
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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

 

  "اسير"نسيم . استاد م  

   شهر فــرانکفورت  

     ٢٠٠٥آگست    
  

  

  

     !!حرم ُپرنعمت و برکت کبوتر

  رـر پرآوازه نعمت مختارزاده ، نويسنده و شاعـ ارجمندم شاعدوستان نوشته های اخير             

  ئی به اين کمينه ، مرا رالشعراـلقب پر افتخار فخۀ بار ق برکت درافرهيخته جناب اسح            

  ای محبت آميزــــن داشت تا مطالبی را که در همان موقع در برابر چنين نوشته  هر آب            

  رضـرض عـمکررًا بغ،  به چاپ رسانده ام " افغاندرد دل" وزين ۀو به  مجلسروده             

  .ردوستان پيشکش کنمـ شعۀزيزان و مطالعـشکران به اين ع

  نه ذوق  بيش و کم است  و امـ نه آرزوی مق  نه عزت و حشم است     مرا نه فکر جالل و

  ن ستم استـدرک اين  سخ ر نکند گـــ   کسی ا   يارانم  ز  به  جمع ــــ عاجر ـکمينه   شاع

   کرم استۀ نايت  و مايـين لطف و عــکه ع     ر دوستداران  را  ــونه  شرح  دهم  ِمهگـچ

  و يم استـری چگ ناچيز، ديۀقطر وــ   يکی چ  که را مقامی هست   رـاه  ادب  هگبه  کار 

  محترم است و     به نزد من همه يکسان عزيز   شناخته  ام ام   و  منزلت   دوستان ــــــمق

  ه  نام  پر از افتخار و  محتشم استـــر چگ    ا  رورم ـــــــ  اين   وديعه  مغۀنکرده  زمزم

   قلم استــــــۀ   هميشه ورد  زبان  و به رشح  ر ـدار جهان ، اين دو مصرع شاع ير و گز

  ]ان نيستغـشکسته بال تر از من ميان مر[

 ]وش است که نامم کبوتر حرم استـخدلم [
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 ن آر با ابراز خوش بينی و تشويق من درين راه مرا برگر فوق دوستان بار ديـنشر شع با

  : ران نمايمــــــــــــــــــنها اظهار شک آذکر نامهای مبارک شان از ر باگداشتند تا يکبار دي

  دا راگتبت   شاه   رسانديد  ر  مرـــــ   ب  شمارا   دو صدعذر دا را وـــصد  شکر خ

  را] رالشعرا ـــــفخ [ ۀد به  من رتب   دادي  هويداست   خورشيد محبان که چو مهر از

    دورازدل من می نکند صدق و صفا را  ر است چنين مرتبتی  ليک هوايش   ـــــفخ

  ف خدا رار  کنم   لطـ   کز لذت  آن  شک  ]  نعمت[ ده  ــــــاهللا  نصيبم  ش از نعمِت 

 را به  محبت  بنوازد  دل  ما]  بينش   [   ]   قـــااسح[ۀ فتگ از ميد مد ]برکت [موج 

 ]اسيرم[ الصــــــ اخۀتا هست به سرپنج

 پا را و چ نسازم سرــزين حلقه برون هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


