
 
 
 
 
 

 *يادي از بهار
 

 حبيب يغمايي

 ها به چمن شكفت از باد بهارگل

 صفت ز مي بده داد بهارخيام

 برخوان سخني چند ز استاد بهار

 در تازه بهار تازه كن ياد بهار

ض خدمت بانوان و آقايان محترم و استادان و فرزندان ارجمند، سالمم رالر

 كنم.مي

نهاونالد  رياسالت داناال اه  پيش از هر سخن از مقام رالايي جنالاد دكتالر

 اند از بزرگالان رمالم و ادد تيميالل فرماينالد بايالدتهران، كه بنا را بر اين گذاشالته

 سپاس زار  كرد.

ه باليكي از فوايد چنين ميايسي اين است كه جوانان و فرزندان دانا اهي 

شوند. و گرايند، و به تحصيل مدارج معنو ؛ راهبر  و تاويق ميدوستي ميادد

 از اين برتر.چه سود  

                                                           

.109تا  99صص  ،20يغما، سال *.   
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ايال  بعد از گفتار دقيق و شيرين دو استاد دانامند، سالخنان بنالده ايبتاله ج

، و هم نخواهد بود، و چنين توقعي هم نيست. هم برا  اينكه فرمانبر  كرده باشم

گالويم. كاله افسالانه اسالت بالار  برا  اينكه شما خسته ناويد برايتان افسالانه مي

 خواني.كيا خواد آورد افسانه زندگاني. خوابتان هم ببرد منعي نيست!

معموالً در سخنراني، بايد مطمع و مقطعي درنظالر گرفالت و چالون مال يفي 

كار دقيق، هر فصل و بابي را به جا  خويش آورد، و نظالم و ترتيبالي مناسال  باله

 بست.

گو سالانهاين اصول معاف فرمايند و به اين اف استدرا دارم بنده را از ررايت

 طاي  و حكايات و اشعار  چنالد آميختاله و درهالم، ازآزاد  مطمق بخاند. من م

رسانم، و شالما در يالي ايالن داسالتانها پيرايه به ررض مياينيا و آنيا، ساده و بي

ا  از خصائل و فضائل استاد  بزرگ كاله اكنالون بيسالت سالال اسالت ج ال  شمه

 نحيفش در تودة خاكي گران نهفته است درخواهيد يافت.

ر شالاهرود محصالمي جالوان بالودم. از شمسالي بنالده د 1298درحدود سال 

ه ها  خود آن رصر ال كه به رقيدة بنده نظيرش تاكنون در ايران انتاار نيافتميمه

اياعرا  بهار، و نويسندگاني چالون ا  بود به نام داناكده به مدير  ممكال ميمه

رباس اقبال آشالتياني، رشاليد ياسالمي، سالعيد نفيسالي، سالردار معظالم خراسالاني، 

 اجمعين و دي ران.  اهلل رميهمحمةر

خواندم و به بهار ارادتالي اايباناله و من مفتون اين ميمه بودم و همواره مي

 مالن گالاهي در همين سايها بهار مدير روزنام  ايران نيز بالود، و استوار پيدا كردم.

كالرد، پالذيرفت و درج ميبالافتم، و چالون بهالار آن را ميهم ميري  و يابسي به

 س رميين شده.باييدم! كاين منم ياوومي
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 مانند به بهار فرستادم بدين مطمع:ا  ازلوقتي قطعه

 دوا را هست درمان انتحاردردها  بي

 ماكمت كارها را سازد آسان انتحار  

اياعرا به تصور اينكه مرا همت و ايرتي در اجرا  اين تصميم است، ممك

هش كه باله ا  فور  با پست سفارشي فرستاد و سراسر پند و نصيحت و نكونامه

 يافت:اين جممه پايان مي

 جانيم كه:رهد  و سخت

 به قطع رشت  جان رهد بستم بارها با دل  

 جاني رارهد  سختبه من آموخت گيتي سست  

م در سال بعد كه به يهران آمدم، باله اتكالا  همالين ارتبالام، اميالدوار بالود

 ويسندگي بخادار  خور را برايم صادر كند.اياعرا حكم نممك

در صحن ميمس شور ، آخوند  باريك و بمنداندام را ناان دادند  روز 

اياعرا  خراساني است. با شتاد و با ادد تمام سمم گفتم، و چند گامي كه ممك

افزار  ا  ژوييده، ربايي مندرس، و پا دار، رمامها  وصمهدر قفايش رفتم. جامه

وقع، برآشفت و چون خود كهنه و سائيده داشتم. او به تصور اينكه گدايي است مت

يبالاس كاله همالراهش بالود زده، خوشاندام، پاپيونرا معرفي كردم به جواني يطيف

رو  كرد و با نهايت حيرت گفالت آقالا  نفيسالي، حبيال  يغمالايي ايالن اسالت... 

تقاضا  خود را در صدور حكم نويسندگي بخادار  دهكدة خور باله ررضالش 

امال  »ر آميخته به مهرباني گفت تغيّرساندم. تو گويي كه گوشم پرآواز اوست، با 

«. خوانالدمبودم و درس ميكني، تو بايد درس بخواني، كاش من به سن تو ميمي

اياالعرا دوسالت. آن در آن ايام مرحوم داور رئيس تعميمات رايياله بالود و بالا ممك
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روزها وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در چند اياق فوقاني دارايفنون 

 ا  مختصر مرا به دارايمعممين رايي سپردند.هبود. با اران

 گاتم، سرنوشتي بهتر داشتم:يقين دارم اگر به دهكدة خور باز مي

 ا خبر از دهر كه در دهكدها  خوش آن بي  

 شادمان آيد و شادان زيد و شاد رود  

ا  از صالفات ناشناسي است كه اين محبت پدران  بهار را كه نمونالهاما حق

 فراموش كنم و باز ن ويم. انساني اوست

خواندم، بهالار وكيالل ميمالس در سايهايي كه من در دارايمعممين درس مي

 بود، و در صف اقميت. سخت تحت نظر بود و جانش در خطر.

نوشالت. يالك روز در ا  بود به نام قانون، كه مقاالتش را بهالار ميروزنامه

اش حال، باله خانالهاد آشفتهبآّتن نا  ارود او را ديدم كه از ادارة روزنامه در شاه

رفت. شايد بعضي را به خاير باشد كه دروازة كه در بيرون دروازة دويت بود، مي

دويت در  بزرگ داشت و بر سردرش تصوير رستم و ديو سفيد بر كاشي نقالش 

 بود.

راه نباشم امالا از اش او را همراهي كنم كه رفيق نيمهخواستم تا خانهمن مي

خالواهي مالرا محافظالت حاال تالو مي»با تغيّر بازگرداند و فرمود: دروازة دويت مرا 

از شالهامت و « رت!گالويي؟ بالرو پالي كالاكني؟ من در معرض خطرم، تو چاله مي

چه پنهان كه اكنون پالس از چهالل و  اما از شماباكي او متحير و متعح  شدم، بي

 . كنم از اين كه مرا بازگرداند ممنونش شدمچند سال، اقرار مي

ضي از حاضران محترم بدانند، كه بهار مدتي مغضود و مطالرود و شايد بع

چارخطابه را ساخت و در روز ريالد كاله همال  وكاليمن شالرفياد  اتمحبوس بود، 
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 بودند، در حضور شاه فقيد خواند، و مورد مرحمت واقع گات.

 چارخطابه از آثار باارزش بهار است و اين چند بيت از خطاب  اول:

 ار  نكردكس از بهر تو كهيچ  

 هيچ رددسنج شمار  نكرد  

 كس به تو خدمت ننموده بسي  

 جا مكش از هر كسيمنت بي  

 نهادهركه برايت قدمي مي  

 گااداز كف ماتت درمي مي  

 هرچه شد از همت و هوش تو شد  

 تا كه جهان حمقه به گوش توشد  

بودنالد  وقتي اين ابيات را خواندم شاه به وكيمن كه صف بسالته»فرمود مي

ك ن ريست و شيرمانند ارشي كرد كه ناان  تصديق و تحسين بود. به وكيمن يال

كيالل وپهمو  به رنوان ريد  داد و به من دو پهمو ، و فرمود يكي برا  اين كاله 

 «.هستي و يكي برا  اين كه شارر 

گيرنالد، امالا هايي گزاف مياند، و حقوقبحمداهلل اكنون وكم مغمور احسان

 ان چه ررض كنم!دربارة شارر

 در همين چارخطابه است كه به انصاف دربارة خود فرموده است:

 شعر در  گات ز من ناميو   

 يافت ز من شارر و شعر آبرو   

 نظم من آوازه به كاور فكند  

 شعر من آيين كهن برفكند  
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 امدرس نويني به وين داده  

 امدرس تو اين است كه من داده  

كس به اندازة بهالار ام هيچبا بياترشان ارتبام داشته از بزرگان رصر كه من

ها، بود كه همالواره باله او ها واقع ناده است. ناسزاها، تهمتمورد حممه روزنامه

 كردند.ن ار مي

 اثر چ ونه بماند در اين ديار از ما  

 در اين ديار چو رنييد شهريار از ما  

ترين افي بالا ركيالكيادم هست كه روزنام  ستارة ايران چهالار صالفحه اضال

 ماند كاله در هالرربارات در قدح و يعن بهار انتاار داد. روزنام  ناهيد اافل نمي

 شماره نياي به او نزند.

اش را در حضالور شالاه فقيالد همين روزنامه، بعد از آنكه بهار چهار خطابه

هالا كاله ها كاله نكالرد، و چاله آفرينخواند، و مورد محبت واقع شد، چه تحسالين

 گفت:ماند و ميها ساكت نميهم در برابر روزنامهن فت، بهار 

 ها  روزيعنت به روز باد و بر اين نامه  

 واين رسم ژاژخايي و اين قوم ژاژخا   

كنم و اشعار  دي ر كه بحمداهلل در ديوانش چاپ ناده است، و گمان مي

 فرمود.نظر ميعضي قطعات هم صرفبود از درج باگر زنده مي

اياعرا از صحن  سياست رانده شد، به تصحيح متون ادبي كپس كه مماز آن

شناسي پرداخالت، و باله اسالتاد  چون تاريخ سيستان، و تأييف آثار  چون سبك

و باله ايالن روش معامماله  چند  هم كتابفروشي داشت دانا اه انتخاد گات، و

 دانم ورشكست شد يا نه، به هرحال كتابخانه تعطيل گات.پايان يافت. نمي
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خانه ايالاقي ها  بعد من رضو ادارة ن ارش بودم. در صحن وزارتدر ساي

تر، از ان نبود كه اختصاص باله مالن داشالت. تر، و محقرتر، و نمناكبود كه ويران

و  اكنون بحمداهلل خراد شده و محل پارك اتومبيل وزارتي است. مرحوم فرواي

دند و اگالر بالا آمآمدند، به اياق من ميمرحوم بهار هروقت به وزارت فرهنگ مي

 آمد.وزير حرفي داشتند وزير هم مي

ام روز  بهار به اياق من آمد، و فرمود قرارداد  با وزارت فرهنالگ بسالته

اخ برا  تصحيح كتابي؛ تو بايد آن را استنساخ كني از نسخ  اصل خطالي. استنسال

چهارصد صفحه كتاد به قطع بزرگ، كار  دشالوار بالود، و هرچنالد رالذر آوردم 

نيم و هم بنايد، پذيرفتم، و در ظرف چند ماه به پايان بردم. قرار بود بامقبول نيفتا

 با نسخ  اصل مقابمه و تصحيح كنيم.

ه كالروز  شتابان آمد و فرمود مالدت قالرارداد پايالان يافتاله، اوراق را بالده 

ايم، تحويل دهم. هرچند ايتماس كردم كه اين اوراق را مقابماله و تصالحيح نكالرده

ق ين اورااكه آزموده مرد  بود، يادداشتي به من فرستاد، كه  نپذيرفت. رئيس اداره

م! اگر تمام است و نقصي ندارد، تصديق كن. و تحويل ب ير، چه مسالووييتي رظالي

كنيم، و من چند مالاهي دي الر در اما بهار تعهد كرد كه بعدها تطبيق و تصحيح مي

بهالار باله خدمت آن جناد بدين خدمت اشتغال داشتم، اين كتاد بعالد از وفالات 

 گفتم.اهتمام يكي از فضم به چاپ رسيد و گرنه اين داستان را باز نمي

فرمود، و چون اايباً اياعرا در دانا اه مواد دورة دكتر  را تدريس ميممك

 دادند.آمدند، و امتحان ميبيمار بود دانايويان به منزيش مي

اسالتادان بايالد  در آن روزگاران معهود بود كه اوراق امتحالاني را دو نفالر از

فرمود، اوراق امتحاني را من نيز امضا كالنم. مكالرر امضا كنند. گاهي به من امر مي
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پذيرفت. ررض كردم، من چون استاد دانا اه نيستم امضايم ارتبار ندارد. اما نمي

اگر اوراق امتحاني آن سايها را ممحظه فرماييد، امضالا  مالرا ليالل امضالا  بهالار 

 خواهيد ديد.

ر ا در اين محضر مقدس مخصوصاً ياد كردم، كه اگر جناد دكتالاين نكته ر

تواننالد حكالم نهاوند  يطف و رنايتي داشته باشالند، باله اسالتناد همالين اوراق مي

و  استاد  مرا صادر فرمايند! مقصود اصمي هم حقوق استاد  است، نه رنالوانش!

 نه تدريسش! و نه داناش!

از بهار خواسته بود   وزارت معارف در موضوع ورزش دانايويان اشعار

را مكه به ممحظاتي مورد قبول واقع ناد. استاد اجل حكمت، وزير معارف وقت 

سان نبود كه آر اممقات به ا  دي ر بسازد.جا  آن قطعهخدمت بهار فرستاد كه به

اش ن اهبانان بودند. وقتي در زدم، خالودش در را بالاز كالرد، و از در ايراف خانه

ح شنود گات، و نهار هم ن اهم داشت. از روشي كه در يرممقات من بسيار خو

گويم. باالخره قالرار شالد دو نميرها  او ها و تغيّكار بردم، و از تعرضموضوع به

ي و روز بعد به خدمتش برسم و قطع  تازه را ب يالرم. آن قطعاله در نهايالت زيبالاي

 استوار  و پخت ي است و به اين مطمع است:

 تن زنده واال به ورزندگي است  

 كه ورزندگي ماي  زندگي است  

 كنم در مدخل داناسرا  رايي بر كاشي نوشته شده است.و گمان مي

به مناسالبت صالدمين سالال وفالات پوشالكين شالارر بالزرگ روس، وزارت 

معارف، از ترجم  داستانهايش كتابي انتاار داد. ترجم  سه قطعاله از اشالعارش را 

 رد  و حبي  يغمايي به نظم درآوردند. مضالمون قطعال  منظالوم بهار، وحيد دست
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بهار اقتضا  انتاار را نداشت. وزير معارف، مرا خدمت بهالار فرسالتاد كاله در آن 

 نظم تيديد نظر فرمايد.

مضالمون از »گفالت تالوانم داد. ميآشفت ي بهار را و ينديندش را شرح نمي

باالخره، بالا ايتمالاس، انالدك « غيير دهمتتوانم و نبايد آن را دي ر  است من نمي

هر » ه فرمودتغيير  داد؛ اما بازهم مقبول نيفتاد، و آمد و شد من تكرار شد. باالخر

مالن در مراجعالت از « بايد خودت بده و از اين بيش زحمالت مالده!تغيير  كه مي

د ، م و آزامنزل بهار آن نظم را بهم ريختم، و م مً به جا  كممات انقمد و انتقا

 اق و بوس و كنار گذاشتم، و ايبته پسند افتاد!كممات ر

ها، كه يغمايي سايها بعد، بهار در يكي از ميمت فرياد رها كرد و ارتراض

، نظم مرا درهم ريخت و خراد كرد ويي آنچه ايبته به جايي نرسالد فريالاد اسالت

 چون آن قطعه با اصمحات بسيار مناس  بنده! به چاپ رسيده بود.

يمال  كاله م 1327ميمد مدتها در اختيار من بود. در سال  ديوان بهار در سه

شالد. در از ديوانش برا  درج در ميمه انتخاد مي يغما را تأسيس كردم، اشعار 

ا  دارد در كمال يطف و تأثير كه چون ميمالس ف قزويني قطعهرمرثي  مرحوم را

 خوانم:مناس  است چند بيتش را مي

 دداران همه رفتندرو  چه كني داريه  

 همه رفتندياران  شو بار سفر بند كه  

 آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست  

 گويد چه نايني كه سواران همه رفتند  

 داغ است دل اليه و نيمي است بر سرو  

 كز باغ جهان اليه رذاران همه رفتند  



 146 38/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 گر نادره معدوم شود هيچ ري  نيست

 كاران همه رفتندكز كاخ هنر نادره

 سرايان همه خفتندفسانهافسوس كه ا

 گساران همه رفتنداندوه كه اندوه

 فرياد كه گنيينه يرازان معاني

 گنيينه نهادند به ماران همه رفتند

 يك مرغ گرفتار در اين گمان ويران

 تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند

 خون بار بهار از مژه در فرقت احباد

 كز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند

او ررض كردم مصراع اول قطعه را خود است روض كنيالد. فرمالود خالودت  به

گزاران همه رفتند. و با تمفالون روض كن. چنين كردم و گفتم: از ممك ادد حكم

ها كرد كه شعر به حضورش معروض داشتم پسنديد، اما وقتي چاپ شد، ارتراض

حيح و اصاليل ام بهتر است. با اينكه وجه صهمان كه خودم گفته مرا خراد كرد 

اثر ماند. ارتراض دي رش اين بود كه چرا اين قطعاله را در ميمه توضيح دادم، بي

ا  كاله در ا  و توضاليح نالدادهرا ليل خبر وفات رممه محمد قزويني چاپ كرده

 رثاء رارف قزويني ساخته شده.

خالان رالامر  باله درالوت مرحالوم ابالراهيم خميل 1320در تابستان سالال  

ايسمطنه، بهالار، حكمالت و بنالده باله قمصالر رفتاليم، و م سهاممرحو كاشاني فرزند

 درحدود چهل پنياه روز گذرانديم.
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خوانالديم و در اين مدت كه ما را وقت خوش بود بياالتر، شالاهنامه را مي

 كت  ادبي دي ر ازجممه ناام اصفهاني را، كه جناد اسالتادحكمت بالدان رمقاله

را در اين فن مهارتي نبالود. يك كرديم كه هيچداشت. گاهي هم شطرنج باز  مي

انياميد كيفيتي دي ر داشت، ها  دو استاد كه گاهي به تند  ميوگوها و گمهگفت

 و من ميانيي و حكم و داور بودم.

يالت آقايان، كسي را كه ميان دو تن از دانامندان و بزرگان كاورتان حكم

 كرده، به ديدة حقارت من ريد!مي

ا  هو بهار قصاليد (1)ر وصف قمصر گفتم،ا  ددر اين مسافرت بنده قصيده

اش، از نظر دوستي و رنايت، به حكمالت، بيتالي در پايان قصيده (1)در وصف فين،

 چند در تمييد و  فرموده است:

 رفتند و بماند از پس اياان اثر نيك

 خوش آنكه پس از او اثر نيك ريان است

 از حكمت ما نيز اثرهاست در اين ممك

 ر  از آن استآباد  اين باغ نمودا

 آباد به دستور معارف كه به امرش

 اين كاخ مرمت شد و اين آد روان است

 ما همره او شاد انوديم و تن آسان

 در همرهي خضر گذر بر حيوان است

 ارجو كه به پاداش هنرهاش ببينم

 بناسته بر آن صدر كيا اليق آن است
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 در ديالوانش چالاپ( در شرح اين مسافرت است كه ظالاهراً 2و نيز م نو  دي ر،)

 شد.

 ع:آااز فرمود كه پايان نيافت به اين مطم قصيدة دي ر هم در وصف قمصر

 گويند در زمان  شداد  

 ز كاور تگم شد يكي بها  

 گم شده يابي تگر آن بها  

 يك ره بيا به خط  قمصر  

هم  اين اشعار در يكي از ميمدات يادداشتها  جناد حكمالت كاله در آن 

به قواره و ضخامت خات رسيده بالود باله خال  بهالار و بنالده ميمد  24سايها به 

 نوشته شده است.

مسافرت دي ر هم در خدمت آن استاد نيي  از ماهد به تربالت حيدرياله 

ستان بود ، در ميان راه اتومبيل خراد شد. ش  تاب1324اتفاق افتاد، گويا در سال 

ها را يك باله تارهها درخاان قري  دو سارت در بيابان قدم زديم. بهار سو ستاره

كالرد كاله نيالرو  نمود و دربارة هريك از شارران قديم اشالعار  نقالل مييك مي

 ان يز بود.حافظه و دقت او ش فت

زرگالان تيميمي كه از بهار در اين شهر كردند بسيار رظيم و صميمانه بود، ب

ا زاهلل ميالرشهرها  ايراف نيز، به زيارتش آمدند، و ميزبان ما مرحوم شاهزاده فتح

 ها فرمود.رويي، پذيرائيقهرمان )برادر قهرمان داماد بهار( از هم ان، با گااده

در هن ام مراجعت يك جفت چادرش  ابرياالمي محمالي باله بهالار هدياله 

اش را به من مرحمت كرد. اصرارها كردم كه اين هدياله دادند. در ماهد يك ياقه
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يد ياق اوفتد، با تبسم فرمود اند نه به من، و اين جفتي است كه نبارا به شما داده

 شود. يكي از تو يكي از من.خواهي هردو ياقه را بتو دهم نمياگر با اين دييل مي

ه واپسين ديدارم با استاد بزرگوارم دو روز پاليش از مالرگش بالود. وقتالي بال

انالد، اش در شدم سودابه خانم فرمود يبيبان ممقات بهار را سخت منع كردهخانه

 ه محض اينكه بهار مرا ديالد پاليش از اينكاله جالواد سالممم راتوقف كم باشد. ب

خواهم پيراهنم را از دست تو پاره كنم، روزها  آخر رمرم است ب ويد گفت مي

آيالي. دسالتش را بوساليدم و باله تسالميش پالرداختم، و رالذرها چرا به ديدنم نمي

 خواستم، و چون پس از چند دقيقه اجازة مرخصي خواستم، دي ربالار رصالباني و

ناگزير ماندم. درضمن گفت وها فرمود شرح حالايي از مالن از اروپالا آرام شد، بهيب

ام تو تمام كن و بياور ان ات قبول بر چام نهالادم اند چند صفحه نوشتهخواسته

به صنديي ناست و چند سالطر  دي الر نوشالت. در همالين حالال سسالتي بالر او 

ون شدم اباندم، و بيرمستويي شد و اوراق از دستش اوفتاد او را بر تختخوابش خو

ن ارشي  كردم واپسين ديدار باشد. اوراقي كه بهار به من سپردهو هيچ تصور نمي

 ماوش است و ايمينان دارم آخرين نوشت  اوست. شالايد گالراور آن را در ميمال 

 يغما ممحظه فرموده باشيد.

اياعرا هم مرد ادد بود، و هم مالرد سياسالت. در سياسالت كاالور ، ممك

تاني داشته و دشمناني؛ كه چون مرا در ساحت بسيار مقدس سياست بناگزير دوس

توان نهاد كه اوستاد  راه ندادند چيز  ندانم. اما بر آثار ادبي دقيق او ان ات نمي

ثالار اسالاتيد متقالدم، بالا آمسمم است، و بسيار  از قصالايدش در رديالف بهتالرين 

ي ال نوروز اورمالزد ال مضاميني نو و بديع. چون: دماونديه ال كيهان ارظم ال فردوس
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خواص و روام ال ضيمران و بيد ال تضمين ازل سعد  ال االم مخالور ا  دل كاله 

 جهان را قرار نيست ال چارخطابه و ايره و ايره.

 توان يافت؟توجه فرماييد كه در ديوان هيچ شارر  به از اين اشعار مي

 نوروز فرودين كه رساند ز ما درود  

 بر مرازار ديمم و يرف سپيد رود  

 كز سبزه و بنفاه و گمها  رنگ رنگ

 آمده از آسمان فرود تگويي بها

 دريا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش

 جن ل كبود و كوه كبود و افق كبود

 جا  دگر بنفاه يكي دسته بدروند

 وين جاي ه بنفاه به خرمن توان درود

 انداز تيغ كوه تا ي  دريا كايده

 پودفرشي كش از بنفاه و سبزه است تار و 

 سنگرهها كه دست يبيعت به خاآن بياه

 مدد باابان و كود ...ها ناانده بيگل

 بن ر يكي به رود خروشان به وقت آنك

 اش آاوش برگاوددريا پي پذيره

 چون يفل ناشكي  خروشان ز ياد مام

 كاينك بيافت مام و در آاوش او انود

مام دارد و هركاله دوستي جموة تپرستي و ايراندر هم  آثار بهار حس وين

 ديوانش را اجماالً مطايعه كند نيازمنالد توضاليحي باليش نخواهالد بالود: هركالو در
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ال ا  خط  ايران مهين ا  وين من ال باله هالوش بالاش كاله  طراد وين نيستضا

ايران تو را پيام دهد ال مي فرو هل ز كف ا  ترك و به يك سو نه چنگ. و ايالره 

بسيار است. و من ايالن دو بيالت را كاله  ا  ازتوانم نمونهو ايره كه برشمردن نمي

 توانم برد:سخت مهيج و م ثر است از ياد نمي

 كسي كه افسر همّت نهاد بر سر خويش

 به دست كس ندهد اختيار كاور خويش

 ب و به سفمه كه در دست اجنبي ننهد

 كسي كه نان پدر خورده  دست مادر خويش
 

ايد دهته و ممالول شالدانم خساليادداشتها  من بيش از اينهاست و چون مي

ام بخالوانم و ا  را كاله سالاختهخواهم قطعالهبخام، و اجازه ميسخن را پايان مي

 زحمت را كم كنم.

 خرم آن محفمي كه اهل ادد  

 ز اوستاد  گذشته ياد كنند  

 وز درود  و آفريني پاك  

 شادمان روح اوستاد كنند  

   * 

 كس را م ر پيامبرانهيچ  

 ستشرف رتبت سخنور ني  

 گر پيمبر ناد سخنور هست  

 ور سخنور ناد پيمبر نيست  

   * 
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 بر فراز ستارگان شارر  

 بال ب اايد و بيويد راز  

 و آنچه دريافت چون فرود آمد  

 با زبان سخن ب ويد باز  

   * 

 رنج اگر برد خرمن اندوزد  

 چين رموم مكتسبيخوشه  

 ييك بي يبع شعر نتواند  

 بيدرنوردد مراحل اد  

   * 

 اند ويينظم بسيار گفته  

 زين ميان شعر اندكي بيني  

 ا ها ب ذرد كه نابغهقرن  

 از همه شارران يكي بيني  

   * 

 بر سپهر ادد در اين دو سه قرن  

 چون بهار اختر  فروزان نيست  

 سخن او دييل و برهان است  

 تا ن ويي دييل و برهان نيست  

   * 

 يغ سخنپادشاهي كه او به ت  

 از كران تا كران مسخّر كرد  
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 روشني داد باختر را نيز  

 چون سر از ممك خاوران بر كرد  

   * 

 دست افراختهمچو معمار چيره  

 از مواد كهن رمارت نو  

 ريخت در قايبي كه بود از پيش  

 فكر نو، شعر نو، ربارت نو  

   * 

 آنچه تحقيق كرده نغز و دقيق  

 ديكش و خود وآنچه تأييف كرده  

 نظم او همچو ن ر او شيرين  

 ن ر او همچو نظم او مراود  

   * 

 ست كه اوهرصر، رصر بهار   

 به چنين شهرتي سزاوار است  

 وانكه را روزگار كرد بزرگ  

 افتخار قرون و ارصار است  

   * 

 تا به گيتي در از ادد نام است  

 نام استاد جاودان بادا  

   


