
 یاسین امید دکلمه و شعر ساحره

loveziba.com                                                                                                                                     سایت ادبی عشق زیبا 

1 

 

 یاسین امید دکلمه و شعر ساحره

 امید یاسین:  شاعر

 سایت ادبی عشق زیباطراح کتاب : 

https://loveziba.com/
https://loveziba.com/poets-site/sahereh/


 یاسین امید دکلمه و شعر ساحره

loveziba.com                                                                                                                                     سایت ادبی عشق زیبا 

2 

 امشب غزلی تازه نوشتم تو نخوانش

 وقتی که خدا غرقِ سکوتست لبانش،

 دیوانه منم مست دو بیتی دو چشمت

 از عشق نوشتم تو ولی فاجعه خوانش،

 

 تو ناب ترین لحظه ی اعجاز خدایی

 من هرزه ترین شعر به دیوانِ خدایم،

 تو سرخ ترین دانه ی انگور شرابی،

 من کال ترین سیب به دندانِ خدایم،

 

 تو درشب دیوانگی ام هم نفسم باش

 دندان بزن آن سیب ترین نقطه ی جانم،

 چشمک بزن و گرگ مرا رام خودت کن

 من کافرِ چشمِ تو شدم ، هرزه ی آنم،

 

 ایانای نازترین معجزه ی دست خد

 در برکه یِ جانم تو بلغزان بدنت را،
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 محبوبه ی بازیچه ی خورشید گل یخ

 برشب بچشان ماه ترین ماعسلت را،

 

 چشمان غزل ریز تودریاست نگونیست

 بتخانه ی چشمان توزیباست نگونیست،

 دستت امشب که زمستان شده بازیچه

 ققنوس درآغوش توپیداست نگونیست،

 

 ریخت گیرم که دلم کنج نگاه تو فرو

 گیرم تو مرا فاجعه دیدی به نگاهت،

 گیرم که دلم رفت بدنبال تو، گم شد

 گیرم که منم هرزه ی رسوا به نگاهت،

 

 این کولی نفرین شده راغرق خودت کن

 این مرد زمستان شده را بازصدا کن،

 بعد از همه عمر که ویران شده قلبم

 این کوه فرو ریخته را باز بناا کن،
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 ی چشم تو خرابممن گوشه ی میخانه 

 تو مستِ عطشهایِ تنِ هرزه پرستاان،

 عشق است و تکرار همین قصه ی ممتد

 بایک پوک سیگار به شب پرسه خیابان،

 

 اعجاز کن و ساده بسوزان تو نفس را

 آغوش بگیر این شبِ لبریزِ هوس را،

 نفسگیر و دلتنگ در این شب بی واژه

 را، مَلَس سوز تن سنگسار کن این بوسه

 

 ر شب دیوانگی ام هم نفسم باشتو د

 دندان بزن آن سیب ترین نقطه ی جانم،

 چشمک بزن و گرگ مرا رام خودت کن

 من کافرِ چشمِ تو شدم ، هرزه ی آنم،

 

 من شعرترین واژه یِ لبهایِ تو بودم

 سگنسار کن آن قاف ترین قافیه ات را،
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 با بوسه غم از هر شبِ تلخ ِ تو رُبودم

 حادثه ات را،تکرار کن آن سخت ترین 

 

 من نشئه ی آغوش توام دختر آتش، 

 تزریق کن از دور خودت را به وجودم،

 خونی ولی تشنه درسینه ات عشقست

 شلیک کن از دور لبت را به وجودم،

 

 بر سینه فرود آر ، ردیفِ غزلت را

 برمن بچشان مست ترین شعر لبت را،

 را عسل ظرف رز پنهان نکن ای شاخه

 خ ترین تیرِ لبت را،بر من بِچِکان سر

 

 من مَسخ ترین ساحره درشهرِ سکوتم

 پنهان نکن آن آیه ی شیطانی تن را،

 قدیس ترین قافیه در شعرِ سقوطم

 بی تاب کن آن هرزه ی پنهانی من را،
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 (متن بر گرفته از کتاب دیوان دیوانگان)

 شیراز -امید یاسین  : آهنگساز و میکس -دکلمه  -شاعر 

 

 

 شاعر امید یاسینبا صدای  ساحره شعر و ویدیو دکلمه دانلود دکلمه 
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