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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

چــه فـرق؟؟!
دوست گرانقدری ،شعر پرمحتوی و دلپذیری را به عنوان باال از طبع جناب «ضیا رفعت» در صفحه فیسبوک با من
شریک ساخت که از مطالعه آن خیلی لذت بردم .با اظهار نظر مختصری بداهتا مصرعی به همان قافیه و ردیف به
خاطرم رسید که بعدا با ایزاد چند بیت ،سرودۀ ذیل تهیه شد که از نظر تان می گذرد:

فرق ها گفتی به من ،آخر بگو دیگر چه فرق
در تفاوت هـای دنیا بیـن زور و زر چه فرق

زوراگر سر بشکند ،زر نیز سنگر بشکند
گر به زر ،یا زور بگذاریم هرجا سر چه فرق

کافـر آتش می زنـد ،مسلم نمایـد انتحار
قصه کشتار است ،بین مسلم و کافر چه فرق

مـدعا تسخیر ملک ماست در چنگال غیر
سر فرو کردن به «گوسپادین» و یا «مستر» چه فرق

دوش مال بر سر منبر ز محشر قصه خواند
صبح و شام ملک ما با صحنه محشر چه فرق
«چشم اگر بینا بود هر روز روز محشر است»
اینسخن در پیش چشم و گوش کور و کر چه فرق

«داعش» از ببریدن سر ساخته کلـه منار
خانه ها را ساخته «طالب» اگر سنگر چه فرق
«عین» و «غین» از وحدت ملی سخن گفت و نشد
«ف» و «قاف» و «کاف» اگر آید درین کشور چه فرق
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

یا «سپاه پاسداران» ،یا که «آی .اس .آی ».شوم
بشکند هر روز در هر گوشه پا و سر چه فرق

«کوریا» در شرق اگر قـدرت نمایی می کند
جهل ،جهل است ار بود از باختر ،خاور چه فرق
«طالب» و «داعش» که خود بار جهالت می کشند

در دنائت در میان این دو تا با خر چه فرق
یار در هر حال دارد مهربانی ها «اسیر»
دور افتادیم از پیری ،گر از دلبر چه فرق
م .نسیم «اسیر»  ۵سپتمبر1۷م ،فرانکفورت
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