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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 ملک الشعراء           

         "اسیر" نسیم حمدماستاد    
  

  

 

 

 !ِدَرم رـفک
 

 ( «اسیر فریاد»  موبخش د از) 
 

 انتقادی نزـــــط
 

 یکقلم شدم  ر درمـــــبفک  ،رونبـ  خــود از      ـر درم شدمــــــــبه فـک  شکسته  لمچندی قـ

 کم شدم م به آرزوی بیش وــــک یک بیش و      سامان زندگی و بــود بیش ازین سر م ـــــک

 مکـم شدنفس و ش  ردنــــکـ سـیر ـرـفک در      ـالشـــــــتـ ، ازرشکم به اِشکم دگران آمــد

 دمــم شـــــــو غـ  رنج ندی پی تالفی این چ      ردش دوران کشیده امــــــــــگ ا زبس رنجه

 م شـدمـــــو نعــ ر الـمنکـ ، نشسته  خـاُمش      و انتقاد و تهدید   وئیــــــــگـشعـر ذوق  از

 غم شدم بردن این بار  پیشر ــــــــــفکـ در      فتاده بود م عیالـداری به دوش ــارـــــــــــــبـ

 الم شدم رـم او پُ ـــــــــغـ دستش گـــرفته در      به مکتب روانه بود ا برهنه ـــــــطفلی که پ

 رفته خـم شدم  مــــــچ  ،پاره دامنی با پاره       که پاره لباسی به تن نداشت رش ــــــدیگ با

 حشم شدم اه وج راحت و جویو  جست در      ودـــــــگیر بــجهان چشـم خلق  بس احتشام

 ترم شـدممح م ـــهـــ معــزز و کجا  هر در      وــــــبـــه دست آمــد و با آستین نَـــ پـــولی 

 مزاران رقم شدــــُرش به هــُ ت  گه گه تلخ و      ـده و شـیرین شـنیده امــــــــبســیار تـلـخ دیـ

 مام، َخم شدــــخ به آرزوی   ــمـــُ ی خدر پا     گلرخی  مخمور  رگســـــــــها بــه یـاد نـشب

 ی که جم شدمئوــــگ گرفته تو بکف  جامی       راب و دلـق کــرامات سوختهــــــــرنــد خــ
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 بـــم شدم و ـرـم زیــــــدر ساز زندگی رقـــ      راز و نشیب زمــانـه راــــــــدیـــدم بسی فــ

 دمود خیالی عـــدم شــــــــوجــ وا که با ای       ریختمــــــمعنی گــ به ماده ز ، با این هوس

 مدرد و ستم شد ۀان خویش مایـــــــــــج در      ند روزرده، چـــــک گلیم خویش برون  از پا

 مدراه سم ش در  به پختگی،  رـــدگـــ بـــار      ام بودـــــخ  جمله  دیدم که این هوا و هوس

 «اسیر» لم که کنم انتقاد ــــــــــــــبرداشتم ق

 دم شدمتیز دو رـــــــــخنجـ سان ه ب ّران بُـ

 

 

 

 (هـ ش 1331حوت ــ کابل عزیز )  

 

 

 
 


