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 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 

     

 !!!بدسرشت

 («اسیر فریاد» از بخش دوم )

ردی ثمرــــــــــــــه ب  ، چــمردم آزار ز!       ، ای تیره رایگی بگـفـتنده گـــــــــربـ  

وئی دگرــــــــــخچه حاجت به این زشت       ــون کســان ریختنــــــخـ چـــه الزم ز  

، ترتوست  با اشک زــــــکـ ده بسی دی       و ویران شدهت زـــــــــــا  که هبسی خان  

زیبا پسر ، آغـــــــــوش بردیشچـــو ز       ست داغدیده  تو زـــــــــبسی مادران ک  

سر ری تن زگهـــــــــــــی  بره را میبـ        مار و کنی تارگهــــــــــــی رمه  را می  

مبۀ       ، َدری بی سببوپانچ قلب  ی ــــــــگه وسـفـندان نرــــــــــــگـــ گهــــــی  د   

در بام و رس رگهــــــــــــــــی میپری ب       ی در صف قافلهـــــی میزنـگهـــــــــــــ  

هنر رــــــــمک  و زویربه صـد گونه  ت       کنیمیاه خون ــــــــــــگ  ،گهی میک شی  

رخ گــاو و رـــــــــاگـــ  ،آدمیـزاد  راگ       آرام نیست وت کس از ــــــــــــچیـدل هـ  

رباشد اثن را نــــــــــــــخـوی س ه درک       موجود نیست چ ــهی خیره سر،  تو چو  

شر و شور با  ، نه خوبی و  نرمی ه ب       بیامیختی  به مردم رــــــــــوش گچه خ  

*** 
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رنظ ـــد ازــــــــــشـ دور ه ام ین رمببـ       ت گـفــتار نیستــــــــــــتا کـنون وقبگف  

، چنگم دگرنین  طعـــــــــــمهاید چکه ن       نمــــــــــــــــــــاری ککده  تا شالم  بمج  

سگ بیخبر خواب است وه که چوپان ب       ه دستـــــــــــــرم روز، ناید بازین بهت  

*** 

رآب چشمـت نمائیش ت ز رــــــــــاگـــــ       «سرشت ست وی راا درختی که تلخ»  

ربارش شـک ز ر، نگــــــــــــــردد میس       «آورد بار ـخ ـــــــــــــلهـمان میوۀ  ت»  

ها خطرکـــــــــــرد  تخمیـر صد او  هب       رگ آفریدــــــگ جنس  ، دست قضا وچ  

رنیکی اث اشد زــــــــــــــــد را نبه بـــک       انی مخواهـــــــــــــــربهـبدطـینتان  م ز  

 ــو، نگردد درستـــــار نیکــــبه گــفـتـ

 ستام است و س  ــــــکسی را که بنیاد خ
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