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 31/12/2019                          ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 سال نو عیسوی !!!
 

 

مه شب نی ، درامریکا ، ما افغانان مقیم اروپا وستا 2020عیسوی سال نو غازآ اول جنوری فردا

 به امید و را به آتش کشیدیم و ، اندیشه های سال پارمحل، با آتش بازی ها دیروز، مانند باشندگان

 . چراغی فرا راه آینده افروختیمروشنی ها،  آرزوی راهیابی به آرامش و

را به  ، حلول سال نون ویرانکدهآ ثبات در آرزوی صلح و و وطن عزیز در سال نو با یاد آوری از

 :    گویممی صمیم قلب مبارکباد  تمام عزیزان از

 

 

 نیست کلیسائیرسا و ـاین بجز مشرب ت تگـرچه سال نـو ِما سال مسیحائی نیس

 به مسیحا قسم، این روِز دالسائی نیست می تـپـد در بر من دل بــه تمنای وطن
 

 دیده شکیبائی نیست در که بدل راحت و است یخبندان نو، نو، و روز این چه سال
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 2از 2

 شـب آن نـیز دل  آرا و تماشائـی نیست خنک و آن چون دل ما بیوطنان سرد روز
 

 آن تــوانـائـی و آن لـذت بـیـنـائی نیست ا چـه کـنم، چشم مراـشـهـر آراسـته، ام

 رعنائی نیست  بآن خوبی و روز که شب و ای خوش آن طنطنۀ عید بزرگ نوروز

 

 هرکجا جزطرب و شادی و شیوائی نیست هـر طرف زمزمۀ مرغ خوش الحان بهار

 زیبائی نیست رنگینی ودرکجا نیست که  می وزد هر طرفی رایحۀ عطر بهشت

 

 م شیوۀ دانائی نیستـنـوش کـگـر فـرام از بهار وطنم خـاطره هــا مانده به دل

 ازآن صفحۀ مینائی نیست روح پرورتر نوی، آمیخته با مشک ختن سال و روز

 

 قـــــدر ســال نـــو، )اسیر( غـــم ما می داند

 آخراین مرغ چمـن گم شده صحرائی نیست

 
 

 بن المان م 92دسمبر 2۵ «راسی»نسیم  م.

 

**** **** **** 
 
 
 

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

مقاالت، به فهرست عکس نویسنده در صفحۀ  مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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