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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 09/05/2016                      اسیر  نسیم محمد
 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 به بارگاه مادر
 

 نـن     سرور و افسر مـادر ای مادر مـم

 نـادر ای مادر مـم ن    ـهمچو تاج سر م

 جانت دادی ۀشیرتو به من 

 هم به من نام ونشانت دادی

 زبانت دادی حرف شیرین ز

 

** * ** 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عشق مــادر

 من جان پرور دل و نـر مـبــای دل و دل

 ادر منـمادر  ای م م و زر منـیـکان س

 وی بستر من خوابیدیـپهل

 گریه وُغم ُغم من بشنیدی

 لیدی ما مراو پهلوی  پشت
 

** * ** 
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 3از 2

 ای تو تاج سر من   ن   ـبستر مر ـر سـب

 مادر ای مادر من   ای فلک منظر من   

 روز ها  ناله  و گریان کردم

 سرخکان، یاتب سوزان کردم

 خاطرت سخت پریشان کردم
 

** * ** 

 با دو چشم  تر من دی برسر من     ـتو بُ 

 مادر ای مادر من همه شب دربرمن     

 لقمهء نان  به  دهانم  کردی

 مکتب توروانم کردیسوی 

 صاحب  نام  و نشانم کردی
 

 
 

 وقتی در بغل تو ام جهان در بغل من است

 
 گر کنی  باور من  نام  و نان آور من    
 مادر ای مادر من  به  فدایت  سر من    

 خامی ام راتورساندی بقیام

 تا رسیدم بچنین جاه و مقام

 بکشیدم همه جا شهرت ونام
 

 

** * ** 
 من برـدی رهـتو ش  ن    ـر مـتـاب ن ــا  تـب

 ادر منـمادر ای م   کردی زورآور من   

 به سر و موی سپیدت قربان

 دست لرزنده چوبیدت قربان

 دت  قربانـیـا و امـنـمـبه  ت

** * ** 



  

 

 

 3از 3

 ای ُدر و گوهر من     همچو گنج زر من
 از  همه  بهتر  من     مادر ای  مادر من

 بپرممن   اگر  پر بگشایم   

 یا به گردون برسد تاج سرم

 خاک درم کم از تو پیش پای

** * ** 
 ر منــتـت دفـنـزی  ای شه و شهپر من    

 مادر ای  مادر من ر من     ـر تـزیب شع

 تا مکید از سر پستان تو شیر

 سربرآوردوقوی گشت ودلیر

 «اسیر»شاعرمدح سرای تو

** * ** 

 شیر من شکر من  ای ادب پرور من     

 مادر  ای مادر من شافع  محشر  من     

 

 2009نوری ج

 بُن المان

 

 


