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31/12/2017                ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

                  

 مسیحی استنو سال  فردا
 

، برای ما افغانان مقیم در اروپا و امریکا، شرعاً مسیحیبه تعبیر یکی از دوسـتان طالب مشرب، تجلیل از سال نو  

در  2018به  2017ناروا و استقبال از آن، بدعت و مقرون به ِشرک است.  اما به عقیدۀ من تغییر یک شماره از 

حقیقت انگیزه ای را در اذهان خلق می کند که همه چیز را بـا احساس بهتر استقبال و از آن لذت ببرد، صرف نظر 

 ه این تغییر به دین و مذهب رابطه ای داشته باشد. من با عقیده خلل ناپذیر در دین مبارک خود، حلول سال نواز آنک

را، تا رسیدن نوروز به آرزوی صلح و آرامش در سراسر جهان، بخصوص در وطن درد کشیده و رنج دیدۀ  مسیحی

 صمیمانه مبارکباد می گویم: سراسر دنیا  در افغانستان عزیز وما افغانستان عزیز، به همه هموطنان محبوبم، 
 

 گرچه سال نو ما، سال مسیحایی نیست

 کلیسایی نیست و مشرب ترسا جزاین به 

 مـی تـپـد در بـر من دل به تمنای وطن

 ، این روز دل آسایی نیستمسیحا قسمبه 

 این چه سال نو و روز نـِو، یخبندان است

 راحت و در دیده شکیبائی نیستکه به دل 

 و خنکروز آن چون دل ما بی وطنان سرد 

 شـب آن نـیـز دل آرا و تماشـائی نیست

 شهـر آراسـتـه، اما چـه کـنم، چشم مرا

 آن تـوانـائی و آن لــذت بینائـــی نیست

 ای خـوش آن طـنطـنۀ عـید بزرگ نوروز

 و رعنائی نیستخوبی  بدان روزیو  که شب

 هر طرف زمـزمۀ مرغ خوش الحان بهار

 و شیوائی نیست جز طرب و شادیهرکجا 
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 2از 2

 مـی وزد هـر طرفـی رایحـۀ عطر بهشت

 نیست که رنگینی و زیبائی نیست کجادر 

 از بهـار وطنم خاطـره هـا مانده به دل

 گـر فـرامـوش کنم، شیوۀ دانائی نیست

 با مشک ختنآمیخته  سال  و روز نوی

 صفحۀ مینائی نیست روح پرور تر از آن

 

 غـم ما می دانــد« اسیر»قـدر سال نـو،        

 نیست آخراین مرغ چمن گم شده صحرائی       

 

 م، بن المان2017دسامبر 31« اسیر»م. نسیم 

 

 

 
 

 


