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 ءاملک الشعر               

 «اسیر» نسیممد ـحماستاد        
 ۰۲1۲جون  ۰۲فرانکفورت ـ         
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 !!ها شتنیک  

که با  ،برای کسی های فکری می شود و توانیوجب نا، م  عاللت مزاج و های جسمی توانینا

 بار ،کردار و گفتار نارسائی در ، یادارد، بندش طبع یا قبض الشعر کار و نوشتن سر قلم و

 :بودم هم گفته خود ۰۲1۲ مارچ ۹ تاریخی «بندش طبع»سرودۀ  که در، چنان .می آورد

 ست چندی مزاج من ع دریاـــطب

 ِرشخند است ،به خسی بند مانده

 سایت طرفی سرزدن در از .مدتی شامل حال من گردیده است که از ،ستد این مشکل ای  مؤ

قریحه، مشوقم  خوش توانا ونویسندگان  مطالب جدید، از مطالعۀ انترنت و های مورد پسندم در

تا  ،نممی ز های گذشته سر به ورقپاره گزیرنا. هم مطلب تازه ای آماده بسازم می شود تا من

ها نظرم را سروده ای جلب  طی این تالش .به دست نشر بسپارم وکرده ترتیب مطلب بکری 

 به مشکالتی به نشر نظرنوشته، اما وطن  یها بسامانینا برابر ال قبل درس ۲۰که پوره  ،کرد

پیرایش  آرایش و مطابقت می کند، بامملکت  چون موضوع با شرایط امروز .نرسیده است

 :تان می گذرد رنظ که از ،آماده ساخته ام برای نشر بیت دوزیاد کردن یکی  و کم مجدد و

 

 کشتنی ست ،رهبر بپیچاند ز سر َروی کوره      کشتنی ست ،کشور را نباشد فکر رهبری کو

 ستکشتنی  ،برابریک ، سر بی و سردار و سرور      کشتنی ست ،به کشور ها گر کشتنی قطار در

 کشتنی ست ،ررـمک در ررـمک وـها ک کشتنی      این درد دل افسرده را، رارــــــگفته ام تک

 کشتنی ست ،بستر روی اندرخوابیده  تنبل و      خواب غفلت استبیخودی مغروق  ای کزتوده 
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 کشتنی ست ،یکسر ویکجا  ما بی تدبیر پیر      اــم رتزویرپ   ا، میرــم ا، کابینۀـــشاه م

 کشتنی ست ،وحدت نشانی، یک برابر یست ازن      زنندوحدت ملی  که داد از ، هردو"غین" و "عین"

 کشتنی ست ،سنگرکناری بسته  ره لبان درطا      به پاست ویرانی گویند، اما جنگ و صلح می

 کشتنی ست ،ریزد پی زر آبرو وـــــمفلسی ک      انـــافتادگ ریاد پاـــــنشنود ف وــــک ،منعمی

 کشتنی ست ،برادر می خورد مال غاصبی کو      فریب و مکر خودکسب  درکند  می کاسبی کو

 کشتنی ست ،ردستش نشد، کاری فراخوَ  که از، آن      کارگر و ارسازــک رما،ـــکارف و اردارـــک

 کشتنی ست ،خون عسکر ازمی خورد  افسری کو      با افسران مزد خودمی گذارد  عسکری کو

 کشتنی ست رز در می زند صد رخنه رگری کوز      نیستصاف  خاطر مس  ، مو را سر مسگری کو

شاست نجهِ به پ یا ،به شودا گر      تمام وارینس تریاکی و و بنگی چرسی و
1
 کشتنی ست ،یکسر ،

 کشتنی ست ،گ لسر کبک و جز ،همنشینی نیستش      دوش جامعه ست سربار ،بیکارگی که از ،آن

 کشتنی ست ،منتر و جنترکند  چون مداری می      ریبد خلق راـــمی فجمبل  و ادوـــکه با ج، آن

 راستگو "اسیر" ید،وکس که می گ آن ،هکشته بِ 

 کشتنی ست، بی پر مرغ بسمل بی بال و همچو

 

 

 

 

 (کابل عزیز ش ــ 1۳۳۳ جدی ۳ــ  «اسیر» نسیم .م)
 

                                                 
 :پورتال "ِــ فرهنگیادبی "صفحۀ از شرح  ــ   

و . نازنینکابل و متبرک های مشهور  از قبرستان ست ــا "شهدای صالحین" یا "شهداء"از بلی کاتلفظ گفتاری  "وداش  " 

زیارت باالتر از  ــ "ءکوه خواجه صفا"از  است، که پوزه ای ست "پنجۀ شاه"از  نیز تلفظ گفتاری کابلی "پنجِه شاه"

هردو  کابل ــ "االقلعۀب"و  "عاشقان و عارفان"ف بر گذرهای شرِ م   ؛"پیر اکرم خان"یا  "قبر صوفی" و "ءواجه صفاخ"

 !!!نکو تِ او در ساعباد ر خی همه به یاد ــ "شیر دروازهکوِه " ای "ءجه صفااخو کوه"دامان در واقع 


