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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 الشعراء               

 «اسیر» نسیمحمد ماستاد        

 ۶۱1۲جون  ۶۲          
  

 

 !!نظربازی
 الحمد هلل درد پهلو، عارضۀ، نک  سی م  هااستعمال دوا تمرین الزم و مشق و ،عالجدکتوران م   توصیۀ با پیروی از          

 عزیزی تان، همدردی دوسبرای من داواتسکین دهنده ترین م   پهلوی توصیه های دکتوران، در .است رو به بهبود

 اخیرا   .درد من کاسته اند از جویای احوال شده وپرارزش  و گهربارنوشته های  ها ولفونت با پیوستهکه  ،ست

اثر  را در شوخی آن که باالحاج خلیل هللا ناظم باختری  جان تیموری و ظاهر شاعران گرانمایه،سروده های 

 ایشان اظهار وسیله با سروده ای ازبه این . پهلویم مدد رساند تخفیف درد مسرت و بر ،نظربازی خوانده است

 :نمایمپاشگزاری میس
  

 بازی نبود بازی، دگر خویشتن جانبه  جز      ربازی نبودهنیم زش، درد پهلوـــــــبعد لغ

 سربازی نبود غیر ،عشقبازی من در ارـک      دوستان اه  ــــنگ نباشد از پنهان  این سخن 

 نظربازی نبود ارـــــــک  ،افتاده ام نظر از      صعف پای بود لیک این بشکستن پهلو، ز

 شوق پربازی نبود از ،رد بودد از این تپش      ماند پرواز مرغ پرشکسته، بالم از وـهمچ

 کمربازی نبود  قصر زمینم زد قضا،  بر      رقصان شد تنم و لرزان  رـوقت افتادن اگ

 بازی نبود من، مگر باشد، بیداد شد  هرچه      دوران شدم  بازی  ،سالیردطفل خ   همچو

 شکربازی نبود ، اممــــک تلخکامی بود در      مینگیرم نمودز م ــچند روزی ه درد پهلو

 ان، داکتربازی نبودــــــدرم و دارو رد  اینق        آسوده میشد التیام، مــیاد آن دوران که زخ

 بازی نبود رـبازی به جان خود، دگبی دوا      کنیران نعمت میـــتن غافل، عجب کف ای

 بازی نبود ،این رهگذر سربلندم ساخت از      رسا همدردی، به اشعاربه  "ناظم" و "ظاهر"

 بی سبب تهمت مبند" اظمن" خویش "اسیر" بر

 نظربازی نبود  ،ان منـــــترکتازی بود ج

(، فرانکفورت۶۱1۲ جون ۶2ــ  «اسیر» نسیم .م)  
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