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م .نسیم اسیر
ملک الشعرای افغان ها در هجرت

عید شما مبارک !!!
الوداع با رمضان مبارک:
ماه مبارک رمضان ،بر اغنیا و فقرای مردم ما سپری شد ،امیدواریم اغنیای ما با سرمایه های باد آورده که از آخرین
و بلند ترین امکانات آسایش و خورد و نوش برخوردار هستند ،گوشۀ چشمی بر فقرای سرزمین ما که توان یک پاره
نان خشک و آب سرد را ندارند ،معطوف نموده و با امداد و همنوایی دست بیچارگان را گرفته باشند .به آرزوی چنین
مساعدت اغنیا بر فقرا ،طاعات و عبادات شان را قبول درگاه حق و روز های مسرتبار عید را به همه افغانان شریف
در داخل و خارج از وطن ،صمیمانه تبریک می گویم:

رمضان قامـتی افــــراشت  ،قیامش کردم

بـا کـمـال ادب  ،امــــــروز تمامش کردم

لب فرو بسته ام از اُکل و هم از « ُ
شرب مدام»

اینک آســوده دل از « ُ
شرب مـدامش» کردم

ابـتـدا بـود گـران ،گشت خـزان ،رفـت پران

داشت نظـمـی و تواضع به نظامش کردم

یـــوم با صـوم گذشتانـدم ،عـبادت در نوم

داشـتـم روز و شـبـی ،وقــف صیامش کردم

الـوداع خـوانـد دریـن جمعه امـــام مسجد

من هم از دور به صد عجز سالمش کردم

رفـت ُخرسـند  ،ولـی سال دگــــر می آید

ســـر تسـلــیـم فـرو ،بـهــر دوامـش کردم

آمــد و رفـت صـیام است به نـظــم مـوزون

آفـریـن هـا بـه نـظام و به خـرامش کردم

محتسب بــود دلـش پخـتـه پـــی تـعـزیرم

لب فـرو بستم و شرمـنـده و خامش کردم

مـرغ دل در تـپـش افـتاد که جامــی گیرد

دادمش ساغـر و پـا بسـته بـه دامش کردم

زاهدی طعنه زنان بیخود ومستم می خواند

جـرعه ای در کف او داده ،امامش کردم

در شب قـدر ،بـه تکـریـم نـــــزول قرآن

سوره ای خواندم وهم ختم صیامش کردم

عـید فطر آمد و تسبیح و تــراویح گذشت

خوب شد سر به زمین مانده ،تمامش کردم

بادۀ عشرتـم امـروز بـه کف بــود (اسیر)
روز عـیـد آمد و مستانه بـه جامش کردم
م .نسیم (اسیر) 23جوالی 14م ،فرانکفورت
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