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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 

 

     الحاج خلیل هللا ناظم باختری       
  رمنیـــ ج  همبورگ              

 پورتال: تنظیم و ویرایش             
   
 

 
     

دل شکست    
        

 : حیا صدیق محترم احمد ءبه استقبال این بیت شیخ الشعرا
 

 رسباال مپ م  ــعال بند تن از ی درئتو ات
 پیما مپرس لکروح ف ای اسیر نفس از

 ردا مپرسـف و از امروز فراق میهن از رس       ازپ  ـــپــا م تا رگذشـــت روزگار رفـــته ســ از

 ال مپرسای ما اصـــدی هـناامی امــید و م       ازـــغ ران وـــــجه در گاه شوق وصال و گاه در

 ال مپرســـلی محــفل   ی کشد       حال آن بیــچاره را ازـمجــنون که رنج سنگ طفالن م وای بر

 ا مپرســکس بیجهیچ   وده است       آشکارا بوده است ازــب  راخوبرویان را دلی چون سنگ خا

 دارا مپرس فلس وازم   ،وزیر از یر وفقـ د       ازـــاک شخـ ه  از یاد وطــــن دری کــــائآرزوه

 ما مپرسز ا بشنو و ی  ئصدا شکـست دل از  ــگران     ـــاندر سرای دیــ ـربــــت وــــدر دیار غ  

 رنا مپرسب   از یر وپ یاه ازس از  پید وسـ از    م است   ــــه باشد ماتکـ جـــا ردن آوارگان هـــرم  

 ا مپرسـدنا   و  ک برابر بوده اند ازعالییــ    د   وده انــگوهر ب و رت افـــغان ســـتان چون د  ملـ

 دا مپرســشی ان مـــیدهد       جان به جانان میدهد ازعاشق  ـــدا سر مــیدهـــد جراه خــ آنــکه در

 فنگ واال مپرست   ل ازـقات دانان  ـومانـقـــ د       ازو  اد فـــی سبـــــیل هللا ب  ــهجــ مقـــصد مــــن از

 از ترسا مپرس و هود وگبری لمان وی برد       از مســـی دیــدم که دل با یــک تمــاشا مرهــرو

 دانا مپرس ۀدـچـه می خوا هد بخواهد بن عه       هرصــوم ری درـگآن دیـ مســجد و آن یکی در

 دانم که چیست سیرش نمیتف بیر وتعـ صنعت و

 ل این معما را مپرســـــح «ناظم» جان من از
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