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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
   

   

 !!!مار ج وـــــگن

و کنار گوشه  رـهه وش بواکـــرده چشم هـــــــ       جــگن وارـــــــــــج قه زنان درماری  نشسته حل  

رارـــــــــــسیماب بی ق صـدا به گونۀ هـــر وز       رابـــــــــاضط در  دینفس بسان  سپن هــر از  

ج زنده دارـــــــــــــــــآن گن رس رشبها نشسته ب       خوابه ا بـــــــــــ، روزهسِر هـم رننهاده دیده ب  

****** 

و اندرین دیارما را چــــــــــــه نسبت است به ت       ریهـــــــــک و  تلف  ه تن ک  گنجش بگـفـت ای هـم  

شعارجفا مار وـــــــــــــــــریم، توهــگـ و ما د ر         زشت پلید و یکسر تو  کـلی ، پاک صاف و ما  

ارــــتو به انزج ، ازــــــــــــریفتها فــمردم به م       زنینیش میخـــــــــــــود  و توما نوش میدهــیم   

ــــــــــــــــای بی شمارالهـبرای  ب و ازن  تلیک       برای زیب  ردنـــــــــــــگ ه ما حلقه  میزنیم  ب  

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

وارــــو خــــون بس زب  ،اما توئی به پیش همه       قیمت است و درـــــبسی ق  قـخل ا را به پیش م  

****** 

مار وحـــرف گنج   کسی ز  رمگـ  ای  نشنیده       انـــــــــــشایگ  جکه ای  گـنـــ ارخندیده گفت م  

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

ـــــــــــاردست روزگ  ،تو رس رما را نشانده  ب       مـوش نبوده ایــــــنشینی تو خما خــــود  به  هم  

وارــــــــــــــمفتخ ود نیابن  و دستت بر  ادهتا س       تو راه داده اند ـویِ ـــــــــــــــــلما را ازان به په  
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اردارــــــــــــــــوه ای که به ما داده کاینست شی       یمـمیدهما  نیش  میـــــــــــــــزنیم  و ترا نوش    

نیش خار گل است و و شهد همره  است و شیر      ود یقۀ داد و ستد شـرــــــطـ در  هگــــــردون  ک  

د ش      رخ ـچ  تروش و  خــــمه تلبیهوده  نیست این هـ زارـــــــــــــ، رمزها هدر این عمل نهان ب و   

 ردش زمانــــــــبی نیش نوش می ندهد گ

 ک کرده اختیارــــــاینست شیوه ای که فل

 

 

 (ش  1۱۱۱قوس  2۵ــ کابل عزیز،  « اسیر»نسیم . م) 

 

 

 

 

 


