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 Literary-Cultural ــ فرھنگیادبی 

  

  داکتر محمد ظاھر تيموری

   ٢٠١۴جنوری  ٢۵المان ــ   

       

  

  شيرازی رکِ تُ 

مطلبی را زير ھمين عنوان " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در صفحۀ ديروز پورتال آزادۀ 

بال از بيت مشھور الحاج ابراھيم حبيب زی، در استق محترم بجنادوست فرزانۀ ما،  .خواندم

را  ب اصفھانی و شھرياراستقباليۀ صائو اما قبل از آن  ؛سردوده اند دو بيت زيبا حافظ شيرازی

حبيب زی صاحب طبع مرا ھم به شور آورد و  اين امر خجسته و درخور تمجيد. نيز آورده اند

  :ماحصل اين دو بيت است

  

  ھر افتاده از پا را رکه  بخشم  درھم  و دينا      موخته ما رای آـــــــــــتKطمھا و سير زندگ

  رابلکه عقبا به خال ھندويش بخشم جھان و       ر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما راــاگ

يک بار دگر تمنی دارم که ھمان مشاعرۀ ديروزی را  ،ز ماپورتال سرفرا نقدراز متصديان گرا

. در ذيل اين معروضه درج فرمايند، تا خوانندگان عزيز تمام مشاعره را يکدم خوانده بتوانندو 

  .درين زمينه يک دنيا سپاس دارمايشان زحمت تقبل  و پورتال از لطف

  با احترام

  ظاھر تيموری

  

  :AA-AA  پورتال ادارۀ

با کمال ميل را  ،"تيموری" ظاھرمحمد تقاضای ھمکار نھايت گرامی خود، جناب داکتر صاحب 

  :ديم ميکنيمتقشاعرۀ مد نظر شان را يکبار ديگر اجابت کرده و م
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  تُرِک شيرازی

  حضرت حافظ

  راا ی بدسـت آرد دل ماگـر آن ترک شيراز

  را راخاو ب  مرقندال ھندويش بخشم سبه خـ

  صائب تبريزی

  مرقند و بخارا رانه چون حافظ که ميبخشد س       جان خويش ميبخشد ميبخشد ز ھرآنکس چيز

  را پا تن و و دست و بخشم سر به خال ھندويش   آن تـرک شـيـرازی بدست آرد دل ما را     اگـر

  ارھريش

  را پا و تن دست و و سر نه چون صائب که ميبخشد   بخشــد    مي سان مرده ب ،ميبخشد آنکس چيزرـھ

  رده جمله دلھا راآن ترک  شيرازی که ب ررا به خاک گور ميبخشد       نه ب دست و تن و پا سر و

  زا راو اج ام روح يش بخشـم تمدوا را       به خـال ھـنت آرد دل ميرازی بدســـــر آن ترک شاگـ

  حبيب زی

  را ھاه در تـوان دارم ببخشـم من ھمانکه ھـرچ      ا را ـمـن  ايـن  طـرح  زيبــ د  زـــامـوزيبيـ

 ا راـــال ھندويش بخشـم کليــد دلبــری ھبـه خـ       يرازی بدست آرد دل ما راش  رکر آن تاگ
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