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}اسير{ نسيم .م  

بن آلمان م 2001فبروري  

بل و نام گهربارشاچه مضمون است يارب ك
 به نقد جان و دل او را خريدارمنه تنها من

خريدارش شد و چون بلبلي اين شعر تر مي خواند
بسياراند گرفتاران بزم ناز او امروز

م و صد بار بشنيدمهركس حال دل پرسيد ز
به چشم دردمندان همچو فردوس برين باشد
به ياد سنتراشي سنگ حسرت مي زنم بر سر

ستمقام عشقري در شعر چون خورشيد تابان ا
خليل و شايق و بيتاب و قاريزاده و بسمل

اش باران اشكم را فزون سازد غم بارانه
به گلگشت چمن هر روز مي گردم نمي يابم
خوش آن دوران كه در داراالمان امن و اما ني بود

طالب مخور اي دل فريب رنگ بازي هاي هر
به اين بربادي و اين خانه ويراني نميدانم
اگرچه گفته ها در قافيه تكرار مي آيد

  گرفتارشددل گرد جان و كه هركس بشنود از
 هم زجان و دل خريدارش}  صائب{كه روزي بود 

 }شوشا عشرتسراي كابل و دامان كهسارخ{
 شه بنويسم زحال زار مشتاقان بسيارچ

 يك ماتمي دارد زفرط رنج و آزارش كه هر
 ن هر بوته و خارشب ،سنگ كهسارش  هر سر

 مي آيد و دوكان نصوارش} يعشقر{به يادم 
 كه نصوارش نمي آرد فرو از قدر و مقدارش

  همه مفتون اشعارش،همه محصور گفتارش 
 نمك پاشد به زخم سينه ياد شور بازارش

  صفاي جابر انصارش،هواي خضر و پنجه شاه 
 داراالمان بيني نه افشارش ت نه دركنون راح

 خواهيست در هر پيچ دستارش ن خودكه صد مضمو
  كي خواهدگشت معمارش،كي خواهد كرد آبادش 

 به نام كابل زيبا چه موزون است تكرارش
 كابل چه مي پرسيةخست} اسير{احوال ز

كه اين بيچاره از عمريست محزون است و بيمارش


