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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

آنجا که از هـر چون و چند" ،هللا اکبر" شد بلند
دودی ز مجمر چون سپند ،از جان نثاران یافتم
سوم حوت  1358هـ شمسی ،روز رستاخیز حق بر باطل ،روز قیام ،روز جانبازانی که هللا و اکبر گویان لرزه بر
اندام کرملین نشینان جهانخوار دو سیهۀ شوروی و نوکران سر سپردۀ ارگ کابل [باند های خلق و پرچم شان] افگنده
و با دستان خالی ،اما با قوت ایمان در صف دشمن تا به دندان مسلح ،سینه سپر ساخته ،جان های شیرین خود را
قربان نوامیس ملی و آزادی میهن خود نمودند ،اینک بیاد آن روز حماسه ساز شعری تقدیم می کنم:

امشب دل افسرده را در سـیـنه گریان یافتم
در نغمه های خـفـته اش سوز فراوان یافتم
آن دل که آزارش نبود ،کاری بهرکارش نبود
جزعشق سرشارش نبـود اکنون پریشان یافتم
پـرسـیـدمش از درد او ،از آه درد آورد او
در رنگ و روی زرد او ،رنج نمایان یافتم
گفتا که این درد و محن ،درد عظیم است و کهن

درد شـهـیـدان وطـن ،با قلـب لــرزان یافتم
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

میسوخت چون شمع نهان ،میگفت با اشک روان

کان خطۀ جنت نشان ،یک باره ویران یافتم
آنجا که باغ و راغ بود ،چشم و چراغ باغ بود
در سینۀ گل داغ بـود ،خامـوش و بیجان یافتم

در روستـای روشنان ،رفتـم سراغ دوستان
نه دوستان ،نه بوسـتان ،نه آن گلستان یافتم
رفته بهر سو در طلب ،با عالم عجز و ادب
نـه آن شبستان طــرب ،نـه آن دبستان یافتم
هرسو به شور و سوز وآه ،پیمودم از اندیشه راه

هر جا که بگشودم نگاه ،گور شهیدان یافتم
آنجا که از هر چون و چند" ،هللا اکبر" شد بلند
دودی ز مجمـر چون سپند ،از جان نثاران یافتم
در جست و جوی سالکان ،در عاشقان و عارفان

چون آب در هر سو روان ،نه این و نه آن یافتم

درالنـــۀ آزادگان ،از فـتـنــۀ همسایگـان
نقش قـدوم بردگان ،زنجیـر و زنــدان یافتم
بـزم ستـم انــدود را ،رزم زیـان و سود را
اجرام پشم آلود را ،هر سـو به جوالن یافتم
آنانکه در کشور «اسیر» سنگین دلند و سختگیر
هم خود سر اند و بد ضمیر ،هم سست پیمان یافتم
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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!

به مناسبت قیام سوم حوت  1358کابل
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