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 11/08/2019                   ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 عید و برات!!

 

 سه سال عید به دوستان، نظرم را منظومه یی جلب کرد که پوره سی و تحفۀدرجستجوی 

که  وطن خونریزی های جاری در وغربت  وماه پیش درهجوم اندوه مهاجرت  دو و

 ادامه دارد، سروده شده است.  به شیوه فجیعتر سفانه تا امروزأمت

 ناچیزی ۀحیث تحفه ، بعید قربانحلول  تبریکات صمیمانه از اینک با عرض ارادت و

 تقدیم دوستان می کنم:  

 نداریمید ـمحنت تبع از زبه ج دردی  ید نداریمـوس عـه رات وبـ رما فکـ

 مجید نداریمـی تپ ی ازکس می زچشـ ی وطنی سوختگانیمـم بغــ ا درد وب

 ه بازوی خود امید نداریمـب خویش و بر !ومک بیگانه گرفتارک ۀوســوسـ در

 تجدید نداریم زی وـیـانگ وه نـــب ذوقی راپاـیم سـرقـه پـرسـتی همه غـنـکه در

 د نداریمـیـولـه تـا مــایـب سـرمـایـه مـیـگم شدگان دـول و زاد ۀعـرکـم در

 ناهید نداریم ره وــزه ه وم ودایـس مـزمینی ده بــه اوضـاع اسفبارـدرمان

 تجرید نداریم دازی وان مـبه از غیر تعاون نی فکر ی ذوق هـــم آهنگی وـن

 د نداریمـوصله دیـه مـا حکـ افسوس  باطل نتوان کرد ق وحـ ده تمیزـنا دی

 دن تنقید نداریمـیهـمـت بشن ودخ پی بـد گوئی مردم ن ازـوا کرده ده

 به توحید نداریم تصمیم صد حیف که زندگی ماست ماوحدت  گویند که در
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 2از 2

 نداریم دیاعمه دام است کـکـ دهـآین مــه امید بــــه آینده نمایندهـ ردممـ

 اوید نداریمنعمت ج ه اینک ای وای جـاوید توان بود ۀدـا مـام وطن زنب

 دردیم غم وکه )اسیر( بی وطنی تا در

 د نداریمـیـم عــغ و م ـما عـیـد نـداری

 

 بن المان، م 8۶جون 12«اسیر» نسیم

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

 
 تذکر:

باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می هرگاه خوانندگان محترم متمایل 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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