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  "نديم"مخمس بر غزل عبدالغفور 

 "اسير"از محمد نسيم  ءاقتفاب
 

 اين اشک روان را  رـــــــدگ  ای ديده ميفشان     روکش ھمه اين آه و فغان را    ــای سينه ف

مفت دھم دا غ بتان را  ودــــــــخ کی از کف         ان را ـــآفت ج  بر آنه ب  باشد که بگيرم  

رم اين جنس گران راــــبا نقد روان ميخ  

 يامت ھمه سو در نظر آمدـــــــــــــق شوری ز      و در آمد   ـبا عشوه و تمکين به گلستان چ

گلزار بر آمد ۀسين ر ازــــــــــــــــــــــآھی دگ گر آمد        ون جــــــتماشای رخش خ .له ز  

او سرو روان را  قد  و حديثـــــگفتم چ  

 وی بتان ناله و فرياد عجب نيستــــــــــدر ک        داد عجب نيست  معشوقه به آن حسن خدا

ھر عشق ترا داد عجب نيستـــــــــــــزاھد گرفی زاد عجب نيست          ـــگر مادر گيتی خ  

ود و زيان ر اه داند روش ســــديوانه چ  

اقت ديروزـــــــــــــــمن ط  دل  امروز ندارد   آموز      ردم به ستم ميکشدم يار بدــــــــــــھ  

روزاک نشينان سيھــــــــــــــــاز جانب اين خ   ر ناب شب و روز      ــــــــم گھاز ديده ببار  

ه س9می برسان چشم بتان راــــای سرم  

خواھم که شوم غرقه در آن موج گل از شوق    ل از شوق     ــبا ياد رخش ديده بدوزم به گ  

ان پاره کنم ھمچو گل از شوقــــــــپيراھن ج  ام مل از شوق       ـــــــاز ج  کيفيت ديدار به  

بر آن غنچه دھان راه بگيرم ب  گر تنگ  

 د صفت صدق و صفايشـر نگنجــــــــدر بح      است خجل زان قد موزون رسايش    سرو 

دار روان است و جھانی به قفايشـــــــــــــدل  ن که مرا کشته ادايش        ــــک رب مددی  يا  

ذران راــــــــــــدرياب د. عيش جھان گ  

مھوش بنشانده است مه   ر آنــــــــنقشی بنظ    نده است     بنشاد دلکش ـق  آن  تيری به دلم  

 وسه به آتش بنشانده استـــــاز حسرت يک ب    سر سرکش بنشانده است       نا اينف  در باد

شوخ من سوخته جان را ای  لبت ال ــخ  
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ر طبع سليممـــــــــــــــــــــباخته و عاشق ھدل     لزار مقيمم    ــــــــــــگ ۀتيمور که به درواز  

ب از طبع نديممــــــــــــــــــمدانی عجاز ھيچ     يمم    م به اسير و سپر انداز کلـــــــــــــروي  

 ن رااکليم ھمد رياد ـــــــــــــف  کاورده به
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