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 Social اجتماعی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 

 ۵۱1۲  مارچسوم      
       

  
 

 !!!عجب صبری که ما داریم

 !رسیدگان پنجشیرغرض همدردی به آفت ه ب

 
به  گرفته شده است و ،«ب صبری خدا داردعج» گویدکه میمشهوری،  شعر از، عنوان باال

شان سو، باالی دهه به این چهار که از ،انستانغاف صبور ، معصوم ومردم مظلوم وضع رقتبار

آن با حوادث  دامۀا بدخشان و لغزیدن کوه در فاجعۀ .کندمی صدقبارد زمینی می های آسمانی وآفت

 داخل و ، ازبیگانه خود و ، ازمال طالب و و عاصی عامی وخودگردان  و کار، خودزخودسا

 شکوه و ، صدایگرفت پنجشیر را در صد نفر دو ن بیش ازکه جا ی،، اینک آفت سماویخارج

، که عجب صبری که ما داد زد حکم گرفت وم  باید یخن کسی را  تا ،سازدشکایت را بلند می

 داریم؟؟؟

این اشکریزیها جائی متاسفانه دیدگان پنجشیر، اگرچه غرض همدردی با ماتمه سروده ای دارم ب

 :تواندای تسکین خاطر، مرهم زخمی شده می، اما برکنددردی را دوا نمی گیرد ورا نمی

 

 آوریم توه روی ب سو،  ه ـــــــهم از      آوریم تو، رو به  دایا ـــــــــــــخ بار

 حنت است؟؟چه چنین م   قسمت ما از     رحمت است  ه  ـــــــــــگداد  ،بارگهت

 ما ببین دۀ ـــــــــــــــــــمحنتک  حالت      ، ببیندنیا  ا آفتـــــــــــــــــم سر بر

 میرسد بال درد و غم و ج وــــــــــرن      ما میرسده ب ست  عمری ز ه ــــآنچ

 زمین زیدن کوه وـــــــــــــــگاه به لغ      راه دین گه از و رــــــــــره کف گه ز

 ارد زوالبرفی که بی اه زـــــــــــــــگ      هی خشکسالـگ و سیالب ز اهــــــــگ
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 ما سایه ایه درد ب تد ازــــــــــــــفمی      بی مایه ای  یۀهمسا ز اه ــــــــــــــگ

 مزار و ارـــــــتخ و میدان   و کابل       گاه انتحار و بم جاده  اه ــــــــــــــــگ

 به زیر سر آورد و سره ـــــــــب زیر      هی پنجشیرـــــــــگ و  گه به بدخشان

 ، آدم استمــــــــــال این درد و طعمۀ      ماتم است م وــــچه درین جاست غآن

 شد بسیار ، رهم نشد این نائــــــــــــک      شد ما بار سر م برــــــــــــــال درد و

 احسان گذار مــــــــــــما مره دل  بر

 پایان گذارنقطۀ  ما  م ــــــــــــــغ بر

 

 

 

(ع ۵۱1۲ فبروری ۵2 ،فرانکفورتــ  «اسیر» نسیم .م)  
 

 


