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         ملک الشعراء
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  !!! گذشتهعمرِ 
 ،ش١٣٣٣ سال  بھارِ  ازکه به استقبال از شعر حضرت حافظ شيرازی،ع تضمين سه مصرا

نجا که تنھا بند سوم اين بھاريه، نظر به  آاز. سروده شده است، تقديم ميکنم نازنيندر کابل 
" آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد " در پورتال وزين "گلگون کفن"شرايط امروز به نام 

 :ن برسانم مذکور را به طور مکمل به مطالعۀ دوستدارامنظومۀانتشار يافته است، خواستم 

»ران رسيدـــ گ رطل م وسِ  مَ  آمد بھار و«        داد اين نويد م  افـقۀــــــــــــــرانکـــديشب   

  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 ـروی ـــــاز آبب  

  وزيد وستانـــــــــرف  ب از طـ اد       آھسته  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 آرميدـــــــــ سـ لبغ  درندليب  از عـ       برفتــ برگ  پرده  دی  باز از رخ ورشيدخ  

د اميده  صب نا ــــــــر مي س از  هپنبردار        بانــــــــما فسردگ  دل  م به پاسھو باری ت  

رنبيدام پُ ــبا ج و   و ناله  ور و شـوق       با شـو با نای نينوازـــــط  رببو چنگ ا ســـاز ب  

ه پای بيدت  و ب زير سرو و در لب کشدر       پيش نسترن ، کنـــــج باغ، صحن چمندر   

  »روز جام ماـــــبر اف ور باده ساقی  به ن«

ميزندشانه         آھسـته  باد  زلف چمـــــــــــن، زندــــــــــــانه مي مست ندۀدشت، الله  خدر   

ميزنده ستاره چشمک رندان ـم ــــــــــويــ        س شفق ۀآئينه  دامانو ـــــــــمچصاف است ھ  

ميزند پيمانه  ــوش آنکه بوسه بر لبــــــخ        باز شسته رخ ياسمن بــه باغ ـرديده ـــــگــ  
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ميزندانانه ـــــــــــــر در ج        مھـتاب  جـبھه ب خنده ميکند  ما انبــــــــ ج هآسمان  باز ب  

ميزندوانه ـ دي از سينۀــــــــــــــن  به ساخ        نازـــو ببه پـا گشته است ـوری ز آبشار شــ  

ميزندـروانه ــــــــو پـ  بلبل  ان        آتش  به  جا يک جھان نازگل کرده گـــل به گلشن و ب  

ميزندامانه ـــــــــ سـ ر و       بلبل  فـغان  بی سور حسن ـــو شقايق به ش سينه داغ نرگس ب  

ميزندۀ صد دانه ـــــــ قمار سبح زاھــــــــد         از نشاط، صوفی  نھاده  لب  به  لب جــام  

ميزندرفته و پيمانه ـــــــ گ ه کف بر       ساغــــھرکدام  م محتسب شھر، ـــــ به رغـ مستان  

ميزندانه ـــوشۀ ميخــــــــگ ـالی        ما را صـــــور سرود عشق ـو عندليب به شـــ قمری   

 » شد بکام ما ر جھان که کا،مطرب بگو«

برآن ــ اين پيرھ  ز دامن ـودی       دست خــــــبرآدائرۀ اين چمن   به  مــــــــھ وای گل  ت  

برآ به چندين دھن  ،       بلبل صفـــــــت به باغ منفعل الله  و لگــتو سرو و  از رخ  ای   

برآه سينه و پرخون کفن ـــا بـــــــھداغـر        پ و بوی دشت و دمن باز الله سانای رنگ  

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

برآرشکن ـــــــــــــور شکــ       ای طوطی سخناله ایحــــــــرفی،  تکلمی، سخنی، آه  و ن  

برآ من  انــز خود ای ج ا،  خــــدای ربرآ       ، بازجستنیبیــرــــــــ، طشوری، تجسسی  

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

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

برآ من  ـراهـــــــمھـه من بده  و به دستی ب       اه خويشـاز دامگ  قدم  يک» اسير«باری   

  »ل کند قصد دام ماــــوص مرغ باشد که «

  
 
  

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

 
 


