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 05/11/2018        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 نمی گفتم؟
 

پسندی با صحافت زیبا، مطالب دل یکم میالدی، مجله ماهوار اول قرن بیست و ۀنود قرن بیستم تا اواسط ده ۀده در

 دار، سابقه مطبوعاتی فرهیخته و درایت فرهنگی و مطلوب طباعتی، به مدیریت و ۀبا شیوخواندنی،  جالب و خیلی

 همکاران قلمی شان بودم.  از می رسید که من نیز کالیفورنیای امریکا به نشر ، در«سراج الدین وهاج» جناب

 موما  ج نبود، روابط عئغیره را و تریتیو ن زمان که وسایط الکترونیکی امروز، چون انترنت، ایمیل، فیسبوک وآ در

نکه برای ای خود را با قلم نوشته، یا تایپ می کردم و مطالب مورد نظر توسط پوسته صورت می گرفت،  طریق و از

پوسته خانه رفتن فارغ باشم، به زعم خود تعداد  تایپ و روز ماجرای هر از یابد و من انتشار شماره مطلبی از هر در

وهاج گرامی،  .برسد چند شماره به نشر می فرستادم تا در گنجانده و یک پاکت کالن را در های خودنوشته  زیادی از

من چشم ها  نامی از صفحه شعری و یکی دو هر می کرد که بعد از یک شماره طوری نشر فرستادگی های مرا در

 شرموقع ن نویسندگان هم مجال و دیگرتا به نوشته های ، معترضانه نوشت خره یکی ازخوانندگانالامی داد، ب را آزار

 داده شود. 

به نوبه خود منظومه ای سرودم  ، اما من نیزانه به جواب انتقاد کننده پرداختگرچه وهاج بزرگوار، شاعرانه و ماهر

 نیک تقدیم می کنم.  ۀبا پیشگفتار، به حیث تجدید خاطر که اینک

 شماره اخیر 30ۀصفح سویس در المان و مطالعه پیام دوستان از شد. خره شکایتی که انتظارش را می کشیدم، باالباال

 با شاعر یکی دو حد اشعار بیش از مورد نشر ، در«کهگدای عزیز» ما که دوست گرانقدر« درد دل» وزینمجله 

جله، منکته سنج  جوابیه ناشر چه در مکررات مرا تکان داد. گر تکرار برابر خوانندگان در خود آورده اند، با انزجار

ش نمک البالی آن، چون دیوار نویس برده نشده است، اما من با نکته خوانی، نه نکته دانی، در تکرار شاعر نامی از

عار، اش نشر بسته شعر، می نوشتم تا در یادم از تذکرات مختصری می آمد که با فرستادن هر چهره خود را یافتم و

مشاهده  و مطالعه اشعار که از غرض رفع شکایات خوانندگان عزیزه ب منضم وارم شعرباشید. امید اندازه نگهدار

 مجله، خسته شده اند نقطه پایان باشد.  در نام من،  مکرر

 

 ما شودـعـروزی، م وــت کار که   ؟«وهاج» دیرین نمی گفتم ای یار

 زا شودـدوی ما، رنج اف رـه هـب   می کنی لطفی که اکنون به من ز

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Assir_nacim_share_tshoor.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Assir_nacim_share_tshoor.pdf


  
 

 

 3از 2

 ا شودــم ر  ــدرد س امـجـرانـس   خوشنماست اینچنین اگر ازـسرآغ

 ا شودـوغـغ ادا که یک روزـبـم   نــم رـشع در دازهـان دارـنگه

 اال شودــب ارـیــبس اتـایـکــش   رونـد بــی برایـجای صدایی ز

 وا شودــگوشه آهنگ دع رــه ز   ود خاطریــش درــادا مکــبــم

 وا شودـو رسـن تـزیـح «یرـاس»   ام ادبــب ز عـالـد طشت طـتـف

 ا شودـت وـد شکایت، بگـش اگر   من است اختیار تو می گفتی، این

 ها شود وند گپـیـه افسانه، پـب   شد افسانه ن کارـنمی بینی کای

 شود الـرده گیری به امـدگرخ     دـانشا نه یک، انگشت برطرز

 دا شودـیـه پـتـفـسخن های نا گ   حد زیاد پ های ازـد گـنـویـبگ

 ه افشا شودـتـفـبنه صد راز دو   عیب پیدا کنند د وــزاران بــه

 ا شودــریـث رود ازـــی فــدایـن   نآ رسد، بعد از ن تا ثریاـخـس

 در باال شودـقـن رش ایـرا شعـچ   چیست؟ این شعر که شاعر کجائیست و

 شوددا ــویــا هـم« درد دل» هـب   «اسیر» نام ارـب هر رزد کهـیـن

 دا شودـیـپ ه خواننده تشویشـب   او رـحد شع بیش از رارـتک ز

 زا شودـهالهل غم اف زهر چو   به کام شهد باشد، اگر کالمش

 «زحد هرچه بگذشت رسوا شود»   ارجمند رــه آن شاعـتـفـا گـبج

 ا شودـن مصفـتـراست گف دل از   زهرکس که گفت این سخن راست گفت

 شود غوغا و که این شور چه الزم    ارزشم بی رـه شعـس دو به نشر

 اصال شود ن کارـد ایــنمی بای   شد درـق ن افسوس بیــکالم م

 شود کا یک پر   از کم ارزش تر   من نمی خواستم اینچنین شعر

 دارا شودـــردم مــا ذوق مـه بـک   عزیز «سراج » این بکوش ای پس از

 اال شودــردم دوبــات مـشکای   شد این کار ازـب رـنه اگ گر و

 پا شود و درد سر ن نیزـبه م   انتقاد رــود بیشتـش وــت رـس



  
 

 

 3از 3

 زیبا شود معقول و عجب کار   لست  را زدائی ز ام ماـاگرن

 قال ن قیل وـردی ازیـآزاد گ وـت

 سودا شود فارغ ز وـت «یرسـا»

 

 
 ، فرانکفورتم2005 نومبر 22«اسیر» نسیم م.

 
 

 
  

 
 
 

 تذکر: 
را هم مطالعه کنند، می  و شاعر دیگر این نویسنده اشعار و سروده هایهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،در صفحۀ مقاالت شاعر عکس توانند با اجرای "کلیک" بر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نمی گفتم؟؟
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