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 02/02/2016             م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 امروز بشر
 

  مطلعه جوانی های ما ، شعری ب در

 می بینم قمر دور این چه شوریست که در»

 «می بینم رـش فتنه و از اق پرـهمه آف

 بین عوام شهرت داشت. به نام حافظ شیرازی در

 اهل تحقیق و بعدا   ن گنجانده بودمآ خود را در ه  شرایط محیط زندگی جامع ن استقبال وآ از من نیز

  وردهآ دیوان حافظ در اشتباها   و دیگر شاعر از تدقیق دریافتند که این شعر

به اجازه تان  و احوال بشر یی است ازگویا هرچه باشد، شعر .شده است

   : ه استقبالیه خود را تقدیم می کنمسرود
 

 

 می بینم «شر فتنه و»هرچه می بینم ازو  می بینم بصیرت به بشرشم ـن که با چـم

 می بینم واجه به خطرـ، مکه جهان جمله  رـنحسی زده س ۀثابت اینست که سیار

 می بینم درـپای آرامش ازین صحنه ب  دـدت ندهؤدست م شرق با غرب دگر

 می بینم غرق ضرر همه را تا به گلو  گردون، اما هرکه ز طلبدسود ها می 

 می بینم رـبت روزـدی روز، زـوضع ام  ج حیاتـان نشود رنـه آسمشکل اینست ک

 می بینم درـچق رـگیری نکنند، ه دست  پسران دران ازـدران، یا پـپ پسران از

 را همه یک جا شده کر، می بینمها گوش  راه حقیقت شده کور را همه دردیده ها

 می بینم وی قمرـس همه را مست سفر  نیفشانده، مگر رـمه زمین دانه ای ازبه 

 که به خرمی بینم بیخبری هاچه عجب   ی به جهانـد مشق تباهـنـکم ـعل آدم از
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 2از 2

 ا شده برمی بینمـسگ مردم به فلک ه  تالش ایستد ز نه باز تو سگ نفس من و

 «اسیر»زمن می طلبی قوت پرواز تو

 من به بازوی زهم ریخته پر، می بینم

 

 ش، کابل عزیز 36 جدی 22 «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 


