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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"مد نسیم ـاستاد مح
 پورتال :تنظیم و ویرایش    
       

 

 الدعاء

ست، که اولین اثرشان  «یعطائخورشید جان »عنوان باال به جواب شعر دل انگیزی از خانم 

افغانستان آزاد ــ آزاد "پورتال محبوب  5112فبروری  11در صفحۀ « الوداع»زیر عنوان 

راست بگویم اخیراً از عطای خداوندی در پورتال عزیز ما . انتشار یافته است "افغانستان

ده و آن اشعار ناب از خانم مسرت شعردوستان گردیکه موجب لذت و  ،درخشد خورشیدی می

ست، اما برای من ناراحتی دست داد، که اولین سروده که به زعم من، باید  "رشید عطائیخو"

این ستارۀ یافتن به هر حال من حضور . خوانده شده است «الوداع»شد،  نامگذاری می «البناء»

درخشان را در حلقه شعرسرایان و شعردوستان پورتال عزیز ما خوش آمدید گفته و سروده ای 

 : کنم شان پیشکش می "ِالوداع"ما خیلی خودمانی و دوستانه است، به جواب که ناشناخته ا

  

 ای  گـــــــــل  نورسیده،  خندان باش      گر تو خورشیدی، پس درخشان باش

 از عطائی که کـــــــــرده است خدای      چشم دل باز کــــــن، به شکران باش

 خط تسلیم را، به فـــــــــــــرمان باشرسد ز ازل       ـم  و بیشی  که  میکـــــ

 گـــــــــــــرم  کن  بزم شعر یاران را      مشعل  روشن عــــــــــــــزیزان باش

 در ادبگــــــــــــاه  بزم  شعر و سخن      قد برافـــــــــــراشته،  به جوالن باش

 باش« غمستان»این    گـــــــــرچه دنیا بنای درد و غم است      قصه پــــرداز
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 شاد بــــــــــاش  و ز غصه  یاد مکن      پیشگــــــــــــــــــــام غزلسرایان باش

 مشکلت  را به لطف حـــــــــق بسپار      چشم بر راه  مشکــــــــــل آسان باش

 گذرد      پی  کسب  خــــــــــوشی شتابان باش ــــا  بس که زود میلحظه هـــ

 و لطف خدای« اسیر»دعــــــــای  تا

 همیـــــــشه خندان باشبا  تو  باشد، 

 

 

 

(ع12فبروری   11ــ  فرانکفورت، « اسیر»نسیم . م)  
 

 


