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تیمورشاه تیموری

بمناسبت روز طفل
بخش دوم

نــه دست ظلم به کس باال نماید

نــه مظلومی بــه زیـر پـا نماید

چنین اوصاف خفت زا در او نیست

صفات زشت این دنیا در او نیست

سپرده ایـن صفات بـر مـردمـانی

که جـویـنـد برتـری بر دیگـرانی

بـه اهــل زهــد و تـقـوای ریـایـی

ردادوش و عـمامـه پـوش واهـی

ولـی خود کودک معـصوم باشد

نـه ظالـم بلکـه بس مظلوم باشد

بـه ابــراز نــیـاز کــودکـانـــه

بگـیـرد دامـنـت را صادقـانــه

دهان خویش بر رویت گـذارد

دو دست خود به گیسویت گـذارد

تـوقـع می کند خیزی ز جایت

بری او را به روی شانه هایت

پس از چندی همین طفل گل اندام

به مکتب میرود از صبح تـا شام

رود مکتب کتاب آمـاده سازد

کند مشق و حساب آمـاده سازد

چنین است حال و احوال زمانه

بـه شکل عـادی در هر آشیانه

ولی بشنو کنون رنگ دگـر را

حدیث جاهــالن بــی خـبـر را

تصور کن تو طفل بی پدر را

نماد مـادر چــادر بـه سر را

شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

که بـهـر لقمه ای نـان گدایی

کشد جور و ستم از بی نـوایی

دو و دشـنام نثارش می نمایند

دهندش فحش و خوارش می نمایند

چـرا این بـیـوۀ مرد مسلمان

بدون محرمش گردیـده پـویان

چرا در پاش بوت بیصدا نیست

چرا در دیده اش شرم و حیا نیست

چرا از خانه می آید به بازار

چرا با مردمـان دارد سر و کار

چرا قانون عفت را بـه پا زد

چرا آتـش بـه فـرمان مـال زد

زنان باید که در خانـه نشینند

نه با نامحرمان در کوچـه بینند

اگر زن حکمت و حرمت بیاموخت

یقـینا ً خـرمـن اسالمیت سوخت

ولیکن مــادر طـفـل گرسنه
نگردد از تـالش خویش خسته
ادامه دارد
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