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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

  ٢٠١۴جنوری   ٢٧        
  

  

 
  

  با الھام ازين شعر حافظ

  

  رد دل ما راازی بدست آاگر آن ترک شير

  دويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال ھن

  

  

  فـــروغ عشق وا4تر ازين  کون و مکان باشد      برای عشق سردادن  نسازد حـــــــــل معما را

  اگـــر عاشق بداده سر، رقيبش بُرد  اين ميدان      چه حاصل ميشود معشوق را جز رنـج پايا را

  ه در دربار مھرويان بجز اين نيست رؤيا راوفا را پيشه کن عاشق، بِاِيست تا لحظۀ موعود      ک

  اگـــر آن  ترک  شيرازی بدست آرد دل ما را

  به خال ھندويش بخشم،  وفـــا  و عھد شيدا را

******  

مشاعره  ، اشعاری را که تاکنون درين"نيزک"به خواھش ھمکار گرامی ما، خانم عزت آھنگر 

  :يمسازپاليدن را از خوانندۀ ارجمند مرفوع  اشاعه ميدھيم، تا زحمت نشر گرديده اند، بار دگر

  

  !!!صفحۀ بعدیدر لطفاً 
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  تُرِک شيرازی

  حضرت حافظ

  راا ی بدسـت آرد دل ماگـر آن ترک شيراز

  را خارامرقند و بس  ال ھندويش بخشمبه خـ

  صائب تبريزی

  مرقند و بخارا رانه چون حافظ که ميبخشد س       جان خويش ميبخشد ميبخشد ز ھرآنکس چيز

  را پا تن و و دست و به خال ھندويش بخشم سر   آن تـرک شـيـرازی بدست آرد دل ما را     اگـر

  ارشھري

  را پا و و تن و دست سر نه چون صائب که ميبخشد   بخشــد    مي سان مرده ب  ،ميبخشد ھرآنکس چيز     

  رده جمله دلھا راآن ترک  شيرازی که ب ررا به خاک گور ميبخشد       نه ب دست و تن و پا سر و

  زا راو اج ام روح يش بخشـم تمدوت آرد دل ما را       به خـال ھـنيرازی بدســـــر آن ترک شاگـ

  حبيب زی

  را ھاه در تـوان دارم ببخشـم من ھمانکه ھـرچ      را  ازيبرح  ــط  يارانم ز من،  ايند  زيبيامو

  ا راـــال ھندويش بخشـم کليــد دلبــری ھبـه خـ       دل ما را يرازی بدست آرداگر آن ترک  ش

  ظاھر تيموری

  ھر افتاده از پا را رکه  بخشم  درھم  و دينات\طمھا و سير زندگـــــــــــی آموخته ما را      

 رابلکه عقبا به خال ھندويش بخشم جھان و       ر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما راــاگ

                                    ******  

 


