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 07/04/2019              ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 !نومیدی
 
 
 

 «سیف فرغانه ئی» اء ازـفـتـبه اق

به حسرت آن صدایی بلند  انسان زنده می سازد تا خاطراتی را در غربت، بعضا   تنهائی در ۀگوش وطن و دوری از

 ن خاطره ها خود را تسکین دهد. آ به یاد آوری از کند و

ن آ یادی از حیث تکرارحسن وه چنین حالتی سروده شده است ب دو سال پیش در منظومه یی را که بیست واینک 

  :فراموش ناشدنی تقدیم می کنم دست رفته و از یخوبی هایروزگاران و 

 

 چمن را چراغان نخواهیم یافت  اران نخواهیم یافتـهـآن ب رـدگ

 نخواهیم یافت وفانـشک درختی رگی نخواهیم چیدـباغ، ب نآ از

 نخواهیم یافت بُستان باغ و گل و  نخواهیم رفت به گلگشت صحرا

 جم وجوش یاران نخواهیم یافت نخواهیم دید تانـزم مســـب رـدگ

 نخواهیم یافت ویران شهر به جز زمین کابل د بهـتـاف گر ذاریـگ

 نخواهیم یافت خندان کسی شاد و سیاه است تاریک وتار گور چو

 پروان نخواهیم یافت توت رـدگ ان نخواهیم خوردـپغمآب  رــدگ

 آن خیابان نخواهیم یافت رـدگ جوالن کنیم باز طاووس اگر چو

 نخواهیم یافت که میکرد احسان یق، صداقت شعارـفـق شـیـرف

 دگرآن دبستان نخواهیم یافت  پدر تاد و مهرـاس رـبه آن قه

 نخواهیم یافتدریغا، که انسان   شده روی کار چندی دیو دد و
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 2از 2

 نخواهیم یافت مهمان بهتوجه    ویـده خــازین میزبانان درن

 توازن به میزان نخواهیم یافت   دـنـداری بل ومــق ــۀلـد پو  ـُ ب

 قرآن نخواهیم یافت به عدالت؟  رآن عدالت کنندـرمان قـه فـب

 نخواهیم یافت کسی را مسلمان  ی استـمسلمان ن پیشتازـای رـگ

 نخواهیم یافت که دوران سلطان  ووزیرآمد ورفت، حیفرئیس 

 ترا جزبه زندان نخواهیم یافت  «اسیر»گوئی، به کابلندتُ  اینب

 ، بن المانم1997فبروری «اسیر» نسیم م.
 
 
 
 
 
 
 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" 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر

 
 
 
 

 دیــو مــینـ
assir_nacim_naomidi.pdf 


