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بياد دارم كه سي و اند سال پيش خطاط جليل و دانشمند نبيل، روانشاد سيد محمد داود حسيني به فراهم بياد دارم كه سي و اند سال پيش خطاط جليل و دانشمند نبيل، روانشاد سيد محمد داود حسيني به فراهم بياد دارم كه سي و اند سال پيش خطاط جليل و دانشمند نبيل، روانشاد سيد محمد داود حسيني به فراهم بياد دارم كه سي و اند سال پيش خطاط جليل و دانشمند نبيل، روانشاد سيد محمد داود حسيني به فراهم 

پژوهشگر ايراني بفرستد و پژوهشگر ايراني بفرستد و پژوهشگر ايراني بفرستد و پژوهشگر ايراني بفرستد و " " " " مهدي بيانيمهدي بيانيمهدي بيانيمهدي بياني""""آوري زنده گينامة خطاطان افغانستان سرگرم بود، تا فرآوردة كار خويش را به آوري زنده گينامة خطاطان افغانستان سرگرم بود، تا فرآوردة كار خويش را به آوري زنده گينامة خطاطان افغانستان سرگرم بود، تا فرآوردة كار خويش را به آوري زنده گينامة خطاطان افغانستان سرگرم بود، تا فرآوردة كار خويش را به 

خط و شعر پيوند گسست ناپذير دارد، ژورناليست و نويسندة آگاه خط و شعر پيوند گسست ناپذير دارد، ژورناليست و نويسندة آگاه خط و شعر پيوند گسست ناپذير دارد، ژورناليست و نويسندة آگاه خط و شعر پيوند گسست ناپذير دارد، ژورناليست و نويسندة آگاه خوشا كه اكنون از دودمان نامور او، كه نام آن با هنر خوشا كه اكنون از دودمان نامور او، كه نام آن با هنر خوشا كه اكنون از دودمان نامور او، كه نام آن با هنر خوشا كه اكنون از دودمان نامور او، كه نام آن با هنر 

و سختكوش برخاسته كه هم چلچراغي از روان مفاخر نياكان برآويخته و هم كار مايه و انديشه خويش را با كار ها و و سختكوش برخاسته كه هم چلچراغي از روان مفاخر نياكان برآويخته و هم كار مايه و انديشه خويش را با كار ها و و سختكوش برخاسته كه هم چلچراغي از روان مفاخر نياكان برآويخته و هم كار مايه و انديشه خويش را با كار ها و و سختكوش برخاسته كه هم چلچراغي از روان مفاخر نياكان برآويخته و هم كار مايه و انديشه خويش را با كار ها و 

        ....جستار هاي فرهنگي در آميخته استجستار هاي فرهنگي در آميخته استجستار هاي فرهنگي در آميخته استجستار هاي فرهنگي در آميخته است

دارد و در همين سده دانشمندان و محققاني دارد و در همين سده دانشمندان و محققاني دارد و در همين سده دانشمندان و محققاني دارد و در همين سده دانشمندان و محققاني در كشور ما پيشنه يي پر درازا در كشور ما پيشنه يي پر درازا در كشور ما پيشنه يي پر درازا در كشور ما پيشنه يي پر درازا ) ) ) ) تذكره نويسيتذكره نويسيتذكره نويسيتذكره نويسي( ( ( ( آنگونه كه مي دانم آنگونه كه مي دانم آنگونه كه مي دانم آنگونه كه مي دانم 

از گونه ملك الشعرا قاري عبداهللا ، استاد خسته، استاد خليل اهللا خليلي ، محمد ابراهيم خليل، عبدالباقي كريمي، محمد از گونه ملك الشعرا قاري عبداهللا ، استاد خسته، استاد خليل اهللا خليلي ، محمد ابراهيم خليل، عبدالباقي كريمي، محمد از گونه ملك الشعرا قاري عبداهللا ، استاد خسته، استاد خليل اهللا خليلي ، محمد ابراهيم خليل، عبدالباقي كريمي، محمد از گونه ملك الشعرا قاري عبداهللا ، استاد خسته، استاد خليل اهللا خليلي ، محمد ابراهيم خليل، عبدالباقي كريمي، محمد 

علم غواص، محمد طاهر بدخشي، مير عبدالكريم حسيني بدخشي، غالم حبيب نوابي، محمد حنيف  حنيف، عزيز آسوده علم غواص، محمد طاهر بدخشي، مير عبدالكريم حسيني بدخشي، غالم حبيب نوابي، محمد حنيف  حنيف، عزيز آسوده علم غواص، محمد طاهر بدخشي، مير عبدالكريم حسيني بدخشي، غالم حبيب نوابي، محمد حنيف  حنيف، عزيز آسوده علم غواص، محمد طاهر بدخشي، مير عبدالكريم حسيني بدخشي، غالم حبيب نوابي، محمد حنيف  حنيف، عزيز آسوده 

 نويني است كه بر اين بنالد استوار  نويني است كه بر اين بنالد استوار  نويني است كه بر اين بنالد استوار  نويني است كه بر اين بنالد استوار ١١١١ي ديگر به اين كار دست يازيده اند و دفتري كه نعمت حسيني پرداخته، الدي ديگر به اين كار دست يازيده اند و دفتري كه نعمت حسيني پرداخته، الدي ديگر به اين كار دست يازيده اند و دفتري كه نعمت حسيني پرداخته، الدي ديگر به اين كار دست يازيده اند و دفتري كه نعمت حسيني پرداخته، الدو عده او عده او عده او عده ا

        ....شده استشده استشده استشده است

نكته يي كه سخت شايان تذكر پنداشته مي شود ، اينست كه چند تن از كساني كه باال از آنها نام برديم به نكته يي كه سخت شايان تذكر پنداشته مي شود ، اينست كه چند تن از كساني كه باال از آنها نام برديم به نكته يي كه سخت شايان تذكر پنداشته مي شود ، اينست كه چند تن از كساني كه باال از آنها نام برديم به نكته يي كه سخت شايان تذكر پنداشته مي شود ، اينست كه چند تن از كساني كه باال از آنها نام برديم به 

و نويسنده گان به داوري دقيق نپرداخته، دچار كلي بافيها و گاهيم و نويسنده گان به داوري دقيق نپرداخته، دچار كلي بافيها و گاهيم و نويسنده گان به داوري دقيق نپرداخته، دچار كلي بافيها و گاهيم و نويسنده گان به داوري دقيق نپرداخته، دچار كلي بافيها و گاهيم پيروي از شيوه تذكره نگاران پيشين در باره شاعراة پيروي از شيوه تذكره نگاران پيشين در باره شاعراة پيروي از شيوه تذكره نگاران پيشين در باره شاعراة پيروي از شيوه تذكره نگاران پيشين در باره شاعراة 

    ::::دست يازيده انددست يازيده انددست يازيده انددست يازيده اند) ) ) ) توطئه گريتوطئه گريتوطئه گريتوطئه گري((((هم توهمات و داوري هاي غرض آلود شده اند و در باب عده اي هم به هم توهمات و داوري هاي غرض آلود شده اند و در باب عده اي هم به هم توهمات و داوري هاي غرض آلود شده اند و در باب عده اي هم به هم توهمات و داوري هاي غرض آلود شده اند و در باب عده اي هم به 
جاي شادمانيست كه نعمت حسيني بدون نظر داشت اينكه چه كساني ، چه انديشه اي دارند و كه مسند نشين جاي شادمانيست كه نعمت حسيني بدون نظر داشت اينكه چه كساني ، چه انديشه اي دارند و كه مسند نشين جاي شادمانيست كه نعمت حسيني بدون نظر داشت اينكه چه كساني ، چه انديشه اي دارند و كه مسند نشين جاي شادمانيست كه نعمت حسيني بدون نظر داشت اينكه چه كساني ، چه انديشه اي دارند و كه مسند نشين 

است و كه عزلت كزين، تا جايي كه توانسته زنده گينامه شاعران و نويسنده گان روزگار خويش را از نسل ارشد و نسل است و كه عزلت كزين، تا جايي كه توانسته زنده گينامه شاعران و نويسنده گان روزگار خويش را از نسل ارشد و نسل است و كه عزلت كزين، تا جايي كه توانسته زنده گينامه شاعران و نويسنده گان روزگار خويش را از نسل ارشد و نسل است و كه عزلت كزين، تا جايي كه توانسته زنده گينامه شاعران و نويسنده گان روزگار خويش را از نسل ارشد و نسل 

        ....ميانگين و نسل جوان فراهم آورده استميانگين و نسل جوان فراهم آورده استميانگين و نسل جوان فراهم آورده استميانگين و نسل جوان فراهم آورده است

 هم دارد كه آن اينست كه نويسنده گرامي به زنده گينامه نويسي بسنده كرده و از  هم دارد كه آن اينست كه نويسنده گرامي به زنده گينامه نويسي بسنده كرده و از  هم دارد كه آن اينست كه نويسنده گرامي به زنده گينامه نويسي بسنده كرده و از  هم دارد كه آن اينست كه نويسنده گرامي به زنده گينامه نويسي بسنده كرده و از اين دفتر ارزشمند كاستياين دفتر ارزشمند كاستياين دفتر ارزشمند كاستياين دفتر ارزشمند كاستي

اي كاش نعمت حسيني در مجلد دوم اين كتاب، كه به قول خودش به اي كاش نعمت حسيني در مجلد دوم اين كتاب، كه به قول خودش به اي كاش نعمت حسيني در مجلد دوم اين كتاب، كه به قول خودش به اي كاش نعمت حسيني در مجلد دوم اين كتاب، كه به قول خودش به . . . . پرداختن به نقد و داوري خودداري نموده استپرداختن به نقد و داوري خودداري نموده استپرداختن به نقد و داوري خودداري نموده استپرداختن به نقد و داوري خودداري نموده است

        ....زودي آماده چاپ خواهد شد، اين مسئله ارجناك را نيز از چشم انداز خويش خارج نسازدزودي آماده چاپ خواهد شد، اين مسئله ارجناك را نيز از چشم انداز خويش خارج نسازدزودي آماده چاپ خواهد شد، اين مسئله ارجناك را نيز از چشم انداز خويش خارج نسازدزودي آماده چاپ خواهد شد، اين مسئله ارجناك را نيز از چشم انداز خويش خارج نسازد

ر ما، وابسته گان نسل پيشتر از نعمت حسيني، از بيم دشمن تراشي و يا هراس از قداره بندان عرصه ادبيات ر ما، وابسته گان نسل پيشتر از نعمت حسيني، از بيم دشمن تراشي و يا هراس از قداره بندان عرصه ادبيات ر ما، وابسته گان نسل پيشتر از نعمت حسيني، از بيم دشمن تراشي و يا هراس از قداره بندان عرصه ادبيات ر ما، وابسته گان نسل پيشتر از نعمت حسيني، از بيم دشمن تراشي و يا هراس از قداره بندان عرصه ادبيات اگاگاگاگ

به تعارف گويي و نان قرض دادن خو گرفته ايم بايد نعمت حسيني و پژوهشگران ادبي نسل او اين طلسم گجسته را به تعارف گويي و نان قرض دادن خو گرفته ايم بايد نعمت حسيني و پژوهشگران ادبي نسل او اين طلسم گجسته را به تعارف گويي و نان قرض دادن خو گرفته ايم بايد نعمت حسيني و پژوهشگران ادبي نسل او اين طلسم گجسته را به تعارف گويي و نان قرض دادن خو گرفته ايم بايد نعمت حسيني و پژوهشگران ادبي نسل او اين طلسم گجسته را 

ته به هيچ روي از ارج و بهاي اين دفتر نفيس و گرانقدر ته به هيچ روي از ارج و بهاي اين دفتر نفيس و گرانقدر ته به هيچ روي از ارج و بهاي اين دفتر نفيس و گرانقدر ته به هيچ روي از ارج و بهاي اين دفتر نفيس و گرانقدر البته تذكر اين نكالبته تذكر اين نكالبته تذكر اين نكالبته تذكر اين نك. . . . بشكنند و دليرانه در عرصه نقد گام بگذارندبشكنند و دليرانه در عرصه نقد گام بگذارندبشكنند و دليرانه در عرصه نقد گام بگذارندبشكنند و دليرانه در عرصه نقد گام بگذارند

        ....نمي كاهد و عرق ريزي رواني پديد آرنده آن از ديده گاه هواخواهان ادبيات همواره در خور سپاس خواهد بودنمي كاهد و عرق ريزي رواني پديد آرنده آن از ديده گاه هواخواهان ادبيات همواره در خور سپاس خواهد بودنمي كاهد و عرق ريزي رواني پديد آرنده آن از ديده گاه هواخواهان ادبيات همواره در خور سپاس خواهد بودنمي كاهد و عرق ريزي رواني پديد آرنده آن از ديده گاه هواخواهان ادبيات همواره در خور سپاس خواهد بود

براي دوست جوان و پاك روان و پاك انديش خويش نعمت حسيني آرزوي پيروزي هاي فراوان دارم و براي دوست جوان و پاك روان و پاك انديش خويش نعمت حسيني آرزوي پيروزي هاي فراوان دارم و براي دوست جوان و پاك روان و پاك انديش خويش نعمت حسيني آرزوي پيروزي هاي فراوان دارم و براي دوست جوان و پاك روان و پاك انديش خويش نعمت حسيني آرزوي پيروزي هاي فراوان دارم و 

        .... قلمش پربار تر قلمش پربار تر قلمش پربار تر قلمش پربار ترقدمش استوار تر باد وقدمش استوار تر باد وقدمش استوار تر باد وقدمش استوار تر باد و

        واصف باختريواصف باختريواصف باختريواصف باختري                                    

١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧ اول قوس  اول قوس  اول قوس  اول قوس ––––كابل كابل كابل كابل                       

                                                 
  ديبا، حرير، به معني ديوان و چنبه ديوار هم گفته شده:  الد 1


