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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

  ٢٠١٠  اکتوبر٢١  برلين ــ
  

  
  

  "فــرياد اسير"خدنگی از 
  

   )م ششخدنگ( 
  

  "خاطــره ای از وطن"
  

   ) نوستالژيکبهترين خاطرۀ (
  

  "فرياد اسير" اول  قسمِت٥٧ مأخوذ از صفحۀ 
       

 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 " در انتشارات باميان" 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 
 در پورتال »"فرياد اسير"خدنگی از « لم که ازين مجموعۀ عاليشأن، پارچه هائی را زير عنوان خوشحا

نام نهادم، چون هر يک  " خدنگ"هر پارچه را . ، به نشر ميسپارم"  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  !!!دلدوز است و دل انگيز و دالرا

  
  : يک وجيزۀ المانی گويد          

  

  »!!!تر از سفر در روزگاران خوش گذشته نيستز شيرين هيچ چي« 
  

  ما ــخوددری و فرهنگ از همه بيشتر در زبان شايد و ــ ی  و فرهنگمصداق اين حديث را در هر زبان
.  نامند"نوستالژيک" را "حسرتزا" در عين زمان  و"مسرت آور"در زبانهای فرنگی خاطرات . می يابيم

بعدها بزبانهای ديگر عالم نيز  وارد تمام زبانهای اروپائی گرديده است، "نانیيو"از ابتداًء اين لغت که 
 ، در قالب همين يک کلمهدليل هم اينکه  .واقعيت امر صبغت جهانی يافته استدر سرايت کرده و امروز 

 شخص . بعيد به نظر ميرسد غير از خودش،مفهومی نهاده شده است، که ترجمه اش با يک کلمۀ واحِد
 را افاده کرده "يکنوستالژ"مفهوم تنها ، که به تنهائی  زبان دری سراغ ندارد لغت واحدی را درخودم
  .بتواند

به ، شيرين ندد، چون اعاده  و احياء شدنی نيستنهم نباشو گوارا خاطرات گذشته ولو در ذات خود شيرين 
 ــ دنبالۀ اين سلسله ادامه "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک" ضمن بخش اول سلسلۀ .نظر ميرسند

  . در زمينه بيشتر سخن گفته امدارد ــ 
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، يعنی  را در آنها می يابيم  نوستالژيک خاطراتتموجکنيم،  را مرور می "اسير"استاد آبدار اشعار وقتی 

 که ديگر و آن بدين جهت،. "یواسوخت "و نوعی ی نوميد و هم هم فرحت می آوردخاطراتی که ياد آنها
  .از نو زنده ساختگذشته را نميتوان پس گشتاند و شيرين گاران آن روز
 بيرون "فرياد اسير" از مجموعۀ ،"خاطره ای از وطن"  نشائد استاد را که معنون است بهزا يکی اينک

افغانستان آزاد ــ "يک، تقديم خوانندگان گرانقدر پورتال ونۀ خاطرات نوستالژمحيث بهترين نه بآورده و 
  .مينمايم" تانآزاد افغانس

  
  

  ره ای از وطنــخاط
  

   بادها  بدست فـــــــ از ک  آسايشم می رود       والدها مادر ا نگ و ُپ نگبا ُز ا ـــــــروزه

  فريادها  ز دل وشۀ غربتـــدر گ کشم  می        مدام و زانر انم می کندــــــــــبادها آزار ج

  يادها دائم ار رفته ــــــــــ از روزگ می کنم       نآينده هم غم آفري  حسرت قرين،  ما ـال ح

  امدادها همدمی،  دلنوازی نوائیـــــــــــــهم      ما را می رساند که ارانی ــــيادها از روزگ

  شادها آزادها ،ارانـــــــــ ي زيستن در جمع        در آغوش پر از مهر وطن روزگار خوش

  از آبادها ادـــــــــــــــــــ داشتم، آب سرپناهی       واجد عز و وقار و مقام و اهـــــــصاحب ج

  و اجدادها من وم ــــ از ق  پرسيد  نمی کس       ا بخيز آنجا بشينـکس نميگفت اينقدر، زينج

و بادهااکها ــــــــنمی کرد از نشاطم، خ کم        خاک و باد و آب ميهن بس مسرت خيز بود  

بر زبان استادها محبت،  رف ــــــــح اولين       می نهاد انم ـــــ بر زب که به مکتبياد باد آن  

"اسير"زندگی گرچه به عشرت بگذرد اينجا   

ز ياد وطن در خاطر من يادهاـــــــــنيست ج  
  
  


