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 "خيالی"غزل  س برمَّ خَ مُ          

  دل آتش عشق تو زبانه ه ب رده ـــــــای کـ

  وای تو روانهــــــھ ه ب چشمـم  ای سيل ز

  سينه جوانه الـت زده دريــل خــــــــای نخ

  را دل عشاق نشانه  ــمتـــــــــغــ ريای ت

  ميانه ب زئغا تو ول وــمشغ وت ه ب  خلقی                                      

 به جھان گشت پديدار  التجم رق ــــــا بت

  رديد به يکبارــــــگ ون توه مفتمعــالــم ھـ

  ست گرفتار ريقیــطھرکس ب عشق تو در

  من طالب ديدار ه ره کعبه وی بـــــــــاجح

  من صاحب خانه  و ويد ـــجخـــانه ھمي او                                      

  شاھد ساقی و ، د بھمنـتـــمسـتـ  دهکـيم در

  زاھد خود عابد و ز رفته   ، ھمخــانقه در

  عاندمُ  واسِ وس انديشه و از ــارغ ـــمن فـــ

  ه ساکن مسجدــــــگ و رميتکف دَ ـگــــه مع

  ، خانه به خانهطلبمرا ميـــه تک نی ــــــــيع                                      
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  تو ،صـد دانه توئی ۀــــــسبح  ۀزمزم  در

  ، توه بتخانه توئیب ـا وـــــکليسـ بانگ  در

  ، توبه ميخانه توئی و توئی تو انه ــخ  در

  ، توانه توئیـبتخ و کعبه  مقصود مـــن از

  بتخانه بھانه به وـــــع، کیوئود تـــــــمقص                                     

  توان ديد ، دلداریـــبه حقيقت دھ دل گـــر

  توان ديد ، صد باریوِ خود رَ  از گر يکبار

  توان ديد بازار سـر رـم بـــھـ و  هانـخ در

  توان ديد ھمه جا عکس رخ يار چــون در

  انه به خانهـــــکه روم خ ن م  ميَ نِ  هديـــوان                                      

  ، راه تو پويداک سيهـــــــن خازي ذره  رھ

  تو جويد  توVی يز، اچـن ۀـرـــــــطــق رھـ

  رويد به توصيف تو  باغ ل ازـرگ گب رھ

  ، صفت حمد تو گويدیـــــــه زبانھرکس ب

  رب به ترانهــــــــــه نوای نی و مطی بائن                                      

  يد محتشم تست ه ب  ـقـتـــــــقـيحـ رويتص

  رقم تست  درخشان ات آي ک ــــــله فن در

  و قلم تستـــــــــــه عفب وت » اسير« رديقت

  رم تستــــــــــيد که امب» یاليخـ« تقصير

  ه ازين نيست بھانهه را بِ نه گـک نی ـــــــيع                                      

  

  

  ) م 2003 نومبر، فرانکفورت ــ »اسير«نسيم  .م(                  

  

  

  

 

 


