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نعمت هللا مختارزاده
فرستنده :خ .معروفی

غوغای حقیقت
به گمانم هیچ افغان شعر دوستی نباشد ،که نام قصیده سرای نامور و نقاد افغانستان ،جناب "نعمت هللا مختارزاده" را
نشنیده و از تراویده های طبعش لذت نبرده باشد .نعمت جان عزیز منظومۀ ذیل را ده سال پیش در دسترس من
گذاشته و قصه کرده بود ،که:
مفتخر میگردانیده است .نعمت
داکتر صاحب هاشمیان در مجلۀ "آئینۀ افغانستان"ِ خود ،او را مدام با لقب "استاد"
ِ
ب خیراتی و اِعزازی به تنگ آمده بود ،موضوع را به ایشان گوشزد نمود .با آن هم داکتر
جان ،که از شنیدن این لق ِ
هاشمیان دلنگان بود و ازین "لقب بخشی" رویگردان نگشت و همچنان وی را "استاد نعمت هللا مختارزاده" خطاب
ی حقیقت" را سروده برای داکتر هاشمیان فرستاد و
می کرده است .نعمت جان مختارزاده هم منظومۀ "غوغا ِ
همکاری خود را با وی قطع نمود .معلوم نشد ،که بعدا داکتر صاحب هاشمیان آن منظومه را در مجلۀ خود چاپ
کرد یا نی؟؟؟
(خ .معروفی ــ برلین ــ  13دسمبر )2018
ـالـم باال دارد
هاشـمـیان ،کـه گپ از عــــ ِ

گفته هــا ،ساده ،ولی ،پر ز معــــما دارد

گـــــرچـه تن ِد سخنش ،تـندتـر از تندترین

لیک شــهد و شکـــر و قــند و مربا دارد

ســـنگ ادبـــاء
پ او آب نـمــایــــد د ِل
ِ
گـ ِ

قــــلم مــعـتـبـر و مـعـجـــــزه آسـا دارد
ِ

پــــرده از چهــــرۀ هـر خائ ِن ملیِ ،ب َد َرد

آنچـه باشد بـه خـفا ،بـر هـمه رسوا دارد

خـود پروفیسر و هـم داکتر و اســتاد ب َود

ســن ِد اصلی به صدهــــا و هـزارها دارد

لیک خـــیرات ،درین مـا ِه مبارک بر من

لقـــــبی داده و تـــوهـیـنـی بــه استا دارد

من نه داکـــتر ،نه پروفــیسر و نه استادم

هــر اســــتاد ،به این نمــــلۀ* ادنا دارد
م ِ

من تازه سبق خـــوانی ،که نَـوشاگردم
به ِ

تهمتی بَد ،به چنین بـی سر و بی پا دارد

سر من
ســنگ
ِ
خیراتی "اسـتاد" ،زده بر ِ
ِ

وار د ِل مـا دارد
مش ِ
ین لقــــــبِ ،
ت ننگــــ ِ
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من نه جنرال و قومندان و رئیس و نه وزیر

یک پناهنــده ،که نه مسکــن و مأوا دارد

من نه مال و نه طالب ،نه چلی و نه امام

که حقیقت ز جـــفایــم بسی غـــوغا دارد

شـاعـر آوارۀ بی نــام و نشان
ولــی یک
ِ

ز نشانش قـلمم ،شکــــوه به هـر جا دارد

دیگِ تزویر به جوش آمده بی چوب و ذغال

پختن حلـوا دارد
ب من،
طبــــــــعِ المذهـ ِ
ِ

بر گدائی که پی شهرت و نام است و مقام

هــــرچـه خیرات دهـی ،زود پذیـرا دارد

این لقب درخور ما نیست ،بده بر دگران

کــه مرا بی لقبی ،جــوهـــــر معـنا دارد

«نعمت» از مفت کند ،شکوۀ منظوم چنین
من شـیدا دارد
کـه چــــــرا مف ِ
ت لقــب ،بر ِ

شرح یک لغت:
*ــ "نمل"(به وزن "نخل و نحل و نجم و لیل و ت َرک") در عربی "مورچه" را گویند ،که "اسم مره" اش "نمله" است.
"اسم َمره" بر واح ِد "اسم" و "فعل" داللت میکند؛ پس "نمله"؛ یعنی "یک دانه مورچه" .اگر برای شایقان لغت و
صرف عربی جالب افتد و خواب آن دو "استاد ادب دری" و دگر بیسوادان "افغان جرمن آنالین" را پریشان نکند:
ِ
مشهور "الف لیله و لیله"(هزار
ــ "لیل" در معنای "شب" است و "لیله"؛ یعنی "یک شب" .چنان ،که در داستانهای
ِ
شب  +یک شب؛ یعنی "هزار و یک شب") میبینیم ــ اسم مرۀ یک اسم
ــ "نجم" در عربی "ستاره" را نامند و اسم مرۀ آن "نجمه" میشود؛ یعنی "یک ستاره" ــ اسم مره از اسم "نجم"
ــ "نخل" در معنای "درخت خرما"ست و اسم مره اش "نخله" ،که در معنای "یک درخت خرما" میشود ــ اسم مرۀ
اسم .در زبان دری "نخله" را به حیث "واحد"ِ درخت و نهال استعمال میکنند.
ــ "نحل" کلمۀ عربی و در معنای "زنبور" است ،که اسم مرۀ آن "نحله" در معنای "یک زنبور" میشود ــ اسم مره
از نحل ،که اسم است.
ــ "طفر"(به فتح اول) در معنای " َجستن" یا "خیززدن" است و اگر اسم مرۀ آن را درست کنیم" ،طفره"(به طای
مفتوح) به حاصل آید؛ یعنی "یک بار خیززدن" یا "یک دفعه َجستن"(پس "طفره" اسم مرۀ فعل "طفر" است)
ــ "ضرب" در معنای "زدن" است و اگر اسم مره اش را بسازیم" ،ضربه" حاصل میشود؛ پس "ضربه" لغتا در
معنای "یک بار زدن" است ــ اسم مره از فعل "ضرب".
ــ "جلس" در عربی در معنای "نشستن" است و اسم مره اش "جلسه"(به سکون الم) در معنای "یک بار نشستن"
میشود .در فارسی ایران "جلسه" را به فتحتین تلفظ میکنند ،که غلط است .و ازین هم غلط تر ترکیب "نشست" است،
که ایرانیان آن را جانشین "جلسه" ساخته اند ،بالخاصه ،که به مزاج زبان دری افغانستان هرگز سازگار نیست!!!
درین زمینه ضمن مقاالت مختلف به تفصیل سخن گفته ام ــ رجوع شود به آرشیف خلیل هللا معروفی و آرشیفهای
بردربر پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان".
ِ
(شرح از "خ .معروفی")
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