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  »اسير« نسيمحمد م  استاد  

  م١٩٩٥می ،لمانــ اُبن     
           

 
 
  

  طوفانیِ  رــبح
  

  زمان بيدادگريهای تنظيمی سروده شده است در
  

  ش  را می َکشی  و  می  رانیـــوای    نفسانی     چند نفس سرکــــ،  وی    های   جنون  حيوانی  

  انیــــروه  درويشان  ،  ظالم اند  و بد  کيشان     رم   کنند   از    ايشان  ،   بندگان   سبحــــاين  گ

  ر   لباس      انسانیياس    حيوانی   دــــيوان  را     با    قــشند  انسان   را ،  می  درند  حــُمی  ک

  رآنیـــتشويش     نی   بنای  اسالميست  ،  نی   نصاب  ق و در گور مرد  با  ردا و ريش ، زن به 

  انیــ با    قبای    روح      ريا   کردن ،ۀدـکردن     سج  بر  َمال   ِفسق  ،  پا کردن ع  دست وــقط

  ربانیــ قبا  هزار  برباد ،  اک  هم  ــ     آب  و  خ  شد  ستم  ايجاد  ملک رياد ،ــز تو  ف ای  فلک 

  وا  ازين    مسلمانی ی  ،  ئوـيب  افسوس     وا  ازين  خدا  جدعه و فرــُـ خ   سالوس ،ۀرقــزير خ

  ر  گشته  طوفانیــپويان     رفته  از  کفش   ُسکان ، بحجـ  و  ک روانــــــکج   نا خدا  خدا گويان ،

  ه شام ظلمانیـچ ست     صبح نيست اين شامست ، وه  اطرب  نام  ۀجلو  است ، امــباغ  بی سرانج

  وش خوانیـــ گل  بيزی     مرغ  را  نمی  بينم  در نوا  و  خ و يش  ـ  ع بزم در  چمن  نمی  يابم  

  نرانیــــخ  س   ردا   و   عمامه  ،  می  کند   ز موسيقی     تا   بسته   لب  موسيقار ،   و ندليب ـع

  ، روی نسترن زرد است     هرچه هست پردرد است، هرچه هست ويرانیست اردــَگ از ياسمن پر

  رو در ِگل     صد دل اند و با يک  دل ، صد  هزار  حيرانیـــروان   اين   منزل  ،  تا کمر فــــره

  خاسر ، غير  عاصی  و  زانیبيند   آدم    را     غير  قاصر  و  د  می  نـــــــــــتنگ  چشمی   زاه

  کن ساغره ی باامشب باده » اسير«خلوت است 

  واهد رفت  از  دلت  به  آسانیــــــ غم  نخورنه 

  


