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 22/11/2112              م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

  

 توانایی زن!!
 

احساس  روح و ، مصرع یک شعر، آهنگ یک آواز، برگزاری یک عنوان، متن یک مقاله اثر ا  بعض
نگین ، آهوزین م. مطالعه شعربگذرن آ توانم از باشد که به سادگی نمی رنگین می سنگین ومن چنان 

نومبر، چنان  22 سایت وزین افغان جرمن آنالین، در دلنشین محترمه صالحه وهاب واصل در و
ابل ، به اصطالح عامیانه کن استقبال کنمآ شد که با مطالعه مکرر، تصمیم گرفتم از دامنگیر و گیرا

رم را گرفتم که امیدوا اجازه تخمیس شعر عزیز، زورم نرسید، با گرانقدرم ولی جان نوری استشاره و
 تقدیم می شود: وارد نکند که ذیال  ای ، لطمه خانم واهب لطف شعر این جرئت من به کیفیت و

      

 اد میخواهدـفری ه وـالـن ی ازــزنـخـم م راــدل  اد میخواهدـون آبـنـن جــون مــآزم ک درـلـف
 «زن فوالد میخواهدـطاقت من مخ دا ازــخ»  اد میخواهدــرا، بربـد جان مـزن ش میـه آتـب

 «فرهاد میخواهد ۀزهرانگشت من یک تیش»
 

*** 
 م کردـن خون دیده پر چشمم ز دلم را پرغم و  مــرا تــا در شــــمــار ذریــۀ اوالد آدم کــــرد

 «غم کرد غصه و خدا قلب مرا آماج درد و»  ردـم کـاعضای وجودم ذره ای ک نام زن زه ب
 «کنون هرحجره ام ازآن خدایم داد میخواهد»

 

*** 
 تزویرم و چنگ مکره نارسایی ها ب سپرد از  رمـیـنه تدب من کاری بجا کرد وه رم بـنه تقدی
 «تقدیرم توهین کرد و سنگسارزدن،  و ضرب لت و»  ره شیرمـقط رـرورد هــا می پـه چه شیر اگر

 «من ، روان شاد میخواهد چسان با اینهمه از»
 

*** 
 مسما کرد "حوا" و "آدم"نام ه ردی بـم زن و  دای پاک پیدا کردـ، خحرف کن جهان را تا ز

 «مرا قربان فردا کرد امروز و دا دیروزـخ»  نام هستی احیا کرده ، بالمع زاران نسل درـه
 «ن آباد میخواهدــــم ردای طفلم را زـولی ف»

 

*** 
 ا هستمـــیـبـان ا وــیـام اولـقـم زاز وــــه اعــب  به چشمت توتیا هستم  م مبین کاخرـبه چشم ک

 «دا هستمــهم خلقت دست خ ، منمثال مرد»  ا هستمـشـگ ره ا وـمـنـی رهــدگانـراه زنــه ب
 «دمیخواه برباد دنیای من، ولی با دست مرد»

 

*** 
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 کار، هرکس را ی هرـپ که موزون آفریده از  دس راـقـم و ا ـــوانــبازوی ت ازم دست وـنـب
 «خس را زن، آزمونگاهش میان مرد و خدا در»  این مخمس را رد شاعرـچه زیبا میکند این ف

 «ن بنیاد میخواهدـیـنـوان آهـــا تـل بـابـقـم»
 

*** 
 گاهی هم بنام دین گهی ازغیرت و ناموس و  آئین خصلت و ه ام ازـتـت رفـذلـبه چنگال م

 «مسکین اگرخالق زند زخمی به قلب مادر»  نه تضمین نه همدردی و پناگاهی، وپیوند نه 
 «میخواهد استمداد خدا این مادر از زکی غیر»

 

*** 
 صداقت ها این راه کس را نیست مضمون که در  رارت هاـرا رنج مـــم ن صبرـــده دامــــدری
 «با این عدالت ها باوریندارد  «واهب» دگر»   شکایت هافصل  ایندیگران هم بشنو  از «اسیر»

 «میخواهد بند آزاد خود، ز با توانخودش را »
 

*** 
 
 

 «اسیر» نسیم م.
 م2112 نومبر 22فرانکفورت 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

