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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
  AA-AA: تنظیم و ویرایش 

 

 گواِه عشق

 به بزمی، به راهی  وی روبـــرویمشـ       نی گاهگاهیک  اگـــــر ســـــرفـــرازم

 ماهی روزی، بهه ، بشامیه به صبحی، ب       به نیم نگاهی  ـاد  سـازیدلـــــــم شـــ

*** 

 ، به سویت نمازمبه کـــــــــویت نیازم       وازمندل بت   من  ربــــــودی، از دل 

 جلوه گاهی  چنین  مـاهده گبـــود  سج       نازمت را بخـدم، ر  ـرــرا بگــ قـــدت 

*** 

 باشم منفور  و  هوره  چشــم  تو مقـبـ       باشم نین دورکــی،  چ تــا وتــ  زمب ز

 سیاهیچـنین  رو با  ـوم  مقابل  شـــــ       اشمــــــــــــرور بغـرقـیبان  م  رحـقـی

*** 

 ند گردمفـتاده به مان  ایتـــه پـــــــــــب       زردم رنگ   ببین  نــهـرۀ  مپریچــــ

 ا سپاهیـــــــــر بم اگــــهجوم آورد غ       نگردمرتو ب ز  ،ز عـالم بگــــــــــردم

*** 

 سیه نیست و سرد ز روزه جب  نصیبم       ای او ره نیستــــوف زم ب به  هـنوزم 

 ه نیم نگاهیب ـــدی، نیـمخنــــ به یک        رسی گنه نیستبپ  وال زارماحــ گـــر

*** 

 رنجیده رفتی  د امشب کهه پیش آمچــ       یده رفتیچشـمم خــــــــرام ز! نبت م

 ؟من، خطائی، گناهی دیدی از ــرـمگـ       ده رفتیبرچی  ازــــــــــنـــ  ندام  رس

*** 

 آمددیشب  ـصۀ غ ،تنم  و  انــــــه جب       لب آمد رب  م نفســـــــــوسـبب تا  لبت 

 روز سیاهی ه ــ، چچه بخت خـــرابی       انم تب آمدـج  هدرد لــرزیـد،  ب تن از
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*** 

 ه هســتی نبینمـتی بـمسـ روی  دگــــر       ه مستی نبینمب  من، رات  امشب رــگـــ

 اورنگ شاهی  رب ، گدائی ــال به حــ       تی نبینمو پسـ قـت  بلــندیــــعشــــبه 

*** 

 واهی نداردـــــرفـتـن گـگــ من  دل از       ی نداردـودن،  گـناهـبـــــ  وت «اسیر»

 گواهی  و واهی از من دلیل خـمی چه        داردراهی ن و  م رس ءـاریق  وفـطــــ

*** 

 

 

 (ع1۹۹۱، بن ــ المان، اکتوبر «اسیر»نسیم . م) 

  

 

 

 


