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 2018 جون 10برلین ــ                               هللا معروفی                                              خلیل

  

 یادداشت:
 2015تقدیم میکنم، در صفحۀ سوم آگست "آریانا افغانستان آنلین"  به حضور خوانندگان مطلبی را، که ذیلا 

 پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" با این یادداشت منتشر گشته بود:

ه میگذرد، اصلا ب"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  پورتالاز نظر خوانندۀ  ""بوسه و پرستشآنچه زیر ُعنوان 

؛ یعنی حدوداا دو ماه پیِش تخت، نقش صفحۀ کمپیوتر گشته، مگر ندانم چه سان از خاطِر 2015جون  8تاریخ 

این سِر هزارسودا، بََدر رفته بود. اینک، که آن را امروز دوم آگست کشف و بلکه دوباره کشف کردم، سر و 

 قبول افتد!!!کرده، تقدیم خوانندۀ گرامی پورتال میکنم؛ که امید است م جورو ِدینش را  صورت و لین

اگر در ترکیب اشعار تداول عام شعر و شاعری و شاعران قدیم و جدید رعایت نشده است، معذورم بدارند، چون 

 ازین کارهای کج و معّوج و سرچپه را در نوشته هایم هم، من من و تن تن و خروار خروار سراغ خواهند کرد:

 

 بوسه و پرستش

را، که متضمن قسمتهای منظوم و منثور بود، در  بوسه""غمکدۀ غربت ــ طومار وقتی مقالۀ 

منتشر ساختم، متوجه گشتم، که "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  پورتال 2015می  28صفحۀ 

آمده است؛ دلم خون شد، که جایگاِه وطن آن قدر واالی و  "ببوسم"، "طومار بوسه"ردیف در 

و خالی و آن هم از راِه دور، هرگز اعماق این  های خشک شامخ و فلکسای است، که تنها بوسه

دل ناالن و خاطر افسرده و پریشان را تسکین داده نمیتواند. در پی آن گشتم، تا مقوله ای بیابم، 

و بلکه باالتر از آنچه در قاموس مقوالت وصف و مدح و ثناء وجود  "بوسه و بوسیدن"باالتر از 

ست، که انسان  یافتم، به معنای واقعی آن؛ و آن کاری ""پرستشدارد. من این مقوله را در وجود 

 به پیشگاه مقدسترین مقام و معبود خود انجام میدهد.

ط و به اصطلح معروف لت، که مخرا ازین رو منظومۀ دگری را سر دست گرفتم؛ منظومه ای

 قالب در و "مثنوی"ل بعدی است و قسمتهای مطو   "نظم"است، قسمتی از آن  َود" و "گدکابلی 

 آمده و به آخر میرسد. "نظم"، که سرانجام باز به "دوبیتی"
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روزی قرار شد، که جهت اشتراک در مراسم فاتحۀ یکی از دوستان به شهر همبورگ بروم و 

له یتِ "بعد از اداِی َدین، زود برگردم. جّره بودم و فارغ از کش و کوک و بار و بارکشی و تحمل 

سه چار ساعتۀ رفت و آمد و نشستن در سیتهای مسترح ریل  ؛ حیف دانستم، که مدت"نبهو تَ 

 ها بهائی، که در تَرق و تُرق جی المان را بیهوده بگذرانم. قلم برداشته و بر کاغذپاره 1تیزرفتار

و درهم و برهم را یادداشت کردم، تا در موقع  "گد و ود"فت میشد، قسمتهائی از چنین شعر یا

فراغت و وقتی، که فرصت سرخاریدن میسر باشد، قسمتهای دیگری را بر آن بیفزایم. ابیاتی با 

                                                           

"موتر که  ،عربی به کار میرود؛ چنان "سریع السیر"ِترکیب زیبای وصفِی درِی افغانستان است، که به جای  "تیزرفتار"ــ 1
و با "موتِر سواری" یعنی  Personenwagenنامیده میشود و در المانی  Motor Car ریزیانگ گویند، که به تیزرفتار"

موتر "میشود. بعدها ــ چنانچه در ذات کلمات نهفته است، که تغییر هیئت و مدلول میدهند ــ "موتِر شخصی" ترجمۀ باللفظ 
ها افتاد و عام شد؛ در حدی که استعمال کردند، که کاملا سر زبان "تیزرفتار"را با حذف قسمت اول و در شکل  تیزرفتار"

 را هیئت اسمی میدهد. "تیزرفتار"را تداعی میکند، و کلمۀ  "موتر تیزرفتار"گوئیم،  "تیزرفتار"وقتی 
کرد  دیگری نیز استعمال"مرکب"ِ  نیز به هر "موتر"را میتوان غیر از  "تیزرفتار"اما صفت ترکیبِی بی حّد و اندازه رساِی 

ترکیب  که گویند، "خودرو"را  "تیزرفتار"گویند. در فارسی ایران  "جّمازه"گفت، که در لسان عربی  ر""شتِر تیزرفتاو مثلا 
اداء میکنند. و این طرز "ضمه" را در آن به لهجۀ معمول ایرانی؛ یعنی با  "ر"که حرف  بالخاصه، ناتوان و مریض است،

؛ یعنی آنچه خود بروید و بدون پرورش دست انسان بروید. اگر دانسته شود "خودروی"مخفف  در واقع باید "خودُرو"تلفظ 
تح راء( )به ف"خودَرو"تلفظ میکردند، نقیصه را تا حدی ترمیم میکرد، چون  "ر"را با فتحۀ حرف  "خودرو"ایرانیان ترکیب 

ن دران ایرانی ما چنیفرنگی گردد؛ اما برااوتوموبیل" است و میتواند ترجمۀ باللفظ و تحت اللفظ از " "خودرونده"مخفّف 
 که در کار میبندند، زبان خود را آگنده از انحرافات و ابتذاالت ساخته اند. ،نمیکنند، و با طرز و شیوۀ فونتیکی

 "ُرکوب"است و  "ُرکوب")بر وزن مقطع و مرهم و منفذ و مجمع( در ذات خود اسم مکان از مصدر ثلثی مجّرِد "مرکب"

نیز  "ِرکاب"است؛ و کلمۀ "ُرّکاب" و  "راکبین"میشود و جمع عربی آن "راکب" فاعل آن  ، که اسم"سوار شدن"در معنای 

ا جمع عربی  استعمال میکنند. چون "سواریها" را به جای  "راکبین"از همین مصدر برخاسته است. در افغانستان بعضا

 چه در لسان عربی و "راکبین"س کلمۀ نمیشود، پ "زنان"یعنی  "راکبه ها"است و شامل "راکب" جمع کلمۀ مذکر  "راکبین"

 است. "ناشامل"ــ کلا  "دری"چه در زبان خود ما ــ 

ا نمیتوان "مرکب"استعمال میکنند، اما کلمۀ  "خر"، به معنای ما را در تداول غلط "مرکب"ناگفته نماند، که  د عام است و منطقا

 اطلق گردد. "شتر"و یا  "اسپ"یا  "خر"تنها به 

 فرمود:سعدی شیرازی 

 که بر مرکب تازنده سواری، ُهش دار ،ای

 که خر بارکش سوخته، در آب و گل است

را در "مرکب" خبری نبوده است و شاعر در واقع  "طیّاره"و "ریل" و  "موتر"این شعر وقتی سروده شده است، که از 

 ازنده""تو  "راهوار"و  "تیزتگ"ات میتوان ترکیب "تیزرفتار"استعمال کرده است. البته به جای  "اسپ"مصراع اول برای 

 را دارد. "تازنده"خود معنای  "تازی"و امثالهم را نیز به کار برد ــ  و  "تازی"و حتی 

نوشته شود، چون  "جدا ازهم"است، باید همین قسم  "هوش داشتن"و امر به هوش دار" که مخفف " ،درینجا  "ُهش دار"

رای که به شع ،معنای کاملا دیگری را میدهد. در اشعار مندرجۀ گوگل ــ تا جائی "هشدار"پیوسته بهم نوشتن آن و به شکل 

ند، آورده ا "هشدار"و  "پیوسته بهم"ایرانی ارتباط دارد ــ که به دست ایرانیان اداره و ارائه میگردند، این کلمه را در هیئت 

د دستور زبان و لغتشناسی و حتی املء نیستند و !!! اما ایرانیان متصدی این کار در بنو یکسره غلط استمحض  که غلطِ 

است، یک ترکیب اسمی ست و معنای دیگری را هوشدار" که مخفف " "هشدار"نه در قید آبرومند نشر کردن اشعار. کلمۀ 

 بزرگوار را هم به زمین میزند!!! افاده میکند، که در شعر فوق حضرت سعدی خوانائی ندارد و حتی جبروت سعدی

ا  Intercity-Expressال این ترکیب رسا برای ریل سریع السیر و درجه یک المان، که در متن با یاد میشود،  ICEیا مخففا

 استعمال گردیده است.
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به د زس شیرغلتی عمیق خرامید و سپ "پرستم"آمده رفت و بعد به طرف ردیف  "ببوسم"ردیف 

ا خود را وارد میدان ساخته بودند، تا ، که تیمهای مشهور کابلی دوبیتیبه سوی  طرف مثنوی و نا

به اقتفاء از قصیدۀ مختلط و همدرانجا انجامید. پس این شعر  رسید "پرستم"به ردیف  که باز

م" ـزاالنت ببوسو دامانت ببوسم     قدمگاِه غ ی دشت"وطن ک شبیِه مطلعِ  یبا بیتبوسه" "طومار 

چنان، که خوانندۀ عزیز متوجه خواهد گردید،  سر میشود، که آخرش به خودم هم معلوم نیست.

 بعض کلمات به شکل عامیانۀ کابلجان آورده شده است؛ هم در لفظ و هم در تلفظ: 

 
 

 بوسم و پرستم
 

 زان و برگـــریزانت ببوسمـو زمستانت ببوسم      خـ ـــارانـبهــ

 غیلنت ببوسممُ  ــــارخ و ـلــای خندانت ببوسم      گــهـ شقـــایق

 وفانت ببوسمـط مستِ  ـریوِ انت ببوسم      غـــــصبحگـــــاه نسیم

 ــِد لرزانت ببوسمـبی و ـــنارچـو صنوبر       ناجو سرو ودرخت 

 ُرخشانت ببوسم رِ ــِمهـ های تارت      صفـای شب تیرۀ ـرِ ــــضمی

 نُقصانت ببوسم سود و لِش ـــسیاهت      ت هم و سپید و روز شب و

 انت ببوسمــمرغ هـای سوی بُستان      وساِوس درهو َرَوم از کوه 

 ـدلیبانت ببوسمــبلند است      ُســــروِد عـنـــ صدای بلبل و صلصل

 واخـوانت ببوسمـن رغِ ـــم رِ ـــپ      ؟؟باشد؟چه  ،سرود عندلیبانت

 پرستما ــوسم، تـباز ـببوسم، بـ      بوسه عراجِ تا مِ  ،بوسهم از َروَ 

 ــانت پرستمـبیابـ در انـــو بُستانت پرستم      بیابــ ـاغـنه تنها بـ

 رخ گردانت پرستمـچ تا انت پرستم      زمینــو پای ـازآغ ن!ـوط

 نت پرستمراماــــخ نِ ـزاالغــــپرستم      ن! ای گـرِد دامانت ـوط

 پرستمـوای صاف نیسانت ــــارانت پرستم      هـــو بهــ زمستان

 تابانت پرستم خـورشید مــه ارانت پرستم      وُ ـصریر برف و ب

 وپانت پرستمـــچ ــروانت پرستم      نوای نـــــایِ اد پــــــیر بـصف

 هانت پرستمـپن مه پیـــدا وــــهنه من کفر و نه ایمانت پرستم      

 پرستمـانت ـدرمــ درد و ریب و ُدوِر َدورانت پرستم      دوا وـــق

 هجرانت پرستم شادانت پرستم      زمان وصل و م و دورانــــغ



  
 

 

 6از 4

... 

 زندگانی مـییر بینــــــکه در تغتکانی       انهــکنم این چــامه را خ

 ردم پدیدارــخروار      بود کابل به دل، ه ها دارم به کابل قصه ز

 نماید سخت ُدشوار کزان َرستنای پار و پیرار      ـه ویم قصهــبگ

 رادرـم بی بند و باری میکند سر      بیا بشنو دمی! جــــــان بــقل

 باره، که بار و بار داردـــی بسیار دارد      نه یکـــدیوانگ قلـــــم

 مزار و گه بنارس ویدــگهی گها کـــــی کند بس       دیوانگی قلم

 ا بگویدکپکتی و گـــــردیززیبا بگوید      مسا  ــابلکـــــ از هاــپگـ

 درخشان سرست و سرتاا درخشانکاپیسا چه گویم یا که پروان       ز

 ـادِر دهرــمزاده ن انندشـکه مشهر       بلخ بامی، آن ُگزینبگوید 

 جای نشاط است خود آباد جللمایۀ صد انبساط است       تراتـه

 انند بُستانــم ،بسی ی بینیـرستان      همـــبدخشان، بامیان و کافِ 

 گلستان َمثَل رشکیا ز ځدران      که باشد در  ،ا چه گویمز پکتیّ 

 ستا فراز و فرازست و نشیب است      نواز است جنوبی یکسره جنگل

 و چون و چندت فروغ دانم ازنو هیرمندت       ارــقنده ز بُست و

 زمانه و خــــتاری ـرِّ فـــ یــبیابجاودانه       وهِ ـن شکزنه، آــبه غـ

 ریان ُکند گردد      صریِر خـــــامه اّما، تُند گرددــدم شمشیِر ُعــ

 ـز زمین و آسمان راـجُ  ،آن شبان را      ندارد بشنـــو سرودِ  !اـبی

 "زیرهمیداِن ج به ،لـبه مثل گُ گشته خیره       بوده شیشهدِل من "

 "همنرخ قند است وردکی اس      قرو وند ی وندزیتمی بی ِلم از"د

 گــل پیدا کنم یار ویــاز ب یار      تُرهغوغا کنم  َده ای دشت کلن"

 "کنم یار سودا به غم جوانی رهتو خو از بوی گل پیدا نمیشی      

 "بگذشتو  به ما یک اعتباری بودبهاری بود و بگذشت       جوانی هم"

 غمای دلم را ــو،یر کـــارشبـی از سوز دل گفتم قلم را      بیا ت"

 "وه غم راـنداری طاقت این ککه ای بیچـاره عاُشق       ،قلم گفتا

 دائیــروز ج غـــم ،شتهجوره مائی      مره کُ  ،سر دریای کابل"

 "رائیــک هد ،یئبسوزه مثل ماد      ک ه بنار که جدائی ،ن کساهر

 "پَی میزنم پَیم ی نی      ُشتُر گم کرده م،نی میزنُ  دشت کلن یه اد"
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 باد حال شان همین نیاز و عرضدان آتشین باد      ــدردمنـ وایـــن"

 2"تیری آهنین باد ،صید      به بال بــاز ،راآزار  ان بیــکند مرغ

 انگبین باد و به کام دوست شهدلهل      ـنصیب دشمنان گــردد ه

 زیب نگین باد ،دوستی یقِ ـعقالهی دشمنی گم کن ز گردون!      

 "زردک نموشه      دل دختر به پیرمردک نموشه ،بلند هسر کـو"

 دایاـدایا      غـریب و خسته و زارم خــچه بیزارم  خ ،دنیاازین  

 هی هی کنمهی  کنمهی هی  همیطی       به خواری میکنمروزم شب و 

 عالم سخت مهجور ز خوبیهای، آسمان دور      گشته سخت زمینم

 اده میشمــاست ،ربان سر دروازه میشم      صـدایت ِمشنُومــمه قـ"

 "ل تازه میشمـــۀ گنچـــمثال غ      و نِزدیک دور صدایت ِمشنُوم از

 "تا کی؟ یار بی ام و تا کی؟      همه با یار لبی پرچـا سر دیوال"

 زری را سلطان جانش میکنم ده      ـوِه بلند دیدم پری راـسر کـــ"

 "انگشتری را به دستش میکنم      نداره ره خوش زریاگه سلطان 

 اس بیل و ُکدال به دست مردماجنگ و جدال اس        چطوکابلجان به 

 فکر جاه و ُملک و مال اس ههمه دادر      یـــب ـونــۀ خــــشنتُ  ادریـــب

 ایمال اســزمین و آســـمانش پاس       جدال چرا جنگ و کابلجانبه 

 سوز و آه و زاری ،سود هندارراری      ق یـاقت این بـم طــــندارُ 

 را نداریون بی بی ــرخـزد      دل پ کنیزک داد و فریاد از سرش

 اس ینین و غَ عَ  ستِ پاچائی به دِ  چور بدانی دولتین اس      ـبه کابل گـ

 لین اس لینرچه ومثل مُ  هاگدارش تِی      ـیکی گوید تیاق و دیگ

 ابل منـو سوز ک که دارد دردشد گل من       ـراوانــف ها دوبیتی

 ُعنقا ،وقت و است سخن بسیارها       زین سخن ؟ویمـندانم چند گـ

 شماَرش قیدِ  در ناورده کسکه کوهسار و رودبارش       یم زِ وَ رَ 

 دارد نظاره کـز فلـون ستاره      ستاره، کـچـ ،هایت وهـشمار ک

 سر ُگم را نکردهب سر شــــماررا نکرده       نُجمصای اــکسی اح

                                                           

ست، که زیب و زینت صفحات  ــ این دو بیِت زیبا و یگانه از یک غزل شاعر دلسوخته، الحاج خلیل هللا ناظم باختری 2

 گردیده است. آزاد افغانستان""افغانستان آزاد ــ پورتال 



  
 

 

 6از 6

 حساب کوکِب گردون که داند؟      شمار بیش از افزون که داند؟

 است عدد یکسر برون ارقام وز فزون است       شمار کوِه تو از حد

... 

 رستارسوی پَ  موَ ده رَ ـوسنــو دلدار      ز ب روم پس ِزی حدیث یار

 یار و َدیّار ،وسمـبب مـپرستم،هـم، سیم رخسار      ا پرستــببوسم ت

 جای پُرسش دماناین کارم نکه وسیدن روم سوِی پرستش      ـز ب

 م تــا پرستمـپرست اــتـ ،مـپرست      "پرستم" َرم شعرم سوِی نظمِ بَ 

 مانت پرستمــلغ ــــرمِ مانت پرستم      شماِل گـــپغـ سردِ  نسیــــــمِ 

 وِد تـــوِت خنجــانت پرستمـانت پرستم      نَمــتاشقُــــــــرغــاناِر 

 طــوفانت پرستم مِ ـن! شمشیر مردانت پرستم      خـــراِم خشـوط

 اِه زرافشانت پرستممـ !!ن!وطهر درخشانت پرستم      مِ  !!ن!وط

 ـــوهسارانت پرستمغِ کــــــردانت پرستم      ستیـرخِ گـــِر چـسپه

 تا قلب و پایانت پرستم      وطن! هم این و هم آنت پرستم ،ز سر

 ؟کم آمد؟؟ "خلیل"ِ ما زورِ  اگر

 سر تا به دامانت پرستم خودم

 

 ـــــــر:تذک  
ده نوشته ش و بدون گیمه "آبی"که به رنگ  ،، ابیاتیگانه سه طِ تلۀ مخدر اشعار مندرج این چکام

 ، که به رنگهای مختلفها ِت مشمول دوبیتیابیاتعداِد معدوِد  !!!ست  معروفی" هللا ل"خلیهمه از اند، 

 دهش های مشهور مردم کابل است و دو بیت نشانی ده اند، از جملۀ دوبیتیگرفته ش گیمه و در گرید

 "الحاج خلیل هللا ناظم باختری". از جناب در پاورقی،
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