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 Political   سياسی

  
   "اسير"استاد محمد نسيم 

  م١٩٨٧ می ١٥بن ــ المان،  
     
 
  
  
  

  آشتی ملی؟؟؟
  

  »اسير فرياد«  بخش دوم از
  

  خاص وعام آورد به شوريرين کالم      که شعرش  ش دیـــع س چنين گفـت
  »رسح ازو بيش تــــــــ صلۀآواز رس      در بدانديش، ت جنگ م زويــنگ«
  » سپه برسرخفته راند ،شب شد وــچد      وانـآيت صلح خ بروز بسی کس"
   تاخـته نــــــ در وطـ ،به زور کسان و دين باخـته       انکه ايم روهی ـگــ

  ب غنايم شدهصاح  ه نامرد،ــــــــــچـم شـده      ائــــــــــــر قـبه پامردی غـي
  هيخـترو بـاک ذلت فــــــــــــخ ربه سـون ريخته      ــــخ پی راحت خويش،

   و بيغش زدند ا می صافـآن ج زدند      خود ک آتش  ملۀرانـــــــــبه ويـــ
  در دست کور ، ورـــــــببين مشعل نـور      ام زد، رمــــــــــبه بيگانه دادنــ
  ازـه دادند، صد امتيــــــــــــــوانـو راز      به دي زصـد رم، به دشمن نمودند

  هــوبند درهم  قيام همــــــــــــــــــمه      بکــف زمام هـــــــــد در کـکه گيرن
  اهي سراسر س ـامــــــــــــــا نـظ راه      که تا ب دادند ، رنـر قـــگبه عــصيان
  دگـفته سموم آورن اغ ــــــــــ و بــ لـوم آورند      گــــــيران هـج دل به ملک

  وبند سنگــــــــــگ و بکــو بيارند جنگ      بريزنـد رن ويند صلح ــــــگــب
  تیسيرانی و نـــــــــــــــــــد ويـــــزيستی      بيارنبــه حـرف دروغـيـن هــم

  د دوستی ميدرنۀردـــــــــــــــــ می برند      ولی پـــ مــــهـ ام همبستگی، ن ز
  م خفاا شود، برَمال، هــــــــــــــاهــو صفا      جف ـاــــــــــــــوفــ نام ربلی زي
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  ورم، همه ظلم و جـــــمات ج و ثور      همه رن سيهفـام ودتای ــــــپس از کــ
  ده داغ  داغ ش  مرمی انـــــــطوفـ   زنرگس به  باغ     دشت و گل الله در

  رآورد دودريخت آتش، ب روــــــــــود      فـــ بود وع به باغی که عنبرفشان
  ار مرگبنـــــــــــــــرانکـانواده که شد داغــدار      ازين سيل ويــــــــبسی خ
  اگوشه ههمه   در ـادرانـــــــمـ ا      همه  هوشهرگــــــ جگمرِگ پوشِ سيه
  اردر، اشکـبـــــــ پــــ داغ ز ا به مرگ پسر، سوگوار      پســره ـاــــــپدره
  د پدرون بگريــــــــــخـ د وگم ش رکشته شد پيش چشم پسر      پس درــــــــپـ

  ریشقاوتگ  و  رادرکشیــــــــــــــارتگری      بــــ وغ ه قـتلهم اين پس از
  ننداغوا ک ازب همه،  ردم ـــــــــه مــکنند      ک باال ـح ـــــــــ صلـۀکنون نغـم

  ا و دروغ و ري ريبــــــــــ فــــراه ه ها      زآشتی قـص د ازـواننـــــــــــخـب
  از سِر فتنه اين حـقه ب دارد ـه ــــــــرناست دانای راز      کب و رپي رــــگــم

  رگ پيرــــــ گ ، ایه ای کهنه مکارکگير      وطن اوج در ن ــسخ ن اي بود
  »م کين کاشتیــ و تخ کشتی پدر«
   »!!!!کی بود آشتی ته راپـدرکش« 

 


