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 ارــــظـــــــــــــار یـتـان
 دو پارچه بحر طویل

 
مقبولک،  آن دلبرکر به دلم بستم و رفتم به در خانٔه ، دل شیمرده و پژمرده و دلسر خورده و دوش افسرده و آشفته 

ه آنک دلربا.  صفا و بی ریا و با وفای خوشنمایلطف و  و همه سر جفا و بری از جور وحیا  پر ز قندولک، بانمک،
راست و شفا وافرح بخش و گ ،دندان مثال می و میناراست و دهان و لب و آ ل الله فریبا و دلسر تا به قدم همچو گ

    ماست بخش دل شیفته و غمزدهٔ 
 وظر کردم و چرخیدم و رقصیدم نه نعطر و گل و ریحان بسرم پاشیدم ـ ساعتی چند به آییوتن کردم ه شیک ب جامهٔ 

  .آن شاه پریان شدمبه و مالقات  پیچیدم و تا الیق دیدار
 

 سه ز رخسار و ز پیشانی زیبای اول بومو گویم، صد گه یک مو به یک بینم ـ راز دل را گفتم اینبار بکنارش بنش
ابراز  دلم باز کنم، راز خودکنم، زخم هم زمزمه آغاز کنم، سوز کنم ساز قصه و الله به مویش زنم وچینم. یک گل 

خنده و گریه کنم، شکوه کنم، رنگ برنگ عذر  ویم،عاشقی و عشق بگ، آشفتگی و یدلدادگ کنم. سخن از دوری و
  درد دل آرام کنم. و  کنم تا دلکش رام ،کنم، صد رقم ناله کنم

 
دوصد افسوس نه جوابی نه صدایی ، اما نزل دلدار رسیدم، بوسه بر در زدم، و در زدم و باز مکرر زدمچون بسرم
 .شنیدم و نه دیدمه نه نشانی ن

 چارهٔ نظری بر من بی بر سر زینه نشستم، سگرتی دود زدم، طعنه به نمرود زدم، دود پی دود زدم، تا که معشوقه بیاید،
 فسون کند، لطف، مهر کند عشوه و اشود، حرف و کالمم شنود، ناز کند تا دلکش نرمبر سر مهر بیاید، دلداده نماید، 

  .خود افزون کند
شت و ذآن دل آزار جفا کیش ستمگار نیامد، داروی این دل بیمار نیامد ـ ساعتی باز گ ساعتی چند گذشت، یار نیامد،

 .خبری زان دل و دلدار نیامد که نیامد
 گهاناما نا.... 

 قدش چون تنه چون تن خرمیل، !!! خدایا چه زنی، ببر صفت گرگ نما مرد فگن. شکم چون شکم فیل، زن همسایه
.  مرا دید نشسته، خسته و و چه بد موی چه بد خور و چه بد خوی و چه بد روی یلر تیل، سیه موی و سیه روی،ب

و ز د رفت، درون و برون رفت و برون رفت ودرون رفت  نداخت دو سه بار ز کینه، یکی بارنظر ا کوفته و ذله،
ه که ای مردک آوار :گفت ر سر من ریخت وسرم چیغ زد واز آب چتل ب ای یک بار یکی کاسهه . بسه بار فزون رفت

  و بیکاره و میخواره و بی موتر و بی پول وقواره
؟ ن جلوه نماییو بم اری که تو هر روز سر کوی من آیی؟از خدا شرم ند حیایی، چه بیشرم و چه بالیی، از کجایی، تو

 تو ها، و عزیز همه دلیبا و دل آرا من فر زیبایی من در همه دنیا، تو مگر عاشق مایی؟ تو کجا و من کجا، نیست به
بهر مهتاب رخم یا که خریدار  هستی و کی هستی که بمن یار شوی، یار وفادار شوی، کی باشی و چه باشی و چه

یدم، نگر باز ترا دیدم و حرف تو شخود دفع خطر کن که ا و ز زود ازین فکر حذر کن، و ازین کوچه سفر کن،  ،شوی
   !!باز نگویی که نکردی و نگفتی گله از خویش کنی،

خوشا در عاشقی . شاعری بیادم آمد که فرموده حال فرار، از خودم هم شرمسار، گفتهٔ های تر و کثیف در  با لباس
 ناکام گشتن ـ پریشان خاطر و سرسام گشتن

  :اما من گفتم نه
  بد روی اشتر خوی، جنگل موی، پشقل بوی... ناکاره... ندارد. همسایهٔ  اینچنینهمسایه دارد ر گخوشا یاری که همسایه ندارد، و
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 عاشقی

 

 «رگان زندگانیـچه ریـپ خوشا با   -  خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی »
 «دریغ است از روزگار جــــوانی   -  اشق نباشـــد عـوسته ـجوانی که پی»

 

تنم هست بسی الغر  که عمرم شده بسیار و ز احوال من غمزده و زار، خبردار رفیقان وفادار،  عده ای اند ز یاران و
عاشق یک دلبر طناز،  دل ناکارٔه من بین که شده بیکار، ولی این دل و دیده همـــه عاطل و بیمار، سرم طاس و و

 .هنرباز خوش آواز، چشم باز، به دل وسوســه انداز،
 

سخندان. چه آغوش  خندان، دل آرا و غزلخوان، سخنگوی و هٔ هن غنچـدرخشان، دلبش لعل بدخشـــان، رخش ماه 
 .عیانی و نهانی درازی و چه لبخند و الیروی کمانی، چه موهای کشچه چشمان سیاهی، چه اب لطیفی،

قدمی چند زنیم سوی بیابان و گلستان،  یاری نیرنگ نمودم دل او رام، که از روی وفاداری و حیله و روز پس از یک
ر لطف و عنایت نظ ریحان، به امیدی که، آن سرو خرامان و آن سرور خوبان،  نماید الله و سیل و تماشای گلرویم 

 .به من غمزده ارزان
 

امت ق آرام دل و جان و ای بهتر خوبان، مه قربان قد و گفتم ای ماه فروزان، ای شمع شبستان، ای بلبل خوشخوان، ای
دست من  و نشینم به بر او. بگیر به وهللا و به باهللا که به دنیا و جهان جز تو ندارم گل دیگر که کنم بو زیبای تو گردم

 .افگار، بکش دست ز آزار، مرو در بر اغیار و بمن باش یکی یار وفادار بیمار، بنه مرهمی بر این دل خسته و
خار جدا کرد و به یقٔه پیراهن من جابجا کرد  ز بر ادا کرد و کمی چون و چرا کرد، سپس یک گل سرخی دلبرم ناز و

قابل بیمار  ر به بینی و به پرخانٔه ناناگه ز گل سرخ نگار عط. . .   .ه به سخن باز ک و آنگاه به صد افسون لبش را
 رفت و مرا جملٔه امراض نهان هوا صد عطسٔه پیهم زدم و موی سر ساختگی ام به اثر کرد و به یکباره دو من زار

 .گشت عیان از بر آن خسرو خوبان
 

عقب رفت و جلو رفت و چنین گفت و  بترسید و بلرزید و بجنبید و آن پریرو که این حال فالکت زده ام دید، بخندید و
هوس  و خم کرد حواله، که ز سر رفت به یکباره هوار  ه یکی بار چنان سیلی محکم ب. . . و چنان گفت و فالن گفت 

 .عاشقی و عشق و هوسبازی و دنبال بتان گشتن و رفتن
 

 پایان
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