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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
 

  

  "اسير"استاد محمد نسيم    

              

  

  

 

 

  قاريزاده ءمشاعره با استاد ضيا
  

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

ادبی که از آھنگھای  محفل خصوصی ھنری و ش در 39حمل روزی در اواخر  .کرديمخطاب مي
ه غرض اشتراک ب ، خطاب به من فرمودند تالذت می برديم رزمی و بزمی شان اشعار دلنشين و

شعری را ھم که خود سروده  بودند به من  و انيس شعری بسرايم ۀروزنام ۀ، منتشردر مشاعره
استعداد مرا بيازمايد که  و استاد می خواھد طبع کهآن من به تصور. ن استقبال کنمآ سپردند تا از

در  دار نوشتم  کهيا خير، در اول شعری نسبتا پھلو چنين کاری بدر شده می توانم ۀازعھد
شدم که امتحان و آزمايشی  گمان نادرست خود انيس به نشر رسيد و بعدا متوجه اشتباه و ۀروزنام

 وطن قرار صف شعرای روز در ست مرا نيزما می خوا صرف 22ی عزيز و کار نبوده در

   ".اين ھم يکی از بی عقلی ھای شاعرانه: "و گفت  ، خنديدبرای شان گفتم مطلب را. بدھد

اينک ھرسه شعر را که از عمر شان چل و ھشت  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 ما  ارـمد   بھآ

  جھان ما ت دلی برـــسوخشد  زبان ما     جز داغ ما ن   مانند   2له  مشعل   ما

  چمن     از خار و خس  پُراست ھنوزآشيان ما ۀزه  و گل  پھنــلبريز شد  ز سب

  وايش زبان ماـکشيديم دررھش     چون سبزه ترنشد  به ھن چون شاخ تازه سر

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

  جھيد از کمان مام برون نــــينه برنکرد     يک تيرھازين س سر  رسا ۀيک نال
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  ان ماھرُرستنی که بودسرازخاک برگرفت     غير از گل  اميد  خزان  در خز

  ما آشيان مرغ   بلند  ـــودــنکرد     پا  بسته  ب فرو کس سر ۀدان دام وب زــھرگ

  و زيان ما سود  ند  بهـفينه ايم     ای  مدعی  مخھم سفر يک س ما ھم صفير و

  »ضيا«ايام  را  *ز نبود  درزیــھرگ

  ان ماــن که راست بيايد بجـيک پيرھ

            

  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 ما  اک  ما  بجوی  رهِ ــھمتيم     از خ ما  در زمين  عشق ، فلکتاز 

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

  ی   فتاده  ھمت   طبع  جوان ماـعال رو 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 سير ما مفت

  ون  تيربگذرد زحوادث ، کمان ماـطی     چ غم  کنيم  ميده رهِ ـــبا قامت  خ

  پر، وا کنيم و بر زبر آسمان  رويم

  بسکه بلند، آشيان ما» اسير« بستند

  
  دل بدگمان

  

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

  ان مان که  بشنود آه و فغـنميرسد     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 

  داستان ما دھن فتاده  کنون رــھ بيگانه گشته ايم     در و خودۀ رـشھ درشھر

  سر از دودمان ما  وانه ای کشيدـدي    گفت  و مجنون بخاک شورجنونم شنيد
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  باغبان ما  ۀوصلـــديده ايم     اين است مزد ح ارعمر گل داغ  ـــــما  در بھ

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

  ای دريغ  صياد ۀپنج »اسير« گشتم

  فتنه کشد آشيان ماه ــــچمن چ تا در

  

 

  ) ش 1339 ورـث 14 ــ ر مبارک کابلشھــ( 

  

 


