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تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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  و 	تری 	له ُعذار
  

  ،من خواست از، مش اصابت کرده بودنا�تری به  ۀکه قرع یزيباروئ

 :سرودم اين مثنوی را .نويسمباره شعری برايش ب در تا

 

 

 مثنوی
 

خون نشسته در عارضش گل از کهماه دوھفته          دختر دم ــــــــــــــــبدي  

تبسم رده باـــــــــــــــک  جھانی بندهرلبی شيرين تکلم        ـــــــــــــــبت شک  

دندان رواريدم ، چون غنچه دھان  زلفان پريشان        و شمشاد دـــــــــــــق  

 خدنگ آب ديده  ونــــــــنگاھش چ    وی رميده    ــآھ  وــھمچ  چشمش دو

 آيد درھمين دم محشر  وئیـــــگ تو     آيد    کوبان سرپاي دست افشان و چو

مردَ بَ نَ  م اندرـــــــــــــــست و دردم        به بيداد احساس و رــــــــــبگفتم شاع  

ويانــــــدست نک دين داده بر ه حسن خوبرويان        دل وب رـــــــــگستايش  

ازل من گل پرستم از  بلبل وــــــچمی پرستم          لـــــــگ ای من نيز ترا  

باشی زار و ون من فقيرــــــچ يا و   باشی؟      به دولت يار  من با وـــــبگ  

ی نی مروت داده دستمــــــــنه رنجه دولت می پرستم        ـــــــــمن ن بگفتا  

راوانــــــــــپول ف  مرا مر روزان        رسيده ـــــــبخت ف و طالع  ولی از  

توانم در  زافیــــــــــــگ پول  رسد به نامم        شد رعه برابرــــــــــيکی ق  

را بردمي  سو  رــــــــھه ب خيا�تم  سودا        و رــــــــفک کنون آزاده ام از  
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مسکينان سپارم  به  نقدی  ھیـــــن بيارم        گـــمسک  يک  گھی گويم که  

گشته مجھول  اراده و  زمـــولی ع  ست اين پول      نيرو و قدرت  توان و  

خواھی ه توــــــھرچ کی شود مھيا   اشتباھی      در  من  انــــــــــبگفتم ج  

 درين است  وـــــــــــــت اشتباه  يقيناً       و وسواست قرين است   کنون سودا

تازه نباشی و برگ گل تر وــــــــچ     شی   آزاده نبا ردـــــــــــــازين پس ف  

گشتی اکنون پير وان بودی وــــــج   گشتی      يرــــــــــــولی دلگ دی آزادبُ   

رنج کشتی  مــــــخويش تخ بدست     نج گشتی    ـــگ اسير روز  تا شب  ز  

ش آزاده بودنمعني  ادتــــــــــــسع   ريدن     ــــــخ زر سعادت کی توان با  

نباشد رـــــــــــــــــآزادگی ديگ بجز       نباشد  زر سيم و ادت بندـــــــــــسع  

بھشتی ويم درـــــــــگ آنکه  بفرض     دست شستی     ودنــــــآزاده ب از تو  

نيازرد می بايد راست   رفـــح ز     بادآورد    دــــــــــــــنق  بند در  توئی  

سعادت کس نمی آرد رــب ول ـکه پ    صراحت     ويم باــــبگ نکته  من اين  

درينجا رف خودــــــــــکنم کوتاه ح     اندرين راه    باشد  طو�نی ن ــــسخ  

 نداری زر ونکه سيم وـچ که تيمور

 رضه داریـــعياران  نصيحت بھر
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