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 29/01/2020                        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 ریش!!!  از تشویش 
 

 ، شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری،«منطق الطیر» هائی از به عنوان داستان «خلیل هللا معروفی»عزیزالقدرم  ۀنوشت

مرا به یاد منظومه در وبسایت عزیز آریانا افغانستان آنالین ، 20جنوری2۵یافته  ، انتشار«تشویش ریش اسباب» بخش

 تشویش از»نام ه بکابل،  درهای تنظیمی یخن دریدن  و جنگ اثر در هشت سال قبل ای انداخت که پوره بیست و

 :تقدیم می شودمحترمانه اینک با آراستن وپیراستن مجدد، که سروده شده است « ریش

 

 ریش نباشد ره اگــــلـک ه درـــــگویند ک

 ره خویش نباشدــــــده گشای گـقـکس ع

 ویران ن کشورآ در مـیدید د وـریش آم

 تشویش نباشد ۀـایــم ـزجه ب مــکاین پش

 ردمــم دل غمدیده مـــه زخــاین رشته ب

 ریش نباشدتخ و ودهنمک ســ از رـیــغ

 دویی نیست ی ورنگ الم دومشرب اس در

 نباشدزین جمع کسی نیست کش این کیش 

 دــام گــرامی مجاها نـصطبه بــبــــــرم

 لـی بیش نباشدــون نیک ببینی ، دغـچــ

 ی اهل وطن نیستم بیچارگـغـ کس در

 ی تسکــیـن دل ریش نباشدــپـ کــس در
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 2از 2

 ق خــــدا حکـمروائی به عدالتلــخ ربـ

 دراویش نباشد ـلت ایـن خــیخـصـل در

 ، شکایتشکوه چه کنمچپاول  و ورچ از

 نیش نباشد از زـجه ژدم صفتان را بگـــ

 نگری هاست خود ، اثرسرخ سیه و رکف

 پیش نباشد ، پس وــداونــدزد خـنــکس 

 انسان ود جوهرـتقوی که ب ۀـوشـتـ زجـ

 ش نباشدـدروی ز ودارا  ز هـآفسانـ

 نی بگذر، تاجک وپشتونسـ ه ویعش از

  بیش نباشد سخن سفسطه ای و رفاین ح

 انی مردممــلـمس اره مــعـیـکـ هشـــدار

 کیش نباشد ه وـلـسـ ول وکـپ و زارایـــ

 که نوشست مپندار ،دستکه دهی  را هب

 نیش نباشد وشش اثره نـبـ هک بــنــگـــر

 باش کمین کرده خبر وت شکار رکـف در

 و میش نباشدرگ است ببین، دشمن تگــ

 وشتیمن راست نــخحـقـیـقـت سـ راه در

 ش نباشدـویتشـ وـه دیشـهـیچ کس انـ از

 دـاهـمج ود کارـبـم نـیـواری تنظـخـخون

 ی بیش نباشدـاین گنه «اسیر»هشدار
 

 ، بن المانم92نومبر 22 «اسیر» نسیم م.

   ******** **** 

 تذکر:
متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می هرگاه خوانندگان محترم 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر

 
   

 

 
 تشویش از ریش


