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 23/10/2018            آریانا افغانستان آنالین
 

 عرض تبریک
 سالگرد تولد فرخندۀ جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیرهب 

 افغانستان شاعر معزز و بلند مرتبت

 

 رسامی استاد حنیف شبگرد
 

 ان داده استـرا جـان مـسم بیجـج فرمان داده است «شبگرد»ساعد
 را موجی زطوفان داده استره ذ پنجه اش سحرآفرینی کرده است

 نسیم اسیر

 

تولد شخصیت فرهیخته، شاعر فرخندۀ آریانا افغانستان آنالین و همه اعضای نشراتی، اداری و تخنیکی آن سالروز 

 پرآوازه و غزلسرای همه دل ها را مبارکباد می گویند. 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/


  
 

 

 2از 2

ما که اسیِر"اسیر" هستیم، و اسیِر اشعار نغز و پُر مغز شان و اسیِر تواضع ها و شکسته نفسی های شان، از هر بیت 

 لذت می بریم. و مصراع اشعار میهنی شان که هر کدام بحری اندر کوزه اند؛ خروار خروار و من من

 برای این شاعر وارسته سال های طوالنی عمر با صحت و سعادت آرزو می کنیم. 

"اسیر" ما زنده و سالمت باشند که چه زیبا درد های جانگداز میهن و مردم را استادانه به تصویر می کشد که الجرم 

 از دل برخاسته و بر دلها می نشیند.

ود شان خ درد را صمیمانه مبارکباد میگوئیم و باین مناسبت غزل ناب بیان و با شیوامیمنت تولد این شاعر  سال روز پر

 را که به همین مناسبت سروده اند با خوانندگان آریانا افغانستان آنالین و دوستان و هواداران ایشان پیشکش میکنیم:

 گذشت ارـمــش از رـمـدد عــع گذشت ذارـصد گ هـی بـزندگان

 گذشت ارـهـی بـائـوفــشک آن زده ام زانــــخحالـیـا شاخـــۀ 

 گذشت دارـم از و زیدـغـل پای اــدم پـراه مانـه دارا بــه مـب

 گذشت نار و نور شیرین و تلخ و است دشواروره راه ـاین ک طی

 گذشت توار،ـپایه اسـهکُ  همچو ندـبل تم رسا وــی داشـتـقام

 گذشت چهار رـن هـم نارـک از سرور و غرور مستی و شادی و

 گذشت رارـش از رـبرق پ همچو گذرش در لیک راست،ـه دیـگرچ

 گذشت ارـب ارـی که بـکاروان سفر ارـب د وـنـاده بـکردم آم

 اشتهار گذشت ت آن دورـرف «اسیر» به ملک داشتم شهرتی

** * ** 
از حضور حضرت عبدالقادر بیدل صاحبدل  و این کمترین )ولی احمد نوری( خدمتگار آریانا افغانستان آنالین، دو بیتی ذیل را

 امانت می گیرم و به تو عزیز دلم منحیث تحفۀ سالگره ات اهداء می کنم:

 د از فصل بهارو  ـُ تر بـهـو بـبرگ ریزان ت
 آنکه بهار تو دیده است چه گلها چیده ست

 

 


