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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء                

 «اسیر» نسیمد م  ـحماستاد        
 201۷ جنوری 25                

 پورتال: تنظیم و ویرایش            
   
  

 

 !مبارک سال نو
، با خانم را 201۲ سال آخرین روز ،دسمبر ۱1 ،شنبه عاللت مزاج، روز سن و ر  ب  وجود ک   با

 شمارۀ تغییر منتظر پنجره نشسته و کنار در یزیون وتلو برابر در ، تا نیمه شب،خود از علیل تر

پوره  .آورد خود می جهان، با فالح مردم در و ه ارمغانی برای خیرکه این تحول چ بودیمسال 

، جوانان، حتی کالنساالن سهم انفجاری، آتشبازی که دران اطفال ا صدایشب، ب 12ساعت 

های وسیع شهر،  اندمی جاده ها و در. یافت سال جدید آغاز و شماره افزود یک عدد برداشتند، 

 مردم مصمم ند،کرد می که بینندگانی چون ما، تصور ،دامه داشتاشوق  و چنان شور آتشبازی با

، تا بسوزانند ،خود عامل آن بوده اند غالبا  های سال گذشته را که  انیبسامنا ها و اند تمام کدورت

صلح  پرتو همدردی در همدلی و کینه ها، سال نو را با و هابغضهمه  عاری از آرام و با خاطر

مانند دیروز نشان  را شهر ، چهرۀبعد آسمان ابرآلود با جاده های نمناک روز .آغاز کنندسالم  و

چهل  استانبول آلوده شد و گناهان در ی آلوده ای به خون بیدست ها شام همان روز داد و می

 بمب و مکررات لحظه با تکرار افغانستان که هر ماتمکدۀ از .نشاند ماتم لیم غم وگ خانواده را در

،  نباید مردم مظلوم ما به آن عادت کرده اند گردد و ، شمع زندگانی کسی خاموش میانتحار

 ،سرودن منظومه ای شد یزۀانگ 201۷اول جنوری نواخت روزی یکانزندگ مشاهدۀ. چیزی گفت

 :گذرد می نظر که از
 

 همان است یروزد وــچ ،روزبد ام خوب و      همان است سوز غم و ،سال نو، امروز در

 همان است گردوزـــــــــج این تیر درد سر        ایام خلیده ۀـــدعــــــــــــــخ   تیری به دل از

مال ۀــــــــــپنج در      سیاست الـــــــجنج سر ا برــــــوضع بد م  همان است وزــــآمبد ع 

 همان است انسوزـــشنه لبان حسرت جت بر      آب نخیزد ،اـــــــــــسایش مآ مۀـــــــچش از

 همان است روز شب و دل شاد مکن، زانکه      یـــــتلخ به شیرینی و روز بگذشت شب و
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 همان است هرروز زند می که سر ،صد فتنه      که سرا پا همه درد است ،اــــــــم محنتکدۀ

 همان است ادثه افروزـــــــــــــح ورنه بشر      رنج دفع غم و «غیب کند از دستی مگر»

 همان است وزمرم نکتۀ دت ماــــــــوح در      دت ملی نتوان یافت نشانیـــــــــــــــوح از

 صه نشد دورـــدل ما غ از «اسیر» با آنکه

 همان است روز به شب و ،ید گشایشـــــام

 

 

 (، فرانکفورتع 201۷ جنوری ــ اول «اسیر» نسیم .م)

 


