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 23/10/2016          ولی احمد نوری
 

 جشن میالد مبارک ملک الشعراء نسیم اسیر
 فرخنده باد ،شاعر آزاده و نامدار افغانستان

 

 

همکار فرهنگی و ادبی وبسایت )آریانا افغانستان دوست نهایت عزیز و گرانقدر من و  2016اکتوبر  23امروز یکشنبه 

آنالین(، شاعر خوش قریحه، زیبا کالم  و نامدار کشور ما افغانستان عزیز، ملک الشعراء محمد نسیم اسیر هشتاد و 

هشت ساله شد. امیدوارم بهاران بی شمار دیگر در انتظارش باشند و سالیان درازی هموطنان افغان خود و دری 

ور همسایۀ عزیز ما تاجکستان و برادران فارسی زبان همسایۀ غربی ما ایران را با اشعار ناب )وطنپرستانه زبانان کش

 و عاشقانه( خویش محظوظ و مشعوف سازد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سالگی 88نسیم اسیر در             سالگی  26نسیم اسیر در                             

 

! همیش با ما باش و طبع رنگین ما را با سروده های رنگینت عزیز "نسیم"رفیق خوب، نازنین، با وفا و فداکار من 

زندگی بخش! با بودن تو در کنار ما به گفتۀ بیدل صاحبدل، نشاط با ما خواهد بود، بهار با ما خواهد بود و نگار با ما 

شت سالگی ات می نگرم، به دل این بیت بیدل را با خود زمزمه خواهد بود. من هر باری که به تصویر هشتاد و ه

 می کنم:

 برگ ریزان تو بهتر بـَُود از فصل بهار

 آنکه بهار تو دیـده ست چه گلها چیده ست
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 2از 2

و به چشمان سحارت نگاه می کنم بیت زیبای کهزاد بزرگ به خاطرم  ولی وقتی این تصویر جوانی ات را می نگرم

 هنوز عشق بتان چنگ میزند  ***  پیری گرفته حالت طبع جوان من در دل  خطور میکند: 

من با عالـَم نادانی در شعر و وزن و قافیه در این شعر کهزاد بزرگ چیزی تغییر و حرفی اضافه میکنم و تقدیم تو 

 هنوز عشق بتان چنگ میزند  ***  پیری گرفته حالت طبع جوان تو در دل عزیزم می نمایم: 
 

ن ایام جوانی ها یادم می آیند، همان قصه ها، همان خنده ها، همان شادی و سرور و همان بی غمی ها هر لحظه هما

همان مجالس  ،در کنار هم و در وطن بهشتی و زیبای ما یادم می آید. همان سفر های هرگز فراموش نشدنی ماسکو

رات حظ می برم ... هم از یاد آن لحظه ها شعر با سردار عزیز ما "شیون کابلی" یادم می آید و از هر کدام این خاط

 خوش و محظوظ می شوم و هم به خاطر از دست دادن آنها محزون می شوم و مانند طفلی اشک هایم جاری می شود.

ر پای این من هم د« شگفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تو نیست» ال جان" گفته است: ههمانگونه که دختر نازنینت "ش

گفته امضاء میکنم.  و جشن میالد مبارکت را از تار تار دلم مبارکباد می گویم و آرزو دارم سالیان دراز دیگر با ما 

سرشار سازی و درد های وطِن سوخته ات را مانند ندای ملکوتی ت باشی و همه هموطنانت را از گلمهره های شعر ناب

 به دل سوختگان وطنت برسانی. 

    

 

 

 

 این الله ها نثار قدومت باد
 

** * ** 
 

این هم سرودۀ زیبایت که به مناسبت این روز مبارک سروده ای که راستی راستی پر معنی، پر احساس و زیباتر از 

 زیباست:

 گذشت رـمحاسبه، سال دگ ل ازـن غافـم  گذشت در امیــا ــۀجـنـپ ز رـال دگـس

 سرگذشت ز آخر شد و وـآب تا گل نیکا  سن مپرس دازـه برانـخان لیس ز گرید

 گذشت رـه برنگ دگـزمان ۀصفح رـب  رـدگ ۀارـپـه، ورقـنـهـاب کـکت نیـا از

 گذشت خبریزمن ب و راه دور کرد یط  یدگـزن ه ساالرـلـافـم که قـلـن غافـم

 گذشت شر و ریخ بد و و کین ز نیچن یفصل  ط روزگارـرخـس ز ازـاد بـتـف ـیبرگ 

 گذشت نظر زود ازنشاط چه  ۀدور نیکا  فیح هزار ،یجوان ادی هکردم فغان ب

 گذشت مگر شمیپ چون برق خانه سوز، ز  ذردـزود بگ نیگرچه گمان نبود، چن

 میکن یم بسته رـسف ارـب «ریاس» رـآخ

 گذشت رـسف و ریجمله به س با آنکه عمر

 
 


