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 Literary-Cultural فرھنگیادبی ــ 

       

  جنير خليل هللا معروفینوم ادپل

  ٢٠١۴جنوری  ١۶برلين ــ    
  

  

  

  

  

  چند دانه رباعيگِک هللا بسم هللا

  )نُهقسمت (

، مثنويی را حضور خوانندگان ارجمند و با(خص ماين ُجوپه بَِرسات به رباعيّ که پيش ازين 

، تقديم ميکنم که به تقريب نود و "تيموری صاحب"ُمخاطب گرانقدر اين قطعه شعر، اعنی جناب 

را در وزنی که خود تيموری صاحب ضمن  ن مثنویاي. سالگی جنابشان گفته شده استيک 

  : گزيده اند، ارتجا(ً سروده امخويش بر امروزیپارچه شعر دل انگيز 

  ماه گوشۀ به ميرسد تو َصولت تاج که       عاليجاه  "ِتيموری"بزرگواِر ھمه،  

  يک يک ،اين بوددعای حلقۀ احباب         و يک ُنه َده :کشوده شريفت عمر کهکنون 

  ھميشه تا قمر و ِمھـر در جھان باشد

  چراِغ عمِر شما روشن و عيان باشد

  :ه رباعيّاتم بميروو 

و با دين و  بی آن ھم سايۀ مرا به گوله ميزند دوستی که. زنگ آمد و گوشک تلفون را برداشتم

  :رتم گفترتم و پُ ھيچ ميانه ای ندارد، با اُ  نيزديانت 

  »!!!که جند از بسم هللا نفرت دارم، مثلی" هللا بسم هللا رباعيھای"نوان ميفامی که از ھمی عِ « 

 "نازدانه"را که از اصطXحات عاميانۀ کابلی و در معنای  "هللا بسم هللا"ی معنا ھرقدر کوشيدم

برايش تشريح و توجيه کنم، سودی نبخشيد؛ بدون اينکه خدای په امانی کند، گوشک را است، 

  :ھَک و پَک ماندم، که چه کنم؟؟؟ شنيده بودم که مردان خدا و مردم کابل جانو گفته اند. ماند
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  »!!!است خوبدن ، کوچه بدل کدهککدن بدل از زبان «

گفته، دردم را در آرشيف و قرارگاِه دردھا گذاشته، دروازه اش را  "نالت به کاِر بِد شيطان" 

  .جپسر بستم و قلف ھفتسره زدم

شروع َمجازی خوانندۀ ارجمند ميبيند که اين قسمت با نوعی طنز و ھزل و ھجای ناخواسته و 

  :ته اندگرديده است، اما چه چاره که گف

  !!!!!"آمده ره ردی نيست"

من . در قديم ميگفتند که ھر وقتی مشکلی پيش آمد، از خانه برآئيد و سر به صحرا و کوھھا بزنيد

ھم ھمين کار را ميکنم و ميروم و به مأنوس ترين کوھی که با سنگ سنگ و درخت درخت و 

  .خار خارش آشنا ھستم، پناه ميبرم؛ به کوِه مبارک خواجه صفا

کوه  ".شيردروازه" و ديگرش "آسمائی"ر نفس کابل نازنين دو کوه عاليشان قرار دارند؛ يکی د

در کمر اين کوِه آسمانسای،  "خواجه صفا"شيردروازه را به خاطر قرار داشتن مرقد و زيارتگاِه 

آنقدر زياد است که حتی نام  "خواجه صفا"نيز ياد ميکنند؛ و شھرت  "کوِه خواجه صفا"به نام 

  .را تحت الشعاع خود قرار ميدھد  "شيردروازه"

چند سال از بھترين دوران زندگانی خود را و من که زادۀ دامان خواجه صفا ھستم و بيست 

 "خواجه صفا"ھمدرانجا گذشتانده ام، با ھمه گوشه ھای اين کوه و خصوصاً با بيشۀ بھشت آسای 

از پنج ھزار بار رھسپار ھمين بقعۀ دلفريب گشته ام، گپی و اگر بگويم که بيشتر . الفت داشته ام

  .به گزاف نگفته ام

ھسته حالت نوستالژيک را به خود ميگيرد و از روزگار مبارک و آميبينم که اين قسمت آھسته 

. نابرگشتنِی گذشته، گذشته ای که ديگر فقط نقشی از خود در اذھان گذاشته است، قصه ميگويد

استاد سخن، فخرالشعراء و ملک الشعراء  نظمار قديميم، که به استقبال از از جملۀ يکی از اشع

حدوداً دو سال پيش سروده بودم، فقط يک بيت ذيل در حافظه ام مانده  "اسير صاحب"جناب 

  :است

  به کابل چون َرِسی َپیمبارک  ای وطندارِ 

  !!!َنَرهت وطن يادِ داماِن  محرابِ سجده در 

 ".خواجه صفا"را فقط به گوشه ای از کابل نازنين ميبرم؛ به دامان ، گپ اما اترباعيّ  ضمن اين

 ،"سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"سلسلۀ تعقيب  طیِ  عديم النظير بيشۀاين بارۀ ، که دراميدوارم

  .و اشباع برسانمبه تفصيل  به اندک گفته ام،زمينه  نی را که در آخرين بخش آن درسخمفصل بنويسم و 
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که بعد از گذشت سی ساِل تخِت غربت و مھجوری، به زيارت کابل رسيدم، به ديدار  ٢٠٠٢در اکتوبر 

. دم و افسوس که آن بقعۀ شاد و شاداب، خاکسار گشته بود و خوار و زارگرديھم نايل  "خواجه صفا"

  : سه رباعی اول حالت گذشته و وضع  زار و نزار امروزی آنجا را تمثيل ميکند

  بود ھمی اصد صدق و صف منزلگِه        که باصفا بود ھمی آن کـــــــوِه صفا

  وفا بود ھمی ـلاھ ــــــــــــــدۀزھتکنَ        قديم سبکِ  نديم  و  رونقِ  اطــــــوارِ 

******  

  ـل وفاـــآن  بيشۀ  فــردوس نُما، خواجه صفا       آرامگـــــــِه  مرِد  خدا، اھـــ

  جفا اکِ ــــخدر   غنوده ،مروز نگـرامگر         صفا بود، وصلح  در و رونق خوش

******  

  گـر چشمۀ  کوثرش  بناميم روا ست       کمر خواجه صفا ست اندر که آن چشمه

  عدمش خون بگرييم روا ست درامروز که آن رونـــق ديروزه بَِرفت       گر 

******  

 رِ مَ عُ حکيم حضرت به فرمودۀ ؛ دوره ای که گاران جوانی و بچگیوزو دو رباعيی ھم در حسرت ر

  :"مد، کی شد؟ندانم، که کی آ صد حيف       آن مرغ طرب که نام او بود شباب" نيشاپوری  امِ َخي� 

  ايام  خــــوِش  فصِل  جوانی بگذشت       ناموس طــــرب به جاودانی بگذشت

  تناگھانی بگذش وچه سان  که بود شباب       بنگر ناَمِکش دوران خوشی  که 

******  

  جوانی بشکست       قنديـــــــــِل شباب،  ناگھانی بشکست  َمیِ و   َمیابريـــِق  

  آن شيشه که رمِز طـرِب ما ميساخت       اِفــــــرشتۀ دھــــر جاودانی بشکست

******  

   
  

  

 


