
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعرء               

 «اسیر» نسیمحمد ماستاد        

 ۱۱1۲ مارچ 1۱           
 

 

 !!!زانیهـــــــــــخ
 

 رادیو" پروگرام مشاعرۀ ، در«مرگ بوستان» عنوان هفت سال پیش زیر این سروده پنجاه و

واقع پل باغ  الون بزرگ رادیو،س در ،نشده بود مسما "رادیوافغانستان"به هنوز که ، "کابل

 دوستانفراموش ناشدنی تقدیم  زیبا و اینک به یاد آن خاطرۀشد، که زنده قرائت  عمومی به طور

 :شود می

 تیره شد و تار چمن خ عروسر رنگ و      خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 اشک بیکسان چون ،صحن بوستان در      انــان یگــریزد یگ ،انـــبرگ درختک

 بلبل شوریده شد به پا ز فغان  و شور

 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

 خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 داغ بود ز پر وادل  من همچو که ،دیدم      شبستان باغ بود روســنرگس که نوع

 ویا شنیده بودــــــگ را،  ارــــمرگ به      بود، رنگش پریده بود خمیده  امت ــق

 جدا م بود، اوــــــغ دا فسردۀــــشبو ج

 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

       خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

       است نشستهدوصد گل  یاد گل، به سینه بر      سنبل نشسته است  سوگواری بلبل به              

       به غم گداز راود ـخ ،با من نشسته باز      با عندلیب راز ساز، و ید به سوزوــگ             

 و سوختن گناـت و ن ـنبود به مشرب م
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 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

 خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 زیستن ام  ـزمانه، سرانج درکاین است       داری بلبل گریستنــــــــــداغ  به باید 

 خزیدنی رـــآخ  اک،ـــتیره خ زیر در      دویدنی سو رـــــــه تپیدنی،   و ورـش

 گیا ونـــچ  موجیم برابر در جمله ما 

 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

 خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 به دل سرد آسمان ی رود ــــم  آهسته      سوی بوستان  ردــنگ میمهتاب خیره 

 گالب مرسل و با ن،ـمی گوید این سخ      عذاب راب، پیوسته درـــخ بشکسته و

 یش کرده، آزمانه دستخوش خو را ام

 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

 خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 محنت استبه  و بلبل گل بی فروغ گشته      راغ همه داغ حسرت است به باغ تا از

 چکید رــون گهـــار، همچــآب رخ به      ن دریدـــوزید، گل پیره زانــــخ باد 

 سینه بلند است این صدا م و زــمی نال

 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

 خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 زان آفریده اندـــــــگاه خ و گاهی بهار      مان آفریده اندزما را به رنگ و بوی 

 گه مست و گه خموش، زین چرخ ای عجب      تعب رق درـگه غ  طرب،  ۀـگه موج

 بال غم و ونج و ر حنتم " اسیر" گاهی

 یره شدلشن حظــــگ، ه آهــــآه ای زمان

 خیره شد گل، باز چهرۀ زان وــآمد خ

 

 

 

 (ش، کابل عزیز 1۳۳۱ عقربــ  «اسیر» نسیم .م)

 


