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 الحاج خلیل هللا ناظم باختری         
 همبورگ ــ جـــرمنی               

 
 

 

 ریبانـشاِم غ

 

 "صوفی عشقری" مرحوم س برغزل  م  مخ
 

 خـروِش بــــــــــــــــــاد و بــاران نشکند       از گـزنـــِد روزگــــار و خـــشِم طـوفان نشکندیا الهی از 

 شــاخـــــــــــــــۀ گـــل در میاِن باغ و ُبستان نشکند       همــسِر ســــرِو قـــــدت نــی در نیستان نشکند

 هــای دوران نشکندگردشعـمرت  ز  ــــــرِ ــسـاغـــ

 از ماه و پری، سیمین بر است از تمــاِم خـــــــــــوبــرویــاِن جهان زیبــا تـر است       دلبرم زیبــــاتـر

 عبیر وعــنبر است       اللـــه رویــم را هوای سیِر گلشن در سر است ـــــا مشک وـــیک قلم آلــوده بـ

 ای صبا ُهش کـــــُــــــن که آن ُزلِف پریشان نشکند

 قـــد و بـاالیت رسـد  تجــــــــمل  گـــاهِ نظر در خـــیاِل مـــــن اگـــــــــــــر ذوِق تمــنایـت رسـد       در

 بــوی  خوش  از عطـــــر گیسوِی  دل آرایت رسد       نسبت هـــر گل کـــه بــا رخساِر زیبایت رســد

 نشکند تـــا قـیامــت رنگِ آن گـــــــــــل در گلستان

 دیده ام       غصه و درد وغـــــم و رنـــــِج جــدائی دیده ام  یئوفا الـــــــــــــم بیاز پـــری رویـــاِن ع

 نخوت و کـبر وغـــــــــــــرور و خودنمائی دیده ام       از جــفا  و  جـــوِر شـــان خیـلی کمائی دیده ام

 نـــاِز نــــازنیـنان نشکند تــــا ابـــــد بــــــــــــــازارِ 

 نــی شــفا بــاشـد بـــــــــــرایت نی دوا و نی طبیب       نی رفــیق و نی شفیق و نــی  ندیم و نی حبیب

 نـــی بــه پـُـــرسانت  بیاید  آل و اوالد و قــــــریب       دایـــما از دل ُدعــــــایـــــت  مینمایم ای رقیـب

 ولچـــــــــک و زوالنــه ات در بـــیِن زندان نشکند
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 نـاز و نیرنگ و فــــــــریِب گلرخان از حـد گذشت       شیوۀ جـــــــور و جفاِی  ظالمان  از حد گذشت

 بـازاِر  این  شیرین لبان از حد گذشت  ظــلم بــــــــر احواِل  زاِر عــاشقان از حــد گذشت       گــرمی

 ته رفــــته قیــــــــــمِت لعــِل بــــدخشان نشکندرفـــ

 ملت گوشۀ پنهان مگیر  ـایـــبابــــــ ازین  دیگر از چرِخ حـــــــــــوادث  داروی درمان مگیر       بعد

 در وطن جنگ است و خود راغافل و حیران مگیر       کاِم دل حـــــــاصل نمودن از فلک آسـان مگیر

 ــلوا  به  کس تــا یک دو دندان نشکندکـی دهـد حــ

 ــانـم فـتاد       خــــــانــه و کــاشـــانـــه  و دهلیز و داالنم فتاداز فشـاِر فــــیِر راکـــت بـــــــــــــاِم ُدکـــ  

 ر نانم فتادزیــن بالِی خــــــــانـــمانسوزی  که  بــر جانم فتاد       در مــــیاِن الی و گــل خـیر است اگ

 بـــــوتـــِل تیــــلم  دریـــن  شــــــــاِم غریبان نشکند

 ــــوِت بازوی و دورانت مناز       مــــا خــدا داریـــم  و  باشد  مرجع راز و نیازــجــان مـــن بـــر قــ

 ـابـک متازــــنقدر چن  ز شـوخی  ایمســـوز مـــا آه است  و آِه  مـــا هـــمه سوز و گداز       شهسوار 

 زیـــر پـــای چـــاکـــــــــرت  دلهای  نــاالن نشکند

 ســیر و تــماشـا کــــن بتان عشوه گر{ نـاظـما}دیــــده روشـــن میشود از دیــــــــــدِن  روِی قـــمر       

 اِی دگرــعشقری  کی میرود ج ـِر رهـنظر بازی خـطر       زیــن سـ  ـــازیم  و  دارد اینـبــمــــا نــظر

 تـــا ســـر خـــــــــود زیـــِر پــاِی خوبرویان نشکند

 

 

 

 که در کابل جنگهای تنظیمی جریان داشت س وقتی سروده شده،خمماین 

 .و پادشاِه سابق در روم بود

               
 
 


