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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 
 

 "تیموری" مورشاهیت

 

 

 

،"ابو طالب کلیم همدانی"س بر غزل م  خ  م    
 

"شاه جها ن"ملک الشعرای   
 

به مرور زمان گذشت  از برم ورده ـسر خ          سان گذشتــــه عمر بال کشیده ندانم چ  

وان گذشتــــطبع ج  و مستی  رسید پیری افسوس میرود که بخواب گران گذشت            

ران گذشتـــــضعف تن از تحمل رطل گ  
 

ان راکت و بمب و طیاره نیستـــــدر امتح     ر جهان به رفتن ماه و ستاره نیست     ـفخ  

ابل دیدن دو باره نیستــــــــــوضع زمانه قرا کناره نیست           ما م طتالر پرــبح  این  

 رو پس نکرد هرکه ازین خاکدان گذشت
 

ئینه شرمسارآتو   و جمالـــــــــــــــــشکار          از پرتآلق به این حسن ـــــای مقتدای خ  

ر لشکر بهارـــــــــــــــرد حسن تو باز دستبر چشم رو ز گار          ـــــــمثل ترا ندیده دگ  

ون گل ز سر ارغوان گذشتـیک نیزه خ  
 

وانت رسد دمیـــــــــــور غمی           شاید که غمگسار جــــمخ  تو نسازد دنیای پیر با   

عالمیــــــه ب  بسازی  رسان که طبعی بهمر فراهمی           ـــــــاسباب عشرتت نشود گ  

الم توان گذشتــــــــیا همتی که از سر ع  
 

ام نیستـــهر می که کهنه گشت بسودای ج     هر پخته ای به عشق پی کار خام نیست      

تمام نیست رد عنقا ـــــــــــــتج در کیش ما زت به نزد مردم دانا به نام نیست         ــــــع  

ر از نشان گذشتــــــر نام ماند اگـــدر فک  
 

ود همیشــــبه خ  خندان ۀ یدت به پیش         تیمور بدار چهرآجهان  هزار غم ز ر یکگ  

امی حیات دو روزی نبود بیشــــــــــــــبدنپریش          ۀزردآر ـــــــــــــرنجه مدار خاط  

سا ن گذشتـــــه هم کلیم با تو بگویم چ نآ  
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زمان سر رفته این ن خیال زآ ن خواب وآ    دم روان      رفته به سوئی ب  ـــــدل در کفم گ  

یک روز صرف بستن دل شد به این و اناودان          ــــعمر دو روزه را نتوان یافت ج  

ن گذشتآر به کندن دل زین و ـــــروز دگ  

 

 

 

 ( 2111 می 11 المان ــ) 


