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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 مورشاه تیموریتی   

 

 شبنم شاهد  

 هارروی ب و  سر  از سراسر  بارد رمیــــخ        بوی بهار انم ازـــــــــــــــمشام ج میگردد مست

 ویبارـــــــــــج کنار در  به سنبل مینازد سبزه        رکنا منقش نقش مانی در رددـــــــــــــمیگ دشت

 مشکبار و باصفا رددـــــــــــــگ کهسار  دامن         پدید ل آیدـــــــــــــــــموج گ ببارد تر مشک ابر

 بهار باد میشود  گلستان  بخشای انـــــــــــــج        انفاس مسیح وــــــــــچ زنده میسازد را مردگان

 رارـــــــناق و  ناشکیب وی  در مهتاب ۀ  جلو        آئینه ان راــــــــــــــــــــــگلرخ آب مصفا ۀچشم

 چشم پرخمار  وــــهمچ  گل  وامیکند تا   دیده        شوند شیدا ه ووال   ل ــــــــــــــگ  دیدن از بلبالن

 کنار در ویش گیردـــــطفل خ مهر مادری کاز        کائنات وش گیردـــــــــــــــآغ در مهر با آسمان

 ل این روزگارـــــــــــباط امید بر  خندد نچهغ        ریزـــــــــــــــــاشک شبنم نشیند گل شاهد رخ بر

 نهار و دمت لیل ــــــــــخ اندر  بوده جنس آدم        پدید دـــــــــشب صبا آی وز میشود شب  روزها

 طریق افتخار ذاری درــــــــــبرگ  که  قدم هر        وای زندگیـــــــــه در  که برشماری  نفس هر

 انت آشکارــــــج جسم و در پژمردگی  میشود        آن هر کوتهتر وتاه وـــــــــک عمرت شودۀ رشت

 ربایندت عنان اختیار  کف ازـــــــازان ک پیش        زندگی نقد درـــــــــــــدانی ق که  باشد  آن بهتر

 باشی همیشه انتظار  ازین ه آید بعدـــــــــــآنچ        خاطرت رفته است از تو بگذشته است بر آنچه

 برمیشمار کاری هرچه سازی لحظه ها هرچه        کف مده آسان ز وهرـــــــــبدان گ حاضر قیمت
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 کار ی هفت روزاهفته  رـه بود را کاری مرد        بود رداــــــــف هفته هفت  یک مدت  عاطل بهر

 اردتقبیابی ا نمودن تا می باید ارـــــــــــــــــــک        الش زندگیـــــــــــــت در  کشیدن می باید  رنج

 اقل اعتبارـــــــــــــع نزد نباشد راظهرخیزان         نیمروز واب  ــــــــــخ ز بهتر نیم شب بود مرگ

 تن انسان برازنده بود همت بر و  زمـــــــــــــع

 است سنگ مزار بهتر نباشد رــهمت گ و زمــع

 

 

 ( 2111 المان ــ اول سپتمبر)    

 

  

 

 


