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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  "باد هرمنس بورن"روستای 
   ٢٠١٠  اکتوبر ٢٤     

  
  

"  آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان" خوانندۀ ارجمند پورتال آنچه از نظر
و نسبت نوشته شده " باد هرمنس بورن"ميگذرد، در روستای جنت آسای 

   :ه نتوانست گرديدفقدان ارتباط انترنتی، درهمان وقت تقديم 
       

   

  "فـرياد اسير "تبصره بر تقاريِظ
  

  "اسير"نام شيرين وطــن کوهکنم ساخت  
  بيکسی کوه غم  و شعر و سخن تيشۀ من

  

شنيده بودم، که اولين مجموعۀ شعری خويش را آمادۀ چاپ ساخته " اسير"ستاد سخن و فخرالشعراء ، جناب از ا

 عارف جان عزيز"با .   گذاشته شده است"انتشارات باميان"عهدۀ خبر شدم که کار چاپ اشعار شان به اند و بعد 

است، در تماس آمده و جويای معلومات ــ که از دوستان ديرين من   ــ متصدی کوشای  اين انتشارات)گذرگاه(

عارف جان از من هم . ضمن صحبت معلوم گرديد که تقاريظی بر اين اثر هم ترتيب گرديده است. گشتم

  .من مگر اين کار را از دو رهگذر قبول نکردم. خواستند، که تقريظی بر اين مجموعه بنويسم

  .دسرانه دست به چنين کاری بزنمشارۀ استاد، خوستااشاره و ــ يکی اينکه نخواستم بدون 

  .ــ و ديگر اينکه نخواستم، کار من نوعی تحميل انگاشته شود

 که از موضوع به ، هم خواهش کردم" گذرگاه" نبردم و از عارف جان به هر صورت دست به نوشتن تقريظ

  .استاد قصه نکند

را به عهده دارد، از ابتدای " آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "بنده که گوشه ای از امور ادبی و فرهنگی پورتال 

با پورتال يعنی از عرصۀ حدودًا دو سال که حضور روزمرۀ اشعار ايشان، صفحات " اسير"همکاريهای استاد 

 پنجصد بيشتر ازدر اين مدت . پورتال را رونق می بخشند، با اشعار استاد آشنائی نزديک تر حاصل کرده است

تال منتشر گرديده است و خوشبختانه که تمام اشعار منتشرۀ استاد را در پورتال بدقت پارچۀ نغز استاد در پور

 در حدی بوده است، که حتی به استقبال چند پارچۀ " ُبردنهالذت"اين . تمام خوانده و از هر کدام  لذتها برده ام

  .ايشان هم برخاسته ام
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 نوشتن تقريظ ميبردم، چون اولين شرط نوشتن يقين دارم، که اگر استاد امر ميکردند، بدون درنگ دست به

بلی؛ اولين شرط نوشتن تقريظ بر اثری، شناخت کافی و مطالعۀ آن اثر است و . تقريظ خود بخود فراهم گشته بود

دومين شرط نوشتن تقريظ . مهيا ساخته بودم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"من اين شرط را از طريق پورتال 

فکر ميکنم، که در اين عرصه هم .  است"تقريظ نويس"معظم شعری، صالحيت ادبی و شعرفهمی بر چنين اثر 

به هر صورت اين کار صورت نگرفت و در اواخر سپتمبر که مانند . حد اقل زمينه را در راقم ميسر ميديدم

تقريظ بنده در اين هميشه از استاد احوال ميگرفتم، ضمن صحبت تلفونی و مژدۀ اتمام کار چاپ کتاب، از فقدان 

  ". بچشم"اما امر کردند، که چنين تقريظی را بعد از حصول اثر تهيه نمايم و من گفتم . اثر، اظهار تأسف کردند

  :استاد ضمن اهدای اين اثر گرانبها چنين نوشتند
  

  اهدا بدوست معزز و گرانقدرم،
  فرهنگی واالمقام جناب خليل اهللا معروفی

  محمد نسيم اسير
  فرانکفورت
  ٢٠١٠اول اکتوبر 

  
 را در هفت »"فرياد اسير"خدنگی بر « ضمن ادای شکران ازين تحفۀ جاويدان، امر استاد را بجا کرده و سلسلۀ 

شايد تعدادی از خوانندگان گرانقدر . تقديم کردم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بخش از طريق پورتال 

  . مطالعه فرموده باشند"خدنگهفت "ارزيابی بنده را از اشعار استاد ضمن 

  :بيندازم" فرياد اسير"و حاال وقت آن رسيده است، تا نظری بر تقاريظ 

، اولين نگاهم متوجه تقاريظی گرديد، که به قلم آقايان اسحاق نگارگر، لطيف "فرياد اسير"در هنگام زيارت 

ِ  ارجمند، "تقريظ نويس"چ کدام از سه با اولين نيم نگاه دريافتم، که هي. ناظمی و نعمت حسينی نوشته شده است

 را نخوانده است و آنچه را عرضه کرده اند، به رؤيت اشعار ديگر استاد بوده است، که به گفتۀ "فرياد اسير"

  .، اينجا و آنجا خوانده اند"جسته و گريخته"برادران ايرانی ما، 
  

  :آقای اسحاق نگارگر در جائی از تقريظ خود مينويسند

بدين نتيجه ميرسد که از وسواس سياست به کلی دل برکند " اسير" دار همين نشيب و فرازهاست که در گير و« 

  .و ديگر با قند گفتن دهن خود را شيرين نکند
  

  صلح گويند و درين غمکده جنگ است هنوز      شهد جويند و درين کاسه شرنگ است هنوز

      سينه آماجگــــــــــِه تير و خدنگ است هنوزکام شيرين نتوان  کــــــــــــرد به ناميدن قند   

  دل چه بنديم به وسواس سياست ، کانجـــــــا       گفته ها جمله تهی مغــز و جفنگ است هنوز
  

  )ختم نقل قول(  »

 برخاسته و بعد بدان پشت کرده و گويا به "سياست"که از بستر  ــ "مضطرب باختری سابق"ــ  "نگارگر"جناب 

خود را  "توبه نامۀ"و  "عملنامه"گرائيده است، در واقع ميخواهد ...  و "روضه خوانی"و " خانقاه" و "عرفان"

غافل ازينکه استاد حتی با همين چند بيت هم، . نمايدو تطبيق  تحميل "اسير"بر اشعار استاد  "سياست"از 

عالوه ازينکه .  است"فرياد اسير"ول فرمودۀ محترم نگارگر در واقع ناديده گرفتن يک ثلث ا.  کرده اند"سياست"

سروده های وطنی و " اين اثر ١٥٩ تا ٢١ پنداشت، از صفحۀ "سياسی"خود عنوان کتاب را بايد  سخت 
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 بگذريم از قسمتهای ديگر اين اثر که . و با سياست گره خورده انداندهمه سياسی  گنجانيده شده اند، که "حماسی

  !!!!!!نيز با سياست بيگانه نيستند
  

.  را نخوانده است"فرياد اسير"در تقريظ خويش صراحت لهجه دارد و اقرار ميدارد که " ناظمی" لطيف آقای

  :مينويسد

من ديوان اسير را در دسترس ندارم تا خواننده را با حوزۀ فکری و يا چگونگی ساختار شعرش بيشتر آشنا «

   »...، انديشۀ شاعر را خواهد شناختدر اين ديوانسازم ولی باور دارم که خوانندۀ آگاه، خود با تصفح و تفحص 
  

 بايد دانست، نيز دسترس به اين اثر نداشته و "داستان نويسی" که حوزۀ فعاليت ادبيش را" حسينی"آقای نعمت 

در جائی از سخنان *.   استوار ساخته است"رنگين"قضاوت خود را برؤيت چند قطعه شعر استاد در فصلنانۀ 

  :خود چنين آورد

اجتماعی نسيم اسير، در پهلوی آنکه شعارزده اند،  ناگفته نبايد گذاشت که برخی از شعرهای سياسی ــ «

  »....شعرهائی ميباشند صاف و روشن

 من ؟؟؟"مذمت" استعمال کرده است و يا "صفت" را بحيث "شعارزده" نعمت حسينی ترکيب آقاینميدانم که 

  !!!!!!گرفته نميتوانميبی، برداشت مثبت شخصًا از ساخت چنين ترک

 "تقريظ نويسان"با مد نظر گرفتن کلی تقريظها، و با توجه به نکات باال بحيث نمونه های نيرنگی عدم دسترس 

 بدين نتيجه ميرسيم که اين سه هموطن گرامی ما آب را ناديده و موزه ها را کشيده ،"تقريظ نويسی"به اثر مورد 

  !!!!!!!!!!!!از چنين کاری، هيچ دشوار نيستو استخراج نتيجه و يا استنتاج اند؛ 
  

نه تنها طيفی بسيار وسيع از موضوعات را زير نگين گرفته اند، بلکه در " اسير"قسمی که ميدانيم، استاد 

 را پيموده اند، در حدی که در زمانۀ ما شايد نظيری درين مسير "فراوان گوئی" و "اکثار"شعرگوئی مسير 

  .نداشته باشند
  

  :فت که  بايد گ

گرچه استاد در انواع شعر و نظم داد سخن داده و الحق که از همه به نکوئی بدر هم شده اند، مگر هّم بيشتر 

.  هشتاد درصد اشعار استاد را غزل تشکيل مينمايدبيشتر ازاستاد بر غزلسرائی و گفتن غزل است، در حدی که 

در . استادی عام و تام خويش را باثبات رسانيده اندالبته استاد در فن غزلگوئی، خصوصًا غزلهای عاشقانه ــ 

  .برسد" اسير"زمانۀ ما کمتر شاعری را در قلمرو زبان دری سراغ داريم، که در اين فن به پايۀ استاد 
  

کمينه که شيفته و والِه کالم موزن و اشعار سبک کهن است،  گاهگاه دست به انشاد شعر هم ميزند و بعضًا از 

، "اسير"فکر کنم که تاکنون از بيشتر از شش قطعه شعر شاهوار استاد . ن استقبال ميکنداشعار نغز ديگرا

طور نمونه، اولينِ  . خار نشر يافته اندافت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"استقبال کرده ام، که همه در پورتال 

  :قبال کمينه از آن تقديم ميگردد و بعد است" اسير"بدوًا مثنوی زيبای استاد .  رؤيت مجدد ميدهم آنها را
   

  اسير نسيم محمداستاد  
   فرانکفورت شهر 

  ٢٠٠٨دسمبر ٥             
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

  !آقای معروفی دانشمند محترم و گرانقدر به پاسدار ادب
مورد   "آزادان افغانست" محبوب ۀصفح  است که سهمگيری ناچيز من در مسرت کمال  من  برای
من منت  کننده بر  تشويقۀفرستادن نام با گرفت و قرار ترمی چون شمامح استقبال دانشمند پسند و
  : بنويسم که بدهيد تا محترمانه  اجازه.گذاشت

 

  )روفیــمع(نواز ــــدل دم ـمـــه
 روفیــدار و معــــن نامـيـبه يق

  ادب دارــــسو پا ا ــدان رد ـــم
 ار ادبــــا وقـربار و بــاخ پـش

  رستادیــمن فه می باوش پيـخ
 چمن فرستادی رــــطـمشک ع

  ش کردیحرف خَو تر دماغم ز
 ع رنج من و عطش کردیـــرف

  توام کار صمند اخال  م ــه  ن ـم
  توام تدارـــدوس   یـو نمی دانـت

  خود يان کشورـرهنگــه فــمن ب
 ه ميدهم سر خودــک نی  سخنم 

  ريق انترنتـــط از دـــش وبـخ
 الص من بشد ثابتـوق و اخـش

  اــی هئدر سخن سرا  ازين  بعد
 اــ ه یئمنواـ ه   تو   با می کنم 

  رسا دارماـ ن بازوی  هــرچـــگ
  دارم  ما ــش   همکاری زم ــــع

  زين همين بايدــ ح"يرـــاس  "از
  بايد  نين ـچ  ادب   را تیـــدوس

  

  موفق باشيد و باعافيت
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠٠٨ دسمبر ١٢برلين، 

  
  

  !" اسير"استاد سخن و فخر الشعراء، جناب 
من . رقيمۀ نوازشگر شما چه در چند جمله نثر و چه در قالب مثنويی زيبا، مشام جانم را تازه کرد

قدر ستايش نميدانم، مگر بخود می بالم که مورد ذره نوازی آن  خود را به هيچ صورت شايستۀ اين
دام جرأت  شعر شما را با شعر جواب گويم، که نور شمع کجا ندانم که با ک. عاليجناب قرار گرفته ام

  ؟؟و چشمۀ آفتاب کجا؟
  :نثار پارچۀ زيبايتان مينمايم " شعر گونه"علی ای حال،  دل را با دل شير  پيوند زده و ابياتی را 
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  م کرداسيراوستاد سخن 
  

 ـاد را ديدمــــــــــــــــردم        نامۀ اوستــــــــــــک  ــاز می  بــــــــی که ايميلِد

  ــرده را کند زندهـــــــ نوازنده        آن که او مـــ بس ـود ــــــــ بــــــــ نامه ای

  زد از آن دماغم ذوقــــــــر شوق       چونکه ميــــــــــبار بار از س خواندمش 

  ـــر چيدمـــــــگهـــــ او  ديدم        از سراپای ت ـــت  لغــ لغ  و ظ ــ لفـ ظ ــلفـ

  ر کردم بـَِ ــه زــــــــــذر کردم        محتوايش همـــــــــ گـ که از روی آن بس 

  رــم رفته بود دگــــــــ بود گذر       خواب از چشـ ـودهــــــــ نمـ  شب از پاسی 
 

……  

  ـــــــی ندارد لــَغـزگفتم  آخــــــــر چنين  نشيدۀ  نغــــــــز       که سر سوزنــــــ

  ــــــــوشوار  دل  سازم        ورنه دل را دگـــــــــر خجل  سازمـش  گـــــــبايد

  سخن  نغــــــــــــــــــــز اوستاد  سخن        ُبرد هـوش  و  قرار و طــــاقت من

  يـــرم  کردم کرد       خــَـــرمن  ذوق  در  خمرــــــــــاسياوستاد  سخـــــــــن  

  اين دو سه حــرف خــــــــــام جوشيده        که  لباس  حــــــــــــــــرير  پوشيده

  هست گر شعر و يا که ورد و دعاست        ذره ذره ز التفــــــــــــــات شماست

  زنده باد آنکه در وسـاوس دهـــــــــــر       برکند تلخـــی از دسايس زهـــــــــر

   زين  نبايـــــــــــــــــــــدم  گفتن        من کجا باشم  و گهـــــــــــر سفتن؟بيشتر

  شعــــــــر گفتن  نه کار آسان است

   لـرزان است"خليل"سخـــــنت ای 

  
  

  

*  
.  نشر ميشد"حيدر اختر" در شهر همبورگ المان، به سرپرستی آقای ه يکبار مجله ای بود که هر سه ما"رنگين"

ظهور کرده و چند  "جهلطالبان " با "ربانی ــ مسعود" منحوس و تبهکار شريه که در زمان گير و دار حکومت اين ن
بعد از تهاجم اتازونی و ناتو بر افغانستان، و بعد ازينکه وطن باز در . سال فعاليت کرد، تا شمارۀ هفده يا هژده رسيد

همکاريهای بنده با اين مجله از اولين شماره های آن آغاز . اشغال بيگانه درامد، دنبالۀ اين نشريه هم منقطع گشت
اين همکاری زمانی متوقف گشت، که ناشر مجله مقالۀ کوبندۀ مرا در مورد جنگساالر . جدانه ادامه يافتگرديده و ُم
    !!!!!!!، تحريم کرد"احمد شاه مسعود"خرابکار، 

  


