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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
  

  ملک الشعراء         

  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴ فبروری ۵       
     

  

  

  !!گذشته ھا ری ازـشع

داشتی جلب چشمم را يادخاطرات گذشته زدم،  ، سری به دفتردنيای حسرتبارتنھائی در

شعری جری شمسی به آدرس جوانی که قريحۀ ھ١٣٣۶اول ميزان سال کرد که در

به . ، افتاددری ترتيب ميکرد باس شعرل در ھندی را ھایآھنگھای فلم بيشتر داشت و

شتاند گذمن مي نظر ازخواھی نظر اغلب اين جوان سروده ھای خود را به منظور گمان

با آن م خواھمي اينک .برايش تقديم کردم نصيحتوارذيل را  محترمانه شعر من نيز و

  :بسازمشريک  نيز را شما، شدنیافراموش ن شِ خو خاطرۀ از داشت مملوياد

  

  "بيمار"خان ت هللا مکه ھستی رح      ، مرد ھشياراعرای شوريده ش وت

  نيايد  نالش جـــــز ارميب ه ازک      گفتن بشايد  نـسخ  اریميب ه ب

  آتش وآب  در میھ را ودخبزن       رنج برکش دانش وم به کسب عل

  پروين اه وم بلند از درتقشود       رنگين و زکXمت نغ ا گردده تک

  نامت لقخ  پيش ورـمشھ ود ش      کXمت رزــود طــــپيما شــفلک

  جا به دامشبي راويش ميفگن خ      نامش ز و  لمـاپی فک از ذرگـــ

  نامی و هجا صاحب نخواھی گشت      کامی  ی ھيچی نيابملف ـه ازکــ

  ضميرتوی  ازکه تا روشن شود       اسيرت از بشنو رفھمين يک ح

  زن ھو و ایـھ رانی ميھنوي ز      زن درد او و  اعمتاج ن ازسخ
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  کمائی کن  نيکو  امسان ن دينب      ن ھمنوائیــک  انکسبيِ  ه درد ب

  رومی بچينیمح درگ  رويش ز      يمی را ببينیـيت ی گـــرراھـبه 

  روی حاجت آرد تـو رباسيری       ردصدای غم برآ  ـرگ ی دائگــ

  یبينوائ  ردیم  رانهـدران ويــ      یبينی به جائ  ويرانه ای  راگـ

  کامف يک جمع خودک فتاده در      بيابی بی سرانجام رـگ راوطن 

  راھگيری مله دزد وه باشد جک      ا وزيریـ، يا رئيسیـ، يمديری

  م بدانیـرا ھ آن و، تروان باشد      وت ستانیتری رشـدف در راگــ

  برشماری  ايکــــــکي  اھخيانت      ریريادی برآفــ آئی و شوره ب

  ام گيریــذره ن ا ذرهھدـــبـــ ز      ام گيریھال  اعـــــمتاج  درد ز

  وزیيا را بسدن ری وـقلــم گـي      برفروزی راه ای شعلشعری ه ب

  ام باشیــه تا ابد گمنــوگــــرنــ

  ام باشیـخ و  اتوانن ضعيف و

  

  

  

  )ش١٣٣۶ اول ميزان، کابل عزيزــ  )اسير( نسيم  .م(

  

  

 

 


