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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرھنگی
               

  »اسير« نسيم حمدماستاد       

      

    
  

  

  

  "پورغنی"زل مرحوم ــغ س برمخمّ 
  

  

  مرا ، »پورغنی« زل جناب ـــغ بر "مختازاده" مخمس  زيبای  نعمت جان  ۀمطالع

، غزل ھای ناب مرحومی سروده شده است يکی از که بر مخمسی را بران داشت تا
  .ادب نمايم ر وـتقديم دوستداران شع

  

  دبَرَ  ّوت  تقريرـــــــــق لبم ز چشمت  اه ـگ      پای  به زنجير بََرد  مرا ــاه  زلف  تو ــــگ

  ست که  تدبير بََرد یـراھ نه ـر عشقـــسف       اين دل بی پيربََرد  مرا ، خواست کجا ھر

  َردب يرتقد ۀسر پنج ۀوّ ــــــــق  ،ر بََردــــــگ

  ر جنونيم  به سان مجنونــشھ  ۀرـــــــشھ    ما گشته ز اندازه  برون    بر سر مـــــغ بار

  انيم  در اقليم  جنونزدگراــــــسر به صح    سکون    و صبر فرصت آرام و کجا کجا ما

  که پيغام به زنجير بََرد اصدی نيست ــــــق

  ر گيسوی  ترت  شد  پَرپَرــــسنبل از عنب    گشودند  سحر     از سر زلف  تو  رهــــتا گ

  تا محشر نشود ال  پريشانـــاز ح ارغ ـــف      ر ــــديگسلسله شوری   دل انداخته اين در

  بََرد يرگرھـــگ  زلف ازان   دلی ُعقده ھر

  م صف زده چون خيل سپاهـــتاراج دل بھر     آن زلف سياه   و برگشتهۀ رچه آن مژــــــگ

  تيرنگاه ، نه ازوی چشم استــآھ ترسم از      اه ــــــرسد آن مه ناگمي من  سر ليک تا بر

  بََرد دھن شير از ست که صيد کان غزالی

  تانسِ ساقی بِ  ام  زــــ، جودر  ميکده  ش بر       و غصه  ندارد پايان م ــــکه غ در مقامی 

  وی که خاک رِه آنـــھمت از پير مغان ج      مشکل آسان  و  ار به ميل دلــــشود  ک تا 

  کسير بََرداِ  ثير زکه  تا ست ی ئاــــــــکيمي
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  *وای آُملـــبه  ن بودم  م بردوخته ـــــچش       دل تنگ کابل از »اسير«  روزگاری من،

  خيزد و آيد کابل  اک غنیـخ از  حسرت      ون بلبل  ــــــچ ميشنوم غنی  از پور اينک 

  َردر مرا جانب کشمير بَ ـــر شعــــــکس اگ

  

  ست  "طالب آُملی"ر ـاشاره به شع*              

  

  

  

  

  ) م٢٠٠۵ برـدسمــ   فورتـفرانک شھر( 

     

 


