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 10/06/2015                        م. نسیم اسیر

 پژواک یادی از

ک بود که وم عبدالرحمن پژواحوطن، مر نظیر بی سیاستمدار و وفات شاعر روز هشتم جون سال

ای  سروده من نیز بود شان مطالب ارزنده نوشتند. یاده ب ن جرمن آنالیناسایت وزین افغ ن دردوستا

 مجله وزین آئینه افغانستان انتشار در موقع آن درادبی که  مرد سیاسی و رثای این بزرگ دارم در

    :شود تقدیم مییافته بود، 

 

 ادراک نیست رـ، ما را اگبلند آوازه ای وـت

 خاک نیست رـنور! جای تو، به زی ای تبار

 که خاک آخر بلندی های رفعت پا گزار بر

 ود پاک نیستـآن وج وجای آن روح بزرگ 

 ردم میخوردـم بس مغز سر، دو مارچون  دهر

 ی ضحاک نیستـمصاف افع درـانکاوه ای 

 آزردگان بر مهر ن دالن وـیـخون رـم بـرح

 سفاک نیست ، سفله واتـبـی ثـرخ بـچ کار

 جومـی آرد هـه مـانـاکـب یـداد، بـیـب رـلشک

 باک نیست میرش کند، ازمرگ وخانه ویران می

 وی مستمندان می کشدـمستی به کش بدـرخ

 فتراک نیست سو، رحم در مست می تازد بهر

 رـیـما بگال احتساب ـیـخ محتسب! دست از

 زم نشاط تاک نیستـب ی وـام مـآن ج دیگر
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 رگ دوستان ــ، بعد مدگانیـن زنـاصل ایـح

 دل غمناک نیست زـج زن نا تمام وـح غیر

 دانشمند رفت« پژواک »ادب  ل پربارـنخ

 ستدل صد چاک نی از غیر غنچه را درسوگ او

 وهـد به کـچـیـا نمی پـم زـجـع گفتمش آواز

 نیست «پژواک» رـا را دگـیا ستیغ آرزوه

 شویم ارچند محزون تر ،«اسیر» سیه روزان ما

 الک نیستـدل اف ی درـا را مقامـم ۀـالـن

 

 بن المان 95 جون12 «اسیر» نسیم م.
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