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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی

  

      الحاج خليل � ناظم باختری      
   ــ جرمنی ھمبورگ              

  

  

  
      

دل شکستِ   
        

  : صديق حيا محترم احمد ءبه استقبال اين بيت شيخ الشعرا

  

  رسپبا$ م  مِ ـعال بند تن از در  یئتو ات

  لک پيما مپرسـروح ف ای اسير نفس از

  

  فردا مپرس و از  امروز راق ميھن ازـف رس       ازپُ ــپــا م تا رگذشـــت روزگار رفـــته ســ از

  ما اص3 مپرس ای ـــی ھدـناامي امــيد و م       ازــجران وغھ در  یگاھ و  شوق وصال گاه در

  3 مپرســـلي فلِ محـ از ی کشد       حال آن بيــچاره را ـمجــنون که رنج سنگ طف3ن م وای بر

  ا مپرسـکس بيجھيچُ  از  وده است       آشکارا بوده استــرا ب خوبرويان را دلی چون سنگ خا

  دارا مپرس فلس ومُ  از ،وزير از ير وفق د       ازـــاک شخـ ه  از ياد وطــــن دری کــــائآرزوھ

  ما مپرسز ا بشنو و یِ ئصدا شکـست دل از  گران     ــديــ سرای  اندر  ـربــــت وــــدر ديار غُ 

  رنا مپرسـب از ير وپ ياه ازس از پيد وسـ از    م است   ــــه باشد ماتکـ جـــا ردن آوارگان ھـــرمُ 

 ا مپرسـدناَ  عالی و از  برابر بوده اند  کي    وده اند   ــر بگوھ و رـغان ســـتان چون دُ ت افـملـ

  دا مپرســـشي ان مـــيدھد       جان به جانان ميدھد ازعاشقِ ــد جسر مــيدھــ خـدا   راه آنــکه در

  پرسفنگ وا$ متُ  ل ازـقات  دانانِ ـومانــقـ د       ازوَ فـــی سبـــــيل A بُ  اد ــھجــ از  نمقـــصد مـ

  از ترسا مپرس و گبر ود وـھي لمان ومس برد       ازيک تمــاشا مکه دل با يـ ـروی ديــدمــــرھـ
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  دانا مپرس ۀدـھد بخواھد بنواـــــه ميخـعه       ھرچـومصـ ری درـگآن ديـ و جد مسـ آن يکی در

  که چيست  يدانمسيرش نمتفـ بير وتعـ و  صنعت

 ن معما را مپرسل ايـح "ناظم" ان من ازـــــــج


