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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 "تیموری"مورشاه تی   
 

   
 

 حافظ  غزل   س برم  خ  م  
 

 دلکش باشددور که خوش مشرب و  که همان دلبر مهوش باشد        چشم بد  من یـــــــــــــساق

 د صوفی نه همه صافی و بیغش باشدــــــــنق       ش باشد و  ـــــــــو درد ازو بهر همه خ صافی 

 آتش باشد ب  وج  ست  م    که رقه ـــــــــــای بسا خ

 ان سر بکف دست شدیـــــــــــم ازلی هست شدی        بهر آرامی جـــــــحکه باده خوران که ب

 ری مست شدیـــــکه ز ورد سح صوفی ما      وان و دد همدست شدی   که به دی نه چو شیخی

 وش باشدران باش که سرخ  ـــــــشامگاهش نگ

 اره شود ورد زبانـــــــــــــبیچ میان        سخن عاشق ه بیاید ب  رنجیده اشق ــــــــشش جهت ع

 ربه آید بمیانـــــــــــــزود عیان        خوش بود تا محک تج ان ــــــــــــــسوختگ  شود راز دلن

 در او غش باشد رکه ــــــروی شود هــتا سیه

 وستسازنده از ۀنال  م،ـــــغ اینهمه محنت و  و تعب تا ببرم راه بدوست        جـــــــــمیکشم رن

 تنعم نبرد راه به دوست پرورد ازـــــــــــــــدیدار نکوست        ن لذت دیدار که  بود وش ـــــــخ

 کش باشدرندان بال ۀ شیو  اشقیــــــــــــــــــع

 لب جانانه بخور ور باـــــــلب باده بخه لب ب    و پیمانه بخور     رـــــــــساغ به جهان تا توانی 

 وری باده بخورـــــــــــــغم دنیای دنی چند خ  چند بحکم دل دیوانه بخور      ری ـــــــــــــــساغ

 ش باشدا که مشو  ـــــــــــــــــحیف باشد دل دان
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 نوش ۀآن باد که بیابی تو از روشیــــــرد دار و خروش        آن خـــــــتیموری دست ز آئین خ

 حافظ ببرد باده فروش ۀادـــــــــــــنباید بفروش        دلق و سج ز به می نابـــــج ان ـج جسم و

 کف آن ساقی مهوش باشد ر شراب ازـــــــــگ

 

 

 (ع  2212اپریل   22المان ــ ) 

 


