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  "اسير"مد نسيم ــــاستاد مح  
   2012نکفورت ــ ھشتم مارچ فرَ    

        

  

    
    

  مگيِر زنعالَ  روزِ  به افتخارِ 

  "افولی طوّ " رـشع اشعاری به استقبال از

  )مشرقی، ازل، اسير و قاری(

در سايت » خنجر ناز«، قب( زيرعنوان »ولی طواف« گرچه شعر من به اقتفای شعر مرحوم 
، به نشر رسيده است اما نوشته ھای عزيزانم، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"محبوب ھمه، 

، آقای معروفی، مرا بر دانه بيان جناب تيمورشاه تيموری و اديب خوش ذوق و نکتشيوا شاعر
 ھاینامه ی ببنويسم که اين شعر دلنشين ولی طواف و دو شاعر معاصر و ن داشت تا مختصرآ

ت سال قبل در کابل نازنين بدستم رسيده بود که من ھم در ھمان آوان با سش »ازل«و » مشرقی«
. سپردمون به نشر کمال نارسائی جرأت کرده با پيروی از آنھا شعری سروده و در مجلۀ ژوند

در » نقشه«بجای » نقطه«شرحی در مورد کلمه  فبروری 28به تاريخ ازانجا که آقای معروفی 
، آھنگی از استاد امحتومصراع اول مطلع غزل ولی طواف ارقام  و در ضمن  آن نوشتۀ پر

 بزرگ مرحوم سرآھنگ را چاشنی آن نوشته ساخته بودند، من نيز خواستم با نشر اشعار

عبدهللا و سرودۀ ناچيز خود و غزلی ناب از مرحوم ملک الشعراء قاری » ازل«و » قیمشر«
 :   ، خوانندگان محترم را محظوظ و مشعوف گردانم خان

       

  »مشرقی«مھردل شعر از 

دما تير کشي  ار دلــــشـک  رمژه  بھاز       تقدير کشيد ۀامـــ، تا خـقــوس ابروی تو  

دھن تنگ تو تصوير کشيد چون مصور      به گريبان عدم ،حيرت فــروبــرد ز رس  
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سيه مست تو شمشير کشيد چشم مخمور      پی قتل عشاق ، ازبه رخت نيست ابــرو  

کشيد اش به زنجيرــپ بايد از آب روان،   امت تو   ــــــق  ھوس از  دهسرو ديوانه ش  

کشيد س صورت من ديرب ، زگرديد پير      پرداخت رـچونکه نقاش به نقش من aغ  

دکشي از دامن تدبير  ـوسھـرکه دست ھ      ــد پای مرادــــــنزل مقصود نھم سرِ  رب  

ـرھگير کشيدـــه را تا به سر زلف گشان      ھمدل جمعی پريشان از اطه رد مشّ ــــکـ  

از غاليه تحرير کشيد  ر پــــرداز گلبھـ      نعصُ  ۀامـرخ او، خ خط مشکين نبود بر  

  نيام خورشيد درين معرکه بيرون ز ھمچو

  کشيد پی تسخير ن ازـسخ تيغ  »مشرقی«

 

  

  »ازل«غزلی از 

ه چنين دير کشيدـــــــــک  ود قيامتقامتت بـ      تقدير کشيد ۀامـــــــــخــ را ت  ـدّ ســـالھـــا قـ  

کشيد شمشير روی تو چنان مست که بر شد      ابرو پرداخت  به  وــچ روِّ صَ بعد چشم تو مُ   

ددلگير کشيتن موی دماغش شد و  ف ـضع      رــصورتگ خـــواست خندان بکشد نقش ترا  

  »ازل«دوست   رمـکــ  پيش تشريف رسای

  ـامـت تقصير کشيدــکـــوتھی قــــ خجلت از

  

  »اسير«از 

زنجير کشيد ن ومت اسير ـــــــــزلف او گف      يدقتيل من و شمشير کش ت، ــــــابرواش گف  

کشيد رـريـــــو تحـ  من (م گفت غـ خط او     ا ج ـاست زـــــــگفت فنای من و بـرخـ قد او  

ن و تقرير کشيدم ـراب ـــــخــ لب او گفت       ھمرفتارم و پيچيد بـــــــــــــره اش گفت گط  

شمشيرکشيد و  نم ھـيد ـــگفت شــ دست او      رفت کمانــــــشست او گفت نشان من و بگ  

کشيد رتصوي و  من محو حسن او گفت که       و رامم کرد من   ھـندوی گفت که  ال اوـخ  

زده ام تير کشيدـــــــغـم وی دل مژه اش س      یکند مرغ دل  واستـــــــنگھش صيد ھميخ  

ه تدبير کشيدــــچ  که دل بی سر و پا را به      رب يا  دانم(، ھـيچ نــــــــمن ازين خيل بــ  

پابسته به زنجير کشيد ، ـاختهــــدين ب دل و      و مرا دست قضاناز ت ـرـــــــــــــجبه دم خن  

  »اسير«ا رفت ـــــــيار کج دِر  ز دل ندانم 

  خير کشيدأباز به ت  ه چنين آمدنشــــــــــکــ

   

  

  ) ش 1331ثور 25،کابل عزيز ــ »اسير« نسيم .م( 
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عبدهللا خان در » قاری«شعری ھم از مرحوم ملک الشعراء  ض حسن ختام،بغردر اخير 

  :ديف تقديم دوستداران شعر می کنمھمين قافيه و ر

ـاطر دلگير کشيدــــــــــــاز خ م مشکل ۀعـقـد      رھگير کشيدــــــگ اش چو آن زلف ـّـ قکلک ن  

، به زنجير کشيدسر زلفـر ز ــــــارم آخکــ      الفت ببرم ۀرشت  رانـــــــــــــموکمفـتم از گـ  

ر دل نخجير کشيدب ترا  ــان ـــــــــــژگمر تي      صفحه پرداز چو از عکس تو شد بانی شوق  

دمنت تاثير کشي  نم  الـــۀـدر نـــــــــــــقــاين؟      ـار، چراــــــــــــر کاق نــــدارد بـه اثآه عشّ   

ه زنجير کشيدحلقه ب  ودـــخ که فغان از دل       به پای دل ما د بن نان نده چــــــــــگـزلفش اف  

کسير کشيدـده ام اين سرمۀ اِ ـــــــبخت در ديـ      دِر او روشن شد اک ــــده ز خــچشـم غـمـدي  

ھمه شمشير کشيد  اين  ود نتوانــــر خس رب      اشتـو نگتتيز   ابروی دست نقاش چه سان   

  ـوانان پيرشـــــم عشق جــــر ز غکـــرد آخـ

  ج از دل بی پير کشيدــــرن غمزده  »ِقاری«

 

  


