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 80/80/0812                 خلیل اهلل هاشمیان سید
 

 يک توضیح و يک تائید
 

 و دو مقاله خواندم يکی از برادر را باز کردم ( جرمن آنالين افغان)پورتال وزين ، هفته مريضی يک امروز بعد از
ضمن تائید از انتخاب استاد محمد نسیم اسیر بحیث ملک  هالیند که در ما جناب اقای محمد اسماعیل حیدر ازمحترم 

حیث ملک ه چگونه ب طاهر هاتف چطور و مرحوم محمديکی اينکه  : ال فرموده اندؤمهاجرت، دو س الشعراء در
 اجرت ضرورتی وجود دارد يا خیر؟  مه الشعراء انتخاب شدند، ديگر اينکه آيا برای انتخاب ملک اشعراء در

 

 . کنم توضیحاتی در زمینه تقديم کنم و سعی می موضوع فوق من دخیل بوده ام  دو در هر
قلم توانای جناب آقای محمد صديق حیدر راجع به فقدان برنامه تلويزيونی آقای عارف عباسی، بسیار ه دوم ب لۀمقا

 .می پردازمتائید مدعیات شان در مقال جداگانه ه ب –واقعبینانه نوشته شده 
 

برون  ۀدو نشري سال قبل 15، حدود است موجود «آئینه افغانستان» لۀمج اسناد هم در مانده و خاطره تاجائیکه ب
امروز دوام  م  تا1800، که يکی آن مجله ماهوار آئینه افغانستان است که از سال امريکا وجود داشت مرزی در

، بخشی درين بودی ادبیات ځاستاد پوهن بعدًا مديرمسئول آن که شاگرد وپابندی  بر آئینه افغانستان  بناۀ مجل. دارد
های  بین افغان را که در آنوقت در یرکود مجله برای ادب و ادبیات گشوده بود، اما دو اقدام اين مجله کم عالقگی و

  . فق گرديدؤشگوفانی اين بخش مه زايل ساخت، بلکه ب رسید،  مشاهده میه ادبیات ب ارتباط  شعر، ادب وه مهاجر ب
رحیم  و پوهاند داکتر محمدنسیم نگهت سعیدی  ، مرحومین پوهاند محمداستاد نامدار ادبیات دو ۀمشوره ، باقدام اول

. و مرور و ارزيابی کرديمرا جمع  شعرای نامدار کشور اشعار . مهاجرت بود در ء، انتخاب يک ملک الشعراالهام
ه ب گرفتند، اما نظر اول قرار ۀبه درج( اسیر هاتف و) شاعرمعاصر دو نظرداشت همه وجوه شعر، اشعار ا درب

استاد هاتف برای ملک الشعرايی سه نفر به انتخاب  ساله بودند، هر 08آنوقت حدود کبر سن هاتف که در قدامت و
برای او ( استادی)که لقب  نسیم اسیر ستاد محمدا . بعدی آئینه اعالم گرديد ۀشمار در مهاجرت موافقت کرديم و در

به پیروی ( ديده شود 181صفحه   1881فروری  46 شماره مسلسل ۀمجل)نیز از طريق آرای مردم اعطا گرديده 
 :يابد اليق اين لقب ندانسته، چند بیت آن غزل ذيال گزارش می ، غزلی ارسال و خود راهمیشگیاز تواضع 

 

 ام استادیـدر خورجاه و مق که نیست  استادیام ــام، نـنـمـر گــه شاعـده بـــم
 دست  بگیرم  زمام  استادیه چسان ب منست زيب گردنشاگردی  ۀحلق هنوز

 ادیــالم استـم کـــانـه زبـمی سزد بـن ه ام نچکیدــکالم دلکشی از ترک خام
 

 رعايت هیچ وترسد  کس نمی هیچ خود از ۀوعقید بیان نظر و در شخص مستقل و آزادمنش است ( اسیر)استاد 
 م1881ماه نوامبر 44مجله شماره  81ۀصفح آن در ۀيک نمون. کند را نمی همکاران خود کس، بشمول دوستان و

داده  کنايه قرار طنز و طالبان مورد انتقاد و ۀارتباط واقعات دوره شاهد مدعاست که استاد اسیر اين خدمتگار را ب
 :است قرارين آن صفحه از ۀجمل، چند است

 

 حساس تاريخ وطن خیلی با ارزش و ۀچنین مرحل ارجمندعلمی در منحیث يک مقام برازنده و که نظر شما آنجا از "
کالبد بیجان وقايع که  ها خواهد شد، چون روحیست در ن قضاوتآ شما که روزی بر اهمیت است، گفتار امروز پر
ديگر نبايد حقايق .  . .چشم ها خاک پاشیده است اصطالح در و به رنگ ديگر جلوه داده شده ه ب شروع تا امروز از

ه ب شما ۀهمکار قلمی مجل ويک دوست ارادتمند  و حیث يک برادره من ب . . .را پوشاند و مردم را با کلمات فريفت
عیت را مردم انتظار يک واق.  . .يا دولت طالبان با اعمالیکه براه انداخته اندآدهم از شما بپرسم که  خود حق می

 ". . .گذارد دانش شما بدسترس شان می و دارند و آن واقعیت را دانشمندی بعلم 
 

و مرحوم  حیث ملک الشعراء استقبال نموده ب( هاتف)استاد اسیر اولین شاعری بود که از انتخاب مرحوم استاد 
ۀ آئین ۀبار در مجل او چند کیفیت اشعار مهارت ادبی و از استقبال و( اسیر)مقام استادی  از نیز( هاتف)استاد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_yak_taozih_wa_yak_taiid.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_yak_taozih_wa_yak_taiid.pdf
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ماه آگست  10شماره  ۀمجل 48صفحه  در( هاتف)دستخط خود مرحوم ه توصیف کرده، يک مثال آن که ب افغانستان
 :است قرار باشد، يک قسمت آن  ازين درج می 1888

 

حیای فرهنگ و ذوق ادبی و تالش خستگی ناپذيری که در ا ۀسايقه ب: هاشمیان بزرگوارم دکتور دانشمند و برادر "
زيب ما  ورزيد فرآورده های کم يا زياد، زيبا يا نا داريد وهمواره سعی میافغانستان  خود عزيز ثقافت کشور

وعرفان حتی فتیله  و يک مشعلدارعلم  صفت روشنگره آشوب زمان نگردد، جناب شما ب دوارن و دستخوش تطور
همانا  - کنید از باد دامن روشن می افروزيد و چراغ مرده رامی  نو از سر ادب را منطفی هنر و های نیم سوز و

 ناچیز اشعار اشاره آن دوست فاضل خود دو سه پارچه ازه شما متحسس گرديده و اينک ب حسن نظره دوستدار ب
ۀ ومحترم مجله وزين آئین انندگان عزيزسرخو که موجب درد بدان امید کنم،  تقديم می عجالتًا حالیه را گذشته و

 : نشود غانستاناف
 

 80دسامبر 16شماره  45 ۀصفح را در نسیم اسیر قطعه شعر شاعر شیوا بیان و صاحب طبع روان آقای محمد
هیچ  از ۀسلیس، منظوم آن شعر نغز و ۀمطالع از. نوشته بودند" غنیمت است"غنیمت گويان با رديف  خواندم که

های زيبا  هنر موسیقی و عنوان شعر وه سال قبل محفلی ب وزن ديگر بیادم آمد که چند همین رديف ولی دره ب بهتر
صنايع  برخی از اشعار، نغمات موسیقی پشتو و دری و عالوه بر آنجا در شده بود و برگذار آنطرف الس انجلس در

که زيبايی و  گرفته بود قرارمعرض نمايش  درافغانستان ما  مخصوص اقوام مختلف وطن عزيز ۀالبس دستی و
تمجید فراوان  تحسین و يک اتن ملی مزيد بر جمیل افغان در تن دوشیزگان عفیف و و سر ها بر لباسرنگینی آن 

هنرمندان  آواز ساز و حاضرين از شنیدن قطعات منظوم و انبساط بی پايان اهل محفل گرديده بود و باعث نشاط و
 تقريب آن هوا وه من هم ب. لذذ بودندمت محظوظ و خیلی ها« لیال فروهر»نام ه ی بنمعروف ايرا ۀدخوانن افغان و

 را اينک می" غنیمتی"آن بیت های  -دوستان نمودم  نثار محضر بیت را ، اين چنددولت مستعجل فضای خوش و
خیالی بی  ، متهم بخوشباشی ووصف الحال آن مجلس کند با آن احساس مسرت گذری و شعر نويسم، ولی خدا

 ".نگرديده باشم
 مهاجرت اين بود که از شگوفان ساختن طبع شعرای افغان در ومنظور تحريک ه افغانستان ب ۀنیآئ ۀاقدام دوم مجل

رسید،  می ماه بعد فرا بهاری که دو استقبال ازه خارج افغانستان تقاضا کرديم تا ب داخل و شعرای افغانستان در
 شگوفه، بهار طبیعت، بهار الله و ربها)مفهوم وسیع بهاره تا ب تقاضا شده بود . حمل بفرستند 11را تا  اشعار خود
 شعر( طالبان وغیره هجرت، بهارغم، بهارعشق، بهار سخی جان، بهار استالف، بهار کابل، بهار وطن، بهار

 . بسرايند
آورد و زايد  شده بود عکس العمل بسیار وسیع بار نشر 1888فروری  15 هشمار ۀمجل 1 ۀصفح اين اعالن که در

 استقبال آن در اثرات و حلول نوروز و وصف بهار، خصوصًا دری در های پشتو و زبانه قصیده ب غزل و صد از
، مرحوم (هاتف)شتمل بر مرحوم ملک الشعرا م منظور تشخیص کیفیت اشعاره تی بأهی. ما، رسیده بود کشور

 اه غزل وو قوماندان نیازی دعوت شد و حدود پنج زبان مرحومین نجیب قندهاری  پشتو نفر پوهاند نگهت و دو
 افغانستان ممنوع قرار را در( نوروز)جاهل طالبان تجلیل از سال حکومت  آن در. قصیده برای نشر انتخاب گرديد

 ستیشن راديو داشت تقاضا کردم روزه انوری که در شمال کلفورنیا يک من از محترمه میرمن فريد. داده بودند
سواری موتر که ه روز پیش از نوروز ب يک ت مذکورأهی من با. اين اشعار اختصاص بدهدبرای قرائت  نوروز را

 -تراک کردندنیز اش استاد کاظم بیمار يار و آنجا مرحوم غريب در شمال کلفورنیا رفتیم  وه هشت ساعت راه است ب
خوانديم، محترمه  يک بنوبه می هر همه متباقی اشعار را ن تقريبًاآ از عدبو  برگزيده  ۀغزل و قصید 58ابتدا 

طور مرحومین ملک  قرائت کرد، همین مقبول خود زايد از ده بار اشعار راگیرا و میرمن فريده انوری با صدای 
نوروز  11و   14مجالت شماره  اشعاری که جايزه گرفتند در. و اشخاص ديکر( نگهت)و پوهاند ( هاتف) اءالشعر

 .شده اند همان سال نشر
 

 هر محیط بیگانه که در ، دربا مشکالت زندگی مواجه بوده مهاجرت ها در که افغان بود ازين گزارش اين منظور
آبايی خود  مسايل فرهنگی کشوره افتیده، آنها کمتر فرصت می يابند ب ذوبان برای جذب آنها بکار ۀکجا يک کور

جاذبه ها انتخاب ملک فرهنگ بومی شان، جاذبه هايی بکار است و يکی ازين ه برای جلب آنها ب . سهیم شوند
صالحیت علمی و ه داشتند، نظر ب اگر مرحومین پوهاند نگهت و پوهاند الهام حیات می . مهاجرت است الشعراء در

انتخاب ( هاتف)ما وجود دارد، ما خود ما مانند سابق ملک الشعراء جديد را بعد از وفات مرحوم  نزد مسلکی که در
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هم  کدام را اليق اين مقام که هر استاد کار اقدام نکردم بلکه در مقاله ای چهاراينه اما من به تنهايی ب. کرديم می
، کردم اهل خبره پیشنهاد های مهاجر و ، برای انتخاب افغانشناسم مسلک خود می ۀشخصی و هم از زاوي

و استاد   – استاد محمد نسیم اسیر –( فريار)استاد عبدالصمد وهابزاده  –ق نگارگر حاستاد محمد اس : ازينقرار
نسیم  شخص خودشان، استاد محمد ابتکاره بنوری ضمن يک ارزيابی ادبی، احمد آنگاه آقای ولی . واصف باختری

های مهاجر، بشمول نخبگان و  فیصد افغان 88با مسرت می بینیم که . کردند را بحیث ملک الشعراء پیشنهاد اسیر
 18 ۀجمل زا.  ی داده اندأمهاجرت ر بحیث ملک الشعراء در( اسیر)انتخاب استاد  ، بطرفداری ازافغان دانشمندان

مهاجرت  ضرورت انتخاب ملک الشعراء دره ب ن اصاًلآفیصد  5ی موافق نداده اند، أرکه  فیصد هموطنان محترمی
نبايد باالی او تحمیل  خوش نداشته باشد وپلو را مثلیکه يک آدم الندی  –عقیده ندارند، و اين حق مسلم شان است 

 شخص شاعر قطعًادر انتخاب ملک الشعراء : رموز ادبی آشنايی کافی ندارنده من،  ب نظره فیصد متباقی ب 5. کرد
توان توقع کرد که هرکس  نمی.  باشد معیارهای ادبی مطرح می ۀاز زاوي مطرح نیست، بلکه کیفیت شعر او

الهام،  تضاد، مراعات النظیر، توريه و تضاد، ابهام و طباق و: قبیل عروض، قافیه، رديف، و صنايع ادبی از
ن احسن، صنعت تفريق، صنعت ترصیع، حس ، تکرار، تجاهل، ارسال المرسل، تلمیح، صنعت عکس، تدريجمبالغه
مختصر با ذکر  اين موضوعات بطور. ، استعاره، کنايه وغیره را بداندنشر، مجاز، تشبیه ، مدح، ذم،  لف وتعلیل
اخیر  افغانستان نشر شده و مرحوم ملک الشعراء هاتف رساله ای درين باره در ۀآئین ۀمجل ۀشمار 0ها در  مثال

گرفته شود، درغیر آن ارزيابی غیر  در ارزيابی شعر بايد از معیارهای فوق کار.  ديوان خود ضمیمه کرده است
 و شاعر اينست که مالحظات سیاسی قطعًاارزيابی شعر  مهم در بسیار ۀنکت. شود ه میتشپندا غیرمسلکی علمی و

 . شامل نشود
 

اينطرف همکار قلمی اين مجله بوده و صدها غزل شان ه ها ب آنجا که استاد اسیر از سال و از مراتب فوق  با ذکر
هموطنان ه ادبی ب ۀحیث يک تحفه زبان پشتو،  به درين مجله چاپ شده، دو سه غزل او را بشمول يک غزلش ب

 :کنم تقديم می
 

 کهاا  دارند، اين  ضحاـه کخصلت  نا پا غ از پاکهاـويند خود را، ای دريگ پاک می
 کهان سفاـزد  بريـیـکاوه ای  بايد که بر خ خورند مغز انسان می مارها می پرورند و

 اکهارفت رکاب، اين بسته بر آن يکی پا در ، اين آخته شمشیرکین،  آن  تاخته و لشکر
 کهابر چا ها  کچاو ها  بر دا غ ها  دا غ کنند  والت میحهر کس  داد ، برـیـخنجر ب

 بار دار تاکها ا  که  شاخ ــد گويـخشک ش  کشان میتیره می آيد بچشمم ، بزم عیش 

 ناکها د، سیب  وـر شاخ  دزديدنــاز دل ه را دهنخاز لب خندان گل  چیدند  برگ  

 نا پاکهاد آن ـنـب در ا ـه کدراان ــوا  ازي  میخورد هردم فريبدل ز فرط پاکبازی 
 هاــکد ازين ترياـايـچنین ب اين ریـــزهداپ زخم  ناسور  دل ما  را نمک  پاشیده اند

 باکها یـطرت بـرده  مسخر  فــشهر را ک  فروشی باک نیست را ازکسی درخود کس هیچ

 حصار الکها؟ دن  درـزيـوقت جانبازی خ  نیستادراک درخورت عزمی سبهرمن اين
 هاخاکن اين ردی از ُبـــــآرد راد مسر بر رسد روزيکه بازولیکن میوسم يأمچه گر

 (اسیر)درغربت ه کام حسرتم کردست تشن
 اـــدالک ه  ۀــشمـزالل  چ د  آن  آب اــي

 

 يک درين مختصر و شامل اکثر زيبايی های منظوم است که شرخ هر ادبی بسیارغنی نظر صنايع  غزل باال از
اين  ۀبار هاتف را در استاد ۀشود که نوشت نقل می( هاتف)ارتباط استقبال مرحوم ملک الشعراء ه غزل ذيل ب. نگنجد
 :يددر باال خواند غزل

 

 آشنا، به آشنا غنیمت است چـه رســد ز هــر  اگر وفــا نکرد، جور و جفا غنیمت است يار
 گر نکـنـد بگو مکـن، نـــام  وفا غنیمت است  گرچه درين زمانه کسی مهر و وفا نمی کند
 نیم نگاه به شام غـــم ، بهر دوا غنیمت است  در رۀ عشق گلـرخان، درد فراق بی دواست
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 يار اگـر کـرم کـنـد، حرف شفا غنیمت است  غمیـن مــن، هـیـچ  شفا  نمی  شود درد  دل
 تـشنه لـبـان شـوق را نـیـم نگاه غنیمت است  درد کشان بزم تو، به نـــیـم  جـرعـه قـانعـند
 عشق جــــدا غنیمتست، درد جــدا غنیمتست  آنکه به عشق گلرخان ،  رنج  فراق میکشد

 روز سـپـیـد اگـر نشد، شام سـیــاه غنیمتست  تا به تــو همنشین  شوم بخت سپید من کجا،
 خـنـدۀ زير لب مرا، دفــــع بال غنیمت است  گرچه ز قهرت هر زمان، سیل بال همیرسد

 طـعـم نـعــم اگر نـشــد، المی زال غنیمتست  مهر سکوت بر لبت از چه زدی، سخن بگو 
 گر به قـفـا  نظر کنی، سوی گــدا غنیمتست  نتظارتو شهسوار من روان، من چو گدا درا

 يک دو کــالم تـنـد هــم جواب ما غنیمتست  نامــۀ دوستانــه را، نمی دهــــی اگر جواب 
 درين جهان بـی حــیـا، نام حـیـاء غنیمتست  شرم و حیاء اگر بود، جـوهـــر آدمیت است 

 چمن نشد نصیب را سیر( اسیر)ار ـي ۀرـهم
 قفس اگر رسید هـم به خدا غنیمت استکنج 

 
 

استقبال  تقدير و خوانديد، راآن خوانده، وعلت نشر" غنیمتی"که آنرا شعر( هاتف)مرحوم ملک الشعراء  ۀقصید
 من تنها شش بیت آنرا نقل می بیت است و 08 در اين قصیده  .باشد درعین قافیه می( اسیر)ازغزل باالی استاد 

 :کنم
 

 راسان غنیمت استـه وين جمع چند فکر اران غنیمت استــي دن ـیـم رسـهـدستی ب
 کنعان  غنیمت  است  ۀجر ديدـر هـیـبر پ جا میسراست ر اينـی اگــفــوسـدار يـــدي
 دان غنیمت استــيک چاشنی ز لعل نمک دگی  بودـک زنـمـی نــتــده راسـنـر خـگ

 مت استـیـنـغ افشانرق ــرخ ع ۀارـظـن زمان برقص ديديم سیل اشک کنون يک
 فرهنگ خود شويم  نگهبان غنیمت است کــلـراش رواج مـــاس و فـبـل ۀوـلـبا ج
 روشن  شود اصالت  افغان غنیمت است اـــــات منـعـنـن و عــت کهـنـظ سـفـبا ح

 
 :است" بسم اهلل"ودار ايمان او به که نم( اسیر)د چندبیت از يک غزل ديگر استا

 
 دای بسم اهللــتـ، اب های منستـتـکه ان  وای بسم اهللــم، ســانــاد ورد زبــبـم
 اورای بسم اهللــاروری، مـــال بــهــن خیزد ن، هیچگاه نمیـم ۀخاک تیر ز
 م، آشنای بسم اهللـوش دلــود گــه بــک هیچ حرف و کالم آشنا نبود، مگره ب

 ندای بسم اهلل جزکه نیست برلب من   م و دل زارمــد و من دانــدای دانــخ
 

که  پشتوی او ۀاز يک منظوم. نیز دارد محاوره مسلط است، بلکه اشعار پشتو زبان پشتو نه تنها در در( اسیر)استاد 
 : کنیم شده، چند بیت آنرا نقل می نشرمجلۀ آئینۀ افغانستان  04 ، ص1880جوالی  11شماره  و در بیت دارد  11

 

 ل وی بی نیازــه تـی درد وی، هغــی بــچ ه رازــــــدغ هــت پـقـلـد خ م ــشـن وه ــــپ
 رازـــه په فـڅــیــه هـد لـــی دردو ژونـد ب ن ویـیـد نشیب سره عجـــو ژونـنـد دردم

 ازـادی بــدا وای شـیـا پــوای ي ړـو مـيا خ هـــــه شـــم رـس یره دـــو سـانــزوگـــیـب
 ازــجـه ايــــوه وی پـــه پـغـه آدم وی هــک روـه خبـل رنگــه ســوه نشی پــوه، پــنا پ

 ه دی چیغارو يا دی ساز؟څخره ته فرق  دی رـی اثـول بـاد تــريـا، فړنصیحت، ژ
 ی قاز؟ــــلـیـه هـان پـوفـر دی د طـه اثـڅ ویـی نـوب شی باک يډکه عالم په وينو 

 ازــه آغـه وی لــاه نــآگ هــوه بـــا پـو نـخ الص شویـخ مضمون به وی ولټ د خبرو
 وی په بازـوره  چی  حملی  کــګی ګرـچ یــولــــیــی نړـــا مــقـنـد ع و ــگسانرـک

 یړـوک( نسیم)ه ـری پـی نخسـی هــزمان
 ازــد نشو آغـه خو يی ژونړور په غاـــک
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 هموطنانی را که با استعداد وساير  اسماعیل حیدر و قای محمدآمحترم  امید وارم توضیحات فوق قناعت برادر
 .آشنايی کافی نداشته باشند، فراهم ساخته باشد( سیرا)مهارت استاد 

 

شوم که  می ورآشان، ياد برده باری  و حوصله و( جرمن آنالينافغان )ار تشکر از پورتال وزين اظه خاتمه با در
ه اين دوسیه کاکنون وقت آن رسیده  مهاجرت، نظريابی کافی صورت گرفته، موضوع انتخاب ملک الشعراء در در
بگذاريم  و مبارکباد بگوئیم ( اسیر)جديد، جناب استاد محمد نسیم ی به ملک الشعرااين مقام را  وببنديم  دريچه را و

مهاجرت چه  ادب دری در اختیار دارد، برای شگوفانی فرهنگ و ساله با چند صباحی که در 05که اين شاعر
 . تواند یخدماتی را انجام داده م

 باعرض احترام    . .  . مستحقین ديگر نیز خواهد رسیده بموقعش نوبت  اهلل درء انشا
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