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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

بد سرشت!!
در برگزاری هفتادمین سالروز تأسیس پیمان ناتو در کانگرس امریکا ،منشی پیمان مذکور ضمن دیگر مطالب والف
زنی ها از مؤفقیت در جنگ ها ،از پروسه صلح با طالبان نیز یاد آور شده و تأکید کرده است که دستاورد های هژده
ساله در بخش حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان باید در نظر گرفته شود و همچنان خواندم که در ولسوالی های
تحت تسلط طالبان در غزنی ،قوانین شرعی بر اطفال مکتب و زنان مسلط است.
همچنان در حمله اخیر در ولسوالی های بادغیس تعداد کثیری از مردمان غیر نظامی و بی گناه را به قتل رسانده و
تعدادی از قوای امنیتی را به گروگان گرفته اند.
طالبان که چون گرگان درنده جز به حمله و کشتار ،دریدن وغریدن به چیز دیگر فکرنمی کنند ،باوجود مذاکرات
صلح ،دست از حمله و انتحار و انفجار و کشتار بیگناهان برنمی دارند .نشر این دو موضوع متضاد مرا به یاد
منظومه یی انداخت که سال ها قبل با تضمین یک بیت از بوستان حضرت شیخ شیراز "سعدی" ،سروده و انتشار یافته
است .اینک با پیراستن و آراستن یکبار دیگر تقدیم دوستان می کنم:

به گرگی بگفتند ،ای تیره رای

ز آزار مردم چه بردی ثمر؟

چه الزم که خون کسان ریختن

به شهر و دیار و به کوه و کمر

شده خانه ها از تو ویران بسی

و یا دیده ها از تو در اشک تر

بسی مادران کـز تو دارند داغ

به دل کز کنارش ربـودی پسر

گهی رمه را می کنی تار و مار

گهی بره را می براری جگر

گهی می روی در صف قافله

گهی می پَری بر سر بام و در

گهی می ُکشی ،گاه خون می کنی

به صد گونه تزویر و مکر و هنر

دل هیچکس از تو آرام نیست

بنی آدم و گاو و گوسفند و خر

شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

چو تو خیره سر هیچ مخلوق نیست

که بر وی سخن را نباشد اثر

چه خوش گر به مردم بیامیختی

زدی لقمۀ خوش زخوان بشر

بگفتا ،کنون ،وقت گفتار نیست

ببین رمـه ام دور شد از نظر

مجـالــم بــده تا شکاری کـنـم

که ناید چنین طعمه ،چنگم دگر

ازین بـهـتـرم روز نـایــد بــه دست
که چوپان به خوابست و سگ بی خبر

+++
(درختی که تلخ است وی را سرشت)

اگر ز آب چشمت نمائیش تـر

(همان مـیـوه تلـخ بـار آورد)

نخواهی چشیدن ز بارش شکر

ز بـد طینتان مهربانی مخواه

که بـد را نـبـاشـد زنیکی اثـر

به گفـتار نیکو نگردد درست

کسیرا که بنیاد خام است و سست

م .نسیم (اسیر) 22قوس  33ش ،کابل عزیز

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای "کلیک"
بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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