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   ربارپ   هشتاد و هشت سال  
   

     

 والعافیه، الخیر مع 2۰2۰، امروز هفتم فبروری "ولی احمد نوری"بزرگوارم و فرهنگی فرزانه، جناب  بس عالیقدر ودوست 

ترین مراتب تهنیتم را  نهادند. من این تقریِب گرامی را مبارک خوانده و در حالی، که صمیمانه سالگی" هشت و "هشتادپای به 

خود  خدمتشان تقدیم میکنم، از اعماق قلب آرزومندم، که جنابشان سالهای سال همچنین به سالمت بگذرانند و َدین مقّدِس افغانیِّ 

 تودۀ فرهنِگ ما اداء کرده بروند.قبال وطن و مردم و ارزشهای س   را در

و تقدیم جامعۀ افغانی کرده  د و چندین کتاب سودمند تدوینهستنو وفادار ت همّ واال رتالش،انسان پ   "،نوری"ولی احمد جناب 

لحظه ای را  ایشانو سرپرستی میکنند.  را بنیاد گذاشته "آریانا افغانستان آنالین" پرآوازۀ ست، که ایشان وبسایت از مدتیاند. 

"مقصود و معشوق و معبود" هدر برود و در خدمت معشوق و مقصود و معبودشان نگذرد. به دریافت من،  به ، کهنمیگذارند

 خود را با آن گره زده اند."شهیق و زفیر" است، که  ""افغانستان، ما، وطن مقدس "نوری"جناب 

بر فرخنده ین مناسبت و به هم "مثنوی"را با قطعه شعری، که در هیئت  "تیت و پاشان" پریشان ومختصر ولی  این سطور

 زبان قلم آمده است، پیوند میزنم:

 

 ص ور  س رور

 خصلت افــــــــغان ب َود میــــــــهن، خـــــــاصۀ مـــــــردان ب َود      عشقِ  ش ور در سر،

 َسر است انکه شوَرش نیست، بس خیـرهعشقش در َسر است      و هــــرچه افغان است،

 عــــــاشق، ز من میــــــــــان عــــــــــاشقاِن همــــــوطن      کس نــــدیـــــــدم بیشتر از

 تری، بـــــی َریب و ظن من      که ب َود عـــــاِشقدر انج مگـــــــراسم مــــن، ــــــشن می

 او هست، ا وست"ولـی"  بــــــــاورت آید،      د وسته ک نــــــــام نیکویش اگر گـــــویم،

دَغـ گشتهو هشت       هشتادبگــــذاشته به ِسن،  پــــای  ـا سرگذشتـــاو بـ "نور" ـم،ــم 

... 

 صوربـــــــا صد ق   خفـــــــــــته ام بس، در دیـــــاِر دوِر دور      از کــــــــنار میهــــنم،

 رسان می را ی سک رب، ـاــرسان یـــ می      کسان ته ام بس، در دیــــــــار بیخفـــــــــ
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 ست ست      بایــــدش گــــفتن، اگــــــر با ما کسی بسی هـــــــم، قصۀ فــــــــــریاِد میهن

 نیاز هـــــــا، باشد دراز      وقت خــــواهــــد، بس زمـــان دارد،  پهـــــــــنۀ این قــــصه

... 

 گندتخـــت و بخـــت میهــــــــنم، بــــــادا بلند      دشمــــــــن میهــــــــن ببیـــــــنم، سرفِ 

 روز و شب دارم، نثار ا درـن دعـــــــــای

 من، "خلیل"ِ همدیــــــاران، بهـــــــــِر یار

 

 ر:ــتذک  
 گوئیم. "صور اسرافیل"، که ؛ چناناست"شیپور"  کلمۀ عربی و در معنایور" ــ "ص  

. وقتی باغیرت"نجیب و "باوقار و بزرگمنش و به کار رفته است؛ یعنی به مفهوم  "صفت"درینجا به حیث  ــ "مرد"

ارتباطی ندارد. پس درین  هیچ ت""جنسیّ به کار میبندیم، در اکثر موارد در همین مفهوم است، که با را  "مرد"کلمۀ 

 میگوئیم!!! مردانه" "زنانِ استعمال کنیم، چنان، که عمالً میتوانیم نیز  "زنان" را برای "مرد"مفهوم کلمۀ 

 است."دوست"  کلمۀ عربی و در معنای "ــ "ولیّ 

 بهتر این کلمه در بحثهای دستوری بیشتر خواهم نوشت. در شرح .است سرافگنده"ظاهراً مخفف " ــ "سرفگند"

خطاب میکنند،  "خلیلی"اعراب وقتی کسی را  است.و مهربان"  "دوست صادق کلمۀ عربی و در مفهومــ "خلیل" 

 !!!میباشد من"شفیِق عزیز و  یار"شان مراد

 

 (2۰2۰وری فبر ۷ــ  همبورگمعروفی ــ . )خ 
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