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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Litarary-Cultural   فرھنگی-ادبی

  
  نعمت هللا مختارزاده

  ٢٠١٩ مارچ ٢١
  
  

  
 

 سـروده بودم که

ِيارب دل سنگش انـدکی نـرم نما      آغوش مرا ز خاطـرش گـرم نما ِ 

ِبر يار دگر      بر چشم سپيدش انـدکی شـرم نماھـرچنـد که رفتـه در  ِ ِ 
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  :محترم مسعود حداد به ارتباط چنين پيامی نوشتند که  

   نرم است، تـو نرمی را نميدانی       تنت سرد است، تو گرمی را نميدانی دلش

  نـدارد در بــر خـود، ھيـــچ کــس را      چرا شــرمـد؟ که شــرمی را نميدانی

  پاسخ، سرودۀ ذيل را رقم و تقديم حضور شان نمودممنھم به 

  رنگ و نيرنگ
َجـــوابـی، خـدمـت حـــداد انگ اسـت ِ   ِ      خـــر طبـعم اگـرچـــه گشتـه لنگ است ١ِ

  که نرم و گرم، او را شـرم و ننگ است       حســادت کــــرده،  کامنتــی نــوشــــته

  قـــلم بگرفــتـه و با مـن بـه جنـگ است      ســتـمـکارِدفــــاع،  از بــيـــــوفـايــان  

  و يا عاشـق شــده،  مست و ملنگ است      مگــــر قاضی شــده،  يــا گشـتـه مفتـی

َکـنون بنـده مخاطـب، او مخاطـب ُ َکه ذيال پاسخم، وی را، پرنگ است         ٣، ٢ُِ َ َ ً۴  

    و يا، با چـکـش  و داس و کلنـگ استِســر و کار تــو، با تـوپ و تفنگ است     

ِچـه دانــی از وصـال  و درد ھجـــران       چه فـرقی بين شھد واز شرنگ است  ِ۵  

ِّز نـــرمـی دل  و گــــرمــی آغـــــوش       جــوابـی خــدمتت، روی تبنگ است  ِّ۶  

ِمـــرا ســردی بــود، از ھجــر جـانـان       ترا گـرمـی ز چـرس َ    خـام و بنگ استُ

  ٨، ٧ است که ھرگزمی نه ازمنگ ومشنگ ا و  الـفـــت  و  مھـــــر  و محـبـت     وفـ

  ھـمـيـشـــه کــار و بـارت،  بـا سيـاسـت      تراعاشق شدن،  بس عار و ننگ اسـت

  اسـت" پلنگ"و"کفتار"و"شير"ِکه بزم"      غين"و با " عين"و با "کرزی"بـرو با 

  است" نھنگ"و"خرچنگ"ِبگو دوران"      دوستم"ـم آمـاده شــو، ھمـرای تـو ھــــ

  در مـيــدان جنـگ اسـت" حکمتيار"َدر کميـن انـد      و " اتمــر"و " عطای نـور"

  حاضر      يکی جامــن،  دگـر آورده  زنـگ اسـت" ُسـرخه"ِو جنـاب " کـرنـکار"

  ِکـه تا اصالح شــود در طـول ســه ماه       بـه پشتش قـــوه ھـای از فـرنـگ اسـت

ِنمـی دانــم چـــه خـــــواب نــاز ديـــده       دھـانش گـه گشـاد و گاھـی تـنگ اسـت ِ  

  ٩تقاضا، کـمک ھای بـی درنگ اسـت "       عربھا"و از " روس"و" مـريکا ا"ز 

َغـدنگ ِمی نه ازنسل مگرخود،ــر بـنـمـــوده تــوھيـن       ِبه اقـــــوام دگـــ    ١٠ اسـت َ

َـان گــرديـده، ثابـت        که ايـن ديـوانـه از اوالد فنگ است ــر بر جھـــالخــاب  ِ١١  

   اسـتورنگ ُپـر نيرنگ، سياست کن کهبـا توپ و تفــنگـت        ! تــو ھـــم، حـداد 

   ملنگ اسـتتـرک و گشتـه چونـم روزی حـداد        سياست زحــق خواھـم، کـه بين

  گـــريـــزان از سيــاســت" نعمــت"ولــی 

  ١٢ِبه سر سودا، ز يار شوخ و شنگ است 

  معانی بعضی از واژه ھا 

  زنبور ، زنبور عسل ، شيره ، عصاره =  ـ انگ ١

َ ـ مخاطب ٢ که روی سخن گوينده   روياروی استماع می کند ، آنکه سخن متکلم را آن مقابل متکلم ، طرف خطاب ، = ُ

  .گويد ، طرف خطاب و صحبت به سوی اوست ، کسی که ديگری با او سخن می
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  روسخن گوينده ، خطاب کننده ه روب = ِ ـ مخاطب ٣

  .برق شمشير ، برق و جال شمشير جوھردار ،  =  ـ پرنگ ۴

  .سم ، زھر ، ھر چيز تلخ ، حنظل  =  ـ شرنگ ۵

طبقی باشد پھن و بزرگ از چوب که بقاالن اجناس از قبيل نان يا حلوا و غيره در آن کرده بر سر نھاده در = بنگ  ـ ت۶

  کوچه و بازار بگردند و بفروشند

  کودن ، کم ھوش ، دزد ، راھزن ، گيج ، سرگشته=  ـ منگ ٧

  دزد و راھزن=  ـ مشنگ ٨

چاالکی و چستی ، چاالک و ه سرعت ، به ی الفور ، بشتاب ، بًبدون درنگ ، بدون توقف ، فورا ، ف=  ـ بی درنگ ٩

  .زود

  .احمق ، نادان ، بدشکل ، بد اندام   = ـ غدنگ ١٠

  .زلو ، زرو خونجو ، زالو ،  ِکرمی بود بزرگ و سبز، گاه دراز شود و گاه کوتاه ، =  ـ فنگ ١١

ادابی بيننده شود ، شاھدی را گويند که مطبوع  ـ شنگ دارای حالت و رفتاری ھمراه با شادی و شادابی که موجب ش١٢

  ًحرکات بود و شوخ چشم ، شوخ و ظريف ، مجازا به معشوق اطالق کنند
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