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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

  )١(" اد هرمنس بورنب" 
  ٢٠١٠  اکتوبر٢٥   
  

  
  

  "فــرياد اسير"خدنگی از 
  

   )مت هفخدنگ( 
  

  "جالی وطن"ل از استقبا
  

  "فرياد اسير" اول  قسمِت٧٧ 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 « عاليشأن، پارچه هائی را زير عنوان خوشحالم که ازين مجموعۀ 

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

  

   وطنِ الیــج
  نه داغ و به دل غصه از برای وطنبه سي     کسی  مباد  چــــــو من،  دردآشنای وطن

  ،  جای وطنبهشت هم  نتواند  گــــــرفت     به حسرتی که مرا در دل است،  می دانم

  چو تشنه کام غـــريبم،  بزن صالی وطن     صالی بادۀ نابم چـــــــــه می زنی ساقی؟

   ام بهای وطنجهان فداش، چـــه کم  گفته     وست کــبهای زندگیِ  من، غبار آن  سرِ 

  همان شکسته دل  بيکسم،  گـــــدای وطن     ند عــــــــــــز و جالل بنشانندمسگرم  به 

  م  و گويم  که های های وطنــرَيشبانه گـِ     لبم  به خنده  ز عمريست  وا نمی گـــردد

  لبی  که  زمزمه ها داشت،  با نوای وطنشش کردند     ــاُم ضرب دره  و تعـزير خبه

    با صفای وطنزنِ  صفا گــــــهر و مرِد     روا  مدار که  بازيچـــــــــۀ  زمان  گردد
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  سری گذار به صدق  و صفا به پای وطن     به کعبه ميروی  و سجــده گاه  می جوئی

  که عـــــاشقم  به گل روی بی ريای وطن     من اين  فسانه ز روی  ريا نمی  گـــــويم

  ز بارگاه  خــــــــــــــدا غير مدعای وطن     ان هيچ  مدعـايم  نيستز حسن و قبح جه

  مرا کنيد نثار ره و فـــــــــــــــــدای وطن     هم چه می خوانيد؟ــربانگخليل وار به  قــ

  کجاست  فصل دل انگيز و دلکشای وطن     بهار جلوه  به رنگ  دگــــــــــر کند اينجا

  ز بی خــدای وطن،  هم  ز باخـدای وطن     ين چه بی خدائيهاست؟به نام  پاک  خـدا ا

  قـــــــدر وطن را مگر ندانستی؟"! اسير"

  که رنج  می کشی امروز از جـالی وطن
  

رار است بر ئی که ق و بهشت آسام، از خطۀ خوش آب و هوا مينويسبرلينرا دور از " تمخدنگ هف"
 از نشيدۀ شيوۀ معمول، بلکه در هيئت استقباليه نه برا اما " خدنگ"اين .  بپاشدگرد نسيانمزاج  عاللت

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" که فوقًا از نظر خوانندگان گرانقدر پورتال "اسير"سخن کم مانند استاد 
  :نم، رقم ميزگذشت

  

  

  لوایِ  وطن
  جز هوای وطن امروز  در سرم که نيست      رِد کوچه های وطنــَو گ  ره  اکقسم به خ

  هوای وطنان ـــبج   مکـيدم کهزماناز آن      در سر من  است   وطن  بوده وی کهوای 

  و خدای وطنجهان  داند  ـدايگان ــــــخـــــ     بوده ايم از دل و جان وطن  وی ــگدای کــ

  گــَرِد  پای وطن  به  به  سراسر نمی رسد     چه درو هست از صغير و کبيرهان و هرج

  ای وطنخوشنمنام  ــدای  طنطنۀ      فــــــــــــحکايت دو جهان و جهان کـــَـــون و مکان

   برای وطن  ازـرازـــافـــر س سرایِ سخن      بصدق و صفادریچه خوش سرود حديث 

  رای وطنــصه از بـدل غ و ب  داغ سينهه ب     آشنای وطن  درد ــو من،  مباد  چــکسی «

   جای وطن،ــرفتـــــ نتواند گــــبهشت هم      دانم  میــه مرا در دل است،به حسرتی  کـ

   بهای وطن کم  گفته ام ـــه فداش، چ جهان     وستـــ کِ زندگیِ  من، غبار آن  سر بهای 

  »الی وطنکه رنج  می کشی  امروز از ج     ـدر وطن را مگر ندانستی؟ــقــــــ"! اسير"

   نه در صفای وطن ،  و زيباــرمخـــــ       بالدی  بسی  يابیبنگــرو در بسيط  زمين  ــچ

  زمين و پهنۀ گيتی بسی گذر کــــــــــــــردم     نديده ام  مگــر آن ارض  و آن سمای وطن

  نای وطنـ بی فِ ــا  رسند  به  آن  فـّرــــکجـ     )٢(َوندُبر شهير ـــــــ  اگـــــعالم  زبدۀبالد  

   منتهای وطن؟     بهشت ماست هــــــمان  سدرِ ردوس ار ز من پرسیــــنت  و فحساب ج

  ــــورد همای وطنـز کلۀ  دشمن  خـکه  مغ     بند  و نيک بدان ی نع  ممطچشم  )  ٣(غليم

   لوای وطنو مسند و  همصطبو ر صفـيـــــ     جهان باقيست به  گيتی  و تا  ــاد بلند بـــــــ

  هوی  و های وطن ـيرِ باقيست     مباد  ورِد  زبان، غـر ز عمر منش يک دو روز هم ـاگــ

  بت مزن کـــــــه بعد تو نيز مح الف" خليل"

  ای وطنثن در  وزان  است  ـامه  خـــــمنسي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اتتوضيح
معدنی يا  آب يکی از مناطقی با چشمه سار Bad Hermannsborn "باد هرمنس بورن" روستای  ــ١

 Paderborn" در بورناپ" و در نزديکی شهر ــ ) ٤( Gesundbrunnen ــ "ءچشمه های شفا"خود 
  :خاموش و بی سر و صدا و چه خوش فرموده اند بزرگان بهشت آسا ،  ست ايمنطقه. المان است

  

    کسی را با کسی کاری نباشدبهشت آنجاست کازاری نباشد    
  

 و شر و کند که از دنيابدينجا می آيد، فکر مي" برلين" مانند  و پر کش و کوکوقتی آدم از شهری مزدحم
 نه از ترافيک گوشها را کر؛و نی غال مغال  ميکنند ترشروئی  نه ابرهای عبوس  بريده است؛شورش

  .ُجمُجمات مردم خبريست و نه از های و هوی تمدن اثری

المان است، چون " چشمه خيز"در آن واقع است، يکی از مناطق " هرمنس بورنباد "ه ای که قريۀ گوش
 ين سامانشايد در. دنشو ديده می Badeortيا خود  "ءب شفاروستای آ" دهها ،دۀ کوچکدر همين محدو

ه م، که بيرا در نظر بگير" پادر بورن"شهر زيبای . ، بی نظير هم باشدخاصيتیيک چنين منطقه ای با 
با طول چهار کيلوتری خود، کوتاهترين دريای المان " پادر. " مسما گشته استPader"  پادر"نام دريای 

اری کليسای بزرگ شهر و در هموجالب است که سرچشمۀ اين دريا در نفس شهر و در جوار . است
بعد ازينکه از سرچشمۀ خود نبعان ميکند، فقط چار " پادر" دريای .راناسکوهقرار دارد، نه در دامان 

شهری که در مصب  .  ميريزدLippe" ليپه"کيلومتر را طی کرده و بعد به دريای بزرگتر منطقه بنام 
  . ميشودهع است، نيز بنام دريای خود ناميدواق" ليپه"دريای 

ميکنند، که اين شهرها در ئی ياد هاشهرهای المان يکی اينست، که آنها را بنام دريابعض از مشخصات 
فرنکفورت کنار دريای "يا . هاستيکی از چنين شهر" پادر بورن"شهر . ده اند آباد گردي آنهااطراف
. و غيره Frankfurt an der Oder" فرنکفورت کنار دريای اودر"يا  Frankfurt am Main" ماين

" هريرود"، " دريای هلمند"، " دريای کابل"مثًال . برعکس افغانستان که درياها را بنام شهرها ياد ميکنند
و " هرات"و " هلمند"و " کابل" بنام ، کهو غيرهم" دريای غوربند"،" دريای پنجشير" ، "فراهرود"
تسميۀ چنين شهرها و درياهای آن دو توجيه  وجِه در. ناميده شده اند" غوربند "و" پنجشير"و " فراه"

يا شهری را در کنار مناسب دريائی بنا نهاده اند و بعد همان شهر را بنام آن . مدار اعتبار بوده ميتواند
و يا اين که دريائی .  المان صادق می افتد وجِه تسميه در مورد شهرهای فوقچنين. دريا مسما ساخته اند

اين وجِه تسميه در . د گرديده است، بنام همان شهر مسما گردانيده انداآبادان آبرا که در شهری پرآوازه و 
  .مورد بسا شهرهای افغانستان صدق ميکند

 دمت وجود با درياست،ــُاز نگاه جغرافيائی شايد درست تر باشد، که شهر را بنام دريايش بنامند، چون ق
دريا وجود داشته و بعد در اطرافش شهری يا يعنی که در اول  .نه با شهری که در کنارش قرار دارد

  .شهرهائی را بناء نهاده اند

 است، که به شيوۀ "بودن" فعل مضارع از مصدر  صيغۀ جمع غائِب)بضم اول و فتح دوم"(ندَوُب" ــ ٢
" دَوُب"، ) وویُب"(بوی"، ) موَوُب"(بوم"را به شکل " بودن"در قديم مصدر . دری قديم بکار رفته است

را " بودن"امروز مگر مصدر . گردان ميکردند) ندوَوُب"(وندُب"، ) وويدُب"(ويدُب"، ) وويمُب"(، بويم)دوَوُب(
از  .گردان ميکنيم" باشم ، باشی ، باشد ، باشيم ، باشيد ، باشند"برای زمانۀ مضارع معموًال در شکل

  .د و بس رواج دار)دوَوُب"(دَوُب"صيغۀ مفرد غائب آن يعنی  هيئت تصريف قديم، فقط 

  .است" دشمن"، کلمۀ پشتو و در معنای " و فصيح" کليم"و " عليم"بر وزن " غليم" ــ ٣

 ــ افسانه های المانی حکايت از آن دارند، که در بعض از چنين چشمه ها خاصيتی نهفته است، که نه ٤
ين سبب اين نوع از هم. ديسازد، بلکه پير را هم جوان ميگردانتنها بيماران و زمينگيران را تندرست م

چنين افسانه ها را که در هيئت نقاشی مجسم ساخته شده .  می نامندJungbrunnenچشمه ها را به نام 
  .نيز تبليغ ميکنند" صحت بخش"چنين مناطق اند، بحيث رکالم 

  

   

  

   


