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  2008اکتوبر  3 المان؛ــ  شهر اسن                                                           هللا مختارزاده نعمت

 معروفی .فرستنده: خ
 

  

 حقیقت غوغای  

 
را  "ادههللا مختارز نعمت"، جناب اد افغانستانو نق   ورسرای نام  قصیدهنام نباشد، که  یدوست شعر به گمانم هیچ افغان

را ده سال پیش در دسترس من  جان عزیز منظومۀ ذیلنعمت  باشد. ت نبرده طبعش لذ   های تراویدهو از نشنیده 

  :ه و قصه کرده بود، کهگذاشت

نعمت . ه استر میگردانیدمفتخِ  "استاد"دام با لقب او را م   ،خود "آئینۀ افغانستان"ِهاشمیان در مجلۀ صاحب داکتر 

موضوع را به ایشان گوشزد نمود. با آن هم داکتر  به تنگ آمده بود،عزازی خیراتی و اِ  این لقبِ  شنیدنجان، که از 

خطاب  هللا مختارزاده" "استاد نعمتهمچنان وی را  و رویگردان نگشت "لقب بخشی"ین ازدلنگان بود و هاشمیان 

ای داکتر هاشمیان فرستاد و را سروده بر "حقیقت غوغایِ "هم منظومۀ مختارزاده . نعمت جان کرده است می

هاشمیان آن منظومه را در مجلۀ خود چاپ صاحب داکتر  نشد، که بعدا  د. معلوم قطع نمو ویهمکاری خود را با 

 کرد یا نی؟؟؟

 (2018بر مسد 13)خ. معروفی ــ برلین ــ 

 

 دارد ماـ  ـــمع ز پ ر ولی، ساده، هــا، گفته      دارد باال ـالـمِ ـعـــ از گپ ـهک ،انهاشـمـی  

 دارد بامر   و قــند و شکـــر و شــهد لیک      تریندنت از تـندتـر ،سخنش ت ندِ  رچـهـــگــ

 دارد آسـا ـزهــمـعـجــ  و مــعـتـبـر قــــلمِ       ءا دبـــا ســـنگِ ِل د نـمــایــــد آب او گـپِ 

 دارد رسوا هـمه بـر خـفا، بـه باشد آنچـه      بَِدَرد ملی، نِ ئخا هـر ـرۀـچهــ از پــــرده

 دارد هـزارها و اـــصدهـ به اصلی ســندِ       ب َود اســتاد و داکتر هـم و پروفیسر خـود

 دارد ا ستا بــه تـــوهـیـنـی و داده بیـــــقل      من بر ارکمب ـاهِ م درین خـــیرات، لیک

هــرِ       استادم هن و یسرــپروف نه تر،ـــداک هن من  دارد ادنا *ـــلۀـنم  این هب اســــتاد، م 

 دارد پا بی و سر یـب چنین به بَد، تهمتی      نَـوشاگردم که ،وانیـــخ سبق تازه منِ  به

  دارد مـا دلِ  وارِ  ب،ــــــلق ینِ ــــگنن م شتِ       من سرِ  بر زده ،"تاداسـ" خیراتی ِ  ســنگِ 
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 دارد واأم و مسکــن نه که ده،ــپناهن یک      زیرو نه و یسئر و ندانقوم و رالجن نه من

 دارد ـوغاــغ بسی مــجـــفای ز حقیقت هک      امام نه و چلی نه طالب، نه و مال نه من

 دارد جا رهـ به وهــــشک قـلمم، نشانش ز      اننش و امــن بی آوارۀ شـاعـرِ  یک ولــی

 دارد واحلـ پختنِ  ن،م ذهـبِ الم عِ ــــــــطب      لذغا و چوب بی آمده جوش به تزویر دیگِ 

 دارد راپذیـ زود ،یـده خیرات ههــــرچـ      قامم   و است نام و ترشه پی    که یئگدا بر

 دارد انـمع ر  ـــــجــوه ،یلقب بی رام کــه      دگران بر بده ،نیست ما درخور   لقب این

فتاز « نعمت»  چنین منظوم شکوۀ کند، م 

 دارد شـیدا منِ  بر، بــلق مفتِ  راــــچــ هکـ

 

 شرح یک لغت:  
 .است ه" اش "نمله"، که "اسم مر  "( در عربی "مورچه" را گویندو تَرک ــ "نمل")به وزن "نخل و نحل و نجم و لیل*

ه" بر واحدِ  "اسم" و "فعل" داللت میکند؛ پس "نمله"؛ یعنی "یک دانه مورچه". اگر برای شایقان لغت و  "اسم َمر 

 نکند: پریشانرا  "آنالین "افغان جرمنگر بیسوادان و د "استاد ادب دری"د و خواب آن دو جالب افتعربی  صرفِ 

ــ "لیل" در معنای "شب" است و "لیله"؛ یعنی "یک شب". چنان، که در داستانهای مشهوِر "الف لیله و لیله")هزار 

 مشب + یک شب؛ یعنی "هزار و یک شب"( میبینیم ــ اسم مرۀ یک اس

 ه از اسم "نجم"ۀ آن "نجمه" میشود؛ یعنی "یک ستاره" ــ اسم مر  ــ "نجم" در عربی "ستاره" را نامند و اسم مر  

ۀ ، که در معنای "یک درخت خرما" میشود ــ اسم مر  ه اش "نخله"ــ "نخل" در معنای "درخت خرما"ست و اسم مر  

 ل استعمال میکنند.اسم. در زبان دری "نخله" را به حیث "واحد"ِ درخت و نها

ه ــ "نحل" کلمۀ عربی و در معنای "زنبور" است، که اسم مر   ۀ آن "نحله" در معنای "یک زنبور" میشود ــ اسم مر 

 از نحل، که اسم است.

ۀ آن را درست کنیم، "طفره")به طای زدن" است و اگر اسم مر  ستن" یا "خیزــ "طفر")به فتح اول( در معنای "جَ 

ۀ فعل "طفر" است( زدن" یا "یک دفعهبار خیزآید؛ یعنی "یک مفتوح( به حاصل   َجستن")پس "طفره" اسم مر 

ــ "ضرب" در معنای "زدن" است و اگر اسم مره اش را بسازیم، "ضربه" حاصل میشود؛ پس "ضربه" لغتا  در 

  ه از فعل "ضرب".معنای "یک بار زدن" است ــ اسم مر  

ش "جلسه")به سکون الم( در معنای "یک بار نشستن" است و اسم مره ا ــ "جلس" در عربی در معنای "نشستن"

است، ترکیب "نشست" ، که غلط است. و ازین هم غلط تر . در فارسی ایران "جلسه" را به فتحتین تلفظ میکنندمیشود

ر نیست!!! ساخته اند، بالخاصه، که به مزاج زبان دری افغانستان هرگز سازگا"جلسه"  که ایرانیان آن را جانشین

معروفی و آرشیفهای  هللا درین زمینه ضمن مقاالت مختلف به تفصیل سخن گفته ام ــ رجوع شود به آرشیف خلیل

 پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان".  بردربرِ 

 )شرح از "خ. معروفی"(

 


