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 طلبگاری
  نزــــــط

 

خام است فکر بمن در  پيوند اـــکه ب       �ل زاده کدام است ـــــــــــح  ندانم آن  

خداجوی يا  است جھاد  وماندانـــــق      سخنگوی   رئيس است يا است يا مدير  

ريگ باير از ميکشد  نـــــــکه روغ     رر   ــــــــــــمح يا  مفتی و  قاضی بود  

ريش دارد يا اری بودــــــــــــزنخ ع     تن کيش دارد    بر  امهمّ ــــــــــــع بسر  

بی گوی و  بی گفت  وسمه کند و يا     زينت روی     يدشــــــــــسف  ريش بود  

وی بخندد بر  وانـــــج و پير  که تا     ريش نکتائی ببندد    رـــــــــــــــــــــبزي  

آويزان دارد  دوش رــــــــــــــچپن ب      تنبان دارد   ن وـــــــــــــــــــپيراھ يا و  

است گزند در  وریــــن ديدار که از      است؟   نمره چند  او  م عينکـــــــندان  

اوست بادار و کنيز مه باشدــــــــــــھ     ار  ـــھم چ سه شايد اي و  دارد  زن دو  

پرروی دمر  نموده  اریـــــــــطلبگ     بدين خوی    و روز  بدين و  بدين حال  

لب جو سرو م بودــــــــــــــــکه باباي      او   دختر را  ته مادرمـــــــــــــــــــبگف  

تو آن گوھر افگنده بر رــــــــــــــنظ        تو دختر  آرزوی  ودهــــــــــــــــــــنم  

�ــــــــــــــمط به پايش را تا سر کند     اعلی    و وا:  ويانۀتُ   دـــــــــــــــــــدھ  

دنيای ديگر او رــــــــــــــــبھ بسازد     وای ديگر   أم ريداری کندـــــــــــــــــخ  

دمت آن نورديدهــــــــــــــــخ در بود     �مان عديده   ـــــــــــــــــــــغ و کنيزان  

را بابای او دـــــــــــــــــــترقی ميدھ      را   ای اوــــــــــــــج سر کتارَ  بر کند  

رده است آن حرف باورـــــک که بابا      پس در   زا ن راـــــــــــسخ شنيدم اين   

دپاره ام کيست؟ـــــــانيس اين دل ص      اره ام چيست؟  ــــــنميدانم که اکنون چ  
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باشد وارـــــــغمخ و  نسؤم رفيق و     باشد    من يار اــــــــــــکه ب کس  ندارم  

لحظه دل آرام باشد؟ يک  اـــــــــکج     ه چشمم شام باشد   ــــــــــــــب  ھمه دنيا  

سخت بيزار انی ـــــــــزندگ از شدم       ون شب تار  ــــــچ روزم  تاريک  بود  

چمن کن سير زن و بلبل پر وـــــــچ    اين وطن کن      از رارـــــــــف دلم گويد  

گ شاھينی برابرــــــــــــچن شوم در       ون آزرده کفتر ــــــــــکه چ ولی ترسم  

نمانم اـــــــــــــخويش پابرج نشان از      نمانم   دنيا در  هـــــــــــــــــک بھتر بود  

 لھِ �ھَ  زھر کپه از يک   ورمــــــــخ

  جمله مشکل رددـــــــــــگ  آسان که تا

  

 

 

 

 


