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 ميرزا و خاندان و نياكان او ايرج
 
 
 

 بـدين ترتيـب   . شـاه اسـت     ميرزا فرزند غـالم حـسين ميـرزاي قاجـار و او پـسر ملـك ايـرج بـن فتحعلـي                       ايرج

ــزرگ وي فتحعلــي     فتحعلــي ــاي ب ــا ني ــرج ت ــدران اي ــود و پ شــاه همــه شــاعر   شــاه قاجــار جــد اعــالي وي ب

سـرودند بـاز    شاه و پسرش ملك ايرج با آنكه شاعري پيـشه نداشـتند و از روي تفـنن شـعر مـي             فتحعلي.بودند

ميـزاي وليعهـد   اما غالم حسين ميرزاي قاجار پدر ايرج شاعر رسـمي درگـاه مظفرالـدين        . داراي ديوان بودند  

پس از مرگ وي درباريان اين منصب را به ايرج       .بوده و لقب شاعري داشته و شايد از اين راه اعاشه ميكرده             

 .سرپرست پدر را سرپرستي كند دادند تا بتواند از درآمد آن خانواده بي
 

دتش در تبريز بود به مـاه  شاه قاجار وال  حسين ميرزا ابن فتحعلي       الممالك ابن غالم    ايرج ميرزا الملقب به جالل    

چون به سن رشد و تميز رسيد پـدر در تربيـت وي بكوشـيد و                ). قمري(رمضان هزار و دويست و نود هجري      

آنگاه به مدرسه دارالفنون تبريز جهت تعليم زبان فرانـسه رفتـه و             . معلمي بر وي گماشت تا پارسي را بياموزد       

يل و تكميـل منطـق و معـاني و بيـان ترتيـب داده بودنـد             ها بـراي تحـص      اي كه آشتياني    در خارج نيز در حوزه    

حضور به هم رسانيد وچون سال عمرش به چهارده رسيد امير نظام حسن علـي خـان گروسـي چـون در وي                       

استعداد وحسن قريحه و ذكاوت بديد وي را با پسرش كه نزد مرحوم ميـرزا عـارف تحـصيل ادبيـات و نـزد                        

هم درس كـرد و در همـان اوان شـعر نيكـو             . نسه و برخي علوم ميكرد    موسيو المپر فرانسوي تحصيل زبان فرا     

 .نوشت و در اخوانيات دستي بسزا داشت گفت و خط تحرير و نسخ تعليق را نيز فرا گرفت و نيكو مي مي
 

شـاه پادشـاهي    فتحعلـي . قبل از اينكه وارد زنگي ايرج شويم بايد از پدر و نياي او و شعرشان سـخني بگـوييم      

وجمال دوست بود طبع شعر و قريحه شاعري داشـت شـعر بيـشتر غـزل ميـسرود و خاقـان تخلـص                       زيبا پسند   

شاه نيز طبـع شـعر را از پـدر بـه ارث بـرده بـود و انـصاف تخلـص                        نياي ايرج ملك، ايرج بن فتحعلي     . ميكرد

ملك ايرج در مصاحبت با حاج ميرزا سـاوجي مالباشـي معلومـات خـويش را بـه كمـال رسـانيد و                       . كرد  مي

آمـد آن     پس به فكر تحصيل علم طب افتاد و نزد ميرزا علي ساوجي و حاج ميرزا موسي كه از طبيبـان سـر                     س

عصر بودند تحصيل كرد و پس از اينكه شاه از مهـارت او اطـالع يافـت او را بـه خـويش خوانـد و رياسـت                            

. الگي در گذشـت اطباي دارالخالفه را بدو داد و وي سالها بدين شـغل بزيـست و در سـن هفتـاد و چهـار سـ                    

او هم بوسيله  معلمان . الشعرا فرزند چنين پدري بود    ميرزا ملقب به صدر     غالمحسين ميرزاي قاجار،  پدر ايرج     
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اي كه داشت و استعداد فطري  قرائت قرآن را بـه خـوبي فـرا گرفتـه و اشـعار پارسـي گفتـه و كتـب                برجسته

 .تواريخ را آنچنان كه بايد و شايد بخواند
 

گفت در نوزده سالگي ايرج اتفاق افتاد و او به ناخوشي             ميرزا مي   الشعرا از قراري كه پسرش ايرج      وفات صدر 

اش گـذارد و شـغل دربـاري     سل از جهان رفته و سرپرستي عائله  خويش را به عهده  ايرج پـسر نـوزده سـاله                 

گذار شـد و او      ايرج وا  داشت، به   غالمحسين ميرزا به پايمردي امير نظام گروسي كه ايرج را بسيار دوست مي            

 .گيري كرده  و به خدمت دولت در آمد سالي چند از اين راه گذران كرده و سپس از كار در دربار كناره
 

الدوله به تهران و صدارتش كه در آن زمان رياست دارالنشا با قوام الـسلطنه بـود و در آن                      پس از آمدن امين   

 داد كه عالج آن در تهـران ممكـن نبـود بـه ناچـار عـازم                  اي روي   زمان دبير حضور لقب داشت او را عارضه       

ميرزا را همراه ببرد و آنچنان بود كه پس از مراجعت به تبريز در زمان واليـت عهـدي                     فرنگستان شده و ايرج   

اتابـك بگفـت و اتابـك     اصـغرخان   علـي  اي در مدح ميرزا شاه سالي با وي به تهران آمده و قصيده     الدين  مظفر

بـدين جهـت وي را بـه        . داشـت    ده تومان از گمرك به وي بدهند و همه ماهه دريافت مي            مقرر داشت ماهي  

 .گمرك خانه كرمانشاه فرستادند و پس از چندي به رياست صندوق و گمرك كردستان منتخب گرديد

آنگـاه  . پس از قوام السلطنه كلنل محمد تقي خان، خراسان را تـا شـاهرود متـصرف و مـصمم پايتخـت بـود                      

ميـرزا بـود و او        خواهان او را دستگير كرد كـه از آن جملـه ايـرج              لطنه به مخالفت او برخواست و هوا      الس  قوام

خود را پنهان داشت تا آنگـاه كـه عفـو عمـومي اعـالم شـد و وي بيـرون آمـد و در زمـان حكومـت كلنـل،               

ي او بگفـت و در  نامه بر وزن خسرو و شـيرين در هجـا   ميرزا در خراسان به نزد او رفت و منظومه عارف         ايرج

ضمن راجب حجاب و نكوهش زنان پردگي، ابياتي چند و رطب و يـابس بـه هـم بافـت و پـس از سـر كـار           

نامه عامه زبان به طعن و لعن وي برگشودند و كمترين مجـازات، تبعيـد وي را از                    آمدن كلنل و انتشار عارف    

نه كه اين شعر از ايرج نيست و بـه وي نـسبت             السلطنه به اين بها     السلطنه والي خراسان بخواستند ولي نظام       نظام

از اين آثار ايرج كه در مدح بزرگان سـروده اثـري بـاقي نمانـده چـون                  . اند مردم را از هيجان باز داشت        داده

نامه و زهـره      هايي مانند عارف    العاده مردم را نسبت به منظومه       طبيعي است كه وقتي شاعري توجه و اقبال فوق        

بـاري سـروده و هـيچ كـس جـز             رونقي كه در ستايش فالن مرد در        هاي بي   ت به قصيده  بيند نسب   و منوچهر مي  

 .كند شود و رفته رفته آنها را از دفتر خويش خارج مي ممدوح را رغبتي بدان نبود سرد مي

الجمله وي را به سال هزار و سيصد و چهل و سه از خراسان به طهران طلبيدند تـا در مركـز بـه وي كـار                             علي

 او مايل بود باز به خراسانش بفرستند و دست اجل از اين دو قويتر بود وي را به شهرستان عدم برد                      دهند ولي 

 .و از محنت ايامش برهاند
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روز يكشنبه بيست و هشتم هزار و سيصد و چهل و سه هنگام پـسين در حـالتي كـه بـا تنـي چنـد از سـادگان         

 پيچيده حـالش دگرگـون شـد، يـارانش متـوحش       اندام به شرب مدام مشغول بود ناگاه نفس در گلويش           سيم

شده و دكتر علي رضا خان را به بالينش آوردند وي دمي رسيد كه شاهزاده در گذشته بود از وي يـك پـسر       

و يك دختر باقي ماند وي طبيعي مشرب بود و به حشر و نشر و ثواب و عقاب معتقـد نبـود و بقـاي نفـس را                            

روز ديگـر جـسدش را بـرده در شـميران در      .  عمر اختيـار كـرده بـود      انكار داشت و اين طريقه را در اواسط         

 . الدوله به خاك سپردند  ظهير
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 ديوان اشعار 
 
 

  ايرج ميرزا
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  عارف نامه

 
ــد          ــانم آمــ ــارف جــ ــه عــ ــن کــ ــنيدم مــ شــ

ــوش     ــدم خـ ــردم   شـ ــازه کـ ــاني تـ ــت و جـ          وقـ

ــد    ــا بداننــــ ــپردم تــــ ــا ســــ ــه نوکرهــــ           بــــ

ــست    ــوي کيــ ــاب مولــ ــن  جنــ ــد ايــ          نگوينــ

ــوابي    ــت خــــ ــاقش تخــــ ــادم در اطــــ          نهــــ

         هــــايي کــــه بــــا دقــــت كــــشيدم     عــــرق 

ــاس و خ    ــردمش قرطــــ ــا کــــ ــهمهيــــ          امــــ

         فـــــــراوان جوجـــــــه و تيهـــــــو خريـــــــدم 

ــد     ــز در درآيـــــ ــر کـــــ ــستم منتظـــــ           نشـــــ

   

ــد    ــرانم آمــــــ ــابق طهــــــ ــق ســــــ   رفيــــــ

ــي    ــد بـــ ــشاط و وجـــ ــردم  نـــ ــدازه کـــ   انـــ

  کـــــه گـــــر عـــــارف رســـــد از در نراننـــــد 

  فالنـــي بـــا چنـــين شـــخص آشـــنا نيـــست      

  يــــي، صــــابوني، آبــــي   چراغــــي، حولــــه  

ــود    ــت خــ ــه دســ ــدم  بــ ــه چيــ    درون گنجــ

  بــــــــراي رفــــــــتن حمــــــــام جامــــــــه   

  دو تـــــــايي احتياطـــــــاً ســـــــر بريـــــــدم    

ز ديـــــــدارش مـــــــرا شـــــــادمان نمايـــــــد   

   

  

* * *  
  

ــوني    ــاغ خـــ ــي در بـــ ــزل  ميکنـــ ــه منـــ کـــ

ــي   ــشانت   نمـ ــد نـ ــه  کـــس جويـ ــواهي  کـ خـ

ــل    ــز در  ِگـــ ــت  نيـــ ــاِي پايـــ ــنم  جـــ نبيـــ

کنــــــــي تقليــــــــد مرغــــــــان هــــــــوا  را   

ــي    ــن نهفتــ ــه روي از مــ ــي  کــ ــر بختــ مگــ

ــار ريــــشت   ــود آثــ ــر عــــارض   نبــ ــه بــ کــ

نـــــزل  در کنـــــار شـــــهر کـــــردي  کـــــه   م 

ــور داري    ــرگس مخمـــــــ ــشان نـــــــ نـــــــ

ــوش    ــا را فرامــ ــحبت  مــ ــردي صــ ــه کــ   کــ

ــدي     ــتان بريــــ ــد از تهيدســــ ــه پيونــــ کــــ

چـــــرا  بـــــر  زنـــــده  ميپوشـــــم  کفـــــن را   

ــده    ــي ز بنـ ــه ميترسـ ــست کـ ــت چيـ ــه علـ کـ

ــن ريــــش   ــه ايــ ــتم بــ ــن آوريدســ ــرا  مــ تــ

           نميدانــــــــــستم اي نــــــــــامرد کــــــــــوني

ــي ــتانت           نمـــــ ــشان دوســـــ ــويي نـــــ جـــــ

و گـــر گـــاهي  بـــه شـــهر  آيـــي  ز منـــزل          

ــا  را          ــاي  پــ ــود نــــشان   جــ ــا   خــ بــــري بــ

بــــرو عــــارف کــــه  واقــــع حــــرف مفتــــي           

مگــــر يــــاد  آمــــد  از ســــي ســــال پيــــشت          

مگـــــر  از  منـــــزل خـــــود قهـــــر  کـــــردي          

مگــــــر در بــــــاغ يــــــک  منظــــــور  داري          

ــوش           ــي داري در آغـــ ــسرين تنـــ ــر نـــ مگـــ

ــرو    ــا ســــ ــر بــــ ــدي          مگــــ ــدان  آرميــــ قــــ

ــخن را           ــويم ســــ ــرده ميگــــ ــرا در پــــ چــــ

ــده           ــت کنـ ــاف و پوسـ ــاک و صـ ــويم  پـ بگـ

تـــــرا مـــــن ميـــــشناسم بهتـــــر از خـــــويش          



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸

ــي    ــک ذره مخفـ ــن يـ ــه مـ ــت   بـ ــست حالـ  نيـ

ــراه  داري    يکــــــي را ايــــــن ســــــفره همــــ

ــون  ــن ز کــ ــ   کــ ــران  در ربــ ــاي تهــ ودي  هــ

ــي    ــر از زرنگــــ ــه را زيــــ ــادي جملــــ نهــــ

ــام   ــد از بــــــ ــي ور دارد  و ورمالــــــ همــــــ

کنـــــي بـــــا مـــــن چـــــو ســـــابق آشـــــنايي   

خيالــــــــت غيــــــــر از اينــــــــه بميــــــــرم؟   

ه مـــــن هـــــم هيـــــزم تـــــر ميفروشـــــي  بـــــ 

ــواني    ــرادرزاده خــــ ــون را بــــ ــالن کــــ فــــ

الفـــور قـــوم و خـــويش باشـــد   تـــو را فـــي  

  چــرا هــر کــس کــه خــويش توســت کونيــست 

                       

خبـــــــــر دارم از اعمـــــــــاق خيالـــــــــت          

ــه تـــــو از کـــــون          زاري  هـــــاي  گـــــرد اللـــ

کنـــــــار رســـــــتوران قـــــــال نمـــــــودي           

هـــا زدي کيـــر از زرنگـــي          کـــن بـــه کـــون  

ــام           ــر شــ ــه از ســ ــه دنبــ ــه كــ ــو آن گربــ چــ

ــي           ــن آيـ ــوي مـ ــر سـ ــه گـ ــي کـ ــون ترسـ کنـ

ــه از    ــت آن دنبــــ ــرم         منــــ ــدان  بگيــــ دنــــ

تــــو ميخــــواهي بگـــــويي ديــــر جوشـــــي          

تــــو مــــا را بــــسکه صــــاف و ســــاده دانــــي          

ريـــش باشـــد          چـــرا هـــر جـــا  کـــه يـــک بـــي 

         چــرا در روي يــک خــويش تــو مــو نيــست      

   

  

* * *  
  

ــي   ــشه را بــ ــن انديــ ــر ايــ ــردي مــ   ربــــط کــ

  نيـــاز اســـت   از ايـــن کونهـــا و کـــسها بـــي    

ــست    ــرم نيـــ ــيد حـــ ــا حاجـــــت صـــ   همانـــ

  نــــه عبــــدي کــــاهوي ســــر در کمندســــت  

ــاده و ســـــــهل    القبولنـــــــد ســـــــفيه و ســـــ

ــي    ــه بــ ــول و گــ ــا پــ ــي بــ ــشان زد گهــ   پولــ

ــتانم    ــا دوســــــ ــنم بــــــ ــامردي کــــــ   نــــــ

ــتغراهللا    ــم؟ اســـــ ــر زنـــــ ــن آن را قـــــ   مـــــ

ــه داري ســــوءظن  نيــــست  جنونــــست     اينکــ

  آفـــــرين کـــــور همـــــان ســـــازدش چـــــشم 

ــن    ــه مــــ ــون دردانــــ ــود چــــ ــزز بــــ   معــــ

ــان   ــسجد مهمـــ ــد مـــ ــا نباشـــ   کـــــش اينجـــ

  تــــو مخلــــص را از ايــــن دونــــان شــــماري؟ 

         ه اينجــــا خــــبط کــــرديبــــرو عــــارف کــــ

بازســــت          بــــرو عــــارف کــــه ايــــرج پــــاک

         مـــن ار صـــياد  باشـــم صـــيد کـــم نيـــست      

شـــــــکار مـــــــن در اتـــــــالل بلندســـــــت          

ــد    ــيج و گولنـ ــالن گـ ــه طفـ ــست اينکـ          درستـ

ــک  ــا يـــ ــوان بـــ ــشان زد تـــ ــسم گولـــ           تبـــ

         ولــــي مــــن جــــان عــــارف غيــــر آنــــم      

 آوري از فرســــنگها راه         تــــو يــــک کــــون   

ــست      ــوءظن  چيـ ــن سـ ــز ايـ ــرد عزيـ ــرو مـ          بـ

ــور      ــود شـ ــت بـ ــدين غايـ ــشمم بـ ــن ار چـ         مـ

          آمــــــد او در خانــــــه مــــــن اگــــــر مــــــي

         مهمــــان هميــــشه دلخــــوش اينجــــا   بــــود  

ــا  ــتان نـــ ــا دوســـ ــن و بـــ ــتداري؟ مـــ          دوســـ



  ۹ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــن    ــشمت از مـــ ــيده از اول چـــ ــه ترســـ   کـــ

  اگــــر چيــــزي ازو ديــــدي گذشــــته اســــت  

ــو     ــتم کــــ ــدن آلــــ ــوه کنــــ ــراي کــــ   بــــ

  بـــــه جـــــان تـــــو کـــــه کيـــــرم برنخيـــــزد 

ــسته     ــت خــ ــوده راســ ــا نمــ ــر تــ ــود ســ   شــ

ــسبد   ــويش و خــ ــال خــ ــر روي بــ ــد ســ   نهــ

  نبايـــــــد يـــــــادي از احليـــــــل خويـــــــشم

ــا دوزنگـــم    ــه کـــف يـــک تـــسمه باشـــد بـ   بـ

  کـــــه طفـــــل مـــــنفطم بـــــر ثـــــدي دايـــــه 

  کنـــــــارش دلـــــــوي و كوتـــــــه طنـــــــابي

  

ـــن    ــرد خــشمت از  مــ ــه گي ــو حــق داري ک          ت

         نميــــداني کــــه ايــــرج پيــــر گــــشته اســــت 

         گــــرفتم کــــون  کــــنم،  مــــن حــــالتم کــــو

ــزد     ــا بريــ ــت و پــ ــر دســ ــون زيــ ــر کــ          اگــ

ــسته   ــضه جـــــ ــه از بيـــــ ــسان جوجـــــ           بـــــ

ــسبد    ــينه چـــ ــر ســـ ــردنش بـــ ــاره گـــ          دوبـــ

          اگــــــر گــــــاهي نگيــــــرد بــــــول پيــــــشم 

ــز  ــاز تيــــ ــرواز بــــ ــنگم پــــــس از پــــ           چــــ

ــه    ــه خايـــ ــيلم بـــ ــسبيده احلـــ ــان چـــ           چنـــ

ــي    ــون فــ ــرا کــ ــي   مــ ــاه  خرابــ ــل چــ          المثــ

  

  

* * *  
  

          خــــالص اشــــعار چــــون رســــيد  بــــدينجا

ــازي خــود چــه کارســت      ــا رب  بچــه ب          کــه  ي

         جـــز در ملـــک مـــا نيـــست  چـــرا  ايـــن رســـم 

ــردن    ــدان گـــــ ــايي بـــــ ــرازي      اروپـــــ      فـــــ

  چــــو باشــــد  ملــــک ايــــران محــــشر خــــر          

ــي         ــه را  داراي  هوشـــ ــن  نکتـــ ــنيد ايـــ      شـــ

کــــه تــــا ايــــن قــــوم در بنــــد حجابنــــد           

ــب            ــاه غبغـــــ ــران مـــــ ــاب دختـــــ    حجـــــ

ــست    ــسر شوخـ ــي آن پـ ــو بينـ ــست           و  تـ شنگـ

ــي  ــواهر بـــــ ــي خـــــ ــرش را           نبينـــــ معجـــــ

      چـــو ايـــن محجوبـــه آن مـــشهود عامـــست         

         اگــــر عــــارف در ايــــران داشــــت بــــاور       

ــي     ــز نمـ ــر هرگـ ــر سـ ــون زيـ ــه کـ ــاخت        بـ    سـ

ــست           ــه چونـ ــداني کـ ــس نميـ ــم کـ ــو طعـ      تـ

 پريـــشان   شـــد   همـــه   افکـــار   مخلـــص       

ــر   ــه  بـ ــت    وي کـ ــامي  دچارسـ ــارف و عـ  عـ

ــست     ــال   نيـ ــر مـ ــسان  بـ ــد   بدينـ ــر  باشـ    وگـ

ــه     ــم   بچــــ ــد راه   و  رســــ ــازي   ندانــــ بــــ

ســــپوزد بــــر خــــر نــــر   خــــر نــــر مــــي   

ــسي    ــرآورد از درون دل خروشـــــــــ بـــــــــ

گرفتـــــــار همـــــــين شـــــــي عجابنـــــــد   

پـــــــسرها را کنـــــــد همخوابـــــــه شـــــــب   

ــست    ــدن قشنگــــ ــشق ورزيــــ ــراي عــــ بــــ

کــــه تــــا ديوانــــه گــــردي خــــواهرش را   

ــارف   ــر عـ ــه بـ ــامي ،نـ ــر عـ ــه بـ ــست    نـ  مالمـ

ــه   ــسر   کـــ ــرس ميـــ ــفر متـــ ــد در ســـ باشـــ

ــي     ــره دل نمـ ــان و غيـ ــدي جـ ــه عبـ ــت   بـ باخـ

واال تــــف کنــــي بــــر هــــر چــــه کونــــست     



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰

      در آن  محفـــل کـــه باشـــد فـــرج گلگـــون         

تــرا اصــل وطــن کــس بــود کــون چيــست                 

 طـــــن خـــــواهي نـــــداري         مگـــــر حـــــس و 

ــامي    ــارف عـــــ ــو آن عـــــ ــا را           بگـــــ نمـــــ

ــن         ــس کـ ــدر راي کـ ــردن انـ ــون کـ ــود کـ      بـ

     خــــدايا  تــــا کــــي ايــــن مــــردان بخوابنــــد       

ــت يـــــار              ــرده باشـــــد طلعـــ ــرا در پـــ   چـــ

ــست؟        م  ــشر نيــ ــا بــ ــان  مــ ــر زن  در  ميــ      گــ

         تــو پنــداري کــه چــادر ز آهــن و روســت؟       

       چـــو زن خواهـــد کـــه گيـــرد بـــا تـــو پيونـــد     

         زنــــان را عــــصمت و عفــــت ضرورســــت     

ت          زن  روبـــــسته را ادراک و هـــــش نيـــــس   

ــر   زن    ــود   آهنــــگ     حيــــزي  اگــ           را   بــ

ــشگل         ــار   پــــ ــه     انبــــ ــشمد   در  تــــ     بنــــ

ــامي      ــود جـ ــت را  فرمـ ــن بيـ ــوش ايـ ــه خـ          چـ

ــدار پـــــري»            درو   تـــــاب    مـــــستوري    نـــ

    

ــون        ــورد ک ــه  ميخ ــن گ ــحبت مک ــون ص ز ک

ــدر دلــــت نيــــست    ــِب وطــــن انــ ــرا حــ چــ

کــــه کــــس را در رديــــف کــــون شــــماري   

ــا را    کــــه گــــم کــــردي تــــو ســــوراخ دعــ

چــــو جلقــــي ليــــک جلــــق بــــا تعفــــن   

حجابنــــــد  زنــــــان تــــــا کــــــي گرفتــــــار  

خــــــدايا زيــــــن معمــــــا پــــــرده بــــــردار   

مگـــر  زن  در تميـــز خيـــر و شـــر نيـــست؟   

ــت؟    ــانع اوســ ــد مــ ــيوه زن شــ ــر زن شــ اگــ

 نـــه   چـــادر   مـــانعش   گـــردد   نـــه  روبنـــد   

 نــــــه چــــــادر الزم و نــــــه چاقچورســــــت  

ــت ــاموسيــ ــتوران نــ نيــــست   کــــش اتر و رســ

ــود   ــسان بـــ ــت يکـــ ــاي اتر ويـــ ــزي  پـــ  ديـــ

ــرج  ايفــــــل    ــدر  رواق   بــــ ــان کانــــ چنــــ

ــين ا  ــامي  مهـــ ــد از نظـــ ــل بعـــ ــتاد کـــ     ســـ

ــر  از  روزن درآرد   ــدي  ســـــــ   »در ار بنـــــــ
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ــتاني         ــويم برايــــــــت داســــــ ــا گــــــ   بيــــــ

در ايــــامي کــــه صــــاف و ســــاده بــــودم               

ــا    ــا بـ          خـــش و فـــشزنـــي  بگذشـــت از آنجـ

ــبش   ــدم غبغـــــ ــه ديـــــ ــر پيچـــــ را          ز زيـــــ

ــيه    ــر ســــ ــه ابــــ ــان از  گوشــــ ــام          چنــــ فــــ

شــــــدم نــــــزد وي و کــــــردم ســــــالمي          

        رو زيـــن ســـخن قـــدري دودل زيـــست   پـــري 

         بــــدو گفـــــتم کـــــه انــــدر شـــــارع عـــــام   

ــداني    ــادر را  بــــ ــاثير چــــ ــا تــــ ــه تــــ کــــ

دم کريـــــــــاس در اســـــــــتاده بـــــــــودم   

النـــــسا آمـــــد بـــــه جنـــــبش   مـــــرا عـــــرق 

کمــــــي از چانــــــه قــــــدري از لــــــبش  را   

کنــــد يــــک قطعــــه از مــــه عــــرض انــــدام   

کـــــه دارم بـــــا تـــــو از جـــــايي پيـــــامي   

ــام   ــه پيغــــ ــام کــــ ــست   آور و پيغــــ ده کيــــ

ــرح  و     ــست شــ ــب نيــ ــام  مناســ ــسط پيغــ بــ



  ۱۱ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــست           ــالي را مقاميـــ ــر مقـــ ــي هـــ ــو دانـــ  تـــ

ــه           ــذار در داالن خانــــــــ ــدم بگــــــــ قــــــــ

ــري  ــون          پـ ــه و چـ ــد چـ ــا گويـ ــت تـ وش رفـ

         ســــــماجت کــــــردم و اصــــــرار  کــــــردم  

ــي           ــام  واهـــــ ــتاويز آن پيغـــــ ــه دســـــ بـــــ

ــود           ــزون بـ ــد فـ ــد شـ ــم آمـ ــو در داالن هـ چـ

ــم           ــم و خــ ــاز  و چــ ــه نــ ــا بــ نشــــست آنجــ

ــسانه   ــگفت افــــ ــردم            شــــ ــاز  کــــ اي آغــــ

گهــــي از زن ســــخن کــــردم گــــه از مــــرد          

         ســــــخن را گــــــه ز خــــــسرو دادم آيــــــين 

         گــــه از آلمــــان بــــرو خوانــــدم گــــه از روم

مــــــرا دل در هــــــواي جــــــستن  کــــــام         

 کــــاي يــــار دمــــساز          بــــه نرمــــي گفــــتمش 

         چـــــرا بايـــــد تـــــو روي از مـــــن  بپوشـــــي 

مــــــن و تــــــو هــــــر دو انــــــسانيم آخــــــر         

بگــــــو بــــــشنو ببــــــين برخيــــــز بنــــــشين           

ــد           ــا آفريدنـــــ ــان روي زيبـــــ ــرا کـــــ تـــــ

ــسوان           ــد نــــ ــان رياحننــــ ــاغ جــــ ــه بــــ بــــ

چـــه کـــم گـــردد ز لطـــف عـــارض گـــل          

ــود دور            ــکر شــــ ــيريني از شــــ ــا شــــ کجــــ

         کــــم شــــود از پرتــــو شــــمع و بــــيش چــــه 

  اي بـــــر  گـــــل نــــــشيند           اگـــــر پروانـــــه    

ــري  ــي  پـ ــخن بـ ــن سـ ــفت          رو زيـ ــد  برآشـ حـ

ــ  ــاز؟ كـ          ه مـــن صـــورت بـــه نـــامحرم کـــنم بـ

ــه لــــوطي  ــهرند واه واه  چــ ــا در ايــــن شــ          !هــ

ــي   ــن مـ ــه مـ ــر       بـ ــادر از سـ ــن چـ ــد واکـ      گويـ

ــ  ــم        جهــ ــده باشــ ــن جنــ ــر مــ ــو مگــ     نم شــ

ــست    ــامي احتراميـــــ ــر پيـــــ ــراي هـــــ بـــــ

بـــــه رقـــــص آراز شـــــعف بنيـــــان خانـــــه   

ــر و افــــسون     ــا مکــ ــان بــ ــستم زبــ  مــــنش بــ

بفرماييـــــــــــد را تکـــــــــــرار کـــــــــــردم   

ــواهي    ــواهي نخـــ ــردمش خـــ ــه داالن بـــ بـــ

ــردمش  زود     ــاق جنــــــــب داالن بــــــ اتــــــ

ــم    ــفت محکـــ ــود را ســـ ــه روي خـــ گرفتـــ

در صـــــحبت بـــــه رويـــــش بـــــاز  کـــــردم   

  گهـــي کـــان زن بـــه مـــرد خـــود چهـــا کـــرد  

ــي   ــي از بـــ ــايي گهـــ ــيرين   وفـــ ــاي شـــ هـــ

ولــــــي مطلــــــب از اول بــــــود معلــــــوم   

ــام   پـــــــري  ــال شـــــــرح پيغـــــ رو در خيـــــ

بيـــــــا ايـــــــن پيچـــــــه را از رخ برانـــــــداز   

ــي  م  ــو موشــ ــم تــ ــه ميباشــ ــن گربــ ــر مــ گــ

ــر    ــسانيم آخـــ ــر دو يکـــ ــه خلقـــــت هـــ بـــ

ــيرين    ــان شــ ــي اي جــ ــل منــ ــم مثــ ــو هــ تــ

ــد    ــن آفريدنــــــ ــده مــــــ ــراي ديــــــ بــــــ

ــسوان     ــسرينند نــــ ــاي ورد و نــــ ــه جــــ   بــــ

ــر   ــه بـــ ــل   کـــ ــاره بلبـــ ــرد بيچـــ وي بنگـــ

ــور    ــار زنبـــ ــد بـــ ــر دور او صـــ ــرد گـــ پـــ

ــا تابــد شــخص يــک بــر کــه  ــه ي   يــک جمــع ب

گـــــــل از پروانـــــــه آســـــــيبي نبينـــــــد   

:  زجــا برجــست و بــا تنــدي بــه مــن گفــت        

ــرو ا  ــبـــــ ــدازنيـــــ ــا را دور انـــــ    حرفهـــــ

  !خــــــــــــــــدايا دور کــــــــــــــــن اهللا اهللا  

چـــــه پـــــر روييـــــست ايـــــن اهللا اکبـــــر   

  !روبنــــده باشــــم  کــــه پــــيش غيــــر بــــي    



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۲

ــت           ــود آرزويــ ــين بــ ــت همــ ــن بازيــ    از ايــ

ــوهر            ــر شــــ ــنم خيــــ ــن نبيــــ ــي مــــ   الهــــ

چـــشم و رويـــي          بـــرو گـــم شـــو عجـــب بـــي  

بــــــرادر شـــــــوهر مـــــــن آرزو داشـــــــت           

ــ  ــم           مـــــ ــي نباشـــــ ــاي طهرانـــــ ن از زنهـــــ

ــر    ــرغ دگـــ ــر مـــ ــن دام بـــ ــرو ايـــ ــه          بـــ  نـــ

ــيانه           ــت آشـــــ ــا را بلندســـــ ــو عنقـــــ چـــــ

ــد             ــدم از بنــ ــه بنــ ــه قطعــ ــر قطعــ ــي گــ  کنــ

    در چـــشمت يـــک ذره حيـــا نيـــست         چـــرا   

ــستي           ــه هـــ ــر ديوانـــ ــويي مگـــ ــه ميگـــ   چـــ

ــروز            ــادم امـــ ــري افتـــ ــر خـــ ــب گيـــ  عجـــ

ــه         ــاع زمانـــــ ــشته اوضـــــ    عجـــــــب برگـــــ

ــازي گناهـــــــست         ــر بـــــ ــداني نظـــــ     نميـــــ

       گـــويي قيامـــت هـــم شـــلوغ اســـت؟   تـــو مـــي 

تمـــــــام مجتهـــــــدها حـــــــرف مفتنـــــــد؟         

ــر           ــاي منبـــ ــشين پـــ ــک روز بنـــ ــرو يـــ    بـــ

         شـــــــب اول کـــــــه ماتحتـــــــت درآيـــــــد 

ــد      ــوي مرقــ ــه مغــــزت تــ ــد بــ ــان کوبــ       چنــ

      غــــرض آنقــــدر گفــــت از ديــــن و ايمــــان     

ــستم   ــار بــ          چــــو ايــــن ديــــدم لــــب از گفتــ

ــاهي          ــرض بيگنـــ ــه عـــ ــشودم لـــــب بـــ    گـــ

ــشديد           ــد و تـــ ــا مـــ ــتمش بـــ ــرر گفـــ   مکـــ

دو ظــــــــرف آجيــــــــل آوردم ز تــــــــاالر          

ــردم           ــرم کـــــ ــنش را نـــــ ــاره آهـــــ   دوبـــــ

ــ  ــردم         دگـــ ــال نبـــ ــاب اصـــ ــم حجـــ ر اســـ

ــار           ــن بـــ ــار ايـــ ــز رفتـــ ــود کـــ ــنم بـــ يقيـــ

ــد              ــوبم نمايــــ ــر روي و منکــــ ــد بــــ جهــــ

  !کــــه روي مــــن ببينــــي تــــف بــــه رويــــت 

اگــــــر رو واکــــــنم بــــــر غيــــــر شــــــوهر   

ــويي    ــو گـ ــن همچـ ــا مـ ــه بـ ــه رو داري کـ چـ

    نگذاشـــــتکـــــه رويـــــم را ببينـــــد شـــــوم 

ــم     ــداني نباشـــــ ــه ميـــــ ــايي کـــــ    از آنهـــــ

نـــــصيحت را بـــــه مـــــادر خـــــواهرت ده   

قناعــــت کــــن بــــه تخــــم مــــرغ خانــــه   

ــرون ز روبنــــــد    ــن بيــــ ــد روي مــــ نيفتــــ

بــه ســختي  مثــل رويــت ســنگ پــا نيــست   

ــستي    ــوردي و مـــ ــرق خـــ ــان دارم عـــ گمـــ

بــــــه چنــــــگ الپــــــري افتــــــادم امــــــروز   

نمانـــــــــــده از مـــــــــــسلماني نـــــــــــشانه   

ــشت ر      ــار انگـ ــر چهـ ــا  قبـ ــا تـ ــت  ز مـ اه اسـ

ــا دروغ اســــــت؟   ــام حــــــرف مالهــــ تمــــ

غيـــــرت و گـــــردن کلفتنـــــد؟   همـــــه بـــــي 

مــــــــسايل بــــــــشنو از مــــــــالي منبــــــــر   

ــد   ــر آيــــ ــر و منکــــ ــه بالينــــــت نکيــــ   بــــ

  !وي مرقـــــدکـــــه ميرينـــــي بـــــه ســـــنگ ر

ــشيمان    ــشتم پــ ــوردنم گــ ــه خــ ــه از گــ کــ

نـــــــشاندم بـــــــاز و پهلـــــــويش نشـــــــستم   

ــواهي    ــذر خــــ ــا عــــ ــودم از خطاهــــ نمــــ

کــــه گــــه خــــودم غلــــط کــــردم ببخــــشيد   

دو بــــادامش بــــه اصــــرار  خورانــــدم يــــک 

ــردم    ــرم کـــ ــه گـــ ــه رفتـــ ــرش را رفتـــ ســـ

ــشردم    ــازويش فـــــ ــسته بـــــ ــي اهـــــ ولـــــ

بغـــــرد همچـــــو شـــــير مـــــاده در غـــــار   

بــــه زيــــر خــــويش کــــس کــــوبم نمايــــد   



  ۱۳ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ام را          ســــــخت و پيچيــــــد خايــــــهبگيــــــرد 

 ســــر و کــــارم دگــــر بــــا لنگــــه کفشــــست         

ــسار      ــاه رخـ ــس آن مـ ــه عکـ ــدم بـ ــي ديـ          ولـ

تغيـــــــر ميکنـــــــد امـــــــا بـــــــه گرمـــــــي          

از آن جــــــوش و تغيرهــــــا کــــــه ديــــــدم          

ــنام   ــد آن دشــ ــنگين       شــ ــخت ســ ــاي  ســ     هــ

ــست           ــه سستــ ــد ليفــ ــر بنــ ــدم خيــ ــو ديــ چــ

 گــــــشادم دســــــت بــــــر آن يــــــار زيبــــــا         

چــــو گــــل افکنــــدمش بــــر روي قــــالي          

  چنــــــان از هــــــول گــــــشتم دســــــتپاچه           

   زدن از مــــــــن تپيــــــــدن      از او جفتــــــــک  

     اش بــــود     دو دســــت او همــــه بــــر پيچــــه    

بــــدو گفــــتم تــــو صــــورت را نکــــو گيــــر           

ــودم             ــا نمـ ــنگش جـ ــوف لـ ــت جـ ــه زحمـ   بـ

کــــسي چــــون غنچــــه ديــــدم نــــو شــــکفته          

ــويِ   ــرونش ليمــ ــيراز  بــ ــوي شــ ــوش بــ           خــ

ــشاش  ــسي بــــ ــر از روي مــــــومن     کــــ       تــــ

              ــوره ــده روي نــــ ــز نديــــ ــسي هرگــــ کــــ

     هـــاي دگـــر تنـــگ     کـــسي بـــر عکـــس کـــس 

ــر    ــرب و زور بــ ــه ضــ ــردم          بــ ــد کــ وي بنــ

ــز وا     ــانم نيــ ــت خــ ــون رفــ ــرش چــ داد          ســ

ــز    خـــوش خوراکـــست         بلـــي کيرســـت و چيـ

   اش بــــود       ولـــي چــــون عــــصمت در چهــــره  

         دو دســـتي پيچــــه بــــر رخ داشــــت محکــــم  

ــه           ــيرين کلوچـ ــير از آن شـ ــوردم سـ ــو خـ چـ

ــست        ــد چنينــ ــادان شــ ــه نــ ــاب زن کــ      حجــ

ــت            ــع نگذاشــ ــا وقــ ــس دادن همانــ ــه کــ   بــ

ــسايه  ــام آورد همــــــــ ام را   لــــــــــب بــــــــ

ــست    ــک بنفشــ ــش اينــ ــه کفــ ــنم از لنگــ تــ

ــسيار    ــه بــــ ــا نــــ ــد امــــ ــي ميکنــــ   تحاشــــ

ــه نرمــــــي    ــيکن بــــ تــــــشدد ميکنــــــد لــــ

ــه   ــاش«بــ ــل بــ ــو« و »عاقــ ــيدم »آدم شــ   رســ

ــشين    ــوان آرام بنـــــ ــر جـــــ ــدل بـــــ   !مبـــــ

بــــه دل گفــــتم کــــه کــــار مــــا درستــــست   

ــوا    ــه حلــ ــومن بــ ــو مــ ــر پلــ ــال بــ ــو مــ چــ

دويـــــــــدم زي اســـــــــافل از اعـــــــــالي   

کــــه دســــتم رفــــت از پــــاچين بــــه پاچــــه   

ـــاز او پ   ــنيدن  ــُــ ــم شــ ــن کــ ــتن از مــ   ر گفــ

ــه    ــده در ماهيچـــ ــت بنـــ ــود   دو دســـ اش بـــ

کــه مــن صــورت دهــم کــار خــود از زيــر   

ــو   ــه رو خــــ ــشودم  در رحمــــــت بــــ د گــــ

ــه    ــيم خفتــ ــا نــ ــرگس امــ ــون نــ ــي چــ گلــ

ــاِي  ــهددرون خرمــــ ــواز    شــــ ــود اهــــ آلــــ

تـــــر ز خلـــــق و خـــــوي مـــــومن   منـــــزه  

آب کـــــن ماننـــــد غـــــوره   دهـــــن پـــــر   

ه بــــا کيــــرم ز تنگــــي ميکنــــد جنــــگ  کــــ 

   جمـــــاعي چـــــون نبـــــات و قنـــــد کـــــردم 

ــا داد    ــينه جـــ ــو دل در ســـ ــامش را چـــ تمـــ

ــينه      ــس س ــاين ک ــت ک ــشق اوس ــست  زع  چاک

ــشود    ــره نگـــ ــر چهـــ ــه آخـــ ــا بـــ از اول تـــ

يــــزي نايــــد از مــــستوريش کــــم  کــــه چ 

حرامــــت بــــاد گفــــت و زد بــــه کوچــــه   

ــست     ــه اينـــــــ ــستوره محجوبـــــــ زن مـــــــ

کــــه بــــا روگيــــري الفــــت بيــــشتر داشــــت   



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴

ــد              ــشم باشـــ ــا در چـــ ــرم و حيـــ ــي شـــ بلـــ

ــد نـــــــــاموس    ــر زن را بياموزنـــــــ          اگـــــــ

     بــــرده باشــــد      بــــه مــــستوري اگــــر پــــي    

ــند             ــردان بجوشـــ ــا مـــ ــد و بـــ ــرون آينـــ بـــ

چــــو زن تعلــــيم ديــــد و دانــــش آموخــــت          

ــصمت بـــ      ــسون ز عـ ــيچ افـ ــه هـ ــردد         بـ ر نگـ

ــشاند          ــو فــ ــالمي پرتــ ــر عــ ــود بــ ــو خــ      چــ

ــه            ــده فاکُلولِتـــــ ــز ديـــــ ــه کلـــــ  زن رفتـــــ

ــي         ــو در وي عفــــــــت و آزرم بينــــــ    چــــــ

ــت          ــال اســــ ــط از وي محــــ ــاي غلــــ   تمنــــ

ــن           ــدگي کـــ ــر زنـــ ــرد فکـــ ــرو اي مـــ بـــ

ــست خرافــــات           ــن از ســــر نحــ ــرون کــ بــ

ــا بهشتــــست           ــه ايــــن دنيــ ــرفتم مــــن کــ گــ

ــست    ــان نيـ ــدر ميـ ــشق انـ ــست عـ ــر زن نيـ          اگـ

ــازي؟           ــيري؟ پيـــ ــر ســـ ــه قربانـــــت مگـــ بـــ

ــال   ــرآت جمـــــ ــو مـــــ ــي          تـــــ  ذوالجاللـــــ

ســـر و تـــه بـــسته چـــون در کوچـــه آيـــي          

ــي           ــادر کريهــ ــن چــ ــوبي در ايــ ــدان خــ بــ

ــه قــــــرآن           ــا فرمــــــود پيغمبــــــر بــــ  کجــــ

ــو           ــر کـ ــديث و آن خبـ ــت آن حـ ــدام اسـ کـ

ــي    ــردان بپوشـــ ــت از مـــ ــد زينـــ ــو بايـــ          تـــ

ــري           ــردر حريــ ــا ســ ــاي تــ ــز پــ ــين کــ چنــ

ــاد    ــر چــ ــوتين و در ســ ــا پــ ــه پــ ــاق         بــ ر فــ

ــرون            ــزار بيـــــ ــدازي گـــــــل و گلـــــ بينـــــ

ــه           ــانم رو گرفتـــ شـــــود محـــــشر کـــــه خـــ

ــن         ــت آن کــــ ــه فرمودســــ ــر آنچــــ     پيمبــــ

ــورت    ــاب دســـت و صـ ــود يقينـــست         حجـ خـ

ــد    ــشم باشــ ــاقي پــ ــشم بــ ــستي چــ ــو بــ چــ

پــــرده بــــر بــــام فلــــک کــــوس   زنــــد بــــي 

ــي       ــود بـ ــه خـ ــر کـ ــا بهتـ ــد   همانـ ــرده باشـ پـ

بـــــه تهـــــذيب خـــــصال خـــــود بکوشـــــند   

ــت    ــنش افروخــ ــور بيــ ــه نــ ــان بــ رواق جــ

ــردد    ــر نگـــ ــد تـــ ــر بيفتـــ ــا گـــ ــه دريـــ بـــ

ــد    ــرض دور مانــــ ــود از تعــــ ــي خــــ ولــــ

ــه    ــو ِدکولِتـــ ــه پـــــيش تـــ ــد بـــ ــر آيـــ اگـــ

تــــو هــــم در وي بــــه چــــشم شــــرم بينــــي   

ــت    ــال اســ ــردن خيــ ــد در او کــ ــال بــ خيــ

ــ    ــرک ايـ ــر تـ ــي خـ ــرنيـ ــن   ن خـ ــدگي کـ بنـ

التــــاخير آفــــات   بجنــــب از جــــا کــــه فــــي 

ــست    ــه زشتــــ ــور در لفافــــ ــشتي حــــ بهــــ

 عــشق اگــر باشــد جهــان نيــست      جهــان بــي  

کـــــه تـــــو بقچـــــه و چـــــادر نمـــــازي؟   

ــوالي     ــلغم در جـــــ ــد شـــــ ــرا ماننـــــ چـــــ

ــه    ــان نــ ــانم جــ ــو خــ ــايي  م باد،تــ ــان مــ جــ

بـــــه هـــــر چيـــــز بجـــــز انـــــسان شـــــبيهي   

  کــــــه بايــــــد زن شــــــود غــــــول بيابــــــان 

کـــه بايـــد  زن کنـــد خـــود را چـــو لولـــو   

ــي    ــت فروشــ ــي زينــ ــردان کنــ ــر مــ ــه بــ نــ

ــر   ــه جــــان آتــــش نگيــ   !يزنــــي آتــــش بــ

طاقتــــــان طــــــاق   نمــــــايي طاقــــــت بــــــي 

نـــي خـــون  هـــا ک ز کيـــف و دســـتکش دل  

ــه   ــو گرفتــــــ ــالي اهللا از آن رو کــــــ   !تعــــــ

بـــه زينـــت فـــاش و نـــه صـــورت نهـــان کـــن   

کــــــه ضــــــد نــــــص قــــــرآن مبينــــــست   



  ۱۵ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه         ــن طريقـ ــوط ايـ ــست مربـ ــصمت نيـ ــه عـ      بـ

ــين ايـــــــالت          ــر در دهـــــــات و بـــــ   مگـــــ

عــــصمتي در کارشــــان نيــــست؟          چــــرا بــــي 

نـــــــشينند           زنـــــــان در شـــــــهرها چـــــــادر 

ــت    ــار مردســــ ــر زن يــــ ــار دگــــ          در اقطــــ

ــرد             ــا مـ ــشه بـ ــم پيـ ــود هـ ــا زن بـ ــر جـ ــه هـ   بـ

   همرنــگ       و  گُــل همــسنگو   تــو اي بــا مــشک 

          در ســـــير تکامـــــل نـــــه آخـــــر غنچـــــه   

ــردار           ــرده بـ ــن پـ ــزن ايـ ــتي بـ ــم دسـ ــو هـ     تـ

ــرده از رخ دور      ــن پـ ــم ايـ ــو هـ ــيتـ ــن           مـ کـ

ــاز   ــينه بـــــ ــر و آن ســـــ ــداي آن ســـــ           فـــــ

                          

ــقيقه؟    ــا شـــ ــوز دارد بـــ ــي گـــ ــه ربطـــ چـــ

ــه رو   ــيالت  همــــ ــند آن جمــــ ــاز باشــــ بــــ

ــست؟    ــان نيـــــ ــشوه در بازارشـــــ رواج عـــــ

ــادر  ــي چــــ ــد   ولــــ ــر ايننــــ ــشينان غيــــ نــــ

ــت    ــاِر مردســ ــر بــ ــت سراســ ــن محنــ در ايــ

ــان      ــد جـ ــرد بايـ ــا مـ ــن جـ ــددر ايـ ــرد  كنـ  فـ

ــي  ــگ؟   نمـ ــت تنـ ــادر دلـ ــن چـ ــردد در ايـ گـ

ــل    ــود گــ ــا شــ ــرون تــ ــرده بيــ ــود از پــ شــ

ــودار    ــن نمــ ــالم کــ ــه عــ ــود بــ ــال خــ کمــ

کـــــن    مـــــيردر و ديـــــوار را پـــــر نـــــو   

  م عــصمت در او جمعــست هــم نــاز   کــه هــ  

   

  

* * *  
  

خــــدايا تــــا بــــه کــــي ســــاکت نــــشينم          

ــست          ــر تـــــ ــالم منتـــــ ــه ذرات عـــــ     همـــــ

 چــــرا پــــا تــــوي کفــــش مــــا ميگــــذاري؟           

     دســـتي      بـــه دســـت تـــست وضـــع و تنـــگ     

ــدي              ــال آفريـــ ــد و مـــ ــن آخونـــ ــو ايـــ  تـــ

  کــــــار بــــــودي         خداونــــــدا مگــــــر بــــــي 

ــدي            ــت ديـ ــي زشـ ــه دابـ ــا کـ ــر جـ ــرا هـ چـ

  ميـــــان مـــــسيو و آقــــــا چـــــه فرقــــــست            

ــس نيـــ      ــه بـ ــدي پيرايـ ــرع احمـ ــه شـ            ست؟بـ

ــا زنــــــگ واکــــــن   ــا از گــــــردن مــــ           بيــــ

     

هـــا جملـــه از چـــشم تـــو بيـــنم   مـــن ايـــن   

ــه   ــام حقـــ ــست   تمـــ ــر تـــ ــر ســـ ــا زيـــ هـــ

ــ     ــر نــ ــا بــ ــر مــ ــت از ســ ــرا دســ داري؟  چــ

ــتي    ــو عـــــزت بخـــــشي و ذلـــــت فرســـ تـــ

ــدي    ــردم دويــ ــا مــ ــرت مــ ــوي چــ ــو تــ تــ

 در بـــــستان نمـــــودي؟  رکـــــه خلـــــق مـــــا 

بـــــــراي مـــــــا مـــــــسلمانان گزيـــــــدي   

ــه   ــست  کـ ــه غرقـ ــن در ِدجلـ ــاحل ايـ او در سـ

ــست؟    ــس نيـ ــار و خـ ــن خـ ــتن ايـ ــان رفـ زمـ

ــن      ــا کـــ ــال رهـــ ــر مـــ ــار خـــ ــر بـــ   ز زيـــ

   

* * *  
  



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۶

ــسته          ــق خــ ــن خلــ ــود ايــ ــي شــ ــدايا کــ خــ

بــــــود نــــــزد خــــــرد احلــــــي و احــــــسن          

ــده روي او را            ــري زن نديـــــــــــ بگيـــــــــــ

 ديـــــدار مـــــانع         چـــــو عـــــصمت باشـــــد از 

ــه و تعريـــــ     ــرف عمـــ ــه حـــ ــه         بـــ ف خالـــ

     بــــدان صــــورت کــــه بــــا تعريــــف بقــــال        

و يــــــــــا در خانــــــــــه آري هندوانــــــــــه           

شــــب انــــدازي بــــه تــــاريکي يکــــي تيــــر           

 ســـپس جوييـــد کـــام خـــود زهـــر کـــوي              

ــد            ــن بنـ ــو از ايـ ــون آهـ ــست چـ ــواهي جـ نخـ

ــي   ــر مـ ــرو گـ ــه           بـ ــن اختـ ــود را کـ ــود خـ شـ

ــود مــــــال و مفتــــــي            ــا بــــ ــران تــــ در ايــــ

فقـــــط يـــــک وقـــــت يـــــک آزاده بينـــــي           

دگــــر بــــاره مهــــار از دســــت در رفــــت           

ــود            ــوار او بــــ ــارف و اطــــ ــخن از عــــ ســــ

ــر     ــد ب ــشم          کــه چــون چــشمش فت کــون کــم پ

اگــــــــر روزي ببيــــــــنم روي مــــــــاهش           

ــي            ــارف کالهـــ ــدي عـــ ــا شـــ ــنيدم تـــ شـــ

ز ســــــر تــــــا مولــــــوي را بــــــر گرفتــــــي          

ــران            ــد حيــ ــروي خلقنــ ــا ميــ ــر جــ ــه هــ بــ

زن و مــــــرد از برايــــــت غــــــش نماينــــــد           

ــردي            ــاه گــ ــي مــ ــا کالهــ ــشد بــ ــو ميــ چــ

گـــــرت يـــــک نکتـــــه گـــــويم دوســـــتانه           

ــروزيم            ــشعل فـ ــر مـ ــه سـ ــر بـ ــو گـ ــن و تـ مـ

تــــو ديگــــر بعــــد از ايــــن آدم نگـــــردي          

نخــــواهي شــــد پــــس از چــــل ســــال زيبــــا           

نيفزايــــــد کلــــــه بــــــر مرديــــــت هــــــيچ           

ــسته     ــشم بـــ ــاح چـــ ــد و نکـــ ــن عقـــ از ايـــ

ِزنــــا کــــردن از ايــــن ســــان زن گــــرفتن   

آزمـــــــوده خـــــــوي او را   بـــــــري نـــــــا   

ــالع    ــت  و طــ ــال اســ ــه اقبــ ــسته بــ ــر بــ دگــ

ــه    ــود نوالــ ــوز خــ ــر گــ ــک عمــ ــي يــ کنــ

ــال    ــزه کـــــ ــي خربـــــ ــداري کنـــــ خريـــــ

ندانــــسته کــــه شــــيرين اســــت يــــا نـــــه   

ــير    ــوي ســـ ــرت شـــ ــر از عمـــ دو روزديگـــ

تـــو از يـــک ســـوي و خـــانم از دگـــر ســـوي   

کــه مغــز خــر خوراکــت بــوده يــک چنــد   

ــه   ــد الي تختـــ ــت نمانـــ ــا تخمـــ ــه تـــ کـــ

بـــــه روز بـــــدتر از ايـــــن هـــــم بيفتـــــي   

زاده بينـــــــي   اهللا يکـــــــي چـــــــون آيـــــــت 

ــرا د   ــت  مـ ــر رفـ ــيد و سـ ــخن جوشـ ــگ سـ يـ

ــود    ــار او بـــــ ــر رفتـــــ شـــــــکايت در ســـــ

بپوشـــــــد از تمـــــــام دوســـــــتان چـــــــشم   

ــش    ــوي کالهــــ ــزنم تــــ ــتي ميــــ دو دســــ

ــاهي      ــه مــ ــا بــ ــه تــ ــسنت از مــ ــه حــ   گرفتــ

ــي    ــر گرفتــــ ــگلي از ســــ ــساط خوشــــ بــــ

کــــه ايــــن عــــارف بــــود يــــا مــــاه تابــــان   

ــد   ــش نماينـــــ ــل در آتـــــ ــت نعـــــ برايـــــ

ــ  ــردي؟  چـــ ــر نکـــ ــار را زوتـــ ــن کـــ را ايـــ

ــه    ــا نــ ــه يــ ــرود آن نکتــ ــت ميــ ــه خرجــ بــ

ــوزيم    ــر دو گــ ــبيلت هــ ــه آن جفــــت ســ بــ

ــردي    ــم نگــــ ــزون و کــــ ــش فــــ ز آرايــــ

مولــــوي بــــر ســــر بنــــه يــــا  تــــو خــــواهي  

 هـــــم مکـــــن بـــــر مولـــــوي پـــــيچ  تغيـــــر 



  ۱۷ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بيــــا عــــارف بگــــو چــــون اســــت حالــــت          

تـــرا بـــر ايـــن ســـفر کـــي کـــرد تـــشويق           

ــس؟            ــه انــ ــدن در خرگــ ــرم شــ ــو و محــ تــ

ــاه؟            ــمان جـــ ــتان آســـ ــن آســـ ــو و ايـــ تـــ

مـــرنج از مـــن کـــه امـــشب مـــست بـــودم           

مـــــن امـــــشب اي بـــــرادر مـــــست مـــــستم           

ز فــــرط مــــستي از دســــتم فتــــد ِکلــــک          

ــار ســـــــفره از مـــــــستي چنـــــــانم            کنـــــ

گهــــي بــــر در خــــورم گــــاهي بــــه ديــــوار           

هـــــاي آب ديـــــده           چـــــو آن نـــــو کـــــوزه 

ش          ـِــــــن نبـــــودي جامـــــه کگـــــرم در تـــــ 

ــر    ــواهم بـــ ــت خـــ ــر کبريـــ ــروزم           اگـــ فـــ

ــاه      ــم کـ ــن و هـ ــاه از مـ ــم کـ ــو هـ ــم           چـ دانـ

ــست         ــاده صرفــ ــر بــ ــان بــ ــم همچنــ       حواســ

ــرابم            مــــــن ايــــــرج نيــــــستم دگــــــر شــــ

اال اي عــــــــــارف نيکــــــــــو شــــــــــمايل           

ــدم          ــت دور مانــــ ــدار رويــــ ــو از ديــــ     چــــ

ــه داري            ــا خانــــ ــرين جــــ ــي در بهتــــ ولــــ

ــه جانــــــت            ــاني بــــ ــاد مهمــــ ــوارا بــــ گــــ

قــــول          عو الالفعــــل  القــــد صــــحيح  رشــــيد 

ــا   ــودب بــــ ــروتن           مــــ ــل فــــ ــا عاقــــ حيــــ

ــت   ــان و راســــ ــق و مهربــــ ــار           خليــــ گفتــــ

ت          نــــــدارد بــــــا جــــــواني هــــــيچ شــــــهو 

هـــــا را همـــــه دزد           چـــــو ديـــــده مرکـــــزي 

ز مرکـــــــز رشـــــــته طاعـــــــت گســـــــسته           

           ودهيکــــــي ژانــــــدارمري بــــــر پــــــا نمــــــ 

ــا صالحـــست           ــواني بـ ــا يـــک جـ ــر جـ ــه هـ بـ

ــت    ــشتن خيالــ ــشهدي گــ ــود  از مــ ــه بــ چــ

ــق؟    ــسن توفيـ ــن حـ ــو و ايـ ــشهد؟ تـ ــو و مـ تـ

ــه قــــ     ــدن در کعبــ ــرم شــ ــو و محــ دس؟  تــ

بــــرد راه؟   مگــــر شــــيطان بــــه جنــــت مــــي  

ــودم    ــستاخي نمــ ــو گــ ــا تــ ــستي بــ ــه مــ بــ

پرســــتم   چــــه بايــــد کــــرد؟ مخلــــص مــــي  

ــک    ــم پلـ ــه هـ ــشارم بـ ــر بيفـ ــي گـ ــد مـ چکـ

کـــــه دســـــتم گـــــم کنـــــد راه دهـــــانم   

ــف وار    ــايم الم الــ ــد دو پــ ــم پيچيــ ــه هــ بــ

عــــــــرق انــــــــدر مــــــــساماتم دويــــــــده   

ــالش    ــالين و بـــ ــرق بـــ ــرق عـــ ــدي غـــ شـــ

 کـــه چـــون الکـــل بـــسوزم  ترســـم   همـــي  

دليــــــل ايــــــن همــــــه خــــــوردن نــــــدانم    

ــست    ــال وقفـ ــن مـ ــيم ويـ ــويي قاضـ ــه گـ کـ

ــم    ــد آبــــــ ــد مپنداريــــــ ــرا جامــــــ مــــــ

ــد     ــه ديــ ــد دل بــ ــه باشــ ــل  کــ ــو مايــ ار تــ

ــرا بـــــي  ــه و بـــــي تـــ ــدم   مايـــ نـــــور خوانـــ

اي جانانـــــه داري   کـــــه صـــــاحب خانـــــه   

ــت    ــان ميزبانـــ ــر از جـــ ــد بهتـــ ــه باشـــ کـــ

ــي ز  ــرف حتــــ ــاده آن طــــ ــول فتــــ   الحــــ

ــاک دل   ــذب پــــ ــدن   مهــــ ــاکيزه ديــــ  پــــ

ــم     ــايي کــــــ ــا توانــــــ ــا بــــــ آزار   توانــــــ

تــــر ز جلــــوت   بــــه خلــــوت پــــاک دامــــن 

ــزد    ــته مـــــ ــرده و برداشـــــ خيانـــــــت کـــــ

ــسته    ــه اصـــــالحات بـــ کمـــــر شخـــــصا بـــ

کــــــه دنيــــــا را پــــــر از غوغــــــا نمــــــوده    

ــست    ــت السالحــ ــدارمري تحــ ــن ژانــ در ايــ



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸

          اســــــتقامت قــــــوت و بــــــا  همــــــه بــــــا  

اک          چـــو يـــک گوينـــد و پـــا کوبنـــد بـــر خـــ 

در آن ژانــــــدارمري کردســــــت تاســــــيس           

ــد در وي            ــه ژاندارمرنـــــ ــي بچـــــ گروهـــــ

ــمايل           ــيرين شـــ ــن شـــ ــکر دهـــ ــه شـــ همـــ

بـــــه رزم دشـــــمن دولـــــت چـــــو شـــــيرند           

ــ   ــدر خانــــــ ــانند انــــــ ــن          ةعبوســــــ  زيــــــ

همـــــه بـــــر هـــــر فنـــــون حـــــرب حـــــايز          

ــد            ــاي فـــــــن داراي علمنـــــ ــه دانـــــ همـــــ

ــاه جــــست و خيــــز و ژيمناســــتيک            بــــه گــ

کـــشند ار صـــف ز طهـــران تـــا بـــه تجـــريش          

 ترتيــــب عــــالي           بــــاچنــــان بــــا نظــــم و   

همانـــــا عـــــارف ايـــــن اطفـــــال ديدســـــت           

بيــــا عــــارف کــــه ســــاقت ســـــم در آرد           

ــه کـــــرده            ــوء خلقـــــت دبـــ ــنيدم ســـ شـــ

ــرده   ــي کـــــ ــد ترقـــــ ــي            اي در بـــــ ادايـــــ

ــايي همچــــــو جــــــوکي            ز منــــــزل در نيــــ

ــل  ــازكز گــ ــي           نــ ــد و رنجــ ــرت گوينــ تــ

ــست            ــارف خياليـ ــن عـ ــه ايـ ــد کـ ــي گويـ يکـ

 حالــــــت شناســــــد            و قيــــــد يکــــــي بــــــي 

ــست           ــر کاهــ ــه آب زيــ ــد کــ ــي گويــ يکــ

          يکــــــي اصــــــال تــــــرا ديوانــــــه گويــــــد  

   

 ســــــالمت   والبنيــــــه و خــــــوب صــــــحيح 

ــالک    ــدام افــــ ــر انــــ ــرزه بــــ ــد لــــ بيفتــــ

ــدريس    ــر تـــــ ــنظم مکتبـــــــي از بهـــــ مـــــ

کــــــه اللهــــــم اَحِفظهــــــم ِمــــــن الغُــــــي   

ــانطوري کــــه مــــي  خواهــــد تــــو را دل   همــ

بـــــه خـــــون عاشـــــقان خـــــوردن دليرنـــــد   

ــين    ــز و تمکـــــ ــاه عـــــ ــانند گـــــ عروســـــ

ل مــــــن مبــــــارز  ـَـــــــهمــــــه گوينــــــده ه 

تـــــــو گـــــــويي از قـــــــشون ويلهلمنـــــــد   

ــو   ــو گـ ــتيک  تـ ــضاشان ز السـ ــست اعـ يي هـ

ــي  ــيش   نبين ــس و پ ــو پ ــه صــف يــک م ــان ب ش

لــــــي   عقــــــد آل،کــــــه انــــــدر ريــــــسمان

ــدارمري منـــــزل گزيدســـــت    کـــــه در ژانـــ

ــت دم در آرد   ــان لُنبرينـــــــــــــ   ميـــــــــــــ

ــرده    ــه کــ ــک حبــ ــک ذره را يــ ــان يــ همــ

شدســــــــــتي پــــــــــاک ماليخوليــــــــــايي   

ســــــلوکي    کنــــــي بــــــا مهربانــــــان بــــــد 

مجنــب از جــاي خــود عــارف کــه گنجــي   

يکـــي گويـــد کـــه مغـــزش پـــاک خاليـــست   

ــد    ــت شناســــــ ــي وردار و ورمالــــــ يکــــــ

ــست    ــن اشتباهـ ــر ايـ ــه خيـ ــد کـ ــي گويـ يکـ

ــد      ــه جويــ ــن ديوانــ ــل مــ ــم مثــ ــي هــ   يکــ
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ــر راه  ــا ســـــ ــل و دانـــــ ــي فحـــــ           حکيمـــــ

         بـــــد آن ديوانـــــه را بـــــا عـــــاقالن جنـــــگ 

ــادي      ــا فتــ ــر دانــ ــه بــ ــشمش كــ ــي چــ           ولــ

از ايـــــــن رفتـــــــار او دانـــــــا برآشـــــــفت           

ــن    ــون در مــــ ــا از جنــــ ــست          يقينــــ  نشانــــ

ــداوا            ــردن مــــــ ــدم کــــــ ــا بايــــــ همانــــــ

ــشتم            ــراه گــــ ــم گمــــ ــده هــــ ــا بنــــ يقينــــ

ــنس      ــر جــ ــنس بــ ــل جــ ــار ميــ ــود ناچــ          بــ

ــت   ــه شيوســ ــتيدن چــ ــارف پرســ ــو عــ          مگــ

   

ــاوا    ــه مـــ ــک ديوانـــ ــت يـــ ــنيدم داشـــ شـــ

ســــر و کــــارش هميــــشه بــــود بــــا ســــنگ   

بــــــر او از مهــــــر لبخنــــــدي گــــــشادي   

در ايـــن انديـــشه شـــد و بـــا خويـــشتن گفـــت   

ــن د   ــه ايــ ــست  کــ ــن مهربانــ ــا مــ ــه بــ يوانــ

ــا    ــسيت از مــ ــود جنــ ــل شــ ــا زايــ ــه تــ کــ

ــارف  ــه عـ ــارف و جـــوي کـ ــشتم   عـ ــواه گـ خـ

ــسنس    ــه هنـــ ــورزد بـــ ــل ميـــ ــوليتر ميـــ مـــ

  ســـت کـــه در جنگـــل ســـبيکه جـــز ميـــوه     
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ــست          ــرف مفتـ ــا حـ ــه دنيـ ــارف کـ ــا عـ بيـ

ــست           ــر آب ــش ب ــو نق ــوي ت ــون خ ــان چ جه

ــريخ           ــه مــ ــسان بــ ــر انــ ــايد ســ ــي ســ گهــ

ــوار دارد         «  ــه خــ ــد گــ   گهــــي عــــزت دهــ

ــد          ــروز در بنــــ ــد امــــ ــي را افکنــــ يکــــ

اگــــر کــــارش وفــــاقي يــــا نفاقيـــــست           

نـــــه مهـــــر هـــــيچکس در ســـــينه دارد           

نــــه مهــــرش را نــــه کيــــنش را قرارســــت          

ــزي            ــرط چيـ ــزي شـ ــست چيـ ــا نيـ ــه دنيـ بـ

ــد            ــشهور باشــ ــان ايــــن مثــــل مــ ــه يونــ بــ

ــانجور            ــت همــ ــدا نعمــ ــر دهخــ ــد بــ دهــ

ــاند           ــان روزي رســـ ــادان آن چنـــ ــه نـــ بـــ

         ييدر ايـــــن دنيـــــا بـــــه از آن جـــــا نيـــــا 

ــم دوســت               ــور غ ــر خ ــست کمت ــاب ار ه کت

ــد            ــامي شناســـ ــه نمـــ ــازي نـــ ــه غمـــ نـــ

خ گــه کلفــت اســت     ـَـــگهــي نــازک گهــي پ 

ــو  ــاني خـ ـــرزمـ ــه بـــد لعابـــست     ش اُغــُـ  گـ

 انــــسان کنــــد مــــيخ     گهــــي در مقعــــد  

     »داز ايــــــن بازيچــــــه هــــــا بــــــسيار دار   

ــد       ــر او را خداونــــــ ــد روز دگــــــ کنــــــ

ــست       ــالم اتفاقيـــــ ــار عـــــ ــام کـــــ تمـــــ

ــ    ــا کـــ ــه بـــ ــه دارد     نـــ ــه ديرينـــ س کينـــ

ــت       ــنش را مدارســ ــه ايــ ــش را نــ ــه آنــ نــ

ــزي       ــل تميـــ ــر اهـــ ــشنو اگـــ ــن بـــ ز مـــ

ــه رب  ــو  کـــ ــوع روزي کـــ ــد     النـــ ر باشـــ

کـــه صـــد چنـــدان دهـــد بـــر قاســـم کـــور      

ــد       ــرت بمانــ ــا در آن حيــ ــد دانــ ــه صــ کــ

ــابي       ــاب و يـــک کتـ ــد يـــک کتـ ــه باشـ کـ

    تـــر اوســـت  کـــه از هـــر دوســـتي غمخـــوار 

ــد       ــس  هراسـ ــه او از کـ ــس از او نـ ــه کـ نـ



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰

چـــو يـــاران ديـــر جـــوش و زود رو نيـــست          

ــواهي           ــت خـ ــر وقـ ــا هـ ــو تـ ــا تـ ــشيند بـ نـ

هـــــــا           ســـــــتانبگويـــــــد از برايـــــــت دا 

ــردي     ــر گــ ــدش دلگيــ ــوي بــ ــه از خــ          نــ

    

رفيـــــق پـــــول و در بنـــــد پلـــــو نيـــــست      

ــواهش    ــو خــ ــدارد از تــ ــي      نــ ــاي واهــ هــ

ــتان   ــد از باســـــ ــا کنـــــ ــا      حکايتهـــــ هـــــ

     نـــه چــــون عــــارف از وي ســــير گــــردي  
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تــــو عـــــارف واقعــــا گوســـــاله بـــــودي          

مگـــر کـــون قحـــط بـــود اينجـــا قلنـــدر           

ــدارمري را            ــه ژانــــــ ــي گوشــــــ گرفتــــــ

ــا  ــدانيم          بيــــ ــم بــــ ــدر هــــ ــروز قــــ  امــــ

ام خــــود را مکــــن لــــوس           بيــــا تــــا زنــــده 

          پــــس از مــــرگم سرشــــک غــــم ببــــاري  

   

کــــه از مــــن ايــــن ســــفر دوري نمــــودي      

ــ  ــر     کــ ــرا تــ ــون تــ ــنم کــ ــيدي کــ ه ترســ

گزيــــدي ســــامري را      بــــه موســــي بــــر   

ــانيم       ــالم نمــ ــن عــ ــدان در ايــ ــه جاويــ کــ

خــوري بهــر مــن افــسوس      کــه فــردا مــي   

ــاري       ــنبل بکـــ ــه و ســـ ــرم اللـــ ــه قبـــ بـــ
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ــران           ــاب طهــ ــن ز احبــ ــارف مــ ــو عــ بگــ

بگـــــــو آن کـــــــاظم بـــــــد آشـــــــتياني          

ــا  ــ  کمــ ــسلطنه حــ ــت         االــ ــور اســ لش چطــ

ــالم   ــه عـ ــارم         بـ ــار يـ خـــوش دل از ايـــن چـ

ــب  ــرارات           اديــــ ــد از مــــ ــسلطنه بعــــ الــــ

ــي   ــه مـــ ــالي           چـــ ــاي کمـــ ــود آقـــ فرمـــ

ــسي را؟           ــشي پــ ــان پيــ ــوف دکــ ــرد جــ بــ

ــه            ــا نــ ــت يــ ــويي در آوردســ ــرش مــ ســ

پـــذير اســـت          ســـرش بـــي مـــو و لـــيکن دل  

ــم روي           ــر و هـــ ــفهاني زيـــ ــدم اصـــ بديـــ

ــي   ــه م ــران      ک ــواب طه ــب خ ــه ش ــنم هم بي

ــت دا    ــو الفـ ــا تـ ــر بـ ــي     اواخـ ــا نـ ــت يـ شـ

دخــو بــا اعتــصام انــدر چــه شــور اســت      

ــارم       فـــــداي خـــــاک پـــــاي هـــــر چهـــ

موفـــــق شـــــد بـــــه جبـــــران خـــــسارات      

 دمکـــــــــرات انقالبـــــــــي اعتـــــــــدالي     

بـــه چنـــگ آرد تقـــي خـــاني کـــسي را      

ــيانه؟       ــگ آشــ ــه در آن تنــ ــا نــ ــود يــ بــ

خــدا مــرگم دهــد ايــن وصــف کيــر اســت      

ــدين خــــوي       ــفهاني مــــن بــ ــدم اصــ نديــ



  ۲۱ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــود           ــفهان بـ ــو او در اصـ ــک همچـ ــر يـ اگـ

ــک   ــالي نيـــ ــ کمـــ ــست         خـــ وي و مهربانـــ

         صــــاحب فــــضل و کمالــــست  کمــــالي  

ــد            ــالق باشــــ ــاحب اخــــ ــالي صــــ کمــــ

ــست           ــفات اولياييــــــ ــال را صــــــ کمــــــ

ــخن   ــالي در ســ ــت          کمــ ــنجي وحيدســ ســ

ســــــرايي          ي در فــــــن حکمــــــتکمــــــال 

ــي    ــت بــ ــاالت اســ ــالي را کمــ ــد          کمــ حــ

ــدارد            ــد نـــ ــوب و بـــ ــاي خـــ ــز چـــ تميـــ

اگـــر رفتـــي تـــو پـــيش از مـــن بـــه طهـــران           

ــت           ــدم از جنابــــ ــروم مانــــ ــو محــــ بگــــ

مـــــن و رفـــــتن از اينجـــــا بـــــاز تـــــا ري         

ــا ســـر گـــر از ســـر  تخـــت باشـــد          چـــشمه تـ

ــار ســــالمت            ــو دورســــت از مــــن آثــ چــ

   

  

ــود       ــان بــ ــصف جهــ ــفهان نــ ــا اصــ يقينــ

ــست       ــاب جانـــ ــن احبـــ ــالي در تـــ کمـــ

کمــــــالي مقتــــــداي اهــــــل حالــــــست      

ــد       ــاق باشــــ ــوت طــــ ــالي در فتــــ کمــــ

رياييـــــست      کمـــــالي در کمـــــال بـــــي   

ــت       ــم نديدسـ ــتجردي هـ ــود دسـ ــو خـ ولـ

ــي   ــون ملــــک در بــ ــود همچــ ــايي      بــ وفــ

ندانــــد ليــــک چــــاي خــــوب از بــــد      

ي خــــــود نــــــدارد     و اال هــــــيچ نقــــــص 

ــراوان       ــن فــ ــالمش کــ ــن ســ ــول مــ ز قــ

ــت       ــه خوابـ ــز بـ ــر جـ ــد ديگـ ــواهم ديـ نخـ

ــي       ــي هـ ــات و هـ ــود هيهـ ــي شـ ــسر کـ ميـ

ــد       ــخت باشـ ــري سـ ــعف پيـ ــا ضـ ــفر بـ سـ

ــدار ال  ــد ديـــ ــر قيامـــــت      فتـــ شـــــک بـــ
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نـــــدانم در كجـــــا ايـــــن قـــــصه ديـــــدم          

کــــه دو روبــــه يکــــي مــــاده يکــــي نــــر           

ــازان شـــد بـــه نخجيـــر            ــا خيـــل تـ ملـــک بـ

ــد  ــو پيـــ ــدايي          چـــ ــاز جـــ ا گـــــشت آغـــ

ــه   ــي موي ــت           يک ــود گف ــت خ ــا جف ــان ب کن

جـــــوابش داد آن يـــــک از ســـــر ســـــوز           

ز مـــــن عـــــرض ارادت کـــــن ملـــــک را           

ــا زن            ــر و وفــ ــر مهــ ــه بــ ــک آن طعنــ ملــ

 آن مغــــــــز سياســــــــي          ملــــــــک داراي 

پـــــــردازي شـــــــنيدم      و يـــــــا از قـــــــصه 

ــم     ــار و هـ ــري يـ ــد عمـ ــم بودنـ ــه هـ ــر      بـ سـ

کـــــشيدند آن دو روبـــــه را بـــــه زنجيـــــر      

عيــــــان شــــــد روز خــــــتم آشــــــنايي      

کــه ديگــر در کجــا خــواهيم شــد جفــت      

ــتين دوز       ــان پوســــــ ــا در دکــــــ همانــــــ

ــسلک را       ــريفي منــ ــلک شــ ــر ســ ــه هــ بــ

ــا زن       ــشت پـــ ــت پـــ ــين محبـــ ــه آيـــ بـــ

ــي   ــه مــ ــي      کــ ــانون اساســ ــه قــ ــدد بــ خنــ



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲

ــضايل            ــد فــــــ ملــــــــک داراي آن حــــــ

ميـــــــرزا را           زاده هاشـــــــم بگـــــــو شـــــــه 

وکالـــــت گـــــر دهـــــد تغييـــــر حالـــــت           

ــدار   ــي اقتـــ ــو بينـــ ــا را           چـــ ــک مـــ الملـــ

ــر            ــرد خيـــ ــاد آن مـــ ــده بـــ ــي زنـــ الهـــ

زادة مـــــــرآت ســـــــلطان           بـــــــود شـــــــه 

ــات            ــض اوقـ ــون در بعـ ــه چـ ــدم آن کـ اميـ

هـــــا           رســـــاند بـــــر وي از مـــــن بنـــــدگي 

ــه    ــک شــ ــر يــ ــران گــ ــد           در ايــ زاده باشــ

ــامي            ــک نـــ ــي نيـــ ــام رانـــ ــواني کـــ جـــ

ــ  ــدارد          جـ ــازش نـ ــس نـ ــه کـ ــران بـ ز او ايـ

ــت            ــام اســ ــاء لئــ ــزء آبــ ــر جــ ــدر گــ پــ

شـــــود فيـــــروز کـــــار ملـــــک آن روز           

ــدمت او            ــک دم خـــ ــيچ يـــ ــرده هـــ نکـــ

مـــــرا او بـــــر خراســـــان کـــــرد مـــــامور           

مــــرا بايــــد کــــه دارم نعمــــتش پــــاس           

ــي      ــيش بينــ ــاني بــ ــيش مــ ــي بــ ــه گيتــ          بــ

ــب را            ــادي و رجـــ ــين جمـــ ــان و ببـــ بمـــ

          عجــب ديــدن عجــب نيــست ر ايــن گيتــي د 

از ايـــن مـــرد و زن شـــمس و قمـــر نـــام            

مــــن از عــــارف در ايــــن ايــــام آخــــر           

ــار برگــــشت            ــه روي کــ ــارف کــ ــا عــ بيــ

تر بــــــــاغ ملــــــــي          يــــــــادر تشـــــــنيدم   

ــام            ــاخانه عـــــ ــدر تماشـــــ ــود انـــــ نمـــــ

يدي ســــخن را          نبــــه جــــاي بــــد کــــشا    

گـــويم چـــه گفتـــي شـــرمم آيـــد           نمـــي 

ــادي            ــز عــ ــز آن چيــ ــد کــ ــين گفتنــ چنــ

ــشکل       ــشته م ــم گ ــن ه ــه م ــدادش ب ــه تع ک

ــي   ــا را     نمـــ ــوال مـــ ــرا احـــ ــي چـــ پرســـ

عجـــــب چيـــــز بـــــدي باشـــــد وکالـــــت      

ــدا را       ــش خـ ــر رويـ ــه بـ ــک بوسـ ــزن يـ بـ

ــر        ــاي نيــــ ــا آقــــ ــر مــــ ــايون پيــــ همــــ

هـــــــاي دوران      ز کـــــــدورتمـــــــصفا ا 

ــا نـــــصرت   ــه مالقـــــات      کنـــــد بـــ الدولـــ

ــرمندگي   ــار بـــــس شـــ ــا      کنـــــد اظهـــ هـــ

ــه  ــين شـــــــ ــد      همـــــــ زادة آزاده باشـــــــ

ــامي          ــا تمــــ ــامي بــــ ــدا دادش تمــــ خــــ

کـــش نـــدارد      جـــز ايـــن يـــک تيـــر در تـــر 

 ابنـــــاء کـــــرام اســـــت     لِ پـــــسر ســـــرخي 

اش در دســـت فيـــروز      کـــه باشـــد رشـــته   

ــي   ــنعم مـــــ ــت او      تـــــ ــنم از نعمـــــ کـــــ

از او مــــن شـــــاکرم تــــا نفخـــــه صـــــور      

پيمبـــر گفــــت مــــن لـــم يــــشکر النــــاس      

ــي       ــيش بينــ ــاهي نــ ــوش و گــ ــاني نــ زمــ

کـــــه بينـــــي العجـــــب ثـــــم العجـــــب را       

عجـــب بـــين جمـــادي و رجـــب نيـــست      

نزايــد جــز عجــب هــر صــبح و هــر شــام      

ــاور       ــرد بـــ ــوان کـــ ــه نتـــ ــدم آنچـــ بديـــ

ــره   ــط تيــ ــو روابــ ــا تــ ــشت      ورا بــ ــر گــ تــ

 جبلــــــي     ِ ختي حمــــــقبــــــرون انــــــدا  

ز انــــــدامت خريــــــت عــــــرض انــــــدام      

ربــــط خوانــــدي آن دهــــن را      بــــسي بــــي 

ــد      ز بـــــــي  آزرميـــــــت آزرمـــــــم آيـــــ

ي قــــدري زيــــادي     همــــي خــــوردي ولــــ 
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ــي   ــي مـــــ ــن           الهـــــ ــرا ســـــ زد آواز تـــــ

ــازي            ــصنيف ســـ ــا تـــ ــد تـــ ــرا گفتنـــ تـــ

کنــــي بــــا شــــعر بــــد عــــرض کياســــت           

تـــــو آهـــــويي  مکـــــن جانـــــا گـــــرازي           

ــردي            ــاز كــ ــتي ســ ــعار زشــ ــب اشــ عجــ

ــا            ــست اينجــــ ــان خراسانــــ ــرادر جــــ بــــ

ــان   ــاهوش دارد          خراســــــ ــردم بــــــ مــــــ

ــد            ــالب او داراي طبعنــــــ ــه طــــــ همــــــ

نشـــــسته جنـــــب هـــــر جمعـــــي اديبـــــي           

ــا  ــا چــــــو نيــــــشابور دارد          خراســــ ن جــــ

ــشخندت            ــي ريــــ ــل معنــــ ــد اهــــ نماينــــ

زننــــد از بهـــر تـــو دســــت           كـــساني مـــي   

ــر            ــا زوِر تحريـ ــوش بـ ــو خـ ــعر تـ ــود شـ شـ

بـــــــه داد تـــــــو رســـــــيده اي دل اي دل           

بــــرو عــــارف كــــه مهــــر از تــــو بريــــدم           

ــارف   ــو عـ ــد           چـ ــدن حـ ــا بـ ــد تـ ــه آمـ نامـ

ــا گرچــــه عــــارف بــــدزبان اســــت            بگفتــ

ــد            ــام بايـــ ــفقت و ِانعـــ ــان شـــ ــه مهمـــ بـــ

ن خــون در دلــش كــرد          نبايــد بــيش از ايــ   

ــرديم            ــاره دوســــت گــ ــارف دوبــ ــا عــ بيــ

تــــرا مــــن جــــانِ  عــــارف دوســــت دارم           

ــانِ  عــــارف بنــــده باشــــم            ــرا مــــن جــ تــ

ــدي            ــه پنـــ ــت رندانـــ ــا گويمـــ ــا تـــ بيـــ

ــست داري            ــت چيـ ـــرم سياسـ ــن كـِـ ــو ايـ تـ

بـــرو چنـــدي در كـــون را بكـــن ِچفـــت           

مكـــن اصـــالً ســـخن از نظـــم و يـــا ســـا           

ســـــازند           مـــــردم، حيلـــــه  پيـــــشه سياســـــت 

ديـــدت ســـر ســـن      کـــه ديگـــر کـــس نمـــي 

ــازي       ــه قيـــــف ســـ ــشه امالـــ ــه از شيـــ نـــ

غـــــزل ســـــازي و آن هـــــم در سياســـــت      

تــــو شــــاعر نيــــستي تــــصنيف ســــازي       

ــردي         ــاز كـ ــودت را بـ ــشت خـ ــب مـ عجـ

ــا       ــت اينجـ ــان اسـ ــه آسـ ــتن نـ ــخن گفـ سـ

ــوش دارد       ــب ده گــــ ــاني دو لــــ خراســــ

ــي    ــا پـــ ــه تنهـــ ـــبعند      نـــ ـــرا سـَـــ رو قــُـــ

ــصيبي       ــا نـــــ ــضايل بـــــ ــواع فـــــ ز انـــــ

ــه پيــــشاوور دارد       ــشي بــ ــد پيــ ــه صــ كــ

ــي  ــو مـــ ــعاِر چرتـــــت      چـــ ــد اشـــ خواننـــ

كـــــه مثـــــل تـــــو ناداننـــــد يـــــا مـــــست      

چــــــو بــــــا زوِر بــــــزك روي زن پيــــــر      

وگرنــــه كــــار شــــعرت بــــود مــــشكل      

بــه ريــش هــر چــه قزوينــي اســت ريــدم      

يكـــــــي از دوســـــــتان از در درآمـــــــد      

ولــــيكن بــــر شـــــماها ميهمــــان اســـــت       

ــود    ــارف بـــ ــو عـــ ــد     ولـــ ــرام بايـــ ، اكـــ

بايـــد ولـــش كـــرد      گهـــي خوردســـت مـــي 

ــرديم       ــت گـ ــدر دل يـــك پوسـ ــز انـ دو مغـ

ــارم       ــشتت بخ ـــه پ ــه گــَ ــن ك ــت اي ز مهرس

ــم       ــده باشــ ــا زنــ ــو ام تــ ــوي تــ ــا گــ دعــ

كــــه تــــا لــــذت بــــري از عمــــر چنــــدي      

چـــــرا پـــــا بـــــر دم افعـــــي گـــــذاري      

ــر بـــي   ــر سـ ــيفكن بـ ــود ِزفـــت      مـ زخـــم خـ

ز شــــــر معــــــدلت خــــــواهي بياســــــا      

ــن     ــد مــ ــه ماننــ ــد     نــ ــاك بازنــ ــو پــ و تــ
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بـــــــاز و شـــــــارالتانند           تمامـــــــاً حقـــــــه 

ــستعدند            ــكلي مـــ ــِر شـــ ــر تغييـــ ــه هـــ بـــ

ــو هـــــم قزوينـــــيِ  مـــــاليِ  رومـــــي            تـــ

ــودا            ــي از ان رنـــ ــر نئـــ ــم كمتـــ ــو هـــ تـــ

همانـــــا گـــــرگ بـــــاالن ديـــــده باشـــــي           

ــي    ــرِخ بــ ــاهي چــ ــاز گــ ــيكن بــ ــر           ولــ پيــ

فـــــراوان مـــــرغ زيـــــرك ديـــــده ايـــــام           

پيــــــشگان در هــــــر لباســــــند           سياســــــت 

 زيـــن فـــن سودشـــان چيـــست          همـــه داننـــد 

ــد            ــدگر را پـــــاس دارنـــ از ايـــــن رو يكـــ

مــــــن و تــــــو زود در شــــــرش بمــــــانيم           

ــواييم            ــردم سـ ــن مـ ــنس ايـ ــا از جـ ــو مـ چـ

ــا           نمــــي  ــران اســــت اينجــ ــه ايــ دانــــي كــ

ــي  ــت           نمـ ــه چيزسـ ــي چـ ــه ايرانـ ــي كـ دانـ

بزرگـــــــــانِ  وطـــــــــن را از حماقـــــــــه           

يكــــــي از انگلــــــستان پنــــــد گيــــــرد           

بــه مغــِز جملــه ايــن فكــِر خــسيس اســت           

ــد   ــا چنينـــــ ــان مـــــ ــان در ميـــــ            بزرگـــــ

ــاري            ــد دزد اختيـــــــــــــ بزرگاننـــــــــــــ

بــــه غيــــر از نــــوكري راهــــي ندارنــــد           

دســـــــتان گرفتـــــــار معاشـــــــند           تهـــــــي 

ــانون            ــظ قـــ ــاهي لفـــ ــد گـــ از آن گوينـــ

اگــــر داخــــل شــــوند انــــدر سياســــت           

ــست،   ــست          تجــارت ني ــست، ره ني صــنعت ني

ــا جملگـــــــــي بيچارگاننـــــــــد            رعايـــــــ

ديـــــن هالكنـــــد           ز ظلـــــم مالـــــك بـــــي 

ــفندند            ــاو و گوســـ ــام از جـــــنس گـــ تمـــ

بـــه هـــر جـــا هـــر چـــه پـــاش افتـــاد آننـــد      

گهـــــي مـــــشروطه گـــــاهي مـــــستبدند      

ــومي        ــد مــ ــورت درآ، ماننــ ــر صــ ــه هــ بــ

ز كبـــــودا     كــَـهـَــــــر كمتـــــر نباشـــــد ا   

ــي       ــاييده باشـــ ــاردم ســـ ــو خيلـــــي پـــ تـــ

ــر       دهـــــد اشـــــخاص زيـــــرك را دِم گيـــ

كـــــــه افتادنـــــــد بهـــــــر دانـــــــه در دام      

ــي    ــدگر را مــ ــوبي همــ ــه خــ ــند      بــ شناســ

بـــه بـــاطن مقـــصد و مقـــصودشان چيـــست      

ــد در آرنـــد       ــه چـــاه افتـ ــشان گـــر بـ يكيـ

دوســـتانيم      دســـت و هـــم بـــي كـــه هـــم بـــي 

ــيم       ــاج باليـــــ ــين و آمـــــ ــشاِن كـــــ نـــــ

ــا       ــت اينجــ ــان اســ ــل و ايمــ ــراج عقــ حــ

دانـــي چقـــدر ايـــن جـــنس حيزســـت      نمـــي 

ــه       ــو عالقــ ــن يــــك جــ ــر وطــ ــد بــ نباشــ

ــا روس    ــي بـــ ــرد      يكـــ ــد گيـــ ــا پيونـــ هـــ

ــت       ــيس اسـ ــال روس و انگلـ ــران مـ ــه ايـ كـ

ــا كمتــــــران كمتــــــر از ايننــــــد       از آنهــــ

ولـــــي ايـــــن دســـــته دزدِ  اضـــــطراري      

واال در بـــــــــساط آهـــــــــي ندارنـــــــــد      

ــند       ــدر تالشـــ ــب انـــ ــام شـــ ــراي شـــ بـــ

ــانون بــــود نــــون       ــه حــــرف آخــــر قــ كــ

بــــراي شــــغل و كــــار اســــت و رياســــت      

ــست       ــپه نيــ ــردار ســ ــه ســ ــز بــ ــد جــ اميــ

 و فنـــــــا آوارگاننـــــــد     كـــــــه از فقـــــــر 

ــاي صـــاحب     ــه زيـــر پـ ــك خاكنـــد      بـ ملـ

پـــــسندند      نـــــه آزادي نـــــه قـــــانون مـــــي 
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هِ  دون          چـــــه دانـــــن ايـــــن گـــــروهِ  ابلـــــ 

ــومرد            ــند اي نكـ چـــو ملـــت ايـــن ســـه باشـ

بــه ايــن وصــف از چنــين ملــت چــه جــويي؟           

بــــراي همچــــو ملــــت همچــــو مــــردم           

         نبايـــــد بـــــرد اســـــم از رســـــم و آيـــــين  

ــدار            ــود بي ــر كــس ب ــي كــه ه ــو خــود گفت ت

خـــري بـــر خـــود خطـــر را           چـــرا پـــس مـــي 

ــادي            ــالي را اعـــ ــود اعـــ ــا خـــ كنـــــي بـــ

بيـــا عـــارف بكـــن كـــاري كـــه گـــويم           

ــ   ــر خـ ــد          اگـ ــار باشـ ــارت كـ ــه كـ واهي كـ

ــده   ــر كــــن           دو ذرعــــي مولــــوي را گنــ تــ

ــت            ــوب و آوازت ستودسـ ــت خـ ــو ذوقـ چـ

ســــوادند           هــــا بــــي خــــوان عمــــوم روضــــه 

مــــــسائل كــــــن بــــــر از زادالمعــــــادا           

بــــــدان از بــــــر بحــــــار و جــــــوهري را           

ــي    ــل مــ ــرف جعــ ــث مزخــ ــن           احاديــ كــ

ــر آواز            ــر زيـــــ ــاالي منبـــــ ــزن بـــــ بـــــ

چــــــو اشــــــعار نكــــــو بــــــسيار دانــــــي           

ــن            ــا كـــ ــران را دعـــ ــر وزيـــ ــر منبـــ ســـ

ــت            ــأت ماســ ــن هيــ ــت ايــ ــو از همــ بگــ

ــا و   ــر آن دانـــ ــعي و فكـــ زيرســـــت          ز ســـ

ــار اداره            ــا كلّـــــــــه در كـــــــ از آن بـــــــ

زبـــــس داناســـــت آن يـــــك در وزارت           

فــــــالن يــــــك ديــــــپلم اصــــــالح دارد           

    در ايـــن فـــن اولـــين شـــخص جهانـــست           

ز اصــالحش چــه هــي خــواهي از ايــن بــيش           

بــــــه جــــــاي پيرهــــــاي مهمــــــلِ  زار           

ــانون       ــست ق ــد، چي ــه باش ـــريت چ ــه حــُ ك

ــو    ــد بكـــ ــرا بايـــ ــرد؟     چـــ ــن ســـ بي آهـــ

ــويي؟       ــه گ ــت چ ــشت پرعل ــك م ــن ي ــه اي ب

نبايــــد كــــرد عقــــل خــــويش را گــــم      

بـــه گـــوش خـــر نبايـــد خوانـــد ياســـين      

رود آخـــــر ســـــرِ  دار      در ايـــــران مـــــي  

ــر را       ــويش ســ ــاي خــ ــر پــ ــذاري زيــ گــ

ــامرادي       ــز نــــ ــان جــــ ــي در جهــــ نبينــــ

ــويم       ــو جـ ــرِ  تـ ــتي، خيـ ــن دوسـ ــا مـ ــو بـ تـ

هميـــــشه ديـــــگ بختـــــت بـــــار باشـــــد      

خـــواني معتبـــر كـــن      را روضـــهخـــودت  

ــت       ــود، بودسـ ــم بـ ــر كـ ــم اگـ ــوادت هـ سـ

ــد       ــا ندادنـــ ــت تنهـــ ــن موهبـــ ــرا ايـــ تـــ

ــويش زادا       ــراي خــــ ــراهم كــــــن بــــ فــــ

ــل    ــن و فاميـــــ ــژاد جـــــ ــري را     نـــــ  پـــــ

كــــن      خــــر را نعــــل مــــي خــــرانِ  گريــــه 

ــهناز       ــور در مجلـــــس ز شـــ ــيفكن شـــ بـــ

ــواني       ــه خـ ــا كـ ــر جـ ــست هـ ــرد مجلـ بگيـ

ــا      ــا ري ــن، ب ــست ممك ــدق ار ني ــه ص ــن     ب  ك

ــي     ــدا م ــصل پي ــن ف ــه در اي ــت      ك ــود ماس ش

ــالم  ــه ســ ــان و پنيرســــت      كــ ــذا نــ ــر غــ تــ

ــي   ــتعاره      فرنگـــــ ــد اســـــ ــا نماينـــــ هـــــ

ــا طهـــــارت        برنـــــد اســـــم شـــــريفش بـــ

ــارد       ــالح بـــ ــايِ  او اصـــ ــا پـــ ــر تـــ ز ســـ

ــست       ــه خان ــه خاص ــان ن ــاك آنچن ــه آرش ن

كــــه نبــــود در وزارتخانــــه يــــك ريــــش      

ــار       ــد كــــ ــرب را دهــــ ــان مجــــ جوانــــ
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بـــه تخمـــش گـــر همـــه پيـــران بميرنـــد           

ــوز            ــختي پـــ ـــم وز ســـ ــتحكام سـُـــ  ز اســـ

ــسد            ــانون نويــ ــي قــ ــب و روز آن يكــ شــ

ــت  ــشينيان را           كثافـــــــ ــاري پيـــــــ كـــــــ

ــالي   ــن عــ ــه ايــ ــست           از آن روزي كــ مقامــ

ــيال  ــو روحوكــــــ ــد           ن را بگــــــ االميننــــــ

انـــــد از مـــــادر خـــــويش           زاده مقـــــدس 

ــي    ــر ز بـــ ــاً گـــ ــد           يقينـــ ــزي بميرنـــ چيـــ

ــد            ــصودي ندارنــ ــهريه مقــ ــز شــ ــه جــ بــ

ــا    ــر مـ ــط از بهـ ــت          فقـ ــاز اسـ ــد غـ هي چنـ

ـــردند            غــــم ملــــت ز بــــس خوردنــــد مـُــ

ز مـــــــشروطيت و قـــــــانون مـــــــزن دم           

ــد ايــــن عجــــب را            ــون بيننــ ــان چــ بزرگــ

كننـــد آجيـــل و ماجيـــل تـــو را كـــوك           

ــي    ــبس مـ ــر حـ ــه ديگـ ــد           نـ ــه تبعيـ ــي نـ بينـ

ــگل     ــور بـــا بچـــه خوشـ هـــا عـــرق را           بخـ

ــنگول            ــيرين و شـــ ــر داري بتـــــي شـــ اگـــ

بكـــش تريـــاك و بـــر زلفـــش بـــده دود           

ــتان      ــتان در بوســ ــا دوســ ــزن بــ ــور          بــ ســ

ــوزون            ــد مـ ــوب و قـ ـــد خـ ــشق خـَـ ــه عـ بـ

چـــــو تـــــصنيفت بلنـــــد آوازه گـــــردد           

ــين را            ــشي چنـــ ــد عيـــ ــدا روزي كنـــ خـــ

جاليرنامــــــــــة قــــــــــائم مقامــــــــــست           

ــدي            ــه ديــ ــن نامــ ــام ايــ ــائم مقــ ــر قــ اگــ

جاليــــــر را جاليــــــر بنــــــده كــــــردم           

يـــي چنـــد           ام گـــر يـــاوه بـــه شـــوخي گفتـــه 

بيــــــارم از عــــــرب بيتــــــي دو مــــــشهور           

ـــردند، پيرنــــد        ـــردند هــــم مــُــ اگــــر مــُــ

كنــد صــد عــضو را نــاقص بــه يــك روز      

ـــه    ــه گــ ــر چــ ــد هــ ــسد      ببينــ ــاري بليــ كــ

ــان را       ــااليم دهـــــ ــا نيـــــ ــويم تـــــ نگـــــ

ــت   ــام آن كثافــــ ــست      تمــــ ــا تمامــــ هــــ

ز عـــــــرش افتـــــــاده پابنـــــــد زميننـــــــد      

ــيش       ــشان كــ ــي مرغانــ ــست از كنــ گناهــ

يرنــــد     بــــه رشــــوت از كــــسي چيــــزي نگ 

بــــه هــــيچ اســــم دگــــر ســــودي ندارنــــد      

هـــا را چـــشم بـــاز اســـت      كـــه ايـــن بيچـــاره 

ورم كردنــــد از بــــس غــــصه خوردنــــد      

      ــع مملكـــــت ذَم ــز ز وضـــ ــن هرگـــ مكـــ

ــب را       ــب لــ ــسته از تعييــ ــارف بــ ــه عــ كــ

ــوك       ــه مفلـ ــر نـ ــوي ديگـ ــستأسل شـ ــه مـ نـ

نــــه ديگــــر بايــــدت هــــر ســــو فراريــــد      

معنـــــي ورق را      بــــشوي از حـــــرفِ  بــــي   

ــول        ــتِ  مقبـ ــا دسـ ــد بـ ــورت دهـ ــه وافـ   كـ

ـــودود       ــيِ  مـَـ ــنعِ  حـ ــه صـ ــن بـ ــا كـ تماشـ

ــور       ــان پاســــ ــور از نكورويــــ ــر ســــ ببــــ

ــايون       ــاهي همــ ــوا، گــ ــاهي نــ ــوان گــ بخــ

روان اهــــــل معنــــــي تــــــازه گــــــردد      

عمــــــــوم مؤمنــــــــات و مــــــــؤمنين را      

كـــه سرمـــشقِ  مـــن انـــدر ايـــن كالمـــست      

جاليرنامـــــــــة خـــــــــود را دريـــــــــدي      

ــ   ــن زنــــ ــه را مــــ ــردم     جاليرنامــــ ده كــــ

مبــــــادا دوســــــتان از مــــــن برنجنــــــد      

ــذور        ــد معـــ ــشم دارنـــ ــل دانـــ ــه اهـــ كـــ
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ــوراً            ــي فَتــــ ــي نَظمــــ ـــَدت فــــ اذا شاهــــ

ــصي ِان َّ    ــسب ِلنَقـــ ــالتَ نـــ ــصيفَـــ            رقـــ

                      

ــاني       ــاني ِللمعـــــ ــي بيـــــ ــاً فـــــ و وهنـــــ

ن     علــــــــي تَنــــــــشيِط ابنــــــــاِء الزَّمــــــــا 
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  گير جواب به خرده

  

ــاوه ــنيدم يـــ ــرزه شـــ ــويي هـــ ــويي گـــ           پـــ

          چــــــو اشــــــعار حجــــــابم را شــــــنيده    

ــشا   ــان بگـــ ــده  زبـــ ــنام بنـــ ــر دشـــ           ده بـــ

          ولــــي مــــن هــــيچ بــــد از وي نگــــويم     

ــد    ــار باشــــ ــش دادن عــــ ــرا از فحــــ           مــــ

ــق   ــاي تحقيــــ ــر را در پــــ ــذارم امــــ           گــــ

          »ســــخن را روي بــــا صــــاحبدالن اســــت « 

          بـــه قـــول تـــو زنـــي كانـــدر بـــرم بـــود       

ــت      ــواب اسـ ــين صـ ــو عـ ــول تـ ــرفتم قـ           گـ

ــد      ــادت بــ ــن عــ ــرد ايــ ــع كــ ــد منــ           نبايــ

          نــه خــود ايــن نيــز هــم عيــب حجابــست       

          تمــــــام ايــــــن مفاســــــد از حجابــــــست  

ــن      ــن ظ ــباب اي ــاب اس ــد حج ــم ش ــو را ه           ت

          اگــــر آن زن بــــه ســــر معجــــر نميــــزد     

ــي   ــده نمــــ ــون  نفهميــــ ــي و اكنــــ           گفتــــ

          نيانديـــــــــشيدي اي بيچـــــــــاره خـــــــــر 

          اســت حجــاب دســت و صــورت هــم يقــين  

   

ــدايي  ــفله ،گــــ ــي ،اي ســــ ــي بــــ      آبرويــــ

ــت را دريـــــده     ــاب شـــــرم و عفـــ      حجـــ

     بـــــه زشـــــتي يـــــاد كـــــرده نـــــام بنـــــده 

ــويم     ــي نپــــ ــز راه ادب راهــــ ــه جــــ      بــــ

ــردم     ــين ســ ــش آيــ ــه فحــ ــد كــ      دار باشــ

     ســــپس خــــواهم ز اهــــل فكــــر تــــصديق 

ــي     ــر بـ ــا هـ ــه بـ ــي نـ ــت  دل بـ ــان اسـ      خانمـ

ــود     ــواهرم بــ ــو خــ ــشناختم كــ ــنش نــ      مــ

ــا     ــم ب ــن ه ــه اي ــت؟  ن ــاب اس ــصير حج      ز تق

     ديـــده بـــر خـــواهر بچـــسبد؟ كـــه كـــس نـــا 

ــست؟    ــرادر كاميابـــ ــواهر از بـــ ــه خـــ      كـــ

ــست    ــران زو خرابــ ــه ايــ ــست آنكــ      حجابــ

ــن     ــواهر مـ ــادرت را خـ ــدي مـ ــه خوانـ      !كـ

ــ       ين ايــــن شــــبهه از تــــو ســــر نميــــزد يقــ

     افتــــــاد راز از پــــــرده بيــــــرون   نمــــــي 

ــرادر      ــا بــ ــد بــ ــاز نايــ ــواهر ســ ــه خــ      كــ

ــين اســــت    ــرآن مبــ ــد نــــص قــ ــه ضــ      كــ
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  بر سنگ مزار

  

          نكويــــــان كــــــه در ايــــــن دنياييــــــداي 

ــنم     ــن خــاك م ــه اســت در اي ــه خفت ــن ك          اي

          عــــــشق جهانــــــست اينجــــــا   مــــــدفن 

          عاشـــــقي بـــــوده بـــــه دنيـــــا فـــــن مـــــن 

          آنچـــــه از مـــــال جهـــــان هـــــستي بـــــود 

          هركـــه را روي خـــوش و خـــوي نكوســـت 

ــات    ــام حيـــ ــه در ايـــ ــانم كـــ ــن همـــ           مـــ

          تــــــا مــــــرا روح و روان در تــــــن بــــــود 

ــستم    ــا بـــ ــت ز دنيـــ ــون رخـــ ــد چـــ           بعـــ

ــاكم م    ــه خــ ــروز بــ ــه امــ ــتأگرچــ           واســ

          بنـــــشينيد بـــــر ايـــــن خـــــاك دمـــــي     

         گــــاهي از مــــن بــــه ســــخن يــــاد كنيــــد 

   

ــد    ــا آييـــ ــه دنيـــ ــد بـــ ــن بعـــ ــا از ايـــ      يـــ

ــرجم،  ــخنم    ايــــ ــيرين ســــ ــرج شــــ      ايــــ

ــا     ــست اينجــ ــشق نهانــ ــان عــ ــك جهــ      يــ

     مـــــدفن عــــــشق بــــــود مــــــدفن مــــــن  

     صـــرف عـــيش و طـــرب و مـــستي بــــود     

     مــــرده و زنــــده مــــن عاشــــق اوســــت     

ــات  بـــــي  ــردم اوقـــ ــما صـــــرف نكـــ      شـــ

ــود    ــن بـــ ــما در مـــ ــدار شـــ ــوق ديـــ      شـــ

ــستم   ــما بنشــــــــ ــاز در راه شــــــــ      بــــــــ

     چــــشم مــــن بــــاز بــــه دنبــــال شماســــت  

ــدمي    ــاكم قـــــ ــه خـــــ ــد بـــــ      بگذاريـــــ

ــد   ــاد كنيــــ ــم شــــ !     در دل خــــــاك دلــــ
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  نكته

  

ــن  ــن ايـ ــع مـ ــه  طبـ ــه چـ ــاكيزه  نكتـ ــت پـ          گفـ

ــر  ــن ملــــك زمــ ــه  دم ايــ ــه مــ ــا بــ ــه تــ           كــ

         غـــــم جـــــان خودســـــت  هركــــسي انـــــدر  

ــه   ــد كــ ـــبعــ ــد مــُــ ــادم كننــ ــه يــ           ردم، همــ

ــرايم   ــه پـــــس از مـــــرگ بـــ ــد   زانچـــ        كننـــ

         دل بـــــه كـــــف غـــــصه نبايـــــد ســـــپرد      

   

ــسوسِ    ــوردن افــ ــود خــ ــهل بــ ــتســ       مفــ

ــسنت و زه   ــز احــــ ــد جــــ ــيچ نداننــــ      هــــ

    فـــــارغ از انديـــــشة نيـــــك و بدســـــت     

ــادم ك     ــه نهـــ ــر بـــ ــت وافـــ ــد رحمـــ     ننـــ

ــد    ــايم كننـــ ــين بقـــ     كـــــاش كمـــــي حـــ

د     اول و آخــــــر همــــــه خــــــواهيم مــــــر  
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  شراب

  

ــالين جــــواني          ابلــــيس شــــبي رفــــت بــــه بــ

ــا  ــار         گفت ــواهي زنه ــر خ ــرگ و اگ ــنم م ــه م  ك

يــــا آن پــــدر پيــــر خــــودت را بكــــشي زار          

يا خـود ز مـي نـاب كـشي يـك دو سـه سـاغر           

لرزيد از اين بـيم جـوان بـر خـود و جـا داشـت           

ــد    ــر دو عزيزنـ ــواهر مـــن هـ ــدر و خـ ــا پـ          گفتـ

ليكن چو به مي دفع شر از خـويش تـوان كـرد                      

ــستي           ــره ز م جــامي دو بنوشــيد و چــو شــد خي

ــد           ــِن تــاك و خداون اي كــاش شــود خــشك ب

   

آراســـته بـــا شـــكل مهيبـــي ســــَر و بـَــــر را      

ــد   ــر را     باي ــه خط ــن س ــو يكــي زي ــي ت بگزين

ــر را       ــينه و س ــود س ــواهر خ ــشكني از خ ــا ب ي

ــر را       ــو نظـ ــالك تـ ــم ز هـ ــه بپوشـ ــا آنكـ تـ

كز مـرگ فتـد لـرزه بـه تـن ضـَـيــغَِم نــَر را       

هرگـــز نكـــنم تـــرك ادب ايـــن دو نفـــر را      

ـــي   ــر را      مـِ ــارة ش ــنم چ ــا وي بك ــم و ب نوش

هم خـواهر خـود را زد و هـم كـشت پـدر را       

زيــن مايــة شــر حفــظ كنــد نــوع بــشر را      
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  مادر

  

          گوينـــــد مـــــرا چـــــو زاد مـــــادر

           مــــــنشــــــبها بــــــر گــــــاهواره 

         دســـتم بگرفـــت و پـــا بپـــا بـــرد     

         يــك حــرف و دو حــرف بــر زبــانم 

          لبخنــــد نهــــاد بــــر لــــب مــــن     

ــستي اوســت    ــن ز ه ــستي م ــس ه          پ

   

ــرفتن آموخــت    ــن گ ــه ده ــستان ب                   پ

                  بيــدار نشــست و خفــتن آموخــت    

ــتن آموخــــت   ــيوه راه رفــ ــا شــ                   تــ

ــت    ــتن آموخـ ــاد و گفـ ــاظ نهـ                   الفـ

ــت     ــكفتن آموخ ــل ش ــه گ ــر غنچ                   ب

                  تا هـستم و هـست دارمـش دوسـت          
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  ۳۱ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  تصويرِ  زن

  

ــ   ــردر كاروانــــ ــر ســــ               سراييبــــ

ــايم ايــــن خبــــر را                  اربــــاب عمــ

              خلــــق شــــريعتا،  گفتنــــد كــــه وا 

              ســـــر از درون مـــــسجد آســـــيمه 

              ايمـــان و امـــان بـــه ســـرعت بـــرق 

               آن يكــي خــاك ،ايــن آب آورد 

              اي را نــــاموس بــــه بــــاد رفتــــه    

              چون شرع نبي از اين خطـر رسـت         

ــود و خلــق وحــشي                 غفلــت شــده ب

              رو را پيچـــــه زن گـــــشاده  بـــــي 

ــب  ــگلش را   ل ــشنگ خوش ــاي ق               ه

              بالجملــــه تمــــام مــــردم شــــهر    

              شـــد درهـــاي بهـــشت بـــسته مـــي  

ــي  ــكارا  مــ               گــــشت قيامــــت آشــ

              طير از وكـرات و وحـش از جحـر          

              اين اسـت كـه پـيش خـالق و خلـق            

ــردم    ــوز مــ ــا هنــ ــن علمــ ــا ايــ               بــ

   

ــشيدند    ــچ كــ ــه گــ ــي بــ ــصوير زنــ             تــ

ــنيدند              از مخبــــــــر صــــــــادقي شــــــ

            نقــــــــاب ديدنــــــــد روي زن بــــــــي 

            تــــــا ســــــر در آن ســــــرا دويدنــــــد 

            رفــــت كــــه مــــؤمنين رســــيدند  مــــي 

ــه ز   ــك پيچـ ـــِگ  يـ ــد ــ ــر او بريدنـ             ل بـ

ــا يــك دو ســه مــشت گ   ـــِب ــدـ             ل خريدن

            رفتنــــــد و بــــــه خانــــــه آرميدنــــــد  

ــير درنــــده مــــي               جهيدنــــد چــــون شــ

            دريدنــــــد پــــــاچين عفــــــاف مــــــي 

            مكيدنــــــد ماننــــــد نبــــــات مــــــي   

ــي    ــاه مــــ ــر گنــــ ــد در بحــــ             تپيدنــــ

ــي    ــه مــــ ــردم همــــ ــد مــــ             جهنميدنــــ

ــي     ــور مــ ــه صــ ــاره بــ ــد يكبــ             دميدنــ

ــي   ــپهر مــــ ــم ز ســــ ــد انجــــ             رميدنــــ

            طــــــــالب علــــــــوم رو ســــــــفيدند 

ــد    ــا اميدنــــ ــك نــــ ــق ملــــ             از رونــــ
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  جهاد اكبر

  

ــب ــرار  در شــ ــساط احــ ــردار  از بــ ــات ســ    التفــ

با نشوه كار خـود سـاخت    تاخت يي ر كس به نشوه ه 

ــاك   ـــتريـ ــدممــُـ ــي فت ديـ ــستم هـ ــشيدم و بـ    كـ

   س مـــزاج موفـــور يــُــــبوافـــور وفـــور گـــشت از 

ــان  ــدنگ ترياكيــ ــازند الــ ــنده ســ ــنگ را ســ    ســ

ــودم    ــات ب ــع م ــك رب ــس زان ي ــه پ ــد ب ــزودم ج    ف

   تــــا ســــيل خــــون نيامــــد ســــنده بــــرون نيامــــد 

ــا    ــدن مــ ــه ريــ ــق كــ ــدبخت  الحــ ــان بــ    ترياكيــ

   

  مــــر   تريــــاك بــــود بــــي بــــسيار بــــود كنيــــاك 

  تــر   حــد خــود فــزون    مــن هــم زدم بــه وافــور از      

ــر      ــر س ــه ب ــرا چ ــد م ــب آي ــبح آن ش ــه ص ــل ك   غاف

ــه  ــبح چونانكــ ــدم صــ ــستراح در مانــ ــضطر مــ   مــ

ــه چــون ـــف وســعت تنــگ شــود قافي ــه م تدـُ ـــب   دبرـَ

  جــــاي تــــو نمــــودم خــــالي مــــن اي بــــرادر تــــا

  جــــز پــــشكل محجــــركــــون نيامــــد   چيــــزي ز 

  !باشــــد جهــــاد بــــا نفــــس يعنــــي جهــــاد اكبــــر  

   

  

* * *  

  
  

  جنده بازي

  

بــازي                 هــر كــس كــه نمــود جنــده

ــوزاك نمايــــدش بالشــــك                  ســ

    

دائـــم بـــه ذَكــَــــر عليـــل باشـــد                 

ــد                 ــل باشــ ــر جبرئيــ ــر دختــ گــ

   

  

* * *  
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  مزاح با يكي از دوستان

  

را گفتم اي کمال مخـور کيـر          تو چند

چون به جوانـب تـو پنـد مـن نـشنيدي           

ــد           ــه داننــ ــير آورد همــ ــر بواســ کيــ

ــزون خــور   ــا اف ــريخرم ــاق بگي          ي حن

    

ــير           ــج بواسـ ــه رنـ ــتال بـ ــشوي مبـ ــا نـ        تـ

      رنج بواسير کـش کنـون کـه شـدي پيـر                   

ــر              ــادي انجيــ ــد از زيــ ــو زايــ درد گلــ

ــاثير؟    ــا تـ ــدر خرمـ ــه قـ ــدارد بـ ــر نـ             کيـ

   

  

* * *  

  
  

  زني انتقاد از قمه

  

ــة قـــشنگي    ــشنو كـــه لطيفـ اســـت           بـ

ــر            ــسين بنگـــــ ــتة شاحـــــ در دســـــ

خواهد كـه كــُــشد ســِنان و خــولي           

ــينه    ــر ز ســ ــرك دگــ ــا          زن آن تــ هــ

ـــه؟           ــن بــِــ ــقيا از ايــ ــدن اشــ كوبيــ

   

ــيش              ــِل معنـ ــت اصـ ــت حقيقـ ــن اسـ ايـ

ــده در پـــيش              ــان تـــرك كفـــن فكنـ كـ

ــويش              ــه خــ ــه كلــ ــه را بــ ــد قمــ كوبــ

ــد ز    ــاد كنــــ ــش            فريــــ ــينة ريــــ ســــ

ــيش؟              ــن بــ ــت از ايــ ــايي و معرفــ دانــ

   

  

* * *  
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  اي خايه

  

ــه بـــه دســـت تـــو اســـيرم          ! اي خايـ

ــد            ـــس بن ــم كــَ ــه تخ ــشود ب ــتم ن دس

         چنــدان نـــشوي تــو خـــوب تــا مـــن     

تـــــا حـــــضرت مـــــستطاِب عـــــالي           

ــابم            ــاع رخ نتــ ــس ز جمــ ــن پــ زيــ

   

يــــــي از جمــــــاع ســــــيرم             بنمــــــوده 

گيــــرم             تــــا بــــادِ  تــــو كــــرده دســــت 

ــو   ــسرت كــ ــرم            از حــ ــس بميــ ن و كــ

ــرم              ــده پيـــ ــشويد، بنـــ ــك بـــ كوچـــ

ــرم     ــه كيـ ــشو بـ ــشدي، نـ ــوب ار نـ !            خـ

   

  

* * *  

  
  

  دوزخ

  

به قدر فهم تـو كردنـد وصـف دوزخ را          

ر بنـده را عـذاب كنـد         خداي خواهد اگـ     

از آن گروه چه خواهي كه از هـزار نفـر           

گير و شـاعر و رمـال               دويستِ  ديگر جن     

   

سـر و عقـرب دو سـر دارد              كه مار هفـت     

ــده    ــرب گزنــ ــار و عقــ ــر درار             ز مــ تــ

            خـوان خـر دارد      اقلّ دويست نفـر روضـه       

خـوان بتـر دارد                 دويست واعظِ  از روضه      

   

  

* * *  
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  حيله

  

ــد    ــده بودنــ ــا آمــ ــر از رفقــ ــشب دو نفــ          ديــ

ــي     ــه گفتـ ــود كـ ــسري بـ ــشان پـ ــراه يكيـ          همـ

ــر اول    ــان نظــــ ــه همــــ ــيده بــــ          از در نرســــ

          گفتم كـه خـدايا ز مـن ايـن قـوم چـه خواهنـد                

ــد      ــرم آين ــر س ــال ب ــو ب ــده چ ــده و خوان           ناخوان

ــن      ــي م ــدند آن دو ول ــشغول ش ــد و م ــرد آم          ن

         مــشغله منــشين  بچــه بــيـُـــغگفـتم تــو هــم اي م  

ــ ــور  پـ ــه پاسـ ــن دلباختـ ــا مـ ــزن بـ          يش آي و بـ

         گفتـــا كـــه ســـر ســـور زدن كـــار جفنگيـــست 

        گفتم سر هرچ آنكـه تـو گـويي و تـو خـواهي              

ــتانم     ــوراب سـ ــو دو جـ ــرم از تـ ــن ببـ ــر مـ          گـ

         يدزيبـــا پـــسر ايـــن شـــرط چـــو بـــشنيد پـــسند 

         ته ورق داد و كــشيديمســخــادم شــد و يــك د 

         پــشت ســر هــر يــك ورقــي يــك عــرقش داد   

ــيش     ــشده بـ ــاني نـ ــه زمـ ــسان كـ ــود بدانـ           پيمـ

ــر      ــه آخ ــدر ك ــر زدم آنق ــن ج ــر زد و م          او ج

         وردند همـه جـز مـن و جـز مـن همـه خفتنـد               خ 

         پاسـي چــو ز شـب رفــت ز جـا جــستم و ديــدم    

         آهـــسته بـــه ســـر پنجـــه شـــدم زيـــر لحـــافش  

ــد    ــان شـ ــلوار و عيـ ــه شـ ــردم از او تكمـ          وا كـ

ــوبي     ــصوص بخ ــع مخ ــردمش آن موض ــر ك          ت

         ســـر گـــرم ذكـــرم بـــر در نـــرمش    هـــشتم  

         ديــــدم كــــه بــــر افتــــاد نفيــــرش ز تكــــاپو  

         وقتــست كــه در غلتــد و باطــل شــودم كــار      

ــست    ــز نتوانـ ــه هرگـ ــه كـ ــسبيدمش آنگونـ          چـ

  در محـــضر مـــن ســـاخته بـــر ماحـــضر از مـــن 

ــدر از مـــن   ــشمانش طلـــب ميكنـــد ارث پـ   چـ

   ن و دل و دانـــش بربـــود آن پـــسر از مـــنديـــ 

   طلبــــي دارنــــد اينــــان مگــــر از مــــن ثابــــت 

ــي    ــه بـ ــا همـ ــد تمنـ ــن  دارنـ ــر از مـ ــد و مـ   حـ

  دل شود اين يك نفـر از مـن         در حيله كه خوش    

ــن    ــدر ازمـــ ــذيرد كـــ ــت نپـــ ــه قلبـــ   كابينـــ

  شـــايد كـــه يكـــي ســـور بـــري معتبـــر از مـــن 

  ثمــر از مــن ضــايع چــه كنــي وقــت خوشــي بــي 

  پيش آي و ورق ده كه كـاله از تـو سـر از مـن                

  بـــستان تـــو يكـــي قـــوطي ســـيگار زر از مـــن 

ــود از او ب    ــه س ــه هم ــرا ك ـــزي ــن ـُ   د ضــرر از م

ــاِر   ــار ورق از وي و چـ    دگـــر از مـــنشـــد چـ

ــتاد     ــود اس ــن ب ــن ف ــه در اي ــادم ك ــن  خ ــر از م   ت

  مـــن بـــدتر از او مـــست شـــدم او بتـــر از مـــن  

  ر از مـن   ـَــ شام آمد و كوتاه شد ايـن جـور و ج           

  كو برده بد از اول شـب خـواب و خـور از مـن               

ــان همگـــي بـــي   ــد حريفـ ــر از مـــن خوابنـ   خبـ

ــاده از ايــن حــال نفــس در ش   ـــمــُـافت   ر از مــنـَ

  وني كــه نهــان بــود چــو قــرص قمــر از مــن كــ 

  آري كــه فــراوان زده ســر ايــن هنــر از مــن      

ــن    ــر از مـ ــث ذكـ ــت دو ثلـ ــسته در او رفـ   آهـ

ــن      ــر از م ــش را خب ــت دل ــه رسيدس ــويي ك   گ

  كــاري كــه نخواهــد شــد حاصــل دگــر از مــن  

ــ  ــا تبــــر از مــــن گــ ــدا بــ ــردار جــ   ردنش تبــ
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ــردم     ــه م ــت آخ ك ــردم و گف ــرو ب ــه ف ــا خاي          ت

          افتـــاده بـــه ســـر پنجـــه شـــاهينةعوچــون صَـــ  

         گفت اين چه بساطست ولم كن پدرم سـوخت         

ــردي      ــو ك ــه ت ــودم ك ــار نب ــين ك ــل چن ــن اه          م

ــي   ــواب نمـ ــسي تركنـــدم در   در خـ          ديـــد كـ

ــتمش آرام     ــي؟ گف ــو فن ــي همچ ــو من ــا همچ          ب

         رســوا مكنيمــان يــك لحظــه مكــن داد كــه     

         اال ام كـــــرد و شـــــيطان لعـــــين وسوســـــه   

ــه،    ــد چـ ــت بگويـ ــا رفـ ــرفتم    تـ ــانش بگـ          دهـ

ــانم    ــه جـ ــو بـ ــالي تـ ــو اي درد و بـ ــان تـ           قربـ

ــردم     ــو ك ــه ت ــي ب ــر همچــو خالف ــار دگ ــر ب          گ

         گذشتــست و سبوييــست شكستــستكاريــست 

         حاالســت كــه يــاران دگــر ســر بــدر آرنــد       

ــست      ــا ني ــاهد م ــسي ش ــرابيم و ك ــستيم و خ          م

         يك لحظه تو اين جوش مزن حوصله پـيش آر          

         تــو گــر بــيش كنــي همهمــه و قــال   دانــي كــه 

         شه فـــرو رفـــتزيبـــا پـــسر از خـــشم در انديـــ 

ــالق   ــد اخـ ــدا نيـــست بـ ــا بخـ ــو گفتـ ــر از تـ          تـ

           بــــده قــــوطي ســــيگار طــــال را    دهگفتــــا 

ــي    ــه ب ــذار ك ــار    بگ ــوم از ك ــارغ ش ــه ف          همهم

         آورد سـر آن سـيمبر از خـواب         شد صـبح و بـر      

         با خـادم مـن گفـت كـه مخـدوم تـو پـس كـو                 

         پژمــرد و در انديــشه فــرو رفــت و بخــود گفــت 

    

  گــويي بــه دلــش رفــت فــرو نيــشتر از مــن        

ــي     ــدر ب ــر ان ــه زي ــده ب ــن   درمان ــر از م ــال و پ   ب

  برخيـــز و بـــرو پـــرده عـــصمت مـــدر از مـــن  

  خـــود را بكـــشم گـــر نكـــشي زودتـــر از مـــن 

   در خـواب در از مـن       غير از تو كـه تـر كـردي         

  حـــق داري اگـــر پـــاره نمـــايي جگـــر از مـــن

  بشنو كه چه شد تا كه زد ايـن كـار سـر از مـن                

  كـــس هـــيچ نديدســـت خطـــا اينقـــدر از مـــن 

  گـــذر از مـــن گفـــتم صـــنما محـــض خـــدا در 

ــن       ــفر از م ــن س ــشو اي ــن و آزرده م ــوم ك   عف

ــن      ــدر از م ــسوزان پ ــشت و ب ــزن م ــز و ب   برخي

ــن      ــصر از مـ ــن آب رخ مختـ ــر ايـ ــود مبـ   بيخـ

ــن      ــشتر از مـ ــوي بيـ ــرمنده شـ ــو شـ ــار تـ   ناچـ

ــن       ــر از مـ ــو كمـ ــل از تـ ــد كفـ ــذار بجنبـ   بگـ

  هم دفع شر از خود كن و هـم دفـع شـر از مـن                

  قطـــع نظـــر از مـــن   بـــدنام كنـــي خـــود را   

  وك و مگــر از مــنبــوامانــده از ايــن حــال بــه  

ــر از مــن گفــتم بخــدا نيــست خــوش اخــالق     ت

ــن     ــحر از مـ ــستاني سـ ــا نـ ــرو تـ ــو نـ ــتم تـ   گفـ

  چــون صــبح شــود هرچــه بخــواهي ببــر از مــن  

   ــو ــه نبـ ــد كـ ــن ديـ ــستر مـ ــندر بـ ــر از مـ   د اثـ

  او داد جــــوابش كــــه نــــدارد خبــــر از مــــن 

  مـن ؟   ديدي كه چه تر كرد در اين بـد گهـر از            
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  آب حيات

  

ــدر  ــوخته آب حيــــات اســــت پــ          ســ

         لـب اسـت    چـرده و شـيرين      وه چه سيه    

ــري    ــانش بـ ــه دهـ ــر بـ ــود گـ          آب شـ

         تـــــا بتـــــوانيش بگيـــــر و بكـــــن    

         نرســــد جــــز بــــه فرومايگــــان مــــي 

ــافتن     ــش يـ ــه دلـ ــود ره بـ ــخت بـ          سـ

         ســـياه  دل،ميـــان  مـــوي،دهـــان تنـــگ 

ــصرف     ــين منـ ــر چنـ ــد و از مهـ          احمـ

ــد     ــتي و بــ ــه ناراســ ــا همــ ــي بــ          دلــ

ــي    ــط مـ ــد غلـ ــر چنـ ــه هـ ــود قافيـ          شـ

   

ــدر     ــت پـ ــات اسـ ــب نبـ ــوخته حـ                سـ

ــون               ســوخته   شــكالت اســت پــدر  چ

ــدر   ــرات اســـت پـ ــوت هـ ــوخته تـ                سـ

ــدر    ــت پ ــالت اس ــوم و ص ــوخته ص                س

ــدر                ســوخته خمــس و زكــات اســت پ

             ســـوخته حـــصن كـــالت اســـت پـــدر 

ــدر   ــين دوات اســــت پــ ــوخته عــ                ســ

               ســـوخته ات اســـت پـــدرجـــنخـــصم  

ــدر    ــات اســت پ ــوخته خــوش حرك              س

               ســـوخته بـــاب لـــواط اســـت پـــدر    
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  زنان انتقاد از قمه

  

           چــــه ميکــــشي خــــودت راقحبــــه زن

         کشتند و گذشت و رفـت و شـد خـاک           

          مــــن هــــم گــــويم يزيــــد بــــد بــــود  

ــر ايـــن کتـــل متـــل چيـــست   ــا دگـ           امـ

         تخــــم چــــه کــــسي بريــــده خــــواهي 

         يــــي کــــه گــــويي آيــــا تــــو ســــکينه 

         کــو شــمر و تــو کيــستي کــه گــويي      

          ؟ تـــــو زينـــــب خـــــواهر حـــــسيني    

ــده   ــسين زنــــ ــشود حــــ ــر نــــ             ديگــــ

ــده     ــف چرنــ ــف و علــ ــاکش علــ            خــ

ــده    ــد کننـــ ــد بـــ ــه يزيـــ ــت بـــ             لعنـــ

ــت  ــدهةويــــــن دســــ ــده آورنــــ              خنــــ

ــ   ـــه هـــ ــا ايـــــن قمــــ ــدهبـــ             اي نابرنـــ

            لندهـَــــــســـــو ايـــــستميريم عمـــــيم گ 

            ندهـَـــــلل قويمــــا منــــي شــــمير اَـَــــ گ 

ــبيل گنــ   ــر ســـ ــره خـــ ـــدهاي نـــ             ! ــــ



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۸

          خجلـــــت نکـــــشي ميـــــان مـــــردم    

ــي   ــال پــ ــگ دوســ ــديدر جنــ          ش ديــ

          از ايــــن همــــه کــــشتگان نگرديــــد    

          در ســــيزده قــــرن پــــيش اگــــر شــــد  

ــي     ــرا مـ ــو چـ ــروز تـ ــش  امـ ــي ريـ          کنـ

ــده   ــاره زنــ ــود دوبــ ــشته شــ          کــــي کــ

ــديم    ــا ببنـــــ ــي بيـــــ ــاور نکنـــــ           بـــــ

         صــــد روز دگــــر بــــرو چــــو امــــروز  

ــل      ــزن گ ــود ب ــش خ ــر و ري ــر س ــي ب          ه

ــه   ــا قمـ ــي بـ ــ هـ ــه کلـ ــويشة  زن بـ          خـ

ــتي    ــزن دو دسـ ــود بـ ــر خـ ــر سـ ــي بـ          هـ

         هــي گـــو کــه حـــسين کــــفن نـــدارد    

         گـــر زنـــده نـــشد عــنــــم بـــه ريـــشت  

   

ـــده    ــل جنــــ ــات مثــ ــن حرکــ             ؟ از ايــ

ــده      ــس رنــ ــرور نفــ ــد کــ ــد چنــ             شــ

ــده    ــرخ کنــ ــار چــ ــو ز زهــ             يــــک مــ

ــاد و دو  ــده هفتـــ ــر فکنـــ ــن زســـ              تـــ

            اي در خــــــور صــــــدهزار خنــــــده   

           بـــــا نفـــــرين تـــــو بـــــر کـــــشنده      

ــده     ــرفه  برنــ ــه صــ ــرط بــ ــک شــ             يــ

ــده     ــوب دنـــ ــرو بکـــ ــشکاف ســـ             بـــ

            هــــي بــــر تــــن خــــود بمــــال ســــنده 

            کــــاري کــــه تبــــر کنــــد بــــه کنــــده 

            زنــــد پرنــــده چــــون بــــال کــــه مــــي 

            هـــــي پـــــاره بکـــــن قبـــــاي ژنـــــده  

            ! گـــر شـــد عــــن تـــو بـــه ريـــش بنـــده 
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  شهر كثيف

  

ــ  ــز گـ ــزي          ه وجـ ــت چيـ ــد و کثافـ گنـ

هــــر کجــــا شــــهر مــــسلمانان اســــت          

ــت      ــه نوشـ ــدر آنکـ ــور پـ ــه گـ ــه بـ          گـ

                                       

    انـــــدر ايـــــن شـــــهر نديـــــدم بنـــــده         

ــده              ــود آکنــــ ــد بــــ ــه و گنــــ  از گــــ

            کيــــــر بــــــر کــــــس زن خواننــــــده 
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  اهللا نوري در هجو شيخ فضل

  

ــ ــالم  كتــــك مــــي   هحجــ ــد االســ          زنــ

ــت او     ــك دسـ ــر  دگنـ ــد  بـ ــر نرسـ           گـ

ــن دو ســه گــر هــيچ              كــدامش نــشد  اي

ــاش    ــردار بــ ــاره  خبــ ــشوي  پــ ــا نــ           تــ

ــود    ــتان بـ ــتم  دسـ ــر كومكـــت  رسـ          گـ

          ور بكنــــــد  پــــــا بميــــــاني  فلــــــك 

          انوزن  ســـختي  بـــود ايـــن پهلـــ چـــك 

ــا  رســـد دســـتش  اگـــر بـــر  فلكـــي             هـ

          ور الــــــك  تنهــــــا كــــــافي  نــــــشد 

          گوينـــد آقـــا  همـــه شـــب زيـــر  جـــل  

          چـــون ببـــرد دســـت  بـــه ســـيخ كبـــاب 

         نرمك  نرمك  به سـر انگـشت  خـويش        

ــارك    ــر شــب  در جــوف پ ــصرا  ه          مخت

          حـــــاال  در حـــــضرت  عبـــــدالعظيم   

ــر   ــاء اهللا  دو روز دگـــــــــ           ان شـــــــــ

          مـــنعش  اگـــر كـــس نكنـــد  بـــي ريـــا  

          لوان جگــــر  نــــازكش  از بهــــر  پــــو 

ــا دســت حــق   شوراســت مجلــس  ــه ب          ك

          هـــر جـــا خـــواهي  بـــه ســـالمت  بـــرو  

ــ    ــد ولـ ــط  شـ ــد  غلـ ــر چنـ ــه  هـ ي         قافيـ

   

          زنـــد نـــك مـــيبـــر ســـر و مغـــزت دگ 

          زنــد دســت بــه نعلــين و چــسك مــي     

          زنـــد بـــا حنـــك و تحـــت حنـــك مـــي 

ــي   ــه هتـــك مـ ــاه حنـــك را بـ ــد گـ           زنـ

ــه تــو و  ــه كومــك مــي هــم ب           زنــد  هــم ب

ــي    ــك مـ ــاي فلـ ــه پاهـ ــوب بـ ــد چـ           زنـ

          زنـــد  ملتفـــتش بـــاش كـــه چـــك مـــي 

ــي    ــك مـ ــه الـ ــك بـ ــوز يكايـ ــد گـ           زنـ

          زنــد  هــم بــه الــك هــم بــه دولــك مــي  

ــي      ــك م ــيده كم ــه پوش ــو چ ــد  از ت           زن

ــي     ــك مـ ــش نمـ ــر ريـ ــر جگـ ــد بـ           زنـ

ــي    ــم دددك مـ ــم دددك ديـ ــد ديـ           زنـ

ــي    ــور كلـــك مـ ــد جـ ــار و صـ ــد يـ           زنـ

ــي    ــك مــ ــيخ در دوز و كلــ ــد شــ           زنــ

ــه درك مـــي   ــا بـ           زنـــد خيمـــه از آن جـ

          زنـــد دســـت تـــصرف بـــه فـــدك مـــي 

ــي     ــك مـ ــه الـ ــد مرتبـ ــد روزي صـ           زنـ

ــي    ــه محـــك مـ ــدان را بـ ــيم بـ ــد سـ           زنـ

          زنــــــد ملــــــت اهللا معــــــك مــــــي   

          دزنــــ شــــيخ ز بيكــــاري ســــگ مــــي 

    

  

* * *   
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  مزاح با يكي از وزيران

  

ات دور اي وزيـــر    ام رنجـــور شـــد از بيـــضه بيـــضه

ــافلم     ــم غـ ــواِل تخمـ ــه از احـ ــد كـ ــاهي شـ ديرگـ

   از همـــان روزي كـــه شـــد بـــا تـــو امـــور خارجـــه 

اي در كـودكي      اسـت كـان را ديـده        اين نه آن خايه     

ــد     ــر آزادي دهنــ ــد را دو روز دگــ ــون جرايــ چــ

ــا شدســــت     ــة خرمــ ــتي دانــ ــدر درشــ ــسبتاً انــ نــ

عاقبــــت چــــشم بــــدِ  مــــردم بــــدو آســــيب زد    

پــاك وافــوري شــدم از بــس كــه گفتنــد ايــن و آن    

ــي    ــدم از تــرس جــان ب ــدارم يــك ق ــر ن ــضه ب ــد    بي بن

بــرد    آنچنــان حــساس شــد تخمــم كــه زحمــت مــي  

ــن حــرف     ــا اي ــرد ب ــن نخــواهي ب ــه درد م ــي ب ــا    پ ه

رحم كرد ايزد كه يك تخمم چنين رنجـور گـشت     

ــس     ــن زحمــت از كيرســت و ب ــاره را اي ــة بيچ خاي

ــود     ــن رب ــار از م ــافركيش يــك شــب اختي ــرِ  ك كي

كون صافي بـود لـيكن ميكـروب سـوزاك داشـت     

ــذت گذشــت     ــه حــالي آن ل ــا ن ــود ي ـــذتي گــر ب لـَ

ــست     ــد آنكــه ديگــر چــرك ني ــحر دارم امي ــر س ه

ــرهم     ــواع م ــد و ان ــتور آم ــسكه دس ــت    ب ــا گذاش ه

هـا كـه كـردم عـذر مـن پذيرفتـه دار     زين جـسارت    

                      

ــر     پرســشي كــن گــاه گــاه از حــال رنجــور اي وزي

اين چنين غفلـت بـود از چـون تـويي دور اي وزيـر     

ــضه  ــر    بيـ ــرزور اي وزيـ ــت پـ ــو ورم كردسـ ام از نـ

ــر     ــشهور اي وزي ــات م ــن اوق ــشته اي ــي گ در بزرگ

 خــواهي جملــه مــسطور اي وزيــر   شــرح آن را ديــد 

يي كـو بـود چـون يـك حبـه انگـور اي وزيـر     بيضه  

ــود از چــشم   ــر    گرچــه ب ــستور اي وزي ــا پيوســته م ه

ــر     ــور اي وزي ــست واف ـــع خوب ــسكينِ  وجــَ ــر ت به

م در دسـتِ  تخـمِ  خـويش مقهـور اي وزيـر   ا  گشته  

ــين پــشـّـه   اي چــون نــيشِ  زنبــور اي وزيــر    از طن

ام جــور اي وزيــر    ات بــا بيــضه  تــا نگــردد بيــضه   

شد شـدي نـورٌ  عـلــي نـور اي وزيـر     هر دو گر مي     

ــه آتــش   ــ جمل ــر   ه ــود از گــور ايــن كــور اي وزي ا ب

خورده بودم كاش آنـشب حـَــب كـافور اي وزيـر     

ــر     ـــلّور اي وزي ــود در جــام بـ همچــو زهــري كــو ب

ــا لــبِ  گــور اي وزيــر     ــا مــن ت زحمــتش باقيــست ب

 بـــور اي وزيـــر   چـــون فـــشارم كلـــه كيـــرم شـــوم 

ــاره    ــن بيچـ ــم مـ ــر تخـ ــد بـ ــر    ريـ ــتور اي وزيـ دسـ

ــر     ــذور اي وزيـ ــند معـ ــاعران باشـ ــاعرم مـــن شـ شـ

   

  

* * *  
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  خر عيسي

  

ــاخبر اســت    ــري ب ــسي اســت كــه از هــر هن    خــر عي

   حركـات  دهن و چابك و شـيرين  لب و خوش   خوش 

   هنــــر انكــــار كنــــد   خــــر عيــــسي را آن بــــي   

   دانـــد هـــيچ نـــشان مـــي   قـــصد راكـــب را بـــي   

ــود      ــر بـ ــه پيغمبـ ــردم همـ ــر مـ ــوارش بـ ــون سـ    چـ

    بــــه ســــفر جــــز بــــا اومــــرو اي مــــرد مــــسافر 

ــشيار    ــدان اي هـ ــه بـ ــال ممـــدوحين زيـــن چامـ    حـ

ــنم     ــر نكـ ــر خـ ــدح دگـ ــدحت او مـ ــز مـ ــن بجـ    مـ

                                     

   هــر خــري را نتــوان گفــت كــه صــاحب هنــر اســت 

ــ كـــم  ــور و پـ ــا رخـ ــاربر اســـت  دو و بـ    تربيـــت و بـ

   خبــر اســت  خرهــاي جهــان بــيةكــه خــود از جملــ 

   كــه كجــا موقــع مكــث اســت و مقــام گــذر اســت   

ــت      ــامبر اسـ ــه پيغـ ــا همـ ــر خرهـ ــدر بـ ــم انـ    او هـ

ــوال   ــه احـ ــورا در همـ ــه تـ ــفر اســـت كـ ــق سـ     رفيـ

   كــه چــو مــن مــادح بــر مــدح خــري مفتخــر اســت  

   جــز خــر عيــسي گــور پــدر هرچــه خــر اســت        

                                     

  

* * *  
  

  

  ترسم مي

  

ــد د  ــدر ب ــاران آنق ــدهز ي ــار مــي  ام ي    ترســم  كــز ي

   هــا خطرناكنــد و ترســيدن از آن واجــب  اپوييشــ 

   شـكن مـردم    نه از مار و نه از كژدم نه زيـن پيمـان            

   ترسـم نـه از مـار و نـه از شـيطان نـه از جـادو                   نمي 

    دآيـ  اصـرار كـار از دسـت مـردم بـر نمـي             چو بـي   

ــي  ــراوان گفتن ــا    ف ــتمش ام ــد گف ــا هــست و باي    ه

    

   ترسـم   كـز كـار مـي      ام به بيكاري چنان خو كـرده      

   ســمتر ولــي بــا ايــن خطرنــاكي مــن از دســتار مــي 

   ترســم  آزار مــي  ديــن خلــق   از آن شاهنــشه بــي  

   ترسـم   غم خود را به يك سو هشته از غمخوار مي          

   ترسـم   چه كار آيد ز دست من كـه از اصـرار مـي             

   ترســم ي چــه ســازم دور دور ديگرســت از دار مــ 

                             

  

* * *  
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ـَـزَب   خر و ع

  

ــا   ــي از در بــ ــذار عزبــ ــد گــ غ         شــ

ــهوت غالـــب   ــان غايـــب و شـ          باغبـ

          سر درون كرد و به هرسو نگريـست        

ــدكي از چــپ و از راســت دويــد            ان

          ور كــسي نيــز بــه بــاغ انــدر بــود      

ــمع و بــصر    ــشده را س          آري آن گم

         آدمي پيش هوس كور و كـر اسـت         

         او چه داند كه چه بد يا خوب است         

         الغـــرض بنـــد ز شـــلوار گرفـــت    

         در اسـت   بود غافـل كـه فلـك پـرده         

         ندهـــد شـــربت شـــيرين بـــه كـــسي 

          نــــيش ميــــسر نــــشود نـــوش بــــي  

          ناگهـــان صـــاحب خـــر پيـــدا شـــد 

         بانگ برداشت بـر او كـاي جـا پـيچ           

ــ  ــة هللاگفـــــ ــدم! ت المنـــــ           ديـــــ

ــايي    ــك مينـــــ ــذارد فلـــــ          نگـــــ

                                     

          ديــــد در بــــاغ يكــــي مــــاده االغ  

          خـــر بـــسته بـــه ميـــل طالـــب  مـــاده 

          ا بدانــد بــه يقــين خــر خــر كيــستتــ 

ــد    ــالي ديـ ــر خـ ــر خـ ــاغ را از سـ           بـ

          بنــده بــه پــيش خــر بــود  هــوش خــر 

          بــــود انــــدر گــــرو گــــادن خــــر  

          !هركه دنبال هوس رفـت خـر اسـت         

          كــه بــر او مطلــوب اســتبينــد آنــرا  

          مــاده خــر را بــه دم كــار گرفــت     

          ها در پـس ايـن پـرده در اسـت           پرده 

ــسي     ــردد مگ ــت نگ ــه در آن ياف           ك

          نيــست صــافي كــه مكــدر نــشود     

ــا وا شــــد              مــــشت بيچــــاره خرگــ

!          ؟ گفتــا هــيچ چــه كنــي بــا خــر مــن 

ــدم     ــون فهميــ ــيچ كنــ ــي هــ           معنــ

ــايي    ــه فراغــت گ ــم ب ــه خــري ه           ك
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  قصة بامــزه

  

           گــوش كــن كآمــدم امــشب بــه نظــر 

ــب غــرب    ــدر آن ســال كــه از جان            ان

ــت   ــا برخاســ ــيس از دل دريــ            انگلــ

ــا     ــدان وغـ ــه ميـ ــت بـ ــاي بگذاشـ            پـ

           گـــــاري ليـــــره ز آلمـــــان آمـــــد  

           جنـــبش افتـــاد در احـــزاب غيـــور     

ــدارم    ــته طاعـــت ژانـ ــسيخترشـ            گـ

ــدت ديــن      ــه از وح ــد ك ــه گفتن            هم

           اهـــل ري عـــرض شـــهامت كردنـــد 

           ليك از آن ترس كه محـصور شـوند         

           الجــــرم روي نهادنــــد بــــه قـــــم    

ــول     ــدودي پــ ــده معــ ــصد عــ            مقــ

ــم از جم   ــن هـ ــودم مـ ــشان بـ ــه ايـ            لـ

ــا     ــا رفقـ ــن بـ ــم از درد وطـ ــن هـ            مـ

ــاب     ــر از احب ــع دگ ــك جم ــن و ي            م

           اي يافتـــــه مـــــاوا كـــــرديم كلبـــــه 

ــراب    ــست و خ ــه و م ــسته و كوفت            خ

           سرده و آن يــك در جــوشيكــي افــ 

ــود    ــانش ب ــر چــه در انب ــر كــسي ه            ه

           همـــه خفتنـــد و مـــرا خـــواب نبـــرد  

           ســاعتي چنــد چــو از شــب بگذشــت 

ــره   ــره خـــ ــيده نـــ ــدم آن ســـ            ديـــ

           گويــد آهــسته بــه گوشــش كــه اميــر 

           سـت  اخالقـي  حـسي و بـد     اين چه بـي    

           اخــالق بــدي تــو كــه همــواره خــوش 

ــزه    ــا مـ ــن بـ ــر از ايـ ــصه ديگـ ــ قـ            رتـ

           شد روان سـيل صـفت آتـش حـرب          

ــت    ــا برخاســ ــر دنيــ ــشي از ســ            آتــ

ــا    ــان آمريكــ ــلح جهــ ــافظ صــ            حــ

           بــــه تــــن مــــردم ري جــــان آمــــد 

ــور   ــه مــ ــد در النــ            آب داخــــل شــ

           ي مانــد و دگــر عــده گريخــتا عــده 

ــدين     ــك متحــ ــد كمــ ــرد بايــ            كــ

ــويم چـــه قيامـــت كردنـــد             چـــه بگـ

ــوند   ــه ز ري دور شــ ــود الزم كــ            بــ

           يك يك و ده ده و صـد صـد مـردم            

ــول     ــر مجهــ ــاقي ديگــ ــصد بــ            مقــ

           جــــزء آن جمــــع پريــــشان بــــودم  

ــي  ــا    مـ ــه كجـ ــدانم بـ ــك نـ            روم ليـ

            ديــه خــرابشــب رســيديم بــه يــك 

ــرديم     ــم وا كـ ــاوه ز هـ ــا تـ ــا و پـ            پـ

           اين به فكر خور و آن در پي خـواب          

           عــده اي نــاطق و جمعــي خــاموش    

           خورد و در يك طرف حجـره غنـود         

ــرد   ــاب نبــ ــزل نابــ ــواب در منــ            خــ

           خواب بـر چـشم همـه غالـب گـشت           

           رفتـــــه در زيـــــر لحـــــاف پـــــسره 

           !تخــت بگيــر ،مــرگ مــن لفــت نــده 

           !سـت  رفته يك ثلث و دو ثلثش باقي       

ــد    ــور ب ــد اينط ــه ش            اخــالق شــدي  چ
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           من چو بـشنيدم از او ايـن تقريـر شـد            

ــشنيدم    ــو بــ ــق نكــ ــه از خلــ            هرچــ

           !معنــي خلــق در ايــران ايــن اســت     

ــشتر از   ــه دم بيــ ــدهركــ            خلــــق زنــ

                                 

ــر    ــالم پيـــ ــرم عـــ ــوان در نظـــ            جـــ

ــان ديـــــدم     ــين رفيقـــ ــال بـــ            عمـــ

           !بــين اســت بــد بــود هركــه بــه مــا بــد 

نــد           قــصدش آن اســت كــه تــا بــيخ ك 
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  انتقاد

  
ــيد              ــالم خورشــ ــه عــ ــاز برتافــــت بــ بــ

ــساد               ــانون فـــ ــه كـــ ــد برافروختـــ شـــ

ــواب   ــر خـ ــور              تافـــت بـ ــالم، نـ ـــه عـ گـ

ــد               ــه شـــ ــر از ولولـــ ــاق پـــ روي آفـــ

شــــير برخاســــت پــــي صــــيد غــــزال              

قحبـــه بــــُخل بـــه رخ غـــازه كـــشيد              

مردمـــــان در تـــــك و پـــــو افتادنـــــد              

ــروع              گــــشت بــــي  ــاز شــ ــاطفتي بــ عــ

آمـــد از خانـــه بـــرون شـــير فـــروش              

كاســــــب دزد بــــــه بــــــازار آمــــــد              

ــيخ    ــضرت شـ ــرون حـ ــد بـ ــالم              شـ االسـ

شــــركتِ  خــــود را در مــــال يتــــيم              

هـــــا              صـــــف كـــــشيدند پدرســـــوخته 

ــت               ــب اســ ــج و ثعــ ــستنِ  رنــ روز آبــ

مـــن همـــه دشـــمن روزم كـــه بـــه روز              

اي خوشا شب كـه پـس از سـاعت پـنج               

مــــردم از شــــر هــــم آســــوده شــــوند              

   

بــــر رخ خلــــِق جهــــان تيــــغ كــــشيد              

ــاد                ــاق افتــــ ــه در آفــــ ــِش فتنــــ آتــــ

 بـــه جـــوش آمـــد مـــور             بـــاز جنبيـــد و 

ــد               ـــَله شـ ــي يــ ــن ز گيتـ ــت و امـ راحـ

ــتقبال               ــود اســـ ــعوه نمـــ ــاز از صـــ بـــ

ــشيد               ــازه كــ ــسده خميــ ـــرچة مفــ غــَــ

ــ   و بنهادنــــد             رو بــــه هــــر بــــرزن و كــ

يافــت حــرص و ولــع و جهــل شــيوع              

ــه دوش               ــر از آب بــ ــير پــ ــوزة شــ كــ

طالـــــب مـــــزد، ســـــر كـــــار آمـــــد              

ــام               ــا از حمـــ ــسته حنـــ ــش را بـــ ريـــ

شـــــفقتي دانـــــد بـــــر حـــــال يتـــــيم              

ــه    ــم دوختـ ــصِب هـ ــر منـ ــشم بـ ــا              چـ هـ

اي خوشا شب كه فراغت به شـب اسـت                        

كنــــــد انــــــواع جنايــــــت بـُـــــــروز              

     ظلـــم عاطـــل شـــود و خـــسبد رنـــج             

ــوند               ــوده شــ ــحبت بيهــ ــارغ از صــ فــ

   

* * *  
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  قلب مادر

  

ــام  ــه عاشــــق پيغــ              داد معــــشوقه بــ

ــد   ــدم از دور کنــ ــا بينــ ــر کجــ              هــ

ــضب   ــاه غــ ــا نگــ ــد بــ ــود زنــ              آلــ

ــد    ــرک کنــ ــرا تــ ــه مــ              از در خانــ

ــنگ   ــادر س ــده   م ــا زن ــت ت ــت دل              س

             نشوم يـک دل و يـک رنـگ تـو را            

             گــر تــو خــواهي بــه وصــالم برســي  

ــدري  ــينه تـــــنگش بـــ              روي و ســـ

ــاز آري    ــنش ب ــه م ــونين ب ــرم وخ              گ

ــي   ــق بـــ ــار  عاشـــ ــرد ناهنجـــ              خـــ

ــرد   ــاد ببــ ــادري از يــ              حرمــــت مــ

ــه خــاک    ــد ب ــادر را افکن ــت و م              رف

             قـــصد ســـر منـــزل معـــشوق نمـــود 

ــين    ــه زمـ ــورد دم در بـ ــضا خـ              از قـ

             وان دل گرم که جـان داشـت هنـوز         

             از زمــين بــاز چــو برخواســت نمــود  

ــون    ــه خ ــشته ب ــز آن دل آغ ــد ک              دي

ــراش    ــت خـ ــسرم يافـ ــت پـ              آه دسـ

   

ــو    ــادر ت ــد م ــا مــن جنــگ کــه کن              ب

ــگ     ــين پرآژن ــرچين و جب ــره پ              چه

             بـــر دل نـــازک مـــن تيـــر خـــدنگ 

ــن قلماســنگ                 همچــو ســنگ از ده

             شهد در کـام مـن وتوسـت شـرنگ           

             تـــا نـــسازي دل او از خـــون رنـــگ 

             خـوف و درنـگ      يد اين ساعت بي   با 

             دل بـــرون آري از آن ســـينة تنـــگ 

             تــــا بــــرد ز آينــــه قلــــبم زنــــگ  

             عـصمت و ننـگ      نه بل آن فاسق بـي      

ــه ز ننـــگ    ــاده و ديوانـ ــره از بـ              خيـ

              بدريــد دل آورد بــه چنــگ  ســينه 

ــه کفــش چــون نارنــگ     ــادر ب              دل م

ــگ  ــوده شــد او را آرن ــدکي س              و ان

ــاد از کـــف آن بـــي                فرهنـــگ اوفتـ

ــتن آن آهنــــــگ   ــي برداشــــ              پــــ

              آهنـــگآيـــد آهـــسته بـــرون ايـــن 

ــنگ   آ  ــه س ــورد ب ــسرم خ ــاي پ              خ پ

   

  

* * *  
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  مزاح با يكي از وزيران
  

ــضه   ــارك بيــ ــرا از مبــ ات دور              وزيــ

يكــي چــون پــُـــر ز بــاد و درد گــشته              

ــادي در ســر اوســت              نمــي  ــم چــه ب دان

ــشته               ــار گـ ــاد و دم سرشـ ــان از بـ چنـ

ببايـــــد بنـــــد كـــــردن پيكـــــر او              

ــضه   ــه بيـ ــه جعبـ ــر داري بـ ــدي              اگـ بنـ

يكــــي را از بــــراي بنــــده بفرســــت              

ام چــاق              كـه از لطـف تــو گـردد بيـضه     

ـــني از بيــضه  گيــري              ام گــر دســت كــُ

ــال  ــاالت              كمــ ــا آن كمــ ــسلطنه بــ الــ

ــا آ  ــرهم              ن ورم بـــ ــه دارو و مـــ  همـــ

ــد               ــده مالي ــم بن ــه تخ ــن ب ــس روغ ز ب

ســتش بــه تخــم مــن بــود بنــد             دو مــه د 

ــداً               ــه عم ــد ك ــين باش ــن چن ــان م گم

ام خــُــرد               خواهد كه گـردد بيـضه       نمي  

ــشتش               ــضه م ـــر شــود از بي ــا پــُ ــا ت و ب

   

ــور              ــروز گـــشت بيـــضه رنجـ ــرا امـ   مـ

ز جفت خـود بـه صـورت فـرد گـشته               

كه با جفتش نگنجد در يكـي پوسـت                       

ســـاالر گـــشته              كـــه پنـــداري ســـپه   

ــر او              ــاد از سـ ــرون رود بـ ــا بيـ ــه تـ كـ

هــا داشــتي زيــن پــيش چنــدي              كــز آن 

بــــراي بنــــدة شــــرمنده بفرســــت              

به صحت جفت و از علت شـود طـاق               

ــري               ــضه نگيـــ ــت بيـــ ــي علـــ الهـــ

ــضه    ــالج بيـ ــدر عـ ــده انـ ــات              شـ ام مـ

ــويي از     ــدر م ــه ق ــم             ب ــشد ك ــم ن تخم

الـــسلطنه بـــر تخــم مـــن ريـــد              كمــال 

نيـــازد دل ز دســـت افتـــاده بـــر كنـــد               

ــي   ــل مـــ ــداواً              تعلـــ ــد در مـــ نمايـــ

ام خـورد               چنان دانم كـه خواهـد بيـضه         

دارد درشــتش              از ايــن رو دوســت مــي 

   

  

* * *  
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  بهشت و دوزخ

  

  

ــسارند رســول ديــد كــه جمعــي گســسته           اف

         بهشت و دوزخي آراسـت بهـر بـيم و اميـد            

         مــن از جحــيم نترســم از آنكــه بــار خــداي 

ــار و   ــده ز م ــش گزن ــرب و آت ــر دارد عق          ت

         جحـيم قهــر الهــي اسـت كانــدر ايــن عــالم   

         به قـدر وسـعت فكـر تـو آن يگانـه حكـيم              

         عبــدالبطن بــراي ذوق تــو شــهوت پرســت 

         فهمـي  از آن نماز كه خود هيچ از آن نمـي          

          مــــر خــــداي عــــالم راتفــــاخري نبــــود  

   

          به چاره خواست كشان ربقه در رقاب كند        

          كــه دعــوت همــه بــر مــنهج صــواب كنــد  

          نه مطبخي است كه در آتـشم كبـاب كنـد           

          خــداي خواهــد اگــر بنــده را عــذاب كنــد  

          به خـوي بـد و فعـل بـد عقـاب كنـد             تو را    

          ســخن ز دوزخ و فــردوس در كتــاب كنــد 

          حــديث ميــوه و حوريــه و شــراب كنــد     

ــد     ــساب كن ــره اكت ــده و به ــه فاي ــدا چ           ؟ خ

          كه چون تو ابلهي او را خـدا حـساب كنـد            

   

  

* * *  
  

  

  رم

  

باشـد كـه اهـل مـُــلك مـا     يا رب اين عادت چه مي     

ــوش     ــد خ ــوب و برخيزن ــم خ ــا ه ــشينند ب ــه بن جمل

ــسي     ــدن در مجلــ ــعِ  وارد شــ ــان در موقــ همچنــ

در دمِ  در اين يكي بر چپ رود آن يك بـه راسـت     

ــ  ر زبــــــان آرنــــــد بــــــسم اهللا بــــــسم اهللا را   بــــ

ــروه     ــن گ ــا اي ــود ام ــد ب ــت و آم ــت رف ــه وق اينك

ــن يكــي چــون مــي   ــشيند دگــري ور مــي  اي جهــد    ن

فرضـــاً انـــدر مجلـــسي گـــر ده نفـــر بنشـــسته بـــود    

ــي     ــس ز در رم م ــتن از مجل ــرون رف ــاهِ  بي ــد    گ كنن

كننــد    چــون بــه پــيشِ  در رســند از همــدگر رم مــي 

ــيِش رو گهــي از پــشتِ  ســر رم مــي    ــد    گــه ز پ كنن

ننـــد   ك از دو جانـــب دوختـــه بـــر در نظـــر رم مـــي  

ــانور رم مـــي    ــا از جـ ــده يـ ــا جـــن ديـ كننـــد    گوييـ

كننـــد    در نشـــستن نيـــز يـــك نـــوع دگـــر رم مـــي  

ــي       ــشتر رم م ــه بي ــم گ ــاه ك ــت گ ــا دو نوب ــد    ت كنن

ــر ده    ــود ه ــي وارد ش ــون يك ــي چ ــر رم م ــد     نف كنن
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انـــد    گـــويي انـــدر صـــحنه مجلـــس فنـــر بنـــشانده  

انـــد    نـــام ايـــن رم را چـــو نادانـــان ادب بنهـــاده     

بــــر رم مطلقــــاً معمــــول نيــــست    از بــــراي رنــــج 

ــي    ــصل مـ ــد رم مفـ ــري از در آيـ ــر وزيـ ــود    گـ شـ

ــراز     ــدارد احتـ ــود نـ ــنس خـ ــواني ز جـ ــيچ حيـ هـ

ــرِ  كامگــار     ــن داده مي ــر م همچــو آن اســبب كــه ب

ــن اســب ســياه مخلــص اســت     ــا كــارِ  اي ــه تنه    رم ن

                       

ــي    ــا م ــي پ ــون يك ــي   چ ــر رم م ــد روي فن ــد    نه كنن

كننــــد    بيــــشتر از صــــاحبانِ  ســــيم و زر رم مــــي 

ــنج   ــراي گــ ــد از بــ ــا تواننــ ــد    ور رم مــــي تــ كننــ

كننــد    جــا اهــل مجلــس معتبــر رم مــي     ديگــر آن 

كننــــد    ايــــن بــــشرها از هيــــوالي بــــشر رم مــــي  

كننـــد    كننـــد و بـــا خبـــر رم مـــي خبـــر رم مـــي بـــي 

ــي     ــر رم م ــل خ ــم مث ــن مملكــت ه ــردمِ  اي ــدك م    نن

                       

  

* * *  
  

  

  انتقاد از حجاب

  

ــد   ــوه آب كنــ ــه جلــ ــاب دارد و دل بــ       نقــ

ــهر بــ    ــه ش ــست  ه فقي ــل ني ــاب ماي ــع حج       رف

      چونيــست ظــاهر قــرآن بــه وفــق خــواهش او 

ــه گــرگ   از او د  ــرد ك ــوال ك ــد س ــل نباش       لي

      كـــس ايـــن معمـــا پرســـيد و مـــن ندانـــستم

ــت       ــانور اس ــدام ج ــران ك ــت اي ــر مل ــه غي       ب

      كجاســت همــت يــك هيــأتي ز پردگيــان     

ــت     ــاب معرف ــد ب ــر رخ زن س ــاب ب ــتنق       اس

ــي را       ــروه مفت ــن گ ــه اي ــود ك ــاب ب ــي نق       بل

      به زهد گربـه شبيهـست زهـد حـضرت شـيخ            

ــردد     ــر گ ــي ت ــه كم ــت گرب ــر ز آب دس       اگ

ــرد دور      ــر بگي ــت ت ــود دس ــاط ز خ ــه احتي       ب

      كــسي كــه غافــل از ايــن جــنس بــود پنــدارد 

ــوه بـــي   ــر جلـ ــاهللا اگـ ــوذ بـ ــد نعـ ــاب كنـ       نقـ

      چرا كه هر چـه كنـد حيلـه در حجـاب كنـد              

ــد     ــواب كنـ ــسير ناصـ ــاطن و تفـ ــه بـ       رود بـ

ــ  ــله ب ــر دلي ــد  ه ــره را مجــاب كن        كــه شــد ب

      هر آنكه حل كند آنـرا بـه مـن صـواب كنـد              

      كـــه جفـــت خـــود ناديـــده انتخـــاب كنـــد؟ 

ـــردوار ــه مـَـ ــرده را جـــواب كنـــد ركـ       خ پـ

      اب كنـد  كجاست دست حقيقـت كـه فـتح بـ          

ــك      ــا مال ــردم م ــصف م ــه ن ــد  ب ــاب كن       الرق

ــد      ــاب كن ــه آن جن ــشبيه ب ــه ت ــه گرب ــه بلك       ن

ــش    ــر خ ــد و ب ــسي تكان ــد ـَيكب ــتاب كن       ش ش

      چــو شــيخ شــهر ز آاليــش اجتنــاب كنــد      

ــد        ــذاب كن ــه را ع ــر گرب ــه ه ــه آب پنج       ك
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      ماهي حـوض  ه  ولي چو چشم حريصش فتد ب      

ــنم    ز  ــرا خطــاب ك ــانم ت ــه خ ــرس ك ــن مت       م

      حيــرتم ز كــه اســرار هيپنوتيــسم آموخــته بـ  

      نقـــاب مـــي گردنـــد زنـــان مكـــه همـــه بـــي 

      بدســت كــس نرســد قــرص مــاه در دل شــب 

ــروز    ــوش و رخ بف ــرده عــصمت بپ ــز پ ــو ني       ت

ــرده     ــن پ ــدال ازي ــه اعت ــست   ب ــايي ني ــا ره       ه

ــدرد ا   ــم بـ ــب   ز هـ ــرة شـ ــاي تيـ ــن ابرهـ       يـ

                         

ــد      ــود را درون آب كن ــه دم خ ــا ب ــينه ت       ز س

ــشيره    ــه هم ــرس ك ــد  از او بت ــاب كن       ات خط

ــدار را بــ      ــه بي ــهر ك ــه ش ــد ه فقي ــواب كن       خ

ــد     ــراب كنـ ــه را خـ ــازد و آن خانـ ــو بتـ       بگـ

      حــساب كنــد اگــر چــه طالــب آن جهــد بــي  

      بهل كه شيخ دعا چـو عوعـوي كـالب كنـد            

      مگـــر مـــساعدتي دســـت انقـــالب كنـــد     

ــ   ــه پ ــاق و كوچ ــد وث ــاب كنئ ــاه و آفت       ر از م
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  اشك شيخ

  

      هـــاي ديـــده شـــيخ نعـــوذ بـــاهللا از آن قطـــره

      ام كـه بـه دريـاي هنـد جـانوري اسـت              شنيده 

      حس به روي خـاك افتـد        به ساحل آيد و بي     

      شود ز تابش خورچشم او پر از قـي و اشـك            

      چو گشت كاسه چشمش پر از ذُباب و هـوام          

ــوزنده   ــده سـ ــه آب ديـ ــز  بـ ــر ز آتـــش تيـ       تـ

      چو اشك اين حيوان است اشك ديده شـيخ         

                         

      ها كه از ايـن آبِ  كـم خـراب كنـد         چه خانه  

      يـاب كنـد     كه كسب روزي بـا چـشمِ  اشـك          

      دو ديــده خيــره بــه رخــسار آفتــاب كنــد      

ــد     ــاب كن ــر لع ــده پ ــب مگــس دي ــراي جل       ب

      بـــه هـــم نهـــد مـــژه و ســـر بزيـــر آب كنـــد 

ــشـّـه كبــــاب كنــــد         تــــن ذُبــــاب و دل پــ

      مــرو كــه صــيد تــو چــون پــشه و ذُبــاب كنــد 
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  يشدرو

  

                    شـعور درويـشي    یکيست آن ب  

                    کنــد هــيچ گفتگــو بــا کــسنــه 

                    کنـــــد ســـــفيهانهیکارهـــــاي 

ــوامـــثال  ــرم تمـــوزی در هـ                     گـ

               در عـين سـَــورتِ  سـرما        ليک

                                                        

                    هميشه به لب بـود خـاموش       که 

                   به حرف کسان نمايد گـوش      نه 

                    عادت و مخـالف هـوش      خارق 

                    پــشم افکنــد بــر دوش  خرقــة 

ــن  ــن ت ــد از ت ــه نماي ــوش  برهن                    پ
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  فقيه

  

ــود فقيهــ ــه صــدر مجلــس درسینشــسته ب        ب

       تراش و قلم برگرفت و مـَـن عـَــن کـرد          قلم 

       ز طـالب ايـن ديـد و گفـت بـا دگـران              یيک 

   

      ب خـود مـن ديـد       لفظ عــَـن اندر کتـا     یبجا 

       ترديـد  ی کـه داشـت درآن بـاب انـدک         سپس 

ــاب  ــد    جن ــن بکني ــه ع ــرد جمل ــن ک ــا ع        آق
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  التجار مشاعره با ملك

  

  : گفتايرج اين رباعي را. ملك التجار خراساني بوقلموني به ايرج وعده كرد ولي نداد

  

  

      اقــوال پــر از مكــر و فــسون تــو چــه شــد      

ي      هــا كــه بــر مــن داد     بــا آن همــه وعــده    

                             

ــو چــه شــد        ــد بــرون ت ــاف ز حــد و ع       الط

ــد        ــه ش ــو چ ــون ت ــد بوقلم ــه ش ــو چ ــاز ت       غ

                      

  

  

  جواب ملك التجار

  

ــود    ــاز نمــ ــب غــ ــان طلــ ــرج ز خراســ       ايــ

      غافــــل بــــود او كــــه غــــاز بــــا بوقلمــــون 

                                         

      بــــاب طمــــع و آز بــــه مــــن بــــاز نمــــود  

      چـــــون دانـــــه نبـــــود پـــــرواز نمـــــود     

                                                                        

  

  

پاسخ ايرج

  

  

      حيفـــست كـــه خلـــف وعـــده آغـــاز كنـــي

ــون   ــا بوقلمـــــ ــتن هزارهـــــ ــا داشـــــ       بـــــ

                                         

ــي       ــاز كنـ ــود بـ ــر خـ ــرا از سـ ــعر مـ ــا شـ       بـ

ــي     ــاز كنـــ ــون نـــ ــك بوقلمـــ       از دادن يـــ
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  جواب ملك التجار

  

  

  

ــر شـــهبازت     ــوانم اگـ ــزد خـ ــه سـ       اي آنكـ

      چــون صــرفه نبــردم از تــو غــازي همــه عمــر  

                      

      طوطيـــست همـــي كلـــك شـــكر پـــردازت  

      هرگـــــز نـــــدهم بوقلمـــــون و غـــــازت    

                                         

  

  

پاسخ ايرج

  

  

ــوني    ــام بوقلمــــ ــو تمــــ ــده تــــ       اي وعــــ

ــادت   ــل آبـــ ــروت وكيـــ ــه ثـــ       از آن همـــ

                                         

      يـــــــادآر از آن وعـــــــده در بيرونـــــــي   

ــوني       ــي اي ك ــي ده ــن نم ــه م ــاز ب ــك غ       ي
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  مثنوي زهره و منوچهر

  
ــبح نتاب ــصــــ ــوز آفتــــــ دهيــــ اب          هنــــ

ــازه  ــش تــ ــلِ  آتــ ــو ي گــ ــشك بــ ي          مــ

ر          هولــــــــه بــــــــادِ  ســــــــحمنتظــــــــر 

ه          چــــشم و چــــراغ ســــپا  يرخــــ مــــاه 

          و نــــشان در جمــــالري شمــــشصــــاحب 

ــم  ــق سردوشــــ  نجــ ــك عاشــ          اش يِ  فلــ

ــن  ــه  ريـ ــبه چكمـ ــو شَـ ــشان چـ          اش   و رخـ

          كالهــــــش لبــــــه بــــــر دورِ دوختــــــه 

          بــــر گــــردنِ  جــــان هــــا كمنــــدبافتــــه 

ــرده  ــامِ  او  كــــ ــدر نــــ ــوچهر پــــ           منــــ

          و برآمـــــد ز خـــــوابديـــــ بمالچـــــشم 

ــو روروز  ــوشِ  آد چــ ــهيزِ  خــ ــودنــ           بــ

ــت  ــه مخواسـ ــ بـ ــرام ليـ ــقِ  مـ          ِ  دل و وفـ

         هـــاي فـــزون از شـــمار    زهـــوسچـــون 

          طلـــب كـــرد و تفنـــگ و فـــشنگاســـب 

ــ رفــت           شي كنــد هــر چــه مــرال اســت و م

  

         نـــــرگس ز خـــــوابدهيـــــ نـــــشده دوا

        ي ز شــبنم بــه چمــن دســت و رو   شُــسته 

ــا  ــهتـ ــد كـ ــدان خـــشك كنـ ــري رو بـ          تـ

ــنا  ــاه  بيــ ــو مــ ــت چــ ــه ِوجاحــ          اول بــ

         هــــــاللفشير ظــــــِزي مـِـــــــهمبنــــــده 

        اش ي طلبكـــــارِ  هـــــم آغوشـــــزهـــــره 

ــ  ــي هخفنـ ــيكـ ــه  ري شـ ــر تكمـ ــه هـ         اش  بـ

ــهِ     وان  ــكلِ  مـ ــر شـ ــه بـ ــ لبـ ــبهكيـ          شـ

         بنــــدليِ  كمنــــدش شــــده واكــــسنــــام 

        انـــــدام او  از شـــــاخِ  گـــــلتـــــر ازهتـــــ 

        تــــــر از آفتــــــاب   رخِ  تابنــــــدهبــــــا  

ــاد در  ــدمتِ  عـــ ــروِ  خـــ ــودي گـــ          نبـــ

         رســـانَد بـــه شـــامشيِ  خـــوشِ  خـــوروز 

ــيچ  ــكار هــ ــز شــ ــي جــ ــودش هوســ          نبــ

ــ تاخــت  ــحرا پ ــه ص ــِ  نخجي ب ــگري          و رن

        شيِ  خـــــويِ  توانـــــايِ  بـــــازويبرخـــــ 
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ــزا ــ ني طرفـــ ــبحزيـــ ــاه  در آن صـــ          گـــ

ــه  ــاز  آلهــــ ــدِ  نــــ ــشق و خداونــــ           عــــ

ــپ            آمــــــــوختني عاشــــــــقي وشهيــــــ

ــسته  ــود  خـ ــارِ  خـ ــده در كـ ــاجز شـ           و عـ

ــستگ خواســت  ــر خ ــه ب           آرد شكــستي ك

ــ            كنــــديبــــاغِ  گُــــل و گــــردشِ  ريســ

         انيـــــ  ز  بـــــر كـــــسوِت افالك كنـــــد 

          آراســــت بــــه شــــكلِ  بــــشرشتنيــــخو 

ــد  ــرود آمــــ ــود فــــ ــِه خــــ           از آرامگــــ

ــز  ــريـ ــار  ي درختـ ــشمه سـ ــبِ  چـ ــه لـ           بـ

ــت  ــارگر ريـــ ــشت در او كـــ ــر گـــ          ِ  نظـــ

ــرزه  ــادي بلــــــ           در اعــــــــصابِ  اوفتــــــ

ــه گــشت  ــ ب ــه صــد دل اســ كي ــه ب          ري دل ن

          دهــد دل بــه بــاد  بــاره  كيــ كــه  رفــت 

ــه خــود خلقــتِ  عــشق از منــست گفــت            ب

         مي عنـــــصُِر اَفالكـــــيكـــــي كـــــه مـــــن 

         ر جهــــــان عــــــشق مــــــنم د آلهــــــه 

          شـــــومداي اگـــــر آشـــــفته و شـــــمـــــن 

          كــــه از پنجــــه مــــن زاده اســــتعـــشق  

ــا  ــو  بـ ــر دعـ ــن اگـ ــشتي مـ ــديِ  كـُـ           كنـ

ــه  ــن   خوابگــ ــشِت مــ ــود مــ ــشق بــ          ِ  عــ

ــار  ــه دايتـــ ــ از آن دام كـــ ــنمميـــ           تـــ

          و زارش كــــــنمي نهــــــم در وعــــــشق 

          كـــشم بـــر گـــل و بـــر گـــوش اودســـت 

         ِ  مــــني گوشــــة ابــــروكيــــِ  جنــــبش 

          كــــه بــــشر را بــــه هــــم انــــداختممــــن 

         شي تــوانم كــه كــنم كــارِ  خــو    خــوب 

ــره ــزُهــ ــالوني  ِمهــ ــرِ  خــ ــاهي دختــ          مــ

ــآدم  ــه انيــــ ــداز  را بــــ ــت گــــ         محبــــ

ــرمن  ــوختن  خــــ ــشر ســــ ــاء  بــــ         ِ  اَبنــــ

ــه  ــود  والــ ــارِ  خــ ــو افكــ ــفته چــ          و آشــ

          دو سـه سـاعت كـشد از كـار دسـت             كي 

ــازه  ــلتــ ــاغ   ز گــ ــشت ِدمــ ــديگَــ          كنــ

ــرد  ــه خاك كـــ ــر ِمقنَعـــ ــه ســـ ــ بـــ         انيـــ

         گـــذرهـــاني كـــرد ز كنيِ  زمـــيســـو 

ــت  ــود   رفـ ــوچهر بـ ــه منـ ــو كـ ــدان سـ          بـ

         افتــــاد بــــه چــــشمِ  ســــواريِ  وچــــشم 

ــ تي آركارگرســــــــت  ــرريــــــ         ِ  نظــــــ

         از رخِ  شـــــــاداب اوديـــــــ پررنـــــــگ 

ــو  در  ــراكِ  جـــ ــمِ  فتـــ ــانِ  ِدل خـــ         ريـــ

ــ  ــ اُلوهاديــــ          اوفتــــــادشيِ  خــــــوتيــــ

ــا  ــع ني ــه ض ــشتن اســت يفي چ ــون گ          و زب

        مي خــــــاكي چــــــه زبــــــونِ  پــــــسراز 

ــن چ  از  ــه م ــه ب ــ چ ــود ارهي ــ ش ــوانني          ج

ــ  ــداشيپــ ــوم انيِ  خــ ــوا شــ ــه رســ          همــ

         شـــكنِ  زلـــفِ  مـــن افتـــاده اســـت    وز 

ــا  ــت بـ ــه درشـ ــس چـ ــران پـ ــد؟ي دگـ          كنـ

ــن ؟  زاده  ــشتِ  مـ ــزَد انگـ ــون گَـ ــن چـ          مـ

ــ رهِ  ادر  ــنم  نيـــ ــوان افگـــ ــازه جـــ          تـــ

         اســـت شـــكارش كـــنم  ي غزالـــطُرفـــه 

ــا  ــردتــــ ــوشِ  او بپــــ ــرِ  او هــــ          از ســــ

ــ  ــا يم ــشَدش س ــوصــفت هي كـَـ ــني س         ِ  م

ــق  ــاختم  و دلعاشـــــ ــم ســـــ         دادة  هـــــ

        شي از عــــشق گرفتــــارِ  خــــوســــازمش 
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ــه  ــامگرچـ ــنم  ي نظـ ــش كـ ــت غالمـ           اسـ

ــا  ــو نيـ ــت و قـ ــه را گفـ ــرد دلي همـ           كـ

ــرد  ــز و ع ك ــان عج ــ نه ــو اني ــازِ  خ          شي ن

          پــــسرِ  مــــاه و هــــوري ســــالم اگفــــت 

ــر و بگزيا  ــشر بهتــــ ــ ز بــــ ــر دهيــــ          تــــ

          كـــه پـــس از خَلـــقِ  تـــو خَـــالقِ  تـــويا 

ــيا  ــو بهـــ ــ مني تـــ ــوهيـــ ــاغِ  بهـــ          ي بـــ

         اتيـــِ  ســـرِ  زلـــفِ  عـــروسِ  ح  نيچـــ 

ــه  در  ــل و فاختـــ ــسن گـــ ــنِ  حـــ           چمـــ

          شـوخ و شـنگ     يـي   تـو ِخلقـت شـده      بسكه 

ــز  ــگ آورد  كـ ــه رنـ ــاز چـ ــو بـ ــسِ  تـ           پـ

          نداشـــتيي صـــفاچين هـــ تـــو جهـــايبـــ 

ــصد  ــا دارقـ ــو چ يِ  كجـ ــام تـ ــ و نـ          ستيـ

          گــــامزيــــ از آن تيــــي فــــرود آكــــاش 

          ســـبزه مـــن و تـــو بـــه هـــمنيـــ ســـر ادر 

         بيــــ چمــــنِ  دلفرنيــــ اســــت امغتــــنَم 

ــاخ  ــشـ ــه    ي گلـ ــبزه ِنـ ــره سـ ــه سـ ــا بـ           پـ

         نيـــ كـــن  آن رشـــته بـــه قرپـــوسِ  زبنـــد 

ــواه  ــم    يخـ ــه هـ ــه بـ ــر پنجـ ــنم اگـ          افكـ

ــا  ــو نهــ ت ــا   ي ت ــن پ ــفِ  م ــر ك ــودي ب           خ

ــ  ــن   ايـ ــرِ  دوشِ  مـ ــه سـ ــا بـ ــه پـ ــه بنـ           كـ

          در بــــــرمايــــــروح ب  و ســــــبكنــــــرم 

ــه  ــبوســ ــ نيري شــ ــت بــ ــمار ي دهمــ          شــ

ــوه  ــاني و بكـــ ــابـــ ــر ي پـــ ــو مبـــ          ِ  آهـــ

ــرم  ــسار گـــــ ــود روز  دلِ  كوهـــــ           بـــــ

ــح  ــاب  فيـــ ــرِ  آفتـــ ــز اثـــ ــود كـــ           بـــ

ــ  ــاد  جناايــــ ــ ز دم  بــــ ــمارتيــــ           ِشــــ

         از شـــــغلِ  نظـــــامش كـــــنممنـــــصرف 

ــستقل    داد  ــد مـ ــرأت و شـ ــود جـ ــه خـ          بـ

ــهيه  ــي منـــ ــويـــ ــه آوازِ  خـــ         شي داد بـــ

         دورِ  تــــويِ  نكــــويِ  بــــد از روچــــشم 

ــه  ــن نبلكـــ ــ ز مـــ ــسندزيـــ ــر دهي پـــ         تـــ

ــو  ــ خالهمچــ ــو قيــ ــشتاق تــ ــده مــ          شــ

ــه  ــ  غنچــــ ــنِ  فَرهــــ ــرخِ  چمــــ         ي ســــ

        نـــــــــــاتيِ  رخِ  كاي دالراِ خـــــــــــال 

         بــــه رخَــــت تاختــــهيدي و ســــفســــرخ 

ــه خلقــتگــشته  ــو عرصــه تنــگ   ب         كــنِ  ت

ــسن  ــرد  حـ ــب بـ ــه قالـ ــه چـ ــان را بـ         ِ  جهـ

         نداشـــــتيي آب و هـــــواديـــــِ  امبـــــاغ 

ــ دل ادر  ــو چ  نيـ ــرامِ  تـ ــوه مـ         ستيـــ كـ

ــز  ــبِ  اكـ ــ لـ ــتان نيـ ــشمه سـ ــاممي چـ          كـ

         صــبحدمنيــر ا دميــي بــه هــم آ خــوش 

ــايا  ــ در آر از ركي  شَــــهِ  مــــن پــ         بيــ

         گــــل انــــدر وســــطِ  ســــبزه بــــهشــــاخ 

ــت  ــرِ  ز جفـ ــزن از سـ ــ بـ ــ نيـ ــر زمـ         ني بـ

ــفِ  دســــت ركــــاب  وز           كــــنمي دو كــ

ــرم  ــگـ ــا ي كنـ ــن جـ ــودي در دل مـ         ِ  خـ

ـــر  ــن سـُـ ــوشِ  مـ ــور از دوش در آغـ          بخـ

ــات  ــه زمـــ   تـ ــبزه بـ ــو سـ ــسترمني چـ          گـ

ــصه  ــقــ ــد نيري شــ ــت صــ ــزار  كنمــ         هــ

ــصه  ــمغــ ــشم  هــ ــور يچــ ــو مخــ         ِ  آهــ

         دســــــت بــــــدار از شــــــكارآهوكــــــا 

ــد  ــاب ِ  ي از آن روكاه ــل آب و ت         چــو گُ

ــر  ــش  بـــ ــت بنـــ ــر زلفـــ ــارندي ســـ          غبـــ
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          اگـــر بـــا دلِ  خـــود شـــور كـــنيخـــواه 

ــا  ــشن نيـــ ــه بـــ ــوچهر از اودي همـــ           منـــ

          دلـــش ســـاده بـــودِ  جـــوان همچـــوروح 

ــه  ــدك گرچـ ــد انـ ــه قـ ــودي بـ ــزون نمـ           افـ

ــشمكش  ــشق ندكـــ ــِ  عـــ ــوزدهيـــ           هنـــ

          عجـــــبي اي همـــــه نـــــوش لبـــــبـــــا 

         يگري در او روحِ  ســـــــــــپاهبـــــــــــود 

ــرم  ــواب الجـــ ــب جـــ ــدادي از حجـــ           نـــ

         اديـــــ ز شَـــــهدِ  زدهي چـــــسبييگـــــو 

ــره  ــرد   زُهـ ــاز كـ ــخن سـ ــاره سـ ــر بـ           دگـ

ــا  ــل مكــــن   يكــ ــوب تعلّــ ــسرِ  خــ           پــ

ــر  ــرا امهــ ــن درود ي مــ ــو از مــ ــه تــ           بــ

ــبح  ــه اصـ ــ بـ ــنيـ ــ و اي خُرمـ ــننيـ           چمـ

ــح  ــه گرانــــ  فيــ ــد كــ ــي نباشــ          ي كنــ

         كــــدگري بــــر نهمــــهي مفــــشار الــــب 

          فــــشارياريــــ لــــب لعلــــت چــــو ببــــر 

         ِ  او را شكـــــستي برســـــد ســـــرخايـــــ 

ــهآن  ــو را ا كـ ــ تـ ــگ داد نيـ ــنِ  تنـ           دهـ

         ي همـــــي كــــه تـــــا بوســـــه فَـــــشان داد 

          و كــــمشي بـــ ي بـــ هيـــ  بـــه ده ثان گـــاه  

ــاه  ــي گـ ــش يكـ ــه ببخـ ــوي بوسـ          شي ز خـ

ــه  ــ اول ز لــــــب آبوســــ ــه درديــــ           بــــ

           تراســـتنيِ  كـــدامليـــ مني ببـــحـــال 

ــاز  ــو ابـ ــ چـ ــوابنيـ ــ ندي گفـــت و جـ          ديـ

          زد و بنــــد ركــــابش گرفــــت  دســــت 

         دي كـــشنشيـــ نخـــواه از ســـرِ  ز خـــواه 

ــر  ــشهـــ ــبزه دراز دهي دو كـــ ــر ســـ           ســـ

         دلـــت گفـــت همـــان طـــور كـــنهرچـــه 

ــ  ــدي نچيهــ ــش ِمهــــر از او  امــ          بــــه دلــ

        ِ  بــــت و بــــاده بــــودليــــ از ممنــــصرف 

         از شــــانزده افــــزون نبــــود  يِ  وســــال 

ــستلــــــذت  ــشيِ  مــــ ــوزدهي نچــــ          هنــــ

ــز  ــكـ ــش نرســـ ي مـ ــب دهيِ  نوشـ ــه لـ          بـ

        يِ  دل بــــــــاختن و دلبــــــــر مــــــــانع 

         نـــــدادي و خطـــــابي ِخطـــــابافـــــتي 

ــب  ــور زاد  لــ ــسرِ  حــ ــبِ  آن پــ ــه لــ          بــ

        رد آغـــــــاز كـــــــي دلبـــــــرزمزمـــــــه 

         تأمـــــــل مكـــــــنريـــــــ عمــــــل خ در 

ــيب  ــب نينـــ ــ و از اســـ ــرود؟ييايـــ         ! فـــ

ــا  ــنمبــ ــن آرا صــ ــني چمــ ــو مــ          همچــ

ــابر  ــيصـــ ــان و ســـ ــيخت كمـــ         ي كنـــ

ــِگ  ــي طبرنــ ــر  يعــ ــود مبــ ــبِ  خــ          ز لــ

ــِگ  ــي طبرنـــ ــد از ويعـــ ــراري كنـــ          فـــ

         كنـــدش ســـرخ تـــر از آنچـــه هـــستايـــ 

ــگ داد  وان  ــرورِ  گلرنــ ــان پــ ــِب جــ          لــ

ــستاني بـــــدهگـــــه  ــه ِبـــ         ي همـــــي گـــ

ــگ  ــيريـ ــم  ي سـ ــشت هـ ــن پـ ــه زمـ          بوسـ

        شي بوســــه بــــي از مــــدِت ســــمــــدتش 

         كـــــشد از نـــــاف ســـــري ثـــــانبوســـــه 

         تــو باشــد رواســت  ليــ دو هــم ار مهــر 

ــدازور  ــدر دم ييِ  خــ ــن انــ ــه تــ ــ بــ         ديــ

ــر  ــان و رگِ  شهيـ ــت  جـ ــوابش گرفـ         خـ

ــه زمدر  ــ بغــــلِ  خــــود بــ         دي كــــشنشيــ

ــر  ــ دو زده تكهــ ــاز  هيــ ــجِ  نــ ــر آرنــ          بــ
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ــد  ــوازقـــ ــاذي متـــ ــدي و محـــ           دو خَـــ

          هـــر دو شـــده گلگـــون و گـــرمعـــارض 

ــشق  ــده  عــــ ــل شــــ ــه آزرم مقابــــ           بــــ

ز          طنــــــاز بــــــه انــــــواعِ  نــــــازهــــــره 

ــه   ــه زتُكمـ ــ بـ ــوريـ ــه بـــودشي گلـ           هرچـ

ــافـــتي  ــا بـ ــترشي كلَهـــي چـــو بـ           خوشـ

ــت  ــش  دسـ ــرقش كـ ــسمت فـ ــه دو قـ          دي بـ

ــو  ــد و ت  يمـ ــرم افتـ ــه نـ ــاري كـ ــرممـ           گـ

         د كــــِف آن دســــت كــــه بــــا مهــــر زاز 

          كـــــه بوســـــد ز رخِ  فـــــرخشرفـــــت 

ــورد  ــضا خـــ ــه اعـــ ــان جملـــ           اوي تكـــ

          شـــودي كـــز آن بوســـه فنـــا مـــ   ديـــد 

ــد  ــه ديــ ــد  كــ ــامش كنــ ــه تمــ          آن بوســ

         ديـــــ آمـــــد پدي تـــــن او چنِدشـــــبـــــر 

ــرد  ــبـ ــب  ي كمـ ــود را عقـ ــورتِ  خـ           صـ

ــره  ــ از ازهـ ــه بـــ نيـ ــاب شـــ ي واقعـ د          تـ

ــر  ــهـ ــه نچي رطَبـ ــي را كـ ــت ينـ ــه وقـ           بـ

         ؟ي ز مـــن رخ  زچـــه بـــر تـــافت   گفـــت 

ــوا دل  ــه هـــ ــري بـــ ــتيِ  دگـــ          ؟ي داشـــ

         غيـــ تـــو تي رخَـــم ار آختـــه بـــود  بـــر 

ــر نخــورد  جــز  ــن س ــه م ــو كــس از بوس           ت

          اخـــم مگـــر مـــن بــــدم   ي چـــه كنـــ  زا 

ــن  ــه ا مـ ــه بـ ــ كـ ــوبنيـ ــاي خـ          ميي و رعنـ

ــگ  ــاده ام ا ريــ ــو افتــ ــار يِ  تــ ــازه كــ           تــ

ــوب  ــخـ ــست؟ ني ببـ ــراپام هـ ــه سـ ــد بـ           بـ

          خـــدا نقـــص بـــه مـــن داده اســـت؟چيهـــ 

ــا           ِ  مـــنيِ  فـــرح زايماي ســـر و ســـ نيـ

         قـــــدرنـــــدي كـــــه انـــــدازه بگييگـــــو 

ــا  ــي ني ــهوت وآن يك ــ از ش ــرمكي          ز ش

         دو طــــرف مــــسأله مــــشكل شــــدهبــــر 

         بــــــر او دســــــت تَمتّــــــع درازكــــــرد 

ــا  ــشود بــ ــشِت عطوفــــت گــ ــرِ  انگــ          ســ

ــاله از ســـرش كـــج  ــد و برداشـــت كـ          شـ

        دي از آن فــــرق بــــه قلــــبش رســــيبرقــــ 

         نــــرمي جهــــد آخــــر از آن مــــوبــــرق 

ــرق  ــيِ  لطبــــ ــه ميقــــ ــوچهر زد بــــ         نــــ

ــِگ  ــوچهر پررنـــ ــ منـــ ــشديـــ          از رخَـــ

         اوي نُــــكِ  ســــر تــــا بــــه نــــك پــــااز 

ــوس  ــ  بوالهــ ــوا مــ ــر بهــ ــودي و ســ          شــ

         از شـــــغلِ  نظـــــامش كنـــــدمنـــــصِرف 

ــس  ــپـ ــانش دو ي عرقـ ــه جـ ــرم بـ ــ گـ         ديـ

!        ب اللعجــــــي داشــــــته ي دلــــــطرفــــــه 

         دو لـــــبش آب شـــــد انيـــــ مبوســـــه 

         شــــود  بعــــد بــــه شــــاخِ  درخــــت آب 

ــه  ــر  بلكــ ــوب تــ ــن خــ ــ ي ز مــ         يافتيــ

        ي نمــــك انگاشــــتي لــــب مــــن بــــايــــ 

        غيـــ ِدريي كـــه ز مـــن بوســـه نمـــا   بـــه 

ــ  ــ اچكسيه ــورد  ني ــر نخ ــن ب ــه م ــور ب          ط

         كـــــه چـــــرا آمـــــدم؟ي ملـــــولبلكـــــه 

ــ  ــشقيدختركـــــ ــي عـــــ         مييداي و شـــــ

         شـــــكارديـــــاي نريـــــگ نيـــــ از ابهتـــــر 

ــ  ــو ع كي ــِر م ــ س ــست؟ بي ــضام ه          در اع

ــ  ــسچيهـ ــت؟ ي كـ ــاده اسـ          مثـــل مـــن افتـ

ــا  ــر و ســـ   نيـ ــزا سـ ــرح افـ ــنيماي فـ          مـ
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ــا  ــب و انيـ ــ لـ ــه و انيـ ــ گونـ ــي بنيـ          مينـ

ــا  ــر و اني ــ س ــني ــ و انهي س ــن ني ــاقِ  م           س

ــا  ــ گــل و اني ــ گــردن و اني ــاف مــنني           ن

ــا  ــر و ا نيـ ــسـ ــانه و انيـ ــ شـ ــنيـ           امنهي سـ

         ِ  دگـــــرزيـــــ مـــــرا هـــــست دو چبـــــاز 

ــاِ  درونِ  دلِ  راز  ــرسنيچپـــــــ           مپـــــــ

          پــــرده بــــس آوازهــــانيــــ در اهــــست 

ــون  ــا چـ ــنهم پـ ــساط  ي بـ ــر بـ ــرب بـ           طـ

          ســـبزه برقـــصم چنـــان  نيـــ ســـرِ  ابـــر 

ــز  ــريــ ــه  يِ  پــ ــبزه ِلــ ــشود ســ ــن نــ          ِ  مــ

          نهـــم ز طـــرب  بـــر ســـر گـــل پـــاچـــون 

ــر  ــر اگـ ــ ِبجهـــم از سـ ــر آننيـ            گـــل  بـ

ــص  ــا  رقـ ــر گلهـ ــدر سـ ــن انـ ــاغيِ  مـ           بـ

          و رخـــــشان تـــــنمريـــــ بـــــود نَبـــــسكه 

          تــــرا خــــوب بــــود در نظــــر   زانچــــه 

ــر  ــكر اســت    ه ــسل و ِش ــه ز جــنس ع           چ

         ي همـــــي دو ســـــه بوســـــه نَـــــِستانتـــــا 

          از مـــن فـــِره يـــي بـــستان  بوســـه ا تـــو 

ــاز  ــننـ ــرم !  مكـ ــگل تـ ــو خوشـ ــن ز تـ          مـ

ــ  ــر   ينـ ــگل تـ ــو خوشـ ــاد تـ ــط افتـ          ي غلـ

ــم  ــناخـ ــده !  مكـ ــم بـ ــه عرضـ ــوش بـ          گـ

         يـــي مـــن سوســـه  گفتـــهنيـــ در استيـــن 

          نهــــم ي ســــر آن مــــ گــــري  دبوســــه 

ــن  ــرا بمـــ ــه تـــ ــدهي نـــ ــنمي ِول مهـــ          كـــ

          بوســــه عــــذابت كــــنم  ي نــــدهگــــر 

          ببخـــشا بـــه مـــن  ،  رفـــتي غلطـــينـــ 

ــر  ــرد   بـ ــور كـ ــن جـ ــه مـ ــر گفتـ ــو اگـ           تـ

ــيب  ــمِ  چ ينــــ ــون قلــــ ــيِ  همچــــ         مينــــ

ــا  ــرم ا ني ــفِ  ن ــ ك ــن  ني ــاق م ــلِ  چ          كف

ــا  ــنيـ ــكمِ  بـ ــن ي شـ ــافِ  مـ ــكنِ  صـ          شـ

ــ  ــافنهيســــ ــر  از آي صــــ ــهيي تــــ          امنــــ

         از آنهــــا خبــــر چي نــــدهم هــــ كــــت 

ــا از  ــه پــ ــاف بــ ــفتِ  نــ ــرسنيي صــ          مپــ

ــه  ــري دنغمـــ ــد اگـــ ــ زنـــ ــازهانيـــ          ســـ

ــ در و داز  ــشاط  واريــــــ ــارد نــــــ         ببــــــ

ــز  ــشان كــــ ــد نــــ ــام نمانــــ ــر پــــ          اثــــ

ــرم  ــه  نـ ــرك بـ ــن از كـ ــه تـ ــن بـ ــرم مـ          تـ

ــبكدر  ــالي ســــــ ــه  امي تــــــ         ِ  پروانــــــ

ــ  ــانم ز چيهـــ ــا نرســـ ــه گلهـــ ــ بـــ         انيـــ

ــه رو رقـــص  ــت بـ ــعاع اسـ ــراغيِ  شـ         ِ  چـ

        راهنميــــــ دهــــــد از پــــــسِ  پ نــــــور 

         مــــــن باشــــــد از آن خــــــوبتربوســــــه 

ــه  ــ بوسـ ــه شـ ــر اســـتنيري مـــن از همـ          تـ

        ي همـــــي كـــــار نـــــداننيـــــَ تِ  الـــــذّ 

ــربـــد  ــاز ســـرِ  جـــاش ،  شـــد اگـ ــ بـ !        ه ِنـ

ــن  ــ مـ ــسن و وجاهـ ــو در حـ ــرم ز تـ         ت سـ

        ي از همــــه عــــالم ســــرزيــــ همــــه چدر 

ــت  ــو مفـ ــواهم ز تـ ــده ،  نخـ ــم بـ         ! قرضـ

ــر  ــ  گ ــرض ده ــن ق ــه م ــو ب ــه ي ت ــي بوس         ي

ــه  ــر،ي دلحظـ ــس م  گـ ــو پـ ــه تـ ــ بـ         دهميـ

ــر  ــدهگـ ــ ي نـ ــل مـ ــه دوِئـ ــنمي بوسـ         ! كـ

         عطَـــــشِ  عـــــشق كبابـــــت كـــــنم   از 

ــخن دور  ــت ســـ ــد نزاكـــ ــد از حـــ          شـــ

ــو ا مــن  ــ چــه كــنم عــشق ت          طــور كــردني
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          كـــه نگفـــتم تـــو بـــده بوســـه مفـــتمـــن 

         از چـــــه كنـــــي ســـــد دِر داد و ســـــتد؟ 

         ريــــــ بــــــده  منفعــــــتش را بگقــــــرض 

         ريـــــ لـــــب مـــــن بوســـــه مكـــــرر بگاز 

ــدم   از  ــه قـ ــا بـ ــن تـ ــرِ  مـ ــ سـ ــرهكيـ           سـ

         آن تـــــــو بـــــــود دِره و مـــــــاهورِ    از 

          بچــــري طــــرفش را كــــه بخــــواههــــر 

         ستيــــِ  تــــرا مــــانع و محظــــور نشيعــــ 

ــدانور  ــو نـ ــه كنـــي تـ ــ ، ي چـ ــ گاديـ          !ريـ

          شــــو و مــــن شــــكارادي تــــو صــــزيــــخ 

ــن  ــنم   مـ ــو رم كـ ــه ز تـ ــكارم كـ ــه شـ           نـ

          كـــــه مـــــن از هـــــوا  نـــــدازي بريـــــت 

         ِ  تــــو هــــر ســــو دومريــــِ  تي ز پــــمــــن 

          مـــراينـــي بـــه هـــم ِنـــه كـــه نب   چـــشم 

ــر  ــرا آ گــ ــو مــ ــي تــ ــ و پيــ ــدايــ          ي كنــ

          طـــاق و جفـــتي كـــه زنـــاوريـــ بگيـــر 

ــر  ــجــ ــ ي بزنــ ــايــ ــرده ي نزنــ          يــــي بــ

ــاه  ــي گــ ــ نيكــ ــ از آن رزيــ ــاگيــ           هــ

ــ  ــو   يبـ ــران سـ ــن بپـ ــر از مـ ــني خبـ          ِ  مـ

ــ شــو وزكــج           ِ  روان پــشتِ  هــمي جــوني

          خـــود از چـــشمه پـــر از آب كـــنمـــشت 

ــصه  ــن خــ    غ ــن م ــر ت ــور گ ــدسي مخ           ش

ــا  آب  ــه پــ ــا بــ ــن تــ ــر مــ ــاش از ســ           بپــ

         رهنيــــ و تنــــگ اســــت مــــرا پنــــازك 

ــست  ــدپــ ــه پي و بلنــ ــ همــ ــوددايــ           شــ

          ســـــر نهانـــــت كنـــــدي بـــــسكـــــشف 

ــاه  ــرو  گـ ــر ابـ ــت بـ ــش دسـ ــني  بكـ          ِ  مـ

ــاق  ــه و برگطــ ــده بوســ ــ بــ ــتريــ           جفــ

ــي   ــتد مـــ ــده در داد و ســـ ــد فايـــ         !رســـ

ــ هـــم ازود  ــنيـ ــه د قـــرض گـ ــزارم نـ         ريـ

ــون  ــر بگ   چ ــد ار س ــر رس ــه آِخ ــه ب ــ ك         ري

         چراگـــــاهِ  تـــــو آهـــــو بـــــره هـــــست 

ــشمه  ــ نزدچــــ ــلِ  دور آنكيــــ          و تــــ

ــر  ــوب هـ ــلِ  خـ ــه بي گُـ ــ كـ ــوريابيـ          بخـ

        ستيـــــ و نـــــاطور ناِنعيـــــ بـــــود تمـــــر 

ــ  ــ از ااديـــ ــتاد گنيـــ ــره اســـ ــ زهـــ         ريـــ

ــن  ــ  مـ ــه پـ ــر بـ ــدوم سـ ــذار ي بـ ــن گـ         ِ  مـ

         تـــــو فـــــراهم كـــــنميِ  پـــــازحمـــــت 

         كــــــنم جابجــــــانهي و در ســــــرميــــــگ 

ــت  ــو روم   ريـ ــو رود آن سـ ــر سـ ــو هـ  !        ِ  تـ

ــن  ــان  م ــو پنه ــوم ا ز ت ــش ــه هــا ني          گوش

        ي دهمـــــت هرچـــــه تمنّـــــا كنـــــيمـــــ 

         نـــه بـــا حـــرف مفـــت،  گـــروِ  بوســـهبـــا 

        !يــي كــرده ي هــر چــه كنــ، ي رخــخــوب 

        ِ  دو انگــــــشت بنــــــه در ِخفــــــانيبــــــ 

        ِ  مــــني بــــزن بــــر هــــدفِ  رو  نــــرم 

         بپــــاش از ســــرِ  مــــن تــــا قــــدم    آب 

ــر  ــسـ ــه پـ ــن ي بـ ــاب كـ ــه و پرتـ ــن ِنـ         ِ  مـ

ــت  ــ  رخـ ــن كـ ــرده مـ ــو كـ ــدسيِ  اتـ          شـ

ــست  ــ در اهـ ــس نيـ ــار بـ ــا ي كـ ــه هـ          نكتـ

ــر  ــود نتـ ــه شـ ــ كـ ــن كيـ ــه تـ ــسبد بـ          بچـ

ــه  ــه آنچــ ــت هو نهفتــ ــاســ ــوددايــ          شــ

         كنــــــدتيــــــِ  پــــــسِ  پــــــرده عناراز 

ــاه  ــرِ  گ گـ ــم زن سـ ــه هـ ــ بـ ــنيسويـ         ِ  مـ
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ــاه  ــ بگــ ــايــ ــ شي پــ ــه بوســ ــراي كــ           مــ

ــر  ــت گــ ــد مطلبــ ــه كنــ ــذر از بوســ           گــ

         ِ  مــــننيي  دســــت بــــه پــــاي ببــــرگــــر 

          دســــت راي نبــــرنيي بــــه پــــا نــــاف 

ــر  ــرگـ ــت ي ببـ ــ دسـ ــست يتخَطّـ ــه بـ           بـ

         ريــــ بــــه زي و زمــــاني روايــــ بگــــاه 

ــه  ــر آر  گـ ــوه بـ ــبِ  كـ ــه لـ ــ بـ ــاميـ          ي هـ

ــبزه  ــده   ســ ــار آمــ ــه بــ ــازه بــ ــر تــ           نگــ

          فــــــصل بهــــــاران بــــــود   سرســــــره  

ــو  ــر   همچـ ــال و پـ ــوش بـ ــه خـ           دو پروانـ

ــت  ــور   دس ــر خ ــر آن س ــم داده ب ــه ه          مي ب

ــه  ــبلكـــ ــرامِ  زمـــ ــوني ز اجـــ          مي رد شـــ

          در آفــــــاقِ  نــــــور ميي نمــــــاريســــــ 

ــاش  ــو   ب ــوشِ  ت ــن م ــه و م ــون گرب ــو چ           ت

         ريـــ صـــفت ورجـــه و گـــازَم بگ  گربـــه 

ــل  ــوطفـ ــن   شـ ــانِ  مـ ــه دامـ ــسب بـ           و خُـ

          ســــرِ  زلفــــم  طلــــبِ  مــــشك كــــناز 

ــه  ــادورجـ ــزن  ي و شـ ــشكن بـ ــن و بـ           كـ

          بكـــش بـــر شـــكمِ  صـــافِ  مـــن دســـت 

ــاچ           ِ  مــــننيمي ســــنهي كــــن از ســــ مــ

          گلــم بــو كــن و چــون مــل بنــوش همچــو 

ــه  ــو غنچـ ــاز شـ ــده كـــن و بـ           صـــفت خنـ

ــم  ــِقلِقلَكـــ ــشگان بگي مـــ ــ ده و ِنـــ          ريـــ

          و دگــر بــاره طلــب كــرد بــوس    گفــت 

ــره   از  ــرو گــ ــر ابــ ــده بــ ــضب افكنــ           غــ

          چـــو بـــا زُهـــره كنـــد گفتگـــو خواســـت 

ــتن  ــه از نــــاز بــــود   خفــ           مژگــــانش نــ

ــ رخ  ــرم پـ ــو بـ ــرا شي چـ ــس گـ ــو واپـ          تـ

ــ  ــت  يمــ ــر لبــ ــشت ادب بــ ــم انگــ          زنــ

ــه  ــورتركـ ــ ي خـ ــِف سـ ــننيمي از كـ         ِ  مـ

ــشكن  ــينـــ ــردي از بـــ ــست راي ِخـــ          بـــ

         زنمـــت پـــشتِ  دســـتي گـــل مـــتركـــه 

ــاه  ــول گــ ــده كــ ــولي بــ ــ بگي و كــ         ريــ

        ي صــــدا چــــدي بــــه دلِ  كــــوه بپ تــــا 

         و روغـــــــن زدهوســـــــتهي و پيصـــــــاف 

ــوز  ــوردن  ي پــ ــر خــ ــ  ســ ــودنارايــ          بــ

ــحر   داده  ــادِ  ســ ــفِ  بــ ــر كــ ــان بــ          ِعنــ

        مي بــــه هــــم گــــاه ز هــــم بگــــذرگــــاه 

        مي روحِ  مجــــرد شــــو يكــــي دو هــــر 

         بــــــه دوري نظــــــرِ  مــــــردم خــــــاكاز 

ــوش  ــو مـــ ــوشِ  تـــ ــار در آغـــ         ِ  گرفتـــ

        ريـــــ ده و پـــــرتَم كـــــن و بـــــازم بگِول 

ــ  ــن   ريشــ ــستانِ  مــ ــرِ  پــ ــوش از ســ          بنــ

ــا  ــن  بـ ــشك كـ ــت خُـ ــن عرقـ ــسِ  مـ          نَفَـ

ــل  ــزن   گُـ ــن بـ ــر مـ ــاخه و بـ ــن از شـ          ِبكـ

         بــــزن بــــر دهــــنِ  نــــافِ  مــــن بوســــه 

ــاز  ــ بگگــ ــبِ  شــــ ريــ ــننيري از لــ         ِ  مــ

         و لخــــتم كــــن و بــــازم بپــــوشبفكــــن 

ــشوه  ــو   عـ ــاز شـ ــو و نـ ــزه شـ ــو و غمـ          شـ

ــن  ــو م ــه بگ ــن مي چ ــه بك ــا بگ،  چ ــ ج         !ري

         شـــد آن چهــــره خنـــدان عبــــوس  بـــاز  

ــاز  ــاريِ  پي پـــ ــرده  زه كـــ ــان كـــ          كمـــ

        ِ  هـــــــم افتـــــــاد دو مژگـــــــانِ  اويرو 

         بــــود رازكيــــ ي در آن خفتگــــبلكــــه 



  ۶۱ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

          راهني اســــت كــــه در بــــيعــــي طبامــــر 

ــ ازخواهــد  ــه ســو چــوني           آن ســو جهــد ب

ــازه  ــد تــ ــت انــ ــوان عاقبــ ــودشي جــ           بــ

          لــــــبِ  پرتگــــــاهدســــــتي رسديــــــد 

ــي چـــه غرقـــابِ  مهآه           ! اســـت عـــشقيبـ

ــ ستيـــك  ــا عـــشق بچوشـــد همـ ــه بـ          ي كـ

ــار  ــوانِ  دِ يبـــ ــه جـــ ــل از آن بوســـ          ريـــ

         ي نـــسخه بـــدل از پـــر  ي كـــه اگفـــت 

ــف  ــِ  بعطـ ــمن  انيـ ــر و سـ ــل و سـ           از گـ

ــت  ــر  دانمـــ ــشر برتـــ ــنسِ  بـــ          ي از جـــ

ــشوه  ــ از اعـ ــنيـ ــن شي بـ ــارم مكـ ــه كـ           بـ

ــر  ــزن  بـــ ــر مـــ ــدر ِتلنگُـــ ــبم آن قـــ           لـــ

ــوخ  ــاز شــ ــعبده بــ ــشو، شَــ ــني مــ           مكــ

ــشود ز دســـــت  ــا نـــ ــزن تـــ ــاري مـــ          نهـــ

          مانــــد از انگــــشت تــــو  ي اثــــرگــــر 

          مـــني چـــه آرد بـــه كـــسان رو  عـــذر 

ــر  ــا  ظهـ ــم پـ ــه نهـ ــه در خانـ ــودي كـ           خـ

         د شــري كــه قــدش ِچفتــه چــو شمــش    آن 

ــديب  ــه   نــ ــن لكــ ــر در رخِ  مــ ــي اگــ          يــ

ــا  ــا كنــــد تــ           دلِ  شــــب غُرغُــــر و غوغــ

         ستيــ داغ چنيــ كــه اد چــه داننــ خلــق 

          ظلـم بـه مـن كـرده اسـت          نيـ  كـه ا   ستيك 

          اســـت كـــسدهيـــِ  لـــبِ  مـــن نَمكشـــهد 

          نــــــزده راهِ  مــــــن ياليــــــ خچيهــــــ 

ــام زاغچـــــه            كـــــس ننشـــــستم بـــــه بـــ

ــ  ــ ندريســــ ــردهيــــ ــمي نظــــ           در رخَــــ

ــ  ــ پرچيهــ ــن شانيــ ــوابِ  مــ ــشده خــ           نــ

         برســــد مــــرد لــــبِ  پرتگــــاه   چــــون 

ــشم  ــد  چـ ــم ِنهـ ــر هـ ــه بـ ــود از واهمـ         ِ  خـ

ــا  ــو بــ ــتِ  خــ ــر از عاقبــ ــودشي خبــ          بــ

ــه  ــاه واهمـــ ــست از نگـــ ــشم ببـــ          را چـــ

ــه  ــر ز نهمهلكــ ــي پــ ــشق يبــ ــت عــ          اســ

        ي نپوشـــــد همـــــدهيـــــ دو جهـــــان دوز 

        ريــــ بگرفــــت و ســــر افگنــــد زواهمــــه 

        يِ  ســــــوم از قمــــــر و مــــــشترجلــــــد 

ــ  ــ تأكةجملــــ ــنديــــ ــاغ و چمــــ          ز بــــ

ــل  ــ ي نـــــدانم بـــــشركيـــ ــرايـــ         ؟ي پـــ

         بــــه شــــكارم مكــــني مــــساعصــــرف 

ــاش  ــبم جــ ــه لــ ــد بــ ــزن،  بمانــ ــر مــ          پــ

ــ  ــت درازايـــــ مشيپـــ          مكـــــني دســـ

        ِ  مــــن اللــــه صــــفت داغــــدارعــــارض 

        شت تـــو شـــود مـــشت مـــن و مـــ   بـــاز 

ــ  ــو كيـ ــه سـ ــشم همـ ــنم و چـ ــني مـ          مـ

         خـــــــودي از موقـــــــف الالبگـــــــذرم 

ــا  ــر از  تـ ــت تـ ــن راسـ ــدِ  مـ ــ قـ ــدرتيـ          شـ

ــ          يــي كــهي شــك از آن لكــه خــورد   يب

ــد فتــــــضَحم  ــوا كنــــ ــازد و رســــ          ســــ

ــر  ــو  بـ ــن داغِ  تـ ــ رخ مـ ــ داغِ  كايـ         ستيـ

ــرد  ــت  مـ ــرده اسـ ــت و زن كـ ــرد تهمـ          بـ

         اســـت كـــس دهيـــ قُـــرقِ  مـــن نَچر در 

ــه  ــن  بدرقــــ ــشده آهِ  مــــ ــس نــــ          كــــ

ــاد  ــانده پ بـــ ــم نرســـ ــه گوشـــ ــ بـــ         اميـــ

ــاد  ــ شــــ ــشته دلــــ ــي نگــــ         خم از پاســــ

         شـــــبِ  مهتـــــابِ  مـــــندهيـــــ ندابـــــر 



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶۲

ــهيآ  ــن نپذنـــــ ــهي مـــــ ــگرفتـــــ           زنـــــ

         هـــا ام از خـــوب رخـــان مـــشت خـــورده 

         ليــ خليــ رخــان خــوش روشــان خخــوب 

          گــــذر كــــن طــــرفِ  اللــــه زارعــــصر 

ــر  ــردهـ ــرد ي زن و مـ ــن بنگـ ــه مـ ــه بـ           كـ

          مــــني كنــــان بگـــذرد از ســــو عـــشوه  

ــه  ــال گرچـ ــوانم مـــن و صـــاحب جمـ           جـ

ــزن  ــد در دل جنگـــــ ــامي نكنـــــ           مقـــــ

ــق  ــپاهيعاشــــ ــرد ســــ ــاي و مــــ           كجــــ

          مـــــن شـــــده قلـــــبِ  ســـــپاه گـــــهيجا 

          اســــلحه چــــون گوســــفنديِ  بــــمــــردم 

ــگــــــرگ  ــبانمي شناســــ ــامي و شــــ           مــــ

ــا  ــر اتـ ــه بـ ــ كـ ــنيـ ــه بزرگـ ــي گلـ          مي كنـ

         ِ  خــاكي كــه چكــد بهــرِ  وطــن روخــون 

ــب  ــقلـ ــأوا اهپِ  سـ ــو مـ ــت چـ ــني اسـ           مـ

         نــــده ام  انــــدر رمــــانخوا زنــــان مكــــر 

          بـــــه چـــــاهافتميـــــ و دانـــــسته ندهيـــــد 

ــاه  ــتشـ ــه د ي پرسـ ــت همـ ــ اسـ ــننيـ           مـ

ــديب  ــرا   نــ ــرف مــ ــضرت اشــ ــر حــ           اگــ

         كنـــــدي شــــنود شــــاه غــــضب م   گــــر  

ــ چــــه مهــــر            مــــن و تــــو بگــــذردانيــ

ــاد  ــوا  بــــ ــرد از هــــ ــاه بــــ ــرِ  شــــ           بــــ

         ِ  نظــــام اســــت چــــو در بــــر مــــرافــــرم 

ــه آبعــــد  ــ كــ ــو ميــ ــه لبــــاسِ  ِســ          لي بــ

ــاز  ــ ننـــــ ــرباز را اموزيـــــ ــو ســـــ           تـــــ

ــخ  ــرم  زيــ ــدار از ســ ــت بــ ــرو دســ           و بــ

          كــــــه در موقــــــع گفتــــــار اوزُهــــــره 

         بـــــه ســـــنگدهي ثبـــــاتم نرســـــيپـــــا 

ــوزن  ــ ســ ــشتنــ ــر انگــ ــا شگان ز ســ         هــ

ــو  ــديمـــن آِ  يسـ ــ نـ ــو سـ ــه همچـ         لي همـ

         همــــه اللــــه ِعــــذارني قــــدان بــــســــرو 

ــ           مــــن نگــــذردي قــــدم از پهلــــوكيــ

ــا  ــازو   تــ ــه بــ ــج بــ ــد آرنــ ــني زنــ          مــ

         بتــــــان را نكــــــنم احتمــــــال  مهــــــر 

ــ عـــشق           حـــراميِ  زنـــان اســـت بـــه جنگـ

         كجــــــا؟يِ  دل دســــــت منــــــاه دادن 

ــاهيِ  زنــــــان را نكــــــنم جاقلــــــب          گــــ

ــرقِ   غدر  ــ قــ ــرتيــ ــا  مــ          چرنــــديِ  مــ

ــافظ  ــسان حــــ ــاموسِ  كــــ ــاميِ  نــــ          مــــ

        مي كنــــي ســــزاواز كــــه گرگــــستيــــن 

ــح  ــرفيـ ــود گـ ــاك  بـ ــاك  پـ ــود خـ          نَبـ

ــب  ــا قلــ ــشود جــ ــالن زن نــ ــنيِ  فــ          مــ

ــشق  ــان دعــ ــِ  زنــ ــ ام از ادهيــ          و آننيــ

ــج  ــاكــ ــنم پــ ــاهراهي نكــ ــود از شــ          خــ

 ــب ــن پحــ ــِ  وطــ ــي و آشهيــ ــننيــ         ِ  مــ

ــآ  ــ و بديــ ــرا رونيــ ــد از صــــف مــ          كنــ

ــ  ــ يبــ ــه ادب مــ ــان را شــ ــدي ادبــ          كنــ

ــ بـــــاد  ــاه خبـــــر مـــ          بـــــردي بـــــرِ  شـــ

ــوه  ــ بگوكـــ ــدا ديـــ ــانِ  صَـــ ــه زبـــ          بـــ

ــحبت  ــِ  زن نصـــ ــ مستيـــ ــراسريـــ          مـــ

        ليــــ  دلي نكــــنم بــــ ي تــــو تحاشــــ از 

ــر  ــود اندبهــ ــاز را  ِ  خــ ــن نــ ــه كــ         وختــ

ــن  ــا زيــ ــه پــ ــر دســــت بــ ــرنيي مبــ !        م  تــ

         فنــــــا در لــــــبِ  گلنــــــارِ  او   بــــــود  
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ــ در او خمانــــده           يصــــورتگر چــــو رهيــ

          تـــذَرودهيـــ ندچي هـــي چـــو كـــس ايـــ 

ــد  ــوچهر را  ديــــ ــار منــــ ــو انكــــ           چــــ

ــوپنجــه  ــي پنجــه ي عشقــست و ق           اســتي

         ِ  بتــــان عــــشق فــــزون تــــر كنــــدمنــــع 

ــ چـــه بـــه آن دهـــر            بـــود دســـت رسريـ

          آســان بــود يِ  ولي چــه كــه تحــص  هــر 

ــود ل لعـــل  ــان ســـنگ بـ ــ همـ ــرخكيـ           سـ

ــل  ــم آ لعـ ــو كـ ــدن چـ ــ ز معـ ــه درديـ           بـ

ــ نوميـــــ رادگـــــر           ي فـــــراوان بـــــدزيـــ

ــس  ــت  پــ ــت و نكوســ ــان ز زشــ           زجهــ

          عــــــشقِ ي آن انجمــــــن آراالغــــــرض 

         ِ  مهـــــــرِ  ابـــــــد اندوختـــــــهآتـــــــش 

         ديِ  ِحرمـــان شـــن تيـــ چـــه از او آگـــر 

ــت  ــر  گفـ ــاده تـ ــود سـ ــه بـ ــوان هرچـ           جـ

ــِ  رممــــــــرغ            نــــــــشود زود رامدهيــــــ

ــست  ــسله   جـ ــون سلـ ــدِ  چـ ــا قـ ــا بـ           ز جـ

         !ني چــه ترسوســت، جــوان را ببــ   گفــت 

ــه ز آن  ــ كـ ــدر گر كيـ ــود انـ ــ زن بـ          زيـ

         ي كـــم دلـــ نيـــ و بـــه ايِ  ســـپاهمـــرد 

ــسكه  ــد  بــ ــق كنــ ــر دلِ  عاشــ ــتم بــ           ســ

ــوب   ــه خـ ــه بـ ــت ورد نيگرچـ ــ رخَـ          ستيـ

         ستيـــ وســـواس چهمـــهنيا ! دي رشـــمـــرد 

ــك  ــرا روپلـــ ــداخت ي چـــ ــم انـــ          ي هـــ

         ستيـ  كـه ن   نجـا ي كـس ا   چي من و تـو هـ      جز 

ــبزه  ــ سـ ــو ترسـ ــواه ي تـ ــه گـ ــدي كـ           دهـ

ــبزه  ــد   سـ ــوس نباشـ ــه جاسـ ــ كـ ــاغبـ          ه بـ

        ي قلــــــمِ  صــــــورتِ  بهــــــت آور  در 

ــد  ــذرودهيـ ــرو  ي تـ ــاخِ  سـ ــرِ  شـ ــه سـ          بـ

ــرد  ــبش مهـــــر را  كـــ ــزون در طلـــ          فـــ

        ستيـ  پنجـه در اشـكنجه ن      نيـ  كـز ا   ستيك 

ــاز  ــد  نـ ــر كنـ ــون تـ ــده خـ ــون شـ          دلِ  خـ

ــ  ــوس شيبـــ ــب آن را هـــ ــود  طالـــ          بـــ

ــدر  ــم و ققَـــ ــتشي كـــ ــودمـــ          ارزان بـــ

ــست  ــو او ن  ه ــنگ چ ــسا س ــ ب ــرخكي          س

ــرم  ــر    الجـ ــنگ تـ ــران سـ ــنگ گـ          از سـ

ــتيق  ــارِ  بمــــ ــاني احجــــ ــدابــــ         ي بــــ

        ِ  اوســـتلي آن اجـــرتِ  تحـــص مـــتيق 

ــاه  ــستغِرق  دريمـــ ــ مـــ ــشقيايـــ         ِ  عـــ

ــوخته  در  ــود ســـ ــشِ  خـــ ــررِ  آتـــ          شـــ

ــ  ــد ام  شيب ــزون ش ــ شــدش حــرص و ف         دي

ــست  ــر   هــ ــاده تــ ــاختن آمــ ــه دل بــ          بــ

ــ نددام  ــه دام دهيــ ــه افتــــد بــ          اســــت كــ

ــه  ــشوطعنـــ ــهقي و تـــ ــاب و ِگِلـــ          و ِعتـــ

ــاحب  ــشصــ ــ ري شمــ ــشان را ببــ         !ني و نــ

        زيــ صــف مــردان چــه كنــد جــست و خدر 

ــ  ــه اهبچــ ــ بــ ــ نيــ ــاهلياهلجــ !        ي  و كــ

ــق  ــارهيِ   بعاشـــ ــدچـــ          دلـــــش دق كنـــ

        ستيـــ جوانـــان چـــو تـــو خونـــسرد ننيبـــ 

        ستيــ ز كــست پــاس چ ، يدي رشــمــرِد 

ــاخت    روز  ــب س ــه ش ــر چ ــود به ــه خ          ؟ي ب

         ؟ستيـــ و هراســـت ز چي كـــه دارپـــاس 

ــه  ــپاه نامـــ ــان ســـ ــه اركـــ ــدي بـــ          دهـــ

        غ راپــــــــورت ندانــــــــد كــــــــالدادن 
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ــه  ــقلعـ ــ ني بكـ ــد ستيـ ــت كنـ ــه جلبـ           كـ

ــن  ــاي در استيــ ــاژُرنجــ ــس، ي مــ          ي محبــ

          از شـــــــاه مترســـــــان مـــــــراهـــــــدهيب 

ــو ندر  ــدي تــــ ــاه راهابــــ ــضب شــــ           غــــ

          فكــــن در ســــر مــــردم مــــنم   عــــشق 

ــون  ــ چـ ــو وا مـ ــساِر تـ ــِل رخـ ــودي گـ           شـ

ــا  ــ  ني ــوب ش ــه محب ــوديدن ب هم ــتخ           اس

ــرد  ــسور  مــ ــد جــ ــار نباشــ ــه در كــ           كــ

         شي جـــالدت بـــه پـــي كـــه نهـــد پـــاهـــر 

ــ كــــه بــــود شــــرم و حآن            رهبــــرشايــ

ــر  ــد پهــ ــه كنــ ــ كــ ــود را ادبشهيــ           خــ

          شـــودي نـــام طلـــب مـــ  ،  طلـــبكـــام 

ــدگ  ــاده در ايزنـــ ــ ســـ ــارنيـــ           روزگـــ

          گـول و خـام     ي قـدر شـو    نيـ  تـو هـم ا     گر 

          خُمـــودت چـــرا ،  تـــوي ســـرخآتـــش 

          كــــو ؟تيــــ جوان،  تــــوي جــــوانتــــازه 

         ستيـــ بـــه از خنـــده نچيِ  تـــو را هـــلعـــل 

ــر  ــه پـــ گـ ــشي نـ ــد  عـ ــوا داده انـ          ق و هـ

ــان  ــكــ ــد پد ي ِز پــ ــذل زر آمــ ــ بــ          ديــ

          اســـت غـــرض از چـــراغ  ي فـــشاننـــور 

ــدر  ــني ثمــــ ــزي از پــــ ــودنيي تــــ           بــــ

ــه  ــود   غنچـ ــن واشـ ــرف چمـ ــه در طـ           كـ

ــه  ــست  مـ ــه را قسمتـ ــورش همـ ــه ز نـ           كـ

          آمــــدهنــــصاب  تــــو بــــر حــــِدحــــسن 

          خـــط و خـــالني نباشـــد تـــو بـــدفيـــح 

ــو عـــشق  ــه تـ ــود بـ ــه نبـ ــ،  كـ ــا گلـ          ي تنهـ

ــدگ  ــدگ يزنـ ــب زنـ ــشق عجـ ــتي عـ           سـ

ــاكم  ــرعحـ ــد  ي شـ ــدت زنـ ــه حـ ــه كـ          نـ

ــصب  ــو نگ منــ ــو از تــ ــ تــ ــسرديــ         ي كــ

ــاِن  ــرا   جــ ــان مــ ــدر مرنجــ ــن آن قــ          مــ

ــ  ــرسچيهـــ ــاه  متـــ ــضب پادشـــ          از غـــ

ــشِق  ــاه ا  عــ ــِر شــ ــو را در ســ ــ تــ         نمفگــ

ــاه  ــا مـــ   شـ ــره رضـ ــم از زهـ ــودي هـ          شـ

         ز انــــدازه فزونتــــر بــــد اســــتحجــــب 

ــذات دور دور  ــه لـــــ ــود از همـــــ         ! بـــــ

        شي بـــرد كــــار خــــو شي از پــــعاقبـــت  

ــدي رباخلــــــق  ــرشنــــ ــاله از ســــ          كــــ

         همــــه كــــار از همــــه مانَــــد عقــــب در 

ــاِخ  ــشك ش ــِل خ ــب مــ ،  گ ــودي حط          ش

!        ر  بـــه كـــا ديـــاي نچي مـــشو، هـــ ســـاده 

         در نظــــــامي نكنــــــي ترقــــــچيهــــــ 

ــآِب  ــوي روانـــ ــ،  تـــ ــرا جمـــ         ودت چـــ

ــع  ــودديــ ــه تكان، بــ ــ خانــ ــو ؟تيــ          كــ

ــم  ــو ز اخـ ــسار تـ ــه رخـ ــدهي بـ ــ نبنـ         ستيـ

ــا  ــد ؟   ني ــرا داده ان ــه ت ــسن از چ ــه ح          هم

        ديـــــ ثمـــــر آمـــــد پدي بـــــرا شـــــاخه 

        غ بــــــانيــــــي تفــــــرج بــــــود آبهــــــر 

         بـــــودني كـــــابي بكـــــر از پـــــدختـــــر 

ــ  ــود   يمـ ــوا شـ ــه رسـ ــت كـ ــوان گفـ          نتـ

         عصمتـــستي نتـــوان گفـــت كـــه بـــيمـــ 

         از حـــــد و حـــــساب آمـــــده  شتريـــــب 

ــوربــــر           از جمــــالي بــــر نــــده، ي نخــ

ــشق  ــد ع ــه ش ــم ب ،  ك ــل و ه ــم گ ــ ه         يلبل

        ستيـــ زنـــده ن،  كـــه عاشـــق نَبـــودزنـــده 
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ــفا حـــــسن  ــدارد صـــ           ِبـــــال عـــــشق نـــ

          بـــــداني كـــــه نـــــداني جـــــوانقـــــدر 

ــد  ــه ربعـ ــ كـ ــر  شيـ ــا كمـ ــد تـ ــو رسـ           تـ

ــشق  ــاب  عـ ــد انتخـ ــه كنـ ــر دل كـ ــه هـ           بـ

ــشق  ــدعــ ــول ني بــ ــهلُ القبــ ــه ســ           مرتبــ

         يربـــــ صـــــفت دلي نـــــدار تـــــوگـــــر 

ــرده ــپـــــــــ ــِ  الواني نقاشـــــــــ          ايـــــــــ

          تــــو همــــان چــــشم شــــود بهــــره ور از 

ــس  ــت    عك ــاده اس ــن افت ــشم م ــو در چ           ت

ــا  ــ  ني ــو گفت ــه ت ــر ي ك ــه ز مه ــري ك          ي ب

ــت    آن  ــدر نهفـ ــم انـ ــو هـ ــل تـ ــب لعـ           لـ

ــت  ــت  گفــ ــه اســ ــاًيقي و نگفتــ           دروغنــ

          نخــــورده هنــــوز ونــــدي تــــو پشــــاخ 

          نگشتـــــست هنـــــوز از عفـــــافجمـــــع 

ــل  ــ وصـ ــر شـ ــو بـ ــت فتگاني تـ ــوبر اسـ           نـ

          تــــو بــــشتافتمي هــــم از آن ســــومــــن 

ــس از  ــوان لـــــذت بـــ ــو تـــ ــرداري تـــ           بـــ

          تـــو تــوان خـــوب هــم آغـــوش شـــد  بــا  

ــ  ــت يمـ ــذرد وقـ ــتي غن،  گـ ــمارمـ          ! شـ

ــون  ــه ا چـ ــره بـ ــخن زهـ ــاي سـ ــنجـ          دي رسـ

          اويل رفتــــه فــــرو پــــاـِـــــ بــــه گديــــد 

ــرش ز دل  ــه بـ ــ بـ ــ ريـ ــر مـ ــودي و زبـ           شـ

ــو  ــامييگـ ــشي جـ ــ دهي دو كـ ــت مـ          ي اسـ

ــ  ــه پ ايــــ ــر از رخنــــ ــ مگــــ          راهنشيــــ

ــ ازرفــــت  ــرو در خنيــ ــصه فــ ــ غــ          اليــ

ــت   از  ــاده اسـ ــپش افتـ ــش در تـ ــه دلـ           چـ

ــنه  ــ گرســ ــودش دل و ســ ــاهرشي بــ           نگــ

ــد ا الزم  ــزوم همنـــ ــ و ملـــ ــانيـــ          دو تـــ

ــد  ــباحچنــ ــوان ي صــ ــه جــ ــداني كــ          بــ

         عــــشق نــــورزد دگــــري تــــو كــــسبــــا 

         خـــوابدهيـــ رود نـــرم كـــه در دهمچـــو 

         بوالفــــضولي تــــو ِگــــران آمــــده ابــــر 

ــرد  ــي نمــ ــفحه يــ ــي صــ ــريــ         ي از مرمــ

ــاخته  ــ ســــ ــت بــــ ــ جاني از زر بــــ         ايــــ

ــضو  ــره نبعـــ ــر بهـــ ــدي دگـــ ــرنـــ          دگـــ

ــست  ــت   يمـ ــاده اسـ ــن از آن بـ ــشم مـ          چـ

        ي از رســـــــم و ره دلبـــــــر يفـــــــارغ 

         گونــه گفــت نيــ تــرا بــا مــن ا  وصــف 

ــازه  ــتــ ــه حــــد بلــــوغ يدي رســ ــو بــ          تــ

         تــــو قنــــد نخــــورده هنــــوز   يطــــوط 

ــ پدامــــــن  ــو روهنرايــــ ــافي تــــ          نــــ

         تــــر اســــتي گرامــــوهيــــ هــــر منــــوبر 

        افتميـــــ تـــــو تـــــازه نفـــــس كاشـــــهِب 

ــا  ــورد  بـ ــاده خـ ــه زد و بـ ــوان تختـ ــو تـ          تـ

ــوب  ــو ب خـ ــوش تـ ــوشي در آغـ ــدهـ          شـ

ــ از ابرخــــور          ! انتظــــاري ســــفره بــــنيــ

ــاِر  ــخت  كــ ــه ســ ــوچهر بــ ــشي منــ         دي كــ

         اوي افتـــــاده بـــــه اعـــــضا  يشورشـــــ 

ــضو  ــ  عـ ــر مـ ــور دگـ ــر طـ ــوي دگـ !        د شـ

ــشوه  ــر  نَـــ ــل شـــ ــده داخـــ         ي واني شـــ

         ره بــــــر تــــــنشافتــــــهي مورچگــــــان 

ــا  ــه خنيك ــستي چ ــه تغال ــي و چ ــالري          ح

ــله  ــاد اســــت حوصــ ــشمكش افتــ          در كــ

         خـــــواه و نخـــــواه ي او معنـــــظـــــاهِر 



 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶۶

          گرفــــتي بــــر او راه نفــــس مــــشــــرم 

ــ پررنـــــگ  ــوا دهيـــ ــدر هـــ ــر انـــ           اگـــ

         ديــــن رخ پر آ همــــه الــــوان كــــه اززان 

ــت  ــادهي نخواســــ ــال فتــــ ــه دام بــــ           بــــ

ــت ــاير دگفــ ــكار غــ ــرده شــ ــه نكــ           كــ

ــور  ــوزنگــ ــر زمــــ  ي و گــ ــزده بــ          ني نــ

ــا  ــ برفــــــت و بپرهيســــ ــابديــــ           آفتــــ

          رِخ روشــــــنمدي ز خورشــــــســــــوخت 

ــخانگ  ــدانميــــــــ ــران مننــــــــ           نگــــــــ

ــحبت  ــروز بـــس صـ ــوس امـ ــشق و حـ           عـ

ــه  ــري دجمعـ ــِب اگـ ــ لـ ــو نيـ ــنِگ جـ           سـ

          فـــــراقي نـــــوادي چـــــو بـــــشنزهـــــره 

          ســـر مهي كـــه مـــرغ دلـــش آســـ   ديـــد 

ــداز  ــد خواهــ ــان برجهــ           آن تنــــگ مكــ

          هــــم افكنــــد دو كــــف از اســــف يرو 

ــشار داد  ــه دل فـــــــ ــر آرامگـــــــ           بـــــــ

ــك  ــست  اشـ ــه بـ ــژه اش حلقـ ــه دور مـ           بـ

           پـــــسر ســـــنگدلي كـــــه آه اگفـــــت 

ــادِر  ــود    مـ ــه بـ ــو مناعـ ــو تـ ــر چـ ــو گـ           تـ

         ديـــــــن آفر عجبـــــــا آنكـــــــه ز ز يا 

          بـــــود از گهـــــر پـــــاك تـــــو فيـــــح 

ــا  ــست ا نيـ ــه دلـ ــ ي چـ ــسر بـ ــ نظي پـ          ريـ

ــا  ــتـ ــ آرم بـــه تـــو عجـــز و ني بـــه كـ          ازيـ

ــهيا  ــ  نهمـ ــتم مـ ــور و سـ ــم جـ ــودي هـ           شـ

ــه  ــ گرچـ ــرا بـ ــام ن ي مـ ــو روا كـ ــ تـ          ستيـ

         ي تـــــو محبـــــت گُنَـــــه انگاشـــــتگـــــر 

         مي نـــدي شـــود بـــا تـــو دو روز  كـــاش 

         گرفـــتي بـــه رخ داده و پـــس مـــرنــگ  

ــل  ــقابــ ــودس حــ ــا ي بــ ــشو و نمــ          و نــ

ــوس  ــقـ ــزح مـ ــدي قـ ــا پدي شـ ــ آنجـ         ديـ

ــه زنـــــد ورجـــــالزديـــــخ           و زان ورطـــ

ــ  ــادهي نچيهـــ ــار فتـــ ــه كـــ ــنگم بـــ          تفـــ

        نيـــــ بـــــر قـــــاچ زختـــــهياوي نكبـــــك 

ــد  ــو ا  ش ــرم چ ــا گ ــِر م ــ س ــوني          آبي ج

ــرق  ــنم  غــ ــرارت تــ ــد ز حــ ــرق شــ          عــ

         بــــــه ره منتظــــــران مننــــــد  چــــــشم 

         را بــــه لــــب آمــــد نفــــس   منتظــــران 

        ِ  مـــــن و تـــــو رانـــــده ووانيـــــ مبـــــاد 

ــاقتش  ــاق طـ ــشت طـ ــم گـ ــصه و غـ          از غـ

        د بـــــال و پـــــر زنـــــنهي قفـــــس ســـــدر 

         نهــــدابــــاني زنــــان ســــر بــــه ب  بــــال 

         خــــود بــــرد كــــفنهي ســــي ســــوبــــاز 

         فـــــراري نكنـــــد مـــــرغ دل از و تـــــا 

ــه  ــه پژالــ ــ بــ ــست نهرايــ ــرگس نشــ          نــ

         ز دل ســـــنگ تـــــو خـــــارا خجـــــليا 

         تــــو كنــــون در وجــــودي نبــــودچيهــــ 

!        ديـــــ توانـــــد برنگونـــــهي ز زن اچـــــون 

         و امـــساك تـــوي خودخـــواههمـــه نيـــا 

        ريـــ تـــر ز قهي تـــر از ســـنگ و ســـســـخت 

ــه يوا  ــ كـ ــه و اكيـ ــدري بوسـ ــاز نقـ         ؟! نـ

          شــوديچــه كــم مــ بوســه كيــ تــو ز از 

        ستيــــ آرام ني تــــو مــــرا لحظــــه ايبــــ 

ــا  ــت نيـ         ي همـــه حـــسن از چـــه نگـــه داشـ

        مي هـــــم قـــــد تـــــو عبـــــدالرحبيـــــنا 
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          اوي بــــاش بــــه پهلــــوي دو شــــبكيــــ 

ــا  ــو بتـ ــ تـ ــصالياموزيـ ــوش خـ           ازآن خـ

          كـــه خداونـــد چـــه خـــوبش نمـــود نيبـــ 

ــپردهمكتــــب  ــه او عــــشق اســــت ســ           بــ

ــه  ــدانآنچــــ ــو ازو ي نــــ ــ تــــ          ريادگيــــ

ــوب  ــخ ــد  ني بب ــون كنن ــان چ ــوب رخ           خ

ــل  ــا  اهــ ــه دعــ ــر جملــ ــدشي نظــ           كننــ

ــقخ  ــش ســــپند   لــ ــه راهــ ــسوزند بــ           بــ

          ســــاقمي رخ و ســــمي چــــه بــــسا ســــوه 

ــا            مكــــني همــــه از عــــشق تحاشــــنيــ

ــ و تعطجمعــــه  ــ شــــتابت ز چ،ليــ          ستيــ

ــج  ــود آسودگ رنـ ــادت شـ ــو عـ ــ چـ          ستيـ

ــر  ــواه گـ ــو نخـ ــاب  ي تـ ــد آفتـ ــه دمـ           كـ

         انيــــ بــــه رخــــت مهــــر رســــاند زگــــر 

          دهمـــــت همچـــــو روان در تـــــنمجـــــا 

          شــــــكِن زلــــــف نهانــــــت كــــــنم در 

ــته  ــي دســ ــرِچنم  يــ ــود بــ ــره خــ           از طــ

ــك  ــ باشــ ــدر ارميــ ــت آن قَــ ــه رخــ           بــ

         ِم زُالل از چــــــشمه چــــــش ســــــازمت 

          دو كبـــوتر كـــه بـــه شـــاخ اندرنـــد    آن 

ــون  ــ چــ ــفر و ســ ــوا ري ســ ــنم در هــ           كــ

ــر  ــو  بـ ــه سـ ــاك بـ ــوم از خـ ــپهري شـ           سـ

ــشانويگ  ــد مــــ ــر واكننــــ ــده پــــ           آمــــ

         مي كـــــه گَـــــه از شـــــاه بترســـــاننيـــــا 

         ستميــــ كــــه تــــو مــــن كي نــــدانچيهــــ 

ــو بمـــن  ــه تـ ــي كـ ــاختم ينـ ــو دل بـ ــه تـ           بـ

          فلــــــك ســــــومم ِني نــــــشحجلــــــه 

         اوي كــــه كنــــد در تــــو اثــــر خــــوتــــا 

ــرز  ــاز طـــ ــر بـــ ــنج و داللي نظـــ          و غـــ

ــه  ــود  پادشــــ ــوبش نمــــ ــك قلــــ          ملــــ

ــرده گـــو اوســـت  ــان بـ ــه بتـ ــه از جملـ          كـ

ــشق  ــارمـــ ــتاد گ  ازي نكوكـــ ــاســـ         ريـــ

ــ  ــد  ديصـ ــسون كننـ ــه افـ ــه چـ ــواطر بـ          خـ

ــ  ــدا فتگانيشــ ــه فــ ــان بــ ــدشي جــ          كننــ

         گزنـــد خوشـــش راي نرســـد خـــو تـــا 

ــر  ــالق ي وبهـــ ــه طـــ ــوق گرفتـــ          از شـــ

         مكـــــني و عـــــذر تراشـــــ سفـــــسطه 

         ؟ستيـــ ز چابـــتي اَليـــ همـــه تعجبـــا 

        ستيـــــ آلودگيشيـــــ آالي بـــــديـــــق 

ــاز  ــاب  بـ ــو متـ ــب و گـ ــل لـ ــن آن لعـ          كـ

        باني كنمــــــت ســــــاني پــــــاچدامــــــن 

        راهنميــــــــ انــــــــدر دل پرمــــــــتيگ 

ــ  ــنم  يمخفـ ــت كـ ــو جانـ ــوظ چـ          و محفـ

ــادزن  ــم  يبــــ ــادت زنــــ ــازم و بــــ          ســــ

ــا  ــر تـــ ــرارت اثـــ ــو حـــ ــد در تـــ          نكنـــ

         لــــب چــــاِه زنــــخ مــــال و مــــالچالــــه 

ــِن نـــــام آورنـــــد حامـــــِل           تخـــــِت مـــ

         مــــرا حمــــل دهنــــد آن دو تــــاتخــــت 

         از تـــــــابِش اَنـــــــواِر مهـــــــرتنـــــــدتر 

         كننـــــدايـــــ مههي ســـــِر تـــــو ســـــابـــــر 

ــه  ــوان   گــ ــط خــ ــه غلــ ــردم بــ         مي زِن مــ

ــده  ــ اآمـــ ــنيـــ ــا ز پـــ ــ چي جـــ         ستميـــ

         تـــــو را قبلـــــه خـــــود ســـــاختم   يرو 

        شوق كـــــِن مـــــردمم  و معـــــعاشـــــق 
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ــور  ــ شــ ــان مــ ــه ذرات جهــ ــمي بــ           دهــ

ــشم  ــدوزم همــ    چ ــه ب ــس ك ــر ك ــه ه          ي ب

ــي عـــشِق  ــي و شي بـــيكـ           كـــم كـــنميكـ

          رودي بــــه جنــــون مــــنميــــ كــــه بهــــر 

          كـــشدي عنـــان جانـــِب خـــون مـــعـــشق

ــنم يمختــــصر  ــه حــــالش كــ           رحــــم بــ

ــن  ــوان طبيچاشــــ ــتي خــــ ــنم عــــ          مــــ

          مـــننيـــ همـــه عـــشق بـــود د  گرچـــه 

         اديــ بــه مــن چــون غــم و زحمــت ز    داد 

ــا  ــاد  تـــ ــام بـــ ــسرده و ناكـــ ــود افـــ          ! بـــ

ــ  ــايــ ــ مي ز خوشــ ــ و رديــ ــاللايــ           از مــ

          عجــــولشهيــــ چــــو اطفــــال هم بــــاد 

          كنــــد آن را بــــه روز يي خــــداخانــــه 

          كنـــد بـــستر خـــوابش بـــه شـــام    پهـــن 

ــاد ــم  بـــــ ــه ال و نعـــــ ــار بـــــ           گرفتـــــ

ــبر           و دور بــــــادا از ييباي و شــــــكصــــ

ــه  ــدا آنكــــ ــد خــــ ــوداني خداونــــ           بــــ

ــشق  ــن آفر عــ ــب مــ ــو در قالــ ــ چــ          ديــ

ــر  ــو گـ ــو شـ ــن جاو ي تـ ــا مـ ــ بـ ــعديـ           مـ

          فنـــا چـــون بـــه مـــن انـــدر زَمـــن ستيـــن 

         ي نــــه ز جــــنس بــــشرم نــــه پــــر مــــن 

         بــــــان عــــــرب نــــــوعم بــــــه زبــــــةر 

ــو   اول  ــد منـــ ــو باشـــ ــو چـــ ــم تـــ           اســـ

ــويم  ــت   ين ــن اس ــشقم ف ــن و ع ــشقم م           ع

ــر  ـــ نبگــ ــن در فلــــك يدـُــ ــع مــ           مرتــ

ــر  ــت  سـ ــادن خطاسـ ــشق نهـ ــر عـ ــه سـ           بـ

          و بـــه ســـلطان كنـــدشيـــ بـــه دروحكـــم 

ــسن  ــه اح ــ ب ــ ن،ي ــه آن م ــشق ب ــمي ع          ده

ــرمِن  ــتخــــ ــسوزم همــــــشي ســــ         ي بــــ

ــ  ــنم شيبـــ ــنظم كـــ ــِم آن دو مـــ          و كـــ

ــ دارد  ــرون مـــــ ــدازه بـــــ          رودي از انـــــ

ــاِر  ــون مـــ   كـ ــه جنـ ــت بـ ــشدي محبـ          كـ

ــاراه  ــنم يينمــــ ــالش كــــ ــه وصــــ          بــــ

ــز  ــبنيــ ــب ســ ــداني از بــ ــماني خــ          زنــ

         مـــــنني بـــــر او لعنـــــت و نفـــــربـــــاد 

ــسمت  ــاد   قـ ــت مبـ ــم و زحمـ ــز غـ          او جـ

        ! خـــوش آغـــاز و بـــد انجـــام بـــاد عـــشق 

         رخ اعتـــــــــدالنـــــــــادي مبچيهـــــــــ 

ــ  ــببيبـ ــوشي سـ ــوديدل و ب  خـ ــولخـ          ملـ

ــادم  ــسخـ ــوز   تي هـ ــه سـ ــب خانـ ــه لقـ          بـ

         بوالهـــــوس آشـــــفته نـــــامي اخادمـــــه 

ــوف  ــا چ خـ ــو رجـ ــه دم رهيـ ــر او دم بـ          بـ

        ه محــــشور بــــاد غــــ  گلــــه و دغدبــــا 

ــالق  ــه كخـــ ــا و همـــ ــاني مـــ ــودهـــ          بـــ

ــب  ــب زن آفر قالــــ ــن قالــــ ــ مــــ         ديــــ

         بـــــــالتبعي شـــــــوديـــــــ جاوزنـــــــده 

ــده  ــ جاوزنــ ــوديــ ــن ي شــ ــو مــ          همچــ

ــ ازدارم  ــر نيـــ ــر برتـــ ــر دو گهـــ         ي هـــ

ــسان ادب  داور  ــه لــــــ ــسنم بــــــ          حــــــ

         نكــــونــــوي مــــرا خوانــــدن م هــــست 

ــه شــ وان  ــت  ييداي هم ــن اس ــور از م          و ش

         بـــــا نمـــــكي نـــــشدي هـــــستســــفره  

ــه  ــس آلهــــ ــشق بــــ ــتي عــــ          ناقالســــ

ــا همـــه  هـــر           كنـــدكـــساني چـــه كنـــد بـ
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          ســـفرنيـــ بـــه رخـــم اي تـــو نخنـــدگـــر 

ــه  ــسن ام گرچــ ــو در حــ ــ تــ          ي منــــريــ

ــه  ــس آلهــ ــشق بــ ــ زي عــ ــتركيــ           اســ

ــسن  ــما آدمحــ ــ شــ ــتانيــ ــم بقاســ           كــ

ــه  ــشاق مطجملـــ ــ عـــ ــد عيـــ ــن انـــ           مـــ

ــر  ــه لطه ــ چ ــت در افي ــ اس ــارني           روزگ

ــه  ــشرت رو آنچـــ ــود عـــ ــي بـــ          ي زَمـــ

          خـوش ي خـوش و صـوت خـوش رو    شعر 

          همــــــه دانــــــشوران عي بــــــدفكــــــر 

          كارگــــاهنيــــ از اديــــ بــــرون آجملــــه 

          مــــن انــــد  في ز آثــــار شــــر  جملــــه  

          محبـــــــت را مـــــــن داشـــــــتمبـــــــذر 

ــيرو  ــانوا  ني زمـ ــو كـ ــت چـ ــني اسـ           مـ

ــ زيرو  ــد  نيمــ ــده انــ ــرا بنــ ــه مــ           هرچــ

ــه  ــه مگــ ــلي رافائــــل كــ ــژ آورمكــ           آنــ

         ديــــــ كمــــــال املــــــك آرم پدگــــــاه 

ــاه  ــت  گــ ــف دشــ ــم در كــ ــمي قلــ           دهــ

ــاه  ــه خگــ ــ بــ ــنم  ليــ ــج كــ ــعرا لــ           شــ

          خــــانشيــــ دهــــم در كــــف دروتــــار 

          همچـــــو قمـــــر پـــــرورمي زنـــــگـــــاه 

ــرده اممــــــن            كلنــــــل را كلنــــــل كــــ

ــام  ــازنــ ــشي مجــ ــي علــ ــتي نقــ           اســ

          كامــــــل شــــــده در ســــــاز اودقــــــت 

          خــــــــود آموختــــــــه آواز راشيپــــــــ 

ــال مــــن  ــطه خــــط و خــ           شــــده ام ماشــ

ــاز دســـت مـــن  ــردم از آغـ ــه رخـــت بـ           بـ

          چـــو بـــه حـــسن تـــو نبـــردم حـــسد مـــن 

         دگــــرينــــي لــــب خــــود خنــــده نببــــر 

ــب  ــ ةعاقـــــ ــر اســـــ ــري االمـــــ         ي منـــــ

        ودك اســــت خــــرد در بــــر او كــــريــــپ 

ــشق  ــاق عــ ــود بــ ــاقي بــ ــتي و بــ          فناســ

ــر  ــد مظهـــ ــار بـــ ــد عي افكـــ ــن انـــ          مـــ

         و نقـــش و نگــــار نـــت ي بـــود ز وانچـــه  

ــه  ــ از او كوانچـــ ــ فيـــ ــد آدمـــ         ي كنـــ

         خــوشي خــوش و نــاز خــوش و بــوســاز 

ــه  ــران   نغمــ ــش گــ ــرور رامــ ــان پــ          جــ

ــز  ــعكــ ــر ســ ــه راه ي اثــ ــد بــ ــن افتــ          مــ

ــسرهي  ــصنوع ظركــ ــ مــ ــدفيــ ــن انــ          مــ

ــده  ــي و روكامـــــ ــتمني زمـــــ          كاشـــــ

         كــــنم بـــر رخــــش انـــواع فــــن  طـــرح  

ــاعر  ــاش و نوشـــ ــ و نقـــ ــدسندهيـــ          انـــ

ــاه  ــ گــ ــه ِهــ ــومر گــ ــرورمرود هــ         ت پــ

ــنايرو  ــنم از وعي صــــ ــفي كــــ         دي ســــ

         دهــــــمي بهــــــشتي قلمــــــش روبــــــر 

         كـــــــنمرجيـــــــ فرزانـــــــه اخلقـــــــت 

ــا  ــان   تــ ــرده جــ ــدن مــ ــر بــ ــد بــ          بدهــ

ــرورم  در  ــكر پـــ ــگ شـــ ــنش تنـــ          دهـــ

ــه  ــرده امي وپنجـــــ ــزن دل كـــــ          رهـــــ

         اســـــتيلموِســـــق ابواشيقـــــي حقنـــــام 

         ز آواز اوكيــــــــ خبــــــــرم ليبــــــــ 

ــل           مـــــن آمـــــوختمش ســـــاز را  كيـــ

ــا  ــد تـ ــو شـ ــد ي تـ ــو بـ ــالعي همچـ          الجمـ

ــ  ــا  اتـ ــه پـ ــروز بـ ــدم امـ ــست ي شـ ــو بـ          تـ

ــوبر  ــ  نـ ــن مـ ــه مـ ــو بـ ــسن تـ ــدي حـ          رسـ
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         اراســـــتمي چـــــو تـــــرا خـــــوب بمـــــن 

ــن  ــل رومــ ــودم پ ي گــ ــو نمــ ــد تــ          ديــ

          كـــــه خداونـــــد بـــــود بـــــر ســـــپاهآن 

ــامش  ــرنــــ ــزم خي مــــ ــِد عــــ           خداونــــ

          او ســــاخته از ســــنگ و روســــتمعبــــد 

ــ  ــدا نيبـ ــت  انيخـ ــب اسـ ــه غالـ ــه همـ           بـ

          همــــــه اربــــــاب در انداختــــــه  بــــــا 

ــهيخ  ــال  مــ ــده بــ ــنگش شــ ــنني جــ           مــ

ــِرم  ــت  غفــ ــن اســ ــراب مــ ــام شــ           او جــ

         نـــــدك يي خـــــداي همـــــه دعـــــوبـــــر 

ــما  ــليــ ــاري بــ ــستي عــ ــدهي و مــ           شــ

ــر  ــده نم بــ ــب او خنــ ــدي لــ ــسديــ           كــ

ــت  ــردمش عاقبـــــ ــر ادب كـــــ           االمـــــ

ــد  ــصــ ــن از او ســ ــدوختممي مــ           و زر انــ

ــال  ــده حــ ــم شــ ــتمش كــ ــرور و ســ           غــ

         ي بـــــزرگش كـــــه اگـــــر دم زدطبـــــل 

          افتـــــــاده و وارو شـــــــدهي اگوشـــــــه 

ــواهم  ــ خــ ــر بــ ــدشي اگــ ــنمي لَونــ           كــ

ــسخره  ــود  مـــــ ــاال شـــــ ــالم بـــــ           عـــــ

  

ــاز  ــتم  ي پـــ ــود خواســـ ــظ دل خـــ          حـــ

ــار  ــا خـ ــر پـ ــو بـ ــن خل ي تـ ــود مـ ــ خـ         ديـ

ــر  ــاه بــــ ــنجمش آرامگــــ ــك پــــ          فلــــ

         پـــــــروردن مـــــــردان رزم كـــــــارش 

         مـــــرد سلحـــــشور از اوســـــتتيـــــترب 

ــت  ــت   طاع ــس واجــب اس ــه ك ــر هم          او ب

         مــــــن امــــــا ســــــپر انداختــــــهنــــــزد 

         مــــــننيمي ســــــنهي اش ســــــمعركــــــه 

         كبــــاِب مــــن اســــت  ِخي او ســــزهيــــن 

ــدا  وز  ــه گــ ــن بوســ ــب مــ ــديي لــ          كنــ

         شــــدهي دســــتمنــــهي بــــدان هشــــخص 

         اش خـــوردن خـــون بـــود و بـــسمـــشغله 

         و صـــــلح طلـــــب كـــــردمشمعتـــــدل 

         آمـــــوختم ي عاشـــــق ي كمـــــ تـــــاش  

ــصر           مرِدكـــــــه آدم شـــــــده يمختـــــ

        ي دول را همـــــه بـــــر هـــــم زدصـــــلح 

ــم  ــذا خـــــوردن ِزيـــ ــ غـــ          شـــــدهارويـــ

ــ  ــنمي چــــون بــــز قنــــد ضحشمفتــ          كــ

ــاج  ــحــ ــود ي زكــ ــداها شــ ــان خــ         ! خــ

   

  

* * *  

 



  ۷۱ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــود ــشق  بــ ــد عــ ــو خداونــ ــد تــ ــه بنــ           بــ

ــاش  ــال  بـ ــو حـ ــه تـ ــاال بـ ــه حـ ــنمي كـ           كـ

ــثان  ــي هيـ ــست   يـ ــشم بـ ــر او چـ ــد بـ           چنـ

ــهي  ــرد   كدوس ــت ب ــش دس ــه رخَ ــت ب           نوب

          دل او را ز بـــــــــني بنـــــــــاكنـــــــــد 

ــاز  ــ بــ ــذر تراشــ ــوان عــ ــتي جــ           گرفــ

          دختــــرك بــــا جمــــالي كــــه اگفــــت 

ــا  ــنم بــ ــا كــ ــو تقاضــ ــان از تــ ــه زبــ           چــ

          بوســه تمــام اســت كــار    يكــ ي بــه  گــر 

ــر  ــشد گـ ــرم   بكـ ــت از سـ ــو دسـ ــر تـ          مهـ

ــر  ــوگ ــه  ي ش ــن ب ــي از م ــ يك ــه س          ري بوس

          ســـخننيـــ ادي چـــو از عـــشق شـــنعقـــل 

ــل  ــم آو عقــ ــه هــ ــدي و محبــــت بــ          ختنــ

         خـت ي خـون ز سـر عقـل ر        ي كه كمـ   چون 

ــت  ــو و آن  گفــ ــرو آن تــ ــ بــ ــواريــ           تــ

          كــــه خــــدا بــــر تــــو مــــددكار بــــادرو 

  

         بنــــد عــــشقتيــــ نبــــرد گلوخواســــت

ــال  ِدق  ــو خــ ــه تــ ــود بــ ــنمي دل خــ          كــ

ــ  ــ از ايبرق ــه آن چــشم جــست ني          چــشم ب

         نـــــزد بـــــر رِخ او دســـــتبرد  گرچـــــه 

ــرد  ــه و كـ ــود يبـ ــشق خـ ــس اَ عـ         ونينژكـ

         گرفــــــــتي و تحاشــــــــي تبــــــــرراه 

ــتعب  ــحِر حــــالل   هيــ ــو ِســ ــِق تــ          در نطــ

         تـــــو را از ســـــر خـــــو وا كـــــنمشـــــر 

        !اريـــ لـــب مـــن آن لـــب تـــو هـــان بنيـــا 

         آورمشي بـــــه پـــــمي ســـــر تــــسل مــــن  

ــخ  ــ، زيــــ ــ ب،  اهللاي علــــ ــ و بگايــــ         ريــــ

ــت  ــه گف ــ ك ــااي ــو ي ج ــ ت ــااي ــني ج          م

ــون  ــم ر خـ ــورت هـ ــر و صـ ــدي ز سـ         ختنـ

        خــــتي محبــــت گردانيــــ و ز مجــــست 

ــه كــــف آن  ــ بــ ــو اريــ ــسار تــ ــو افــ          تــ

ــت  ــ از احافظـــ ــاد نيـــ ــدكار بـــ          زن بـــ
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 زاــــ   ديوان اشعار ايرج ميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷۲

ــره ــزه ــت   ي پ ــصت گرف ــو رخ ــه چ           بوس

          كـــه شـــبان گـــاه مـــستجـــواني همچـــو 

          و گرفـــت از عقـــب او را بـــه بـــرجـــست 

          جــــــانهي ســـــرش را بـــــه دل ســـــ   داد 

ــه زدســــت  ــ بــ ــاريــ           دادي زنخــــش جــ

ــار  ــ دو گتــ ــشسوشيــ ــتدني كــ           گرفــ

ــي زهــــره            بوســــه ز لعلــــش ربــــوديكــ

          از نـــــاف در آمـــــد بـــــروني ابوســـــه 

          ز هـــم بـــرده و مـــدهوش هـــم   هـــوش 

ــوه  ــوس كــ ــگ بــ ــدا داد از آن بانــ           صَــ

ــي داد  ــف  يكــــ ــوتر صــــ          ريزان دو كبــــ

ــرآن  ــاد  ي دگـ ــه شـ ــت كـ ــادمي گفـ           شـ

          وجــــب از شــــاخ بجــــستند بــــازكيــــ 

ــود  ــه ا  خ ــود ك ــعف ب ــ ز ش ــد ني ــر زدن           پ

  

ــه ــت   بوسـ ــت گرفـ ــر فرصـ ــود از سـ          خـ

        ك آرد بــــه دســــت نــــ آب خكــــوزه 

ــرد  ــر كـ ــون كمـ ــر او چـ ــه بـ ــا حلقـ          دو پـ

         و متكــــــاي بــــــه از آن متكــــــ بــــــه 

ــت  ــاد   دسـ ــش نهـ ــر دوشـ ــر سـ ــر بـ          دگـ

ــب  ــشت و مك  ل ــبش ه ــه ل ــ ب ــتدني          گرف

ــه  ــود  بوســ ــوزنده بــ ــش ســ ــو آتــ          مگــ

ــت  ــ رفــ ــاف انــ ــه نــ ــاره بــ         درون دگربــ

ــر           دو فتادنـــــد در آغـــــوش هـــــم  هـــ

ــوبت  ــرو كوفــــت كــــوس ينــ          عــــشق فــ

        !ريـــ كـــه شـــد كـــودك مـــا بوســـه گ آه 

        !د ده و بوســــه ســــتان شــــاد بــــا بوســــه 

ــه  ــاز   بوســ ــستند بــ ــد بنشــ ــه رد شــ          كــ

         ز اســف دســت بــه هــم بــر زدنــد ؟     ايــ 

  

  

  

* * *  
  

 
ــت ــروگفــ ــاختم  !  بــ ــو را ســ ــاِر تــ          كــ

ــار  ــش بـــ ــت نكـــ ــش، يدي محبـــ !          بكـــ

          بـــــــودي وصـــــــل ز دوريچاشـــــــن 

ــا  ــر ب تـــ ــخَِط هجـــ ــ ســـ ــيابيـــ ي          همـــ

          چـــو بنمـــود بـــه گـــردون صـــعودزهـــره 

          صـــفت ســـست شـــد اعـــصاب اومـــست 

ــ پـــس از  ــه خمكيـ ــه بـ ــ لحظـ يـــي          ازهيـ

ــشم  ــشود   چ ــران برگ ــواب گ ــو زان خ           چ

ــ رِه القدر          انـــــــــــــداختمتيديـــــــــــ

        ! بچـــش، يدي هجـــران نچـــش زحمـــت 

ــصر  ــرور يمختـــ ــر ضـــ ــودي هجـــ          بـــ

ي         همـــــي دگـــــران ســـــخت نتـــــاببـــــا 

         منـــــوچهر در آن نقطـــــه بـــــود  بـــــاز 

ــرد  ــ بــ ــال كمــ ــواب اوي در آن حــ          خــ

ــست  ــازه    جـ ــفت تـ ــر صـ ــا بـ يـــي         ز جـ

         بـــــودشي منـــــوچهِر شـــــِب پـــــِريـــــغ 



  ۷۳ـــــــــــــــــــــــــــ   ديوان اشعار ايرج ميرزا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــد  ــ كديـــ ــوفتگيمـــ ــنشي كـــ           در تـــ

           از آن عـــــالم تـــــن در شـــــدهيگفتـــــ 

ــر  در  ــشاط دگـــــ ــست نـــــ           دل او هـــــ

          تـــــنش تـــــر شـــــدهي اعـــــضاجملـــــه 

ــه  ــي لحظ ــ اي ــصار ني ــه تَ           داشــتفي گون

          چـــــو بگـــــشود در آن دامنـــــهچـــــشم 

          كــه دل مــانع اســت  ديــ رود دخواســت 

          شـــــكار از دل او ســــلب شـــــد عــــشق  

ــ  ــچيهــ ــد از آن چــــشمه دل ي نمــ           كنــ

          كــــه ســــر ســــبزه هــــايمــــي لئهمچــــو 

ــو  ــوز ييگـ ــا هنـ ــده اســـت در آن جـ           مانـ

          فــــــراشيلــــــي نة رخ آن ســــــبزبــــــر 

ــشته بــــود از  ــه بــــر آن هــ ــا كــ           اثــــر پــ

ــ  ــا بــــه طريمــ ــي دهــــد امــ           بــــدشيقــ

ــت  ــر گگفـ ــه گـ ــ كـ ــل رمشيـ ــدر بغـ           انـ

          ران اونيـــ و انهي ســـنيـــ ســـر و انيـــا 

ــر  ــا  گـ ــر آن جـ ــه بـ ــزنم بوسـ ــاي بـ ي          پـ

ــح  ــر ا  في ــت ب ــود دس ــ ب ــود ني ــبزه س           س

ــا  ــت   ني ــسته اس ــه او ب ــت ك ــره آن اس           گ

          او را بــــــه چــــــه دل وا كــــــنمةبــــــست 

                                             

ــل  ــشاطكيـــ ــنش ي نـــ ــه دل روشـــ          بـــ

ــ وارد  ــالَم دكيــــ ــري عــــ ــده گــــ         شــــ

         و بــــــر اوســــــت بــــــساط دگــــــردور 

ــالبش  ــده قــــ ــبكتر شــــ          از قلــــــب ســــ

         تـــنش آســـود و عـــرق واگذاشـــتپـــس 

        ا تــــر بــــود و چــــه ِنــــه كــــه جــــديــــد 

         هــــم البتــــه بــــه دل تــــابع اســــتيپــــا 

ــت  ــد   رفــ ــب شــ ــپش قلــ ــكار تــ          و شــ

ــان  ــصل  جــ ــدان متــ ــشته بــ ــش گــ          دلــ

ــم  ــشتر گـــ ــد انگـــ ــا ي كنـــ ــر بهـــ          پـــ

ــيچ  ــره گيزكـــ ــي از زهـــ ــروزيتـــ          فـــ

ــه  ــا  رفت ــا ج ــه ج ــده اســت ب ــاشي و مان          پ

ــبزه  ــو سـ ــود  ا چـ ــشته بـ ــه دل گـ         و داغ بـ

ــبزه  ــ خوابســــ ــدش دهيــــ ــشان قــــ          نــــ

         خلــــــلردي رخ ســــــبزه پــــــذنقــــــش 

         در افـــــــشان اوي اثـــــــر پـــــــانيـــــــا 

     ي    بجنبـــــد ز جـــــا دهيـــــ خوابةســـــبز 

ــه  ــود     ب ــه ب ــان ك ــان س ــه هم ــد ب ــه بمان          ك

ــر  ــرد دســـــت بـــ ــوان بـــ ــِرِه او نتـــ          ِگـــ

ــه  ــر ا بـ ــه بـ ــ كـ ــنم نيـ ــا كـ ــبزه تماشـ          سـ

                                             

  

* * *  
 

ــاب مه آه ــه غرقـ ــي چـ ــشق يبـ ــت عـ            اسـ

           خوبـــــان دِل عـــــالَم شكـــــستغمـــــزه 

  

ــه ــر ز نهمهلكـــ ــي پـــ ــشق يبـــ ــت عـــ    اســـ

ــ  ــ دل اســـت آنكـــه ازريشـ    غمـــزه رســـتنيـ

  
***


