
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1
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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  »اسير« نسيممد حـماستاد       

      

 

 

 

  

  

  آمو خيبر تا از

  چه کرد خوبد  به تير مژه ام  آزردن ، آن زــج  چه کرد       ابرو   کمان   آن    من    ۀافسرد  دل   با 

  چه کرد باريکتر از مو  .غرم ،  انـساخت  ج     آشنا   کرد   تر  ھمچون  مشک   گيسوی با      شانه

  چه کرد دلجو  ی چه حرفی داشت آنوئبھردلج      رفت   و  ندگاف   سنگ  جفا دلم     مينای  به   ر ــگ

  چه کرد بود ھم پھلو  که با من ن  روزیگفتم آ      کند   جدائی   می  تو    از  گفت  يار   قاصد   آمد ،

  چه کرد تا  زانو   بنشسته   آتش  مرا  در  ديد      نکرد     درمان شد ،  آگاه   من  درد طبيب از چون 

  جادو چه کرد  از  پی   تسکين  دل  آن  نرگس       آزار  دل    و    بيگانه   بست  با    و   بند     يرـغ

  ھرسو چه کرد از  ھجوم  آورده  دردانخيل  بي     مانده ام     کس  یــو  ب  تنھا  ،مرا  ميدان  در   ديد 

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

  ھمچون تو چه کرد آنکه سعی بی جھت ميکرد       و    بروـگ    دارد ،  ھمسايه  اگر   ما  جان   قصد 

  جانب  آمو چه کرد از   رسيد   رـسياھی  گرو    چه  ديد      رـــآخ   اھرمن ،  راه  خيبر  آمد  ز   گر

  ازخون ماروزيکه چون زالو چه کرد می مکيد     دشمن بپرس    از  و  تاريخ  از  گير   عبرت درس 

  چه کرد ، اين ناتوخانه ويران ساخت راعالمی       ريخت  قريه   شھر و به   آتش  صلح حفظ  شعار با
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  ر کو چه کردــــــگم گشته  در  ھ  ۀآوار  ھمرهِ       وی صلح چون ويرانه ساخت جو  جست در خانه ھا

  شست و قوت  بازو چه کرد  رف  زورـح غير    داد      چه  حاصل   افسردگی  و  حالی  پريشان جز 

  نشد  من  رام     افسوس  »اسير«   آھويش  چشم

 آھو چه کرد    رم   زارم ،   دل   با ديدی   خوب
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