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 :یادداشت
 خدمت، "افغانستان ــ آزاد افغانستان آزاد"رتال پو 2102ت آگس 01 صفحۀ از ارمنظوم  ایه طنزی

 :میکنمدیم تق" آریانا افغانستان آنالین"خوانندگان گرامی 
 

 

د حاجیو  لیک ب  
 
 بااعتبارو  

مزاقکی
2
 "ناظم صاحب"با  

همکار دائمی و همیشگی  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"افغان با پورتال  ر ماهرار شاعزمانی چ

 :بودند، که عبارت بودند از

 و صاحب   "ملک الشعرای افغانان مهجور از وطن"ــ   "اسیرنسیم استاد محمد "، "فخرالشعراء" ــ جناب

 "اسیر فریاد  "دیوان 

 "سخن تکیه گاه  "دیوان  ــ صاحب   "باختری اظمهللا ن خلیلالحاج "ــ جناب 

 سرای مشهور وطن، که از مدتی بدین طرف از خانۀ خود قار ــ قصیده "مختارزاده هللا نعمت"ــ جناب 

 .کند کرده و دیگر با پورتال همکاری نمی( قهر)

 "چهار مجموعۀ لطیف للندری" ــ صاحب   "عبداللطیف صدیقی للندری"ــ جناب 

و راه  پورتال با ما شانه داد نفوان ایجاد  ع   بود، که از "نعمت جان مختارزاده"رتال مگر اولین شاعر پو

لطیف جان "با آمدن . را به پورتال باز کرد "باختری"و ناظم صاحب  "اسیر" تشریف آوری  استاد
                                                 

0
ه" آن و مؤنث "حاج  " ــ متحرک  پیهم   جیم  ی دو صرف عدوده و نظر به قواب( "حج  "فاعل از  مایاس)"هج  حاج  "و  "جحاج  " اصلآ که  ،"حاج 

را با یای نسبی  "حاج"مگر در زبان دری . ندرارا د" فتص" حیثیت ، در ذات خودم شده استدغم   "دمشد   جیم  "، به یک هاآنو ساکن  
 "دری یای وصفی" عربی قلیل در زبان دری، که صفتست یکی از مواردی " حاجی"پس . درآورده اند" حاجی"و به شکل  چسپانده
که با  ..."و ی قتموآخری و و اولی و و دائمی قدیمی " چونل مثالهای دیگر هم داریم، ازین قبی. استکرراآ صفت ساخته شده و م گرفته

چون اعضای گروپ آخر  به خود گرفته اند؛را  "صفت" ر  مکر  هیئت  ه وساخته شد "و موقت قدیم و دائم و اول و آخر"از  "ی"پذیرفتن 
دن ناچسپو بدون ساآ عربی را رأ کلمۀ وصفیهزار هزاران  ولیدر زبان دری  .گردندیاستعمال م" صفت"یث حبه  خود در ذات عربی  

 :کنیم؛ از قبیلاستعمال می" ای نسبت و وصفیی"
قسیم و طویل و کریم و نسیم و مثبت و منفی و مصغر و مسمط و مستزاد و مخمس و ل و عامل و کامل و ناقص و ثابت و شامل و باط"

م و مؤن  و مس نزویمنقاد و لطیف و مختار و ممتاز و م  لیل و خلیل و ناظم و ذ فهیم و خ و مصمم و ر و  ث و مذک  تطیل و مربع و مقد 
اقضریب و ماس و م  مستوی و مائل و و بیضوی و  ستقلر و متردد و منفعل و مشکل و ممختصر و معتب  ...."و  رازق و رز 

0
است؛  ۀ مردم ما رائجن کلمه در بین عام  ای. اسم تصغیر آن "مزاقک"است؛ و " مزاح"تلفظ عامیانۀ مردم ما از کلمۀ عربی  "مزاق"ــ  

، که نباید یکی را با دیگری وت را گرفته اندااینک در زبان دری دو مدلول نسبتاآ متف" مزاح"و " مزاق"کلمات مگر . پذیرفتۀ عام   یعنی
در زبان خود ما مفهوم کامالآ متفاوتی " شوخی"فارسی ایران برای ما اصالآ نباید مطرح باشد، چون "  شوخی"اصطالح . معاوضه کرد

 .درین مورد ضمن یکی از مقاالتم به اشباع سخن گفته ام. دارد
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بد، که  از بخت  . نام نهادم" یار باصفای پورتالچار"تن را پوره شد، که این چار "چهار"، نصاب "للندری

را داغدار دری اران شعر مندان و دوست پنج سال پیش با جهان وداع کرد و عالقه "لطیف جان للندری"

 . ساخت

 ، صاحب  "صاحب تیمورشاه تیموری"سخن دیگری حضور یافت، که بزرگوار  بعد از آن شاعر شیرین

ن بزرگوار عالیمقام، با ای. بودند "تراوشی کوتاه از عمری دراز"و  "کابل این پیکر خونین"های  مجموعه

ایشان امسال به . سال، عمر همکاری شان با پورتال بس کوتاه و فقط سه سال بود 30وجود عمر دراز 

 .مارچ و در ابتدای بهار، به رستۀ خاموشان گرائیدند و جزء  ایشان گردیدند 00تأریخ 

گ تشریف دارند و مبورایشان در ه. ست" باختری"آمیز، سخن بر سر ناظم صاحب  درین نوشتۀ مزاق

توانم، ازین خاطر گفته می. اریمتلفونی دمداوم  شان میسر گشته است؛ عالوه برین، که تماس  بار دیدار چند

 . کنیمت وق و مزاق هم میست، که یگان  شناسم و رابطۀ ما در حدیکه ایشان را از نزدیک می

و مشاعره درین باره بود، که در  "روزه بیر خوردن در ماه  "یکی از مزاقهای شهودی و حضوری ما، 

گر و یکی از مزاقهای دی. انعکاس یافت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"همان وقت در صفحات پورتال 

همیشه وقتی باهم . را به خود گرفته، پرسیدن عمر ناظم صاحب است "جاری خیر  "من با ایشان، که حکم 

ده ام، که هر کرت و در هر دفعه با مهارتی عجیب و مبارک شان سؤال کر آئیم، از سن   در تماس می

نیز ناظم  ،"مختارزاده"البته قبل از من دوست بسیار عزیزم، نعمت جان . خود را آورده اند غریب تیر  

 ،با استعداد سرشاری ناظم صاحب نازنینا ام  کرده اند و  "سؤال پیچ"صاحب را درین زمینه به اصطالح 

 .مخمصه بیرون کشیده اند که دارند، خود را موفقانه از

داند، فقط اقرار دارند، که عمر شان کس از دوستان نمی ازین سبب است، که عمر عزیز این عزیز را هیچ

در مذاکرۀ اخیر تلفونی، که بازهم از ایشان درین باره . از شست باال رفته، که این هم یک غنیمت است

و . "به چشم": وم و به شکل شعر بیارم، که گفتمسؤال کردم، فرمودند، که سؤال خود را در هیئت منظ

ج عروضی سرودم که عادت  ،مگر چنان. همان روز چیزکی به نام شعر در یکی از قالبهای بسیار مرو 

که باز به فکر  ،درین یکی دو روز. الهشمن است، سروده ماند و رفت پشت  ک   " خراب خانه"خراب و 

نتیجه . ر دست گرفته و ابیاتی بر آن افزودمرا سو خامکوک موضوع افتادم، اول از همه همان خاکه 

امید است، که جناب ایشان به وعدۀ . گرددعزیز و خوانندگان گرامی تقدیم می" ناظم صاحب"اینک خدمت 

شان بخواهد، بدهند؛ منظوم یا منثور، ولی خود  خود وفاء نموده و سؤال منظومم را در هر کسوتی، که دل 

 !!!ضرور در ضرور

رض کنم، که این فرمایش ناظم صاحب چون بارقه و سائقه ای گشت، تا طبعم را بعد یک نکته را باید ع
گوید  خواهشدرین ضمن به قلمم اجازه داده ام، که طور دل. از ماهها وقفه و خموشی، باز به سخن بیاورم
م دام  کابل قدیم   ، دلکش، که زنان محتشم  ترده اسراعات هم نکو سراید، و اگر تعامل عمومی شعراء را م  

 :اندگفته 

ل ش» لک ش و د   «!!!م 

 .است" خداوند"  ین ضرب المثلاز ن  معمر و سالمند کابل قدیم، زنا مرداالبته 

قلم فقط  صاحب   ؛ود اراده کند، همان به میدان آردکه خ ،قسمیسخن است، و هر م لک   مالک نیز  "قلم"

 .را دارد 0"سیل بین"حکم 

                                                 
 
است، که معنای " یرس  "فتاری کلمۀ عربی حالت گ" یلس  ". "بین"و " سیل"مرکب است از  ،این ترکیب زیبای کابلی": یل بینس  " ــ 

" سیل"حرکت کردن، تمام اشیای ماحول و مجاور از نظر می گذرد، کلمۀ ر فتن و چون ضمن . دهدرا می" رفتن"و  "گردش"و " حرکت"

ست؛ و " تماشا"و " دیدن"همانا " سیل"پس مراد از . نشسته استخود در اصطالح کابلی معنای ضمنی خود را گرفته و به جای اصل 

یک ( سیر)"یلس"و  "دیدن"بینیم، که عوام ظریف و نکته سنج کابلی از دو کلمۀ  می". دیدن"کلمۀ دری  "ا امری مضارع "ریشۀ " ینب"

دهد، بلکه به را نمی" دهنبین"و " تماشاچی"دقیقاآ معنای " سیل بین" گفت، کهباید . بردبه کار میو وسیعاآ مستقل و زیبا را ساخته معنای 
ن یصادقترین ممثل هم "ه دارهزیربین عقل چل وسیل " مشهور   مثلرب الضشود، و اطالق می" بینندۀ بیطرف"و " تماشاچی بیغرض"

 .ترکیب است
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 رـشاع ن  س   ای  معم  
 

 وش دارـو گ !ه بکنـــخوب توج      ارـروزگ ص  ص  ق   از نم،ـــقصه ک

 اندر شمار ،م بودـــــش کی  و   مثل      زیزــــاری بنمایم، عــــــصۀ یــق

 "یار چار" چـــو مددگــــار مان      فرد سوم شد به صف   بود ز اول،

نار صاحب  و بود حاجی لیک      و نام من استــچ ،شرامی  ــنام گ  ز 

ــزید        "خلیلی"که  ر را،ـنام دگ  روی  کار ،ما گشت ازان " ناظم"گ 

نیت نیک "باختری"  نــــامدار و هشد وانـــدی صاحب        گشت ،وشــک 

را کـــــــ  زینگ  " خلیلی"رده نام و 

  م  بر وی و بر نا
 آفرین زین،ــــــگ 

 شاعر ما ش هره به اوصاف نیک      کی بتوان کـــــرد، همه را قطار

 یادگــــــار ش،ن  لیـــــک، یکی دو صفتش را کنم      تا که بمـــاند ز م  

 و بس پاسدار ـــــلیم و صبور      راستــک و صادقآدم آرام و حـــــــ

 عشق وطن در شعار وصفت  ازنکــــــــو و دلپذیر       سرایدشعــــر 

دــو ــمه، نیکـه ظشـنی و لفــمع  بیقرار ک ـــدلــــور هریک درخ      ب و 

ـــن عاشق و شیدای ح   و خـاکسار وطن گشته است      آن وطـــــن پ رم 

 همه اوصاف او  گفـــــــــته نتانم

 صاف او قلب خــوش و آن دلک  

هار !قـلم آمد برون      باش وصف و صفت از  کشم اسپ  سخـــن از م 

 مـــــــدح  تیار که وصف دگــــرش را کنیم      تا نشود یکـــسره،! آی

دش در کنار:      یک صفــت بـــــارز او این بود  جـــــانک شیرین ب و 

 نیست ازان برکنار مـا، "ناظـــم"است       خوش ،همه عالم درجان همه 

 آشکار 7کر  ب   ختهمگــــر از دیگران      یک دو سه تا پ   جان وی آمد،

 عــمرش، که نماید فـرار گــــــــر نه ترا درخور باور بود      پ رس ز

                                                 
 
نار"ــ    که کلمۀ عربی و مأخوذ از یونانی ست، اصالآ به تشدید نون است، مگر در مصراع باال باید به تخفیف اداء گردد و ترکیب  "ز 
 .است "صاحب"بدون کسرۀ اضافه است؛ یعنی به سکون بای   "صاحب زنار"
 
 .استبرای شاعر بوده  "خلیلی افغان"اوستاد کابلزاد زمانه،  ، انتخاب  "ناظم"ار و نوشتۀ خود شاعر، تخلص ــ به قرار اظه 
 
ادبی و مکتوب  گرچه این مصدر را در قدیم در لفظ. بوده است جاز قدیم در زبان دری مرو   ، کهاست" توانستن"مخفف " تانستن" ــ 

نص ،کرده اند، چنانفراوان استعمال می از " تانستن"ری و فرخی و منوچهری و غیرهم شاهد من اند، امروز مگر که اشعار باعظمت ع 
ر طیف کلی خود به کا عاماآ و درــ " تونستن"با تلفظ البته ــ در ایران لفظ قلم افتاده است، و تنها در زبان شفاهی افغانستان و ایران 

ت   من اما خالف تعامل غلط. رودمی اغ بعض را در باال به کار بستم، ولو به دم و پاکیزه امروزی، این کلمۀ زیبا و روان و بی مرو 
 !!!کالنکاران خوش نخورد

7
رد"ک ی بعر  ل و م عاد کی از واحدهای قدیمی وزن در کابلی" رپ خته ب  "ــ    .آمده شکل مصغر هبر باال د، که است" پاو" و شانزدهم  " خ 
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ن  و    ــــــــچ ندانست، کسرا هیـس 

2شست
 پس و پیش یم  ک که د، یاو  ب   

 قدمی پیش آر ،"و میدان دا گــز"!      ای محترم گـــر نشود بــاورت،

ل و با فریب      با همه نیرنگ، به رس ز عمرشپ    که سازی به کار چ 

د      هرچهط   و خوان د ورق پشت   و   خارخـاری، ب  و ب   خاریشب   فــــره ر 

ا شده      پیش من و پ ش،ـــــــــرامی  گ   سن    دوستدار 3یش  جـــــم  معـــــم 

 شاعــر سؤال ز سال      بوده مرا عمــر، مـــــدت این هشت در هـمۀ

 نازنین نتا، که بدانـــــــــم سن  ای    خواهم، و خواهم یقین   حدس نمی

 رد و نیست ده راآم      ست شعر من ار نظم و اگر مثنوی

 ستوی ستم  01

م نگفت      بخ و خامه چنین گفت  که قــلم کم نگفت ش قـــلم را،اگر س 

 شغلهحـــــــــــل  یکـــــی م   لیـــک بود مد  نظـــــــــر، مسأله      مسألۀ

 ستاندومۀ ـه من از شــــواهــخ

 همین داستان حـــل   دو  و ب   هست

 

  

 

 

 

                                                 
2
به دالئلی، که دارم نویسند، من مگر " شصت"و در هیئت " صاد"، معموالآ به "انگشت شست"را جهت فرق شدن از " شست"ــ عدد   

 !!!این کار را نکنم
3
بعض . گویند" جم غفیر"که  ،است؛ چنان" دسته"و " گروه"کلمۀ عربی و در معنای "( غم"و " کم"به فتح اول و بر وزن " )جم"ــ  

 .استعمال کنند، که قرین صواب نیست" جمع"کسان در عوض 
01
به ضم  بدون همزه ورا " ءاستوا"وطن ما کلمۀ  رد. است( "تعالفا"از باب به کسر اول و سوم، ")ءواست  إ"اسم فاعل کلمۀ " یستو  م  "ــ  

چنان، که گفته شد، . که غلط استمیشود،  دیده" ت واسخط ا  "ب مشهور  در ترکی کهچنان،  تلفظ میکنند،" اا ست و  "و در هیئت و سوم اول 
، "در یک استقامت"در معنای " مستوی"پس . است" بر بودنراب"و  "در عین سویه قرار گرفتن"مصدر عربی و در معنای " استواء"
  .است" استقامتقامت و سویه و ین قرار گیرنده در ع"و  "یکبرابر"


