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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

عید و برات!!
درجستجوی تحفۀ عید به دوستان ،نظرم را منظومه یی جلب کرد که پوره سی و سه سال
و دو ماه پیش درهجوم اندوه مهاجرت وغربت و خونریزی های جاری در وطن که
متأسفانه تا امروز به شیوه فجیعتر ادامه دارد ،سروده شده است.
اینک با عرض ارادت و تبریکات صمیمانه از حلول عید قربان ،به حیث تحفۀ ناچیزی
تقدیم دوستان می کنم:

ما فکـر بـرات و هـوس عـید نداریم

دردی به جز از محنت تبعـید نداریم

با درد و غــم بـی وطنی سوختگانیم

چشـمی ز کسی از پی تـمجید نداریم

در وســوسـۀ کومک بیگانه گرفتار!

بر خویش و بـه بازوی خود امید نداریم

در کهـنـه پـرسـتی همه غـرقـیم سـراپا

ذوقی بـه نــو انگـیـزی و تجدید نداریم

در معـرکـۀ زاد و ولـد گم شدگانـیـم

سـرمـایـه با مــایــه تـولـیـد نداریم

درمانـده بــه اوضـاع اسفبار زمینیـم

سـودای مه و زهــره و ناهید نداریم

نـی ذوق هـــم آهنگی و نی فکر تعاون

غیر از بهـم اندازی و تجرید نداریم

نا دیـده تمیز حـق و باطل نتوان کرد

افسوس کـه مـا حـوصله دیـد نداریم

وا کرده دهـن از پی بـد گوئی مردم

خود هـمـت بشنیـدن تنقید نداریم

گویند که در وحدت ما زندگی ماست صد حیف که تصمیم به توحید نداریم
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

مـردم هـمــه امید بــــه آینده نمایند

آینـده کـدام است کـه ماعید نداریم

با مـام وطن زنـدۀ جـاوید توان بود ای وای که این نعمت جاوید نداریم
در بی وطنی تا که (اسیر)غم و دردیم
ما عـیـد نـداریـم و غــم عـیـد نداریم
نسیم« اسیر»12جون  8۶م ،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!
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