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

  
  مورشاه تيموری   تي

  

   
        

 مثنوی
  

 :که به دنمارک نموده بودم در روز وداع از سفری

 
زمان رـصيقل دھد در ھ را  ح اران و لطف دوستان        روــــــــديدن ي  

وا بوده ایــــــــــ تنھا بوده ای        دور از ياران دلخ ر تو سالی چندــــگ  

ـــــــــحمُ  نزد  چندی ای رفيق        ميرسی   و سالِ  ماه   بعدِ  بان شفيقـــِـّ  

  دوستان شوق  ز تــــــــــران        ميتپد قلبـــک سرشار مھر بی ميشوی 

ا وسواسه ھاــــــــــــا        رنجھا و دردھــــــــکنی آزاد دل از غصه ھمي  

م ديرينه اتـــــــــــدل غ در سينه ات        ميبری از رکدام ــ ھ ميفشاری  

ان در رنج و تعبــــــــب        ميشود شيطــميشود اندر عج زين مالئک   

رخ و جور آسمانـــــــــ چی  از جفاان      ــــــــــ زمورِ از دَ   ۀآزرد  ۀبند  

جالھاوده اسير ــــــــــــــدل ب نديده سالھا        مرغ   را  وبیــــــــروز خ  

ان دودمان بی بديلــــــــــــــــبان اصيل        مردمــــــــــ از مح  آمد يادم  

اران شدم دوست روی دار ــــــ ياران شدم        دوست  آن ویـــــرھسپار ک  

رانم دواــــــــــــــــــاصله از دورھا        تا بيابد درد ھجــــــــطی نمودم ف  

ج و ماللــــــــــاز رن من آسوده أ م ک دنمارک در شمال      ـآمدم در مل  

اق منــــــــــــــمنور ساحت آف  شد   اق من     ـــــــــبشد تري ديدن ياران   

آن ر اين وـــــــــــفک   بودم آسوده ز  بنزد دوستان      یندـــــــــــمدت چ  
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  بشد امروز ديگر ميرسد ونـــــــ چ ا سرميرسد      ــھان بس روزھ جدر

دی در ديدگان ھمچو خواب خوش بُ   بنزد مشفقان       من ار ـــــــــروزگ  

من يار شد بارقت باز ــــــــــــديو ف خواب خوش بيدار شد        ديده ام از  

شمارم ميروم ج بیـــــــــــ سوی رن ارم ميروم      ــــدي  سوی  اين زمان  

 دوستان دا دورم مکن ازــــخ ای

   جانم ستان،رـــــدور ميسازی اگ

  

  

  

   )٢٠١٢ جنوری ١١المان ــ ( 
 

  

 

 


