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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

 2012فبروری  28برلين ــ     

  

 

   

  تيموری صاحب  تبصرۀ تذکراتی بر

، جناب "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  گرانمايه و پرکارھمکار  و شاعر و نويسندۀ آزاده
پورتال نشر کردند، زير عنوان  2012فبروری  22نوشته ای را در صفحۀ مؤرخ  ،"تيموشاه تيموری"
اين  »"ولی طواف"غزلی از مرحوم « يرد بر مقالۀ ميگتمسک  ، که"تبصره بر مقالۀ جناب معروفی"

 "اف کابلیولی طوّ "مطلع غزل مشھور مرحوم ، بر دو نکته از ذکر خيِر آن مقالهايشان در پھلوی . قلم

  :در مقالۀ من مطلع آن غزل اين طور آمده بود. انگشت گذاشته اند

  قــــــــــلم  منشی  تقـدير کشيد  ات را به نقطه

  که چه تصوير کشيد غيرتبه  ل محو استعق

را در مصراع دوم به  "غيرت"و  "نقشه"در مصراع اول به را  "نقطه"تيموری صاحب جناب 
  :مطلع غزل بدين حساب اين طور تغيير ميکند. اصRح کرده اند" حيرت"

  قــــــــــلم  منشی  تقـدير کشيد  ات را به نقشه

  که چه تصوير کشيد حيرتعقل محو است به 

 د ايشان کامRً بجای است وانتقاکه به تيموری صاحب عرض کردم، ون کشيده و تلفونی بدواً تلف

ه فکر کرد .ل قبولقابمعقول است و اند،  ان پيش کشيدهی را که ايشو صورت ورشنابراز داشتم که 
م محترم نوری صاحب يادداشت گرانقدروقتی آن غزل را از ورای تلفون از زبان دوست  م کهبود
  .ده ام، مرتکب اين دو اشتباه شده امکر

کابلی مانده و مطلع غزل را يکبار ديگر باصطRح  مرا پيش روي ھمکR امابعد ازين ارزيابی اولی 
را در مصراع دوم  "حيرت"نتيجه چنان شد که در حالی که کلمۀ . بررسی کردم "از نظر خريداری"

در مصراع اول " نقشه"و تعويضش به  "نقطه"، در قسمت کلمۀ يافتمکامRً منطقی  "غيرت"بجای 
   :يکبار دقيقتر از نظر ميگذارانيم اينست که مصراع اول مطلع را. به تشويش افتادم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

در  "منشی تقدير"ترکيب اضافی . رفته است "منشی تقدير"و  "نقطه"در مصراع اول حديث از 
 ،" دست تقدير"،  "لدست ازّ "،  "لاستاد ازّ "،  "لنقاش ازّ "از قبيل دارد عادلھائی زبان دری مُ 

  :سخن ميگويد، چنان که فرمايد "لاستاد ازّ "حضرت حافظ شيرازی از . و غيره "قلمزن"

  تم داشته اندـدر پس آينه طوطی صفـ

  !!!آنچه استاد ازل گفت بگو، ميگويم

. سخن ميگويد "قلمزن"زبان عاميانۀ کابلی که در ترکيب کلمات و انتخاب بھترينھا استاد است، از 

و چه  چه شود کرده است کهر و مقرّ ر است که از روز ازل مقدّ  "خداوند"ين ترکيبات ھمانا مراد از
 !!!است، که از خود ھيچ اختيار نداردنشود؛ بدين حساب بندۀ بيچاره در چنبرۀ جبر چنان گير افتاده 

نتيجه ھمچنان  اسRمی زياد شگافته شده است، ولو در فلسفۀ که "جبر و اختيار"از مگر بگذريم 
  .است "درگمسر"

فتم که از زبان مادر مرحومم شنيده اقصه ای می سخن ميزنم به ياد  "نقاش ازل"ترکيب وقتی از 
 رم قصه ميکرد که در يک محفل زنانۀ عروسیماد !!!؛ که روانش شاد و جنات نعيم مأوايش بادمبود

نشسته بودند و ھرکدام به ھفت قلم آراسته و منعبر و معطر،  اگرد اتاق چارزانوردکه ھمه زنان گِ 
به تن داشت؛  و محقررد مجلس شد که از ھر نگاه بدرنگ و بدقواره بود و لباس ناموزون خانمی وا

نگاه ظاھر ھيچ  و خRصه از ...و قولته يعنی چيچکی و از يک چشم کور و  غريب بود و سياه
ميشود، اھل مجلس و حاضران  خانهوارد  وقتی اين زن بيچارۀ مظلوم. صفت قابل وصف نداشت

ـُـنَجک کابلی، تازه وارد بَک و لـَـکرده و با اطوار و حرکات تمسخرآميز و ل )1(يکی طرف ديگر َسيل
اھل مجلس را ، روزی خود را چمتو ساخته است چنين که برایتازه وارد . ريشخند ميکنندرا 

  :مخاطب قرار داده ميگويد

  »نقاش؟؟؟ خنده ميکنين يا سرِ  نخچ سرِ « 

  )سر نقش خنده ميکنيد يا سر نقاش؟؟؟(

را انتظار نداشتند، سر و کوبنده  "کیکـَـرَّ "و جواِب اھل مجلس که چنين يک عکس العمل دندانشکن 
 برگرديم به آن مصراع لیو !!!ميگردند د و از کرده پشيمانزده خاموش ميماننلت خجدر گريبان 

  :و ارتباط اورگانيک دو کلمهمتنازع فيه 

اورگانيک و عضوی  کامRً  که باھم ارتباط "نقطه"و از است سخن رفته  )2("منشی"مصراع از  در
نوشته متشکل است از حروف خط و ت و يک اسخط تحرير و نوشتن  "منشی"ميدانيم که کار . دارند

و اگر دقيقتر ديده شود اصل ھر خط از . و عRماتی از قبيل نقطه، سؤاليه، ندائيه، کامه، گيمه و غيره
تا اينجا ارتباط عضوی اين دو کلمه، اما در . شده استتشکيل و ھزاران نقطه  ی بی شمارطه ھاقن

ميخواھد چون شاعر . و معشوق است؛ خال جانان "خال"ھمانا  "نقطه"از  شاعر مصراع مرادِ 
  که عقلست نھاده شده ا اين خال چنان زيبابستايد و بگويد که  خود را معشوقزيبائی خال کنج لب 

بزرگ فرمودۀ استاد ه و ب "پيشش نی ميزند"د و باصطRح کابلی ميگزندان به دحيرت  انگشت
  ."فروميماند"بيھقی ابوالفضل 

؛ در حالی جلوه ميکندبيگانه  ظاھراً در مصراع بعدی  "تصوير"اع  برای ردرين مص "نقطه"البته 
نيم که ھر ااما ميد .پيدا ميکندبيشتر ھماھنگی  "تصوير"مد نظر گرفته شود با  "نقشه"که اگر 

  !!!نقطه است، پس ازين نگاه نيز نقطه و تصوير بيگانه ازھم نيستندتصوير نيز متشکل از مليونھا 
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ام حالت سم که ايشان کددر ھمين وسواس بودم و ميخواستم به نوری صاحب تلفون زده از ايشان بپر
ن که ھردو مقاله را خوانده بودند ايشا. که خود نوری صاحب تلفون کردند از قضاء. را ثبت کرده اند

بسيار در حالی که استقباليۀ تيموری صاحب را  ــ ھم مقالۀ مرا و ھم مقالۀ تيموری صاحب را ــ 
  :ستودند، فرمودند که

  »"!!!حيرت"، اما در مصراع دوم آمده است" نقطه"در مصراع اول در اصل خود « 

  :که کار بدانجا ميشکدضرب المثل کابلی  یب بفحوادين حساب

  »!!!و نه کباب دنه سيخ بسوز« 

 از است مشحونيکه بشگافم، که  غزل مرحوم ولی طواف کابلی را يکه مخواستم ابيات مختلف

  :که ت اکتفاء ميکنمتنھا يک بي کوتاهِ به شرح  درينجا مگر. و غيرهحسن تعليل  ونغز تشبيھات 

  نظر سنجيدم زان به ميماه را با تو 

  پلۀ توفـير کشيد کفـلاز زمينش به 

ترازو را  اوuً پانگِ  معلومدار؛ تول و ترازو ميکند نظر ميزانِ ا ماھتاب با شاعر معشوق خود را ب
يار خود را در يک پله ميگذارد و ماه را در پلۀ ديگر و ميبيند که يارش از سنگينی  سسپ !!!ميگيرد
شاعران را نگيرد دا خ .سمان ميکشدآنقدر سبک است که سر به آمی ماند و ماھتاب  در زمينبسيار 

  !!!شان ۀظريفانبا اين تخيRت نازک و 

 و از تِه دل انهصميم از جناب تيموری صاحب فرض ميدانم تا بر خود ،اندکاندازی ظرن ينبعد از

عمر شان  .طاف شان قرار داشته باشمت و الام که ھميشه مورد عناينمايابراز سپاس کرده و آرزو 
  !!!بر وفق مراددراز باد و صحت شان 

از نظر خوانندگان عزيز پورتال  "قند مکّرر"آورده به مانند  ل را در ھيئت اصRح شدهاينک آن غز
  :رؤيت ميدھم

  

  يرت که چه تصوير کشيدعقل محو است به ح  منشی تقـدير کشيد       ــلمنقـطه ات را  به قــ

  ـو شمشير کشيدـــبه تو ايزد که نداد        پس چرا شکل دو ابروت چالم ــرخصت قـتل دو عـ

  ــک  پلۀ توفـير کشيدفـلــــــــــــنظر سنجيدم        از زمينش به  ــــزان ـبه ميــــ ماه را با تو 

  ــر جھانگير کشيدـمھ برون  ــود ميلرزد        سر ز خاور که ـتو تا حشر به خـــ  از مRقات

  چشم تو به زنجير کشيد  آھــــوی  ر راـــــنبرد جـان ھـرگز        شي  ين بيشه سRمتکس از

  بس نالۀ شبگير کشيد تو  ــران ـــو آزرده بسيست        که به ھجـــــــاز درد ت  سينۀ خسته ام

  کشيد پاش ز زنجير  نتوان  ــRطـونــــــآنقـدر خاک سر کـــــوی تو دامنگير است        که ف

  برسان )3(را به طوافـت " ولی"تا توانی تو 

  پير کشيد  ــراقـت  تن اينـــبار فــــــ  نتوان
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 در کارند؛ نم به صفحۀ کمپيوتر دوخته و انگشتاانچشم ين لحظه که اين سطور را مينويسم وھم

 ھاازشنو ،استاد محمد حسين سراھنگمرحوم موسيقی وطن،  امجدِ  گوشھايم از خواندنھای استادِ 

 "يوتوب"که در  عاصر مابی ھمال موسيقی مُ معظم و از جملۀ صدھا خواندن اين استاد . ميگيرند

YouTube شنيده ميروم ميشنوم؛ بار ، يکی را بارندقرار دارو ھمگان ھمگی و در دسترس  ندموجود
 "خرابات" و روحپرور پُرفيض از کوی. مييابم مآن خود را در وطن و کابل نازنين در شعاعِ و 

ھای و خس و خار و ذرات خاک و ريگو ارغوان ارغوان ت درخت ميگذرم و سنگ سنگ و درخ
اين راگ کم مانند و . و ھمه را يکه يکه ميبوسم نمرا زيارت ميک "خواجه صفا"کوه باصفای  پاشان

 خ و سعدِ ايام فرّ ياد به  ی ملکوتی استاد راه ديگری برايم نميماند، مگر اينکهھاکشيدنو ناله  ھاگلوزدن

  .فتمابيو از آن ھم خوشتر، به جان برابر بم و در کابل در وطن محبو گذشته

ميد اينکه خوانندۀ اه ب ،را می اندازماد نشروااستاد ويدئوئی نگ کRسيک ھمان يک آھلنک  در ذيل
ه ھرگز بد که فرمايخود اقرار ن را با دقت بشنود و و کابلی من آ ذوقھم ارجمند و موسيقی پسندِ 

ار ويدئوئی استاد در سالھای دھۀ شملوم اين ويدئو و آھنگھای بی از قرار مع .نگفته امسخن گزاف 
ن زمان غرب آــ مرکز کلتوری المان  Goethe Institut  "وتيتگيوته اينست"ھشتاد قرن گذشته در 

  .ثبت گرديده اندکابل ــ 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=uv57J_CFFJ4&NR=1 

 ھای مھمشمسافرت يکی از را در سرتاج موسيقیکه را  "طبله نوازاستاد ولی "مصاحبۀ  ضمناً لنک

استاد ولی با ھمان زبان شيرين و نافذ کابلی قصۀ سفری . تقديم ميکنم ھمراھی ميکردبه ھندوستان 
بھوپالی را  وسيقی راگدر برابر ھزاران شائق و صدھا استاد م را ميکند، که طی آن استاد سراھنگ

   .  َدَرو کرده و تحسين و حيرت ھمه را خواند و زِ 

http://www.youtube.com/watch?v=V7nJMAk0_fg&feature=endscreen&NR=1 

 دوست پدر مرحومم بود و ــ که  "سيد قاسم آغا"ــ پسر مرحوم  "اسيد حبيب آغ"از زبان مرحوم 

گاه ايشان سکونتخانۀ آبائی و  "شھدای صالحين"واقع کابل  "قلعۀ حشمت خان"در  "باغچۀ سيد"
 ا نصفھای شب آوازو ت هدشھدای صالحين آم بهبRناغه شنيده بودم که استاد سراھنگ شبانه  بود،

و ملکوتی  ، روحنوازاز محيط مطلقاً آرام وسيقی افغانستانم و آيتِ  نادرۀ دورانگويا . ميخواند
گذر  کِ رَ تَ  طرفآن  اين ناحيه. مشق نواخوانی ميکرددر ھمانجا شھدای صالحين استفاده کرده و 

البته اين قصه را زمانی . قرار داشت "باuحصار کابل"و  "گردنۀ ُجبه"و کمی دورتر از  "خرابات"
  .بود را نگرفته "استادی"سراھنگ ھنوز لقب  دم کهبان آن مرحوم شنيده بوزاز 

و پرفيض  گوشه گوشه و کران کراندر  را خودم ميديدم کهوطن ديگر  شاذيکی از خوانندگان 
. به گردش پرداخته و آواز ميخواندآن و سخت گوارای ون يرُ و ھوای سِ  "خواجه صفا"کوه دلکشای 

از او فراگرفت، استاد اين رامشگر خوش آواز که از شاگردان استاد سراھنگ بود و نواخوانی را 
وقتی استاد خاتم که آن وقت ھنوز به استادی . ، که عمر شان دراز باداست "سخی احمد خاتم"

که گوئی  در کوه ميپيچيد و آن قدر نافذ می افتيد، ثيرشپرتأمطنطن و ميخواند آواز نرسيده بود، 
نوازنده، خRيق از ميانه برخاسته و با آوازی گوارا و  عاليجاھیخيز است و رستا صحنۀ قيامت و

در ذيل لنک يک خواندن استاد خاتم را از يوتوب گرفته و تقديم . مش ميبخشدااولين و آخرين را آر
 و پرفنون  و خروشبه يقين وقتی آدم وارد دنيای پرجوش . خوانندۀ عRقه مند ساز و آواز ميکنم
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د آن ادا خير دھخ. گشت، ھزاران ترانه و ساز دلخواه خود را مھيا و آمادۀ شنيدن می يابد "يوتوب"
بر آنکه انترنت را در دسترس آدميزادگان حق ت موتر را ايجاد کرد و ھزاران رحيرا که کمپ

  !!!!!گذاشت

  

http://www.youtube.com/watch?v=ufi5jgUof5I&feature=related 

  

بنويسم، ولی عنان سخن به  "ولی طواف کابلی"خواستم نکته ای چند در مورد آن غزل مرحوم مي
چه کنيم که زور قلم را کس ندارد و قلم . عالم موسيقی و محيط دuرا و بی پھنايش کشانده شد

در اينست که  !!!است که پروای مسکينی چون معروفی را ندارد "سر به دِل خود"سربريده آنقدر 
و من ندانستم که در رسته بندی مقاله  داخل ميگردد "موسيقی"ھنر زيبای  پای "ادبی"ضوع يک مو

چنان که خوانندۀ  ؟؟؟"ھنر و موسيقی"قبول کنم و يا از جنس  "ادبی ــ فرھنگی"آن را از سنخ 
 خود دريافته است، مطالب در پورتال به حساب "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ارجمند پورتال 

ينرو مطالب از .دنه و بر ھمين مبنا ھم در آرشيف خود جای ميگيرديگردبخش مربوطش رده بندی 
 شيفھای نويسندگان، در آرشيفھای بيست و دوو آر ومیعRوه بر آرشيفھای عم منتشرۀ پورتال را

  .ناصيۀ پورتال نيز مييابيمگانۀ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اتتوضيح

 مصدر سه حرفی و مجرداست که  "يرسَ " )دومحرف اول و سکون حرف فتح ب("سيل" مراد از ــ 1

و ديدن "،  "حرکت کردن"زمۀ u چون. است "حرکت کردن"و در معانی  )ثRثی مجرد( عربی
عنای مرا مدار اعتبار قرار داده و  "سير"عمليۀ ضمنی ز ميباشد، زبان عاميانه ين "افاطرتماشای 

  .جای معنای اصلی آن گذاشته استبرا  ضمنی

يعنی  "منشی" پس .ميباشد "افعال"که مصدر باب  ،است "نشاءا"اسم فاعل از مصدر  "ینشِ مُ "  ــ 2
 "دبير"رسی ايران در فا. "انشای مکاتيب و يادداشتھا و غيره استرش کسی که کا"و  "انشاء کننده"

 دری. شودناميده مي "لکُ  دبيرِ "يا  "سردبير"، بنام را بدوش دارد دبيرانگويند و کسی که سرپرستی 

از کلمۀ عربی  در عوضاستعمال نکرده و  را "دبير" دریِ  لغتکه  افغانستان ھمان قسمی امروزی
را  "سرمنشی"معمول فارسی ايران کلمۀ  "ِدبير کل"و  "سردبير"برای استفاده ميکند، " منشی"

  :د؛ چنان که گويدعمال مينماياست

  .و غيره سرمنشی ظاھرشاه   سرمنشی ملل متحد؛ سرمنشی سازمان ناتو؛ 

در . تغيير داده ام )بدون شدّ ("طواف"آمده است، که من آن را به  "وصال"در اصل بيت مقطع ــ  3
شر گرديد، در در پورتال ن 2012فبروری  21خ که بتاري   »"ولی طواف"غزلی از مرحوم « ۀ مقال

  .ه امزمينه شرح کافی داد

  

  

  


