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اول حمل 1999

ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

نو روز در وطن!!!

اگر چه ویروس خانه برانداز «کرونا» خانه ها را تاریک و شهرها را متروک و خاموش و روابط را تا
حدی قطع ساخته است ،مردم بیشتر ازموانست و گردهمائی ها به خود و اندیشه های هجوم کرونا مشغول
شده اند.
سیر طبیعی زندگانی با گذشت شب و روز ،گرم و سرد ادامه دارد و اینک با وجود ممانعت ها نوروز به
خانه سر می زند و با نسیم دل انگیز بهاری همه را نوازش می دهد.
در وطن متأسفانه جشن ها و نوروز ها نظر به شرایط ناگوار ،رنگ باخته ست ،باوجود آن ،اینک با تقدیم
منظومه ای از گذشته ها که به یاد نوروز خوشگوار وطن سروده شده است ،سال نو شمسی  1۳99را به
کافه مردم شریف وطن در سراسر جهان صمیمانه مبارکباد می گویم:

آمــد بهار و مرغ دلــم را قـرار نیست
این موج خون ،به گرمی نوروز پار نیست

یا از چـمـن طراوت پارینه رفته است
یا این بـهـار جـلـوه گر آن بهار نیست

یا آفت خـزان زده ،در بـاغ دستبـرد
یا لــذتی به چشم من بی قرار نیست
دیگر صدای مـرغ خوش الحان نشد بلند

دیگر شکوفــه بر زبر شاخسار نیست
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ای باغبان چه فتنه به پا کرده ای که باز
گل را نوازشی به جز از نیش خار نیست
دل هم به سینه نوحه گر ماتـم خود است

او را قــرار نـی و مــرا اختیار نیست
بــی اخـتـیـار نــالــۀ جانسوز می کشد
آتش به گـرمی نفس ایـن نــزار نیست

گریـم هـزار بار که در گلشن وطن
دیگر نوای بلبل و صوت هزار نیست
در سر نشاط جــام لبالب نمانده است
در دل هوای مستی و بوس و کنار نیست
گفـتـم به شیخ ؛ پردۀ نامـوس می درنـد
گفتا خموش باش ،کسی پرده دار نیست
مستی ز من مجو که به فتوای محتسب
بر من صالی باده به رفع خمار نیست
وا مانده ام به گوشۀ غربت (اسیر) وار
برخود امید و بر دگران اعتبار نیست
م.نسیم « اسیر»2۰فبروری9۴م ،بن المان

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

نو روز در وطن!!!
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