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 Arts & Music  هنر و موسيقی

  
  »اسير« نسيمحمد ماستاد    
  م٢٠١٠جوالی٩ فرنکفورت ــ   
  
  

  

 !!! هنرۀول ستارُـاف
  

بستر  ی شنيدم که خود درهنگام را» رحيم مهريار« هنگام هنرمند خوش آوازمرگ نا ب خبر
بر تلخ به اين خ. فرسا، پنجه نرم می کردمبا درد طاقت، عمل جراحی ستون فقرات بيماری، بعد از

، اما  نظر به  مشکل  صحی  سرودن شعری شد در رثای مرحومیۀدرد من افزود و انگيز
، ميسر »ممشعل ترن« مرحومی، خانم پرستوۀاظهار همدردی به خانواد موقع آن وب فرصت نشر

  . نگرديد 
 از ورای تلويزيون را از» ؟؟؟، کجاکجا می روی ای مسافر« چند شب پيش آهنگ دل انگيز 

 برگشت ناپذيری رفته و سفانه به سفرآ خود متشنيدم و متوجه شدم که او  گيرای اوۀحنجر
صيت و شخ هنر يادبودی ازخواستم همان سروده را که .  استدوستداران خود را سوگوار ساخته

 ، کجا ؟؟؟ی کجا رفته ا!اين بار من ازو بپرسم که ای مسافر اوست به دست نشر بسپارم و
  

   نماند"مهريار " سوزد کههک هرـــيار نماند      دلت به م ه  پرسی که مهِرــيار چ ز  مهِر
  نمانديار  ار شهر تهی شد، به شهرــــــــ      ز ي؟نم هيهات سخن  ک هنر چون ز شهريار 

  قرار نماندرو بست و دلـــــــ      لب از  سرود فراری  داشتـبخش او قدل از سرود روان
  نماندزار حيف  که  آن  شاخ باوقار ــــــــ     هنر ـهار ــــــــشکست  شاخ  برومند و باوق

  ماندن چنار ـــــــــــــــۀرد      کنار آب  روان،  ساي می گذو بادـــ ما همچ ببين  که  هستی
  چ  اعتبار نماندــــ، هي دوروزه زمان است      به اين گذر و باد درــی چئزمانه  تا بخود آ

  نماندر  و غم  کنار ــــــــــفک      توان  بوسه و ؟ بوس و کنارمرا چه می طلبی در هوای
  ندنما هزار   چه ماتم است که اين يک هم از  هزار    گذرد از جهان هزاررچه  میـــــاگ

   پايدار نماندری رفت وـو صر صر سحـــدريغ و درد که  اين مرغ خوشنوای چمن      چ
   نماندود عاقبت به کف مرگ شد شکارــــ    خرد  ــ شکار دل می ک ،  دلکشۀبه هر تران

  ياد مبر م  دوست  را زـــــدرد وغ» اسير«
  نماند  شمار بجز درد بی که دوست رفت و


