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 13/11/2018        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 بوت گران بها

 

 

حرکاتی  وشیوه کوچک مزاج بود،  نگاه من ذاتا   سابق امریکا که از کوچک رئیس جمهور «رج بوشجو»

  .دبو هم نفرت انگیز خارجی اش سیاست های داخلی ولحاظ  همان از ، که دیده را به نیکی جلب کند نداشت

ا مجدد آن ب نظرم را جلب کرد که انتشار ،مورد سفرش به بغداد درالبالی ورقپاره ها، مطلبی  از اینک باز

 .دلچسپی نیست خالی از پیشگفتار، برای خوانندگان عزیز،

 در ،میالدی 2008 دسمبر 1۴ به عراق، در پیشین امریکا، هنگام سفر کوچک، رئیس جمهور «بوش» 

ین . اگرفت اهانت قرار مورد حمله و  ،عراقی با پرتاب بوت خبرنگارجریان کنفرانس مطبوعاتی توسط 

  ود:تقدیم می شحسن  چون تکراراینک  ویافته است  انتشارمناسبت سروده همان ه ب تاریخ وهمان ه منظومه ب

 

 یگمراه ،یدلـسنگ ،یـی یعاص     یخود خواه ،یخود نگر ،یظالم

 ودـمـن ادـــجـیه اـرکـعـم رـفـس     ودــمـداد نــغــب بـجان یرـفـس

 جفنگ به دیخواست بگو یسخن     جنگ قدم مانده به یهرجا که او

 انیبن یـب یـنـخـس دــیوـگ ازـب     به اِغفال جهان ارــب نـیکه ا ای

 کامل رورــه غـب یردــرمـیـش     محفل در دیشن فت وـگ درانـان

 دـیرغریچون ش آورده و حمله     دیکش ادــیراشته، فرـرافــد بــق

 دـرانـبپ شیبه رو زیخود ن وتـب     واندـخ یم لشیته ذلـگف زاـناس

 ادانـآن ن یوـس دهـیرـغ تـرف     سوت زنان او بتیـه پر وتـب

 دیخم اد وـتـاف شـنخوت رـپ سر     دینرس او رـه سـاگرچه ب وتـب
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 2از 2

 دارد یــمشت، جواب یزد رـگ     دارد یـــابـنص ارــرکــه یآر

 نفاق و یجدائ د وـنـافگ هـنـتـف      ا مشت جهالت به عراقـب که او

      "افغان"پاک  ـۀطـخ ه درـک اـی  

 داوت طوفانــع ا زـپ رـب کرد

 کرد نیا قتیحق و کرد چنان او     کرد نیخون رنگ هملک ب ۀصفح

 دردهنش خورد به مشت نینچنیا     دا زد انگشتــق خـلـخ ِدرِ  هــب

 وارش بود زاــوت ســب ـۀنگـلِ       کارش بود یرـگ دادـیـب هـبسک

 د کاملـل نباشـقـرا ع هـک رـه

 بوتش حاصل ۀشود ضرب یم

 

 

 

 ، فرانکفورتمیالدی 2008 دسمبر «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـهـا  بــوت گــران
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