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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

بوت گران بها
«جورج بوش» کوچک رئیس جمهور سابق امریکا که از نگاه من ذاتا کوچک مزاج بود ،شیوه و حرکاتی
که دیده را به نیکی جلب کند نداشت ،از همان لحاظ سیاست های داخلی و خارجی اش هم نفرت انگیز بود.
اینک باز از البالی ورقپاره ها ،مطلبی در مورد سفرش به بغداد ،نظرم را جلب کرد که انتشار مجدد آن با
پیشگفتار ،برای خوانندگان عزیز ،خالی از دلچسپی نیست.
«بوش» کوچک ،رئیس جمهور پیشین امریکا ،هنگام سفر به عراق ،در  1۴دسمبر  2008میالدی ،در
جریان کنفرانس مطبوعاتی توسط خبرنگار عراقی با پرتاب بوت ،مورد حمله و اهانت قرار گرفت .این
منظومه به همان تاریخ و به همان مناسبت سروده انتشار یافته است و اینک چون تکرار حسن تقدیم می شود:

ظالمی ،خود نگری ،خود خواهی

عاصی یـی ،سنگـدلی ،گمراهی

سـفـری جانـب بــغــداد نـمــود

سـفـر مـعـرکـه ایـجـــاد نـمـود

او که هرجای قدم مانده به جنگ

سخنی خواست بگوید به جفنگ

یا که ایـن بــار به اِغفال جهان

بـاز گـویــد سـخـنـی بـی بنیان

انـدران گـفت و شنید در محفل

شـیـرمــردی بـه غــرور کامل

قــد بــرافـراشته ،فریــاد کشید

حمله آورده و چون شیرغریـد

ناسـزا گفـته ذلیلش می خـواند

بـوت خود نیز به رویش بپـرانـد

بـوت پر هـیبت او سوت زنان

رفـت غـریـده سـوی آن نـادان

بـوت اگرچه بـه سـر او نرسید

سر پـر نخوتـش افـتـاد و خمید
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آری هــرکــار نصـابـــی دارد

گـر زدی مشت ،جوابــی دارد

او که بـا مشت جهالت به عراق

فـتـنـه افگـنـد و جدائی و نفاق

یـا کـه در خـطـۀ پاک "افغان"
کرد بـر پـا ز عــداوت طوفان
صفحۀ ملک به خون رنگین کرد

او چنان کرد و حقیقت این کرد

بــه د ِِر خـلـق خــدا زد انگشت

اینچنین دردهنش خورد به مشت

بسکـه بـیـداد گـری کارش بود

ِلـنگـۀ بــوت ســزا وارش بود

هـر کـه را عـقـل نباشـد کامل
می شود ضربۀ بوتش حاصل

م .نسیم «اسیر» دسمبر  2008میالدی ،فرانکفورت

بــوت گــران بـهـا
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