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 Political  سياسی

  

  »اسير« نسيممد حـماستاد    

  

  

  

  

  آمو خيبر تا از

  بد خو چه کرد ، آنآزردن مژه امتير  به  زـــــج    چه کرد   روـــــــــــــاب کمان  آن  من  ۀافسرد دل  با 

  چه کرد باريکتر از مو  ،رمـ.غ انـــــج ساخت   آشنا    ردــــــــک تر  ھمچون  مشک  گيسویبا    شانه

  چه کرد حرفی داشت آن دلجو  چه  یوئدلج بھر     رفت  و ندگاف جفا سنگ  مـــــدل  مينای به  ر ــــــــگ

  چه کرد م پھلوـمن بود ھ با  که  گفتم آن  روزی     کند مي دائی ـــــــــــــــج تو  از  گفت  يار آمد  قاصد

  چه کرد زانو تا  بنشسته راــــــــــدر آتش  مديد      نکرد  درمان ، شد آگاه  من درد طبيب از ون ـــــــچ

  کردادو چه ـــج  نرگس  تسکين  دل  آن  از  پی     آزار  دل   و  انهـــــــــــــــبيگ بست  با   و بند  يرـغ

  سو چه کرد ھر از آورده ومــــھج  دردانبي خيل     مانده ام   کس  یــــــو  ب  تنھا  ،مرا ميدان  در  ديد 

  آن پھلو چه کرد به پھلو  بسيار ازين  مـــــسوخت     ند گآتش ف و در بگرفت پا  و  دست  سپندم  ونـــــچ

  ھمچون تو چه کرد ميکرد  بی جھت آنکه سعی      برو  وـگ ،دارد ھمسايه ر ـــــــاگ  ما ان ــــــج قصد 

  آمو چه کردجانب  از ر رسيدـــــــــگ  سياھیرو  چه  ديد     رــــــــــــــآخ  ،اھرمن آمدخيبر راه  ز رــگ

  که چون زالو چه کرد روزی خون ما از مکيدمي    بپرس   دشمن  از  و  خـــتاري  از گير  عبرت درس 

  چه کرد ، اين ناتوخانه ويران ساخت ی راــعالم   ريخت    قريه   شھر و به  شآت صلح ظ ــفـح شعار با

  ر کو چه کردـــــــــگشته  در  ھگم  ۀآوار  ھمرهِ      وی صلح چون ويرانه ساخت جو  جست در خانه ھا

  شست و قوت  بازو چه کرد رف  زورــــح غير     داد  چه اصلـــح افسردگی و  الیـــــــح پريشانجز 

  نشد  من رام    افسوس  »اسير«  ويشـــــــآھ  چشم

  آھو چه کرد  رم ،زارم دل  با ديدی  وبــــــــــــــخ
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