
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 
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 Literary-Social اجتماعیــ ادبی 
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
 AA-AA: تنظیم و ویرایش  

 

 

 اظهار احترام و امتنان

، 1013 اگست 11توصیف ازین کمینه، شام  در "تیموری صاحب"جناب  ،سرودۀ بزرگوار قدردانم

در شهر  "افغانستان افغانستان آزاد ــ آزاد"مبارز و محبوب  طرف پورتالکه از  ،طی محفل شانداری

، مرا بران داشت تا با "خلیل جان معروفی"عزیزالقدرم  ه بود و به اقتفای آن ازر گشتفرانکفورت برگزا

 :هار شکران و سپاس نمایم، از ایشان اظردیفسروده ای به همان قافیه و 

ست نام اسیر یــــصف افــتادگ در وزهـنـ       قـام اسیرم   رــــــــاگ  ه اوج شهره رسـیدهب  

ام اسیرـــگ ، که نارساست درین کوره راه       اه دوستان قدمشـــــــــــه ادبگــرسد ب نمی  

کالم اسیر ـه ای نیست درــــایحـه رـاگرچ       معـروفی موری وــــــ، تیبسیســتـوده اند   

، مشام اسیرلگ ــر  ــطـاست ازان ع معطر       نواخته اند رت رـشع  لـــــــدسته گ  همرا ب  

ین پیام اسیرـــــــاینچن  رسـدبه شیوه ای  ب       دوستان قـدرشناس رم حـــ خـوش آنکه در  

حبیب زی دوصد سالم اسیر و به تیموری       روفیـ، خلیل معموسوی،  نسرین و عزیز  

الم اسیرـــاشعار، همک «اظمن»هست  که        بالم به خویش می هـم، «تریاخب» مهـر ز  

جام اسیر وزمی الفـــــــــت هن است از رپ       دوستان بند است رـــــزنجی به  حلقۀ  دلش  

تی نیام اسیرـــــــــکه بسته با رسن دوســــ       رون نخواهد رفتمحبت  ب و رــخط مه ز  
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شام اسیر  و صبح  رفکـــ ود،بدین خیال ب       ن نیارد پایـــــــــوط  عشق برون ز حلقۀ  

 !!!کس نشود «ِِِاسیر» ،و دامی دانهدلش  به 

 دام اسیر رــشع است و "اسیر"ه عشق نام ک

 

 

 

 

 (ع1013 گستآ 12فرانکفورت،  ــ « اسیر» نسیم  .م)

 

 

 

 :یادداشت پورتال  

 را بالترتیب درج این "معروفی"هللا  صاحب بزرگوار و استقبالیۀ خلیل "تیموری"یدۀ نش

 ،ملک الشعراءفخرالشعراء و  سپاسمندانۀ ه وگزند و مقطع  جوابیه ذ از کنیم، تا تلذ   می اوراق

 !!!:گردد دوباالو  جلی  " اسیر"استاد  جناب

 :صاحب "تیموری"نشیدۀ 

 "اسیر"ملک الشعراء  تهنیت به

 خجسته است درین دم چنین مقام اسیر       رسد به نام اسیر ما  زار تهنیت ــــــه 

 نشیند به پشت بام اسیر  که وتری ــکب       زار بار فر و شوکت هما داردـــــــــه

 ره ای ز جام اسیرـاگر چکد به لبم قط       از حجاز تا یثرب  سر بروم  رقـبه ف

 در مرام اسیر جز خیربه  نبوده است        ر ورق بزنیـــکتاب عمر عزیزش اگ

 مشق مستدام اسیر  ق بودـــسرود عش       ز دیدن گل که نوا سر دهد  چو بلبلی 

نن  زت مدام اسیرـــــــــو ع دوام زندگی        خواهم ز بارگـــــــــاه خداوند ذوالم 

 رر کنم ابتداء به نام اسیــکه شعخوشم        ت عالی ستر تقوا و هم  ــــاسیر مظه

 پیشگاه خداستدعـــای تیموری ما به 

 فـراغ خاطر واالی صبح و شام اسیر

 

 

 (2102آگست  22)
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 :"معروفی"استقبالیۀ 
 

 

 واال طینتِ  فروغِ 

 زیر نام اسیر ح ــــفت  شود  به جمله  زمین       اسیر  نیام  سر از رد ـــر برآــشع  تیغ  چو

 سمند  شعـــــــــر دری گشته است رام اسیر       بسا عنان  سخــــن  در رود  ز دست،  مگر

 بساط   شعــر عجب  بزم ط رفه آهنگ است       طنین  شعــــــر  بگـــردد  اگر به کام اسیر

 کالم و شعــر و سخن راست مرتبت ای دل       خــــــــوشا بیان فلکتـاز و خـوشخرام اسیر

ک گــــــــــــــذر کنیم،   به  صفحه صفحۀ دیوان پُرقـــــــــوام اسیر!!!       بیا بیا ز باب تبرُّ

نشیده ای  ُخنُــــک از  وصف مستدام اسیر"       تیمور"چه خوش سرود سخنگـوی باصفا   

 ین مقام اسیرـــسته  است  درین  دم  ببخج        به نام اسیر د زار  تهنیت  ما  رســــــــــه»

 منن  خواهم        دوام  زندگـــی  و عــــــــــــزت مدام اسیرد  ذوال  ز  بارگـــــــــــاه  خـداون

 «و شام اسیر  صبح  االیوفـــراغ  خاطر         خدا ست  پیشگـاه  ما  به" تیموری"  دعای

 ز  بیت  مقطــــــــــــع  شهـوار اقتفاء جویم       به وصف  طبـــــع سخندان خوشکالم اسیر

 از سر صدق" خلیل"اید خوشا دمی، که ست

 فـــــــــــــــروغ  طینت  واالی نیکنام اسیر 

 

 

 

 (ع1013آگست  13برلین ــ خلیل معروفی ــ )

  

 

 

 


