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  ملک الشعراء                

    »اسير« مينسحمد ماستاد          
      

  
  
  
  

  ربتـ غسودایِ 
  و  بيمار بودن دل افگار    غريب  و   چه سخت است در ملک اغيار بودن  

  چنين خوار بودن ،    چنان زار بودن  ار حقارت  خليدن  ــيش  خبه  پا  ،  ن

   بار بودن    به  دوش  ھمه  دوستان    مذ لت    کشيدن  ار  بـــبه  ادبار  ،  

  ونسار بودنـ  به  کنج   مصيبت   نگ  رو   اوفتادن   ـــز  اوج    سعادت    ف

    در  آستين  مار بودن    به ھر گوشه  خوردن  چشمی به دل تيرم ـزخ زھر

  ر ديده  بی  قدر و مقدار بودنـ    به ھ   کم شمردن  محفلی  خويش را به ھر

  بودنالم   گرفتار ــــ   به   سودای   ع  دستی  ــبه  دل   داشتن   محنت   تنگ

  بی  بار بودن ،    چو  لرزنده  شمشاد  ن ھای  پائين  و  باال    شنيدن  ـــسخ

  بودنار ــ   به  چشمان  ھمسايگان  خ  رنگ  گل  بارھا خار خوردن   ھر ز

  نه بيدار بودن ، واب بودنـ   نه  در خ   نه  دلشاد   خفتن   تن ، ــنه  آزاد  گف

  بودنار  چنين   رنج   بسيار ـــــ    دچ   نيست کموسواس  و درين ملک سودا

   ملک ھشيار بودن    چه  الزم  درين  وانند  ـــترا  تا   ببينند    ديوانه      خ

  بودن  آنجا   خريدار  ارــــ   به    ناچ  ان  پا   نھادن  ــــمکارگ به   بازار   

   بودنَرحبارــــــــــ روز  فَ    به  اميد    ر غم و درد رفتن ـــبه سر ، تا به قع
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  بودن ارآزرده  و ز ، حسرت   درين   ود  مفت از دست دادن  ـــ خ عزيزان

   بر سر دار بودن     که   بی  پا و سر  ربت ـــــــ غ ھایچنين  است  آزردگي

  بھم  يار بودن   ،بھم  دوست  بودن      مرادی  نا ھمه اين  است با چه خوب

  ياران ضرورسته اين نصيحت ب »اسير«

  ار بودنــــرا مددگود  ـــــــــــــوطندار  خ

  

  

   )ع١٩٩٩ جنوریبن ــ المان، ( 

 


