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خلیل هللا معروفی

گرامی "آریانا افغانستان آنالین" میکنم ،که به تأریخ  24دسمبر  2009سروده شده و
پارچه شعری را تقدیم خوانندگان
ِّ
در صفحۀ روز بعد پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" منتشر گشته بود .البته در آن وقت عنوانی برایش نداده
روزگار عُسرت افغان" قید میکنم:
بودم و اینک آن را زیر عنوان "
ِّ
(خلیل هللا معروفی ــ برلین ،سوم اکتوبر )2018
اشعار و منظومه های دلکش استاد سخن ،فخرالشعراء "اسیر" همیشه مرا به وجد می آورند .ماهها ست ،که هر روز
پارچۀ جدیدی از استاد را در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" میخوانم و حیران میمانم ،که از کدام اول تر
استقبال کرده و طبع نوآموزم را بیازمایم .پارچه ای را ،که استاد زیر عنوان "قسم ترقانک کرزی" به پورتال اهداء
کرده اند ،و زیب و زینت صفحۀ دیروز 23 ،دسمبر  ،2009گردید ،نه تنها بسیار گیرا و نماینده است ،بلکه در بحری
سروده شده است ،که در آن هرگز طبعم را نیازموده ام .اینست ،که حاال این کار را میکنم؛ و این کار را ازین خاطر
هم میکنم ،که سروده های این بحر مرا به یاد اشعار غرای "حکیم ناصر ُخسرو بلخی" می اندازند.

ت افغان
روزگار عُسر ِ
ِ
ت خـوبان
رسید چامۀ نغــــزی ،به زیب و زین ِّ

ز مرغــــــزار طـــراوت ،ز مغـز خطۀ المان

چکــــامه ای ،که تـــــــراویده ،در ادبکدۀ نظم

ز اوستاد ،سخـــــن گــــوید ،و ز ذُروۀ دوران

سحـــر شعــــر بیارد ،سروده های دل انگیز
ز
ِّ

ت جوانان
سان بخ ِّ
سر و برش به نکـــوئی ،به ِّ

چه چــــامه ای ،که زداید ز دل هجـوم ستم را

صفـــیر شیون و ماتـــــم ،سفـــیر ناله و افغان
ِّ

ساللۀ افغان
ز روزگـــــــار سخـــــن دارد ،و ُ

ت مردم ،ز صبح و شام غریبان
روز عُـسر ِّ
ز ِّ

گالیه هـــا بنماید ،ز دهــــر کجــــرو و کج بین

که کرده ُخـرد یکی را ،و دیگــری شده شادان

یکی نموده سرافــراز ،و صدهــزار نگـونسار

دو لک نشسته به خاک و یکی به تخت سلیمان

سفـــــــــیدریش سیه بخت
حکــایتی کند از آن،
ِّ

ت قلب فروشد به پول یک دو سه تا نان
که لخ ِّ

به یاد آرد از آن گه ،که گــــا ِّه امن و امان بود

وزان صفا و محبت ،که بود و نیست کنون آن

وطن غیر
ز هموطـــن قصه آرد ،که ُخفته در
ِّ

وزان ،که در وطن خود شده ز خویش پشیمان
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سخندان خوشکالم و معـزز
چه خـوش سرود،
ِّ

که خیر و باره بگیرد ز شعر و عمر به یکسان

ساللۀ افغان
"خـــــدای من! چه ستم رفت ،بر ُ

که داده آب رخ از کف ،شده حقیر و پریشان؟"

"خلیل"ِّ من اگرت هست عقل و هوش و ِّخرد هم
میار صدع سخــــــــــن را ،و آر قصه به پـایان
ــ "خیر و باره" اصطالح عامیانۀ کابلی ست ،که در اصل خود "خیر و بهره" بوده است.
اصلی خود نیز به کار
ــ "خلیل" در مصراع او ِّل مقطع عالوه ازین ،که نام گویندۀ این منظومه است ،در معنای
ِّ
"عزیز من" نیز هست.
رفته است .پس وقتی شاعر خود را مخاطب ساخته و "خلی ِّل من" گوید؛ مرادش
ِّ

یادداشت:
جهت اتمام ُحجت ،مطلب منثور ــ منظوم جناب فخرالشعراء و ملک الشعراء "استاد محمد نسیم اسیر" را ،که صفحۀ
 23دسمبر  2009پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را منور ساخته بود ،و منظومۀ من بر آن استناد ُجسته و
سن ِّختام این مطلب میکنم:
استوار گشته است ،زینت بخش ُح ِّ
(خلیل معروفی ــ برلین ــ  3اکتوبر )2018

قسم ترقانک کرزی
معـروفی عزیز!
این نبشته بایست یک ماه قبل؛ یعنی درگرماگرم تحلیف آقای کرزی ترتیب و غرض نشر در سایت محبوب شما تقیدیم
میشد .شما میدانید ،که معاذیر صحی مجال نداد و اینک به مصداق "ماهی را هر وخت از آب بگیری تازه است"،
موضوع را تکمیل و غرض مطالعۀ عزیزان تقدیم میکنم.
شما اصطالحات محلی و مروج کابل نازنین را با چنان مهارت و زیبائی در نوشته های تان استعمال میکنید ،که برای
همه کس ،از جمله به مردمان به سن و سال من ،که با همان زمزمه های خوش ،نمو کرده ایم ،چون قند مکرر
خوشگوار است .امروز جمعه بیستم نومبر در سایت خواندنی و زیبای شما چشمم را عنوان جالبی جلب کرد و با
مطالعۀ آن بی اختیار به قاه قاه خندیدم ،که خندیدن بلند ،خانم را متوجه ساخت و جویای علت شد ،به اوهم عنوان «قسم
ترقانک کرزی» را در مراسم تحلیف نشان دادم ،هردو بهم آنقدر خندیدیم ،که به اصطالح «نزدیک بود ُگرده کفک
شویم» .ازانجا که گفته اند آخرهر خنده گریه دارد ،مرور صفحات بعدی آن طنز خنده دار من و خانم را چنان
اندوهگین ساخت ،که هردو به های های به گریه افتادیم و خندۀ چند لحظه قبل را به کلی فراموش کردیم .راستی فقر
و بیچارگی مردم ما را چنان مضمحل و ناتوان ساخته است ،که برای چند روز زنده ماندن ،پاره های دل خود را در
برابر پول ناچیزی به سرنوشت نامعلومی میسپارند و شیادان استفاده جو ،آن هم زنان حرفوی ،ازان بهره ها میگیرند.
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ساللۀ افغان
خــــدای من چـــه ستم رفت ،بر ُ

که داده آب رخ از کف ،شده حقیر و پریشان

ازان شجاعـت و مردی ،دگـــــر نشانه نیابی

که پیشتاز سیاست شـــــده ،جماعــــت دونان

چه پیش آمده این خاک چون بهشت برین را؟

که شهر منبع رنج است ،و خانه گوشۀ زندان

زمــام ملـــک فتاده ،به دست جــمع وضیعی

نموده کــــــوس بزرگــــــی بلند ،خیل لئیمان

همه به سعی و تالش اند ،بهر منفعت خویش

همه به فکــر مقام اند و جاه و مسند و دیوان

ز دین برآمده جمعی ،بنای بی خــــردی ماند

به دین فــــرو شده جـمعی ،تمام پیرو شیطان

گـــروه پاکدالن را ،به مکـــر و حیله فـریبند

یکـــی به ذکـــر حدیث ،و دگـــر به آیۀ قرآن

یکی به مسند جـــاه و جــــالل ،زمزمه دارد

دگـــر به خاک سیه خفته ،و به فکر لب نان

به اوج مرتبت و جــا رسیده دون صفتی چند

به قعر ذلت و خواری فرو شده ست بزرگان

جماعـــتی شده ،آوارۀ دیــــــــار فـــــــرنگی

جماعت دگـــری در وطــن ،حقیر و پریشان

ز حــال ملت بیچــــاره نیست ،هیــچ خبردار

رئیس و والی و قاضی شهر ،با در و دربان

بلند گشته ز هــــر جـــــای ،بـوی گند خیانت

درین معـــامله جمعیتی شده ست ،به جــوالن

نماند آنکه دران خطه ،فیض امن و امان بود

شد آن زمان ،که صفا بــود در میان ُم ِّحــبان

رسیده دور پریشانی و حــــــقارت و پستی

جماعتی به عروج و جماعتی ست به ُخسران

ز فــرط فقر فــــروشند ،پاره های دل خـــود

به آه و ناله و حسرت ،به شور و گریه و حرمان

«اسیر» گـــریه به حال پریش اهل وطن کن
اگرچه چارۀ دردی نکـــرده ،نُــدبه و گـریان
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