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 Literary-Cultural  ادبی  ــ فرھنگی  
  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  2011 �یدوم جوبرلين ــ 

  

  

  

  

  مايشیفرـِی باعرُ  هد
  

خود  ــ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رتال وــ صفحۀ روز بعد پ 2011اپريل  22چنان که در نوشتۀ مؤرخ 
للندری را زير کار گرفته و ھر  صديقی وعده داده بودم، دوبيتيھا و رباعيات دوست عزيز و بيمارم، لطيف جان
 :مبار چند عدد آن را تنظيم و پيرايش ميکردم، که به رباعی ذيل برخورد

  

  ای  شوخ  ستم شعـــار بی باک بيا

  بيرون ز باغ و برگ و از تاک بيا

  مدھوش تو گشته ايـــم مانند لطيف

  گشتست  درون  سينه ام چــاک بيا

  

من ھم طبعم را مستقNً آزموده و ، با خود گفتمکه  آنقدر در دلم نشستآن  "ِآک"قافيۀ  بالخاصهو اين منظومه 
  :نيستھم فراخ ان دچنو ميدانم که عرصۀ اين قافيه  رباعيی چند در ھمين قافيه انشاد نمايم

تو ــ ای  ده و بحضورغمناک برون آوراز سينۀ رباعيات ذيل را دل،  )1(فرمايشه فرمان و به باينست که 
ن سخ" فرمايش"وان از در عن. مميکنتقديم " ن آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستا"پورتال ــ رباعی دوست  خوانندۀ
" وی و پاست"عمول ملک ما در کانسرتھا و که مدقيقاً ھمان گونه د از فرمان اين دل نا�ن است؛ رامُ  که ميگويم

  :است که کسی  آھنگی را فرمايش بدھد و ھنرمند ھمان را بخواند) 2(

  

  ـــا�ک بياـچـــــای  يار عدوستيز 

  از ارض و سما و صدر افNک بيا

  ميطلبم  و جــان ترا از دل  ديدار 

  و غمناک بيا حــــــزين از بھر دل

  

******  
  

  با ديدۀ  گــــريان  و يخن چاک ميا

  و افNک ميا ارض   از بھر خدای

  بگـــويم و دوصد بار دگرصد بار 

  از خـــــــــاطر اين ديدۀ نمناک ميا
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******  
  

  عبوس و بيباک مروم ـخاز پيش رُ 

  تـــــاک مرو  يشۀ آن  دخترکِ از ن

  غمگين نبينمت، نه ھـم زار و نزار

  مرو بــــــدون ادراک! دلدارک من

  

******  
  

  مروترياک رس و بنگ و ـۀ چدنبال

  در راِه  وطنـــــفروش  سفاک مرو

  ساراز عــــــــاقبت  زبان مردم بھ

  مروز ترس ندای عرش و لو�ک ن

  

******  
  

  از نام خبيث  خــاد و ساواک گريز

  از ھيبت خرس و ببر چا�ک گريز

  درھــــــای اميد بر رخت  بند مکن

  از آه  يتيم  پيرھــــــــن چاک گريز

  

******  
  

  ر تو کاواک شدهــھجــ از ستم  سر

  من پاک شده سرشک  م ـدل بر رق

  غيرت که از آن غرور افغان خيزد

  چون  قلۀ خاواک شده  افــــــراشته
  

******  
  

  تو به افNک کشيد  امۀ حسنھنگــــ

  من به امساک کشيد حـرصاندازۀ  

  علم لۀتا پ ل جھ ط ـــز بسيـــ ذھنم 

  به ادراک کشيد  سدھا بدريد تـــــــا

  

******  
  

  و امNک مشو مغــبون زمين و باغ

  بيباک مشو م پيشۀ ـــــــست  تونــمف

  ناکسان به فرسنگ گريزاز قــربت 

  واواک مشو ريم خاد و ــحـ رونمق

  

******  
  

  اغ و امNک مباشـدر بند زمين و ب

  بيباک مباش وش ِ ـو ن عيش  آشفتۀ 

  بست دو ھنر باي لم ــدل در طلب ع

  اعدای درونچاک مباشۀ ـــــــبازيچ

  

******  
  

  بگوچا�ک ست و بيباک و صريح و چُ 

  گوياک بو تر ريم بنگ ـــو ح ز تاک ن
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  سلشيرين بگنرم و چرب و خوردن  با

  و اسماک بگو اریــــــاز سبزی و ترک
  

******  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :ضيحاتتو

و چنان که . افاده ميکنند "سفارش"رکيب در فارسی ايران با ت ميدانيم،" فرمايش"آنچه را ما زير ترکيب  ــ 1
آھنگ "در دری ما مثNً  .دو مفھوم کامNً متفاوت را ميرسانند "فرمايش"و " سفارش"ر نزد ما مردم ميدانيم، د
آھنگ "در ايران  اگر. ندرا بکار ميبند" آھنگ سفارشی" در عوض رانيانکه ايگوئيم در حالی " فرمايشی
در زمينۀ  .خواھد آمد مضحک به نظر ومفھوم گفته شود،  نا "آھنگ سفارشی" و يا در افغانستان" فرمايشی

  :بايد گفته شود" سفارش"و " فرمايش"رسائی ترکيبات 

ميشود، ميتوان " سپردن"مربوط به مصدر ) سپارش"(سفارش"و " فرمودن"مربوط به مصدر " فرمايش"چون 
  .است ترمنطقی  ترکيبرده و موضوع مدلول خود را بھتر افاده ک" فرمايش" د کهحکم کر

ديم زنان ق. ست"عروسی"فرحتزای زنان کابل جان است و مراد از آن مراسم  ترکيب عاميانۀ" وی و پاست"ــ  2
و خدا داند که  را نيز بسيار استعمال ميکردند) با سه فتحۀ اول" (وی و تللیت" کابلی درين عرصه ترکيب زيبای

" فرھنگی تموج و ھرج و مرج " هکه �محالسی و چند سالۀ اخير ين ھمه ليل و نھار سياسی و اجتماعی از بعد

اصطNح و دگر اصطNحات خاص کابلی اثری مانده است و يا اينکه اينھا  دو را نيز بدنبال داشته است، از اين
  ت؟؟؟ �ی ما به گورستان تاريخ سپرده شده اسيز بمانند صدھا و ھزاران ارزش وان

و بشکل " ط"در افغانستان اين کلمه را با . کلمۀ ترکی ميباشد) بضم اول و واو مجھول" (توی"از قرار معلوم 
  .مينويسند، که قرين صحت نيست" طوی"

  .ميباشد" ماھی"ر معنای است که کلمۀ عربی و د "کمَ سَ "جمع ) بفتح اول"(اسماک"ــ  3

روز اتکاء دارد، از خوردن خوراکه ھای چرب و می عل اندوخته ھایتحقيقات و تازه ترين عاصر که بر مُ طب 
را و در عوض مصرف وافر ترکاری و ماھی نرم و گوشت گاو و گوسفند و دگر چارپايان برحذر ميسازد 

  .شعر بر ھمين دانش و توصيه استـآخر رباعی دھم، مُ  يتبدو  .توصيه ميکند

مفھوم در عين  .است" شراب"يعنی  "محصول شاعرانۀ تاک"کنايه از " تاک"مصراع دوم ھمين رباعی در 
که ھمانا " دختر انگور"يعنی " زدختر رَ "ادبيات دری از در . نھفته است" تاک دخترکِ "زير کلمۀ  سومرباعی 

  .، بسيار سخن رفتهاست" شراب" از کنايه

، ھمان قسمی که ايران است "فاشيستی ــ کربNئی"يم بکۀ مخوف استخبارات رژعبارت از ش" واواک"ــ  4
تعدادی از افغانان که  سفأتبا  .را انجام ميداد هعين وظيف" رھآريام شھنشاهِ "در زمان باصطNح " ساواک"

به ريشۀ درامده و " واواک"در خدمت ــ  ايشان اطNق گردد رب" افغان"که حيف است نام مبارک  ــوطنفروش 
   .ه ميروندزد تيشهوام بھم برادر آن اقوحدت گشن افغانستان و درخت 

  

َ شان ک خودِ بيخ    !!!!!نده بادــ

  

  

 


