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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء        

    "اسیر"استاد محمد نسیم  
  

 
 

 !!رهمد   فکر

 (خاطرات گذشته از)

کابل  نه سال پیش در که پنجاه و ،ای نظرم را جلب نمود قپاره های گذشته، منظومهور در

خاطره چون دوران خوش . معلوم نشد سرودن آن برایم سروده شده است، اما انگیزۀ عزیز

:   می کنم شین وسیله تقدیمبد ،زنده می سازد دامان وطن را درها 
 

 رم یک قلم شدمخود برون به ذوق د   از      رم شدمد   رـــــفک  به  هچندی قلم شکست

 کم شدم به آرزوی بیش و کم وبیش یک      سودای زندگی  و م بود بیش ازین سرـک

 شکم شدم نفس و  سیرکردن رـــفک  در     تالش  از آمد  رانـدگ به ا شکم   رشکم

 مغم شد و  جـــــچندی پی تالفی این رن      ردش دوران کشیده امــــگ ها زبس رنج

 نعم شدم و ال رـــــمنک نشسته،   شخام        انتقاد تشویق و و رگوئیــعش و شعر از

 م شدمـغ ارــــاین ب بردن   الش  ـــــت اندر      و به دوشم فتاده بودـــــله چعائ یک بار

 پرالم شدم پرغصه و  رفتهـــــگ دستش       ه بودـوانربرهنه به مکتب یک که پا آن

 رفته خم شدم م ــچ  ا پاره پاره دامنی،ب      ه لباسی به تن نداشتکه کهن ،با دیگری

 حشم شدم و خویش صاحب جاه فکر بر      رــمگ نبرده حسد، لق ـــــــتشام خاح بر

 هم محترم شدم و کجا معزز رــــــه در      ، مدتیم آوردهــــــه هپولی به زحمتی ب
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 زاران رقم شدمــــــــــراه مدعا به ه در      دیده و شیرین چشیده ام  خـــــــتل بسیار

 م شدمم به آرزوی خام خ  ـــــــپای خ   در      گلرخی نرگس مخمور ادــــــــها به یشب

 جامی به کف گرفته، هم آهنگ جم شدم      دلق کرامات سوخته راب وـــــخ رند و

 بم شدم و م زیرــــــــــزندگی رق با ساز      نشیب زمانه را و رازــــــــــدیدم بسی ف

 خیالی عدم شدم وا وــــــه ای وا که در      ریختمــمعنی گ ز  به ماده  با این هوس

 ستم شدم ج وــــرن مایۀ ویشـجان خ بر      ویش برون کرده عاقبتــــخ  گلیم پا از

 راه سم شدم در تگی،ر به پخــــــدگ بار      خام بود رـهوس، فک دیدم که این هوا و

 نون علم شدمــــــــــاک پا فتاده بودم،  از      انتقاد اره ره نقد وــــــدوب این من و باز

 به مانند بم شدم تیار اده وــــــــــــــــــآم      ویم به روی شانـــبگ عیب خلق  تا باز

 م شدممنسج منتظم واره ـــــــــاینک دوب      گفته های من از پرحذر ای رشوه خوار

 انتقاد م که کنم بازـــــــــــــــــبرداشتم قل

 دودم شدم تیز  رـــــخنج  «اسیر» گویا

 

 

 (ش، کابل عزیز1۳۳۱ حوت 2ــ  «اسیر» نسیم .م)

  

 

 

 


