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 Political  سياسی

  

   »اسير«نسيم حمد ماستاد   

    

  

  

  

  ءداـشھ ياد

  راوان  يافتمـسوز   فريان  يافتم     در  نغمه  ھای  خفته اش   ــامشب  دل   افسرده  را  در  سينه  گ

  يافتم  ز عشق سرشارش نبود ، اکنون پريشانـآن دل که آزارش نبود ، کاری به ھر کارش نبود     ج

  ج  نمايان  يافتمــاز  آه  درد  آورد او     در رنگ  و روی  زرد او ، رن  د مش   از  درد  او  ،ـپرسي

  ز   جور   دوران  يافتمــدرد  شھيدان  وطن ، ک  ، درد عظيم است و کھن   نـَـحگفتا که اين درد و مِ 

  ويران  يافتم  جنت   نشان  يک باره   ۀخط اشک روان     کان  ميسوخت چون شمع نھان، ميگفت با

  يافتم  ويران خاموش  و   ، گل داغ بود  ۀراغ باغ  بود     در سينـآنجا که باغ و راغ بود ، چشم  و چ

  يافتم ، نی آن  گلستان انـسراغ   دوستان     نی  دوستان ، نی  بوست  رفتم   در  روستای  روشنان ، 

  يافتم  نی  آن  دبستان رب ، ـدب     نی  آن  شبستان  طو ا زــسو در طلب ، با عالم  عج ھر به  رفتم

  يافتم  ور  شھيدانـانديشه  راه     ھر جا  که  بگشودم  نگاه ،  گ و آه ، پيمودم از سوز و شورب ھرسو

  يافتم  نی آن ، نی اين وعارفان     چون آب در ھرسو روان عاشقان و ، دروی سالکانـج در جست و

  يافتم زندان  ان ،  زنجير  و  گــم  برددوـان     نقش  قــــــھمسايگ   ۀان ، از   فتنــــــگآزاد  ۀدر  Jن

  جرام   پشم آلود  را ، ھر  سو  به  جوJن  يافتمان  و سود  را     اــــــبزم  ستم  اندود  را ، رزم   زي

  سختگير و سنگين دل اند» اسير« کشور آنانکه در

  ضمير، ھم سست پيمان يافتم بد  اند و خودسر ھم 
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