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 2018 اکتوبر 24برلین ــ                             هللا معروفی                                              خلیل

  

 .نودسالگی جناب فخرالشعراء و ملک الشعراء استاد محمد نسیم "اسیر" مصادف بود با سالگرِه پُریُمنِ  2018اکتوبر  23دیروز 

 ردانید.را با آن توأم گاسیر بدین مناسبت مبارکبادی نشر کرد و پارچۀ زیبای اخیر استاد "آریانا افغانستان آنالین"  محترم ادارۀ

"فروغ طینت به ن معنو ،اسیر استاددر وصف  ــ نشیده ای 2013آگست  24دقیقاً به تأریخ  ــ، که پنج سال پیش خاطر آوردمبه 

بر  رشعِ را با دو بیت اضافی ِ مُ  ینک همان شعره بودم. انشر کرد"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  پورتال درسروده و  واال"

 ین""آریانا افغانستان آنال از نظر خوانندگان ارجمند "ر مرادسری نود سال برمبارک است، "بسط داده زیر عنوان  نودسالگی استاد

 میگذرانم:

 (2018اکتوبر  24هللا معروفی ــ برلین ــ  یلل)خ

  

 فروغ طینت واال

در شهر ویزبادن، در  احتفال سه گانه 2013، شام هفدهم آگست د ــ آزاد افغانستان""افغانستان آزاپورتال  ی درقبل طبق اعالن

ت در بر میگرفت، محل تجمع دوستداران سیاس که سه جشن فرخندۀ توأم را ،. محفلگشتبرپا  در به پهلوی فرانکفورت ِی  سایگهم

شان چهره های ناآشنا بودند، در فضای یکرنگی ساعات خوشی را ، که اکثرمهمانان بی شماری گردیده بود. موسیقیو ادب و 

 باهم گذراندند.

سیر"، تخصیص داده شده بود، که طِی  آن از مقام ملک الشعرائی استاد سخن و فخرالشعراء "امحفل در اصل خود برای تجلیل 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" نیز تجلیل گردید.  د استقالل وطن و سالگرِه پنجسالگی ِ استردا از سالگرد نود و چارم

دند، یکرمپورتال، لوح تفخیم و تحفۀ پورتال را تقدیم استاد  تیموری صاحب، به نمایندگی ازجناب بزرگوار همه، بزرگسال وقتی 

پورتال را  2013آگست  22پریروز،  ، که صفحۀکه بدین مناسبت سروده بودند، دکلمه کردند. این منظومه ،نشیدۀ زیبائی را

 :چنین است تیموری ز آن استقبال کردم. مطلع غزل عالیقدرکه ا ،ه بود، آن قدر در دلم نشستمزین کرد

 به نام اسیر هــــــــزار تهنیت ما رسد

ببین مقام اسیر دم نخجسته است دری    

 هیافتبسط ، سالگرِه نودسالگی استاد به تقریب با دو بیت اضافی اکنون، که معروفی خلیل هللا این درویش،و اینک آن استقبالیۀ 

:است  
 

 مراد مبارک است، نود سال بر سریر  
 

 زیر نام اسیر ،ــحـــفتــ زمین به جمله شوداسیر       سر از نیام ،برآردـر شعــــ چو تیــــغ

 رام اسیر ،ـــر دری گشته استسمنِد شعـــــر      ــمگ رود ز دست، در بسا عناِن سخـــــن
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 2از 2

 ر به کام اسیرـــاگ طنین شعـــــر بگـــردد،آهنگ است       بزم َطرفه بساِط شعـــر، عجب

 خــــــــوشا بیان فلکتـاز و خـوشخرام اسیرر و سخن راست مرتبت ای دل      کالم و شعـ

ک گـــــ ـــابِ ـبیا ز بـــ  ــــوام اسیرــــوان پُرقــصفحه صفحۀ دی به      !!بیا! ـــذر کنیم،تبرُّ

1وژمۀرسید 
 جــــــزِو تام اسیر2 رِ عمگذشت نُه دهـــه از       که گفت صرصر سحر به گوش، 

 سخن چـون پََرد ز بام اسیر ه مرغِ به خاص        رادمُ  رِ ـر سریـــــــود سال بـمبارک است ن

 وصف مستدام اسیر از ،3کُخنُـــ نشیــده ایرود سخنگـوی باصفا "تیمور"      چه خوش س

 اسیرام ــــقببین مَ  خجـــسته است درین دم،ام اسیر       ــــبه ن ،تهـنیت ما رسد ــزارهـــــ»

ِت مدام اسیر ـیـزندگـــ دوامواهم       ـخ ،ننَـــداوند ذوالمِ خـ ــاهبارگــــــــز   و عــــــــــــز 

 «و شام اسیر ـــر واالی صبحخاط فـــراغست       داــخ اهپیشگ ـای "تیموری"ِ ما بهـــدع

 وشکالم اسیرـــسخندان خـع به وصف طبـــــویم      فاء جــــمقطــــــع شهـــوار اقت بیت ز

 صدق خوشا دمی، که ستاید "خلیل" از سرِ 

 نام اسیرــواالی نیک فـــــــــــروغِ طــــینت

 

 
 

 مبارک است، نود سال بر سریر مراد
Maroofi_k_mobarak_ast_nawad_sal_bar_sarir_morad.pdf 

                                                           

ــ "وژمه" کلمۀ پشتو ست، که در اصل خود "وږمه" نوشته میشود. این کلمۀ زیبا، که در اسمای خاص زنانه در افغانستان ترسب وسیعی  1

 به صورت شیر و شکر، ،درین شعرمن دارد، تیمناً در مصراع باال آورده شده است. "وژمه" لغتاً در معنای "نسیم" است، که با نام ممدوح 

 میرساند.را یا "توریه" تناسب یهام إ
 ظ ازاللفب، که به نام "قطعۀ عسکری" نیز یاد میشود و در واقع ترجمۀ است ــ "جزِو تام")به کسر واو( اصطالح عسکری اردوی افغانستان 2

 انگریزی ست. در فارسی ایران "واحد نظامی" گویند. Unit"یونت"  کلمۀ
وستان در بی سعدشیخ   به کار رفته است. نیزو "فرخنده" " قدما به معنای "خجسته ه ضمتین( کلمۀ زیبای دری ست و در کالمــ "خنک")ب 3

 :ه استفرمود

 این سرائی ست، که البته خلل خواهد یافت

 وم، که در بند سرای دگرندــــک آن قـــخن

ما" و به اصطالح عامیانۀ کابلی "خوشا به حال" گرچه در شعر سعدی "خنک" در معنای "خوشا"   از اّما منمراد استعمال شده است، و "ُخرَّ

 است!!!و "فرخنده"  "خجسته" درینجا ک""ُخنُ  کلمۀ


