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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠م اکتوبر هشتبرلين ــ 
  

  
  
  

  "فــرياد اسير"خدنگی از 
  

   )دومخدنگ ( 
  

  "کشتن و بستن"
  

  "فرياد اسير" اول  قسمِت٣١٦ از صفحۀ مأخوذ
       

 خود مژده داد، ٢٠١٠در صفحۀ مؤرخ پنجم اکتوبر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"چنانکه پورتال 
، زير "اسير"اخيرًا اولين مجموعۀ قطور اشعار آبدار استاد سخن و فخرالشعرای وطن، جناب محمد نسيم 

 فرانسه از چاپ برامده و در دسترس "ليموژ"واقع شهر " بامياندر انتشارات " فرياد اسير"عنوان 
 صفحه با قطع ٤٤٠اين اثر ناب و کتاب مستطاب که در . ذوقمندان و عاشقان ُدر دری قرار گرفته است

  . پارچۀ نغز را احتواء ميکند٧٥٠و صحافتی زيبا به نشر رسيده است، اضافه از 
پورتال  در »"فرياد اسير"خدنگی از « زير عنوان  هائی را ، پارچهکه ازين مجموعۀ عاليشأنخوشحالم 

م، چون هر يک  نام نهاد" خدنگ" هر پارچه را .نشر ميسپارم، به  " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  !!!دالرادلدوز است و دل انگيز و 

  
 

  کشتن و بستن
  ـر از بستنم، پابستۀ گيسوی او گردمــــــــوگــــــ       از ابروی او گردم  کاش  ای کشتنم،ر از ـــــاگ

   کوی او گردمرِد به ِگ واهمــــخ بدين تقريب می      دارم هيچ منظوریــــــــازين بربستن  و کشتن ن

  ه باک از مردم ار رام رم آهوی او گردمــــــــچ       و رام مردم شد ردــــــب رم  چشمش ز دل آرام 

  ويم و هندوی او گردمــــــکه روزی رام رامی گ      می رِه دل ميزند،  ترسمباين گرالش ــــــــاگر خ

   دامن افتاده  تا زانوی او گردمــــــــــــــدای فــــ      ـود سخت حيرانمــــــبه دامانش ز دست کوتِه خـ

  موی او گردمر چون عطر گل در تار تار ــــمگ      ـــز نخواهد شدــــ مودماغيهای من هرگـــ عالج

  ردان، اگر از روی او گردمــــشوم از قبله روگـ      سر که می گويم  برندارم  ز خاک پايشـکـ قسم 

  پرداز گفت و گوی او گردم  بلبل سخن که چون       صياد ــنج  قفس انداختهـ کـــــ  از بی کسی مرا
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   در طواف کوی او گردم رنگ خواهمبه چندين        زيب تن  احرام ـردن،  گهیــگهی زنار در گـــ

  "بيدل"ـــر که چون ــدام صيادی شدم آخــ" اسير"

  "روم از خويش، هرگه باز گردم، سوی او گردم"

  

به مانند نشائد فراوان ديگر استاد،  عنوان کرده ام، " کشتن و بستن" که من آن را دلربادرين غزل 
  :شارت ميکنم و من به چند نکته اش ا موج ميزند"فرهنگ کابلی"

کار ه  که از اصطالحات سچۀ دری کابليست، بسيار ماهرانه ب"کشتن و بستن"ــ در بيت اول اصطالح 
  .رفته است

و  "فدا شدن" از اصطالحات خاص دری کابل است که در معنای "چيزی گشتنکسی يا به گــِرد "ــ 
 و يا ".فدای سرت شوم"يعنی  "مدگرد سرت بگر": چنانکه گويند. استعمال ميگردد "قربان گرديدن"

  ".صدقۀ سرت کنش" يعنی "گرد سرت کنش": زنان گويند

البته . همين مفهوم را افاده ميفرمايد "واهم  به گرد کوی او گردمی خبدين تقريب م"استاد در مصراع 
  . نيز ميتواند اراده شده باشد"ستوگشتنِ  دورادورِ  کوی د"ازين مصراع 

 ،"عصبی"بليان است، که در معنای  يکی ديگر از اصطالحات دری کا) مودماغمويدماغ ــ"(مويدماق"ــ 
 بکار رفته است، که منسوب است "مويدماغی" در بيت ششم .استعمال ميگردد "خشمگين"و  "عصبانی"

   ". سر ميزندمويدماغ عملی که از" يعنی"مويدماغ"به 

مقام در مثًال . ام در موقع خاصی بکار رودمهای بسياری را بر زبان رانند، که هر کدقَســ مردم کابل 
 گفته ، اگهرويم از قبله بگرده" يا "ه باشمد، اگه چنين و چنان کرويم از قبله بگرده":  گويند"انکار"

  : ذيل می بينيمکابلی را در بيت همين قسمِ  !!!"باشم
  

  قسم  کــز خاک پايش  برندارم  سر که می گويم

  گر از روی او گردمشوم از قبله روگـــــردان، ا
  

 رويم از قبله بگردد،  « يا!!!"  بگردانم رویرويم از قبله بگردد، اگر از دوست « :مصراع دوم ميگويد
   »!!!مگردان شو روياگر از او

  


