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ادبی ــ فرهنگی

الحاج خلیل هللا ناظم باختری
همبورگ ـــ جـرمنی
تنظیم و ویرایش :پورتال

گزن ِد انتقام
ت ابوالمعانی بیدل
ت حضر ِ
به استقبال ازین بی ِ

(رح):

عشق اگــر در جـلوه آرد پرت ِو مقدور را
چراغ طور را
داز دل دهـد روغـن
از گ ِ
ِ

مــردم آواره چیست
عمـر تبـــــا ِه
حــاصل
ِ
ِ
ِ

ت رنجور را
حــــال
تــــا ببـــیند
زار ملــــــ ِ
ِ
ِ
دیــده بــاشی ای بـــرادر یک شب دَیجور را

چشم کور را
عالج هردو
از خـــدا خواهم
ِ
ِ
نـی دوا ونـی طبیب ونـی عزیزونی حبیب

شفای در ِد این مهجور را
روز و شب جــویم
ِ

رحمت حق هــرطرف پرتو فشانی می کند

مـن به چشم خـــویش دیــــدم کعبه پرنور را

وصل می باید وگرنه زندگانی مشکل است

عـــــاشــــق بیـــچاره و آشـــفته و مجبور را
ِ

بشکند دستی که زن را در اسارت می کشد

یا که امضا می کند این حکم و این دستور را

مرغ دشتی و قـتان
مـرد اگر بــاشــد بگیرد
ِ

بــاز نــامـــردیکه می گیرد مدام عصفور را
ِ

از گـــزنــــ ِد انتـــقام آخـر پشیمان می شود

هـــرکــ ِه از جــا کــنده بــاشد خانۀ زنبور را

نـهار زندگی
ور بــیامـــوزد ازیــن لــیل و
ِ

هـــم ببیند پیـــش رو و هــــم ببــــیند دور را

ـریت بوده است
افتخار قـــوم افغان در حـــ ِ
ِ

خوش ندارد هیچکس بی غیرت و مزدور را

ت سفـــر بربسته اند
غیرت و افغانیت رخــ ِ

شـــیر مـــردان را ببین و قلعـــۀ محصور را

نـــاظـــــ ِـم بلبل هنوز هم در قفس افتاده است
ـشن معـــــــمور را
آرزو دارد
هــــــوای گلــ ِ
ِ

afgazad@gmail.com
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