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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی

  

  ناظم باختری ليل هللاخالحاج 

  ــ جـــرمنیھمبورگ        

  

  

  ثوفاِن حوادطـ

                                                                                            

  " اسير"محترم محمد نسيم ء زِل فخرالُشعراـبه پيشواز از يک غ

  :که مطلعش اين است  

                       

  نه؟ بگو ای بـی مـروت شکوه از تو سر کنم يا

  نه؟بر کنم يا  ال زاِر خويش بوم وــــخبر از ح
  

  

  نه؟نامی ات عنواِن  اين دفتر کنم يا    ـامِ نـ بــه        نه؟ امت ای مادر کنم ياســــرآغـــاِز سخن از ن

  نه؟ـه آِب زنــدگانی تر کنم ياــبـــ را  بانـــــم لـ       نه؟ســـاغر کنم يا   و ـاده بــ  ھـــوایِ  نميدانـــم 

  نه؟يا  اختر کنم مه و چرخ و نــاز بـر  دانــمی اگـــر گيرم       نــــاِم مــج دسِت ساقِی گل چھره  ز

  نه؟امشب خHف ِچـــرِخ بــازيگر کنم يا  ای جان رقصيده ام ليکن       ھمينتــا پـ فلک   به نيرنگ

  نه؟شـر کنم يا  ودم را غافل از احواِل خير وخويش حيرانم       خ من بر وھم است و ۀِ ردپ سـراسر

  نه؟ ـاِن حوادث قصه ھـای ســر کنم ياـــوفط ی       زئشبھای تنھا ت وربـــــدريــن مـــاتمسراِی غـ

  نه؟دا دانــد شِب ديگر دريـــن کشور کنم يا اِل پرواز اسـت       خـــم نفس در حاد قفس بشکستِه در

  نه؟ در مجــمر کنم يا  آرام  وختمسـ  دارم       اگــر مـن  ان آتـــِش غــم نـــالـــه ھـــميـــا سپندآســا

  نه؟ ـه حـــرِف ُمـــدعی بـاور کنم يامی بيــــنم       نمی دانم بـن  ــم چون مسلمانیـالــمسلمانا ن عـــ

  نه؟رھــــــبر کنم يا  ۀــنفتــ ن ھنگاِم ناميمون       شکايت از جـــفا ودريـــ  پـــريشان خاطری دارم

  نه؟ داور کنم يا ر جـــــناِب حضرتِ تضرع بــ    يد   ئبمن گو  يوس گرديد مأکنون کز شش جھت م

  آخـــر ابــــِر رحمت ميشود اظــــمنـــدواِی درِد 

  نه؟ پــــناِه خـــويش بـــر باراِن چشِم تـر کنم يا

  :پورتاليادداشت 

ه در ار سعيد الحان سروده شده است، کھخانم ب ۀبه استقبال از نشيدصاحب، " اسير"سخن اشاره شدۀ استاد غزل 
    .اندفرستاده غزل را جناب تيموری صاحب لطف کرده اين . قابل مطالعه است" باور"ھمين صفحه زير عنوان 


