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برلین ــ  28سپتمبر 2018

خلیل هللا معروفی

به تأریخ  3دسمبر  ،2008جناب فخرالشعراء ،استاد محمد نسیم "اسیر" ،نشیدۀ "به یاران شفیق" را انشاد فرمودند،
که بالفاصله با استقبالیۀ فی البدیهۀ قصیده سرای نامور وطن" ،نعمت جان مختارزاده" معنون به "عصر انترنت"
بدرقه شد .پگا ِه روز پنجم دسمبر  ،2008که هردو پارچه را توأمان زیب و زینت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
یافتم ،دست به قلم برده و غزلی را روی کاغذ آوردم .اینک استقبالیۀ خود را با اصل دو نشیدۀ یادشده از نظر
گرامی "آریانا افغانستان آنالین" میگذرانم:
خوانندگان
ِ
(خ .معروفی ــ برلین ــ  28سپتمبر )2018

استقبال از نشائد سخنوران عالیمقام افغان
"استاد نسیم اسیر" و "نعمت جان مختارزاده"

خوان رنگین انترنت
(فاعالتن فاعالتن فاعالت)
چــون سخــن از عصر انترنت فتاد

هانگیــری او ،وز اجتـــهاد
از جـــــ
ِ

اوستادان هم سخـــــــــن ها گفته اند

از سر لطـــف و َمحـــبتَ ،وز ِوداد

خــوان انترنت دگــــــر رنگین کنند

با نشید و شعـــــر و با ُمرچ و سالد

میشوم آن "نعـمت"ی را من "اسیر"

خوان کیقباد
کــــــز سخـــن گسترد،
ِ

چون "اسیر"ام" ،نعمت"ی فرما مرا

بهــــــــر سواد
تا بیابم خـــــامه ای،
ِ

من کـــــزین رشته ندارم بهـــره ای

میزنم یک دو رقــــم ،کــــم ،یا زیاد

رکارگــــی باشدُ ،مدام
کار من هــــــ َ

شعــــر هـــم آید گهـی ،ناشاد و شاد

من ،که از هر در سخـن پرورده ام

میگـــذارم روی هــر زخمی ،ضماد

می سزد کـــز بع ِد ما ،گــوید "خلیل"
"یاد باد؛ آن روزگــــــــاران یاد باد"
(خلیل هللا معروفی ــ صبح پگا ِه پنجم دسمبر )2008
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com:و یا spineghar@gmail.com

 1ــ استاد محمد نسیم "اسیر" ــ فرانکفورت ــ المان ،سوم دسمبر 2008

به یاران شفیق
بعد عمـری زحمت و سعی و تالش

کــــار مــن با کـــــــار انترنت فتاد

هــــــــم زبانی رهنـــــــمائی ها نمود

دوســــتداری دیـد ،تکلـــــــیف زیاد

تا که شد چشمم به رمزش آشـــــــنا

صفحــــه را می بست گاه و میگشاد

این گشاد و بست کار ،آخــــــر مرا

کـــــرد در این کار ،واقف از نهاد

آری آری؛ عصـر انترنت چو هست

من چــرا غـــافل شـوم ،زین اجتهاد

اینـــــــــک ،این اول پیــام من بُ َود

بهــــــــر یـــــاران شفیق و پاکزاد

گــرچه کار اول است ،آخر "اسیر"
میشوی چون دیگــــران هم ،اوستاد

 2ــ نعمت هللا مختارزاده ــ شهر اسن ــ المان ،سوم دسمبر 2008

عصر انترنت
بعــــد عـمــــری زحـمت و سعی زیاد

کــارتـــــان با گلــــــرخـــان ،باال فتاد

حلقه حلقه ،تــــــــ ِار خـــــــــ ِام پنبه یی

مخـــــــمل و ابریشـمش را ،یــــاد داد

تا به دام آرد ،یکـــی ،دو ،سه و چــار

از هـمــان چیــــــزی ،که دارد اعتیاد

عصر انترنت ،چه خوب و باصفا ست

حــیف بـاشــــد ،غـافـــــلی زین اجتهاد

درس اول را ،بـــــــرایت میدهـــــــــم

بـین مــا باشــد ،عـــــزیـــــــز پاکــزاد

لیک بر "ناظم" مگـــو ،زین مـاجــــرا

او بـه گـــل بازی ست ،خــیلی اوسـتاد

رهـــــنمایی کــــرد گــر مس بر طــال

خــــاطـــــــــــر افسرده را ،بنـمود شاد

«نعـمــتا» پــای از گلیم خـــــود ،دراز
گـــر نمایی ،سـر دهی آخــــــــر به باد
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