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  Political  سياسی

 

            ملک الشعراء    
  »اسير« نسيمحمد م استاد      

           
  
 

  

  طوفانی رِ ـبح
  

  زمان بيدادگريھای تنظيمی سروده شده است در
  

  رانیش  را ميَکشی  و  ميد نفس سرکـــــــــ  چن   نفسانی   وایـــــــــ ھـوانی، وی جنون  حيـــــــای

  انیـــــــــــــ  سبح  رم  کنند  از  ايشان،  بندگان   کيشان   و بدوه  درويشان،  ظالم اندرــــــــــاين  گ

   انسانی لباسر دــــــــــيوانی ــــ حاس يــــ ق    با   وان  را ــــــــــــــدرند  حيشند  انسان را ،  ميکُ مي

  رآنیـــــــ ق    نـی  بنای اسالمی ست، نی  نصاب  تشويش  و در ورــــگ ، زن به مرد با ردا و ريش

  انیــــــــــــــــروحبا  قبای  ،  ريا کردنۀدـ   سج  کردن    برَمال فِسق ،  پا کـــــــردنع  دست وــقط

  ربانیـقھزار با  ، برباد  ــــــماک  ھـ   آب  و  خ   ايجاد   شد  ستم  ملک ،ريادــــــز تو  ف ای  فلک 

    مسلمانیی، وا ازينئوـــــــــــــج    وا ازين  خدا  يب  افسوس دعه و فرــُـ خ ،  سالوسۀرقـــزير خ

   طوفانیر گشتهـــــــــ، بح    رفته از کفش  ُسکان  پويان جـک  و روانــــــــــــکج  ،خدا  خدا گوياننا

  ه شام ظلمانیــچ ، وه     صبح نيست اين شامست  ست  ارب  نامــط  ۀجلو  ، استامـباغ  بی سرانج

  وانیــــــــــخوشـــ خ   مرغ  را نميبينم  در نوا و  بيزی  لو گ يشـ ع زمـــــــــــــــب در چمن  نمييابم 

   سخنرانیکند ردا و عمـــــّــــــــــــــامه،  مي   تا   قی  ــــــموسي ز   لب بسته ،  موسيقار و ندليب ـع

     ھرچه ھست پردرد است، ھرچه ھست ويرانی  ، روی نسترن زرد است  ست اردــگَ  از ياسمن پر
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  حيرانی    صد دل اند و با يک  دل،  صد ھــزار   رو در ِگل ـــــــــ تا کمر فروان  اين  منزل،ــــرھ

   عاصی  و  زانیصر  و خــــاسر، غيرقا   غير    را  بيند  آدم  ن می د ــــــــــــــــ زاھ  چشمیتنگ 

  کن ساغره ی با باده  امشب» اسير«خلوت است 

   آسانیواھد رفت  از دلت  بهـــم  نخــــــ غورنه 

  
  )ع١٩٩۵می  ،لمانــ ابُن ( 


