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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Social اجتماعی

  

  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴  آگست  ٢٣       
  
 

   

  !!غروب آفتاب دران
  »ھزار توئی«بود شاعر، آن  ھزار اگر      توئی  سازگار ،ھمه عشاق اطرـــــبه خ

  توئی ديده يادگار در ن وـــــبه سينه ساک      دل  اما نميروی از رفته ای، رچه ــــاگ

  توئی مزار سنگ سر وـخموش خفته، چ      دل آخر صد ھزار حيف که با زارــــــھ

اگست، غرض ١٩، اين رثائيه را شام »سيمين بھبھانی«مرگ بانوی غزل  با پخش خبر

 نظر فيسبُک اظھار مرگش با نوشتن مطالب ارزنده در اندوه دوستانی که از راک دراشت

گرچه دوستان از آن به نيکی استقبال  کردند، اما خود متوجه . ميکردند، ارتجاالً سرودم

اما خرسند . گرديدم که آنچه شايسته و درخور مقام بلند خانم سيمين است، اداء نشده است

جمع دوستان سوگوار، يادی ازين خجسته بانو کرده ام، که روحش شاد و از آن که در 

  .يادش گرامی بادا

اينک سرودۀ مذکور را بعد از آرايش و پيرايش به غرض يادبود و ابراز تسليت و تعزيت 

  :  به دوستان و جامعۀ فرھنگی دری زبانان تقديم ميکنم 

  سنگين است  رنگ و آسمان تيره      مرگ سيمين است آواز ک ـــــاين

  جبھه پرچين است چھره پرکين و      دارد  دگر ردشـــــــگ اگر چرخ 

  غمگين است ال وــھمه افسرده ح      بارندديده ھــــــــــا  سيل اشک مي

  شيرين است ح وـ ملي المشــکه ک      وشنوای باغ ادبــــــــــــــخ بلبل 

  ايش آذين استـرھــــــشع از دفتر      پرشور ای اوــــــنغمه ھ  از سينه
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  خونين است و  وارـــديده ھا سوگ      صد افسوسه ما ب ع ــجم رفت از

  اين است ارـبک      شيوۀ  چـــــــرخ نازيری نيستـگ اين سفر زـکحيف 

  "يراس" کسی نام برده ايـــــــــم از

  زرين است امش بلند وــــــــکه مق

  

  

  ) ع٢٠١۴ آگست ١٩فرانکفورت، ــ ) اسير(نسيم . م(

 


