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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، پنجم مارچ 
  
  
  
  

   سه چلو پلو نپـزيدِدر شب
  در عــزا ميله  آرزو نکنيد

  

  "ضياء قاريزاده"اد يادی از مرحوم است
  

وصيتنامۀ شاعر آزاده، استاد ضياء قاريزاده  به خط خوش آن مرحوم که زينت بخش صفحۀ امروز ــ پنجم مارچ 
قسمی که تبصرۀ پورتال . گرديده است، از نظرم گذشت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ پورتال ٢٠٠٩

زرگ شاعـر ــ اين وصيتنامه را به پورتال اهداء کرده اند، که جای حکايت ميکند، خانم پروين قاريزاده ــ دختر ب
جای بس خوشی ازينرو که هموطنان دلسوز و با احساس ما روز بروز صفحات اين پورتال ملی . بس خوشيست

و مبارز را کشف کرده و همکاری بيدريغ خود را عرضه ميدارند؛ و کدام روزی نيست که دست همکاری 
در عمر کم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بيجهت نيست، که پورتال . پورتال دراز نگرددهموطنان به طرف 

و اين رقميست که آن سايت همکار قلمی را به خود جلب کرده، ) دهپانزيکصد و  (١١٥شش ماهۀ خود بيشتر از 
  .، حتی خوابش را هم ديده نميتواند" چارده ساله"
  

  :خ  ولی تلتذکر نکته ای ضروری ،
. وقتی سخن از شاعران و سخنپردازان و سخنسرايان افغان ميرود، بايد با تأسف تمام نکتۀ تلخی را بر زبان آرم

ا چه بيرون ميدهند ــ و آن هم ببار بار در حالی که در کشور ايران آثار هر شاعر مشهور و نامشهور خود را 
دور !!! هر دليلی که باشد ــ  اصًال مجال چاپ نمی يابنديمقدار شعرای افغان ــ به قطع و صحافتی زيبا ــ آثار ذ

  :نرويم 
تاکنون کدام مجموعۀ شعری به چاپ نرسيده است، يا که رسيده " اسير"مثًال از فخر الشعراء استاد محمد نسيم 

 رسالۀ و يا از شاعر نقاد و پرکار افغان، جناب نعمت اهللا مختارزاده، هيچ کدام. باشد و من از آن اطالع ندارم
و آثار ) نشيده ها(به همين سياق شعرای گرانمايۀ ديگر افغان را ميتوان نام برد که نشائد. شعری بيرون داده نشده

گرانبار شان جمعبندی نگرديده و بصورت رساله و کتاب و مجموعه  و ديوان و کليات، عرضه نگرديده و يا که 
  ما ــ که خدا سايۀ ايشان را از سر افغانان  کم نکناد ــ  را نتيجه آنست که آثار منظوم شعرای گرانقدر. نميگردد

اين آثار گرانبار اگر . افغانی بايد جست و جو کردو سايتهای انترنتی  خالل جرائد و نشريات جسته و گريخته در
عرضه گردند، بدون شک که بر گنجينۀ مطبوع سخنان منظوم ما، افزايشی " بسته"جمعبندی شده و بصورت 

  . و چشمگير رخ خواهد دادعظيم
کمر همت بست، تا " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بنا بر تشخيص همين کاست و کمبود است، که پورتال 

تا کنون اشعار فراوان شاعر پرتوان . اشعار شعرای گرانمايۀ افغان را در چوکات خود پورتال آرشيف بندی نمايد
و خيلی سعادتمنديم که . ، را در پورتال گرد آورده ايم" مختارزادهنعمت اهللا"و پر انرژی افغان ، جناب 
پيوسته از مدتيست که نيز ما را از مهربانی خويش محروم نگردانيده و " اسير"فخرالشعراء ستاد محمد نسيم 
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 که يقين داريم که اگر روند به همين سياق پيش برود ــ و ان شاء اهللا. منظومه های آبدار خود را گسيل ميدارند
  . اشعار اين دو شاعر نامدار را در پورتال آرشيف خواهيم بستتمامچنين خواهد بود ــ بزودیِ  زود، 

بلی؛ سرمشق گردند، تا . آرزوی ما اينست، که اين دو شاعر برازنده ، سرمشق شعرای ديگر افغان گردند
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ل ديگران نيز اشعار خويش را بما بفرستند، تا روزی به لطف خداوندی پورتا

  . خود مجمع اشعار آبدار شاعران گران مقدار افغان گردد
تمنا و . شنيده ام که اشعار فراوان استاد قاريزاده، تاکنون بيرون داه نشده و نزد فاميل آن مرحوم محفوظ ميباشند

آن مرحوم در بين ما نيستند، جمعبندی نموده ين اشعار ايشان را همين حاال که  من از ايشان اينست که چنالتماس
" پروين جان قاريزاده"اما کمترين کاری را که بازماندگان آن مرحوم، و خصوصًا خانم . و به زيور طبع بيارايند

ــ اند د، اين خواهد بود که اشعار پدر بزرگوار خود را ــ خواه قبًال بيرون داده شده و يا اينکه نشده نکرده ميتوان
 در يک عه ای از اشعار مغتنم آن مرحوم مجموبفرستند، تا بالوسيله " آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان "ورتال به پ

  !!!گرددآرشيف جمع آوری 
، بايد دم نقد و برای دفع الوقت،  از زمينه دشايۀ ما بداليل گوناگون ناممکن باآری؛ اگر چاپ آثار شعرای گرانم
. ذاشته، استفادۀ اعظمی کرده و مجموعه های انترنتی اين آثار را گرد بياورندای که انترنت در دسترس ما گ

شاعران خوشنام و پاکدامن افغان را بپذيرد و تمام حاضر است که آثار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
  . يف بندی نمايدشآر

  
  :بر گرديم و موضوع اصلی اين مقال را دنبال کنيم 

او درد وطن و هموطن را در دل می پرورانيد و دلش .  ضياء قاريزاده شاعری بود، بادرد و دلسوزمرحوم استاد
بيشترين اشعار آن مرحوم، بر انتقاد و از همينرو . به حال زار وطن و مردم دردمند و مظلومش ميسوخت

يکوشيد، بر نکات ضعف او که از دردها و آالم بيکران مردم خود رنج ميبرد، پيوسته م. اصالح ابتناء دارند
 مردم نيز پيهم او بر رسوم و سنن فرتوت و بيجای. اجتماع انگشت بگذارد و يا که داد مظلوم را از ظالم بخواهد

آری کسی که دلش بحال زار .  همه اين کارها را هميکند و هدفش فقط اصالح و بهبود استانگشت ميگذارد؛
  .ين نميکندمردم و وطنش بسوزد، چنين کرده است و غير از

را ، مردود و موجود مرحوم قاريزاده حتی ضمن وصيتنامۀ خود نيز رسوم و رواجهای فرسوده ولی برحال 
  :و من يک بيت از آنرا عنوان اين نوشته ساختم که . شمرده و بر همه خط بطالن ميکشد

  

  در شب سه چلو پلو نپــزيد        در عـــزا، ميله  آرزو نکنيد
  

  :نرو کردم، تا تأئيد عام و تامم را از فرموده های شاعر ابراز بدارم، زيرا اين کار را ازي
، خواه در وطنيم و يا دور از وطن؛ بلی ما افغانها در هر جای اه در حضرت استيم و يا در غيبتما افغانان خو

را در غربت " ریعزادا"دور نرويم و مراسم . که بسر ميبريم، از رسوم پوسيده و عنعنات شوريده رهائی نداريم
را ميگيرد و شکم های بی هنر پيچ پيچ " جشن و ميله"و هجرت مد نظر بگيريم، که به گفتۀ شاعر آزاده، صبغت 

در غربِت غرب، شکمها خود آماسيده و  گنديده اند، و دردا و صدها حيف که حتی در . را چرب ميگرداند) ١(
اين کار ناهنجار . مهای آماسيده و گنديده پرداخته ميشودمراسم سوگواری و عزاداری نيز، به استمالت همين شک

ــ بلی برادران و خواهران هردم شهيد در حالی صورت ميگيرد، که در داخل خاک پاک وطن، مليونها هموطن 
و دريغا و هيهات که اين اضافه رويها را بيشتر . من و تو ــ از نداشتن حتی نان خشک و خالی هم، زجر ميکشند

 ميدارند، که از عمق و مغز توده های محروم برخاسته و اينک در غرب و در غربت، آرگاه و کسانی روا
  .بارگاهی ساخته اند

  :مرحوم استاد  قاريزاه را عينًا نقل ميکنم " وصيتنامۀ"برای ايفاء و افادۀ مزيد مراد، 
  

  رــوصيت شاع
  

  ما که مرديــم های و هو نکنيد        هيچ در مرگ من غلو نکنيد
  سپاريد        مرگــــــم اعالن راديو نکنيدبـــــاک بيصدايم به خـــ

  در غمم آه و گـــريه سر ندهيد        ناله را حـــــلقه در گلو نکنيد
  غسل خود کرده ام بخون جگر        روبرويــم به مرده شو نکنيد

  عمو نکنيد که ومرده داری را        قـــرض از آ بيجـــــای خرج
  در شب سه چلو پلو نپـــــــزيد        در عـــــزا ميله  آرزو نکنيد
  آخــر از اشک سرد غمزدگان        گـــــرم بزم می و سبو نکنيد

   بيجای و فکر هم چشمی        خـــــــاطر خشو و ننو نکنيدخرج
   نکنيدــه را زير پای نگذاريد        آب اين دجـــــله تا گلوبچــــــ     
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استاد قاريزاده ضمن طنزيه های خوش تراش، ولی گزندۀ خويش بر هرچه کجروی و ناهنجاريست، انگشت 
 به باد  و بيرحمانه را در ازدواج،ر را که رسم و رواج  فرتوتـمن درينجا يک منظومۀ شاع. انتقاد ميگذارد

  :جنسًا نقل ميکنم نام دارد، ) ٢" (باج عروسی"يرد و انتقاد ميگ

  
  روسیــباج ع

  
  ــــرده  و در مانده در پيسۀ تويانهـکلبی بچـــــــــــــــۀ مقصود ساکـــن رکاخانه        زن کـــــ

  وانهـــــــم آواره و ديـبی کندو و بی ارزن افتاده به فکـــــــــــر زن        دارد که شود از غـــــ
  خواهد خسر از پيشش تويانه و خــــرج ديگ        خــواهد خشو از نزدش هم زيور و هم گانه

   که برون آيد زين باج کمـــــــر بشکن       حاشا که ز روی دام اين مــــــــرغ برد دانهحـــاشا
  نو بايد بخرد خانهخاله خشوی زالش، هرگــــــــز نشود راضی        گويد که به شهـــــــــــــر 

  ــل شود ممنون از صوت جرنگانهـماما خسر رنــــــــــــدش دستار طــــلب دارد       اين طفـــ
  ويند نمی زيبد،  يک پای و دو ز والنهـگويند نمی سازد ، خـــــــانم  به ننو يکجــــای       گـــــ

      آباد کند تنها ، يک قصـــــــــــــــــر جداگانهيعنی که بدر گـــــــــــــردد ، از خــــانۀ آبائی   
  ـم مطـرب زن باشد ، هم مطـرب مردانهـگـــــــــــــويند شب خينه ، تا آخــــر شاهکانی       هــ

  ــــردن بنمايد پت، پيش خود و بيگانهـــو گيرد قرض       گــــــ محمود، داماد چــاز احمد و از
  ــــازغريبانهـجـــــــــــکول گدائی را        می سوزد و می سازد، با ســـفرداست که ميگيرد، ک

  ـريز جسورانهـمبنای ترقــــــــــــــی ها آسانی وصلت هاست        زين رسم و رواج شوم، بگــ
  روشند ، چون پنبه و پندانهـاين دخترک انسانست، نی مال و نه حيوانست        حيف است که بف

   
  :ات منظومه شرح لغ

سخن ميگفت و " زبان عاميانه"شاعر که شاعر مردمی بود و برای مردم ميسرود، بيشتر به زبان مردم يعنی 
کلمات  و اصطالحات عاميانۀ فراوان را بکار ميبرد، که درک مفهوم بسا ازين کلمات برای نوُرستگان و جوانان 

  : کلمات را الزم ديدم ازينرو شرح بعض. ستين) قابل درک(ُمدرک ما در خارج ، 
  که مخصوص کلمات تازی" ط"است و نوشتنش با حرف " عروسی"توی         کلمۀ ترکی مغولی و در معنای 

                ميباشد ، درست نيست 
  ، عالوه بر خرج ديگ و کاسه) ميگرفت(ديتويانه       پولی که خاندان عروس از داماد ميستان

  ست که در زبان عوام دری زبانان رواج عام و تام دارد؛ حتی آنرا با مترادفش هم  "پشتو " کلمۀ گانه         اصًال
  زبان عوام کابلی". زيور"يعنی " گانه. "گويند" يراق و گانه"و يا " زيور و گانه"              استعمال کرده و 

  .گويند" انه و زيورد"بکار ميبرد؛ چنانکه " گانه"را نيز مترادف " دانه"              کلمۀ 
      

به ياد دارم که دهه ها پيش، شايد بيشتر از پنجاه سال قبل از امروز، اشعار انتقادی مرحوم قاريزاده در راديو 
مردم از حالوت اين اشعار لذتها ميبردند، ولو که پيامش . ان ميگشتدهان به ده و بعد ميشدل آن زمان خوانده بکا

  .ديده ميگرفتند نميکردند و يا نارا هم درک
ياد ميگرديد ــ " راديو کابل"در آن زمان بنام " راديو افغانستان"در آن زمان خوانندگان ارجمند راديو کابل نيز ــ 

بود؛ برادر ارشد استاد " نسيم"آهنگهای انتقادی را تقديم ميکردند و يکی ازين نواخوانان نقاد استاد محمد ابراهيم 
 همه از پير تا جوان و کودکان ــ تاد نسيم آنقدر لذت بخش بودند، که مردم همه ــخواندنهای اس". ارمان"حسين 

   :شروع ميگرديدين اشعار با مطلع ذيل چناز يکی . مودندرا از بر کرده و زمزمه مين
  

  "عمو جان بابه کالن، عروس نو مبارکت"
  

ولی بيرحم " زنده دل"و ازين پيران استاد نسيم ضمن اين آهنگ بر پيرانی ميتاخت که شوق زن جوان ميکردند، 
  .در  جامعۀ آنروز بسيار سراغ ميگرديدند

  
  :قاريزاده  ضياء برگرديم به اصل سخن ، يعنی اشعار مرحوم 

 می که بر ايشان ميرفت، سخن ميگفت،قاريزاده، عالوه بر اينکه از فقر و تنگدستی بيچارگان و مظالضياء استاد 
بابه "منظومۀ .  ميکردحکايتنيز اران زه و تحسين، ازعلو همت رنجبران ولی از جانب ديگر با بهت و هز

، شهکاريست درين عرصه و من همين منظومه را ها مانده است که از صنف پنجم يا ششم مکتب به ياد" خارکش
  :حسن ختام اين گفتار ميکنم 
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  بابه خارکش
  

  ـــار غـم کشد و منت خسان نکشدـه خــــــــــارکشم         کـغـالم هـمت واالی بابه خــــــــــــــ
  ــب پای وی به رفـتارست         عجــــــــــب که آبله از دست او فغان نکشدــز صبح تا سر شـ
  ــر که کهکشان نکشدــــــر بازار  اشک  آبله اش         خطی کشيده ز گوهـــز دشت تا ســـــــ

  ــــان پی دو نان نکشدـ         که بار منت دونـــــــنشد خالیـــــار ازان شانه اش ــز بار خـــــــ
  ـــــم ز ناکسان نکشدــازانکه منت مرهـــــــپای خارپوش خود است         و ود ـرهـين دوش خ

  ـــری بيگانه امتنان نکشدــــــــــــــيـز دستگــــــــازوی خويشتن دارد         هميشه تکـيه به بــــ
  ف مفـت و رايگان نکشدـوشگل مقـصد کسی به دوش کشد         که نقـد وقـت ز کـــعـروس خ

  
اين قلم که "  که خار غـم کشد و منت خسان نکشد     غـالم هـمت واالی بابه خـــــــارکشـم"برگرفته از مقالۀ (

  )آن زمان نشر گرديده بود" افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٧ سپتمبر ١٧ بتاريخ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
ه کردم که هشت صد سال را تيمنًا از بيت معروف حضرت سعدی شيرازی استعار" شکم بی هنر پيچ پيچ" ــ ١

  :پيش از امروز فرمود 
  

  زد به هيچاس  صبر ندارد که باين شکم بی هنر پيچ پيچ    
  

                                                                 
 ١٩٩٤ که به همت انجمن فرهنگی ــ اجتماعی افغانهای باشندۀ کانادا در سال" نگينه ها" ــ مأخوذ از رسالۀ ٢
  .رون داده شدهب

 


