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 وطن!! یاده ب
 

 ۀ غین انسان را به یاد مقول راست آقایان عین و سفرهای چپ و

 «رداختیــپ زـیـن آسمان که بر  ساختی زمین را نکو کار تو»
 

 :بیت، می نویسم با دستبرد در به اجازه شاعر می اندازد که من

 «چه پرداختی از سفر و به سیر  چ نشناختیـیـن هـدرد وط وــت»
 

، مجلل و خوش بینی ها، صرف مهمانی های شاندار ها و صدا و پلوماسی با سریها تحت شرایط د من این سفر به نظر

  اوصاف متعدد، پایان می یابد. ووعده وعید ها با گرفتن القاب  با امضای چند قرارداد و شروع و

مانی ز ۀبخصوص درین بره کنون و ست جدا گانه که ما تاا به وعده وفا می کنند مطلبی اینکه دولت های متعهد چقدر

نی غنی، با خوش بیاشرف مقرری آقای  بعد از جمله وعده های دولت پاکستان که با اولین سفر با آن برنخورده ایم، از

 زسفانه اأصلح که مت ۀهمکاری با پروژ نظامیان پاکستان ادامه یافت، اما در یب، سفرهای مکرربه تعق و تام آغاز

 نگ لباس ور نشده اند، بلکه با تغییر مذاکره حاضر میز برستان، طالبان تا کنون نه تنها مکارگی دولت پاک شیادی و

 گروگان گیری های شان افزوده گذاری و ویران کاری، انتحاری، بمب به سیاه، پیدایش جنبش داعش بر دبیرق سفی

  شده است.

وطن جان بی گناهان را می گیرد، بی عاطفه ترین  کنار هر گوشه و در روز حوادث خونین، بال انقطاع که هر

 صدایی بلند کند.  مردم بی دفاعش بیفتد و و یاد آن ویرانکده ه می آورد تا ب احساس را به شور

 گذرد:   تان می نظر ازست به یاد وطن که ا سروده ای

 

 که بود نست، همانستهما وت ن باعشق م    تپانست که بود تو رم بیدل به ب ای وطن!

 نزدیک چنانست که بود وـته م بجان دل و    دورم، اما دامان تو ست ز چه عمری گر
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 ده روانست که بوددی ل ازدچنان خون هم    داج تو شدم از چشمم کهاشک می ریخت ز

 ودست که بـانـدا، ورد زبــح خـیـد تسبـعـب    نوط امای م وای تـبزی وش وام خن رـذک

 ودـت جانست که بـزهـهمان ن وـود تاد بی    ی بخشدان مـج وـنای تـرده را ذوق تمــم

 که بود رمه شبانست درین گرگ خونخوار    زدی ریی گنهان مـون دل بــفس خـن رـه

 ودب ست کهـردانـی خف بـکـه اختیارت ب    نیست کسی آگه وـون تخه ه برقدل غ از

 همانست که بود وـکه درد ت دم امروزـدی    دـنـداوا نکــــــه م  ــــبیگان وـا، درد تـفـاس

 رانست که بودـیغ ب  ت همانکفم شعر،  در    واهانتد خه بحمله ب از دست نگرفته ام

 نبرند به غربت وـت «اسیر» نامی ز بیتو

 نشانست که بود نام و بی ن همان شاعرای

 ، فرانکفورت2014سپتمبر 7              «اسیر» نسیم م.

 

 
          

 


