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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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 Literary-Cultural دبی ــ فرهنگیا

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠م اکتوبر دهبرلين ــ 
  

  
  
  

  "فــرياد اسير"خدنگی از 
  

   )ومسخدنگ ( 
  

  "ــداخــُ نامِ "
  

  "فرياد اسير" اول  قسمِت١٨٤وذ از صفحۀ مأخ
       

 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 " ت بامياندر انتشارا" 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 چه هائی را ، پارکه 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 

  
  

  

  داــُــخ نامِ 
  ر است نام خداـــّـ شک  چونلبت مپرس که      ـو مشک تر است نام خداـــــدو سنبل تو چ

  ــد تو از همگی بهتر است نام خداـــــقــــــ      در قد و قامت ـوبند   همه خـــــپری وشان

   رخ تو ديگر است نام خدا ـراوتـــــــطـــ       روی تو روبرو کردم  به ــالبـــگل گــــ

  وشتر است نام خداــ خ نز صد بهار و چم      دانی طی به پشت لبت سر زدست میــــخ

  ـــر است نام خداــَــــبه دلبری نگهت کافـــ      دين و دل مسلمان زد ــرگست رِه ـــدو نـــ

  ــَور است نام خداـْــ رخ تو خ ل ز ماِهــخج       و صنوبر هزار طعنه زند  به سرو دتــق
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   پيش رخت کمتر است نام خداه ماهــــــکـــ      گويم روئی و اين نکته راست میـــتو ماه

   سر است نام خدا  ز پا تا ريب ،ــــنظر فــ      ه می پرسی؟ــــــتو از لطافت اندام او چـــ

  زبان خـــــــــــــــــامۀ تو آذر است نام خدا      "اسير"خليل حسرت شعر تو خورده است 

  افتادست  دلکش  بسيار ر تو  شعــ "اسير                                       "

  ر بهتر است نام خداز قند  و شهد  و شکـــ
  

 کابلی و من به  نيز تجليگاهيست از فرهنگغزلاين .  عنوان کردم"نام خدا" اين نشيدۀ نغز و دلپذير را
  : ميکنمچند نکته اش اشارت

در . هد مدعاستدر قرآن مجيد شا" آيۀ نظر"ميرود و حديث " زخمِ  چشم"در فرهنگ اسالمی از  ــ ١
بحکم مثل معروف ؛ چنانکه سخن گويند" نظر شدن"و " نظر کردن" و از نامند" نظر" آن را ملک ما
هم چاره های نظری و عملی " نظر"برای دفع ). نظر سنگ را ميترقاند" (نظر سنگه ميترقانه: "گويند

دادن و يا " دودی"و " شويست"و  "تعويذ"دن و م و دعاء خوانچاره های عملی مثًال َد. سنجيده شده است
دفع  نظریِ از چاره های يکی .  و غيرهيادخانۀ نو بنو ديوار   گوسپند قربانی بر در و دروازهماليدن خون

  : گوئيمچنانکه.  رايجتر"نام خدا" ذکر اسمای خداوند است و در ملک ما از همه بيشتر ،نظرِ 

  ! چه خوب قد کشيدهنام خداــ 
  !ه اين حسن و جمال بنام خداــ 
  ! به قدشنام خداــ 
  . بلبل واری گپ ميزنهنام خداــ 

  . زود به راه رفتن شروع کدهنام خداــ بچۀ فالنی  
  . گفته شود،در مورد دادن اطمينان از سالمت کسی" :  اس جور و تيارنام خدا"ــ 
  .حتياب گردد، گفته شوددر حالتی که مريض و بيمار سختی، زود ص: " زود سرِ  پای آمدنام خد"ــ 
در مورد پيران و معمرانی گفته شود که از پای نيافتيده ":  مانده اس)١( هنوز تزکنام خدافالنی جان "ــ 

  .اند و به اصطالح ايرانی، سر حال مانده اند
و معشوق محبوب  ِ "نازدادن"و " تحبيب"از حالت اصلی خود بدر آمده و در مقام بعضًا  مگر "نام خدا"

  .استعمال گرددهم 
  .مفهوم اولی و اصلی نيز دور از نظر نيستوضاحت ديده ميشود، ولو که ه در غزل استاد همين نکته ب

  :مثًال گوئيم. بکار ميبريمدر موردش  را "کافر" ــ وقتی کسی را بخاطر صفتی ممتاز بستائيم، کلمۀ ٢
  . حيران ماندندهــ اين کافر چيزی گفت، که هم

  .م استــ فالنی کافر آد
برخالف معنای اصلی ) ٢() به فتح يا به کسر سوم" (کافر"در زبان دری و حتی زبان پشتو نيز، کلمۀ 

 ۍکاپر س ډېـر« :  در پشتو مثًال گوئيم.فن و کمال را در کسی نشان ميدهد و اوج و معراج  خود، فرط
  . است"کافر" همانا "کاپر" و »!دی

 به "کافر"نيز " به دلبری نگهت کافـر است نام خدا      مان زددو نرگست رِه  دين و دل مسل" در بيت
  .همين مفهوم بکار رفته است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اتتوضيح
  . صفت شخص پير و کهنسال که پيکر سالم داشته باشد) به ضمتين" (تزک "ــ١

 و واضح و مل و کاسب و راجع و شامل و رابع و سابع و تابعابر وزن کاذب و جاذب و ع" (کافر"ــ ٢
" پوشيدن و پوشاندن" که در معنای است" کفر"از مصدر " م فاعلسا")  ــ يعنی به کسر حرف سومشارح
به کسی " کافر" در اصطالح دين اسالم .است" پوشنده و پوشاننده"معنای اصًال در " رکاف" پس. باشد

به مفهوم " کافر"از نگاه دين اسالم . نپذيردآن را  گشته باشد و او دين اسالم به او عرضهگفته شود که 
ی خود  مگر خالف تعريف اصلمصطلح،در مفهوم " کافر"کلمۀ .  استعمال ميگردد" اسالمپوشندۀ حقيقت"

و ظاهر عرضه اصًال " اسالم"استعمال ميگردد، چون علی االکثر به کسانی اطالق ميگردد، که به ايشان 
  . استه صورت نگرفت"اتمام حجت"نگرديده و بحساب ماليان 
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اصًال  در معنای " خورشيد"گرچه ". خورشيد"و " آفتاب" يعنی هبضم اول و واو معدول" خور" ــ ٣
را در معنای " شيد"و . را دارد" روشنی" معنای )به يای مجهول("شيد"چون  است، "فتابروشنی آ"
تلفظ خود را تغيير ميدهند نظر به ضرورت شعری  بعضًا کلماتدر کالم شاعران . هم گفته اند" روشن"

 که به حکم ضرورت قافيه با سکون ،"خور"کلمۀ است ازين جمله .  نيزو حتی طرز نوشتۀ خود را
و صدها کلمۀ ديگر، " خور"در مورد شعرای متقدم هم اين کار را . فتوح تلفظ ميگرددحرف اول و واو م

ربی هميشه متحرک است، برخالف ايد گفت که حرف اول کلمات دری و عالبته ب.  کرده اندبه وفرت
ساکن   اولِ ، که کلماِت با حرِفزبانهای فرنگی از قبيل انگليسی و المانی و روسی و چکی و غيرهم

  . دارندبسيار


