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www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    

 ملک الشعراء              

 «اسیر» نسیم مدـمحاستاد       
 پورتال :تنظیم و ویرایش            

 

 

 

 گفت و شنود
 

 می کندجر چه ــژه  ساخته  خناز  تیر  م       می کندمست تو دلبر چه  م دو چشمگفت

 می کنددلم  تر چه  ونـــخ م  لبت  بهـگفت     آفت  دل است   من  ۀژـــمکه  تیر  ،گفتا

 می کنددل زده ساغر، چه  ونــخ زگفتم       شود  آلوده  کی تو  ونـلبم  به  خ  :گفتا

 می کندکه هست مقدر چه   ،یک بوسه ام    به  لب  ز تکبر  نمی بری    تو نام  من 

 می کندچه  مقرر  و  الل  هستـتم  حـگف     لبم   بوسه  از ترا  باد   ــرامـــح  :گفتا 

 می کندسرچه  ، بدل وخورد بمن سر گر      آبدار  ستتیغی   که ،گفتم دو ابروی تو

 می کندآخر چه  بگفتمش، وــون  تــــبا خ     تیغ من   ر شود آلودهـــاگ حیفکه  ،گفتا

 می کندبرابر، چه  اسباب عشق نیستـــک     مرا   ازین  ماجرا  ا  کن  آخرره  :گفتا

 می کندتو دلبر چه  زبان رف  برــاین  ح     اسباب عشق چیست   گفتم سرم فدای تو

 می کندچه  اخگر اکسترت  به باد شد،ـخ      مزن  حرف عشق به پیرانه سر کهگفتا 

 می کندر  لب   تو  برابر چه ــاگ  گردد       در دلم    ستکه نهفته  ،گفتم به اخگری

 می کندمکرر چه  ی  زبان ــــــــتلخ  این     ه  تلخ  ساخته ای  خاطر  مرا  ــگفتا  چ

 می کندچه  مسخر رده استـــک که دل را     ر رها  کنم  آن زلف عنبرین  ـــتم  اگفگ
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 می کندبنگر چه  وـــمن ز ت گشته چشمبر    آزار من  مکن     ،ام دل از تو کنده گفتا 

 می کندچه  دیگر چنگ تو،  رها ز سازد     ردم  اگر مرا  ــتو  گ  گفتم  فدای  چشم 

 می کندچه  بهتر   املهـازین  مع لـــــعاق      من   و شنود  گفت موش ماند زـدیدم خ

 اگر دشمنی  کند « اسیر» ،دلآن  سنگ

 می کندست به محشر چه دنیا گذشتنی 

 

 

 ( ع 1111 نومبرر بن ــ المان، شه) 

    

 

 


