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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political   سياسی
  

  »اسير« نسيم محمد استاد      

 

  

  

  

  

  

  ه منارھاـّــکل

  ر مزارھاــو  شھ  مرده رِ ـشھ، رـيک  شھ

  ھاا  ز  کف   اعتبارــــــــسوار  ھ  ھا     رفتهيکسر  سوار  ه شد  اـــــــن  پياده ھاکنو

  ھارا  اختيار ا ھمه ـــــــنکه  بود  مويش  ندارد  درين  زمان     ياد  آــکس  اختيار  خ

  ھاارکسی  نبود  به  پا  استو ون  ما  ــود و بر اعتبار خويش     چــمردانه تکيه  بر خ

  ھاو ھردم  شرار  می زد  ا زبانه ـج آتش زبانی ام     ھر  ۀلـــــشع  ياد  آنکه  شور و

  ھاون  نشانده ھمين ھمجوارــرا به  خشکايت  نمی کنم     ما   وه ،ــاز دور دست  شک

  ھاشوره  زار درين   بدی  فشانده    است     تخم  ردهـی  نکئھرزه  نمو  گياهِ   غير از

  ھاه  از  دوستدارـــدوستی  نشانه ، ننز       ياری  گسسته  است  وت  وـــــاخ ۀشيراز

  ھازندم  ھمچو  مار  می  نيش   انهـمخرده   اند     ھــــــــعافيتم   دور  ک لباس تا  از 

  ھام   کار  و بارـمی  رود  رق   ونه ری اين  چرخ نيلگون     وارــــديگ  رنگگردد ب

  ھاردن  مردم  ِمھارـــــــــگ تا  به   ت     افتادهرخت بسته اس وعطوفت ازھمه جا ِمھر

  ھان از جمع  بارـبار  خويش  دور ک  تو     ؟ه  حسد  می بری  رقيبــبر بردباريم  چ

  ھاير و دارا  نبود  چنين  گـــچه دوران خود سريست     در  دور  م واجب الوجود، يا

  ھام   کند   افتخارعا ا   به  قتل ــــــــرمان  اجنبی     آنجـــــــــف  به جمعی  در  انقياد 

  ھامزار رــر مرده و  شھـر شھـيک  شھ ر  مردگان    ــر  کابل  ما  شھــــشھ  گرديده

ُ ر کـر  شھــک  شھو از ياد رفته ای     ي خفته رِ ـشھ  رـشھ  يک    ھاو شھر اِزار رتهــ

  ھاپسکوچه  دار  وچه  وــــخته  به  کبيم     آوي ترس و شھر وسوسه و شھر يک شھر

  ھادر و  تاريک  و تارـــــــّــــــمک  ۀرنگ  باخته     آئين ه  ور سوختـــر شھـــيک شھ
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  ھارآمده  دود از دمارـــــــــردمی  بدود     با  م خاکستراست و آتش و رـيک شھر شھ

  ھاه منارـــّــکل   ۀرديده   زنده   دورــــو سنان و تير     گ ترور ر تيغ وـشھ رـيک شھ

  رانــاين ستمگ »اسير« بازپرس  روز در

  ھاجمله  بپالند  غار و    کنند  م ــــــره  گ

  

  

  ) م١٩٩٩جوRی ، بن ــ المان( 

 


