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 ــ عاشِق عشِق بی بیان "غزل"ناهید 

 صفحات "غزل"ــ یعنی از روزی، که اولین پارچۀ ناهید جان  ویبدین س 6102از دهم اپریل 

 :را آذین کرد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  رنگین

، پارچه ای از به صد شوق تمامدل و جان و از اما  ؛فهیفای وظیبر سیاق ا و هر روز و بالناغه

بی بدیل تخییلی های نغز  نوشتهــ این آفریدگار  "غزل"آفریده های ناهید جان ذهن و  تمحصوال

از نظر که نه با دید سرسری، دو سه بار و آن هم  بار، که نه یک؛ را از نظر می گذرانمــ 

 !!!خریداری

، پارچه های نددقت ندار نِه آنک  را جدی نگرفته و به سخن شکل و کیان و ساختمان که  انی،کس

ن و تلو  رنگارنگی و ن هیچ امی پندارند، که گوئی در" یکسره همگونه"و " یکنواخت"را  "ناهید"

ضمن هشت صد سال پیش مگر ، "سعدی شیرازی"استاد استادان سخن،  .عی دیده نمی شودتنو  

 :فرمودحمدیه اش، چنین  غزل

 وشیارــــر هـدر نظ، برگ درختان سبز

 معرفت کردگار، قش دفتری سترهر و

 ،در آن زمان. "هر برگش" ؛ یعنی"هر ورقش"است؛ پس  "برگ"معنای  درکلمۀ عربی و  "ورق"

؛ بزرگ این گونه داد سخن داد عادی به اشیاء می نگریست، سعدیو دیدۀ که انسان فقط با دید 

 :اما امروز .نظر او بود ولو که دید عرفانی مد  

که با ذره بین  ،یو دیده ا چشم داریم ــ علوم طبیعیسته با او آرح مسل  و دیدۀ که چشم  اما امروز،

به  ز است ــمجه  گر یدتکنولوژیک  وسائلعالم عالم یکروسکوپ و تلسکوب و او دوربین و م

 "برگ" و ؛ه نیستذر  یک تنها  "ذره" دنیائی نهفته است و "ذره" یک هر می دانیم، که در ئینکو

معرفت و کهکشان کهکشان  جهان جهانز، ح و مجه  مسل   دیدۀدید و چون با  ."برگ"نیز تنها یک 

 .می گرددکشف  ،هذر  یک در همان یک برگ و همان 
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 رباعیِ از امروز و دوصد سال پیش از سعدی، بوعلی بن سینای بلخی، یک هزار سال پیش  یتوق

 :مشهور خود را در وصف خود و ئاتوانی قدرت فهم خود، سرود، که

 یار شتافت      یک موی ندانست، ولی موی شگافتدل  گرچه  درین بادیه  بس

 اندر دل من هــــــزار خورشید بتافت      آخــــــــر به کمال ذره ای، راه نیافت

 :نیست، بلکه هم تنها ذره "ذره"نیست و یک  تنها موی "موی"درک کرده بود، که یک 

 !!!، هزاران خورشید علم و معرفت پنهان گردیده است"ذره"در هر 

 ظرن در ت،اس "نودب ملکا"ا ی و "نشدل امک" که، را 0"لماک"ی ربع مۀکلی صلا ایعنم تیوق

که بوعلی سینا ده قرن پیش بر زبان راند و ما امروزیان  ،"هذر   کمالِ " ترکیبِ ت ظمع به م،ریگیب

  !!!می رسیم 6،مفهوم سخن هزارسالۀ او را حاال درک می کنیم

دانند، که  نکو معرفتی داشته باشند، "فزیک" سرتاِج آن، از اصهخبالکه از علوم طبیعی و  کسانی

نه تنها با چشم عادی ولو که ــ  کوچکترین ذره ای ست "اتوم" دانند، که. گپ از چه قرار است

می شود، ولی از ن هدید سکوپ همقابل رؤیت نیست، که حتی با بزرگترین و قویترین مایکرو

، کار هم این کارکه  ــ یتش ساختقابل رؤ زتر فزیکی می توانطرق غیر مستقیم و با وسائل مجه  

 !!!نیست، "سایر سپاهی"و به اصطالح شیرین کابلی، یک فرد عادی 

که به معنای واقعی  ی ــعالَم ن ما نتِ انتر ؛ چهنمی افتداما پیچیدن دور این نکته هم درینجا الزم 

گر غامض دو هزاران موضوع  ،موضوعاین را جهت درک  تمام وسایل ممکناست ــ  "جم جامِ "

اینست، که هیچ  مگرآنچه غیر قابل انکار است، . ؛ مفت و رایگانگذاشته است گانهمدر اختیار 

هم هست، و  "هماد   منکرِ "، در واقع "اتوممنکِر "شده نمی تواند، چون  "اتوم"بافهمی در دنیا منکر 

 !!!"نخواهندۀ درِک حقایق"و  "پوشندۀ حقیقت"ر دانست؛ یعنی را باید، کافِ  چنین کس

 :بود و درک سخن "سخن"بر سِر  ولیسخن اصلی، 

بنگرد،  "و مویشگافسخن سنج "اشته باشد و سخن را با دیدۀ د بالنسبهدرکی  "سخن"از  اگر کس

و تمام علوم و ه دنهان گردیو بیان، ، که در آن عالم عالم معنی جهانی ستمی فهمد، که سخن هم 

                                                 
1
از مشتقات و پشتو دری  هایند است، که از آن ترکیبات زیادی برخاسته و در زبادر ثالثی مجر  صاصالً م "کمال"ــ کلمۀ  

 :ذیل آن استفاده می کنیم

 .که به حیث صفت هم از آن بسیار استفاده می کنیم ،است "کمال" د  ثالثی مجر   اسم فاعل مصدر:  "کامل" ــ  

 "کاملترین"یا " کاملتر"و در معنای ــ  "علفا"ــ بر وزن ر صیغۀ مذک  صفت تفضیلی  :"اکمل"ــ   

 ."کامل"صفت از ( تنویندار)"ن  قید منو  ":  :کامالً "ــ   

  "امل کردنکیا کسی را با چیزی  یچیز" یا "کامل ساختن" ر معناید ، فعالا  "مصدر متعدی از باب :  "کمالا"ــ   

  "خود شیء یا کسی را کامل ساختن"، در معنای "تفعیل"مصدر متعدی باب :  "تکمیل"ــ   

 "مل ساختنچیزی را با چیزی مک" و در معنای" تفعیل" از ورشنهای بابیکی ، "لهفع  ت" بر وزن" : لهتکم  "ــ   

  "یدنرسکمال ۀ به پای" و در معنای" لعاتف" مصدر باب: " املکت" ــ  

 "ن اکمال شدناخواه"یا  "طلب اکمال نمودن"یا  "کردن اکمال"و در معنای  "استفعال" صدر باب م: "الماستک"ــ   

 .از مشتقات هرکدام نیز در زبان دری استفادۀ سرشار می کنیمالبته 

می توانست  ی نامورسینابزرگمردی چون بوعلی هن درخشان ذو  ادوق  از طبع ، که تنها ظم و پرصالبتع  م  ــ این رباعی  2

ه مقبر است؛ دقیقاً در نقطۀ مقابل شهر همدان منقوردر  "میدان بوعلی"در زیر مجسمۀ باعظمت مرمرین ابن سینا در  بتراود،

 ابن سینادر ایران بودم، شوق زیارت زیارتگاه  1991در تابستان  ،ضمن سفرهای فراوانموقتی . انابن سی عالیشأن و آرامگاه  

. آن رهسپار همدان گشتم؛ از جنوب ایران به شمالهمان بود، که از کرمان . ، تا آرزوی دیرینه ام را به سر رسانمبه سر زد

ر د .استم در نظرم مجس  مثل آفتاب چون آئینه و تا زنده ام و به هوش، و  همیشهه است، شتگ مکه نقش خاطرخاطرۀ این سفر 

 !!!لی را حمل می کننددواخانه، نام بوعدکان و و حتی مغازه و  ساتس  ؤهمدان بسا اماکن و م
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 مگرنسان قادر به سخن گفتن نمی گشت، ااگر  .معارف بشر از ورای سخن پیش کشیده می شود

 ؟؟؟گشتؤون زندگانی بشر ممکن می شت در همه این همه پیشرف

 !!!نمی گشتبه یقین که 

  :"ناهید"در مورد سخن و  ؛پی برد "سخن"به عظمت  بایدو تنها به همین خاطر خاطر زین ا

ق؛ شمی چرخند؛ دور محور عیگانه و یک محور دور یک نکته  "ناهید"تقریباً تمام پارچه های 

 .و بی بیان نهان عشقِ 

صنایع لفظی دیده می شود؛ و به درجۀ اول تخییل و ، عالم عالم تخی ل و "ناهید"در پارچه های 

 !!!...و  "استعاره"و  "تشبیه"و  "َمجاز"

محض کسانی و سخن می گویند، و این را کسانی  "صنایع شعری"از بسا مردم مشهور است، که 

 می جویند "شعر"در  "و تنها تنها"و را تنها  "صنایع لفظی"نند، که رابر زبان  "هاشمیان" سنخاز 

 ".صنایع شعری"سخن گفت، نه تنها از  "صنایع لفظی"که چنین نیست و باید از  در حالی، 

این فقط جزئی از  با تراکم بیشتر دیده می شود، اما ،"شعر"درست است، که این صنایع در 

 !!!کل حقیقت ، نیاست حقیقت

 "سخن"و " لفظ" ت امر نگریسته شود، فهمیده می شود، که این صنایع در تمام انواعی  اگر واقع

زبان عامیانۀ  این نکته را ضمن نوشته ای، در دست دهد، که یشاید فرصت. سراغ می گردد

 .کابلی، روشن بسازم

، که و کران و فارغ از کرانه و بی پهنا وسیع یاربسدارد ی ئست، که سخن پهنااین مگر حقیقت

   !!!تشکیل می دهدناچیزی از آن را  یارو بسگوشۀ بسیار ، فقط "کالم منظوم"و  "شعر"

ده بی فائ لنک هردو را می اندازم، و. و بارقبالً هم نوشته ام؛ د "ناهید"در مورد آفریده های 

 :ن آنهاگذراندنیست، از نظر 

 :"گذری در گلستان غزل"اول، مقالۀ ــ 

Ghazal.pdf-e-Golestaan-dar-Gozarey-KM-2014/101914-http://www.afgazad.com/Adaby 

 :«"طلوع دیدار و غروب اندوه"کتاب  تقریظی بر»، مالۀ دومقــ  

-e-Toloo-e-Ketaab-bar-Taqreez-KM-2014/102614-http://www.afgazad.com/Adaby

Anddoh.pdf-e-Ghoroob-wa-Deedaar 

 

دیروز ضمن مذاکرۀ  ، اگر تبصرۀ آن دوست نمی بود، کهافتیدروی کاغذ نمی هرگز این نوشته و 

 :، کهتلفونی، برایم گفت

 !!!نمی کند و مضمون نوی را بیانیکنواخت است  ،"ناهید غزل" سخن

 !!!این مقاله گردید نوشتن کمحر  ، که بدین مناسبت از آن دوست تشکر می کنم

را به " ناهید" و پارچه های مختلف کنم، یکبار سخنان ند، خواهش میهستکه بدین نظر  کسانی،

 !!!از روی مقایسه، از نظر بگذرانند وتمام دقت 
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تام  دقت  ابخوانید؛ باگر  ،هزاران ۀنمایند وست ای ه نمون را، که "غزل"این پارچۀ ناهید جان 

صنعت تخییل و ل و و بکوشید از لفظ به معنی برسید، باز اقرار خواهید کرد، که تخی   بخوانید

 !!!ممکن نباشدو شاعرانه تر ازین ظریفتر ، شاید معنی در لفظ ریختن 

 

 

 عشق هِ قربانگا

 ست؛ تو شیرین و تلخ خاطرات دفترچۀ من قلب

 ؛بکش فریاد را هایتدرد     

  ؛بساز جویبار را اشکهایت     

 ؛بکن ناله را هایتافسردگی     

 !!!بنویس قلبم روی را همه بنویس،     

 را دردتپر دفترچۀ نگنجید، دلم سرزمین در و کرد عبور نمعی   مرز از هایتدلتنگی اگر

 من نام که ،نگردان بیکسی بیابان گردانسر را خویشتن ولی ،بسوزان جسمم مجمر درون

 !!!است آوازهبلند عشق قربانگاه در

 :چه خوب استو  ؛عشق بی بیان خود استسخن و بیکران  غرق بحرِ  "ناهید"

 !، کهخوب استچه          

 !!!بهارپ  ، بچیند مرواریدو  ؛دنا کند و شنا کنشبی پهنا، همدرین بحر 

 

 

 

 (6102فبروری  62معروفی ــ برلین،  . خ)

 


