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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

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

 

 "باختری"الحاج خلیل هللا ناظم        

 6112فبروری  11 همبورگ ــ           

 

 

 دراز عمرتراوش کوتاه از 

درین  و ت دارمرفمع ،"تیموری"محترم تیمورشاه  ،بزرگوار ا شاعره بک ست،زمانی  ردی از

 ،دش همکار "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ " مورتال محترپبا  که ،آن از دوستی ما بعدمسیر 

مرحوم ء عراالش   محضر ملک که از ،باشد رانی میـشاع جملۀ تیموری صاحب در .بیشتر گردید

سراید  یعر مبه سبک های مختلف ش یو .است آموخته بیان را بدیع و ،"بیتاب" عبدالحق استاد

غیره اشعارش  و مثنوی مسدس، مخمس، قصیده، زل،که غ چنان ،تر سبک خراسانی داردزیاد و

 .ست این مدعا بیانگر

در خود را  اشعارتعداد  یک ،سه ساله شده و شاءهللا نودکه ما  ،بزرگوار تیموری صاحب اعرش

جمله اینک  آن از .چاپ رسانیدهه ب "عمر دراز زتراوش کوتاه ا" عنوانزیر  مجموعۀ دوم،

مندان ه عالق برپختگی کالمش  تا استحکام وگذرانیم،  می از نظرو را ا "زلف پریشان"  ۀارچپ

 .دعر دری، به اثبات برسش

 

 زلف پریشان

 نزـــــط
 مه برباد فنا افتدـــپر از وس صد ریش       تددر دست مال اف  پریشانش  ر زلفـگ

 ریاد مسلمانان در ارض و سما افتدــــف      هوا گردده گر چادر مهرویان از سر ب
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 دعا افتده دستش ب ،لرز آید  به  شپاها      یک بت رعنا را آن شیخ که تا بیند هر

 فکر دغا افتد در  گوید ن ـاز کعبه سخ      ه با سبحه و سجادهــحاجی که رود مک

 کنار آن در چنگ بال افتد و  جـــکن در      ردک مسجد شدـشاگ  دختر نازدانه آن 

 افتد ه راصد فتنه ب ول شانـو پکاز ریش       کیش و قبا بینی رجا که مال بینی باـــه

 کس نیست کفن از بی چپنی مردیم در فکر

 شما افتد  بولـــمق ، که چپن دارند آنان

 

 

 

 (6112فبروری  ۷ ،ــ جرمنی همبورگ، "باختری"الحاج خلیل هللا ناظم )

 
 


