه از آهــِن زنگــيده و از زيـوِر قلب

  ف از جـــوهـــِر الـماس و طــال ميکردموص
   ريب و ريا ،  پـــاره ز اعــماِل شنيعۀپــــرد

  برَمــال ، کـــاِر هــــمه شيخ و ُمـــال ميکردم
  مرِض جــــهل و جـــــهالت ، َو تـعـصـبها را

  ـه شــــفا ميکردمـبــــه تــــدابـيـِر حکـيـمـانــ
  دگر برنامهه ـيک دو سه ساعتی  بعدش ، بـ

  اتــفـاقـــا نــظـــری خــــويش رهـــا ميکردم
  ديدم از روی تصادف ، يکی از حضرت هــا
  حــرِف َبــد ميزد و من  ،  صبِر خدا ميکردم
  آنکــــه دعــــوای علـــوِم هــــمه اديان دارد
  من ز حرفش ، عــرقی ، از سر و پا ميکردم

  ـنيِع بدبخت راـــ قـبيح و ،  شــ زشت و ۀواژ
  نسبتم داد  ، کــه  مــن   شرم و حيا ميکردم
  زخمی اندر جگر، از  نيش و زبانش خوردم

  ــوِج بـــال ميکردممـان   آتــشی در دل ،  از
  ـرمت پــيــران و بــزرگان بــودیکــنم حه چ

  ورنه گــردش به دو سه بيت ، هـوا ميکردم
   اهِل جهانـه همهـکه از  تاپه و ُمـهرش ، ب يا
   ، بی سر و پا ميکردم ۀ ، هــمرفیِ ــــــــمع

  احتراِم سن و ، هـــم ريِش ســـفيد است مرا
  گر نبودی به خـــدا ، حـــشر  بـه پا ميکردم
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  اينچنين  زير و بـمی ، باِر دگـر ، گــر شنوم
  آن کنم ، گـــويــــدم ای کــاش ، ابــا ميکردم

  ند ، کــه با کی طرفندبـايــد آن هـــردو بــدان
  ورنه با شعر و ادب ، بين که چه ها ميکردم

  ، با عرِض ادبحال آن حضرت و آن حضرته
  معــــذرت خواسته گويند کــــه خطا ميکردم

   هردوی شانِهـذرم  از گنــه منهـــم گــتا کـــ
  نه که افـشای خــطا  در هــــمه جــا ميکردم

  ـه مجـالِت جهانقبل  ، از آنکه ، نــويـسم بـ
  الزم افــــتاد ، شکايت بـــــه شـــــما ميکردم

  ــردم  زکسیــــشکـــــوۀ بيهـوده نک» نعمتا « 
  صرف ،  فرضی کـــــه مرا بود ، ادا ميکردم

  
  
  
 

 


