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خلیل هللا معروفی

ت دوست ــ "استاد ولی احمد نوری"
در
رثای حضر ِ
ِ
"عـاشق افغان ِستان"
همـــر ِه فــــرزانگـــان

همــــــبر دلدادگــــــان

همدم فــــــــــرهنگیان

منش ِأ جـــــــــو ِد روان

ملجــــــــ ِأ پیر و جوان

پیــــــرو آزادگــــــــان

رفت ولـــــی از جهان
عـــــاشق افغــان ِستان
آن قــــــد و بـــاالی او

هیــــکل و سیــمای او

هــ ّمـــــــــت واالی او

صولت پـــــــایـــای او
َ

عــــــلیای او
خـصلت ُ

س َمــر در جهان
گشت َ

عـــــاشق افغــان ِستان
رفت ولـــــی از جهان
دهــر بسی بی وفاست

پُر غ ََرض و ُمدعاست

عـهد فلـک با دغاست

چـرخ نیارست راست

طنیت غیرت کجاست

طــرح نــو انداز هـان

عـــــاشق افغــان ِستان
رفت ولـــــی از جهان
خدای جهــــــان
بــــار
ِ

ق کَـــــون و مکان
خال ِ

وجــــ ِد روح و روان
ُم ِ

منبـــــــع سود و زیان
ِ
سوی زمیــــن و زمان

تـــــوسن رحمت بران
ِ
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آیـــــــــۀ ُ
غفـران فشان

در ره ایـــن میــــهمان

عـــــاشق افغــان ِستان

مهـــــربان
ی"ِ
َ
آن "ولـــ ّ

رفت ولـــــی از جهان
عـــــاشق افغــان ِستان

شرح چند لغت:

ی"(با تشدید حرف آخر و بر وزن "فعیل") صفت مشبهۀ عربی و در معنای "دوست" یا "دوستدار" و مخفّفش
ــ "ول ّ
ی خدا" میگوئیم در معنای "دوست خدا" و یا "دوستار خدا" ست.
ی هللا" یا "ول ِ ّ
"دوستار" است .پس وقتی "ول ُّ
ــ "احمد" نیز کلمۀ عربی ست و اسم تفضیل از "حمید" و یا "حامد"؛ پس "احمد" به دو معناست:
ــ یا آن ،که از همه بیشتر به حمد و ثنای خداوند بپردازد ــ صفت تفضیل از "حامد" ــ و "احمد" لقب قرآنی "حضرت
مح ّمد" است.
ــ و یا به معنای "ستوده ترین" یا "پسندیده ترین"؛ و درین حالت "احمد" صفت تفضیل از کلمۀ "حمید" است ،که به
معنای "پسندیده" میباشد.
ی احمد" پی میبریم ،که به معنای "دوست یا دوستار پیامبر اکرم ،حضرت مح ّمد
ی "ول ّ
ــ بدین صورت به معنای اصل ِ ّ
مصطفی" ست.
س َمر"(به فتح هردو حرف اول) نیز کلمۀ عربی و در معنای "افسانه" است.
ــ " َ

(خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ  ۷اپریل )2022

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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