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 دست بندِ 
  

مردمی جناب اسير صاحب حادثه  برای شاعر پرخروش و 2006ماه می سال  در
با شنيدن اين خبر  .به اثر آن به يک دست شان صدمه وارد گرديد ای رخ داد که

خدمت اسير صاحب  گار نمودم و بهروز گله از بيتثر شدم و طی چند أمت
نگاشتند جوابی ضمن منظومه ای شيوا جناب شان ھمينکه بھتر گرديدند  .فرستادم

ــ آزاد  افغانستان آزاد" پورتالکه اينک ھردو منظومه از نظر خوانندگان گرامی 
 :ميگذرد" افغانستان

 

 

 و کنانپايت تلول زيدــــــــــــــــــــبلغنردبان         ۀه در پلـــــــــــــــــشنيدم ک

 ان از شکستت شکستـــــــدل دوست تادی و بند دستت شکست       ــــــــــبيف

 شھد بر بيخرد  ۀاســــــــــــــــدھد کرد        ــــــل خـــــاھفلک تلخی آرد به 

 سايه بود که چون شاخ بی بار و بیايه بود        ــــــيد دستيکه بی مـــــنرنج

 دچار خطرردد ــــــــــــــــببايد که گی پر ھنر        اه ـــــــــوليکن چنين پنج

 ردد اندر مدارـــــــــــکه وارونه ميگ  گار      ردش روزـــــــاز گ  کنم شکوه

 ان داده ایـــــــج ،شوربه اشعار پر      ه آزاده ای  ـــــــک  ریـــاسي  ا6 ای

 نباشد خطر  ان راـــــــــــــمر آزادگ   ار نغز دگر     ـر اشعـــــــفک  نـــــبک

 ار رو آوردـــــبه اشع که تيمور 

 در سبو آورد نـھــــــــــک شراب

  

  

  

 در صفحۀ بعدی "اسير"سيم محمد ناستاد فخرالشعراء جواب 
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 جواب جناب اسير صاحب

 

خوریود برـروزی خ ز ر وـعم زرانقدر من تيموری         ـــــــعزيز گ  

د و خستت آزرــخبر سخ ترا اين زيد و بازو شکست         ـلغ پای  مرا  

اطرت ھيچ محزون مبادـــــمھين خ ون مباد        ـــدل پاک تو خسته و خ  

تازی کندترک  واھد ھمينـو خــــــچ       ک اينچنين فتنه بازی کند  ـــــــفل  

ی زور و يک روز زاری دھدـــگھ  اه خواری دھد       ـــگھی شادی و گ  

حلق و گلونر ريزد به ــــزھ گھی   ام اندرون       ـــبخشد بک شھد  گھی  

پايم ت<لو کنان  زاندـــــــــــــــــــبلغ توان        رزنده و ناــــــــــل  مرا ديد  

بست اين بند و  ر بودـــمگ  چنينش  بند دستم شکست        و تادم ــــبر اف  

است و ھمت بلند  ویــــــولی دل ق اگرچه بود دست بند          ردنــبه گ  

باز ايستاده ام ام   تادهــــــــــــاف ور    راسخ نيفتاده ام       زمــــــکه از ع  

ين نوشتن مرا در سرشتاکه است   مرا تا نفس ھست خواھم نوشت         

گاه خداواھم از بارــــــــــــــــمدد خ    پا      ز تمـــــــنيف  دست ار فتادم ز  

 ان ادب پروریـــــــــکه در آست

ُ توک   سروری ۀماي  بود ل ــــــــــ

  

 

 

  

 

 


