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  ]اسير[نسيم . ماستاد       
  لمانــ ابن  رـــــــشه       
  م١٩٩٧تـــــــــسگـا       

        
    

  
  

  توبه از شراب
  

  خراب کند ويش راـ  شراب  را نه ، فقط خ   ز  نوشيدن  شراب کند   ه ـــکسی   که   توب

  م وغصه را کباب کندــ   که  با  شراب ، غ  وشا رندی  ـر دقيقه  غمی  می رسد  خـبه ه

  ود ُمجاب کندـذاب  روز  قيامت  به  خـ   ع  ام  َمی  کسی  شکند  ــر  جگز بيم   محشر ا

  ار نا صواب کند؟؟ــــواب ، کسی کث  پی    ی   می شکن که  بازه  توبه  می کنی آخر ــچ

  ی چه تاب کندگر زندـــگ  که   بی شراب د  د ازين  شراب  بنوش   ــر رفيق  منی ، بعگا

  ر کسی  زين نعمت اجتناب کندـــگ   عجب ا   ُشرب  شراب داده  بحشر ۀدا که  مژدــــــخ

  ی شتاب کنداچنين وعده  وش آنکه بهرـ    خ   بهشت هم اين وعده داده است خدای  در چو

  ه اضطراب کندـــــ نسيه چۀ     کسی  به  دنب  را بدست آور دـــچو فرصت است ، ُشش نق

  ن که به اين شيوه ام خطاب کندــ    رهاش ک  واند ــــــمرا که  محتسب  بی خبر شرابی خ

  ه  مفتی  شهرم   چنين  حساب کندــر چگ    ا    مال متم   بزند گ به  سنه  شيخ ــــــر چگا

  تاب کندـ  عصيان  به  من عۀر  شرارــگ   ا  رزد  ـــــــــلناهان  من  زمين  گکوه    ر زگا

      که  دست  مرحمتش  دفع  صد ِعقاب کند  وشم ــــخ به بحر رحمت  او می برم  پناه و

  ع   صد   عذاب  کندـ    زمام   منزلتش   رف  م  صد  زبان شويد ـــــــــکالم  عافيتش  زخ

    و الجواب کندگنگ    زبان  طعنه  وران    شايد گناه   بگعفو   و  از پی  ـــــــــنظر  چ

  ر ، قطره  چو  افتاد  فتح  باب کندـ به  بح     ذارگزا را به لطف حق بـــــــج حساب روز

  فتگو که ناظم گاز می ماين همه  ]اسير [

  ]نوشم  که دل خراب کندر  شراب نــــگد[ 

  

 


