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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ اپريل ١٧برلين، 
  
  
  

  نجوا با کابل جان
  

ست و هم "فراموشی"که مميزه اش هم " پيری"عنت بر و اصًال ل" ضعف حافظه"و لعنت بر " فراموشی"لعنت بر 
ِ  سلسلۀ ". زهوق حافظه"  ميگشتم؛ "مشکالت امالئی دری زبانان"سرگردان دنبال يادداشتی مهم و بدرد بخور

در آن کاغذ، و آن هم در زمانی که فکرم درست قد . يادداشتی را که حدودًا دوازده سال پيش روی کاغذ ريخته بودم
 جالب و بکری را با تفصيل جامع و مانع فراهم کرده بودم و حاال هر قدر بر فکرم فشار می آرم، همان ميداد، نکات

 . تسلی بدهم"جوينده يابنده اس" چه چاره؛ خود را بايد با مثل. نم به ياد بياورمنکات را با همان احاطه و وسعت نميتوا
 را روزی از خالل منها م، مطمئنم که آن نوتهاطمئنممگر اين مثل قديم و نديم ما که از صحت نص و فحوای من 

  .کاغذ باز خواهم يافت
 داشته د، ولی مطالبی را يافتم، که روی کاغذ آورده و فقط برای خود نگهصورت يادداشت مورد نظر پيدا نشبهر 
 "اد ــ آزاد افغانستانافغانستان آز" برون آورده و بخوانندۀ گرامی پورتال  را که منظوم است، اينکيکی از آنها. بودم

  .ش دريابند و مجروحرا با شهر معبودو هراسان ند ی آرزومتقديم مينمايم، تا درد دلِ  کابلي
 ١٤/ ١٣ شمارۀ در" يوسف کهزاد"استاد ِ  "مرواريدهای سياه" بعد از مطالعۀ ١٩٩٥تاريخ اول نومبر اين دوبيتيها ب

همين عنوان زير ی دلگير و شکايتگر خود را "دوبيتيها"هزاد استاد يوسف ک. سروده شده استچاپ المان " فرياد"
  .نشر ميکردند

  
  : کابلی گفته شده است گفتاری قسمًا بزباناينک آن دوبيتها، که

  
  لکای پايانـــا؟ ُمــــــــل ميروم با چشم گريان       نميدانم کجــباـــــــــز ک

  ريانبکابل هست ) ١(ار ــم از بـــابل بميره       دلــــــــــالهی دشمن کـــــ
  

******  
  

   گهی تنها بگريمبا خـــود،      گهی ــــــــــــاد کابل زيبا بگريم به يــــ
  دلم از ُملک جرمن سخت بگرفت       بگـــريم، تا بگـــريم،  تا بگريم

  
******  

  
  کی؟ زاغ تا کی؟       دلم از بار کـــــــابل داغ تا ل،ـــل رفت بلبز کاب

  گلباغ تا کی؟) ٢(ز استالف نمی آيــــــــــــه نوائی        به يـاد نگهت 
  

******  
  

  به کابل جان چرا جنگ اس خداجان؟      دلم از بــــــــار او تنگ اس خداجان
  دل هـــــــــر کس ز آب و گل نمودی       دل دشمن چــرا سنگ اس خداجان؟
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******  

  
     ذليل و خـــــــوار و رنجـورم نمودیرم نمودی    د دوهال کــــــــابل ز خو

  به گــِـــرد نام زيبايت بگـــــَــــردم       سليمانی که چــــــــون مورم نمودی؟
  

******  
  

  نــــــــــوای بلبل و صلصل بلند اس      هوای کـــــــــــــــــابل ما مثل قند اس
  اس) ٣(اب ديدم      وگـــــــــر نه کابل ما کند کندنفاميدم که اندر خـــــــــــــو

  
******  

  
  بيا با گـــــــــــــــــــريه و افغان بناليم       به يک عهد و به يک پيمان بناليم
  جهان از حــــــــــال زار ما خبر نيس      بـــــــــــه روز کشور افغان بناليم

  
******  

  
  بل نباشه من نباشم      وطن گــــر نيست، جان در تن نباشماگر کــــــــــــــــــــا

   بسوزه      دمی گــــــــــــــر در غم ميهن نباشممالهی گــــــــــــــــــــور و ايمان
  

******  
  

  نام کردند      بــــــه شيطان عهد بی فرجــام کردند" رهبر"هر آنکس را کـــــــه 
  ـوال تباهش؟      که ثبت دفتر ايـــــــــــــــــــــام کردندچی می پرسی ز احــــــــــ

  
******  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
  .را ميدهد" برای"است که معنای " بهر"کلمۀ  از اميانۀ کابلی تلفظ ع" بار" ــ ١
دری زبانان مگر . است" يکبار بوئيدن"و در معنای " هاسم مّر"ا کاف عربی که باست " نکهت"اصًال " نگهت" ــ ٢

  .اراده نمايندرا " عطر"و " بوی خوش" نويسند و از آن  ــ "گاف"يعنی ــ اين کلمه را با کاف فارسی 
 ". يکسره ويران"و " تکه تکه"اصطالح کابلی و در معنای ) به فتح هر دو کاف و سکون هر دو نون"( کند کند" ــ ٣
  


