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 21/03/2017                  م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 وطن!! بهار
 اینک با و تقدیم کرده ام ،غربت به دوستداران وطن در ندین بهارچ در ناچیزی ۀ، چون تحفاین سروده را

 با بهاراما ، ن با خون بی گناهان رنگین می شودوطدامان  روز هرکه  وجودی

پنجه های آلوده  بر می آید و ، بازآمیز نسیم عطر زمزمه های مرغان خوش الحان و

 .لبخند نفرت می زند به خون قاتالن حرفوی

 حلول نوروز، موالیت وطن عزیز هر در بهارخصوصیات  آوری ازیادبا  من نیز

صمیم قلب  جهان از سراسر رد، نم نجیب وطمرد ۀبه کاف، را 13۹۶ دل افروز

  :نباشد  حسن ماللت آور ، آرزومندم این تکرارمبارکباد می گویم
 

 

 می آید هزارای ه گوش زمـزمه هـب  دـمی آی ارـصل بهفکه  ه ُخرمیستـچ

 می آید ، ساررا گشتهس هار، نغمـنقـ  نـضای چمــده آراستـه فبلبالن ش ز

 می آید ارـنیش خ، همه نیست وـوطن چ  منۀ دیده ب ، مگرسنبل گل است والله و

 می آید ، بی اختیارژهـم ازم ـکرشس  کوهسارانش ن زیبا وـاد میهـه یـب 

 می آید ارـکه ـا را بـم ۀردـفس دل  کدام فصل بهار و وسم عیشمدام ک

 دمی آی تارـمشک ت وده وــس یـرعـب  نگهت نوروز کابل ز آنکه به بهار

 می آید دوز، مزارنن قـدام به دشت و  نسرین شقایق و وشج ه زآنک بهار

 می آید ارــاخ انـه شـار، بـدهـه قـنـب  رنگین ۀـوفـبرگ شک ز آنکه بهار

 می آید ارـ، تخانبدخشـ اروهسه کـب  به نظر ،برگ زمردین ز ،هکآن اربه

 می آید ارـوبهـن ۀدــبتک خ وـلـه بـب  بامی نامی و ، به مرغابهآنک ارـبه
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 2از 2

 می آید ارـبه چندین وق اه به ننگ  نارنج نرگس وهای  گل ، زهآنک بهار

 می آید مزار ارـه شمرات هـم بـه  ون شهید خفته به خاکآنکه زخ بهار

 می آید ارـبـهـم مشک و شاط آورـن  دامن وطن خیزد از رچنین بهار، گ

 می آید ی وطنی ، چون غبارب ارـبه  اسیر() چو قفس به چشم بلبل افتاده در

 

 بن المان، م۹2فبروری 17 اسیر() نسیم م.

 

 


