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  »اسير«نسيم حمد ماستاد    

 2011جو�ی  31        

  

      

  

  محبت گرمِی 
  

دوستان محترم من  يکی ازدران زمان  .زوقند شھر، سفری داشتم به ش 1334سال برج قوس  در
 در ومطبوعات قطغن بود  ، مديرھای فرھنگی داشتيمباھم تماس ابی که ھميشهحبيب نو غ&ممرحوم 

 شان روان آدرس به  به عزم ديدار مواصلتم از بعد روز يک .اقامت داشتقندوز  جوش جم و پر شھر

 در قدم رنجه کرده و» سپين زرکلوپ « ، تگاھماقاممن در  ازخبرگيری  به غرض ، مرحومی نيز دمش

گرامی  قندوز درحد مقدم مرا  قدردانی بيش از با وارقام  به آدرس من  یغياب پرزه خط محبت آميز
 .بود تعبير کرده  فضای آن ديار و ھوا گرمجوشی خوشی دوستان و سبب سفرم را دران شھر خوانده و

 ھمان خاطرات ط&ئی وبه ياد آن را شعری سرودم که اينک  داھتاً دوستانه ب تۀآن نوش با مطالعۀ

  :ميکنم  تقديم دوستداران ،دوستان فراموش ناشدنی

  

گرمست انفس م ـرب وطن ازـغ تا  رقش      رمسترق تمنا گــــما بـ  ندر دلکه ا  بس  

رمستا گدل م  از آه  هـــــــاديب  ينآری ا      ام به بيابان زده سر جگرحسرت به  شور  

که صحرا گرمست  ماست سلسلۀ از رآخـ      م و کس واقف نيستـوارث مشرب مجنون  

رمستسراپا گ تو ، ازبود از من ار سينه       آغشته به درد وز من س ز  وب ميدانیـخـ  

گرمستدل ما ھم چو نی از ناله به ھرجا       در آمده ايمھردو ز يک شعله ب تـــو من و  

رمستا گکجاھ  و  ردا سـکه کج  دانیب ات      ودو بـــا فرش سر راه تو دل ھمه ج ديده   

گرمست ما يا فۀـدست چنين تحبين که سر      وت سرپنجۀ خون من و  رۀــقط  اينک اين  

  و رسيدــت »اسير« بلبل شوريده  مژده ای

  گرمست زون کن که تماشاــــف عشق  نالۀ

  

  ) ش 1334 قوس 17 ،ندوزق شھرــ  »اسير«  نسيم .م( 


