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یمعروفخلیل هللا دپلوم انجنیر      

 
 03/02/2018 

 قصۀ اندوِه دل
 با مقدمه ای از جنس "طــــنز"

 

عضلۀ افغانستان" زیر عنوان "م  شیوا پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" با غزلی  2011سپتمبر  23 صفحۀ

 نامم هللا جناب "الحاج خلیلو همکار وفادار پورتال، اعر زیباکالم افغان که از طبع ش ،نشیدهن گشته بود. این مزی  

 رایمبسعر ش سنخِ یزکی از اقتفاء چه هم ب و طبعم را قتقتک داد، که گفتم منباختری" تراویده است، چنان در دلم نشست 

را زحمت نمیدهم،  و شوخ طبعخوانندۀ کنجکاو  د.وشعر" حتماً بور نشد، از جنس "مِ که اگر از جنس "شعر" ب   ،و امید

وگل" حار و حتی گوگل و "م  و ماورای بِ چاپ ایران و توران  عرب و عجمت افرهنگهای لغدر عر" را معنای "مِ  تا

از  تراشد واز همو استمداد کند؛ که برای هر کلمه، مهمل آن را نیز مید و کابلی برو عواِم   قط سراغ قاموِس ف، پیدا کند

ستاد یر و سیم و ک نده و آشک و ا  مهمل "ش را "نسانم و مِ و ماد   رستاد و ماجِ ه و ماشک و م  ندو م   میر و میم" بهر مثال

بر نبی "و  "یوالسالم علی من التبع اله د"؛ بد نیست حل شد، حاال، که معضله لیو. ی آرد" مانسان و آدم و و تاجر

 !!!بگوئیم ،و "فاعتبرو یا اولی االبصار" و هذالقیاس" صلوات

 امیمونِ ن لیل و نهارِ  و نزولِ  شیوعکه با  ،داشتند و حیفکه چه گپکهای شیرین و نمکین  ،زمینردم اصیل کابلم ربانِ ق

 دلِ خود را در ب "ِیبل زیباکا" ،چون کابلیان اصیل ؛باد برده باشدهم را زیبا سخنان شاید خاک آن همه  ،هل سالسی چ

 :نچشم و چراغ وطترک کردند و در  "ملکای پایان"

 "!!!دورشه ب موضش و قلندراحو  "علی ماند

 د و کسیبکشخندی  خیلهریشخندی و و سوائی رپیش ازینکه سخن از چوکات طنز و منز خارج گشته و به مگر 

ادا. م؛ البته برای روز مبمانرا جمع کرده در طاق بلند می طنزدسترخوان  ی و ک رب ت کو!!!"لِ که "زبانته دگه کِ  ،بگوید

عطر و ج وطن را با کدام آرد و باغ و راغ داخل و خارمی  رونب هچه چیزی را از چانتفردا باد صبا  که ،داندخدا 

 ؟؟؟خدا داند ؛نوازدمیرایحه ای 

 ابلی،ک گفتۀ عواِم  ه " و بچرتیات"که ازین  ،اندکی دانیم نیزردارش هستیم، فرمانب   نقاد وکه بندۀ م   ،بلی خدا داند و ما

ه و دنبال همان چیزی کردنب سخن منثور را کوتاه که د   ،ستا جائی نمیرسیم. اینه ها ب ئیو سفسطه گو ،"چتیات"

  و از جنس "منموم" میگذارم. "نمم"را که نامش  ،میرویم
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م. سر میرسانه خیر بیش سر کرده بودم، با این همه تأکه شش هفته پ ،که چرا کاری را ،عزیزان حتماً درک میکنند

 یکی دو ماه تأخیر صدقۀ سرش!!! د،رت سرخاریدن را هم ندافرصا و درد و هزار سویک سر داکه  ،خر کسیآ

هم اوان ابیات فر سر کردم و چون قافیه بسیار باز بود،؛ یعنی حدوداً شش هفته پیش سپتمبر 23روز منمومه را بلی؛ 

ی پیش آمد و برسد، کار نبکه نزدیک بود گاو به د   ،و همینــ که منمومۀ حاضر چکیده ای از آنهاست ــ سرودم 

 ،سر کرده ایکه  ،که کاری را ،به یادم دادرسید و  به داد. تا اینکه امروز خدا رحم کرده کالهش شعر رفت پشتِ 

 :و دادرسی ست ماحصل این تپ و تالشا سرانجام به سر برسان و این

 

دل قصۀ اندوهِ   
 

 محشر گرفت ه راو صحن داد برباد  اـلحمه ه        ا از دِل شب سر گرفتـتـ ،دل قصۀ انــــــدوهِ 

 ر گرفتاها د  ــــتا کج  ،بین و تنم ـانرمن جـخ         ون نمودــده را سیل سرکشم پهـــنۀ جیحدیــــــ

 عشوۀ زیور گرفتواال به لفم و  ریــــــوهـگ        گهر ونبه طینت چ ،نممی در میان دوش آمد

 ِت اختر گرفتهیئه نورش ک ،نممیچیست آن         ه بود؟نممش چیست این نامم و آن ک دانیلیک 

 تفرهمش با زر گ م،ــکه باید ه ،را هائی نکته        و گفته است "نامم" است ،نکویش نام  گویمت

 معـما  سالها  در بر گرفت  ـِل  حــ ِل ـمشک»

 اغـذ آمد و لنگر گرفتـامه  بر باالی کـــخــ

 انه شدـبیگـِر نوک  وکسی  کـاخلف  باشد ن

 «مادر گرفت ه ازک ،شیری را ادب جانش رزه

... 

 ر گرفتسنگ رکه ه ،انمرد، آن ردانِ ـقصۀ م  قصه رابشنو نیک  ،زیزمـباری عگویمت 

 زر گرفت و زالِ گشت ان نمای تانـم دسـرست  بخاست امونـهدره و از ورای غان اف فس یـ

 خیبر گرفت مـو ه وزیرستان ومل،درۀ گــــ  زدود هامونشریز را از دشت و ر انگـلشک

 گرفت ر و اکبر، اصغو ماتمسوگ  اینعرصۀ   ست هدردآور شد  هچمیهن  و غمنامۀقصه 

  ر گرفتابتق ـو اکنون رونار ـود و تـب تیره  ار میهن خود بنگرمبه  روز و روزگـون چ

 تا محور گرفت ز سطحک ،رگویمت باری نگ  نح  ــو درازای مِ  اـنـهـپیافت  واهیـبخر گــ

 توانم نیز، بال و پر گرفت ردونر ازین گگ  مه  ی ر  محنتهای  میهن ک ورنج   نجِ شکـ از

  داشت رنگزاران نی  صد هـنجهای زندگاز

 فتراین بر و آن بر گ ا،نیز آنجا، ـبوده اینجـ
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... 

 ور گرفتمهتر و سر ؟گویمه تر و برتر چبه    نگرکمتر و ابتر  ن،کـ ر نگهـچاکر و نوکـــ

 حمر گرفتر و ا  صفا   تنها، نهسود و ا   بیضا      خواهول محأو بکم أو، کبر نمیجـاصغر و ا

 و دل آذر گرفت انپرآب گشت و ج اه دیده    زاهای وطنوز ع مردم، دِ از حدیث  و در

 گرفت نگرس که او ،ائیرجه و شعر سپاهِ  زی    مبگذر ینـسودای غمگن زیکباشد  نآبهتر 

 گرفتمجمر  دامنِ  ،عنبر ود وع رگ بود خوش    ستا هردم خیالیها خوشهم، رشعجهان در

 گرفت رعـبم ا ــــکجهر د،وازـدلها را نباز     مارو آرد خ  که خیزد از دل  ،ریشع خوش بود

 ر م ضطر گرفتخاط چون ،باربار آردرونق    تر بزداید از دل بس سیاهی و شقاق رِ شعـــ

 کوثر گرفت نکهتِ  ،شور و مستی زایدف چون   دلهای حزین قِ ربردمد از عِ رحت موج فــــ

 پسر گرفتدامنم ج   ،یدجع سودای ناازبعد    1ردان شدم"تو سرگمشکین  زلف "از حدیث

 دروناناز  همتیردون، گـ رنــجی از ـتا ره

 وان اژدر گرفتــت ،"ِ مایلخل"ار  آرد تم  ـه
 

ج ت ختام یل حسنِ بر سب  نقل میکنم: بالتمامباختری را  ناممجناب قتفای م  آن غزل  ،و اتمام ح   

 

 
 عـِضلۀ افغانستانم  

 
 

 د و لنگر گرفتذ آماغـکاالی بـر به ـخــــامـ     ها  در بـر گرفتـالـما ســــِل معـمشــکِل حـ

 دفتر گرفت یکشکِل  رآخو د ردیر گر بسس         ا و عـــاجـــز نامه ای انگاشتیمم و دانـالـعـ

 مـی توان باور گرفت یکت انیه از انسورن     ت استیت ا لفـم نشاِن آدممیــگویـــت  راس

 کمتر گرفتویـش را خایـد را نشفغان وم اق     رر افغان ز افغاِن دگد هویـــبــرتـــری میج

                                                           

 ، که گوید:فقید معروف صوفی غالم نبی عشقریِ  ی از غزلبیت صراع اولِ ــ م 1

 مشکین تو سرگردان شدم از حدیث زلفِ 
 شب دیدِن خواب پریشانم بس استبعِد ام

ِس این بیت از حنجرۀ سحرانگیز شهسوار  عاصر افغانستان ــ استاد قاسم افغان، کیف دیگری دارد.دبستاِن  و مؤس ِ ه یاد دارم، خوب ب موسیقی م 
عدیم نادر و ار همین ترانۀ ی رست، و "رادیو کابل"ِ آن زمان در سوگ و ماتمش باربانروزی را، که آن نادرۀ دوران از خواب پریشان زندگ

ه و آمادگوئی استاد قاسم سوگنامۀ و نغمۀ ماتِم خود را قبالً سروده  .را پخش میکرد؛ و با عالم عالم اندوه و حسرت پخش میکردالنمیر او 
 بیت دیگری ازین غزل چنین است: بود.ساخته 

 ای فلک بر دوش من بار غــــــم دنیا منه
 یانم بس استناز و تمکین و ادای خوبرو
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 گرفت اد و شور و شرریطرف را بنگری فره     و ک شتن است ست، آزردنستنبردبستن است و 

 از مادر گرفته اد شیری را کبر جانش ـزه     بیگانه شد ر  وکو نی کد کسـاشـاخلـــف بنــ

 د اسـپ  تک آور گرفتایروز بپــهلوان ام     ساران م شکل استوهک در سنگالخِ کشی زب

 گرفتان درز بیخ و بنین کاِل وطحروای ب     ندان است و بسدرت میاِن زورمازِی قـبــ

 در خــانــۀ دل  آتــشی  افــــــروختم  نـــاظــما

 آنقدرهـــا  ســــوختم  تـا  شعله خاکستر گرفت

2011اکتوبر  31برلین ــ   

 

 

 

          
 


