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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 ناظم باختری لیل هللاخالحاج        
 همبورگ ــ جـــرمنی              

 

 

 

 ثوفاِن حوادطـ
                                                                                              

 و ملک الشعراء،ء زِل فخرالُشعراـغ از استقبال

 :ذیل مطلع با" اسیر"محترم محمد نسیم 

                       

 نه؟ روت شکوه از تو سر کنم یاو ای بی مــبگ

 نه؟بر کنم یا  ال زاِر خویش بوم وــــخبر از ح

 
 

 نه؟این دفتر کنم یا  ت عنوانِ ی  نامِ  ـامِ ــــــــنـ ه ب       نه؟ امت ای مادر کنم یان از نـسخ ســــرآغـــازِ 

 نه؟ انی تر کنم یاــــــــــدگزن آِب  به  را  م لبان       نه؟ســـاغر کنم یا   و ـاده بــ  هـــوایِ  نمیدانـــم 

 نه؟اختر کنم یا  و مه  و چرخ  رنــاز ب  دانــمنی اگـــر گیرم       ـمـ  ـامِ ج دسِت ساقِی گل چهره  ز

 نه؟ازیگر کنم یا چــرِخ ب  خالفِ  امشب  ای جان رقصیده ام لیکن       همینتــا پـ فلک   به نیرنگ

 نه؟شـر کنم یا  ودم را غافل از احواِل خیر وخویش حیرانم       خ من بر وهم است و  ۀِ ردپ راسرس

 نه؟ ر کنم یاقصه هـای س  حوادث ـاِن وفــط ی       زئشبهای تنها و  تربـــــــاتمسراِی غـدریــن م

 نه؟دا دانــد شِب دیگر دریـــن کشور کنم یا اِل پرواز اسـت       خـــم نفس در حاد قفس بشکستِه در

 نه؟ در مجــمر کنم یا  آرام  وختمسـ  دارم       اگــر مـن  ان آتـــِش غــم نـــالـــه هـــمیـــا سپندآســا

 نه؟ ـه حـــرِف ُمـــدعی بـاور کنم یامی بیــــنم       نمی دانم بـن  ـالــــم چون مسلمانیمسلمانا ن عـــ
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 نه؟رهــــــبر کنم یا  ۀــنفتــ ن هنگاِم نامیمون       شکایت از جـــفا ودریـــ  پـــریشان خاطری دارم

 نه؟ ر جـــــناِب حضرِت داور کنم یاتضرع بــ    ید   ئن گوبم  یوس گردید مأکنون کز شش جهت م

 رآخ شود ابــــِر رحمت می اظــــمنـــدواِی درِد 

 نه؟ ـر کنم یاــپــــناِه خـــویش بـــر باراِن چشِم ت

  


