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 غریبان شامِ 
 "صوفی عشقری" مرحوم زل  ـغ س برمخم  

 
 ـوفان نشکندطخـــشم   و ارـــگـزنـــد  روزگـ بــاران نشکند       از ــاد وــــــــــــــخـروش  بــالهی از  یا

 قـــــدت نــی در نیستان نشکند ســــرو   همــسر      بُستان نشکند    میان  باغ و گـــل درۀ ـــــــــــــشــاخــ

 هــای دوران نشکندردشگ ز  عـمرت ر  ـــــــسـاغــ

 است پری، سیمین بر ماه و از رـاتـــاست       دلبرم زیبـ ـوبــرویــان  جهان زیبــا تـرـــــــــتمــام  خـ از

 است سر ا مشک وعبیر وعــنبر است       اللـــه رویــم را هوای سیر  گلشن درـــــــــیک قلم آلــوده بـ

 ـن که آن ُزلف  پریشان نشکندــــُـــــای صبا هُش کـ

 بـاالیت رسـد ــمل قـــد وـــتجـــ ــــر ذوق  تمــنایـت رسـد       درنـــظر گـــاه  ــــــــر خـــیال  مـــــن اگـد

 رخسار  زیبایت رســد رایت رسد       نسبت هـــر گل کـــه بــاگیسوی   دال ر  ـــــاز عط  وشـــخ بــوی 

 نشکند ـل در گلستانــــــــتـــا قـیامــت رنگ  آن گــ

 ی دیده امئرنـــــج  جــدا درد وغـــــم و غصه و    یوفایی دیده ام   ـم بــــــــــاز پــــری رویــــان  عـــالــ

 ی دیده امئـلی کماجـــور  شـــان خی  و  ی دیده ام       از جــفائخودنما ــرور وــــــــــکـبر وغـ نخوت و

 ار  نـــاز  نــــازنیـنان نشکندــازـــــــــتــــا ابـــــد بـــ
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 نی حبیب ی  ندیم وـنـ نی شفیق و رایت نی دوا و نی طبیب       نی رفــیق وـــــــــنــی شــفا بــاشـد بــ

 بنمایم ای رقی می ـت ــایـــریب       دایـــما از دل ُدعـــــــقــ اوالد و آل و  بیاید  نـــی بــه پـُـــرسانت

 زوالنــه ات در بـــین  زندان نشکند ـک وـــــولچـــ

 از حد گذشت  ظالمان جفای   ـور وــــجــ ۀریب  گلرخان از حـد گذشت       شیوـــــــفـ نیرنگ و نـاز و

 حد گذشت شیرین لبان از این   بـازار   ِ   عــاشقان از حــد گذشت       گــرمی زار    ـر احوال  ـــــظــلم بــ

 ـمت  لعــل  بــــدخشان نشکندــــــــــته قیـــرفـــته رف

 پنهان مگیر ۀـــای ملت گوشـــــــــداروی درمان مگیر       بعدازین بابــ  ــوادثــــدیگر از چرخ  حـــــ

 فلک آسـان مگیر ل نمودن ازصاـــــــحیران مگیر       کام  دل ح راغافل و خود وطن جنگ است و در

 دو دندان نشکند کس تــا یک  به  اـلوــکـی دهـد حـ

 داالنم فتاد دهلیز و و  کــاشـــانـــه انــه وـــام  ُدکـــــانـم فـتاد       خــــــــــــاز فشـار  فــــیر  راکـــت بــــ

 م فتادگــل خـیر است اگر نان ـیان  الی وـبــر جانم فتاد       در مــ  که  انـــمانسوزیـــــزیــن بالی  خـــ

 ام  غریبان نشکندـــــشـــ  دریـــن  بـــــوتـــل  تیــــلم

 نیاز مرجع راز و  باشد  و  ـدا داریـــمدورانت مناز       مــــا خـ ـوت  بازوی وـــــجــان مـــن بـــر قــ

 ابـک متازـــچ راینقد  شـوخی ز  مـن گداز       شهسوار مـــا هـــمه سوز و آه   و ـا آه است ــســـوز مـ

 نــاالن نشکند  دلهای  ـرتـــــزیـــر پـــای چـــاکـــ

 ن بتان عشوه گرــــتــماشـا ک و ســیر{ نـاظـما}  روی  قـــمر       ــدن  ـــشود از دیــ دیــــده روشـــن می

 یرود جای  دگرکی م  قریعش ـر  ره ـسـ نظر بازی خـطر       زیــن  دارد این  و ـازیم ــــبـنــظر  مــــا

 ــود زیـــر  پــای  خوبرویان نشکندــــــتـــا ســـر خـ

 

 

 

 که در کابل جنگهای تنظیمی جریان داشت ه،این تخمیس وقتی سروده شد

 پادشاه  سابق در روم بود و

               

 
 


