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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

      
  هللا ناظم باختریالحاج خليل ا   

            همبورگ ــ جرمنی
  
  
  
  

  "ربتـــنوای غ"  دومِ بخش
  

  )قسمت سوم( 
 

  غيره  ودوبيتی ها رباعيات ،
  

  نيريش و تلخ
  دارد نيريد سازِش جهان لِقــخ اب       دارد نيک و کش ِ سـر امه ب نـه ايدن
  دارد نيريش شربِتی گه و تلخ اهگ       نميبی م من چو روزگار ِرـساغ در

  

  رياس به ريحق از
  دارميم ارـــــخافت اتی دوســت بــــــداِم       گرفتارم و گشتم خوشت خـُــلق ِرياســ
  آرمی م برشته گوهر ــوـتـ زـغن ظِمن ز      ُدر با منی ها پاره  خزف شدست لَدَب

  

  رياس بای شوخ
  ريدستگ االعظم غوث ا يشودی م قـوده قـوده       رياسی آقا ِیومــ و دــــنمانـ سـر در مــن ِیوم
  ريبگ را مــاظــن دســـِت و ايبی النـيگــ شــاِه       ريگ دست انينوايب بر شب و روزی هست کهی ا

  

  )رح( دليبی ابوالمعان مرتبِت
  رسدينم محفل اسِتير ربـ ــهـــکی عن        يرسدينم "دليب" رِتـشه اوِج به هرکس

  رسدينم کامل ۀيپاه بی ـاقصـــنـــ هــر       را کــــــالم ـاِلـــــــکمــ ِ ازيتام دارد او
  

  برابر حسابش برادر با برادر
  شميب و کم فکِر در نه بخشمی م روارخـ اگــر       شميخـو حِق طلبگاِر مخواهی م مثقال ــراگ
  شميدرو نه و سلطان نه دارميم دوست را داخی       ماض اــ ياستقبال به رضامندم مرِد آن من

  

  علم چراِغ
  شوديم نم ات اهم زا ترفـــــــــعم نورِدرهـ       شوديم روشن عـــلم ِیبـــرا کـز ِیچراغ هـر

  شوديم ـسنياد و ناـيســـــ ، نعـــمان ِیآدمـــ       است مرکب باشد سال صد گر چارهيب مرکِب
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  "رياس" به ريحق از ستيا اشاره بازهم
  دهديم سامان و سر  المع فاسان همه رب       دهـديم جوالن که تای صبحگاه ِمينس هر
  دهديم جان قفس در تدردمند ِرياس نيک       ؟شـد هـچ بايز کابل مينسـ داـخــداونـــی ا

  


