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 1999اول حمل               ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 !!!وطن در روز نو

 

روابط را تا  خاموش و شهرها را متروک و خانه ها را تاریک و« کرونا» چه ویروس خانه برانداز اگر

اندیشه های هجوم کرونا مشغول  ها به خود و گردهمائی ازموانست و حدی قطع ساخته است، مردم بیشتر

 اند.شده 

به  اینک با وجود ممانعت ها نوروز سرد ادامه دارد و گرم و، زرو عی زندگانی با گذشت شب وطبی سیر 

 . بهاری همه را نوازش می دهد انگیز با نسیم دل می زند و خانه سر

م دیتق ست، باوجود آن، اینک بابه شرایط ناگوار، رنگ باخته  ها نظر نوروز سفانه جشن ها ووطن متأ در

را به  1۳99 شمسی سال نووطن سروده شده است،  خوشگوار که به یاد نوروزگذشته ها  ه ای ازمنظوم

    جهان صمیمانه مبارکباد می گویم: سراسر کافه مردم شریف وطن در

 

 نیست  رارـم را قــمرغ دل و د بهارــآم

 نیست  پار به گرمی نوروز ،این موج خون

 ن طراوت پارینه رفته است ـمـچ یا از

 نیست  آن بهار وه گرـلـج ارـهـیا این ب

 رد ـاغ دستبـب ، درزان زدهـیا آفت خ

 نیست  قرار ذتی به چشم من بیــیا ل

 رغ خوش الحان نشد بلندـصدای م دیگر

 نیست شاخسار زبر ه برــشکوف دیگر
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 ای باغبان چه فتنه به پا کرده ای که باز

 نیست  نیش خار از نوازشی به جزرا گل 

 م خود استـمات دل هم به سینه نوحه گر

 نیست  را اختیارــم ی وـن رارــرا ق او

 می کشد  جانسوز ۀــالــن ارـیـتـی اخــب

 نیست  زارــن نـرمی نفس ایـآتش به گ

 گلشن وطن که در بار زارـه مـگری

  نیست صوت هزار و نوای بلبل دیگر

 لبالب نمانده است امــنشاط ج سر در

 نیست  کنار بوس و دل هوای مستی و در

 دـدرن یوس مـنام ۀم به شیخ ؛ پردـتـگف

 نیست ، کسی پرده دارگفتا خموش باش

 که به فتوای محتسب من مجو مستی ز

 نیست من صالی باده به رفع خمار بر

 غربت )اسیر( وار ۀوا مانده ام به گوش       

 نیست دگران اعتبار بر برخود امید و                                
 

             بن المان، م9۴فبروری2۰«اسیر» م.نسیم  
 

      

 تذکر:       
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر توانند با
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