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 15/06/2018                ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 

 عید شما مبارک!!!
 الوداع با رمضان مبارک

 

 باد آورده که از فقرای مردم ما سپری شد، امیدواریم اغنیای ما با سرمایه های ماه مبارک رمضان، بر اغنیا و

فقرای سرزمین ما که توان  چشمی بر ۀهستند، گوش نوش برخوردار خورد و آخرین و بلند ترین امکانات آسایش و

همنوایی دست بیچارگان را گرفته باشند. به  با امداد و آب سرد را ندارند، معطوف نموده و ه نان خشک وتوتیک 

عید را به همه  های مسرتبار روز عبادات شان را قبول درگاه حق و فقرا، طاعات و آرزوی چنین مساعدت اغنیا بر

 :  وطن، صمیمانه تبریک می گویم خارج از داخل و شریف در یاه افغان
 

 

 تمامش کردم روزــــــال ادب ، امـمـا کـب راشت ، قیامش کردمــــرمضان قامـتی اف

 کردم« دامشـُشرب م» وده دل ازــاینک آس «ُشرب مدام» هم از اُکل و بسته ام از لب فرو

 تواضع به نظامش کردم ی وـمـداشت نظ ت پرانـزان، رفـران، گشت خـود گـدا بـتـاب

ـوم گذشتانـــی    ف صیامش کردمــی، وقـشـب و م روزـداشـت ن وم بادت درـدم، عـوم با ص 

 عجز سالمش کردم به صد دور هم ازمن  ام مسجدـــن جمعه امـوانـد دریـالـوداع خ

 ش کردمـدوام ـرـهـم فـرو، بـیــتسـل رــسـ می آید رــــی سال دگـت ُخرسـند ، ولـرف

 رامش کردمـبه خ ظام وـه نـا بـریـن هـآف وزونـم مــظـرفـت صـیام است به ن د وــآم

 خامش کردم شرمـنـده و بستم و لب فـرو عـزیرمـی تـــه پـتـود دلـش پخــمحتسب ب

 ه دامش کردمـته بـا بسـپ و دادمش ساغـر ی گیردــتـپـش افـتاد که جام دل درمـرغ 

 داده، امامش کردم کف او رعه ای درـج بیخود ومستم می خواند زاهدی طعنه زنان

 سوره ای خواندم وهم ختم صیامش کردم زول قرآنـــــم نـریـه تکـشب قـدر، ب در

 زمین مانده، تمامش کردم به خوب شد سر تــراویح گذشت تسبیح و آمد و عـید فطر

 )اسیر( ودــه کف بـب روزـم امـعشرتۀ باد

 مستانه بـه جامش کردم د آمد وـیـع روز
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