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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
  

  ملک الشعراء        

  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴جنوری  ١٧       
     

  

  !!دست رفته دولت از

  رهشاعَ مُ  به سلسلۀ

 ، اخيراً کاليفورنيا در "افغانستان آئينۀ"مجلۀ  ، ناشرداکترسيد خليل هللا ھاشميان جناب پوھاند

به اقتفای  حضرت ابوالمعانی بيدل و ی اززيبائ ، شعرخود٢٣خبری شماره  بولتن ماھوار در

 ، چنانچه عزيزالقدرم آقای معروفی نيزداده اند برای مشاعره انتشار پژواک را مرحوم آن از

تاريخ ه قافيه ب دو در» گسست ت بازوقوّ «نام ه خود را ب سرودۀ وکرده ن استقبال آ از

بيت  ۵٢ياد قصيده ای دره اين نوشته ھا مرا ب .سپردند دست نشره ب ٢٠١۴جنوری ١٢

اينک چارده  .سروده شده استياد وطن ه برديف  ھمين قافيه وه که ھفده سال قبل ب ،انداخت

اصل  موقع مناسبتر در سپارم ومي بدست نشر، مشاعره غرض سھمگيری دره برا  بيت آن

  :دتقديم دوستداران خواھم کرمکمل   به طور نيزقصيده را 

  :حضرت بيدل مطلع شعر

  که عيش رايگانی داشتيمياد آن فرصت 

  آستانی داشتيم ان برون آستسجده ای چ

  :مرحوم پژواک مطلع شعر

  م آسمانی داشتيمـــــــه ماھياد ايامی کـ

  اخترانی داشتيم ماھی داشتيم و و مھر
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  !!دست رفته دولت از

  انی داشتيمــار، افغان ستـــــــــوقـاب د ونربلس      انی داشتيمـما ھم جھ ، جھان در  اریروزگـ

  ی داشتيمت نشانجـن و  کــشســـــرزمـيـن دل      ی زاسمان، گوئگرديده فرو  روضۀ رضوان

  ی داشتيمآسمان در  ده ایرخشـــن ب کــــــوک      ت نشانجن ود اين خطۀبرق ــــــــآفتاب شــــ

  ی داشتيمجشن مــھــــرگان عيش تــــابستان و      بھار و ان زمست م درـــــظنم ا م فصل  ارچ

  ی داشتيمبانه ی سايــــــــشاھ دولت ز رس رب      حدوستمردم ما صل و وــــــصلحج ت مادول

  يانی داشتيم، آشرسعادتپ  ھمای ـون ــــــــچ      ايمنی و فا ـ، صیآرام ای صــلــح وفـض در

  اروانی داشتيمــ، کراه حــــــــــرمت رھسپار      اتفاق اد وـــــــاتح ا ن بوطــــ  ایرنــب و رپي

  شتيمزيانی دا  و ج ــرن بی   ایھانيـــــــدگزن     ھمه  و رضدارکس غ کاره کس نبود اصd ب

  ، ولی يک لقمه نانی داشتيمعسرت ه درگرچ      سربلند ا غنی و، امکـلم گـــيـردامـن فـــقــر

  گمانی داشتيم اری ازــع ھـــــــــای پاک وقلب      دوستی يک صفا و رــــرا بود با ھ  انردمم

  داشتيم، دشمنانی بد ھمسايۀ ه ازــــرچــــگــــ      ، ما را جدا ازھم نکرددوـــــع مکر دعه وخُ 

  راســــتــی تا پای جانی داشتيم و ــتــی دوسـ      ساختيممھربان مي يار  ربانــــــــق ود ان خج

  قــھــرمانی داشتيم شيرمــــــردان دلــــيــر و      وطن  ـھبانی ناموسنگــ و ظ فـی حــــپـــ از

  ؟چه سود اما "اسير"ھا داشتيم اين جمله خوبي

  داشتيم، يک زمانی زی نماندهــچي  اناين زم

  

 

  

  )م١٩٩٧اکتوبر ٨، بن المانــ  )اسير( نسيم  .م(

  

  

 

 


