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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   
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 Social اجتماعی
 

 ملک الشعرء               

 «اسیر» نسیمحمد ماستاد        

 ۶۱1۲ مارچ ۱1            

 

   
 !!!پردردنالۀ 

را با اندوه  تمام روز وکرده  آغاز ،را با تلخترین خبر ،مارچ ۶۲سه شنبه  ،امروز

 شفیق ترین دوست ایام غربت و و ترینناگوار، مرگ عزیز تلخ و این خبر.گذشتاندم

از  و همنوا بود ومن همدل  جهت با هر که از ،ست «آقای تیمورشاه تیموری»، مهاجرتم

 المناک در یک هفته پیش ازین واقعۀاتفاقا  .شدم توسط دوست مشترک مان خبرمرگش 

وصایایی  هم شمردیم وصحی که با جمله اوضاع  از ؛لی داشتیمد درد ، باهمتماس تیلفون

به  که اکنون احساس بهبود می کند و ،ضمن به من اطمینان داد در .هم ارائه کردیمه ب

 .قدم زدن می پردازد به گردش و ، هرروزگرفتن هوای تازه غرض

ی پایان این اندوه ب من با .غصه ها تنها رها کردما را با  د وسینه قی نفس در اما امروز

 دوستدارانش کثیر حلقۀ و منده ، فرهنگیان عالقمحترم به خانوادۀ را پذیرجبران نا ضایعۀ

 :یادش گرامی بادا روحش شاد و .تسلیت می گویم

  

 رد استس بیشتر رم است وـــگ  گاه      پردرد است قدر هچ  انیـــــــــزندگ

 هماورد است ه رفیق است، گاــــــگ      است گردش ایام  سرد و رم ــــــــگ

 پیگرد است ام وــانتق در  اهــــــــــگ      ستا م دلــــــالتیام زخ اه درــــــــگ

 زرد است مانز یک و یک زمان سبز      این سرای سپنج  دارد ها ـــــــــرنگ

 گرد است  ویشتن،ـــــخ به  تا بیاید       آن ی درــــآدم ست وا ابــــــــــآسی

 نرد است تختۀ همچو هان ــــج این       کف او در م ــــــــه ایـــــهمه بازیچ

 فرد است که شاعر ،آن« تیموری»      نــــــــسخ که پاسدار ،دـــــــآم خبر

 درد است و م ــــغ ان دوست حاصل      رضوان شد ان رهسپارــــــزین جه
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 پرورد استدرد نیز  رمـــــــــــخاط      مـــــــغ اه غصه وـــــــآماجگ  سینه

 «اسیر» دودیده اشک می ریزم از

 ج آورد استــــهمدرد، رن  رگــم

 

 

 

 (، فرانکفورتع ۶۱1۲ مارچ ۶۲ــ  «اسیر» نسیم .م)
 

  

 


