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 در بـیـن دو شـیـطان !!
 
 

 

سفر های بی نتیجه  که من به این همهم ته ام، باز می گویم . باز می نویسبار ها گفته ام و نوشچه  چنان

نوع در رد این طفل بد آموز و خوشباور ما همان، طین همان اند و زیرا شیا رهبران ارگ چندان باور ندارم

 هم شعری دارم که از نظر تان می گذرد: ها به چپ و راست و باال و پائین سفر 

 
 

 تاده و دوران غلطگـــــردش دنــیـا غـلـط اف

 لط، پایان غلطتـا نظــر وا می کنی، بـاال غ

 د بر فرق ماــان سنگ مـالمت می زنآســم

 رفتار و این جوالن غلط کج افتاده این بسکه

 

 هر خانه شد ۀا قصانی مبـــی ســـر و ســام

 ن سر و سامان غلطا و تماشا کچشـــم بکشـ

 ویند با ما از دروغ و از ریاستگ هرچه می

 ته و آسان غلطایاب و مشکل گشـراستی، نـ

 

 و و دد افتاده استهـر دی ۀکـــار هـا در پنج

 وده و دیوان غلطدفــتـر ایــن دیــــو هـا بیه

 م بظاهر بهر صلحــی آیــنـد گــردهبـــاز م

 انگلیس همراه پاکستان غلط یک دو شیطان،
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 هر دو با ما عهد و پیمان بسته اند ارها اینب

 ای دوستی پوچ آمد و پیمان غلطوعـــده هـ

 ردم فریبباور ما می خورند ه مردم خوش

 ا زبان چرب و نرم این دو تا شیطان غلطب

 

 رما دست الفت می کشند اما دروغبــــر س

 طان غـلحبت می فشانند گوشۀ دامـبــــــا م

 ر نبض خموش ما نهاده چون طبیبکلک ب

 وب می دانند درد ما، مگر درمان غلـطخـ

 

 ا دادنــد مردم در رِه صلح و سالمکشته هـ

 بند کوس جنگ، درهر آن غلطودشمنان ک

 «اسیر»نیست امیدی  زین تمام رفت و آمد،

 این پایان غلطچون غلط آغاز گردیده است، 

 

 «اسیر» م. نسیم 
 م2013اکتوبر 28

 فرانکفورت
 

 

 

       


