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   ٢٠٠٩            پنجم  فبروری 

  
  "اسير"محمد نسيم ، جناب     از حضور استاد سخن، فخرالشعراء 

  را به زمين" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" که خــــواهش پورتال     سپاسمنديم و کمال امتنان داريم،
  اينک اين پارچۀ نازنين. در دسترس ما گذاشته اند" ورد"    نينداخته و منظومۀ نغـز خويش را به شکل 

      را زينتبخش صفحۀ ادب و فرهنگ پورتال ساخته و در دسـترس عاشقان ُدر دری می گذاريم، با اين
  . قين که از آن ال اقل به اندازۀ ما لذت ببرند    ي

  !!!!ار شان برکت    بر عمر پربار، طبع سرشار و سخن سّح
                                                                 با تقديم محبت و ارادت

 AA-AAال ادارۀ پورت                                                               
     

  
  ] اسير[نسيم . استاد م      

       شهر فرانکفورت
    ٢٠٠٦     جوالی 

  
  مو سامـع

  

  ن  نفس و نام  مانده استـما فقط همي    از  ردی  ز ما به دامن ايام مانده است  ــــــــگ

  رگی  شام  مانده استـــــ   آنهم  به  قيد  تي  ژدۀ وصلی نصيب شد  ــــــــــيک بامداد م

    از رفتگان همين دو سه پيغام مانده است  روشان خراب شد   ـــــــبزم  نشاط  باده  ف

  سه شکسته خم و جام مانده است   تنها دو   بعد ما   ، ميخانهساکنان گــــــــــــوشۀای  

  نده استتخت و تاج جم هوس خام ما    از  رفت   دارا گذشت و و روـــخس قباد و دور

  بام مانده است و اهمين شکسته درـــ   اينج  مپرس   بارۀ شاهان خبر برج و قصرو از

  ا   کشيده   و آالم   مانده استـــــ   آرام   پ  هان رخت بسته است  ــــبزم ج آسودگی ز

  اد ازين معاهده صد دام مانده استـــ    صي   صد دام کرده اند را وسيلۀ] صــــــــــدام[

   انجام مانده است،ر چه  ميشودــ    بينم  دگ  م ـــــــغ آغاز کار ما همه  با غصه بود و
  

  ]چيست وقوف نيست که انجام کار کس را[

  مو سام مانده استـع]اسير[ود سری ـخ در

 


