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  ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 
 21/02/2018 

 دهـریـپ رـس آب از
 

 یادداشت ناشر:

که درست شست و سه سال پیش از امروز این سرودۀ بسیار زیبا و دلپسند ملک الشعراء استاد محمد نسیم اسیر را 

سروده به استقبال از یک شعر زیبای روان شاد "رهی معیری" میالدی(  1954 هجری شمسی )1333یعنی در سال 

شما شعر  به شبختمکه خو به لطف و کمک دوست بسیار عزیزم حنیف جان رهیاب رحیمی به دست آوردمشده، 

 [نــمِکشت آفت رسیده را مــاانــم  ** * ** ــده را مـاللــۀ داغ دیـ]   .تقدیمش می کنم دوستان

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 ده را مانمـرنگ ازرخ پری و، توت تکیده را مانمـبی ت

 ده را مانمـدیـاکــن چــخــی رسوایم که پیش خوبان زبس

 ه را مانمدـم جویـینـ ۀـمـقـل دمـیخلق طعنه ها د بس که از

 ده را مانمـدی ممسک روز تن چوکیـمن به وقت گرف

 ده را مانمـزیـژدم گــدل گ  به وقت سجل رتبه و برسر

 روی بشقاب چیده را مانم ق به سان بادنجانــتمل در

 مـیده را مانـردم مکـخون م گرفتنچون خمنُدک به رشوه 

 انمـده را مــویـوان خـلـهـپ جواب سوال و پیش تفتیش در
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 مـده را مانـو لمیـ  تـیـج پـکن تمـدس از دـاری نیایب و کار

 یده را مانمـنـوال تـج ارــت م راـپای چرخ بسته ست دست و

 ده را مانمــپری سر آب از تا گلو به قرض فرو رفته ام

 ده را مانمـیـفـکف دست پ نموده به من لسی بسکه رخـمف

 را مانم «رخ چکیده از» آب  نوازش چرخ خور نیستم در

 را مانم«یدهآفت رس» باغ دون خرابم کرد سلی دهر

 ده را مانمـز دیــیـل پائــگ گشتم وـوانی سپید مـج در

 را مانمجریده  مرد فرد و پیش مرا دور و رفته یاران ز

 یده را مانمـنـا شـن نـخـس کس به من هیچ اعتنا نکند

 ده را مانمــرسی وـن ۀوـیـم ترم خلق، شعر دل ربوده ز

 عیب همه«اسیر» بسکه گویم

 نماــده را مـیـفـم کــه م ازــب
 

 کابل عزیز ش، 33عقرب ۵ «اسیر» نسم .م  

 

 

 

 

          
 


