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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"استاد محمد نسیم  

      

 

  
    

 "هروی خیالی"غزل  بر ُمَخمَّس         

 ش عشق تو زبانهدل آت ه ب رده ـــــــای کـ

 وای تو روانهــــــه ه ب چشمـم  ای سیل ز

 سینه جوانه الـت زده درــل خـیـــــــای نخ

 را دل عشاق نشانه  ــمتـــــــــغــ ای تیر

 میانه ب زئغا تو ول وــمشغ توه  ب  خلقی                                      

 به جهان گشت پدیدار  التجم رق ــــــتا ب

 ردید به یکبارــــــگ ه مفتون توعــالــم هـم

 ست گرفتار ریقیــطهرکس ب عشق تو در

 من طالب دیدار ی به ره کعبه وـــــــــحاج

 من صاحب خانه  و وید ـــخـــانه همیج او                                      

 شاهد ساقی و ، ند بهمــــتمسـتـ  میکـده در

 زاهد خود عابد و ز ته رف  ، همخــانقه در

 عاندم   واس  وس اندیشه و از ــارغ ـــمن فـــ

 ن مسجده ساکــــگ و یرم ف د  ـتکـگــــه مع

 طلبم، خانه به خانه را میـــکه ت نی ـــــیع                                      
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 تو ،صـد دانه توئیــــــۀ سبحۀ  زمزم  در

 ، توه بتخانه توئیب ـا وـــــکلیسـ بانگ  در

 ، توبه میخانه توئی و توئی تو انه ــخ  در

 انه توئی، توـبتخ و کعبه  مقصود مـــن از

 بتخانه بهانه به وـــــود توئی، کعـــــــمقص                                     

 توان دید ، دلداریـــبه حقیقت ده دل گـــر

 دیدتوان  ، صد باریو  خود ر   از گر یکبار

 توان دید بازار سـر رـم بـــهـ و  هانـخ در

 توان دید همه جا عکس رخ یار چــون در

 انه به خانهـــــکه روم خ من  دیـــوانه ن ی م                                       

 ، راه تو پویداک سیهـــــــازین خ ذره  ره

 تو جوید  توالی یز، ناچـ ۀـرـــــــقطــ رهـ

 روید به توصیف تو  باغ ل ازـگ رگب ره

 ی، صفت حمد تو گویدـــــــهرکس به زبان

 رب به ترانهــــــــــنائی به نوای نی و مط                                      

 ید محتشم تست ه ب  ـقـتـــــــقـیحـ رتصوی

 رقم تست  درخشان ات آی ک ــــــلنه ف در

 و قلم تستـــــــــــه عفب وت  « اسیر» رتقدی

 رم تستــــــــــبه امید ک« خـیالی» تقصیر

 ه ازین نیست بهانهکه گـنه را ب   نی ـــــــیع                                      

 

 

 

 ( ع2220 ــ فرانکفورت، نومبر «اسیر»نسیم  .م)                  

 

 

 

 

 


