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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
     

  يادداشت پورتال 
 سال چهار "اتحاديۀ سراسری هنرمندان افغانستان"و ) رها ("انجمنِ رهروانِ  همبستگی و اتحاد"

را به يکی از خدمتگارن بزرگ " فخرالشعراء "اخر لقب ف ــ روریب ف١٢ ـ ـپيش در همين روز
ــ که استاد مسلم شعر دری ميباشند، اعطاء " محمد نسيم اسير"شعر و ادب کشور ــ اعنی استاد 

دو پارچه  فرخنده  نعمت اهللا مختارزاده ، بدين تقريبب افغان جنادراکو شاعر پرآوازه . کرده بود
زينت " فخرالشعراء"عنوان پارچۀ اول زير . يم حاضران همان محفل کرده بود انشاد و تقدشعر

است و " سيرا"اينک پارچۀ دوم که معنون به . دپورتال گردي ٢٠٠٩روی ب ف١٢روز بخش صفحۀ ام
گرديده و از  ــ ٢٠٠٩ فبروری ١٣درج صفحۀ فردا ــ  بود، سروده شده در همان محفل ارتجالًً

  :گذشتانده ميشود " افغاستان آزاد ــ آزاد افغانستان "پورتالحضور اشرف خوانندگان  
  

  AA-AAادارۀ پورتال                                                                                           
   

  
  تار زادهـــــــــنعمت اهللا مخ       

  لمان ــ  اشهرِ  فرانکفورت 
    ٢٠٠٥ فبرور ١٢ 

  
رهروان به همتِ  انجمنِ ) اسير(مد نسيم  که به افتخارِ  جنابِ  محترم الحاج محشبی

لمان برگزار گرديده بود ، در آن در شهرِ  فرانکفورتِ  ا) رها (اد همبستگی و اتحِ
محفل به استشارۀ رياستِ  شورای عالی  اتحاديۀ سراسری هنرمندانِ  افغانستان ، 

هيئتِ  منتخبه  ، توسط يکی از اعضای به تصويبِ ) فخرالشعرا ( ـاری  لقبِ  افتخ
ِ  اسير   باصالحيتِ  شورای مذکور اعالن و به جنابِ  محترم الحاج محمد نسيم

  .تقديم گرديد
ِ  بندۀ حقير هم به نوبۀ خود  دو پارچه شعر به افت خارِ  آن بزرگوار ، يکی بنام

حاضرين محترم خدمتِ  سروده و حضورِ  )  اسير(و ديگری بنام   )  ءفخرالشعرا(
  : شان قرائت  نموده  بودم 

  

  اســــــير
  

  مرغِ  دلـــم اســير و ، خودم ، رامت ای اسير

  افــتاده  چـون  پـرنـده ای ، در دامت ای اسير

  هــــرگــــز نـباشــدم  هـــوسِ  روضۀ بهـشت

  عــادت نـمــــوده ام  بـــه لـبِ  بـامت ای اسير
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  در رگ رگــم دويـــده ز بس ، مهـــر و الفتت

  روز و شب است، وردِ  زبـان، نامت ای اسير

  آرد بهـــــار و ، ُپــر گل و ريحـــان کند جهان

  با گـــــوشِ  جــان ،  شـنيدنِ  پيغامت ای اسير

  ما عـــندلـيب و بلــــبلِ  خـوشخـوانِ  اين چمن

  ــــهامت ای اسيراز لـُطـف و مهـــــــربانیِّ الـ

  هـــمچون کــبوترانِ  حــــرم ، در هوای قدس

  پـر پــر زنـــان بــــه حــرمتِ  ايامت ای اسير

  در آســــــمانِ  خاطـــــــر و انـــديشه هـای ما

  اشـــــراقِ  شمسِ  چهـــــرۀ زرفامت ای اسير

  مست و خــــراب  ،  تا ابــدالدهر ، همچو من

  ـر کسی  ، ز لـبِ  جـامت ای اسيرنـُوشد اگــــ

  امشب بـــنــامِ  تـُست  مگـــــر آيـــه و حـديـث

  محــــرابِ  ُحسن  ،  پيکـر و اندامت ای اسير

  خـنـديـدنـت اصول و تـبسم ، فــروعِ  وصـــل

  راز و ، نياز و ، توبه  ، به اصنامت ای اسير

  ـباباز گــــرمیِّ حــديـثِ  لـــــبانت  شــــدم ک

  وز ســـردیِّ مــزاج  ،  من از خامت ای اسير

  لحــــنِ  ملــــيح و بـانمکـت  ،  زنــــده ميکـند

  بهـــتر ز هـــــــر مسـيـحِ    دآلرامت ای اسير

  وزن و ، رديف و ، قافيه ، انـــدر زبانِ  شعـر

  ُدرواژه هـــــــــای مهــر ، ز انعامت ای اسير

   زکــات  ،  کی رواستما را نمـاز و روزه و

  تا ســــر رود ز صدق  ،  به اَ قدامت ای اسير

  حکمِ  محبت است  ،  کــــــه زکـاتِ  ُحسن را

  بايــــد گــــرفت  ،  از کفِ  احکامت ای اسير

  تهـــــدابِ  دوســــتی  که  ، نهادم به شهرِ  دل

  ُرکـــنِ  رکــين  ،  دارد از اکــرامت ای اسير

  نت و گادر و هم خشت و سنگ راريگ و سم
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  آمــــاده گشــــته جمــلـه ، ز اِ قدامت ای اسير

  شاهـنـشـــــهی  ،  بـه ملکِ  اديبانِ  عصرِ  ما

  ای کـــاش  ،  بـنـــده خــادمِ  خـُّدامت ای اسير

  چشيد قطــــره  ای با ساغــرِ  يقين» نعمت « 

  سير از چشــمه ســارِ  کـوثــرِ  طـمطامت ای ا

  
 

 


