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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴فبروری  ٢۶ھمبورگ ــ  

  

  

  

  ديدار ياران در ھمبورگ
  

 روز بدين سواز دي. رحدم را به ھمبورگ کشانيدسميرا جان، باز س ،مو نور چشم نواسۀ دلبند

توطن خود درين بقعۀ افغان نشين، به و چه خوب است که ھميشه از . درين شھر زيبا بسر ميبرم

فردا روز چارشنبه . نازنينم، جناب الحاج ناظم صاحب باختری نيز نايل ميگردم تديدار دوس

ا باھم بسر اتی راست و ناظم صاحب با دوستان ھمدل، يکجا گرديده و در گوشه ای خلوت ساع

  .و از نعمت ديدار شان فيض ميگيرمييابم خوشحالم که در جمع اين دوستان حضور م .ميبرند

ناظم صاحب از طريق تلفون مژدۀ مMقات دوستان را گرفتم، به فکر افتيدم که تحفه  ازھمين که 

من اين . سبز برگی ساخته است، غير از برگِو از درويشانی چون من، چه . ای با خود ببرم

، که ستم؛ در گوشه ای نشستم و غزلی درست کردمسخن منظوم دری جُ برگ سبز را در ميان 

  .عزيزان واقع گردد پسندکه مورد  اميدوارم. قرار است در جمع دوستان قرائتش کنم

، اگر ھمين نشيده را قبMً از حضور اشرف خوانندگان ارجمند پورتال مانعی نميبينماما ھيچ 

بی  از دولت ديدار دوستان مستفيض گشتم، فردا وقتی .بگذرانم "نافغانستان آزاد ــ آزاد افغانستا"

  .ده و در پورتال نشر خواھم کردگمان چيزکی گزارشگونه تھيه دي

  :رـــتذک

استعمال  "یوِ بُ "، کلمۀ اين غزل که عن قريب گزارش خواھد يافت در مصراع اول بيت سوم

  :، که نيازی به شرح داردگرديده است

يد، وِ يم، بُ وِ د، بُ وَ بُ  ی،وِ م، بُ وَ بُ "بيشتر در ھيئت مضارع برای فعل را  "بودن" در دری قديم مصدر

باشم، باشی، باشد، باشيم، باشيد، "شکل مگر در دری امروز اين تصريف . گردان ميکردند "ندوَ بُ 
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، که معنای است "دوَ بُ "ه، داز گردان قديم يگانه صيغه ای که امروز ھم زنده مان. را دارد "باشند

  .را دارد "است"يا  "باشد"

  .را دارد "استی"يا  "باشی"که در شکل قديمی استعمال گرديده است، معنای  "یوِ بُ "پس کلمۀ 

  

  :آن برگ سبز منظوم ستاينو     

  

  

  !!!م منارّ ـــــخ

  در بزم دوستان ز دل و جان نشسته ام      که در صف ياران نشسته ام !م مناخرّ 

  يا که به پايان نشسته ام ،جمعدر صدر       شما دنــــــــــدي  رزویِ آ ھميشه  ودهب

  ان نشسته امسام چه بهمن  و یمرکزو ت     "خليل"ھمچو من  یوِ قديم من که بُ  ريا

  من به تو شادان نشسته ام و ،و خوش به مات      ست خوش غنيمتیدار دوستان چه عجب دي

  درمان نشسته ام پیِ من  وياران طبيب       سيدر وشمـــناخداد دل  به  خدا  وئیـگ

  سته امشانان نـج نعمتِ ود ـر بی وجــگ      درد و تعب بودو   مزندگی بسی غ اين

  "خليل"م يھنمَ ھين وطن و مِ  از دورمگر 

  ان نشسته امــتاب مهِ  به ياد آن  !!!شادم                                 

  

  

  )٢٠١۴فبروری  ٢۵شب  ٢٢:٣٠ ــ ٢١ساعت ھمبورگ ــ ( 

   

  
  


