راهنمای آاثر

ملیح ستم
هر ی
ربگرفته از اشعار حافظ

ًجَز ًقص زٍ عبلن کِ رًگ الفت ثَز
سهبًِ طزح هحجت ًِ ایي سهبى اًساذت
ثِ یک کزضوِ کِ ًزگس ثِ ذَزفزٍضی کزز
فریة چطم تً صذ فتىٍ در جُان اوذاخت

حکبیت لت ضیزیي کالم فزّبز است
ضکٌج طزُ لیلی هقبم هجٌَى است
زلن ثجَ کِ قست ّوچَ سزٍ زلجَی است
سخه تگً وٍ والمت لطیف ي مًزين است

از سخه چیىان ماللتَا پذیذ آمذ يلی
گز هیبى ّوٌطیٌبى ًبسشایی رفت رفت
عیت حبفظ گَ هکي ٍاعظ کِ رفت اس ذبًقبُ
پبی آسازی چِ ثٌسی گز ثِ جبیی رفت رفت

ًطبى عْس ٍ ٍفب ًیست زر تجسن گل
ثٌبل ثلجل ثی زل کِ جبی فزیبزست
حسذ چٍ میتری ای سست وظم تر حافظ
قجَل ذبطز ٍ لطف سري ذسازازست

گز جلَُ هیًوبیی ٍ گز طعٌِ هیسًی
هب ًیستین هعتقس ضید ذَزپسٌس
ز آضفتگی حال مه آگاٌ وی ضًد
آى را کِ زل ًگطت گزفتبر ایي کوٌس

ّز آى کِ جبًت اّل ذسا ًگِ زارز
ذساش زر ّوِ حبل اس ثال ًگِ زارز
حسیث زٍست ًگَین هگز ثِ حضزت زٍست
وٍ آضىا سخه آضىا وگٍ دارد

اگز ًِ گٌج عطبی تَ زستگیز ضَز
ّوِ ثسیط سهیي رٍ ًْس ثِ ٍیزاًی
تً را وٍ صًرت جسم تً را َیًالیی است
چَ جَّز هلکی زر لجبس اًسبًی

رًسی آهَس ٍ کزم کي کِ ًِ چٌساى ٌّز است
حیَاًی کِ ًٌَضس هی ٍ اًسبى ًطَز
گًَر پان تثایذ وٍ ضًد لاتل فیض
ير وٍ َر سىگ ي گلی لؤلؤ ي مرجان وطًد

سبقیب زر گززش سبغز تعلل تب ثِ چٌس
زٍر چَى ثب عبضقبى افتس تسلسل ثبیسش
کیست حبفظ تب ًٌَضس ثبزُ ثی آٍاس رٍز
عاضك مسىیه چرا چىذیه تجمل تایذش

در اوذرين مه خستٍ دل وذاوم ویست
وٍ مه خمًضم ي اي در فغان ي در غًغاست
زلن س پززُ ثزٍى ضس کجبیی ای هطزة
ثٌبل ّبى کِ اس ایي پززُ کبر هب ثِ ًَاست

ذیبل رٍی تَ چَى ثگذرز ثِ گلطي چطن
دل از پی وظر آیذ تٍ سًی ريزن چطم
سشای تکیِ گْت هٌظزی ًویثیٌن
هٌن س عبلن ٍ ایي گَضِ هعیي چطن

ایه َمٍ عىس می ي ومص وگاریه وٍ ومًد
یک فزٍغ رخ سبقیست کِ زر جبم افتبز
غیزت عطق سثبى ّوِ ذبصبى ثجزیس
کش کجب سز غوص زر زّي عبم افتبز

ثز سز تزثت هب چَى گذری ّوت ذَاُ
کِ سیبرتگِ رًساى جْبى ذَاّس ثَز
تري ای زاَذ خًدتیه وٍ ز چطم مه ي تً
راز ایه پردٌ وُان است ي وُان خًاَذ تًد

چَ ثطٌَی سري اّل زل هگَ کِ ذطبست
سري ضٌبس ًِای جبى هي ذطب ایي جبست
سزم ثِ زًیی ٍ عقجی فزٍ ًویآیس
تثارن اهلل از ایه فتىٍَا وٍ در سر ماست

تر آن چطم سیٍ صذ آفریه تاد
کِ زر عبضق کطی سحزآفزیي است
عجت علویست علن ّیئت عطق
کِ چزخ ّطتوص ّفتن سهیي است

ملًل از َمرَان تًدن طریك وارداوی ویست
تىص دضًاری مىسل تٍ یاد عُذ آساوی
ذیبل چٌجز سلفص فزیجت هیزّس حبفظ
ًگز تب حلقِ اقجبل ًبهوکي ًجٌجبًی

آن پیه وامًر وٍ رسیذ از دیار ديست
آٍرز حزس جبى س ذط هطکجبر زٍست
ذَش هیزّس ًطبى جالل ٍ جوبل یبر
ذَش هیکٌس حکبیت عش ٍ ٍقبر زٍست

ماییم ي آستاوٍ عطك ي سر ویاز
تا خًاب خًش وٍ را ترد اوذر وىار ديست
زضوي ثِ قصس حبفظ اگز زم سًس چِ ثبک
هٌت ذسای را کِ ًین ضزهسبر زٍست

(چرا تٍ صذ غم ي حسرت سپُر دایرٌضىل
هزا چَ ًقطِ پزگبر زر هیبى گیزز
ضویز زل ًگطبین ثِ کس هزا آى ثِ
کِ رٍسگبر غیَر است ٍ ًبگْبى گیزز

کبر ذَز گز ثِ کزم ثبسگذاری حبفظ
ای ثسب عیص کِ ثب ثرت ذسازازُ کٌی
ای صثا تىذگی خًاجٍ جالل الذیه وه
وٍ جُان پرسمه ي سًسه آزادٌ وىی

جوبل یبر ًسارز ًقبة ٍ پززُ ٍلی
غجبر رُ ثٌطبى تب ًظز تَاًی کزز
تیا وٍ چارٌ ريق حضًر ي وظم امًر
تٍ فیض تخطی اَل وظر تًاوی ورد

