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  ملک الشعراء        

  "اسير"استاد محمد نسيم 
   

   

  !!!مار ج وگن

و کنار گوشه  رـھه وش بواکـــرده چشم ھـــــــ       جــگن وارـــــــــــج قه زنان درماری  نشسته حل  

رارـــــــــــسيماب بی ق صـدا به گونۀ ھـــر وز       رابـــــــــاضط در  دینفس بسان  سپن ھــر از  

ج زنده دارـــــــــــــــــآن گن رس رشبھا نشسته ب       خوابه ا بـــــــــــ، روزھسِر ھـم رننھاده ديده ب  

******  

و اندرين ديارما را چــــــــــــه نسبت است به ت       ريهـــــــــک و  تلفَ ه تن کُ گنجش بگـفـت ای ھـم  

شعارجفا مار وـــــــــــــــــريم، توھــگـ و ما ُدرّ        زشت پليد و يکسر تو  کـلي ، پاک صاف و ما  

ارــــتو به انزج ، ازــــــــــــريفتها فــمردم به م       زنینيش ميخـــــــــــــود  و توما نوش ميدھــيم   

ــــــــــــــــای بی شمارLھـبرای  ب و ازن  تليک       برای زيب  ردنـــــــــــــگ ه ما حلقه  ميزنيم  ب  

ـوشوارـــــــــــــگــ و د انگشـــتری درست نماين       ه احترامما ب از ـرت وـــــــــــــــــفکـنند ن وت از  

وارــــو خــــون بس زب  ،اما توئی به پيش ھمه       قيمت است و درـــــبسی ق  قـخل ا را به پيش م  

******  

مار وحـــرف گنج   کسی ز  رمگـ  ای  نشنيده       انـــــــــــشايگ  جکه ای  گـنـــ ارخنديده گفت م  

زيبا و نيش خار  لـــــــــــــــه نسبت گچندان ک       بلی  ،فـــزون حــد از  نسبتِ   توست  به ما را   

ـــــــــــاردست روزگ  ،تو رس رما را نشانده  ب       مـوش نبوده ايــــــنشينی تو خما خــــود  به  ھم  

وارــــــــــــــمفتخ ود نيابن  و دستت بر  ادهتا س       تو راه داده اند ـویِ ـــــــــــــــــلما را ازان به پھ  

اردارــــــــــــــــوه ای که به ما داده کاينست شي       يمـميدھما  نيش  ميـــــــــــــــزنيم  و ترا نوش    
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نيش خار گل است و و شھد ھمره  است و شير      ود يقۀ داد و ستد شـرــــــطـ در  هگــــــردون  ک  

زارـــــــــــــ، رمزھا ھدر اين عمل نھان بَُوَدش      رخ ـچ  تروش و  خــــمه تلبيھوده  نيست اين ھـ  

  ردش زمانـبی نيش نوش می ندھد گ

  اينست شيوه ای که فلک کرده اختيار

  

  

  )ش١٣٣٣قوس  ٢۵ ــ کابل عزيز،» اسير«نسيم . م( 

   

  

  

  

  

 


