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دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

قصۀ اندو ِه دل

با مقدمه ای از جنس "طــــنز"
صفحۀ  23سپتمبر  2011پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" با غزلی شیوا زیر عنوان "معضلۀ افغانستان"
مزین گشته بود .این نشیده ،که از طبع شاعر زیباکالم افغان و همکار وفادار پورتال ،جناب "الحاج خلیل هللا نامم
باختری" تراویده است ،چنان در دلم نشست و طبعم را قتقتک داد ،که گفتم من هم به اقتفاء چیزکی از سنخِ شعر بسرایم
"معر" حتما ً بشود .خوانندۀ کنجکاو و شوخ طبع را زحمت نمیدهم،
و امید ،که اگر از جنس "شعر" بور نشد ،از جنس ِ
"معر" را در فرهنگهای لغات عرب و عجم چاپ ایران و توران و ماورای بِحار و حتی گوگل و "موگل"
تا معنای ِ
عوام کابلی برود و از همو استمداد کند؛ که برای هر کلمه ،مهمل آن را نیز میتراشد و از
قاموس
پیدا کند ،فقط سراغ
ِ
ِ
ماجر و مادم و ِمنسان" را مهمل "شیر و سیم و کنده و آشک و استاد
بهر مثال "میر و میم و منده و ماشک و مستاد و ِ
و تاجر و آدم و انسان" می آرد .ولی حاال ،که معضله حل شد ،بد نیست؛ "والسالم علی من التبع الهدی" و "بر نبی
صلوات" و "فاعتبرو یا اولی االبصار" و هذالقیاس ،بگوئیم!!!
امیمون
نهار ن
ربان مردم اصیل کابلزمین ،که چه گپکهای شیرین و نمکین داشتند و حیف ،که با شیوع و نزو ِل لیل و ِ
ِ
ق ِ
سی چل ساله ،شاید خاک آن همه سخنان زیبا را هم باد برده باشد؛ چون کابلیان اصیل" ،کابل زیبای"ِ خود را در بد ِل
"ملکای پایان" ترک کردند و در چشم و چراغ وطن:
"علی ماند و حوضش و قلندرام به دورش!!!"
مگر پیش ازینکه سخن از چوکات طنز و منز خارج گشته و به رسوائی و ریشخندی و خیله خندی بکشد و کسی
بگوید ،که "زبانته دگه ِک ِلی و کربت کو!!!" دسترخوان طنز را جمع کرده در طاق بلند میمانم؛ البته برای روز مبادا.
خدا داند ،که باد صبا فردا چه چیزی را از چانته برون می آرد و باغ و راغ داخل و خارج وطن را با کدام عطر و
رایحه ای مینوازد؛ خدا داند؟؟؟
عوام کابلی،
بلی خدا داند و ما ،که بندۀ منقاد و فرمانبردارش هستیم ،نیز اندکی دانیم ،که ازین "چرتیات" و به گفتۀ
ِ
"چتیات" ،و سفسطه گوئی ها به جائی نمیرسیم .این است ،که دنب سخن منثور را کوتاه کرده و دنبال همان چیزی
میرویم ،که نامش را "نمم" و از جنس "منموم" میگذارم.
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عزیزان حتما ً درک میکنند ،که چرا کاری را ،که شش هفته پیش سر کرده بودم ،با این همه تأخیر به سر میرسانم.
آخر کسی ،که یک سر دارد و هزار سودا و فرصت سرخاریدن را هم ندارد ،یکی دو ماه تأخیر صدقۀ سرش!!!
بلی؛ منمومه را روز  23سپتمبر؛ یعنی حدوداً شش هفته پیش سر کردم و چون قافیه بسیار باز بود ،ابیات فراوان هم
سرودم ــ که منمومۀ حاضر چکیده ای از آنهاست ــ و همین ،که نزدیک بود گاو به دنب برسد ،کاری پیش آمد و
ت کالهش .تا اینکه امروز خدا رحم کرده به داد رسید و به یادم داد ،که کاری را ،که سر کرده ای،
شعر رفت پش ِ
سرانجام به سر برسان و این است ماحصل این تپ و تالش و دادرسی:

قصۀ اندو ِه دل
قصۀ انــــــدو ِه دل ،تــا از د ِل شب سر گرفت

لحمه هـا برباد داد و صحنه را محشر گرفت

دیـــــــده را سیل سرکشم پهـــنۀ جیحـون نمود

خـرمن جـان و تنم بین ،تا کجــــاها در گرفت

دوش آمد در میان نممی ،به طینت چون گهر

گـوهــــــری واال به لفم و عشوۀ زیور گرفت

لیک دانی کیست این نامم و آن نممش چه بود؟

ت اختر گرفت
چیست آن نممی ،که نورش هیئ ِ

گویمت نام نکویش" ،نامم" است و گفته است

نکته هائی را ،که باید هــم ،همش با زر گرفت

«مشکـ ِل حـــ ِل معـما سالها در بر گرفت
خــــــامه بر باالی کاغـذ آمد و لنگر گرفت

ناخلف باشد کسی کـو نوک ِـر بیگـانه شد
زهر جانش باد شیری را ،که از مادر گرفت»
...

گویمت باری عـزیزم ،نیک بشنو قصه را

ردان مرد ،آنان ،که هر سنگر گرفت
قصۀ مـ ِ

سیـف افغان از ورای دره و هـامون بخاست

رستـم دسـتان نمایان گشت و زا ِل زر گرفت

لشکر انگـریز را از دشت و هامونش زدود

درۀ گــــومل ،وزیرستان و هـم خیبر گرفت

قصه و غمنامۀ میهن چه دردآور شده ست

عرصۀ این سوگ و ماتم ،اصغر و اکبر گرفت

چون به روز و روزگـار میهن خود بنگرم

تیره بـود و تـار و اکنون رونـق ابتر گرفت

گــر بخـواهی یافت پـهـنـا و درازای ِمــحن

گویمت باری نگر ،کز سطح تا محور گرفت
گر ازین گردون توانم نیز ،بال و پر گرفت

از شکـنجِ رنج و محنتهای میهن کی رهم
زنجهای زندگانی صد هـزاران رنگ داشت

بوده اینجــا ،نیز آنجا ،این بر و آن بر گرفت
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...
نوکـــر و چاکـر نگه کـن ،کمتر و ابتر نگر

بهتر و برتر چه گویم؟ مهتر و سرور گرفت

اصغر و اکبر نمیجـو ،أبکم و أحول مخواه

ابیض و اسود نه تنها ،اصفر و احمر گرفت

از حدیث و در ِد مردم ،وز عزاهای وطن

دیده ها پرآب گشت و جان و دل آذر گرفت

بهتر آن باشد کزین سودای غمگـین بگذرم

زی سپا ِه شعر و هرجائی ،که او سنگر گرفت

درجهان شعرهم ،هردم خیالیها خوش است

دامن مجمر گرفت
خوش بود گر عود و عنبر،
ِ

خوش بود شعری ،که خیزد از دل و آرد خمار

باز دلها را نـوازد ،هرکجــــا معـبر گرفت

شعـــ ِر تر بزداید از دل بس سیاهی و شقاق

رونق آرد باربار ،چون خاطر مضطر گرفت

ق دلهای حزین
موج فــــرحت بردمد از ِعر ِ

ت کوثر گرفت
چون فزاید شور و مستی ،نکه ِ

"از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم"

1

بعد ازان سودای جعدی ،دامنم جپسر گرفت

تا رهـی از رنــج گـردون ،همتی از اندرون
هـمت آرد ار "خلیل"ِ ما ،تــوان اژدر گرفت
حسن ختام و اتمام حجت ،آن غزل مقتفای جناب نامم باختری را بالتمام نقل میکنم:
بر سبیل
ِ

عـضلۀ افغانستان
م ِ
مشــک ِل حــــ ِل معــما ســالها در بـر گرفت

خــــامــه بـر باالی کاغـذ آمد و لنگر گرفت

عـالـم و دانـا و عـــاجـــز نامه ای انگاشتیم

سر بسر گردید و آخر شک ِل یک دفتر گرفت

نشان آدمیت الفت است
راست میــگویــــم
ِ

ورنه از انسانیت کی مـی توان باور گرفت

افغان دگر
بــرتـــری میجویـــد هر افغان ز
ِ

قوم افغان را نشایـد خویـش را کمتر گرفت

عشقری فقید ،که گوید:
 1ــ مصراع او ِل بیتی از غزل معروف صوفی غالم نبی
ِ
از حدیث زلفِ مشکین تو سرگردان شدم
دیدن خواب پریشانم بس است
بع ِد امشب
ِ
دبستان موسیقی معاصر افغانستان ــ استاد قاسم افغان ،کیف دیگری دارد .خوب به یاد دارم،
ِس
این بیت از حنجرۀ سحرانگیز شهسوار و مؤس ِ
ِ
روزی را ،که آن نادرۀ دوران از خواب پریشان زندگانی رست ،و "رادیو کابل"ِ آن زمان در سوگ و ماتمش باربار همین ترانۀ نادر و عدیم
ماتم خود را قبالً سروده و آماده
النمیر او را پخش میکرد؛ و با عالم عالم اندوه و حسرت پخش میکرد .گوئی استاد قاسم سوگنامۀ و نغمۀ ِ
ساخته بود .بیت دیگری ازین غزل چنین است:
ای فلک بر دوش من بار غــــــم دنیا منه
ناز و تمکین و ادای خوبرویانم بس است
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بستن است و بردنست ،آزردنست و کشتن است

هرطرف را بنگری فریاد و شور و شر گرفت

نــاخلـــف بـاشـد کسی کو نوکر بیگانه شد

زهـر جانش باد شیری را که از مادر گرفت

بزکشی در سنگالخِ کوهساران مشکل است

پــهلوان امروز باید اسـپ تک آور گرفت

میان زورمندان است و بس
ازی قـدرت
بــ ِ
ِ

وای برحا ِل وطن کز بیخ و بنیان درگرفت

نـــاظــما در خــانــۀ دل آتــشی افــــــروختم
آنقدرهـــا ســــوختم تـا شعله خاکستر گرفت
برلین ــ  31اکتوبر 2011
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