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برلین ــ  24اکتوبر 2018

خلیل هللا معروفی

ُمن نودسالگی جناب فخرالشعراء و ملک الشعراء استاد محمد نسیم "اسیر".
دیروز  23اکتوبر  2018مصادف بود با سالگر ِه پُری ِ
ادارۀ محترم "آریانا افغانستان آنالین" بدین مناسبت مبارکبادی نشر کرد و پارچۀ زیبای اخیر استاد اسیر را با آن توأم گردانید.
به خاطر آوردم ،که پنج سال پیش ــ دقیقا ً به تأریخ  24آگست  2013ــ نشیده ای در وصف استاد اسیر ،معنون به "فروغ طینت
اضافی ُمش ِعر بر
واال" سروده و در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" نشر کرده بودم .اینک همان شعر را با دو بیت
ِ
نودسالگی استاد بسط داده زیر عنوان "مبارک است ،نود سال بر سریر مراد" از نظر خوانندگان ارجمند "آریانا افغانستان آنالین"
میگذرانم:

(خلیل هللا معروفی ــ برلین ــ  24اکتوبر )2018

فروغ طینت واال
طبق اعالن قبلی در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ،شام هفدهم آگست  2013احتفال سه گانه در شهر ویزبادن ،در
همسایگ ِی در به پهلوی فرانکفورت برپا گشت .محفل ،که سه جشن فرخندۀ توأم را در بر میگرفت ،محل تجمع دوستداران سیاست
و ادب و موسیقی گردیده بود .مهمانان بی شماری ،که اکثرشان چهره های ناآشنا بودند ،در فضای یکرنگی ساعات خوشی را
باهم گذراندند.
طی آن
محفل در اصل خود برای تجلیل از مقام ملک الشعرائی استاد سخن و فخرالشعراء "اسیر" ،تخصیص داده شده بود ،که ِ
پنجسالگی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" نیز تجلیل گردید.
از سالگرد نود و چارم استرداد استقالل وطن و سالگر ِه
ِ
وقتی بزرگسال بزرگوار همه ،جناب تیموری صاحب ،به نمایندگی از پورتال ،لوح تفخیم و تحفۀ پورتال را تقدیم استاد میکردند،
نشیدۀ زیبائی را ،که بدین مناسبت سروده بودند ،دکلمه کردند .این منظومه ،که صفحۀ پریروز 22 ،آگست  2013پورتال را
مزین کرده بود ،آن قدر در دلم نشست ،که از آن استقبال کردم .مطلع غزل عالیقدر تیموری چنین است:

هــــــــزار تهنیت ما رسد به نام اسیر
خجسته است درین دم ببین مقام اسیر
و اینک آن استقبالیۀ این درویش ،خلیل هللا معروفی ،که اکنون با دو بیت اضافی به تقریب سالگر ِه نودسالگی استاد ،بسط یافته
است:

مبارک است ،نود سال بر سریر مراد
چو تیــــغ شعـــــر برآرد ،سر از نیام اسیر

زمین به جمله شود فتـــــــح ،زیر نام اسیر

عنان سخـــــن در رود ز دست ،مگــر
بسا
ِ

سمن ِد شعــــــــر دری گشته است ،رام اسیر
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بساط شعـــر ،عجب بزم َ
طرفه آهنگ است
ِ

طنین شعـــــر بگـــردد ،اگـــر به کام اسیر

کالم و شعـر و سخن راست مرتبت ای دل

خــــــــوشا بیان فلکتـاز و خـوشخرام اسیر

تبرک گــــــــذر کنیم ،بیا!!!
ب ُّ
بیا ز بـــــــا ِ

به صفحه صفحۀ دیــــوان پُرقــــــوام اسیر

رسید وژمۀ 1صرصر سحر به گوش ،که گفت

گذشت نُه دهـــه از عم ِر 2جــــــز ِو تام اسیر

مبارک است نــود سال بـــر سریــــ ِر ُمراد

به خاصه مرغِ سخن چـون َپ َرد ز بام اسیر

چه خوش سرود سخنگـوی باصفا "تیمور"

نشیــده ای ُخنُـــک ،3از وصف مستدام اسیر

«هـــــــزار تهـنیت ما رسد ،به نــــام اسیر

خجـــسته است درین دم ،ببین َمقــــام اسیر

ذوالمنَن ،خـواهم
ز بارگــــــــــاه خــــداوند
ِ

ت مدام اسیر
دوام زندگـــــی و عــــــــــــز ِ

دعــــای "تیموری"ِ ما به پیشگاه خــدا ست

فـــراغ خاطـــر واالی صبح و شام اسیر»

ز بیت مقطــــــع شهـــوار اقتــفاء جـــــویم

به وصف طبـــع سخندان خـــوشکالم اسیر

سر صدق
خوشا دمی ،که ستاید "خلیل" از ِ
فـــــــــــروغِ طــــینت واالی نیکــنام اسیر

مبارک است ،نود سال بر سریر مراد
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 1ــ "وژمه" کلمۀ پشتو ست ،که در اصل خود "وږمه" نوشته میشود .این کلمۀ زیبا ،که در اسمای خاص زنانه در افغانستان ترسب وسیعی
دارد ،تیمنا ً در مصراع باال آورده شده است" .وژمه" لغتا ً در معنای "نسیم" است ،که با نام ممدوح من درین شعر ،به صورت شیر و شکر،
إیهام تناسب یا "توریه" را میرساند.
 2ــ "جز ِو تام"(به کسر واو) اصطالح عسکری اردوی افغانستان است ،که به نام "قطعۀ عسکری" نیز یاد میشود و در واقع ترجمۀ باللفظ از
کلمۀ "یونت"  Unitانگریزی ست .در فارسی ایران "واحد نظامی" گویند.
 3ــ "خنک"(به ضمتین) کلمۀ زیبای دری ست و در کالم قدما به معنای "خجسته" و "فرخنده" نیز به کار رفته است .شیخ سعدی در بوستان
فرموده است:

این سرائی ست ،که البته خلل خواهد یافت
خنـــک آن قــــوم ،که در بند سرای دگرند
گرچه در شعر سعدی "خنک" در معنای "خوشا" و " ُخ َّرما" و به اصطالح عامیانۀ کابلی "خوشا به حال" استعمال شده است ،مراد من ا ّما از
کلمۀ " ُخنُک" درینجا "خجسته" و "فرخنده" است!!!
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