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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرھنگی

     

  »اسير« نسيم حمدماستاد        

  

  

  

  

  گفت و شنود

  ميکنداز  تير  مژه  ساخته  خنجر چه        ميکندم دو چشم  مست تو دلبر چه ــگفت

  ميکندم  لبت  به  خون  دلم  تر چه ـگفت     آفت  دل است     من  ۀکه  تير  مژ گفتا 

  ميکنددل زده ساغر، چه  خون گفتم  ز      تو  آلوده  کی  شود   گفتا  لبم  به  خون

  ميکنده ھست مقدر چه ک يک بوسه ام     به  لب  ز تکبر  نمی بری     تو نام  من 

  ميکندو مقرر، چه   7ل  ھستـتم  حـگف     ترا   بوسه  از  لبم     گفتا   حرام   باد 

  ميکندسرچه  ، بدل وخورد بمن سر گر     آبدار   گفتم دو ابروی تو که  تيغی است

  ميکندبگفتمش  آخر چه  ون  تو ، ـبا خ     ر شود آلوده  تيغ من  ـگفتا که  حيف  اگ

  ميکندبرابر، چه    کاسباب عشق نيست     مرا   گفتا  رھا  کن  آخر  ازين  ماجرا 

  تو دلبر چه ميکند زبان   رف  برـاين  ح     اسباب عشق چيست   فدای تو گفتم سرم

  ميکندچه  اخگر  ،به باد شد  اکسترتـخ      مزن  حرف عشق به پيرانه سر کهگفتا 

  ميکندر  لب   تو  برابر چه ــاگ  گردد       م  در دل  گفتم به اخگری که نھفته است

  ميکندی  زبان    مکرر چه ــــتلخ  اين      ه  تلخ  ساخته ای  خاطر  مرا  ــگفتا  چ

  ميکندمسخرچه  که  کرده است   دل را     ر رھا  کنم  آن زلف عنبرين  ـــتم  اگفگ
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  ميکندبنگر چه   من ز تو  برگشته چشم    ام  آزار من  مکن     دل از تو کنده گفتا 

  ميکندچه  چنگ تو، ديگر رھا ز سازد      ردم  اگر مرا  ــتو  گ  گفتم  فدای  چشم 

  ميکندل  ازين  معامله  بھتر  چه  ــــعاق      و شنود من   گفت موش ماند زــديدم خ

  اگر دشمنی  کند» اسير«آن  سنگ دل 

  ميکنددنيا گذشتنی است به محشر چه 

  

  

  ) م1999 رنومب، ر بن ــ المانشھـ (

     

  

 


