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  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Social اجتماعیدبی ــ ا

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
        ٢٠١٧  اپريل٢۴برلين ــ     

  

  کابل، آن کابل نبود
  

  )قسمت اول(

  ١!!!نه اندرفتند و می رويم و دگرھا روا

  و

  ٢!!!َعمر چو خواب است؛ و ُحباب و سراب

  وقتی ضربۀ روزگار نازل گشت و برادر دلبندم را از ما گرفت؛

   قرارم فرار کرد،

  :دانستم ھيچ نمی

  َکشم کنم و می چه می

  .ُفکر دگری در سر نبود، غير از فقدان آن برادر

  نمود  روز و شب يکسان می

  ترسيد  خواب میخواب از شب رميده بود و شب از

  ٣روز و شب ندانستم، اين چه زندگانيھاست

  قرار و فرار به ھم رسيده بودند

                                                 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اصل غزل متضمن، که در آرشيفھای پورتال .  ــ مأخوذ از مصراع دوم بيتی، ولی با اندک تغيير در قافيه1

  :قابل دريافت است، و از خامۀ اين قلم جھيده، چنين است
  !!!ند و می رويم و دگرھا روانه بادرفت

اگر قصۀ دالکھای لب دريای کابل تداعی نشود، اميد است، روزی آن . ً ــ از قضای روزگار قلم، اين عبارت کامال موزون و پرتصنع آمد 2
  .را در قالب منظومه ای بريزم

ولی اصل بيت متضمن اين . مطابق حال خود ساختمچنان آنرا " ب اصفھانیئصا "ِ"دانم، اين چه زندگانيھاست شب نمیروز و " ــ 3
  :مصراع، چنين است

  دانم، اين چه زندگانيھاست روز و شب نمی      ـوابمــروز بی تــــو بيتابم، شب نمی برد خ
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  قلم، رقم را فراموش کرده بود

  دورگريخت، به فرسنگھا و رقم از قلم می

  در چنين حال و حالتی، چيزھائی بر صفحۀ شکيبای کاغذ ريختم

  !!!بيزم ريزم و چه می دانستم، چه می ولو نمی

  را با ماتم آغاز کرده بودم، ٢٠١٧سال 

  !!!که نصيب ھيچ آدميزاده ای مباد

  :  چنين رقم زده بودم٢٠١٧روز چھارم فبروری 

سزيد، که از پيمان ناموس طبيعت سخن رود و از ازسرگيری   قرار داريم و می"بھار"در آستانۀ حلول 

ِحيات بنات نبات و مور و ملخ و تعادل آب و ھوا و  اما گفتن و سفتن اين . "زمين"لی در نيمکرۀ شما... ِ

  :خواھد و ذھن آرام، که گفته اند ِنکات، مزاج آسوده می

  !!!"خواھد  دل خوش می،گريه ھم"

 . دھد ِدل پژمرده و خاطر در غم فرورفتۀ من، مجال پرداختن به امور معمول روزمره را نمی

ِل آن باشد، که اجازه اش را از دل و تواند ترجمان حا  نيست و قلم نمی"بھار"روان خزانزده ام در فکر 

  . جان نستاند

رمقم بسازد و يارا  ، تا اين حد بی" جانعلی"ھنگام برادر دلبندم، زدم، که مرگ جانکاه و ناب ھيچ حدس نمی

ِو توان گفتن و شنيدن و خواندن را از من بربايد؛ چه رسد بدين، که قلم را اجازه و حوصلۀ کار نوشتن و 

  .ن بدھدرقم و قدم زد

  !!!خواھد، که چنين باشد میًقلبا چون  ، دارندجاودانپندارد، که عزيزانش عمر  ــ انسان می

  َيک تار مويشان خم شود، است، که آرزو ندارد، بستۀ عزيزان خودُکشته و قدر  ــ انسان آن

  خاری به پايشان بخلد

  .و يا خوابشان دير گردد

دارد،  ًو خاصتا انسان عاطفی و پراحساس شرقی ــ را از آن باز میھای مفرط قلبی، بنی آدم ــ  اين خواسته

ِکه از قبول ھبوط ناگواريھای خطير، ولی آمدني اين نکته .  فرسنگھا و فرسخھا بگريزدــ "مرگ" چون ــ یُ

کند، گمان  ست، که کس حتی جرأت نمی چنان بر افکار و اذھان و ابدان آدمی ساری و طاری و جاری

ست،  ِبا چنين زمينۀ افراطی فکری و ذھنی. ّری را در حلقۀ عزيزان، به مخيلۀ خود راه بدھدوقوع چنين ام

دھيم و به اصطالح  بازيم، از دست می که ما شرقيھا در ھنگام وقوع ھمچو مرگ و ميرھا، خود را می

  !!!"کنيم ُپکِ خود را گم می"ِّعوام کابلی 

جزای يک پديدۀ واحد و يگانه اند؛ پديدۀ يگانه، ولی ريخته ِاما مرگ و زندگی و زندگی و مرگ، اجزاء اليت

  :در دو قالب

  : اروپائيان خونسرد و بالخاصه المانھا ھميشه گفته اند، که

  »!!!ِمرگ جزء زندگی ست«
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  بلی؛

  رود آنکه آمد، می

  گردد و آنکه رفت، برنمی

  آخر زندگی مرگ است

  !!!َمرگ آمدنی ست و بچ ناشدنی

  گردد؛ در جويباری، که چون رفت، برنمیزندگی آبی ست روان 

  رفتن دارد و آمدن، نی

  !!!ست، نه ھمان آب يکبار رفته آيد، مگر ھر آب، آب دگری آب باربار در جوئی می

  اين ھمه نکات را شايد به خاطر قرار بخشيدن خاطر بيقرار و تسکين دل ناشادم نويسم؛ 

  !!!کس چه داند

کابل را طوری دگر يافتم، کابل  به کابل رسيدم، شتابان ،٢٠١۶ دسمبر ٢٨ صبحگاھان چارشنبه،وقتی 

  کابل ديگری بود، کابل ديگر آن کابل نبود و کابل آن کابل نمانده بود؛

  !!!کابل زيبای من کابل نبود ــ کابل آن کابل نبود

  :يا اين، که

  ٤!!!آمد مین شدماغ من پريشان بود، چون بوي

ِغم عظيم و ماتم جانفرسا و . نمود که ھمان طور بود، که می،  يا آننمود و ھمه چيز در نظرم دگرگون می

 .اليمی، که در دامنم نشسته و مرا از من گسسته بود، ھمه چيز را برھم زده بود

 ار غزنه،ّقھ تانِس جھانبان و عالم درگذشتدر رثای يک ھزار سال پيش از امروز حکيم فرخی سيستانی 

  :؛ بدين مطلعرودسّقصيده ای غرا  "سلطان محمود"

  شھر غزنين نه ھمان است، که من ديدم پار

   که امسال دگرگون شده کار؟،چه فتاده ست

ِمن مصداق عينی درک و دريافت اوستاد سيستان،  ِ يافتم، که زادگاه نازنين "کابل"، را در مورد "فرخی"ِ

 سرنوشت کابل، که مشعل و چشم و .دارم من است، از دل و جانش دوست دارم و معبودگونه دوستش می

ُچراغ وطن من است، در خود خود، فروبرده و مدامم مصروف می ُ دور از واقعيت نرفته ام، اگر . دارد ِ

ّگويم، که تار و پود و ذره ذرۀ وجودم با    !!!و عجين  خمير گشته است،"کابليگری"و " کابل"ّ

                                                 
مصراع بيدلی غزل متضمن اين .  حضرت بيدل را به شکل باال مطابق حال خود ساختم"دماغ من پريشان است، يا بوی تو می آيد" ــ مصراع  4

  :چنين آغاز می شود
  جنونی با دل گمگشته از کوی تو، می آيد

   می آيدا بوی تو،دماغ من پريشان است ي
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ِلم را قسمت قسمت و قوده قوده بيرون آرم و پيش ستم، که زير عنوان و کليشۀ باال، دردھای د بر آن شده

 من بر زبان تأثرنشان و ناالن، آنچه را قلم يستِّ مد نظرم نسلسلۀ مراتبی.  بگذارمروی تو خوانندۀ نازنين

  جويم؛  کشم و ترتيب و آدابی نمی آرد، ھمان را پيش می

  !!!ھرچه پيش آمد، خوش آمد

  :يابد، ولو گھی از راه رود ِه خود را خود میمعتقدم و شايدھم مطمئن، که قلم آخر را

ِاين سفر، که بعد از سی سال تخت ھجران از وطن .  سفری به کابل کرده بودم٢٠٠٢به تأريخ دوم اکتوبر  ِ

 با " جانعلی"ًدر آن وقت؛ يعنی دقيقا چارده سال پيش، برادر عزيزم . دست داده بود، سه ھفته طول کشيد

  :، در ميدان طيارۀ خواجه رواش به استقبالم آمده بودند؛ و دريغا"عمر جان" فرزند نازنين چارساله اش،

 را ــ زبانم الل و بريده و قلمم شکسته باد ــ تا خانۀ خاکش "علی جان"و دريغا، که اين بار آمده بودم، تا 

 -  حظيرۀ-ھديرۀ". ، ھمراھی نمايم٥"شش شھيد"، و در ھمجواری بالفصل مقبرۀ "شھدای صالحين"در 

  !!!ِ، ديگر وجود خارجی نداشت"شيردروازه"ِ ما در دامنۀ کوه "آبائی

  َّمروت دنيا ست، اين بی چه ايستگاھی

  ست، و چه دستگاھی

  ُاين کارخانۀ مرموز و بی مواسا،

  :شناسد که رحم و رقت و رأفت و شفقت و عطوفتی را نمی

َبرد، که بی کسی را می   د؛بين آزار است و موری ھم ازو اذيت نمی َ

  گذارد، که خلق خدا از دستش به فغان آمده اند و دست به آسمان دارند؛ ولی کسی را می

٦رود، که نبايست ھی ھی؛ آن رفت و می
  رفت و نبايد برود؛ 

  ٧!!!"ست دستھا بر خدا"ماند، که از دستش  و آن ماند و می

   و ممات؛ُ، که زندگی چه سست و بی ثبات است و آدميزاده چه قدر غافل از مرگھيھات

  َپنداشتم، به دکه ای بند بود؛ او را، که چون کوه، استوار می

  چون يخ شکست

  ريخت؛ و مانند برگ گلی از شرفۀ پای نسيم فرو

  !!!َ سرابۀباب است و مانندحيات ُحکه ! آخ

  :کنم میِستگاه مرموز دآن  تراويد، نثار م از زبان قلم دم، که ھمينبيتی را

                                                 
.  ــ در جنگھای تنظيمی و راکتپرانيھای کابل، چه ھزارھا انسان، که به خاک غلتيدند و چه ھزاران ديگر، که بر گليم ماتم عزيزان نشستند5

خانواده ای .  کابل نمونه ای ست، بارز از سفاکی مسلمانان نامسلمان تنظيمی و نوکران خبيث اجيرِ"الحينشھدای ص"در " شش شھيد"قبر 
   .مسما می گردانند" شش شھيد"متشکل از شش عضو، يکدم شھيد می گردند و قبر ايشان را به نام قبر 

به کار " صفت"حالت مفعولی اين فعل است، که به حيث " تهبايس"و . آيدمی " بايستن" مصدر است، که از" بايد"ق ماضی مطل" بايست" ــ 6
برند، که می به کار " بائيست"به شکل ًمعموال را " بايست"وطنداران ما . برخاسته است" شايستن"نيز از فعل " شايسته"رود؛ چنان، که 
  !!!غلط محض است

   ":بوستان " باب اولازّ ــ مأخوذ ازين بيت شيخ اجل، 7
  ست اـــ خط،انیرياست به دست کس

  ست خدا  دستھا بر،شان ِکه از دست
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   دونِاد از گــردونداد از چـــرخ ستمگـر، د

   سرنگونگردد، چنين درگاه گردد،سرنگون 

  

  )ادامه دارد(

 


