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 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 نوای نی!!
 

 

نموده که  هشت سال به این طرف شروع به کار ، ازبه نام خانه موالناای فرانکفورت جرمنی، انجمن فرهنگی  شهر در

 گردهمایی های اخیر این انجمن عالوه از  عالقمندان را به خود جلب کرده است. تعداد کثیری از

بختانه  که خوشهم  تجلیل می نماید. من هایی را به نام عرس موالنا نیز ماه، ساالنه  روز هر

 ریخیعرس امسال تا   مطالب منظوم تقدیم می کنم چنانکه در ، بعضا  عضویت این انجمن را دارم

ئت نمودم، این سروده با الهام از اولین محفل قرا در مطلبی به عنوان باال ترتیب و دسمبر 1۹

 می گذرد: نظر تضمین سه بیت اول آن ترتیب شده است که از مصرع مثنوی معنوی و
 

 بیـرون با مطلـب دنیا ازرفتم   بیـودا شسـل آکنده با با د

 هـتـحقیقت یاف زـدرو رمـان  تهـنه هستی کافـمطلبی درک

 واـا نـوایی هـبین م درـتـیاف  داـعالمی دیدم ازین عالم ج

 کاندرو کر و بیان گیرد سبق  قـراه ح نوازـوای دلـآن ن

 گشته فرش پیش قدومش عرش در  رشـپهنای ع از عالمی باالتر

 معنوی روشنی بخشای راز  وی ـولـتکیه گاه روح پاک م

 اجتهاد ذ ادب درـیـتالم در  زادـباز، پاکـگفتمش ای پاک

 ی، رازگوــزی آشنایـبه رم گر  رازگو واقف، راز و به رمزای 

 بی ریا هوش خویش بگشاگوش   گفت رازی هست می گویم ترا

 تومگرنشنیده ای این حرف من  من به تو ازنای می گویم سخن
 

 نی چون شکایت می کند( از )بشنو

 )وزجدایی ها حکایت می کند(
 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com/
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/nacim_a_nawaaye_nay.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/nacim_a_nawaaye_nay.pdf


 

2   صفحه 2  از   ه  شمار
 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com : ارسال مقاالت

 ا شکایت ها کنمـبا حکایت ه  کایت ها کنمحزین شکایت ها 

 خویش آورد ۀقبض کیش را در  ی باید که پا، پیش آوردـرد مـم

 دل آدم زند وا درـــعشق ح دایی دم زندــج د ازـوانـا تـت

 دا کندــیـق را پـیـا ره تحقـت وغا کندو غ پا سازد بر شور

 زم انبیاـــد استمداد بـواهـخ رش خداـاد تا عـریـبرکشد ف

 شان اوست اصل، کسر افتراق از  جان اوست دردی که اندر ازگوید 

 گوید این درد دل وغوغا کند  درد را دراصل خود پیدا کند
 

 نیستان تا مرا ببریده اند( )کز

 مرد وزن نالیده اند( )ازنفیرم
 

 ای خاک منـذره ه کشد از سر  پاک من ضمیر نفیری از رـگ

 ما طوفان شود یزـناچ ۀرـطـق ودـوالن شـج در ازـذره ذره ب

 م آهنگ دراـا را هـکاروان ه اـرهـبح در م وـا پیمایـدشت ه

 تب تاب و اندر چون سپند مجمر شب و روز گمگشته خود یـپ از

 شوم سرگردان پی گمگشته از سر، پویان شوم طرف شوریده هر

 بلخ گیرم پند را رـیـپ م زـه وند راـیـپ ۀنطفم ـــــابـیـبا ـت
 

 )هرکسی کو دور ماند از اصل خویش(

 د روزگار وصل خویش(ـویـاز جــ)ب
 

 فرانکفورتم  2013نومبر )اسیر( نسیم م.
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