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   ٢٠٠٩ اپريل ١٥   

  :   ياداشت پورتال 
  فحات دنيائی سپاس داريم، که همه روزه ص" اسير"    از استاد گرانقدر، فخرالشعراء ، جناب محمد نسيم

  و روحگر دارد هر کدام حالوتی داشعار استاد .  مصفای خود، صفاء ميبخشندنشيده های پورتال را با   
  وحال به د، ما را طرف نيم قرن گذشته حکايت ميکن  آنازپارچه هائی که . دهد و روان را نوازش می   
  .آن زمان  را مجسم ميسازد خاطرات شيرين " جم جام"وطن و کابل نازنين ميبرد و بمانند هوای    
  ارجمنداشد، تا خوانندگان بعافيت داشته برا سالهای سال ما ه استاد از بارگاه خداوند متعال نياز داريم ک   
   بعون اهللا.با نشائد آبدار خود بنوازندپيوسته را  پورتال   

   
   

  "اسير"استاد محمد نسيم    
  شهـــــــــر مبارک کابل             

  ش ١٣٣٩ورــــــــث ١٤             
  

 

   قاريزادهءمشاعره با استاد ضيا
  

ياران نيز  می زد ، ما گروه مشخصی از  جان صداۀاستاد ما را با نام اول به اضافهمانطوری که 
» الال « گ در حضور و غياب ،، چون برادر بزرصفای طينت صميميت و ايشان را با کمال

ادبی که از آهنگهای  ش درمحفل خصوصی هنری و ٣٩حمل روزی در اواخر  .کرديمخطاب مي
ه غرض اشتراک ب لذت می برديم ، خطاب به من فرمودند تا رزمی و بزمی شان اشعار دلنشين و

شعری را هم که خود سروده  بودند به من  و  انيس شعری بسرايمۀ روزنامۀدر مشاعره ، منتشر
استعداد مرا بيازمايد که  و  استاد می خواهد طبعکهآن من به تصور. ن استقبال کنم  آسپردند تا از

در   چنين کاری بدر شده می توانم يا خير، در اول شعری نسبتا پهلو دار نوشتم  کهۀازعهد
شدم که امتحان و آزمايشی  گمان نادرست خود  انيس به نشر رسيد و بعدا متوجه اشتباه وۀروزنام

 وطن قرار صف شعرای روز در ست مرا نيزما می خوا صرف الالی عزيز و کار نبوده در
   ".اين هم يکی از بی عقلی های شاعرانه: "و گفت  برای شان گفتم ، خنديد مطلب را. بدهد 

اينک هرسه شعر را که از عمر شان چل و هشت  سال می گذرد از طريق پورتال وزين تان 
  :ادب می نمايم  و تقديم دوستداران شعر

  
  

  درزی ايام
    و  سبز نشد    بوستان  ما     سبز است اين سخن به سر دوستان ماارـمد   بهآ

  جهان ما ت دلی برـــسوخ   شد  زبان ما     جز داغ ما نمانند   الله  مشعل   ما

   چمن     از خار و خس  ُپراست هنوزآشيان ماۀزه  و گل  پهنــلبريز شد  ز سب
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  وايش زبان ماـکشيديم دررهش     چون سبزه ترنشد  به هن چون شاخ تازه سر

  واب گران ماـنرگس  گشود  ديده  به  ديدار نو بهار     در جنبشی نشد  رگ خ

  جهيد از کمان مام برون نــــينه برنکرد     يک تيرهازين س  سر  رساۀيک نال

  ان ماهرُرستنی که بودسرازخاک برگرفت     غير از گل  اميد  خزان  در خز

  نکرد     پا  بسته  بود   مرغ   بلند   آشيان  ما فرو  کس سرۀدان دام وب زـهرگ

  و زيان ما  سود ند  بهـفينه ايم     ای  مدعی  مخهم سفر يک س ما هم صفير و

  »ضيا« ايام  را *ز نبود  درزیــهرگ

  ان ماــن که راست بيايد بجـيک پيره
            

  است" خياط"مۀ اصيل و قديم دری و در معنای  کل"درزی"            * 

  
  

  بلندآشيان
  ريفان   بيان  ما     جنس  معانی  يافته اند  از  دکان ماـتا   آزموده  اند   ح

    آسمان مااک  ما  بجوی  رِهــ همتيم     از خما  در زمين  عشق ، فلکتاز 

  عيان و نهان ماباصيقل زمانه دل از کينه شسته ايم     آئينه سان يکی است 

  ی   فتاده  همت   طبع  جوان ماـ عالرو کی کنيم سر   ـبا  پيرزال  چرخ  ف

  وادث  برآمديم     بسيار کرده  چرخ  فلک  امتحان ماـصد  بار از  گداز ح

  رنکرده ايم     پر  آبله  است   پای  دل کاروان  ماـزندگی  آخ  سيرما مفت

  ون  تيربگذرد زحوادث ، کمان ماـ طی     چ غم  کنيم ميده رِهـــبا قامت  خ

  پر، وا کنيم و بر زبر آسمان  رويم

  بسکه بلند، آشيان ما» اسير« بستند

  
  دل بدگمان

  
  ر  بساز  ز سوز نهان ماـراب  دل ناتوان  ما     او  را خبــاضط رب  به  يا

  ان مان که  بشنود آه و فغـ نميرسد     کاری بک ايیـف  بجـفرياد  ما  ز  ضع

  طاقتی به دل بد  گمان ما  صبر و دور کن     يا بت  بيگانهــــيا  از  دلش مح

  ه مدعا  دگر آن دل ستان ماـاطرم     دارد چـــگشته خ آشفته  تر ز کاکل  او 

  دهن فتاده  کنون  داستان ما رــبيگانه گشته ايم     دره و خود ۀ رـدرشهرشه

   سر از دودمان ما وانه ای کشيدـ    ديگفت  و مجنون بخاک شورجنونم شنيد

    باغبان ماۀوصلـــ ديده ايم     اين است مزد حارعمر گل داغ  ـــــما  در به

  کايت تو از زبان ماـو رنج ها     نشنيده  کس شــــبسيار ديده ايم  ز دست  ت

  ای دريغ   صيادۀپنج »اسير« گشتم

  ه  فتنه کشد آشيان ماـــتا درچمن چ
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