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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۰۷/۰۴/۲۰۱۹       «شعر شناس»ارسالی : زمری کاسی 

 خورده فریب هنرمند  به تقدیم     

 

 خصم بی آب اگـر انکار کند طبع مرا

 
 و مجنون بنظر کم نشودشعف لیلی                  گـــــرمی خسرو و شیرین بشکر کم نشود

 ذره دلـشده را آتـش خــور کم نشود                  مهر چندانکه کـــــشد تیغ و نماید حـــدت

 مهر خاطر بــدم سرد سحر کم نشود                  صبح را چون نفس صدق زند باشه چرخ

 شرف و منزلت مــــه بسفر کم نشود                  کــارم از قطع منازل نپذیرد نقــــــــصان

 عــزت نــوح بخواری پـسر کم نشود                 در چنان وقـــــــت که طوفان بال برخیزد

 آب دریـــا به اراجیف شمر کم نشود                   خصم بی آب اگـــــر انکار کند طبع مرا

 قیمت لعل بدخشان به حجر کم نشود                  جــم اگر اهـــرمنی سنگ زند بر جامش

 هــمه دانند کــه تعظیم بـشر کم نشود                 دیــــو اگـــــر گردن طاعت ننهد انسانرا

 ورسها کور شود نور قـمر کم نشود                 کــاه اگـــر کوه شود سر بفلک بــر نزند

 جـــــرم کــفار بتعذیب سقـر کم نشود                دشمنم گـــر بگدازد ز حسد گـــــو بگداز

 بـاغ را رایـحٔه سنـبل تــــــر کم نشود                 گر گیا خشک مزاجی کند و طعنه زنــد

 رفعت و رتبت اربـاب هــنر کم نشود              چه غم از منقصت بی هنران زانکه بخبث

 حــــدت خاطر دانــا بخطـر کم نشود              گرچه هست اهل خرد را خطراز بی خردان

 کـه بشوب مگس نرخ شکر کم نشود               تفاوت کند از شورش خصمسخنم را چه 

 که بدین قیمت یاقوت و گهر کم نشود                جوهری را چه غم از طعنٔه هر مشتریی

 نطق عیسی بوجود دم خـــر کم نشود                مکن اندیشه ز ایذای حــسودان خـواجو

 ن شکند                قـیمــــت سنگ نیفزایـد و زر کم نشودسنگ بد گــوهر اگر کاسٔه زری

                   گویماند این مثل و من دگــرت میگفته

 کــه به تقبیح نظر نــور بصر کم نشود     

 « خواجوی کرمانی غزل از استاد حافظ شیرازی،» 
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