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تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم  

  

   
   

 !!!خر، خر است

که برای من  "نستانافغا افغانستان آزاد ــ آزاد"مطالعۀ مطالب انتشاریافته در سایت محبوب همۀ ما 

عادت روزمره شده و یا صریحتر بگویم، به مطالعۀ آنها معتاد شده ام، سبب میشود که بعِض اشعار 

چنانچه نوشته های . دست نشر بسپارمه خود را در زمینه های مختلف به یاد بیاورم و مجدداً ب

دون خوف و هراس، که حقایق را ب «ل. آزاد»پرمحتوای نویسندۀ با جرأت و صالبت، جناب آقای 

ه ب هل من مبارزگویان به رشتۀ تحریر در می آورند و من همیشه این نوشته ها را حتی بعضاً 

ر امروز دهم اکتوب. انگیزۀ ارقام این مختصر گردید غرض درک کامل موضوع دوبار مرور میکنم  

تشار یافته است از قلم ب ّران شان ان« خرها و االغهای تئوریسن» مطلب کوبنده و جالبی زیر عنوان

و مثالهائی به غرض روشن شدن انواع خر و االغ زده اند و در ضمن با وسعت  نظری که در هر 

مورد، حتی شعرشناسی در ایشان دیده میشود، شعر مشهور مرحوم میرزاده عشقی را که در اوایل 

ده حیث چاشنی نوشتۀ شان تذکر داه دست میگشت به دهۀ سی شمسی در کابل بین جوانان دست ب

شده است، به تائید نوشتۀ  قبل در اثر اهانتی به من، سروده اینک من هم شعری را که پنج سال. اند

 :پرمحتوای جناب شان پیشکش میکنم

  

 از زر اگـــر کـند،  سـر و افسار، خر خر است      یا از حــــــریر،  جامه  و دستار، خر خر است

 گر جلوه هـــــای جـــــــــــاه  کند  بر سریر ناز      بگــــــذار تا  کند،  چو به کردار، خر خر است

 ور بر غلط  به جــــــــــاه  و مقامش رسانده اند      َدور زمــــــــــــــان و گـنبد دّوار، خر خر است

عـــرعـــر زنـــــد  و یا ببرد بار، خر خر است      بیرون ز بارگــــــــــــــــــاِه خـــــــری پا نمینهد  

 از روی اتفاق به جــــائی اگـــــــــــــــــــر رسد      دربار اگــــــر  بود  وگـــر ادبار، خر خر است
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 بر صدر مجلس ار بنشیند به  صد غــــــــــرور      زین شــــــــیوۀ غلـط، شده بسیار، خر خر است

ــــــــــــر از زبان  دو  سه مطلب آشنا      آیــــــد به گـــوش از در و دیوار، خر خر استمدح خـــ  

 در فصل خــــرنوازی و خـــــرتازی  و خــری      او را ذلیل  و  خــــــوار مـپـندار، خر خر است

نیست، به این کار خر خر استبا پسلـَگ د  به  سینۀ راکب اگــــــــــــــــــــر زند      این جای شکوه   

 در بارگــــــــــــــــــــاه فضل فروشان  روزگار      گفتار خـــر خـــر است و به پندار خر خر است

 در گـیر و  دار سـفـله نوازان چـــــــــــرخ دون      انکـــار اگـــر شود،  وگـر اقرار، خر خر است

ــــــر شکست      گــــــــــردید میر  و  قافله ساالر، خر خر استپای سـمـند  سلسله داران  اگــــــــ  

ندانــــــــــم  ز روی چیست؟« اسـیر» درد دل   

 از خــر،  چه انتظار که صد بار، خر خر است

 

 

(2۰۰۲ــ فرانکفورت ، فبروری « اسیر» نسیم . م)   

 

 
 

 


