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 09/08/2017          م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 جاری! خیر

ای ه دارند که به نماز زیادی قرار پرهیزگار مناجاتی من، رفقای با تقوا و جمع دوستان خراباتی و خوش بختانه در

 بندی نشان میخالصانه پا آرزوی حاجی شدن، صادقانه و های جمعه و ادای نماز مساجد و اشتراک در پنجگانه و

 در که هنوز م2000سال در حرم سراغم را گرفته می تواند. عزیزی در و دیر جاست که دوستی در همین از دهند.

 بی ومذه گرفتند تا برای انجام مراسم دینی وبن المان زندگی می کردم، افغان های مقیم فرانکفورت، تصمیم  شهر

ن م افتتاح، از روز با ترتیب محفل با شکوهی، در کنند. گردهمایی های فرهنگی، مسجدی اعمار فاتحه خوانی ها و

  محفل، صحبتی داشته باشم.  موعود با اشتراک در روز هم خواستند تا در

 تان می گذرد:     نظر شانزده سال از پیشکش شد که اینک بعد از همان روز روده ذیل درس

 

 محدود نگ وـنای تـدرین تاریک   سرای حسرت آلود درین محنت

 مسدود است وصفا بند  ره صلح و   درد اندود ود هست وـرآلـیـکه ق

 با صفایند زانی که پاک وـزیـع

 ردم می گشایندـرحمت به م در  

 گدازند و سوز شمعی روشن از چو   بازند پاک و باز حریفان عشق

 راب سازندـمح و رـبـنـرواق م   نمازند ازان درـی نمـب رـبه شه

 اک خدایندـپ ۀدـنـی بـیکـه نــب

 مردم می گشایند رحمت به در  

 کمین است درر رادـبا ب رادرـب   کین است و جهان آماجگاه کفر

 هرچه میجویی همین است زهرکس   بین است دو نظرها جمله تاریک و

 ا عشق آشنایندـکه ب انـی آنــول

 می گشایند رحمت به مردم در  
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 3از 2

 

 امتیازاست جاه و کسی درفکر   آزاست حرص و جهان تا هست، یکسر

 درازاست و هم دور سراین قصه   نیازاست در دیگر و ناز یکی در

 رایندـمی گ وفا کیشان به الفت

رحمت به مردم  می گشایند در 

 های ما چیست پرستی خود ندانم   خود پرستیست در نهاد ما همه

 بایدت زیست درین محنتسرا گر   تا وا کنی این زندگی نیست نظر

 که با صفایند نـزیـگره نیکان 

 می گشایند به مردمرحمت  در  
 

 است اینجا راز از پر و رمز پراز   است اینجا خانه ها باز می در  

 اینجااست  زخود بیرون شدن ساز   است اینجا روازـپ به بال فتنه،

 عزیزان نغمه حق می سرایند

 می گشایند رحمت به مردم در  
 

 جامست سخن ازبزم عیش ونوش و   درینجا هرچه می بینی حرامست

 ولی جمعی که هریک نیک نامست   همین بی بند وباری سخت عامست

 ی نمایندــت مـدمـخ رــهـب ام ازـیـق

 رحمت به مردم می گشایند در  
 

 انه دارندـخ درون سینه آتش   دارند دل پروانه به دل سوز

 فرزانه دارند دماغ روشن و   دارند با بیگانه به خود جمعند و

 که شفقت را به رحمت میفزایند

 ردم می گشایندـمـرحمت ب در  
 

 د کارهای نا صوابیمـنـه بـب   مسلمانان خرابیم اـا مـدایـخ

 ابیمـبرنتپاکت  درگاه رخ از     خرابیم و مقهور ماخوذ و اگر

 که اینها بانگ موزون درایند

 ردم می گشایندـرحمت بم در  
 



  
 

 

 3از 3

 تاریک وکه پیش پای ما تنگست     تفکیک رـخدایا همتی ده به

 رسیدن سخت نزدیک به سرمنزل    باریک ره وارستگی بسیار

 رایند خوشا قومیکه با تصمیم و

رحمت   می گشایند به مردمدر 

 رحیمت نام پاک رحمن وه ب    طاف عمیمتـدا به الـخداون

 ه انعام نعیمتـب رود آورــف    خوان کریمت زبزم رحمت و

 که خدا را می ستایند به آنان

رحمت به مردم می گشایند  در 

 ام الستندــج همه سرمست از   این دوستان حق پرستند «اسیر»

 د مستندــیــتوح ۀادــام بـج ز   به حرف حق سراپا گوش هستند

 کدورت می زدایندزدل زنگ 

رحمت به مردم می گشایند  در 

 

 ، بن المم2000اکتوبر 9 «اسیر» نسیم م.

 


