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  »اسير« نسيم حمد ماستاد     
  م٢٠٠۵ برـدسم، فورتـنکفر     

    
  
  
  

  "پورغنی"غزل مرحوم  مخمس بر
  
  

  مرا ، »پورغنی« زل جناب ـــــغ   نعمت جان مختازاده بر  مخمس  زيبایۀمطالع
  غزل های ناب مرحومی سروده شده است يکی از که بر مخمسی را بران داشت تا

  .ادب نمايم ر وـتقديم دوستداران شع، 
  

  

  َبَرد  ز  لبم  قّوت  تقريراه   چشمت گاه  زلف  تو  مرا پای  به زنجير َبَرد     گ

  ين دل بی پيرَبَرد     سفر عشق  نه  راهيست که  تدبير َبَردا ، مراهرکجاخواست

  َرد بير  تقدۀ  سر پنجۀر َبَرد ، قّوـــگ

  ر جنونيم  به سان مجنونــ  شهۀرــبارغم  بر سرما گشته ز اندازه  برون     شه

  ماکجافرصت آرام و کجاصبروسکون     سر به صحرا زدگانيم  در اقليم  جنون

  قاصدی نيست که پيغام به زنجير َبَرد

  تا گره از سر زلف  تو گشودند  سحر     سنبل از عنبر گيسوی  ترت  شد  َپرَپر

  ديگر     فارغ از حال  پريشان  نشود  تا محشردل انداخته اين سلسله شوری  در

   َبَرديردلی ُعقده ازان زلف گره گ هر

  رتاراج دلم صف زده چون خيل سپاهآن زلف سياه     به برگشته وۀ گرچه آن مژ

  ليک تا برسرمن می رسد آن مه ناگاه     ترسم ازآهوی چشم است ، نه ازتيرنگاه

  َبَرد دهن شير از کان غزاليست که صيد

  در  ميکده  شو ، جام  زساقی بستان در مقامی که غم و غصه  ندارد پايان     بر

   پير مغان جوی که خاک رِه آنتا شود  کار به ميل دل ومشکل آسان     همت از

  اکسير َبَرد ثير زکيميايی است که  تا

  *وای آُمل ـــم بردوخته بودم به  نــازدل تنگ کابل     چش»اسير«روزگاری من،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ون بلبل     حسرت از خاک غنی خيزد و آيد کابلــاينک از پورغنی ميشنوم  چ

  کس اگر شعر مرا جانب کشمير َبَرد

  
  ر طالب آُملی است ـشاره به شعا*              

 


