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 21/11/2018              ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 لقب استادی؟؟؟
 

 انتشار «ادب، ادب دری، استاد ادب دری» به عنوان «خلیل هللا معروفی»عزیزالقدرم دیپلوم انجنیرۀ فاننوشته موشکا

اد ادب است استادی ومعیارهای  و رموز ،شرایطشرح  و «آریانا افغانستان آنالین» ل وزینپورتا هم نومبردپانز ۀیافت

 لک راث یا در و نام شان گذاشته شود کنار تالشند این کلمه بلند باال در رسی است برای کسانی که درد دری شدن،

ه حالیک ند، دریدک می بر با خود ا با دلخوشی،آن ر نام شان گذاشته شده است و کنار بخشی های مرحوم هاشمیان در

 . ن فاصله دارندآ ی، سال های نوری ازگرام «معروفی» به تعبیر

 در 1۹۹۶برنوم سال پیش در دو یست وبوره انداخت که پ منظومه یی ه ورخاطمرا به یاد   هخیلی آموزند ۀاین نوشت

 ست.شده ا  سروده« هاشمیان»، پوهاند «آئینه افغانستان» دوستان به گرداننده مجله شعر پیشنهاد تعدادی از برابر

ا به دوام آن ت و انطالبآن بی نظمی های تنظیمی، امارت  ۀبه سلسل و کودتای ثور ویرانکن بعد از ل بنیادی وتحو

 .شد می انتقاد گذاشتهکدام انگشت  هر که باید برهستند  ولی بودند ئ، مساامروز

چون  ،کدام هر انقطاع منظومه هایی سروده ام که در بال و ثرأمت ،هموطنان حادثه ای مانند دیگر هر من از اتفاقا  

 هگرفت ان قراری هموطنمکتوب شفاهی و مکرربوده است، مورد نوازش های  درد های خونین هموطنان عزیز یانگرب

  . ام

 دارزانی گرد «استادی»همبورگ تصمیم گرفتند تا به من لقب واالی  دوستداران در روی همین احساس جمعیتی از

، «هاشمیان» مرحوم پیشنهاد فرمودند. ،«آئینه افغانستان» گرداننده مجلهو این خواهش خود را طی نامه ای عنوانی 

ر، نشمندان، جناب استاد نگارگموضوع را به هیأت سه نفری دا تصمیم فردی نگرفت و برای اولین بارمجله،  ۀگردانند

حیات بودند محول قید  در که هنوز «محمد طاهرهاتف»  لک الشعرامرحوم م و« نسیم نگهت سعیدی» م پوهاندمرحو

 .مداقه تصمیم نهائی گرفته شود و غور کرد تا بعد از

یل را ذ ۀمنظوم ،گرفته شودمنفی بوده باشد، بودم به خواست من  مورد تصمیمی که امید وار که در نآ قبل از من نیز

 یوسف» رحوممتی به فراموشی سپرده شد، تا تیلفون موضوع برای مد دم وبه آئینه افغانستان فرستا برای نشر سروده و

 داد.  قرار درین صف را تعدادی جان مرحوم هاشمیان انداخت وه لرزه ب «پناه

  .تان می گذرد نظر از رد لقب استادی ذیال   متذکره در ۀظومک مناین
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 که نیست درخورجاه ومقام استادی نام استادی گمنام رـه شاعـده بــم

 ا نکنند احترام استادیـپ رـکه زی بمـاران همنوا طلـی ه احترام، زـب

 دست بگیرم زمام استادی چسان به منست گوش زیبشاگردی  ۀحلق هنوز

 عام استادی ما فیض ۀخاص که نیست عام کنند منزلت خاص را چه مقام و

 تادیـم کالم اسـه مقامـزد بـنمی س نچکید ه امـنوک خام کالم دلکشی از

 تادیـام اسـج ام کنندم زـصالی ع سرمست باده میگردم به نیم جرعه که

 تادیـرا کجاست تقاضای نام اسـم و نمی زیبدـگل نازب، به شوره زار

 تادیـاس ماـه بـم بـفسانـنـمـکشند ه پیچ ادب نمانده قدم م وـخ در هنوز

 تادیـاس که هست هریکی، حقا امام شرر و نگهت، نگارگر هاتف و وهاج و

 تادیـمرا نشمارد غالم اس که کس زنند فرق من این تاج افتخارچه سان به 

 شکسته، ریخته ات سه شعر با دو «اسیر»

 تادیـام اسـقـری مـیـه بگـد کو  ـُـب بـجـع

 

 ، بن المانم1۹۹۶نومبر «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 
 

 تذکر: 
العه مطرا و شاعر فرهیخته این نویسنده  سروده های زیبایی از نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 د!رهنمائی شون" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر
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