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 18/08/2018                شریف حکیم
 

 است اشاره امارت، مقام   از

  اره استـاره پـو ز ازل پـاوراق  بخت  ت

 "هزاره است نیبر صورتت نوشت خدا "ا

  نـم اریکـرد تـرا، در د ـادهیپـ قسمت

 "چکاره است نیبه قهر گفت ترا "ا بابا

  کنند یداد مثبت، شهـرت  اج که آنجا

  شماره است کیو نام  جدت،  نیحس نامت

  دن براتـنوبت ضابـط ش د،یرس یـتـوق

 "واره استـاشاره کرد که او، "بد ق بابا

  یتار تو شدـل کرد و ، گرفـتـق هیهمسا

  کفاره است ـنیکـدام جـرم  تـرا، ا ایآ

  اریاز د دی، تبعرده وـچو ب یشد سودا

  اره استـقـام  امــارت، اشاز م فتندگ

  برار یدردها که غدر* گشته ا فهرست

 چاره است یچ تو از *ی* نجات، قنجغیبلد

 

 
 
 

گر، سخت خسته ا مـدان  یرفته ا شیلم ، ز همه پـدانم که با ق   یکه از تفنگ د 

  یکوچک خود شرط بسته ا یبچه ها با  مقام نی، باالتر دن  یا رسـکه ت مـدان
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گر برده نهاست که سال دانم   یگسسته ا تیپا ، زها که وقت بند آن  یستی، د 

  یرا شکسته ا سرت سخت ،فیحر پُشت  اــارهـکه در رقابت معقول ب مــدان

  یرسته ا ستیزمان ریتو زبند د چون  مبتذل ستیکه بند نزد تو حرف مـدان

 

 

 ستینبرد ن نیو در اـ، دفاع تمـلـق نـکیل

 ستی، جنگ  سرد ننی، ببگرفت غزنه آتش

 راــت ۀــانـو و خـر  تــ، شهدـزدن شـآت

 ستیرد نـکه ک ی، ز کارفیحر یـول قانع

 است کربال بزن به چهره که سرخ یرنگ

 ستیزرد ن ، رنگ  مـقامت خ یبرا یـیجا

 وش کنـ، هودـبرات، زنگ  خطر ب یغزن

 ستین بهر  فرد ی، خطرست در خطر یجمع

 د!غرورت هزاره مر که فلج گشته نکهیا ای

 !ستیمرد ن لیـخ نیرور درـبا غ نکهیا ای
 

 میحک فیشر
 یسدن 2018 اگست

 

 
 

 

 

 

  درــغ* 

  یدـلـب* 

 .دهندیم یمعن ی  و همرا ی  ، برا اریبس بیبه ترت که ،اند یو قنجغه کلمات هزاره گ* 

 


