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 06/01/2019        ملک اشعراء محمد نسیم اسیر
 

 !وطن بهشت عطر
 
 
 
 

دد به تبریکی مج اظهار عیسوی را به من تبریک گفته اند و دوستان بزرگواری که حلول سال نو عرض شکران از با

« بیدل»ت ابوالمعانی غزل واالی حضرقافیه  وزن و ازبه پیروی  سال، آغاز اولین منظومه میهنی را که دراینک همه 

 که می فرمایند:

 رارب موجه دریای رحمت  است یا رـیـثأچه ت
 

 سو، سوی تو می آید ندارد هیچ که هرکس رو
 

ه ب ن معذرت می خواهم. آ من ازهم اکنون از توارد باشد و لمات درشاید بعضی ک و ه استترتیب گردیدبه یاد وطن 

      :تقدیم دوستداران وطن می کنم سال نو ۀحیث تحف

 

 دیآ یتو م یکو از کوه و بهشت از عطر وطن!

 دیآ یتو م یوـآورم، ب یان مـزب ل برـگ اگر

 گلدانست بیز شهیعشق تو هم یشب بو گل

 دیآ یتو م «یشبو» یدماغم بو شب ها در به

 ستین «انتیمول یجو یبو» قتیحق در اگرچه

 دیآ یتو م «یآمو» و «هلمند»و «بریخ» ادمی به

 «بابا» دامن ی، صفا«هندوکش» کوه غرور

 دیآ یم تو «یوـلـغـن دـنـب» آبشار نارـک

 قدس ثیخوانده بودم درحد آب کوثر کالم

 دیآ یتو م یجو شاخه و هرطرف در دمید چو
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 2از 2

 ن پغمانـدام در«  اـهـچشمه دالک » زالل

 دیآ یتو م ینویم رحمت ز ۀموج سانه ب

 دارم ه سرـب یافتخارات انتیبام و خـلـب ز

 دیآ یتو م یخوشبو عطر «وایهر» و «ریپام»ز

  طبعم را شکسته دست بد خواهان ینایم اگر

 دیآ یتو م یسو خوش که از یامیپ شاد از دلم

  یتنهائ پنجه اندوه و سر که در ییشب ها چه

 دیآ یتو م یپواتک درو  وجو  جست در دلم

 ردــــم کــغ ۀناخلف، آغشت گانیهمسا ترا

 دیآ یتو م یوـپهل اری غم ازکه  درد آور چه

 ستیبدن باق نفس تا درافتاده،  دور چه اگر

 یدآ یتو م یدعاگو و یسخنگو وـت «ریاس»
 

 ع، فرانکفورت19جنوری0۳«اسیر»نسیم
 
 

 
 
 
 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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