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 !!!در  ــــــــخ   پیر  

 (خاطرات گذشته از)

 نبود ود وـــب دلسوخته از  من  با وــکه بگ      شنود رد داشتم این گفت وـــخ پیر دوش با

 چه سود اندرین کاهلی ما چه زیان است و      ردنـــــــــــــــباید ک چه  رفته  قافلۀ پی   از

 بود وت بازوی توــــپرق ۀـــــــپنج همه در      است امروزراه  ه آنچه ب گفت این قافله را

 وران رفته به پایت به سجودــــتاج چه سر      زم قیامی کردیـــــــــــــبا عتا درین بادیه 

 ی به نمودترا نیست بنائ  امروز رچه ـــــگ      پیما بودکــــــــفل  عمر یک  تو بخت بیدار

 گشته جهانی مسعود تو  ویـــــپهل آری از      شکوهت به خدا ساعد توست و رـواجد فخ

 این سلسله برآمده مفت تو  دست زـحیف ک

 ؟زت پیشینت کوــــــــــــع همه دبدبه و آن      ؟ک بینت کوــــگفتم ای بخت سیه، چشم فل

 ؟پروینت کو و ماهت کو  رۀــــــک بر سیر      ؟چه شد تو ارـــــــوق ! ره اضداد ای غبار

 ؟ت دیرینت کودرـــــــــهمه طنطنه و ق آن      ؟حسرت به کجاست ای مایۀ تو نقد امروز

 ؟همه تمکینت کو رق هوس، آنـای شده غ      بگذشته خیالی بنمای  صفحۀ از رـــــــــآخ

 "؟ام جهان بینت کوــــای مسند جم ج آخر"      رفتــــــــــــگ پندار تا که چشمان ترا پردۀ

 "بخفت افسوس که آن دولت بیدار :تـــگف"
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 کارش نیست در همتی و شد  ارــک از کار      که بیدارش نیست ستخواب گفتم این خواب چه

 مقدارش نیست م قیمت وـکسوت غ در چند      صدف است ناسفته که اندر این گوهر آخر

 گرمی بازارش نیست دگر و کساد است رد      این جنس گرانمایه که دست آلود است آخر

 بارش نیست و بر برگ و گل و سال ها رفت،      باغ دمید  برومند که در ل ـــــــدیدم این نخ

 قوت رفتارش نیست رـــــدگ چه امروز از      این راحله را قافله ساالری بود رــــــــــآخ

 جفت و الم همسر و رنج چند باشد به غم و

 خواهد شد سره ، گفت بغم حنت وگفتم این م      شد خواهد رــــگفتم این شام سیه، گفت سح

 همه برخواهد شد عمل این گفت با سعی و      ه رسد شاهد مقصود به برـــــچ گفتمش از

 خواهد شد عمل، ناسره زر و کار خاک از      نایاب به کف بی محنت رــــــناید این گوه

 خواهد شد ون جگرــــبا خ گفت اینها همه       ه موزون گرددــچ گفتمش صحنه هستی ز

 خواهد شد اثر نیز ترا  اشعار  :تـــــــــگف      سی نیست اثررا به ک ا ــــــم  گفتمش گفتۀ

 خواهد شد ی ایام شکرـــــــــــگفت این تلخ      رافات پسندـــخ    ستما زن  و فتمش مردگ

 کف ناید مفته ب  نایاب رـــــآری این گوه

 

 

 

 (کابل عزیز  ـش ـ 133۲ حمل 1۱ــ " اسیر" نسیم .م)

 
 

 

 

 


