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  »اسير« نسيم محمد استاد    
  م١٩٩٩جوالی ،  بن ــ المان   

  
  
  

  ه منارهاـّــکل
  ر مزارهاــ و  شه مرده رِ ـشه ، رـيک  شه

  هاا  ز  کف   اعتبارــــــــ  سوار  هها     رفته يکسر  سوار ه  شد اــــ ـــن  پياده هاکنو

  ها را  اختيارا همه ـــــــنکه  بود  مويش  ندارد  درين  زمان     ياد  آــکس  اختيار  خ

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

  ها و هردم  شرار می زد  ا زبانه ـ ج  آتش زبانی ام     هرۀلـــــ شع ياد  آنکه  شور و

  هاون  نشانده همين همجوارــرا به  خ شکايت  نمی کنم     ما  وه ،ــاز دور دست  شک

  هاشوره  زار درين     بدی  فشانده   است     تخم ردهـی  نکئ  هرزه  نمو گياِه غير از

  هاه  از  دوستدارـــدوستی  نشانه ، ن     نز   ياری  گسسته  است وت  وـــــ اخۀشيراز

  ها زندم  همچو  مار  می   نيش انهـمخرده   اند     هــــــــ عافيتم   دور  ک لباستا  از 

  هام   کار  و بارـ  می  رود  رق ونه ری اين  چرخ نيلگون     وارــــ ديگ رنگگردد ب

  هاردن  مردم  ِمهارـــــــــ گ تا  به  ت     افتادهرخت بسته اس وعطوفت ازهمه جا ِمهر

  هان از جمع  بارـ  بار  خويش  دور ک     تو؟ه  حسد  می بری  رقيبــبر بردباريم  چ

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

  هام   کند   افتخار عاا   به  قتل ــــــــرمان  اجنبی     آنجـــــــــ  ف بهجمعی  در  انقياد 

  ها مزاررــر مرده و  شهـر شهـ يک  شهر  مردگان    ــر  کابل  ما  شهــــ  شهگرديده

  ها و شهر ِازاررتهــُر کـر  شهــک  شه و از ياد رفته ای     يخفته رِ ـ شه رـ شه يک 

  ها  پسکوچه  داروچه  وــــخته  به  کبيم     آوي ترس و شهر وسوسه و شهر يک شهر

  هادر و  تاريک  و تارـــــــّــــــ  مکۀ رنگ  باخته     آئينه  ور سوختـــر شهـــيک شه

  هارآمده  دود از دمارـــــــــردمی  بدود     با  م خاکستراست و آتش و رـيک شهر شه

  هاه منارـــّــ   کلۀرديده   زنده   دورــــو سنان و تير     گ ترور ر تيغ وـشه رـيک شه

  رانــاين ستمگ »اسير« بازپرس  روز در

 هاجمله  بپالند  غار   و   کنند م ــــــره  گ


