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 14/01/2016               م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در غربت
 

 رهم!!د   فکر

 خاطرات گذشته از
 

 کابل عزیز نه سال پیش در ای نظرم را جلب نمود که پنجاه و قپاره های گذشته، منظومهور در

دامان  درخاطره ها چون دوران خوش  معلوم نشد.  سرودن آن برایم ۀسروده شده  است، اما انگیز

 به این وسیله تقدیم می کنم:    ،زنده می سازد وطن را

 

 رم یک قلم شدمخود برون به ذوق د   از دمـرم شد   رـشکسته به فکم ـلـچندی ق

 کم شدم ه آرزوی بیش وـم بـک یک بیش و سودای زندگی  و ود بیش ازین سرـکم ب

 شکم شدم سیرکردن نفس و رـفک در  تالش  د، ازـران آمـم دگـرشکم به ا شک

 مم شدـوغ ی این رنج ـچندی پی تالف ردش دوران کشیده امـگ ا زـج هـبس رن

 م شدمـــنع و ال خامش نشسته، منکر تشویق وانتقاد وشعرگوئی  و ازشعر

 م شدمـبردن این بارغ ،تالش اندر ودـم فتاده بــیک بارعایله چو به دوش

 پرالم شدم و غصه  دستش گرفته پر مکتب روانه بود برهنه بهکه پا یک  آن

 ، چم رفته خم شدمدامنیا پاره پاره ب ن نداشتـه لباسی به تکهن که دیگریبا 

 حشم شدم فکرخویش صاحب جاه و بر رــحسد، مگ نبردهق ـاحتشام خل بر

 هم محترم شدم و کجا معزز هر در دتیــ، مم آوردهـهـزحمتی ب ـهولی بـپ

 ا به هزاران رقم شدمـدعـدرراه م ده و شیرین چشیده امـ,تلخ دی بسیار

 درپای خم به آرزوی خام خم شدم نرگس مخمورگلرخی شب ها به یاد
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 2از 2

 هم آهنگ جم شدم گرفته،کف جامی به  دلق کرامات سوخته خراب و رند و

 م شدمـب و رـزندگی رقم زی با ساز نشیب زمانه را و رازـــم بسی فــدی

 دم شدمـخیالی ع وا وـای وا که دره معنی گریختم به ماده ز وســبا این ه

 ستم شدم رنج و ـۀبرجان خویش مای رون کرده عاقبتـیم خویش بـگل پا از

 سم شدمراه  دگر به پختگی، در بار دیدم که این هوا وهوس، فکرخام بود

 ودم، اکنون علم شدمـتاده بـپا ف از انتقاد دوباره ره نقد و ن وــاین م باز

 م شدمـبه مانند ب ارـیـت اده وــآم به روی شان بازعیب خلق بگویمتا 

 م شدممنسج و منتظمدوباره اینک  ای رشوه خوارپرحذرازگفته های من

 ادـــقـتـان م بازـنـم که کـلـبرداشتم ق

 دودم شدم زـتی خنجر «اسیر» گویا

 

 «اسیر» نسیم م.

 م1965 ش،  1۳۳۵حوت 2

 کابل عزیز 

  

 

 
 


