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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

     الحاج خلیل هللا ناظم باختری       
  رمنیـــــ ج  همبورگ              

 AA-AA: تنظیم و ویرایش              
 

     

 شکست دل
        

 :"حیا"صدیق  احمد ، جنابءین بیت شیخ الشعرازاستقبال ا
 

 رسباال مپ م  عال بند تن از ی درئتو ات
 پیما مپرسلکـروح ف ای اسیر نفس از

 

 ردا مپرسـف و از امروز فراق میهن از رس       ازپ  ا مپ تا رس ،تهار رفـــــــــت روزگذشــگ از

 ای ما اصال مپرســـدی هـناامی امــید و م       ازـــغ جران وهـ در اهـــگ شوق وصال و گاه در

 ال مپرســـلی محــفل   ی کشد       حال آن بیــچاره را ازالن مـکه رنج سنگ طف ،نونمجـ وای بر

 ا مپرســکس بیجهیچ   وده است       آشکارا بوده است ازــرا ب خوبرویان را دلی چون سنگ خا

 دارا مپرس فلس وم   از ،وزیر از یر وفق د       ازـاک شخـ ه  از یاد وطــــن درک ،یائـــــآرزوه

 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 وـسـ از    م است   ــه باشد ماتک ،جـــاان هـــرــــردن آوارگم  

 ا مپرسدنا   و  الیــک برابر بوده اند ازعیــ    وده اند   ــگوهر ب و رت افـــغان ســـتان چون د  ملـ

 دا مپرسشی دهد ازعاشق   دهد       جان به جانان می یان مـج ،ـدده یـدا سر مراه خـ که در ،آن

 ال مپرسفنگ وات   از لاتــق دانان  ومنــقـــ د       ازو  اد فـــی سبـــــیل هللا ب  ــهجــ مقـــصد مــــن از

 از ترسا مپرس و گبر هود وی لمان واز مسـی برد       ـاشا مـکه دل با یــک تمـ ،رهــروی دیــدم

 دانا مپرس ۀدبن ،بخواهد ،هدچـه می خوارـعه       هصــوم ری درـگآن دیـ مســجد و آن یکی در

 دانم که چیست سیرش نمیتف بیر وتع صنعت و

 را مپرس ل این معماـــح «ناظم» جان من از

http://www.afgazad.com/

