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 Literary-Cultural آدبی ــ فرھنگی

         
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۴ می دھمبرلين ــ      
  

  

   بلخیُعنصریبازھم بديھه گوئی 

  انۀ کابلیطنز عاميتفسيری به زبان با 

بارۀ عظمت دربار سلطان محمود غزنوی در تواريخ بسيار نوشته اند و در تاريخ ادبيات از  در

گويند محمود چار صد شاعر را . بديھه گوئيھای شعرای دربارش، خصوصاً ُعنصری بلخی، نيز

به از ميانه ملک الشعرائی . جمع کرده بود، که ھرکدام به تنھائی به خراج پادشاھی می ارزيد

در مورد اھليّت و شأن و . ُعنصری بلخی سپرده شده بود، که اعظم و افضل ھمۀ ايشان بود

ــ که به کوشش داکتر محمد دبير  "ديوان عنصری بلخی"شوکِت ُعنصری بلخی در پيشگفتاِر 

ــ چنين )  در اختيار من است،، چاپخانۀ احمدی١٣۶٣چاپ دوم، بھار (سياقی چاپ گرديده است 

  :ميخوانيم

  :رضاقليخان ھدايت در مجمع الفصحاء آرد« 

عنصری ــ نام ناميش حکيم ابوالقاسم حسن بن احمد، در بدو جوانی که از پدر و مادر اجلش تنھا 

ساخت، رايت تجارت برافراخت، اموال و اثقال موروثی پدر و مادر را برداشته با غالمی که 

بعد از . و آنچه داشت از کف گذاشت] يدگرد[در راه اسير فريق قطاع الطريق. داشته سفر گزيد

بواسطۀ امير نصر . گرديد] آراسته[آزادی روزگار گذرانيد تا به زيور فضايل و کماالت محلی

ً کارش بجائی  برادر کھتر سلطان محمود بخدمت سلطان محمود تقرب حاصل نمود و متدرجا

 سرفرازی و مفاخرت  گرديد و بر چھار صد شاعر فاضلرسيد که ملک الشعرا و اميراالمرا
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داشت و ھمه طوعاً و کرھاً متابع وی بودند و اظھار شاگردی مينمودند و دولت و ثروتش بجائی 

  :کشيد که کس با وی برابری نتوانستی، چنان که خاقانی گويد

  شنيدم  که از نقــــــره  زد  ديگدان

  ز زر ساخت آالت خوان عنصری

 و چھار شتر آالت زرينه و سيمينۀ او را در اسفار گويند چھار صد غالم ترک زرين کمر داشت

الحق وی استاد شعر است و سلطان فصاحت و سخنش در .... برميداشت؛ العھدة علی الراوی 

. منتھای متانت است و در مداحی طرزی خاص دارد و امير مسعود سعد طريقۀ وی ميسپارد

ائری رازی و عسُجدی حکيم منوچھری خود را شاگرد وی ميشمارد و ُمعاصرين وی غض

مروزی و فرخی سيستانی و منجيک ترمذی چنگزن و شھابی و خرمی ترمدی و فردوسی 

طوسی و اسدی طوسی و بھرامی سرخسی و زينتی سکزی و مسعودی و بو ذرجمھر قاينی و 

ابو حنيفۀ اسکافی مروزی و راشدی و ابوالفرج سکزی و ھمه پيروی او کردندی و بدين اندک 

 »....  از وی مانده است پيدا شود که سزاوار امارت و رياست آن طائفه بوده مايه سخن که

  )گرفته شده، از معروفی ست]   [کلمات کمبود جمالت که داخل قوسين (

. ، آوردم"َعروضیچھار مقالۀ "در مقالۀ اول می حکايتی را از بديھه گوئی ُعنصری به نقل از 

ن پيشگفتار و با استفاده از زبان عوام کابلی، در لفافه و اينک داستان دگری را با استفاده از ھمي

در .  ميکنم"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"کپسول طنز پيچانده، تقديم خوانندگان عزيز پورتال 

  :آنجا ميخوانيم

سلطان را : گفت. اد و او بشرب مشغول بودگويند شبی سلطان محمود از پی عنصری بفرست« 

سلطان بفرمود تا او را . بامداد بحضرت آيم. بندگی برسان و بگو که بدولت تو بعشرت مشغوليم

. ح بودفتند و پيش سلطان آوردند؛ مست طافدر گليمی انداختند و چھار کس گوشۀ گليم برگر

ی فی الحال در بديھه گفت و عنصر. پيش رفت و گفت من کيستم. سلطان خواست امتحان کند

  :برخواند

         جھود  و  گبر و ترسا  و مسلمانتو آن شاھی که اندر شرق و در غرب

  ھمی  گويند  در  تسبيـح  و تھليل       الھی  عاقِبت  محــــــمود  گردان

  ».  سلطان فرمود تا دھان او پر جواھر کردند

اندازه مست، به مرگ نشهبی سرشار، ، يعنی) بر وزن فاعل( =ــ طافح   

را بر زبان راندن" ال اله اال هللا "=تھليل ــ   

  :زبان عاميانۀ کابلیطنز شرح  داستان با چاشنيی از     اينک 
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.  باده ميخورده ای خاصقو به تنھائی يا در حلنداده  سلطان محمود غزنوی از قضاء شبی بار 

عنصری که . عنصری بلخی راھی کردھوای مداّحان به سرش زد و کسان خود را به خانۀ 

  : مست ميگساری و به مرگ نشه بود، گفت

.  و مزاج ما برقرار که از خيرات سرش مجلس ما چاغ اسبُرين به خداوندگارم سلطان بگوئين«

  »!!!خير و باره ببنيممشو با خود و ياران خود از زندگی ده نشۀ ما خار نزن، بان که اِ 

سلطان که کم بود از . صری را بينه به بينه به سلطان رساندندرسوالن سلطان تمام سخنان عن

برين و عنصری بی وقوف را در گليم پيچانده به حضور ما "غضب شش پله شود، فرمان داد که 

  !!!بيارين

حاضرباشان االهللا گفتنی به خانۀ عنصری ريخته، مردکه ره چاردست و چارپای در گلمی 

ھمين که عنصری را از گليم بيرون کردند، در حالی . آوردندپيچانده و کشان کشان پيش سلطان 

سلطان که وارخطائی شاعر محبوب خود را . که مثل برگ ميلرزيد، به حضور سلطان بايستاد

از  عنصری ميسوخت، ، در حالی که دلش برِ "شاشه اش اَو شوهاز ترس کم اس "ديد، و ديد که 

  :گفتسر دلسوزی شاھانه 

  "کيستم؟؟؟زود شو بگو که مه "

  :  عنصری فی البديھه قطعۀ ذيل را بر زبان راند

         جھود  و  گبر و ترسا  و مسلمانتو آن شاھی که اندر شرق و در غرب

  ھمی  گويند  در  تسبيـح  و تھليل       الھی  عاقِبت  محــــــمود  گردان

ه شادمان گشتصری سخت نکه از سخن نغز عُ  "َدمَدمی"و باصطالح ايرانيان  خيال سلطان ھردم

ر و گوھر کردند؛ و خدا بود، امر کرد که طبق جواھر حاضر نمودند و دھان شاعر را پر از دُ 

 بيشتر از خزانۀ غيبی کشاد ساخته بود، تا ھرچهتا حلق داند که عنصری چه قدر دھان خود را 

  . بی ھنر پيچ  پيچ خود بسازدنفس و شکم طعمۀ شاھانشاه را

يھام در دو معنی نعت اِ  را در مصراع آخر بر سبيل توريه و در صَ "مودمح"ُعنصری کلمۀ 

  :استعمال کرده است

   را ميدھد ــ معنای دور"پسنديده"معنای  )"حمد "اسم مفعول مصدر( "محمود"ــ 

  . در معنای ظاھری و نزديک، ھمانا اسم خاص سلطان است"محمود"ــ البته مراد از 

  : مد نظر است؛ پسدر صنعت توريه مگر معنای دور 

  !!!"نی کُ  ما ره پيشخيرِ الھی "  = " الھی عاقبت محمود گردان"

و در حالی که خواستنخواھش حتی در اوج نشه لطان ازين بود، که شاعر خوشی بی اندازۀ س

  !!! بودن ميتوانست حواّس و عقل و ھوش خود حاکمبرميبود، و به تاالق ھم سوار مسِت مست 


