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 16/06/2018                  ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 ازالبالی ورقپاره ها
 خطاب به طیاره

 

ه سری به ورقپار کند، برای تهیه موضوعی ناگزیر بکری تراوش نمی نارسا، مطلب تازه وطبع  از نوری عزیزم!: درین اواخر

نگیزه شرح ا با ن ها را انتخاب وآ یکی ازبه ترتیب، تصمیم گرفتم پس ازین، ، سروده هایی نظرم را جلب کرد، های گذشته زدم

ال شصت س ام کم ازال پیدا نشود که چرا هیچ خاطره ؤس اگر تقدیم دوستان نمایم.« هاالبالی ورقپاره  از»عنوان  سرودن، زیر

 شصت اتفاقا   .طیاره سروده شده است در فضای سالنگ و ماه کم شصت سال پیش در ندارد، این منظومه نیز پوره چار عمر

 یافته است. همان ایام تبارز بیشترین تراوشات دماغی در ی بود وجوان شورترین دوران پر سال پیش گرمترین و

 و ندهویسن «عبدالصمد وهابزاده فریار» ، مرحوم استاد«ضیا قاریزاده» نفری ما، به ترتیب، مرحوم استاد حلقه دوستی چار در 

، «ینیمحمد ظاهرع»هنردوست  و جوان شعر و «محمد نسیم اسیر» به رحمت حق پیوست، این حقیر همین اواخر که در شاعر

 «دهزاقاری » استاد هنری فیوضات ادبی و از هفته گرد هم آمده و هر اخیر در ،هوقفکه بال  داشت حضورمقیم نیویارک،  فعال  

 .دوستان می گذشتاندیم نظر خود مطلبی داشتیم از اگر احیانا   رمند می شدیم وبه

زیبا  را به آن شهر ما ،مدتیپری نمودن س زبعد ا وشد  وزدکن رهسپار شرکت سپین زر، موریت درأبا م «وهابزاده»مرحوم 

هوای صاف و  در، «آرینا افغان هوائی شرکت د»ماشینه دیکوتای  سفر توسط طیاره دو دعوت کرد. دیداربرای یک هفته 

 اره ازطی عبورهنگام  صورت گرفت لذت خاص داشت به فلک سالنگ که زیبایی و برف کوه های سر از قله های پر نیلگون و

 هتا  فضا بدا صدا می زد، فرمودند که به شرایط هوا و« نسیم جان» به من که به نام اول و استاد قاریزاده، خطاب ،فضای سالنگ

مه ای شد ، منظوتا رسیدن به میدان هوائی کندوز و بیتی سرودم شده بودم بداعتا   ثرأن زیبایی متآ که از من نیز . چیزی بسرایم

    نک تقدیم دوستان می کنم:ای گرفت و دوستان قرار دیگر و« قاریزاده» که خوش بختانه مورد پسند استاد

   

 

 

 امــی فـلـیـان نـــمـدل آس در   رـین پیکـنـوه آهــرو ای کــب

 د تمامــزن به جهـب رـلک پـبه ف   وزین و ارق با و باش سنگین و
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 2از 2

 گام ان به دوـاره کن کام آسمــپ   روشان باش ـخ ده وـونـریـم غـه

 یامـزم، قـج زمـمی کنی تا به ع   ودـرود به سج کوه می وـپیش ت

 امـی خـکه باشنیستی  رـشـب وـت   ارتـتـه رفـود بـا بـتگی هـپخ

 امـاوهۀ ردــی دری سخت، پــم   رـاره می کند دل ابـرت پـپـهـش

 امــجـش انـضایی که نیستـه فـب    ور   االـبق! ـوج عشــای م روـب

 امـیـپ ارـیـب و هـتـا رفـمـب وـت   دارد کسـن ا خبرــزاسمان ه

 بیکران بخرام رـو! به آن بحــت   برو، بشکن این طلسم کبود تو

 ه نظامـود، چـا بـپـایی بـبنه ـچ   دران سامان ـکه ان آور رـبـخ

 ؟کامخود  و سربشری هست خود    نسق بی تغییر م وـظـدران نـان

 آالم؟ نت وـمح ج وـرنۀ ـایـم   اــداوت هــع شری مصدرـب

 عوامخاص، قربان خویش کرده    اــبشری مست خود پرستی ه

 غالم؟ و که جهان را کند اسیر   اداریــوای بـــه ری درــشـب

 ام؟ــــرجـف وـارم نکـدران طـان   جنگ؟؟غربی بهم فتاده ب شرق و

 رامـــست حا رخ را آرمیدنـچ   معامله هاستاین ، هم آنجا اگر

 امــــخ فکری سرور و خرمی   دگرآسایش جهان هوس است

 تمامهرانچه هست، ها  واسمان   شمال غرب و زود باشد که شرق و

 ظامـن ن بنا وـم ایـه د ازـبگسل   خراب شود و زدـیـم آمــهـه ب

 ش، فضای سالنگ1۳۳۷عقرب10
 
 

 


