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 کابل، آن کابل نبود

 (دومقسمت )

"ۀ آبائی ماهدیر"  
 
 نداشتخارجی وجود  

ر زبان قلم آمد و من یره و پودینه ببینه به بینه و با زی، به اصطالح کابل صیل زیاد واین قسمت اتفاقاً با تف

د، که حاال باش ح محالتیزین خاطر، تا توپوگرافی مشر  ولی بیشتر ا ؛فرمایدآید، که قلم تا همان  گذاشتم

 سائلبر اشخاص و م اما این تفصیل. ستکرده اعوض  خود را سالهاست و صبغت قدیمگر گرفته یرونق د

یا شنیده ن فضاء و حال و هوا را دیده شاید این شرح برای کسانی، که هما. وشنی می اندازدمختلف نیز ر

 .نباشدخاطر  ُحسنخالی از  لبسته باشند،دو دانستنی و یا به موضوعات عام ، اند

قبرستان  "رههدی" .زیاد دوست داشت ،پدرش را در بر گرفته بود که آرامگاه   ،را "هدیره" ،بزرگوارمپدر 

 "ین صاحبع  مُ "خود شخص . باغچه ای بود شاداب و پر گل و سنبل خانوادۀ ما بود و حاط  مُ آبائی و ُمحیط  

                                                 
1
در افغانستان ــ همان طوری، که بعض کلمات را چندگونه و . است و در کتب معتبر هم به همین امالء آمده است "حظیره"ــ اصل این لغت  

من به دالئل فونتیک زبان . آرند نیز می "هدیره"و " حضیره" کلمه هم توحید امالئی ندارد و آن را با امالءهاینویسند ــ این  گونه می چنندین

 :بنویسم؛ به دالئل ذیل "هدیره"دهم آن را همین طور  گفتار عامِّ مردم ما ــ از زبان خواّص گرفته تا زبان عواّم ــ ترجیح می

 نویسیم و  گوئیم و می می "مالق"را  ("تفعیل"باب  "تعلیق"مصدر از م مفعول اس)"معلق"ــ همان قسمی، که کلمۀ عربی 

 نویسم و  کنیم و می تلفظ می "مزاق"عربی را  "مزاح"ــ 

 کنیم و   ساخته و همین طور هم نوشته می "مسقره"را " مسخره"ــ کلمۀ عربی 

 نویسیم و  کنیم و همین طور می تلفظ می" تل  غ  م  "را ( "تفعیل"باب " تقلید"اسم فاعل از مصدر )"دمقلِّ "ــ لغت عربِی 

 استحاله کرده ایم و"  مالقه"را به  (("آویزان کردن" یا" آویختن"در معنای )"علق"اسم آله از مصدر )"قهـِملع  "ــ کلمۀ عربی 

درآورده اند و در  "لخکد"دربار سلطان محمود غزنوی بود، در اصطالح دری افغانستان در هیئت  مسقرۀرا، که  "طلحک"ــ اسم خاص 

بسیار سخن رفته است، که مانند  "دلخک"نیز از مسقره ای به نام  "امیر حمزۀ صاحبقران"در داستانهای  و. "دلقک"ایران به صورت 

 طرب می کشانید؛ وشاداب  ی غیظ و غضب به به وادیهای وجد وشاهنشاه غزنه، شوخ و مستانه بود و امیر حمزه را از کوهها "طلحک"

فه" فارسی ایران کلمۀ عربی ــ در    استحاله کرده اند "مالفه"را به ( "لحف"ز مصدر ا اسم آلۀ عربی)"ِملح 

درین . کنیم بنویسیم؛ دقیقاً همان قسمی، که آن را عاماً تلفظ هم می "هدیره"را نیز در هیئت  "حظیره"ــ کامالً بجای و بحق است، که  لغت 

نوشتم و جزئیات موضوع  "حضیره ــ حظیره ــ هدیره"زیر عنوان " امید"ی بالنسبه مفصل در نشریۀ زمینه بیشتر از هفده سال پیش مقاله ا

در مورد تمام کلمات م ستحال یا استحاله شدۀ باال نیز ضمن مقاالت مستقل شروح مکفی داده ام ــ رجوع . را از نگاِه فقه اللغه تشریح کردم

 !!!"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتاال " ادبی ــ فرهنگی"الت و آرشیفهای مقا" معروفی. خ"گردد به آرشیف 
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ر شاداب بناء نهاده، ن باغچه راای  .کرد به حیث نزهتکده ای استفاده میُمدام از آن  وساخته بود،  و مشج 

آن را  ،گذرو مردم را بر این بقعه نهاده بودند، در نزد اهل  "هدیره"در حالی، که در خانوادۀ ما لفظ 

 .گفتند می" باغچه"

ت  که  ،سلطان ".سلطان"باغبانی هم داشت به نام  "هدیره" چرس، بی  " ُبتۀ فقیر"ُمدام و صبح و شام   از لذ 

خاشع و خاضع و  ،انسانی بود ه بود،معروف گردید "چرسی سلطان  "در خانوادۀ ما به و  نصیب نبود

سلطان هم رفت  ،بعد از درگذشت معین صاحب. دانشو خان "عین صاحبمُ "دار به امتواضع و سخت وف

 مادر. تگش می رخوردااهل خانه بر های بیحد   بانیآمد و از مهر کارش، گرچه باربار به خانۀ ما می شت  پ

 ،صمیمی و حمنق   ازین لقبهم گفت و او  می "چرس هللا"حضوری  و محبت   م او را از روی مهرعزیز

، همه  "آن قدح بشکست و آن ساقی نماند"ن، که و پس ازا "عین صاحبمُ " رحلتبعد از  .آمد بدش نمی

 "دستفروش"و  "کهنه فروش" چرسیسلطان . ندشدپرک م و آدمش راه  خود را گرفتند و رفتند و تیت و عال  

در و ــ   "جادۀ میوند سرک  "کابلی  ــ و به گفتۀ عوام   "ۀ میوندجاد  "در  را کهنه گشته بود و لباسهای

وکسر  "نزدیکی    رشکم و کسید عائفروخت و  می کابل " چ 
. چالند روزگار می ،را مم ر ُمعاش ساخته 

ه سالهسلطان  پای خود  اماعمر خر در آ. کوی کس و بی و بی و بی کس و کوی جریده زیستو ای سال جر 

 .ندیده بود ی از خانوادۀ ما، ولی زنش را کسگرفت را بند ساخت و زن

چرسی  سلطان.  "زهیر"و به گفته ای  "زحیر" بسپیر شده بود و جوانی ما،  جوش  و در در زمانۀ ما وی 

ف س  و  ریدهریده بُ ، بُ ندهنده ک  ک  لهجه و بیان صی در کرد و لطف خا میشیرین قصه های شیرین   ،اشسوخته  ن 

 :از زمره. شد درد می ردهگُ از خنده زد، که آدم  بعضاً گپهائی می. نهاده شده بود
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 ،آن جوان کاردان و تیزفهم و بسیاردان تمثیلیِ  ضمن داستاننیشاپوری، که  "ِارعطّ "فریدالدین  حضرت شیخ" مصیبتنامۀ"ــ مأخوذ از  

 ساقی نماندآن قدح بشکست و آن   ــ  باقی نماند ه ای،مالش ذر  ـــــاز ج :فرمود

بسیار قرار گرفت،  ورد زبان شعراء و نویسندگان ،او "ِآن قدح بشکست و آن ساقی نماند" وجیزۀ ،"ارعطّ "پس از 

یده در ویرانۀ رمرد شو" آن "ِپس چه باید کرد؟"ناجات م  آن را ضمن بیتی در  "اقبال الهوریمه عاّل "که  ،چنان

  :، چنین تضمین کرد"غزنی

 باقی نماند، صدق و اخالص و صفا

 «آن قدح بشکست و آن ساقی نماند»

 
؛ یعنی بلدیۀ کابلانتخابی که رئیس  ــ " پاپا غالم"ــ مشهور به  "فرهاد"غالم محمد انجنیر ش به ابتکار  29 1 یا 21 1ــ وقتی در سال 

را  "هجادّ "م عواّم، که معنای کلمۀ عربی ، مردمسما گشت "جادۀ میوند"به  وشده بود، جاده ای در قلب کابل کشیده گشته  "اروال کابلښ"

" جاّدۀ میوند سرکِ "آمده و رائج گشته بود، با آن یکجای کرده و  ما به دری "اردو"و  "هندی"را که از  "سرک"نمی دانستند، کلمۀ معمول 

ضمن نوشته  سزاستت، که س برپا گشته بود، خود داستانیکهنه کابل قلب کشیدن این سرک در هنگام که در  ،هلهله و مشغله ای. می گفتند

 .شود حکایهنقل و ای مستقل 

 :خواندند را چنین می "جاده"چنان که زنان کابلی وقتی دایره را می گرفتند، بیت  .کردند تلفظ می "جازه"را  "هجادّ "بعضاً  در اصطالح عوامّ 

م هللا جازه می  !!!ر 

 :مگر چنین بود (بیت)ب یدو اصل 

م؛ سر گادی نم هللا جاده می م، پیاده می یر  م ر   !!!ر 

، که جاده ای باصفا و "جادۀ میوند"از  آمده بودند، تنگکابل به  "ِکیو  دِ ِدیو"و خامه و پ ر ، که از کوچه های تنگ و ترش مردم کابل

 !!!کنند پیاده رویو خاطر  با فراغ دلساعتها  ،می خواستند در آن سرک قیر و فراخ شان می آمد، کهخوش آنقدر  بود، (دلباز)دلواز
 
در اصطالح عوام . است "شکسته"و در معنای ( شکستن)"کسر"اصالً کلمۀ عربی و صفت مشبهه از مصدر ثالثی مجرد " کسیر"ــ   

مغالطه کرد، که نیز  "کثیر"را با  "کسیر"نباید این . کنند استعمال می "قلیل"و  "اندک"و در معنای  "کم و کسیر"کابلی آن را در ترکیب 

 !!!است "قلیل"متضاد " کثیر". قرار دارد "کسیر"کامالً در قطب مخالف عنی ماز نظر ولی  ،و با عین ساختمان صرفی می باشد کلمۀ عربی
 
مؤلف و  "افغاننویس"از قبیل استاد عبدهللا  نویسانگرچه تعدادی از لغت. نوشته ام افیدر یکی از مقاالتم به قدر ک "زحیر"در مورد کلمۀ ــ  

در . دهم را ترجیح می "زحیر"، امالی ه دران مقاله آورده ام، کبه دالئلینویسند، من مگر  می "یرزه"آن را ، "دهخدا"و  "ءناظم االطبا"
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 جوانش در حادثۀ بچۀو  ،"شیدا"استاد غالم دستگیر ، "افغانستانرادیو "خوانندۀ شهیر خرابات و وقتی 

گشتند ــ و این  رهسپار وادی خاموشاندرگذشتند و  (هدامنُکو)کودامن ت ازبازگشترافیکی در تراژیک 

به  "سلطان"روز بعد  ــشنیدم از اخبار رادیو و اعالنات فوتی آن  ، چنان که شخصاً یک روز جمعه بود

 :ش را این طور بر زبان آورد؛ گفتجوانمرگ و پسر "شیدا"خانۀ ما آمد و قصۀ کشته شدن 

 «!!!ردپُ ش کشته شده، خودش پیشتر از او ُمرد و جان به جهان آفرین سُ بچی ،همی که شیدا دید»

 هم رسانده بود و در هیچ تویه ه همین نام شهرتی بکرد و ب تخلص می" دیوانه"در اول  "استاد شیدا"
و  

ود، این پسانها ب .و حنجرۀ خدادادش شنونده را دیوانۀ خود نسازد هنرنمائی نکند "دیوانه"پاسی نبود، که 

 .تعویض کرد "شیدا"را به  "دیوانه"به مشورۀ کسی یا کسانی تخلص وی که ، بسیار پسان

که از  ،"گل استاد رحیم"ــ در تفاوت با شهرت داشت " وچهچُ  رحیم  "هم در ابتداء به  "بخش استاد رحیم"

، که بعدهاسیار بو ــ کوچکش و  ترکُخرد هم به خاطر ُجثه و تنه و توشۀو شاید ؛شکسوتان خرابات بودیپ

 .گشت "استاد رحیم بخش" ــ رسانیدآرگاه و بارگاهی به هم  به استادی رسید و

خود و ی برای روز مباداگویا را  اقعه و باغچۀ مصف  بُ این جد  ماجدم ــ و  پدرکالنــ اعنی  "معین صاحب"

ظام ع  و  باشدهمانجا  ۀ آخرتشمگاه و خاناآر دار فانی را وداع گوید، یوقتتا  ساخته بود، شخویشتن  خوی

 .، همدرانجارمیمش

مانند و شد؛  دولت خطاب می اولدرجه  اندارفوذ و کاراشخاص بانُ  در روزگار قدیم فقط به "صاحب"کلمۀ 

ار عین مالیۀ مُ " خود، که در اوج شهرت ،"میرزا غالم معروف خان". نشده بود" مالخور"امروز  دورۀ جر 

در نزد خود ــ به رنگ سرخ با امضای اعلیحضرت غازی امان هللا خان رش را و فرمان تقر  بود ــ  "امانی

 وی. شهرت یافته بود "عین صاحبمُ "و در قوم ما به  "عاشقان و عارفان"مردم گذر  بیندر  دارم، نگه می

حضورش  ، که هرکس را یارای آن نبود تا درهیبتپر و آدمی بود باصالبت، منضبطو  بودما  کالن قوم

میرزائی بود که وی . به سویش مستقیماً نظر اندازدچشم به چشم شود، چه رسد بدین، که  ، با ویُچلُل کند

، ولی من فقط چند کلمۀ نوشت میشکست  فرمودۀ پدرم خط بسیار خوش   مدب ر، بهاداره چیی بود نامدار و 

 قدیم هندکالن سنگی و چاپ  " غیاث اللغات"ر صفحۀ اول کتاب معروف دمختصر را به خط ایشان، که 

ق  گفتۀ پدرمص  بود، دیده بودم، که واقعاً استادانه بود و مُ یادداشت گویا نوشته  را ندیده بودم من شخصاً او . د 

ش ــ پسر ارشد از تولد نواسه ای از ُصلباو یک سال پیشتر . نیافته بوداو را درهم  ترمو حتی برادر بزرگ

سی باقی اردار فانی به س ازسته و برب ت سفررخــ  اعنی پدرم  .بود تهب ر 

ثقافی و ارزشهای  ن  دش، یکی هم دگرگون وطن ناگوار فرهنگی لیل و نهار چار دهۀ اخیر هایتارُتقاز 

اعلیحضرت تیمورشاه  ایتخت از قندهار به کابل در زمانپاز انتقال  پیشمردم کابل . فرهنگی ما بود

                                                                                                                                                        
از لغات بسیار مصطلح و متداول مردم اصیل کابل است و آن را از زبان همه کس ــ از همه کابلیان اصیل ــ  "زهیر"و یا  "زحیر"همه حال 

 :کابلی شنیده ایم، که در وقت بازیی معروف می خواندند اطفال و بالخاصه دخترکانحتی از زبان چنان، که  .شنویم می

 پیر استم، زحیر استم،

 دیر استم،خویشای م                   

 .یک بوتل شیر استم                               
 
 !!!بسیار معمول هم هست غلط است، با وجودی، که "ط"کلمۀ ترکی ست و نوشتن آن با " توی"ـ   
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آوازه، فرهنگی درست کرده بودند با ارزشهای سربلند و ُپردرین شهر ن از تمکین و تمکُّپس و درانی، 

ها و کردند،  فرهنگی شنا میُمحیط و اوقیانوس  مین بحر  ، که در هقدیم کابلیان. واالباال و بسیار  ُدر 

و اخالق و ارزشها  دریغ که آن. ساختند می خودو دل و جان گوش و گردن  را آویزۀآن ی گرانبها گهرهای

 !!!ندگذاشت (کلوخ)ُقلُخخزف و تیکر و  هرفتند و جای خود را ب ، همهو متمکنمتبرک آداب 

ک و شستی و س  خ   درخت توت ینکه چند ،باالئیو  لاومرتبۀ  .ده بودتعبیه گردیدر دو مرتبه  "هدیره"

پتونی دالرای  ، با گلهایداشت گلکالن  هایردکُ  بود، گرفته بر را درو یک درخت سیب شیرتوت و بیدانه 

پگاهی و که عطر  ،...و ــ  "بلبینه"ــ و به گفتۀ عوام  کابلی  و همیشه بهار و بربینه (انتری)و نافرمان

و از  مثل آنکه در باغی از باغهای بهشت باشیمست  مست؛ ساخت؛  را مست می محیطشامگاهی آنها تمام 

 .بوی دالویز گلها مشام تازه کنی

 شد؛ دیده می روقبفقط قبرستان بود و در آن یکسره ر از اولی نهاده شده بود، مرتبۀ دومی، که نیم متر پایانت

از گوشه و  ارنگرنگ در شروع بهاران گلهای پیازدار  . ما تازۀو قدیم و دور و نزدیک  ی بزرگانقبرها

 به نام نوعی از گل پیازدار را پدرم .ساختند زار و گلستان می اللهرا کشیدند و قبرستان  کنار قبور سر می

آورد و  گل باال میو ستون ستون، غنجه غنچه و آبی، خواند، که به رنگهای سفید و بنفش  می "ریحان"

در نیست، که  "نازبو"به یقین . مراد از کدام گل است "ریحان"بوی خوش داشت و من ندانستم، که آن 

خوانده  Basilikumی بزیلیکوم و به الماناست ــ  "ریاحین"ــ که جمعش نامند  "ریحان"عربی آن را  زبان

مردم . گیرند و در آشپزی هم از آن زیاد کار می ست درمانیود، که از گیاهان خوشبوی و شفابخش و ش

آورند؛ در کنار پیاز و گندنه و بادنجان رومی و  آن را به حیث ترکاری سر دسترخوان می کشور ایران

 ....ُملی سرخک و و  نعناع

در درون . سرپوشیده و دوال ،مدهپیش برآبه عقب حجره ای قرار داشت، راست در طرف در ختم قبرستان 

، بودو شیشه خانه ای خانه روی آن گل پیش   اتاقا دفن کرده بودند و ر "عین صاحبمُ " شخص   خود ،حجره

همین گلخانه بود، که بعدها  .مربع شکلآئینه های کوچک پر بود از  ،ن تا باالایاز پاش کمشب   جدار که

و تا قاف رمیدند سقف  عینپدر و پسر در زیر . پدرم را در آغوش کشید و مرقدش گشترک مبا جسد  

  .خاک آرمیدند بستر  قیامت در 

یکسره سقف را  ستانقبرکه  ،نیز داشت کشمشی انگوربالیده و چیله شدۀ بزرگ و تاک  دانهدو  "هدیره"

 تۀیک بُ  شده بود، و در زیر همین داالناستوار بر پایه ها  یفو مسق   طویل االند ،طرف چپدر . بود زده

گل  ع دو نو  تهست، که در عین بُ  عجیب گلی "رعنا و زیبا"گل . شانده بودند (رعنا و زیبا)"رانا و زیبا"

یک در میان این بته را  هایه شاخ گوئی. گری به رنگ زردیآرد؛ یکی به رنگ سرخ و د میمختلف 

این بود، که دو  کمیابنادر و این گلبتۀ و مجبول  ت ذاتی خاصی  . چنین نبوداصالً پیوند کرده باشند؛ اما 

ــ همه  چارپ ره، هردو به عین شکل و گلبرگهای روشن تیره و دگری سرخ   ؛ یکی زرد  دکنگ گل هدیه رن

                                                 
7
نویسیم و گوئیم و می ی م "ُبته"مگر مردم ما  .ثبت می کنندهمین قسم کتب لغت خود در  آن راگویند و  "بوته" ،"ایران" را مردم "بته" ــ 

 "واو معروف"مه را چون با ایرانیان این کل. دارد در زبان دری افغانستان این کلمهعام با فونتیک مطابقت کامل  کهدرست است،  همین هم
 !!!.بنویسند" واو"تلفظ می کنند، حق هم دارند، آن را همان طور با 
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کدار و و  افشان گالب " به نام اصل، که تۀ گالب  ایش پرخار بودند، عیناً به مانند بُ هشاخ .دندانهدندانه پ ر 

نمایش این گل و گلبته واقعاً . ساخت مرده را زنده میمستش،  کشای  و بوی دل شد و عطر می یاد "بلیکا

نسل آن گوئی در هیچ جائی؛ را ندیدم،  "رعنا و زیبا"گل گر ید ،نآ من بعد از. تماشائی بود و قابل دیدن

 !!!منقطع و منقرض گشته باشد

بود؛ مثالً  جانخود کابل را داشتیم، که مخصوص کابلرد بودم بسا محصوالت زراعتی در زمانی، که خُ 

ساخت و  رنگ تیرۀ بنفش داشت و پوستش انگشتان آدم را کبود میبسیار شیرین بود و ، که "زردک کابلی"

ک کابلی باقی گوئی با آمدن ترکاری فرنگی، نه زرد. شود گر اثری از آن دیده نمیی، که د"شلغم سرخ"یا 

 !!!ماند و نه شلغم سرخ

عالی و خود، خوب  و  " بازار، کهنه شد دالزار هنو آمد ب"عجیب خاصیتی داریم ما افغانها، که با فلسفۀ 

" ازخود"را  همانهاگیریم و  را می بیگانگانادنای دانی و عوض خراب و کنیم و در اعالی خود را ایال می

را نیز علم  !!!"دیگران گران است به کهنۀ خود بساز، که نو  "غافلیم ازین، که مردم ما فلسفۀ . سازیم می

 .قرار داردکامل و تقابل ض اند، که با مثل قبل در تعارُ  کرده

بیگانگان و تهاجم فرهنگی "ست، که زمینۀ  ها"از خود بیگانگی"و  "ازخود بیزاری"همین خاصیت اما 

ما،  عف  قطۀ ض  و نُ کته ازین نُ  شیوونیستهای ایرانرا در افغانستان مهیا ساخته است و  "ایرانبالخاصه 

 !!!ندگردان میما  ازو بیگانه ُبرند و جدا  ما می ما را از خود   ؛ندخوب آگاه

 :چشم پوشید و آن اینکهو قادر،  و نافذ و قوی  مهم بس  البته نباید از نکته ای

رونق می داشت و عطش و معرفت و کسب دانش اگر در مملکت خود ما مطبوعات و تهیه و نشر کتاب 

ماط ساط به دسترخوان و ب  ساخت، مردم ما کمتر  مردم را ازین نگاه خاموش میپایان  بیو سوزان  و س 

و زیر تأثیر فارسی ایران و اصطالحات کردند  دۀ کتب و مجالت و نشریات ایرانی دست دراز میآما

 :اما چه چاره، کهرفتند؛  مخصوص آن می

 !!!خودکرده را نه دردی ست و نه درمانی

رف ایرانیان از یک طی در داخل وطن، میدان را شغالی ساخته بود، تا زمینۀ مناسب و مکف   و نبودن  فُقدان 

 وطن، تشنگان علم و معرفت  کنند و از طرف دیگر ررا پُ مردم  ماموجود  ه و خالیوارد صحنه گردید

شیوع  مهم  کی از عوامل یپس  .ها گیرند آن بهره رنگینُسفرۀ دوزند و از  دیدهبه سوی ایران چارچشمه 

 :گفته انداز قدیم که را باید در داخل وطن خود بجوئیم؛  "تهاجم فرهنگی ایران"

 !!!از ماست، که برماست

ضمن  را هسالهزار "کم ش"کابلی  القل و به اصطالح عوام  مثل ضرب الاین  شأن نزول ناصر خسرو بلخی

 :ه ای آموزنده چنین پرورده استمنظوم

 بال بیاراست و پر ،مهــــــوندر طلب طع      روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست

 ماست زمین زیر پر   رویروز همه ــــام      :ر کرد و چنین گفتــــنظ بر راستی بال

 دریاست ای اندر ته    ر ذرهــــــاگ ،بینم می      تیز ر  ــــــاز نظ ،و پرواز کنمـــبر اوج چ
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 ر ماستــــــعیان در نظ ،یدن آن پشهجنب      ر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبدــــــــــگ

 پیشه چه برخاستجفاکه ازین چرخ  ،بنگر      دیر نترسیدـــــرد و ز تقــــــک بسیار منی

 او راستبر ضا و قـدر انداختق تیری ز      کمانی ی سختـــــیک ،اهــــــکمینگ ناگه ز

 کاستفروخاک  سوی را بهمر او ابروز       وزدرـــــــــآن تیر جگ ،بر بال عقاب آمد

 چپ و از راست گشود از خویش نگاه پر  وا      و ماهیـفتاد و بغلتید چاک بیـــــــــــخ بر

 کجا خاست و پریدن ز این تیزی و تندی       آهن و ز چوبی ز ،اینکهگفتا عجب است 

 خویش بر آن دید و پر   تیر نظر کرد زی

 "ستکه بر ما ،از ماست" که ،نالیم که ز گفتا

یکه راست . شد یم "هدیره"شانه انداخته و رهسپار  ر  رانه جاینماز قالینچه ئی خود را سهر روز دیگ پدرم

آواز به  ران و چندین دقیقه سوره هائی از قرآمی ایستاد و دیر  ،"معین صاحب"ر گور پدر مرحوم خود، ب

 .کرد اف دعاء میاتح  به روانش خواند و  مینیمه جهر 
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