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راه ناپیدا
ای خوش آن شبها که همـــــــــرا ِه تو در مهتابها

در دل دریاچـــــــــــه ای آرام ،چــــون سیمابها

بی قــــــــــــــــــراریها کنیم و کشتی شوق افگنیم

همچـــــــــو نیکیــــــــها ،به صد امید در گردابها

از می و جام و صراحی و دف و چنگ و سرود

دسته هـا گـیریـــــــــم با خود ،این چنین اسبابها

یا تو بنشینی و من ،برخــــــــــــــاسته ،پاروزنان

پیشتر رانـــــــــــــــــــم ،به تو گویـم ز الفت بابها

یا تو برخیــــــــــزی و من بنشسته ،اندر پای تو

جامها بر سـر بیـــــــــــــــــارم ،از شراب نابها

یا تو بکشائی نظــــــــر بر صفحۀ خاموش آب

یا من آهـنگ حـــــــــــــــــــــزینی سر کنم با آبها

یا تو بربندی کمــــــــر ،بر عزم مستی و سرور

یا من از مستی کنــــــــــــم در گـــــوش تو آالبها

از خـــــــــــــــــالل موج مویت ،پرتو سیمین ماه

سیمگــــــــــــــــــــون افـتد به روی موجهای آبها

با ســــــــــــــــــر گیسوی تو بازیکنان از تار دل

نغـمه ها سازم برون با ناخــــــــــــن مضرابها

سجده ها بر طــــــــــــاق ابرویت کنم از شوقها

هـمچـو شـیـــــــــــخ معتکف در گوشۀ محرابها

تابهـا بر کــــــــــــــــاکـلت افــتاده باشد سربسر

من خــــــــورم پیشت چو مرغ کشته پیچ و تابها

آنـقـدر افسانه ها گــــــــــویم به گوشت از جنون

تا بَ َرد آخر ترا بر زانــــــــــــــــــوی من خوابها

تو به خـواب اندر شوی و من ز خود بیرون روم

تا بَ َرد ما را چنیـــــــــــــــــــن ،از بیخودیها آبها

بسپریــــــم راهی که ناپیداست انجامش به چشم

عشـقها ورزیـــــــــــــــــم در این ورطـۀ نایابها

زندگی گــــــــــــردابها دارد «اسیر» ،ار ساعتی
وارهـیم از این هـمه گـــــــــــــــردابها ،سیالبها

( م .نسیم «اسیر» ــ کابل عزیز 1۱ ،قوس  1۳۳۱ش )
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