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سی و یکمین سالروز وفات
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فرهنگ و ادب کشور ما در سن  ۳۶سالګی پس از ادای نماز صبح در کنار کاغذ و قلمش در شهر
تهران کشور ایران جهان فانی را وداع ګفت و به دیار باقی شتافت ودر عصر روز دوم قوس در شهر
مقدس مشهد در بهشت رضا به خاک سپرده شد روحش شاد و یادش گرامی باد.
وی پدر گرامی ما استاد علی اصغر بشیر هروی شخص ادیب ،شاعر ،نویسنده ،مؤرخ ،محقق ،منجم
و طنز نویس کشور بود که اضافه از  ۵سال مسؤولیت جریده ( ترجمان ) یگانه نشریه ادبی ،
انتقادی و اجتماعی کشور را به عهده داشت که یکی از معروفترین جراید طنز کشور بود که
نارسایی های جامعه را با زبان شیرین طنز و کارتون بیان مینمود.
از وی تآلیفات و تتبعات زیادی بجا مانده که بصورت کتابهای مستقل چاپ شده اند .
به این مناسبت بر ادر عزیزم قیوم جان بشیر پارچه شعر ی سروده است که تقدیم شما عزیزان
مینمایم .
مهدی « بشیر»
******

بنام خداوند جان وخرد
اول قوس مصادف است با سی و یکمین سالروز درگذشت پدر عزیز مان شادروان استاد علی اصغر
بشیر« هروی » که با گذشت هر روز از آن  ،درد تنهایی  ،رنج دوری از زیر سایهء پرمهرش و غم
وغصهء غربت بیشتر از پیش دامنگیر مان شده و کمبودی اش را زیادتر احساس می نماییم
که آرمان واالی آرزوی شادی روح آنمرحوم از خداوند متعال آرامی کشور بخون غنودهء مان را را با
داریم و بدین مناسبت سروده ای را آن بزرگوار محسوب میشد و استقرار صلح پایدار را درآن تمنا
 .تقدیم شما خواننده گان محترم می نمایم
قیوم بشیر
ملبورن – آسترالیا
بیست و یک نوامبر  ۲۱۰۲میالدی ـ اول قوس  ۰۹۳۰خورشیدی
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رنج فراق
پدرم جای تو خالیست مدام در بر من
پدرم کاش حیات بودی و تاج سر من
زنده گی را ز تو آموخته ام در ره ی حق
بعد تو اشک فراق ماند به چشم تر من
گفته بودی پسرم
خدمت خلق

خدمت مردم بنما

بود وعده به بوم و بر من

پدرم رنج فراق تو شکست بال و پرم
بعد ازاین بسته بود یکسره بال و پرمن
پدرم درد غریبی به خزان برد مرا
نوبهارم بگذشت مرده شور و شر من
کاش می بود به سرم سایه ی الطاف پدر
حیف رفت او ز برم ازپی وی مادر من
درد بی مادری و بی پدری سوخت مرا
نیست در چرخ فلک نور مه و اخترمن
»بشیر « آخ دیوانه شده این دل تنهای
بسکه در غمزده گی غصه بود دلبر من
قیوم بشیر
*****
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