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 ملک الشعراء        

  "اسير"استاد محمد نسيم 

      

   

  !!!گذشته عمرِ 

ع از شعر لسان الغيب حافظ شيرازی را سه مصرا اينک حسب وعده، ترجيع بند با تضمين
ازانجا که . سروده شده است، تقديم ميکنم ش در کابل عزيز١٣٣٣سال  از بھارِ  که به استقبال

 در پورتال وزين "گلگون کفن"تنھا بند سوم اين بھاريه، نظر به شرايط امروز به نام 

، خواستم شعر مذکور را به طور مکمل انتشار يافته است" آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد "
 :به مطالعۀ دوستداران برسانم

»ران رسيدـــگ  رطل م وسِ مَ   آمد بھار و«       داد اين نويد  مافـق  ۀــــــــــــــرانکـــديشب   

پديد  زمان  اينــــل  به چمن، گرديد باز گ       تر از روی گلرخانصافر ـــــــشد چھر دھ  

و خنک دريدــــــــرف  ب  پردۀ اب آفـتاز ب       ريخت بر زمين  دختر َدی وی ـرـــــاز آبب  

وزيد  وستانـــــــــرف  باز طـ  ادآھسته  ب       و سمن  و سوسن ل ـر آب زد به روی گاب  

بسر کشيدرنگـين  ـادر ــــــاز چسـبزه باز        باغ  و تمکين عروس زار عشوه ـھصد با   

ـــرو آرميدـــــــــسـ  لبغ  درندليب  از عـب       رفتــبرگ  پرده  دی  از رخباز   ورشيدخ  

د اميده  صب نا ــــــــر ميس از   هپنبردار ب       انــــــــما فسردگ دل   م به پاسھو باری ت  

رنبيدام پُ ــبا ج و  و ناله   ور و شـوقبا شـ       و با نای نينوازـــــط  رببو چنگ ا ســـاز ب  

ه پای بيدت  و بدر زير سرو و در لب کش       پيش نسترن ، کنـــــج باغ، صحن چمندر   

  »روز جام ماـــــبر اف ور باده ساقی  به ن«

ميزندشانه آھسـته  باد  زلف چمـــــــــــن،         زندــــــــــــانه ميمست  ندۀدشت، [له  خدر   

ميزندستاره چشمک رندانه  ـم ــــــــــويــس        شفق  ۀمانآئينه  داو ـــــــــمچصاف است ھ  
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ميزندپيمانه   ــوش آنکه بوسه بر لبــــــخ        باز شسته رخ ياسمن بــه باغ ـرديده ـــــگــ  

ميزندانانه ـــــــــــــر در جمھـتاب  جـبھه ب        خنده ميکند  ما  انبــــــــج  هآسمان  باز ب  

ميزندوانه ـدي  از سينۀــــــــــــــن  به ساخن        ازـــو ببه پـا گشته است ـوری ز آبشار شــ  

ميزندـروانه ــــــــو پـ بلبل   انآتش  به  ج        ا يک جھان نازگل کرده گـــل به گلشن و ب  

ميزندامانه ـــــــــسـ  ر وبلبل  فـغان  بی س       ور حسن ـــو شقايق به ش سينه داغ نرگس ب  

ميزندۀ صد دانه ـــــــقمار سبح  زاھــــــــد         ، از نشاطصوفی  نھاده  لب  به  لب جــام  

ميزندرفته و پيمانه ـــــــگ  ه کفب رساغــــ       ھرکدام  م محتسب شھر، ـــــبه رغـ  مستان  

ميزندانه ـــوشۀ ميخــــــــگ ی ـeما را صــ       ـــور سرود عشق ـو عندليب به شـــ قمری   

 »شد بکام ما  که کار جھان ،مطرب بگو«

برآن ــاين پيرھ  ز دامن  ـودیدست خــــــ       برآدائرۀ اين چمن  به   مــــــــھ وای گل  ت  

برآبه چندين دھن   ،بلبل صفـــــــت به باغ       منفعل  [له و  لگــتو سرو و  از رخ  ای   

برآه سينه و پرخون کفن ــــــــــا بھداغـر پ       بوی دشت و دمن باز [له سانو  ای رنگ  

برآم از ختن ــــــھ وفته  توشگ؟       ای مشک  نو بوی خودی عشق باختنه رنگ ا کی بت  

برآرشکن ـــــــــــــور شکــای طوطی سخن       اله ایحــــــــرفی،  تکلمی، سخنی، آه  و ن  

برآمن   انــز خود ای ج خــــدای را،  برآ       ، بازجستنیبیــرــــــــ، طیشوری، تجسس  

برآن از خويشتن ــيخ  چون غنچه پاره کن؟       عمر گذشته عبرت ما و تو نيست، چيست  

برآيک پيرھن   !زين تنگنای غـــــــــم ھله       امه ای که ترا است در بدنــــتنگ است ج  

برآمن   ـراهـــــــمه من بده  و به ھـدستی ب       اه خويشـاز دامگ قدم   يک» اسير«باری   

  »ل کند قصد دام ماــــوصمرغ  باشد که «

  

 

  

  )ش  ١٣٣٢حوت  ٨کابل عزيز،  ــ» اسير«نسيم . م( 

  

  

  
 

 


