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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۱۷/۱۱/۲۰۱۷                                                                                                      سیف فرغانی

 

 !رونق زمان شما نیز بگذرد این
 

 ق زمان شما نیز بگذردــم رونـــــه   یز بگذردــما نـهان شــــر جـــرگ بـــم مــه
 یان شما نیز بگذردــت آشــر دولــب   رابـــا کند خــی آن تـــوین بوم محنت از پ

 بوستان شما نیز بگذردر باغ و ـــب    هانــاگــــام نــــبت ایــکــــزان نــــــاد خــــب
 دهان شما نیز بگذردر حلق و برــب   اص و عامـــــه هست گلوگیر خـــآب اجل ک

 نان شما نیز بگذردـــیزی ســن تــای   تم درازـــرای ســیزه بـــو نــــــای تیغتان چ
 بگذرد ان شما نیزــمــــلاـداد ظـیــــب     ردــه جهان در بقا نکـــادالن بـون داد عــچ

 و سگان شما نیز بگذردــوعـن عـای   در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
 یز بگذردــما نـــران شـم خـــرد س  ــگ   آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

 راغدان شما نیز بگذردـــر چــم بـــه   شتها بک   انه بسی شمعـــــبادی که در زم
 اروان شما نیز بگذردـــــار کـــــاچــن   ذشتــــن کاروانسرای بسی کاروان گـــــزی

 تران شما نیز بگذردــــیر اخـــــأثـــت   ویشتنـــالع مسعود خــــه طــــای مفتخر ب
 اکسان شما نیز بگذردـــت ز نــوبـــن   ت از کسان به شما ناکسان رسیدـوبــاین ن

 از دو روز از آن شما نیز بگذردبعد    ر کسانــــــود از آن دگــبیش از دو روز ب
 مان شما نیز بگذردــتی کــا سخــــــت   پر کنیمـــمل ســان ز تحــورتـــیر جــر تـــب

 ستان شما نیز بگذردــن گل، ز گلــای   دتیــــود مــــران بـــــت دگــاغ دولـــــدر ب
 ما نیز بگذردـــــاروان شــــن آب نــای   ال و جاهــانه مـــن خـــست ایستاده دریآبی

 بان شما نیز بگذردــرگی شـــن گــــای   رگ طبعـــوپان گـــای تو رمه سپرده به چ
 یادگان شما نیز بگذردــــر پـــــم بـــه   ات حکم اوستــــاه بقا مــه شــنا کــیل فــپ

 ای دوستان! به نیکی خوهم دعای سیف
 نیز بگذردان شما ـــــــر زبــــیک روز ب

 
قرن هفتم  نامدار شاعرانازاست.  سیف فرغانی   الّدین ابوالَمحاِمد محّمد فَرغانی موالنا ِسیف  عالی از قلم  شعراین 

در دورٔه  و  متولد شد امروزه افغانستان مربوطات  قندوز  ه ای قطغندر فرغان ، وی اصالً است  هجری و هشتم
. وی در حالی که نزدیک ودر همانجا ساکن شد رفتاستامبول امروزه   آسیای صغیر به مغوالن و انیایلخان سلطهٔ 

  .وفات یافت استامبول امروزه یآقسرا هایخانقاه در یکی از هجری  ۷۴۹داشت در سال عمربه هشتاد سال 
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