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 14/05/2016                   م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 امروز!! بشر

  مطلعه جوانی های ما، شعری ب در

 می بینم قمر دور این چه شوریست که در

 می بینم شر تنه وـف از رـاق پـهمه آف
 

 بین عوام شهرت داشت. به نام حافظ شیرازی در

ن آ خود را در ـۀدگی جامعـشرایط محیط زن ن استقبال وآ از زـن نیـم

 رـاعش از رـن شعـد که ایـنـتـق دریافـیـتدق اهل تحقیق و ودم بعدا  ـده بـگنجان

  ده است.ــآورده ش "ظـافـح"وان ـدی در ا ـ تباهـاش و رـدیگ

به اجازه تان سروده استقبالیه  و احوال بشر گویایی است از شعرهرچه باشد، 

 یک بیت به شرایط وطن تقدیم می کنم:   خود را با افزودن

  
 

 می بینم «شر فتنه و» هرچه می بینم ازو  می بینم ه بشرـیرت بـم بصـن که با چشـم

 می بینم ه خطرـه بـواجـکه جهان جمله، م  رـنحسی زده س ۀارـیـثابت اینست که س

 می بینم درـن صحنه بـای آرامش ازیـپ  دت ندهدـؤدست م رب دگرـرق با غـش

 می بینم رق ضررـغ وـهمه را تا به گل  گردون، اما که ز سود ها می طلبد هر

 می بینم رـتـب روزـدی روز، زـوضع ام  ج حیاتـان نشود رنــمشکل اینست که آس

 بینم می رـنه اث دت، نه نشان وـوح من ز  ن گشته بلندــه وطـب« دت ملیـوح»نغمه 

 می بینم درـچق رـدستگیری نکنند، ه  پسران دران ازـا پـدران، یـپ پسران از

 بینم می، کرده ـا شـگوشها را همه یک ج راه حقیقت شده کور دیده ها را همه در

 می بینم همه را مست سفرسوی قمر نیفشانده، مگر مهر به زمین دانه ای از
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 2از 2

 بینم می که به خربیخبری ها  چه عجب  علم کند مشق تباهی به جهان آدم از

 می بینم سگ مردم به فلک ها شده بر  تالش نه ایستد ز باز تو سگ نفس من و

 «اسیر» توزمن می طلبی قوت پرواز

 من به بازوی زهم ریخته پر، می بینم

 

 ش، کابل عزیز36جدی22«اسیر» نسیم م.

 

 


