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  ملک الشعراء استاد اسير

 ٢٠١٧ جنوری ٠۴

  
  !سال نومبارک

 شب، ۀرا، با خانم عليل ترازخود، تا نيم٢٠١۶،آخرين روزسال»دسمبر٣١«باوجود کبرسن وعاللت مزاج، روزشنبه

 سال بوديم که اين تحول چه ارمغانی برای خيروفالح مردم ۀبرابرتلويزيون ودرکنارپنجره نشسته ومنتظرتغييرشماردر

ن اطفال ، جوانان، حتی کالنساالن آشب، با صدای انفجاری، آتشبازی که در١٢پوره ساعت  .درجھان، با خود می آورد

درجاده ھا وميدان ھای وسيع شھر، آتشبازی با چنان . يافتسھم داشتند، يک عدد برشماره افزوده شد وسال جديد آغاز

شوروشوق ادامه داشت که بينندگانی چون ما، تصورمی کردند، مردم مصمم اند تمام کدورت ھا ونا بسامانی ھای سال 

نو را با  بغضھا وکينه ھا، سال ۀ خود عامل آن بوده اند به آتش بکشند، تا با خاطرآرام وعاری ازھمًگذشته را که اکثرا

مانند ديروز  را  شھرۀروزبعد آسمان ابرآلود با جاده ھای نمناک، چھر .ھمدلی وھمدردی درپرتوصلح وسالم ادامه بدھند

رگليم غم بنشان می داد وشام ھمان روزدست ھای آلوده ای به خون بی گناھان دراستانبول آلوده شد وچھل خانواده را 

افغانستان که ھرلحظه با تکرارمکرر بمب وانتحار، شمع زندگانی کسی خاموش می گردد و  ۀازماتمکد .وماتم نشاند

 سرودن ۀانگيز١٧ زندگی يک نواخت روزاول جنوریۀمشاھد. مردم مظلوم ما به آن عادت کرده اند،  نبايد چيزی گفت

  :  منظومه ای شد که ازنظرمی گذرد

  ھمانست ديروز چو امروزد ـب خوب و    م وسوزھمانستـدرسال نو، امروز، غ

  جگردوزھمانست رـــن تيــِرايــــدردس     دهـــ ايام خليـــۀدعــُری به دل ازخــــتي

  انستــال بد آموز، ھمـــُ عمــۀجــپن در     جال سياستـسرجن د ما برــــع بـــوض

  تسرت جانسوزھمانسـه لبان حــبرتشن    زدــا آب نخيــش مـــايــ آسۀمـــشــچ از

  دل شادمکن، زانکه شب وروزھمانست    به شيرينی وتلخی ت شب وروزــبگذش

  صدفتنه که سرمی زند ھرروزھمانست    ا که سرا پا ھمه درد استــ مۀکدــمحنت

  تــادثه افروزھمانســح رــشــه بـــورن    دفع غم ورنج»دستی مگرازغيب کند«

  وزھمانستـــ مرمــۀدت ما نکتــوح در     ت نشانیــوان يافــلی نتــدت مـــوح از

  انستــايش به شب وروزھمــد گشــامي     ازدل ما غصه نشد دور»اسير« با آنکه

  ع، فرانکفورت ١٧جنوری٠١»اسير«نسيم.م

 


