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 ملک الشعراء         

 "اسیر"استاد محمد نسیم  
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Kur   یا اعادۀ صحت گاه  تفریح

 ست که درا رسم چنان .ه مندانی داردعالق خود دوستان و از یهرکس، فیسبُک صفحۀ در

 از، نظم و ان نثرزبه ب طنزها، خاطره ها، ، مقوله هاب ادبی، سیاسین صفحه مطالآ

تبصره هائی  نوشته ها ید یا تردیدتأئ در ،ستاندو و ودشگذاشته می متاخر گویندگان متقدم و

 همچنان چنین تعاملی هم در .دگردمی یا بعضا کدورت خاطر بب مسرت وکه س ،کنندمی

، ، با نوشتن چند سطرباشد صفحه دور ازبه ضرورتی  دوستی نظر جریان است که اگر

هم که فرزندان به آن مرا .کندمی بازگشت تجدید خاطره در رساند وبه اطالع همه می

 .هستم نوشته های خود روبرو یدتأئ و هاست با تردید تیمد از، آشنا ساخته اندصفحه 

 چند روزی درن شد که آ بر ، قراربه توصیۀ دکتوران اواسط ماه می نظر عالوتا در

همان ه ذیل را ب منظومۀ. بگذرانم ،شودنامیده می «Kur  ُکور»که ُمداوا  استراحتگاه  

 :خداحافظی کردم دوستان برای چند روز از سروده ومناسبت 
  

 ریم استـــتک و احترام  از رپ ه ک      تقدیم است  سالم  زیزانــــــــه عب

 تسلیم است عشق و هم دران عطر      محبت است نشان م دران ازـــــــه

 یم استتعظ  به  ساخته روــــف سر      ان دوستان بند استــــــــه پیمدل ب

 تصمیم است ال وــــ، خیودنب دور      ع همدردانـــــــــمج د روزی زچن

 بیم است ود وحشت وــــــــدست آل      زونمــــــــــه قلب محک ،شده چندی

 م استـــرمیت و  ءااعـتن ـورـــدرخ      خونین  دل  اینـــک ، ـفتهران گدکت

 ضربتش نیم است و ـچــیطاقتش ه      نیست م ــــــــمنـظ  رفت او ـد ومآ

 به تنظیم است اارهــــــک  ه درو،ک      اهــــــــــــــرجگفت در ت ـرف دم بای

 تفهیم است م وــــــفه ارچه کـنـم ک      واهم رفتــــشما نخ از رچه دورگ
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 ستبیم ا ور، مایۀـــرف دکتــــــحـ      واهمــــــخرا نمی ود این کارخ ن م

 ـرـــشود آخه میــــــــــتا چ روم می

 تسلیم است  "اسیر"یقت ــــــحق به 

 

 

 ( ع۲۱1۲ می 11 ،فرانکفورتــ  " اسیر" نسیم .م)

 


