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  »اسير« نسيمحمد م  استاد 
    ١٩٩٤بن ــ  المان ، دسمبر    

  
  

  افعی شکار
   :  سروده شده استل،تنظيم ها در کابخون ريزی  دوران بيدادگری و در اين شعر

  

   چلتار می زنم ذ ارم  وـ دستار  می زنم     هم ريش می گ تا  مشربم   ندانند  ، 

   ايزار می زنم کافران     تن  در غالف  کرته  و نکتائی  و دريشی   بَود  رسم 

  ار  دست  به   کشتار می زنمــ بهر افتخار     با  افتخ در سر پکول  می نهم  از

  ار می زنمـخ  ز حسد   می کنم     درچشم  دشمنانر همه  جا  جلوه ـ  دگۀشيو با

  می زنم  اشرار ـوۀــقام  من     من خود قدم به  شيتا شهره  شد  به  نام  مجاهد م

  ع  بيدار می زنمــطال   را  ز   کار   به   دولتمداری  ام     اين  لقمه آخر  کشيد 

  می زنم  مضمارۀپرده ی  باه  رقصد به ساز من     خوش نغمه دارم تالش تا هم

   به تلوار می زنم کس مخالف است ف اين  مقام     هرـديوانه نيستم که دهم از ک

   دار می زنم  نبود  زيب  تن می کنم     هر سر که ورــدست رسد چب هرمال اگر

   بازار می زنم    و دگر به  کوچه رسوائی ام به کوچه و بازار سرکشيد     آتش 

  بار می زنم غير  به صد   به نفع  ريک   دشمنان     برهمــبنياد  اتفاق   به    تح

  ديوار می زنم بر در و   بوسه  ارگ  مرگ نگذرم     در از نام  ارگ  تا  به  دم

  چار می زنم  و  اس ششـآسيا به ط ندم   در    آسياب     چارفگــتا  گندم  اميد   

   ديوار می زنم و گرد بهــريه را     می کوبم  و چوغضب شهروق آسياِب قهر در

  تارمی زنم شب  شام و مملکت     راکت به صبح و خاک  تا خوب تر به باد رود

  انکار می زنم  ـۀــــ خراب شد     خود را دگر به کوچزقهرت اگرکه شهر پرسند

  زنممی   بسيار حد گذشت     خوش بخت من که راکت تيره  بختی مردم ز گويند 

   يار می زنم  هموطن  و به زبان  م ـخدعه وفريب     زخ اين نيزحکمتيست که با

  می زنمله  ساالر ـــ  قاف نی ام      بانگی   به   ياد زند گا  ــــۀ  قافل فتاده بی  سر 

  »اسير« نـلع ن وـتيرکش طع ز تر شعر با

 نم  و  مار می زنمــــــــــافعی شکار می ک


