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 "ندیم"عبدالغفور مرحوم مخمس بر غزل 

 "اسیر"استاد ملک الشعراء از  ءباقتفا
 

 این اشک روان را  رـــــــدگ  ای دیده میفشان   ن آه و فغان را   روکش همه ایــای سینه ف

غ بتان رادا  مفت دهم  ودــــــــخ کی از کف    ان را   ـــآفت ج  بر آنه ب  باشد که بگیرم  

رم این جنس گران راــــبا نقد روان میخ  

 یامت همه سو در نظر آمدـــــــــــــق شوری ز   و در آمد   ـین به گلستان چبا عشوه و تمک

گلزار بر آمد ۀر از سینــــــــــــــــــــــآهی دگ    ون جگر آمد  ــــــتماشای رخش خ الله ز  

او سرو روان را  قد  و حدیثـــــگفتم چ  

 وی بتان ناله و فریاد عجب نیستــــــــــدر ک     معشوقه به آن حسن خداداد عجب نیست  

هر عشق ترا داد عجب نیستـــــــــــــزاهد گ    رفی زاد عجب نیست   ـــگر مادر گیتی خ  

ه داند روش سود و زیان ر اــــدیوانه چ  

اقت دیروزـــــــــــــــمن ط  دل  امروز ندارد   م به ستم میکشدم یار بدآموز   ردــــــــــــه  

اک نشینان سیهروزــــــــــــــــاز جانب این خ   ر ناب شب و روز   ــــــــاز دیده ببارم گه  

ه سالمی برسان چشم بتان راــــای سرم  

خواهم که شوم غرقه در آن موج گل از شوق   ل از شوق   ــبا یاد رخش دیده بدوزم به گ  

ان پاره کنم همچو گل از شوقــــــــن جپیراه  ام مل از شوق    ـــــــاز ج  کیفیت دیدار به  

بر آن غنچه دهان راه بگیرم ب  گر تنگ  
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 د صفت صدق و صفایشـر نگنجــــــــدر بح    است خجل زان قد موزون رسایش   سرو 

دار روان است و جهانی به قفایشـــــــــــــدل    ن که مرا کشته ادایش   ــــک رب مددی  یا  

ذران راــــــــــــگدریاب دال عیش جهان   

ست مهوش بنشانده مه   ر آنــــــــنقشی بنظ    ست   د دلکش بنشاندهـق  آن  تیری به دلم  

 ستوسه به آتش بنشانده ـــــاز حسرت یک ب   ست   سر سرکش بنشانده   فنا این  در باد

شوخ من سوخته جان را ای  لبت ال ــخ  

ر طبع سلیممـــــــــــــــــــــدلباخته و عاشق ه   یمم   مقلزار ـــــــــگ ۀکه به درواز "تیمور"  

ب از طبع ندیممــــــــــــــــــاز هیچمدانی عج    انداز کلیمم  سپر و  "اسیر"م به ــــــــــروی  

 ن رااکلیم همد ریاد ـــــــــــــف  کاورده به
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