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 Literary-Cultural   ــ فرھنگیادبی 

       

     "اسير"نسيم  استاد محمد     

    

  
  

  

  

  يک بام و دو ھوا
  

  و کم  بيشاز  دلند  درد  ـــــــــــينمای  نشسته  به ھم     ــــــکنج بهدو کودک  

  وقت  طعامواب  و به ـــــھنگام خ بهای مام     ــــــــــــــبی جکی نالد از  قھر ي

  نيشگونمن    ز پھلوی  يردــــــــــچون     بگ و کنم چند ت خواب ارقکه شب و

  خطانم  دست  از پا ــــــــــــــــکنبايد ذا     ـــــآن  که  در  وقت  صرف  غ يا و

  مھمان  بَود  ورم  تا  کهــــــــخ  نبايدبَود       تا  سر غم  نانر  پای   ــــــــــگو

  است قريب  من  ر ميھمانی،ــــــــــاگاست      من نصيب   الیــــــــفقط  آب  خ

  يز  دارم  چنين  درد  سرـــر     که  من  نـجگر آه  سردی  کشيد از ـــــــــــــدگ

  رد سالخ ــــــۀو ھستی  يکی  بچـــچگوشمال       ار باــــــــــــب  در گفته  صدپ

  و  کJم  رف  Hمـــــــــحزرگان  واHمقام     نشايد  ترا  ــــــــزد  بــــــــــــنبه  

  نياری به لب  َرت ھست صد گپ ،ـادب     گ دـــــــــــــــــــــز ح کشی  پا نبايد 

  فرازبا  نشيب  و  گفتن ِ ن  ــــــــــاز     سخــــجمُ  ردساHن نباشدــــــــــــکه بر خ

  آموخته ن  شيوه،ــــــــَود دوخته     که  اطفال  ازيــــــــــــھا  بدو چشمت  به  لب

  من خطاست بر او صوابست و راست     که برـــــــــــجولی از ھمه تلخ، اين ما

  خواب و نيشگونست  ترازواب     که سنگين ثو   گناه  است اين هـــــــــچ ندانی

  شورر داد  و ـــــــــــاگ کنم گاه گاھی     ه  به  وقت  سرورــــــگناه  من  اين  ک

  سر پا و افتم  به   مرا  زدــــــــــــخبر     بلَغ ر بیـــــــاگ ، شور و مستی دران 

  رشــــــع فغان  ھمه  می رسد  تا به    به  فرش  ر آب  ريزدـــــــــــز دستم اگ

  کنند اH ـــــــــــــــــبآسياسنگ    رياد برپا کنند     َسَرمــــــــــــــــــداد  و ف ھمه 
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  محکم  و بی حساب لیيورم  ســــــه چندين عقاب     خــــــــعتاب و بچندين  به

  ما ن  مقبولاليــــــــــــــــقآب  را     بريزد  به   ۀکوز ر  پدر، ــــــــــــــــولی گ

  بار ر  بگويند  و ھم  باررّ ــــــــــــاعتذار     مک ان، از سرـــــــــــــيک  زب ھمه

  ھم  روشنيست ،ريختر ـــقالين اگه و ھيچ  تشويش نيست     ب ای غم ــــــکه ج

  و چندين ھوا ام ــــــــــبنازم  به  اين  ب

 از وی  روا روا است واـــــــــــمن ن ز
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