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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

       

 دپلوم انجنير خليل � معروفی
   ٢٠١۴برلين ــ اول فبروری     
  

  

  

  

  رفتند و ميرويم و دگرھا روانه باد

 

ھفتۀ سوم ماه نومبر پارسال را به ديدن نواسۀ دلبندم، سميرا جان، تخصيص داده و رھسپار 

ھميشه ديدار دوست نازنينم، ناظم صاحب باختری، ھم ميسر خوشبختانه مانند . ھمبورگ گرديدم

در پته جای ھميشگی دو سه ساعت باھم نشستيم و از اخت=طھای خوشايند ايشان لذتھا . گشت

  :وقتی که با ھم خداحافظی ميکرديم، فرمودند. بردم

  ."اخ=ص ما و لطف شما، ما را بھم ميرساند"

   :ت، مدار قرار داده و مصراع ذيل را بر زبان راندمنصف اول جملۀ شان را که سخت موزون اس

  ."اخ=ص ما و لطف شما، اين چه نعمت است"

  :بعد آن را کمی تغيير داده گفتم

  !!!"اخ=ص ما و لطف شما، وه چه نعمت است"

، "نعمت جان مختارزاده"خاطر عاطر يار بی وفای ما، " نعمت"از ترس اين که مبادا کلمۀ  اام

ّوش بسازد، که گويا پای او را درين مشاعره ميکشانيم، ب=فاصله ھيئت مصراع را متأذی و مش

  :را اين طور َدور دادم

  !!!"اخ=ص ما و لطف شما جاودانه باد"

تا اين مصراع را که ماحصل کار مشترک ھردوی ماست، بر زبان راندم، ناظم صاحب 

  : فرمودند
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." است که ھمين مصراع را مدار اعتبار قرار داده و ھرکدام ما نزد خود غزلی بسازدخوب "

  .قبول کرديم و بعد به امان خدا گفته، از ھم جدا گشتيم

ھفته ھای . مانده باشيم، قول و قرار فراموش ما گشت اَفَتو متأسفانه مثل اين که در يخ نوشته در

تا اين . ه نداد که غزل معھود را سر دست گيريممتوالی گذشت و مصروفيتھای ھردو طرف اجاز

که روزی ناظم صاحب از طريق تلفون غزل خود را خواندند و از من خواستند که من ھم چنين 

دارم، بھانه ای تراشيده گفتم ھر وقت غزل  "َخِو دير"من که به گفتۀ زنان کابلی . غزلی بسرايم

  .شما برايم رسيد، من ھم غزلی خواھم سرود

 پورتال ٢٠١۴جنوری  ٣١، و غزل ايشان را برای صفحۀ امروز ل ناظم صاحب رسيدايمي

، آمادۀ نشر ساختم، مگر خود فرصتی نيافتم که به عھد خود "آزاد افغانستانزاد ــ آافغانستان "

امروز که با ناظم صاحب تلفونی گرم صحبت بوديم، مژدۀ نشر غزل ايشان را دادم و . وفاء کنم

امر کردند، که . را نيافته بودنداتفاقاً ناظم صاحب ھنوز فرصت خواندن صفحۀ امروز پورتال 

گفتم ھمين اکنون روانۀ ھواخوری ميباشم و قرار است . من ھم سرانجام بايد غزل خود را بسازم

حتماً قلم و کاغذ با خود گرفته و در ھنگام سواری . طی کنم) مترو(" او بان"مسير طويلی را با 

  .اوبان ميکوشم غزل را بسازم

نگفت و ضمن يکی دو ساعتی که در سير و حرکت بودم، غزلی را  خوشبختانه که قريحه ھم قُر

. ردندقرار من مگر با ناظم صاحب طوری بود که ھردو نشيده بايد يکجای نشر گ. ترتيب دادم

  :و بعد غزل خود را تقديم ميکنممجدداً  اينست که اول غزل ايشان را

  :خته استن ساجنوری پورتال را مزيّ  ٣١غزل الحاج ناظم صاحب باختری، که صفحۀ 

   

  بلبِل بی خانمان

 عــــادjنه باد      فـتـــــوای طـالـباِن وطـــن ظـالمانه باد  اس=م  ديِن  مرحمت  و

  دانه بادوھـمی جا ودوزخ است  بهجاز نيست      قاتل ُکشتن انسان مُ  وقتال   وقتل  

  ُمسلم بھانه باد وآدم شدن به مذھب ما شرط بندگی ست      فـرقی  مياِن  کافــــــر 

  از رھــبِر جــھادی و از سنگـــِر جھاد      راکت حواله  گشته و کــــابل نشانه باد

  دالر و پوند و خزانه باد وای  وای  بر مجاھـد  و  م=  و طالبان      در فکِر پول 

  دو ترانه بارقص  به به ساز وافغانيان  به  کشوِر بيگـــــانه بی وطن      ھمسايگان 

  به  ساِن  بلبل  بی خانمان شدم} ناظم{

  نِی گلشن و َنه ناِی َنی  و نِی چغانه باد
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)٢٠١٣ھمبورگ ــ جرمنی، بيست و ھفت دسمبر (  

 

  :و اينک غزلی که از طبع بينوای من تراويده است

  

  

  رفتند و ميرويم و دگرھا روانه باد

  

  طبع سليم ازين دو گھـــــــر شادمانه باداخ=ص ما و لطف  شما  جــــاودانه باد      

  تلخ و خوِش  زمانه  بھــــــــم آفريده اند      زيبا  و زشت  نيز ز  يـــــک آشيانه باد

  پيمان دوستی شده عـنـــــقای روزگـــار      اين مرغ  کمــنُما  نه  پِس دام و دانه باد

  سپ بی وقـــــــــوف پِی تازيانه بادگر زندگی به  کام  نگردد،  عجب مدار      اين ا

  نگـــر که  بسی بيکرانه باد  َمھلـَکه دردی دوا نميشود از  صد ھــــزار درد      اين

  در کشتِی حيات  يکـــی  نقطه ُجسته ايم      رفتند و ميرويم  و دگـــــــرھا روانه باد

  کشتن و بستن بھانه باد وجدال  وجنگ        *ـوۀ  ابنای روزگـارآدمکشی ست  شيــ

  شعر اگر سرود غزل بر سريرِ " ناظـم"

  ھم  ز پَيَش ناشيانه باد" خليل"شعــــــر 

  

  )٢٠١۴جنوری  ٣١ــ برلين (

  

 ــ *
ــ  موسيقی افغانستان استاداناز خواندن مشھور استاد  "دمکشی ست شيوۀ ابنای روزگارآ"مصراع 

مرحوم ميخواند  اصل مصراع را که استاد قاسم. ه استدگرديتداعی  ـاعنی استاد قاسم افغان ـ

 "بيدل"ابوالمعانی است که به گمان اغلب از طبع حضرت  "ابنای روزگار ۀعاجزکشی ست شيو"

  .برخاسته است

 


