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 04/06/2018                 ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 دیگرچه بنویسم
 

ت سا مدتی ،می سپارند، اما خود صفحه به نشر من در مطلبی از روز هربه ذوق خود  ،چه گردانندگان فیسبوک گرا

دوست محترمی، سرزنش وطن، موضوع تازه ای تقدیم عالقمندان نکرده ام.  سراسر وجود وقایع دردناک روزمره دربا

 د:گذرتان می نظر این سروده را تهیه کردم که از ارتجاالا  نیزمن سهل انگاری ساخت. و کنان مرا متوجه این کوتاهی

    

 
 

 نوشتم بارها وصف وطن، دیگرچه بنویسم

 زاوضاع نوین، عهد کهن، دیگرچه بنویسم

 میهن د  ــب نیک و بنوشتم از تم وـگف ررـمک

 محن، دیگرچه بنویسم شد با صد سخن تکرار

 «امان هللا»و «میرویس»و «احمد شاه»ز و «محمود»ز

 دیگرچه بنویسم چون جان دربدن،که هریک بود 

 کودتای خانه ویرانکن نوشتم اینکه بعد از  

 چه بنویسم غرق لجن، دیگر وطن شد تا گلو   

 دـران شـبنیاد نظام ملک وی، ورـهفت ث ز   

 بنویسم رسن، دیگرچه و زنجیر و بند به قید و   

 ردم را فراری کرد ــه مـبیگان رـوم لشکـجـه

 زن، دیگرچه بنویسم و مرد پیر، طفل و جوان و

 ق، کاخ ستم بشکستـردان حـنوشتم همت م

 ن، دیگرچه بنویسمخواند خویشتن را تهمتکه می
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 زدتنظیم جهادی، نظم برهم ، هشت ثوربه  

 وجنگ تن به تن دیگرچه بنویسم زخود خواهی

 یک قدرت افتادهـۀ نجـپ نوشتم این جهان در

 که می گوید زآقائی سخن، دیگرچه بنویسم

 سرزمین خود رـذیـان نا پـم درد درمـوشتـن

 دهن، دیگرچه بنویسم هر قومیت از شعار

 یــلـدت مـوط وحـسق م داستان ها ازـنوشت

 بنویسمچه  چمن دیگر تاراج خزان اندر ز

 حکم غیر داعش به و حقانی  نوشتم، طالب و

 بنویسم چه کفن، دیگر و گور جز چه آوردند

 دیده ها کوراست سنگ و نوشتم اینکه دلها همچو

 چه بنویسم فن، دیگر و مکر در همدگر همه با

 وزونــنصاب زندگانی های نا م نوشتم از

 بگویید ای نوا سنجان به من، دیگرچه بنویسم

 بنوشتم رارـنوشتم، قصه ها تک نوشتم، هی

  منن دیگرچه بنویسملازین بهترمگر، یا ذوا

 غربت هشدرگو رنج وغم «اسیر»نوشتم از

 دیگرچه بنویسمکه می نالد به سودای وطن، 

 

 

 

 ع، فرانکفورت18 می 1۹ «اسیر» نسیم م.

 

 

 
 

 


