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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  هاشم رائق مدـــر محنيانج

   اضالع متحدۀ امريکا-ورجنيا
  ٢٠١١هفدهم می        

  
  

  شق القمر
  

 که  ،"تيموری"محترم تيمورشاه  مخمس بر غزل شاعر فرهيخته و توانا،    
 )آرشيف سياسی(٢٠١١ می ٩در صفحۀ مؤرخ " شق القمر"تحت عنوان    
  : يدنشر گرد"  آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان"پورتال    

                    
  دصبح اميد  به  ظلمت هجــــران نميرسد         آه غـريب بـه کرسـی خــــــــاقان نميرس

  انان  نميرسدـند جـه مسـب ا ـ م والـــــ  اح       لب تشنه تـــــــا به چشمۀ حيوان نميرسد

  دا به دامن سلطان نميرسدـــــــــــدست گ

  خوابم به چشم کی رود از هجر آن نگار         سوزی رسـد بــــــــــه سينۀ آزرده  فگار

  ريده بمن صبح روزگارــــــــدردی که آف        از ما دگـــــــر نمـاند به جـز رنج يادگار 

  ر يار به پايان نميرسدچــــــــون شام هج

  او را ز سـوز و درد دلـــم  ار خبر کنی         يـا قصه ای  از آن به جــــــای دگر کنی

  کنی نظر  ما گرد ز ديدۀب وب وــــدر خاز کوی دوست همچو صبا گر گذر کنی         

  ا به خار بيابان نميرسدــــــــــــگل در وف

  اران همه زغصه و ادبــــــــار رفته اند         مستـان چــــــــرا  ز خانه خمار رفته اندي

   همه از شهر رفته اند زانجا که مطربانگـــــــــويا  به قصد ديدن دلدار رفـته اند         

  طرب به خاطر رندان نميرسد رــــــــفک

  مانِ  بخــــــت ز بيداد تيره گشت         دنيای روشنی ز ظلــّـــــمات خيره گشتبين آسـ

  اق چيره گشتـــــبس طلسم فتنه به آف از         کی  خدمتم  ز نزد عزيزان جبيره گشت

  ر به بند سليمان نميرسدــــــــــــديوان دگ

   چـو  کنی هيچ عار نيستاوهام، مزخـرفات  درين سده کار نيست         ظاهر حقيقتی 

  نيست  بجز روی يار هارص مــــتابنده قگلدسته های دهر همه  پر ز خـار نيست         

  اک گريبان نميرسدـــــــــــشق القمربه چ
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  دستم بگير کــه ز دامن  وصلش فتاده ام         همت نگـــــــــــر هنوز که بر پا ستاده ام

  سر راهش فتاده امبر وشم که ـــتيمور خمش فتاده ام         رائق نگــــــو دگر که ز چش

   ايوان نيمرسداگـــــــــــــر به حلقۀدستـم 

 

  


