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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

در جست و جوی صلح!!
شورای عالی صلح در وطن ،با تشکیالت وسیع و مصارف گزاف ،با سیر و سفر های متواتر و متوالی ،متأسفانه تا
هنوز نتوانسته است مرجع با صالحیت و با صالبتی را از طالبان ،یا منابعی که طالبان از آن رهنمایی و تجهیز می
گردند ،سراغ و اقالا الفبای مصالحه را در صحبت آغاز کرده باشند ،تنها با وعده ،وعید های دروغین مقامات پاکستانی
اکتفا کرده ،خود را خوش و مردم را امیدوار می سازند.
طالبان بال وقفه ،و حتی می توان گفت همه روزه در مرکز و والیات حادثه می آفرینند و بال درنگ مسؤولیت آن را
بر دوش می گیرند ،چنانچه حوادث چند روز اخیر در کابل و والیات شاهد این مدعا می باشد.
شعری به همین مناسبت که قبالا سروده شده است ،تقدیم می کنم :

نامی از صلح نگیرند که ننگست هنوز
صلح گویند و درین غمکده جنگست هنوز
شهد جویند و درین کـاسه شرنگست هنوز
دیــــدۀ مهـر و وفـــا تیره و تنگست هـنوز
چهرۀ صدق و صفا بــاخته رنگست هـنوز
راه پر پیچ و خم و پر ز فـراز است و نشیب

پای ایــن راحله ،در قـــافله لنگست هـنوز
کــوه ،پــر حادثــه و بــادیــه هـم طوالنی
بـحـر ،طـوفانی و در کـام نهنگست هـنوز
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شـهـر پــرغلغـله و قــریه و ده وحشت زا
بیشه در پــنـچــــۀ خونـبـار پلنگست هـنوز
مـی وزد بـــاد مخالف بـــه فـضای مـیهـن
آسمان تیـره و تاریک و دو رنگست هـنوز
نخـل این باغ ز سرچشمۀ دشمـن خورد آب
جنگ این قـوم به تحریک فرنگست هـنوز
کام ،شیرین نــتوان کـرد بـه نامـیـدن قـنـد
سـیـنـه آمــاجـگـه تـیـر و خـدنگست هـنوز
کس بـه کس دست مـؤدت ندهـد ،حیـرانـم
نـامی از صلـح نگـیـرند که ننگست هـنوز
سعی کردند که یـاران هـمـه یکرنگ شوند
اسـفـا رابـطـه هـا شیشه و سنگـست هـنوز
مـن و تــو منتظـر صلـح ،دریغـا کامـروز
هــمــــه در معرکۀ جنگ و تفنگست هنوز
دل چــــه بندیـم بـه وسواس سیاست کانجا
گفته هـا جمله تهی مغز و جفنگست هـنوز
التفاتی بـــــه «اسـیـر» قـفـس اصالا نکنند
بس که صیاد به تمکین و درنگست هـنوز
م .نسیم «اسیر»
بن 22جون 1998م

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می
توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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