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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩  برلين، سوم سپتمبر 
  
  
  

  خنثايش دنيا و بسترِ 
  

  ف کمپيوتر را زير و زبر می کردم  و لعنت بر شيطان لعين ، که آن   الالن و سرگردان پشت چيزی ميگشتم و آرشي
  ــ که هرو مرو" جستجو"ــ  و به تحرير غلط " و جوجست "اما رحمت بر عمليۀ تجسس و .    مطلب دستياب نگرديد
  طلب موردم گری مصداق پيدا کرد، زيرا اود، تا حد"نده استبجوينده يا"آنکه گفته اند . رد   ثمره ای را به بار می آ

  : ک پيشکش ميگرددينی قد برافراشت، که اکنظر را نيافتم، ضمن صدها نوشتۀ ناتمام ديگر، مطلب   
  

  خليل اهللا معروفی « 
  ٢٠٠٨ برلين، سوم آگست 

  
  
  

  چنين در بستری خنثی که خوابانيد عالم را؟؟؟
  که گــردی هم بنام مرد ازين کشور نمی خيزد

  
ار ک» "فارسی ايران"و " دری افغانستان" کلمات با معانی متفاوت و متضاد در عـين« بر قسمت سوم مقالۀ 

فرهنگ " «٢٩٨ را سر دست گرفته و صفحۀ" باندن و خــَِويدن ــ خـََواندنخوابيدن ــ خوا"ميکردم و مصادر 
ستی از  که دو،را از نظر ميگذشتاندم» "اثر غالم حسين صدری افشار و نسرين و نسترن حکمی" فارسی امروز

را بر زبان گرامی  اين دوست و چرا نام. فرانسه تلفون کرد، مردی از عاشقان حضرت بيدل و از شهر ليموژ
انجمن فرهنگی "ميباشند و " باميان "شارات تبودند ، که متصدی ان) گذرگاه" (عارف جان  عزيز"نيارم؟ ايشان 

  .را در آن شهر سرپرستی ميکنند" افغانها
بودم، " باندن و خــَِويدن ــ خـََواندناخوابيدن ــ خو"حظه ای که مصروف بررسی مصادر سخن کوتاه که در ل

تلفون جناب گذرگاه رسيد و بعد از احوال پرسی ، شاه بيتی از يک غزل غّرای حضرت ابوالمعانی را بر زبان 
  :راند که 

    
  

  چنين در بستری خنثی که خوابانيد عالم را؟؟؟
 ازين کشور نمی خيزدکه گــردی هم بنام مرد 

  
با شنيدن اين بيت که لفظ و معنی را در حد اعجاز بيان ميکند، از آن دوست خواستم تا تمام غزل را بخوانند و 

بيت برازنده گرديده بودم که عهد بستم مقالتی در حول آن شاهآنقدر مسحور آن من مگر . ايشان چنين کردند
می نويسم و " خوابيدن و خواباندن"چه تصادفی که من از  و .دو اينست که اين مقالت انشاد ميگردبنويسم 
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آيا اين اعجاز بيدل است و !!!! ميچرخد" خواباندن"حضرت بيدل می آيد و بيتی را به ميدان می اندازد، که دور 
  يا صرف صدفه و تصادف؟؟؟

 و از اين تصادف عجيب و  خواندمرداشته و همين چند سطر را برای آن دوستوقتی چند دقيقه بعد تر تلفون را ب
  .سخن گفتند و اين نکته هم واقعًا در دلم نشست" اتصال روحی"غريب سخن گفتم، ايشان از 

 سال پيش بود و در خانه تنها ٣٠ يا شايد ٢٥حدودًا . من اين نکته را بار بار در زندگانی خود آزمايش کرده ام
و در عين پخت و پز  بيت معروف حضرت حافظ  بودم چيز سردستیدر آشپزخانه مصروف پختن کدام . بودم

  :شيرازی را زمزمه ميکردم که 
  

  ديدی آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ
  که ز سرپنجۀ شاهين قضا غافل بود

  
خرامان و کبک "چنانکه از خواص لحظات تنهائيست، اين بيت را زمزمه کنان ميخواندم و از ترکيب  زيبای 

بر اعجاز حضرت حافظ مرحبا و آفرين . غافل است، لذت می بردم"  قضاءسرپنجۀ شاهين  "که از" قهقهه کنان
ر يک بميفرستادم، که چگونه کلمات را بشکل سمبوليک پهلوی هم گذاشته و يک حقيقت اجتناب ناپذير طبيعی را 

مکرر بلی؛ اين بيت را با آواز بلند نزد خود ميخواندم و مکرر اندر . ترسيم و تجسيم ميکندگوشۀ ديگر طبيعت 
، را يافتم که " آغاناصر" را باز کردم و دوست ايرانی خود ، در. زده شدميخواندم، که به يکباره زنگ دروازه  

را پرسيدم؛ خوشروی  قندولکِ  دنيا آمدن پسرکش را تبريک گفتم و اسم آن طفلِکه ب. طفلکی در بغل داشت
  ". شاهين: "گفت

و رسيدن " کنانکبک خرامان و قهقهه "گفتم عجب است که من همين لحظه آن بيت حافظ را که از غافل بودن 
  )ختم آن نوشتۀ ناتمام(»!!!!خود وارد خانۀ من ميگردد" شاهين"را  ميخواندم و اينک " سرپنجۀ شاهين"
  

را پخته نسازم و تقديم خوانندگان گفتم چرا اين مطلب اينک که از تحرير سطور باال سيزده ماِه تخت ميگذرد، 
ديدم که باز همان دوست گرامی و . ارجمندش نکنم؟ همينکه  خواستم دست بکار گردم،  تلفون سکايپ صدا زد

ايشان از حضور نيافتن در مراسم . احوال پرسی و جورپرسانی کرديم. استند" عارف جان عزيز "عزيز، جناب
 آگست ٢٢که بتاريخ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"کسالگی پورتال تجليل نودمين سالگرد استقالل وطن و ي

 خواستند که نسبت معاذيری چند از سهم کرده، پوزشالمان برپا گرديده بود، يادآوری " اسن" در شهر ٢٠٠٩
 افسوسها خورده وايشان . شکوهش قصه ها کردمبرايشان از آن محفل و . ه ماندندگرفتن در آن محفل بی بهر

  :برايشان گفتم . وعده کردند، که ان شاء اهللا در برگزاری سال آينده، حتمًا حضور خواهند يافت
من همين لحظه مطلبی را که با شما ارتباط دارد، سر دست گرفته . عارف جان واقعًا عمر تان دراز است« 

 ايميل را باز کرده و مطلب را ».مطلبکی نيز فرستاده ام« :  خنديدند و فرمودند، که ».بودم، که تلفون شما آمد
 ضمن وعدۀ نشر آن مطلب خنده دار. آنقدر قهقهه خنديدم که نزديک بود از خنده ضعف کنمديديم و نخخواندم و 
بعد از را حتمًا زيب آخر اين نوشته هم ميسازم، تا خوانندگان عزيز را گزنده ، گفتم که اين فکاهی در پورتال

  :و اينک آن مطلب . ی و انبساطی حاصل آيد فرحتسطور خسته کن باال، نيز
  
  "انتشارات باميان"عارف گذرگاه ــ متصدی « 
  ٢٠٠٩ سپتامبر ٣ليموژ ــ فرانسه ،    
 
  
  

  ».توصيف شد' پرتنش'ديدار اخير هولبروک با کرزی « 
  

،  با حامد آرزیفرستادۀ خاص اتازونی در امور افغانستان و پاکستان، مالقاتی" هولبروك"در خبرها آمده است آه 
  . نشان دادعکس العملی از خود ،گويند که آقای کرزی با عصبانيت شديدرئيس جمهور افغانستان، داشت و 

  :اين خبر مرا به ياد فکاهيی انداخت و آن چنين است
  :راويان اخبار و رمز آگاهان روزگار روايت آنند آه « 

" پادشاه جنگل" بود آه شيري شرزه در آن بودي آه او را در زمانه هائي نچندان دور در سرزمين سرانديپ، جنگلي
  .گفتندي و حكم راندي و حيوانات ديگر اطاعت آردندي

منم پادشاه : امـّا شير همچنان غريدي و حيوانات جنگل را ترسانيدي آه. فصل پيري رسيد و شير سالخورده گشت
  . جنگل و در عين حال، گوزيدي

  : داشت، نزد شير آمد و زمين خدمت بوسه آرده  گفتروباه آه در حضور، سمت مشاوريت
  .مرا عفو نمايند آه گستاخي ميكنم! حضرت سلطان را عمر دراز بادا 
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. من مشاور شما هستم و بخاطر اينکه بهتر مشاورت آرده باشم، بايست از امور و رموز وقوف آامل داشته باشم
  .ازين رو بر من واجب است، تا رمزي را بپرسم

  .بپرس و واهمه نداشته باش، آه جان تو در امان است: شير گفت
  :روباه با ترس و لرز باز زمين خدمت بوسه داد و چنين عرض آرد 

  !اي حضرت سلطان
  وقتي مي غري، چرا مي گوزي؟ : به من برگو آه

  :رمز پوشيده مانداين رازيست پوشيده، آه تنها بتو توانم گفت، امـّا زينهار تا آسي از آن آگاه نشود و : شير گفت 
امـّا گوزيدنم از سبب ترسيست  از ديگران، تا . پادشاِه جنگل من هستم: من ميغـرم تا به حيوانات معلوم باشد آه « 

  »»  .دشمنان آه در آمين اند، ندانند آه من پيرم و از آار افتاده
  
 
  
 

 


