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 رینمدی ۀفرهیخت یار و« موسی نظام ماللی» ، میرمن با احساسرانقدرشگاه عزیزان گبه پی این نوشته باید زود تر

 زکه یکی ا نجاآ تقدیم می شد، اما از سالگرد تولدم از شان، ۀبزرگواران قدردانیمناسبت ه ب« مد جان نوریولی اح»

 در جمله تنبلی از، کمبودی هایی یک قرن دوازده سال کمپُخته ، سن نوری عزیز آنهم به تعبیر ،سن خصایص کبر

 .می کنم پیشکش بیشتراما با محبت  که اینک دیرتر،  احساس، پیدا می شود اعمال، نه در

 عددی کمیت نظر ازپهلوی نامم، سال  ۸۸ عددگرفتن  داشتم که قرار جمع فرزندان اظهار در ،متولد روز زتجلیل ا در

که د می شو چشمگیر یت هنگامی درخشنده واین کیف خود نهفته دارد و عالمی را در ،نگاه کیفیت کوچک، اما از ستا

داده  به مردم را سرمشق اعمال خود قرارخدمت  اصل فلسفه انسان دوستی و ،سال جریان گذشت سن و درشخص 

  باشد.

 می، خیلی هستم و نیازمند محبت اقران بودم نجا کهآ از اما ،مول موفق بوده امأاین مم انجبه ا خود چقدردانم من  نمی

فیض محبت مردم  از را می َدَرَوم و ام، همانشته اک چهنآ هر امروزخوش بختانه که  مردم باشم دوستدارکوشیدم 

 .برخوردارمشریف خود 

م، چنانکه الحال نوشته ا منظومه ای وصف، وضع فزیکی بدن تحول در و تغییر ا هربعمر،  دهه ای از هر در اتفاقا  

 شکست، سرودم: ت وسالگی به عنوان شص شصت در
 

 یدیمخم شکستیم و شصت رسیدیم وبا 

 رادی نرسیدیمــگردش دوران به م از
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 نموده، نوشتم: ناتوان احساس محبوب ما، خود را افتاده و ۀجامعاصطالح  و هفتاد سال عمر، به تعبیر در
 

 اد افتادـتـفـن هــس ی که درـکس

 اوالد افتاد از د وـانـمستی م ز
 

 تادهشسن  در و ،مروان بودبه پای خود  بیشتربرای سرگردانی هم  هنوز و یاری کرد هلل الحمد، روزگاراما 

 ، نوشتم:سالگی
 

 پیری سرـرا افـته گریبان مـرفـبگ

 پیری آور زور ۀافکنده به سرپنج

 پایم و سر دست وۀ رعش زرده دل ازآ

 ای خاک سیه باد شود برسرپیری
 

 از را به نیکی تجلیل و م این روزن. فرزندامبه دوازده سال کم یک قرن پای ماند و داد فرصت قدر قضا واینک 

نی تیلفو نوازش های تحریری و با دادند که با گرمی خاص استقبال و قرار جریان طریق فیسبوک، دوستان را در

ی ی موسمالل» محترمه ۀورد تفقد بزرگوارانم «افغانستان آنالین آریانا»پورتال وزین  درهمچنان  و شدم روه ب رو

 اند. بخشیده من افتخاره ب م که با نوشته های بلند باالگرفت هم قرار «مد جان نوریحی اول» دیرینمدوست  و «نظام

 کنم: سروده ذیل را پیشکش میهمه دوستان  شکران بی پایان از با ابراز
 

 نـش مـایـآزم رده بسیارــک     زشتی به نیکی و چرخ گردان

 رهایش من آسایش و هره ب    مـنـشیری خ وـلـوده به تـآزم

 نـی ستایش مـپ اه ازـاه گـگ    به تعجیزم رـبسته گاهی کم

 نــش مـنمای رـاه آورده بـگ    دیده ها پنهان ه گه زـتـساخ

 حق نیایش من دربار هم به    مـارانـفات یـتـال از رــاکـش

 «اسیر» چیست بیش ازین افتخار

 نـش مـکند ستای دوستان می

 

 ، فرانکفورتم1۶اکتوبر 2۷«اسیر» نسیم م.

 

 

 


