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 تحفه های ناظم

 م(دههژ )تحفۀ

 ریبانـغشاِم 

 "صوفی عشقری" مرحوم غزل س برمخم  

 

 ـوفان نشکندط خـــشم و ارـــروزگـ گـزنـــد بــاران نشکند       از ــاد وــــــــــــــالهی از خـروِش بــ یا

 قـــــدت نــی در نیستان نشکند ســــرو ُبستان نشکند       همــسرِ  باغ و میان گـــل درۀ ـــــــــــــشــاخــ

 گردش هــای دوران نشکند ز  عـمرت رـــــسـاغــ
 

 است پری، سیمین بر ماه و ـاتـرازـــاست       دلبرم زیبـ جهان زیبــا تـر ـوبــرویــانـــــــــخـ از تمــام

 است سر گلشن در اللـــه رویــم را هوای سیرا مشک وعبیر وعــنبر است       ـــــــــیک قلم آلــوده بـ

 پریشان نشکند لفه آن زـن کــــُـــــای صبا ُهش کـ
 

 بـاالیت رسـد ــمل قـــد وـــتجـــ تمــنایـت رسـد       درنـــظر گـــاهِ  ــــر ذوقــــــــمـــــن اگـ در خـــیال

 زیبایت رســد رخسار دل آرایت رسد       نسبت هـــر گل کـــه بــا  گیسوی ِرـــــاز عط  خوش بــوی 

 ـل در گلستان نشکندــــــــن گــآ تـــا قـیامــت رنگ
 

 ی دیده امئرنـــــِج جــدا درد وغـــــم و ـم بیوفایی دیده ام       غصه وــــــــــاز پــــری رویــــاِن عـــالــ

 ی دیده امئجـــوِر شـــان خیـلی کما  و  ی دیده ام       از جــفائخودنما ــرور وــــــــــکـبر وغـ نخوت و

 نشکند نــازار نـــاز نــــازنیـناـــــــــبـــــد بـــتــــا ا
 

 نی حبیب ی  ندیم وـنـ نی شفیق و رایت نی دوا و نی طبیب       نی رفــیق وـــــــــنــی شــفا بــاشـد بــ

 مینمایم ای رقیـب ــایـــــت ـریب       دایـــما از دل ُدعـــــــقــ اوالد و آل و  بیاید  نـــی بــه پـُـــرسانت

 زندان نشکند زوالنــه ات در بـــین ـک وـــــولچـــ

 از حد گذشت  ظالمان  جفای ـور وــــجــ ۀگلرخان از حـد گذشت       شیو ریبـــــــفـ نیرنگ و نـاز و

 حد گذشت ن ازشیرین لبا این   بـازار  ِعــاشقان از حــد گذشت       گــرمی زار  ـر احوالـــــظــلم بــ

 ـمِت لعــِل بــــدخشان نشکندــــــرفـــته رفــــته قیـــ
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 2از 2

 پنهان مگیر ۀگوش (1) ــای ملتــــداروی درمان مگیر       بعدازین بابــ  ــوادثــــحـــــ دیگر از چرخ

 ن مگیرفلک آسـا ل نمودن ازصاـــــــحیران مگیر       کاِم دل ح راغافل و خود وطن جنگ است و در

 دو دندان نشکند کس تــا یک  به  ـلواــکـی دهـد حـ
 

 داالنم فتاد دهلیز و و  کــاشـــانـــه انــه وــُدکـــــانـم فـتاد       خــــ مـاــــــــِر راکـــت بـــــفــــی از فشـار

 گــل خـیر است اگر نانم فتاد والی  ـیانـبــر جانم فتاد       در مــ  که  انـــمانسوزیـــــخـــ زیــن بالی

 غریبان نشکند ماـــــشـــ  دریـــن  تیــــلم بـــــوتـــل
 

 نیاز مرجع راز و  باشد  و  دورانت مناز       مــــا خــدا داریـــم بازوی و ـوتـــــجــان مـــن بـــر قــ

 ـابـک متازــچ اینقدر  شـوخی ز  مـن وارگداز       شهس مـــا هـــمه سوز و آِه  و ـا آه است ــســـوز مـ

 نــاالن نشکند  دلهای  ـرتـــــزیـــر پـــای چـــاکـــ
 

 ن بتان عشوه گرــــتــماشـا ک و روِی قـــمر       }نـاظـما{ ســیر  ــدنِ ــــــدیــــده روشـــن میشود از دیــ

 رود جاِی دگر کی می  "عشقری"ـِر ره ـزیــن سـ   خـطر      بازیدارد این نظر  و ـازیم ــــبـمــــا نــظر

 خوبرویان نشکند ــود زیـــِر پــایــــــتـــا ســـر خـ
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