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ادبی ــ فرهنگی

الحاج خلیل هللا ناظم باختری
همبورگ ــ جـــرمنی

شور محشر
این پارچه شعر را من و ملک الشعراء و فخرال ُشعراء ،محترم محمد نسیم "اسیر"،
طریق مکاتبه به اتفاق هم سروده ایم؛
بدون صحبت حضوری از
ِ
ِ
ابیات بین ناخنکها از آقای "اسیر" میباشد:

صبوری کـــردم و صـــبرم ســـــر آمد

خــــدایـــــا شیرۀ جــــانـم بــر آمد

روز محمود
نـــــه محـمود آمـــد و نـی
ِ

نـــــه ســـاالر و ســــپاه و لشکر آمد

نــــه نـــیکه و نــه بـــابـــا و نــه دادا

نـــــــه غــــــازی و شـــهی ِد اکبر آمد

{به مـــانـن ِد امــــــان للاِ غــــــازی

نــــه یـــک فـــرزن ِد واال گوهر آمد}

{نـــه ظــاهـــرشـــاه را پیـدا کــند کس

کـــه تـــا او رفــت بــد شد بدتر آمد}

پ سمــــن ِد تیـز رفتار
چـــه شـــــد اســـ ِ

کـه از پـا ماند و بر جایش خـر آمد

کــــمونستان ملــحد ســـــر کشــیدنــد
{
ِ

مسلمانی زبــون شــد کــــافر آمد}

ملــــک مــا را
ـگان
ِ
{قـــباحــــت پیشــ ِ

نــه فـــخری از پــدر نــی مادر آمد}

{ولـی هیهات و صد افسوس و حرمان

کــــه تــــا بیـگانــه از میهن بر آمد}

فـــرزنـــدان نـــاصالح چه سر زد
{ز
ِ

ســر مــردم چــه شـــور محشر آمد}

{چه خوش می گفت روزی درد مندی

کـــه روزم بـه نـشد بــد بـــد تر آمد}
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زمیــــن و آســــمان آمــــد بــه فـریــاد

دد و دیــــو و بـــــال در کـــشور آمد

فـساد و فتـــنه و قـــــــتل و شــــرارت

فیـــــض مقـــدمــت ای رهــبر آمد
ز
ِ

وطـــن ســـر تـــا بـــه پـا آتش گرفته

ـان مـــا در مجـمر آمد
ســـــــپن ِد جــــ ِ

ال مـردم
خــــدا رحمی کــــند بر حـــ ِ

بــــه اول خـــیر و در آخــر شــر آمد

آواز ناظـم
گـــوش مـــن اســیر
{بــــه
ِ
ِ

چــــــو آهنـــگِ خـــلیل آذر آمد}

نــــــدارد نـــاظــــم از قســمت شکایت
کــه نیــک و بــد بــه حکــــم داور آمد
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