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 جوابی مختصر!
 

 
ۀ کلم ذکر بهانۀبه  عقده گشائی کرده و سال جاری، سبکسرانه نومبر 2۹ریخ أبه ت «افغان جرمن آنالین»وبسایت 

آب  مرا از «پوستک ُجل و» کابل نازنین ۀامیاننمیشود، به اصطالح عن دیده آ گونه اهانتی در که هیچ «لک بخشی»

  شیرینی هم کرده اند. تلخ و نظر ابراز "،خوانندگان" آن را به نظرخواهی مانده است که تعدادی از کشیده و

 مسائل ثابت می سازد. چنینطوری که می بینم، نحوه و ریخت خرده گیریها، خود عدم تسلط و ناتوانی ناقدان را در 

 : پردازم ، مختصراً به پاره ای از خرده ها میرا به درد بیاورم عزیزان خود و خواستم سر   نمی که با وجودی

"موال" نیز در دو معنای  چهچنان ؛دنی متضاد داللت دارامعن دو ست که برکلمات "اضداد" ا جمله از "داد رسیدن"به 

و "به داد رسیدن" یعنی تأمین عدالت بین ظالم متضاد "نوکر" و "بادار" استعمال می شود. "داد" در معنی "عدل" است 

ً به معنای رساندن حق به مظلوم است. پس "به داد رسیدن" هم در معنای  و مظلوم. اگر ظالم مجازات گردد، عینا

 به عنوان مسروده های یکی از سه سال پیش در من این  کلمه را دواحقاق حق مظلوم است و هم کیفر کردن ظالم. 

 به جواب آن انتقاد و «کریم آذر» نامه طرف جنابی ب سپرده بودم که از به نشر گنجانده و «ی باردغزه آتش م در»

نام ه اینک همان مطلب، با همان مضمون ب .پرداخته شده بودمفصل  «آزاد افغانستانـ  افغانستان آزاد» پورتال در

حت با ص ال مقیم مشهد که امیدوارم تا هنوزفع ،مرحوم حسین نهضت علی پیام برادر» «؟؟؟» کابل از «پیام» مستعار

م برابر ی درایف افغان جرمن آنالین، چون حربه آرش ، از«من عزیز دوستان دیرین و قید حیات باشند، از کامل در

ۀ لمک مورد بحث، تذکر ۀنوشت در ؟؟چیست ندانستم در گیری را ُخرده دلیل این برافروختگی و  استعمال می گردد.

زبان یک دوست به دوست  اهانت نوشته نشده، بلکه از به مفهوم انتقاد و ابداً « هاشمیان»رحوم به م« لک بخشی»

را یب ترک نماه با هم داشتیم، ای یکی دو صحبت های تیلفونی که هنگام حیات شان، هر ارقام گردیده است، چنانچه در

ین بهانه گشوده دی بود که بادیرینه  ۀحال هرچه باشد عقد هره ب کرده ام.  اظهارو مزاح خودش به شوخی  برابر در

 .چنانیم که هستیم ما همانیم که بودیم و نه: شده است ور

 بادندتمن  از اگر ،ی های بی حسابنشیری تلخی و نشیب ها و و انی با فراززندگ صعب العبور طریق طوالنی و طی   

 طرکه با پخش ع ،محبت ساخته است نسیم گوارای عشق و ،ته استخنساخته باشد، که خوشبختانه نسا خانه برانداز

 : دمیساز کوردالن را معطر همدلی حتی مغز دوستی و
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 گوش میمانم ی دراگاالن، پنبه سُ ن بدـطع ز

 خاموش میمانم ،بشنوم رـابلهی گز جفنگ ا                           

 رو ناالفتم، ز و مهر «دامان ۀپرورد ادب»

 دوش میمانم بر ،ناکسان دردی رسد از اگر                           

 ، ازان پیوسته خاموشم"خموشی فیضها دارد"

 گان حیرتزده، مدهوش میمانمـگ سفلــجن ز                          

 خزف گردد کف جاهل است، اما در ُدر  سخن 

 ادب سرپوش میمانم از رفی،ـگندیده ح هره ب                          

 ؟ر بدکیشانـیـدامنگ ،تهـم چه آفت گشدا نمی

 ممدهوش میمان توزیهای شانمن از این کینه                             

 میخوانند گوشم یاوهه ببدخواهان  ،ارچند "اسیر"

 ما گوش میمانــزینم، یا سراپــگوشی میـــمخ                          

 

 
 

 تذکر
 هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند 
 و عزیز همه دلها  نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز 

 جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیر 
 در صفحۀ مقاالت،  ایشانعکس  "کلیک" بررا مطالعه کنند، می توانند با اجرای 

 به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 ولی احمد نوری
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