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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ مارچ ١٥برلين، 
  
  
  

  ِ جواب ذره نوازی
  

  "ناظم باختری"جناب 
  

 بس نوازشگر  ، خود قطعه شعری٢٠١٠ مارچ ١٥در صفحۀ امروز، "  افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد"پورتال 
" در تالش وحدت"ان، جناب ناظم باختری، تراويده و معنون به پرآوازۀ افغشاعر را که از طبع درخشان 

  .ه بودنيز زينت بخش پورتال گرديداين شعر دقيقًا يک سال پيش سروده شده و همان زمان . ميباشد، نشر کرد
مطالعۀ اين پارچۀ نغز و ذره نوازيهائی که ضمن آن ازين مسکين صورت گرفته است، بر آنم داشت، تا طبع 

  .خندان نمايمور سنخکی را تقديم  آن سخود را باز بيازمايم و چيز" سست گام"و " کوتاهقدم"
ه پورتال لطف کرده و صفحۀ  که در همان زمان نيز جوابيه ای تقديم نموده بودم، اما حاال کازينرو نوشتم،" باز"

سبک دگر جوابی عرضه يگر و اين بار به وی زيبا آراسته است، خواستم، که يکبار دثنامروزين خود را با آن م
  :بدارم، اميد است که مورد التفات آن طبع وقاد قرار گيرد

  

  ـا زبانصفحـــــــــــــــــــۀ   آزادۀ  افغانيان       آنکه  باشد  بر  سر صدهــــــــ

  صفحه ای کز صيت و از آوازه اش       می  زند  صبـــح  و مسا  دروازه اش

  در ميان سايت ها طاق است و طاق       اين  نباشد  حــرف  مفت  و طمطراق

  گــــــــر نيايد  باورت،  شام  و پگاه       سير ميکن سيرِ  چون  خورشيد و ماه

         از صرير و خـــــــــــامه و نام نکوی از انوار اوی ویذره  ای   می جـــ

  صفحـــــــــه ای مملو ز اقسام  امور      از سياست  تا  ادب، غيب  و حــضور

  از ادب،  از نظـم  و  از اشعار نغـز      يکسره  شيرين  و دلکـــــش تا به مغـز

  "چار يار باصفا"ـون شاعـــــــــــران  نکته دان  و  با وفا       در  صفا  چــــــ

  سخت   باشد  دلپذير"  ناظم"شعــــــر "       اسير"فخــــر می  بارد   ز اشعار 

  ببين و نظـم او      شيوۀ مشحـــــــون   ز  بزم  و رزم او" نعمت جان"طنــــز 

  اش را نگر     عشق  و  مستی می سرايد، شور و شر"لطيف"چــــامۀ  خواجه 

  دان  گاهی  بخوان      از ظــــــــــرافتهاش  و  ُصنع  بيکراننکته " وثوق"از 

  را کشود" ناظـــــــــــــــم"صفحــــــــــــــۀ آزادگان لطفی نمود      دفتر اشعار 

  چــــــامه ای زيبا  از آن بيرون بداد      چــامه ای  پر لطف و مهر و هم  وداد
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  "خليل"ه ای در وصف اين ابن السبيل      خــــــــاک پای بندگان مسکين چــام

  من  کجــــــــــــا  باشم  سزاوار ثنا؟      آنچـــــــــــــــه گفتی بوده از لطف شما

  لطف تان  بودست  بی مرز و کران      سر بسر  مهـــــــر و  نوازش همزمان

  باد      خـــــــــــــــانه شان در دو سرا آباد بادطبع  شعر  شاعــــــــــران  آزاد 

 سايــــــــــۀ  شان  از سر ما کم مباد      بی وجوِد  شعــــــــــــــر اين عالم مباد

  

 باختری جنابچنانکه اين جواب ميرساند، ار ديگر تقديم نمايم؟ بچه باک دارد که جوابيۀ سال گذشته را نيز يک
  :د از کردنآغرتال با پورسال همين پارچه با اهمکاری خود را 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
      دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

    ٢٠٠٩ مارچ ١٧برلين،     
  
  
 
  

  ر شيوا بيانـشاع
  

   ، نوانی اين مسکينـ ع"م باختریـناظالحـاج "در پاسخ به مثنوی نغـــز جناب 
  ، پورتال٢٠٠٩ مارچ ١٧، که زينت بخش صفحۀ امروز، "خليل اهللا معروفی"

  :گرديد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "
  

  ـرد يادی از من قاصــر زبانـــــته دان      کـــ نک  و ــر شيوا بيانشاعــــــــ

  ـــصم و عـدوــاقت از خـــ و نظم او     ميربايد طـ است" ناظم"  که  ریشاع

   مانده امـت در خودـــــــــوانده ام      وز تلذذ سخــ  خـــ اشعار نغـزش سالها

  ـــن با آب و تابــــو ناب      می بيارايد سخـــ* رين و معانی تاپـشي ، لفظ 

  ۀ رزم و نبردــحف و ص  بکرد      سوی َســيتما گوشۀ چشمی" مــــــــــناظ"

  صفحـــــــــــــــــــــــۀ آزادۀ افغانيان      شهـــــره و معـروف بودی در جهان

  ــرانــزينِ  شاعـــگـــُــ مأوای  عظـْـمت آزادگان      بود  ــــۀ پرصفحـــــــــ

   و مسا ـرنم ،   بامدادانـــــــ   با تــــــــاد صبا   ايد  درب  او  بــــــچون گش

  مغـز مغـز، ک يابد ــ پوست کمتر، لي ـار نغـز   ــديده روشن سازد از اشعــــ

      لطف فــــــــــرما دفتر اشعار، کــَش  شَو، گرامی باد و خـ"ناظم"مقدمت 

  
  

  :نوت     
  

  .     است" درجه يک"و " لند باالب" و در معنای Topاز لغت انگيسی مراد " تاپ     * "


