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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
  5112 سوم آگستبرلین ــ     

 

 

 :یادداشت
 "زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ" از نظر خوانندۀ ارجمند "بوسه و پرستش"نوان آنچه زیر ع  

نقش صفحۀ کمپیوتر  ،تخت پیش  ؛ یعنی حدوداً دو ماه 5112جون  8اصالً به تاریخ  ،میگذرد

اینک که آن را امروز . رفته بود ردَ بَ ، این سر  هزار سودا ندانم که چه سان از خاطر   مگر، گشته

ینش را درست کرده، تقدیم کردم، سر و صورت و دوباره کشف بلکه و سوم آگست کشف  لین و د 

 !!!پورتال میکنم؛ که امید است مقبول افتد گرامیخوانندۀ 

رعایت نشده است، قدیم و جدید شاعران شاعری و اگر در ترکیب اشعار تداول عام شعر و 

معذورم بدارند، چون ازین کارهای کج و معوج و سرچپه را در نوشته هایم، من من و تن تن و 

 :هند کرداار سراغ خوخروار خرو
 

 

 

 بوسه و پرستش

در که متضمن قسمتهای منظوم و منثور بود، را  "دۀ غربت ــ طومار بوسهکغم" مقالۀ وقتی

منتشر ساختم، متوجه گشتم که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال 5112می  58صفحۀ 

واالی و جایگاه  وطن آن قدر آمده است؛ دلم خون شد، که  "ببوسم"، "طومار بوسه"ردیف در 

شامخ و فلکسای است، که تنها بوسه های خشک و خالی و آن هم از راه دور، هرگز اعماق این 

در پی آن گشتم، تا مقوله ای بیابم، . را تسکین داده نمیتواندو خاطر افسرده و پریشان دل ناالن 

مدح و ثناء وجود وصف و مقوالت و بلکه باالتر از آنچه در قاموس  "و بوسیدن بوسه"باالتر از 

یافتم، به معنای واقعی آن؛ و آن کاری ست، که انسان  "پرستش"من این مقوله را در وجود . دارد

 .دهدانجام میو معبود خود به مقدسترین مقام 

گری را سر دست گرفتم؛ منظومه ای که مخلوط و به اصطالح معروف یومۀ دظازین رو من

، که سرانجام "مثنوی"است و قسمتهای مطول بعدی  "نظم"سمتی از آن است، ق "گد و َود"کابلی 

 .آمده و به آخر میرسد "نظم"باز به 

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    5 

همبورگ بروم و بعد شهر از دوستان به  یروزی قرار شد که جهت اشتراک در مراسم فاتحۀ یک

له و و تحمل تی بار و بارکشیکش و کوک و جّره بودم و فارغ از . از ادای  َدین، زود برگردم

رفت و آمد و نشستن در سیتهای مسترح ریل سه چار ساعتۀ ؛ حیف دانستم که مدت تنبه

تیزرفتار
1
جیبم  ت رقَوَُترققلم برداشته و بر کاغذپاره هائی که در . المان را بیهوده بگذرانم 

                                                 
1
عربی به کار میرود؛  " سریع السیر"افغانستان است، که به جای  دری   ترکیب زیبای وصفی   "تیزرفتار"ــ   

 Personenwagenنامیده میشود و در المانی  Motor Carگویند، که به انگلیسی  "موتر تیزرفتار"چنان که 

بعدها ــ چنانچه در ذات کلمات نهفته است، که . میشود" موتر  شخصی"و با ترجمۀ باللفظ " موتر  سواری"یعنی 

استعمال کردند،  "تیزرفتار"را با حذف قسمت اول و در شکل  "موتر تیزرفتار"تغییر هیئت و مدلول میدهند ــ 

، و را تداعی میکند "موتر تیزرفتار"گوئیم،  "فتارتیزر"که کامالً سر زبانها افتاد و عام شد؛ در حدی که وقتی 

 .را هیئت اسمی میدهد "تیزرفتار"کلمۀ 

دیگری نیز "  مرکب" نیز به هر "موتر"را میتوان غیر از  "رفتارتیز"اما صفت ترکیبی  بی حّد و اندازه رسای  

 را "تیزرفتار" در فارسی ایران .گویند "جّمازه"گفت، که در لسان عربی  "شتر  تیزرفتار"استعمال کرد و مثالً 

را در آن به لهجۀ معمول ایرانی؛  "ر"گویند، که ترکیب ناتوان و مریض است، خصوصاً که حرف  "خودرو"

و"و این طرز تلفظ . اداء میکنند" ضمه"یعنی با  میداند،؛ یعنی آنچه خود بروید و  "خودروی"را مخفف  "خودر 

تلفظ میکردند، نقیصه را  "ر"را با فتحۀ حرف  "خودرو"رانیان ترکیب اگر ای. بروید انسانبدون پرورش دست 

تحت اللفظ باللفظ و میتواند ترجمۀ  است و "خودرونده"ف مخفّ  (به فتح راء)"وخودرَ "تا حدی ترمیم میکرد، چون 

کار  فرنگی گردد؛ اما برادران ایرانی ما چنین نمیکنند، و با طرز و شیوۀ فونتیکی که در" اوتوموبیل"از 

 .میبندند، زبان خود را آگنده از انحرافات و ابتذاالت ساخته اند

کوب" مصدر ثالثی مجّرد   در ذات خود اسم مکان از (بر وزن مقطع و مرهم و منفذ و مجمع)"بمرک" است  "ر 

کوب"و  ّکاب"و  "راکبین"جمع عربی آن  میشود و" راکب"، که اسم فاعل آن "سوار شدن"در معنای  "ر   "ر 

را به جای  "راکبین"در افغانستان بعضاً جمع عربی . نیز از همین مصدر برخاسته است "ر کاب"کلمۀ  ؛ واست

 "زنان"یعنی  "راکبه ها"است و شامل " راکب"جمع کلمۀ مذکر  "راکبین"چون . استعمال میکنند" سواریها"

 .است "ناشامل"کالً  ــ" دری" چه در لسان عربی و چه در زبان خود ما ــ "راکبین"نمیشود، پس کلمۀ 

عام است و  "مرکب"استعمال میکنند، اما کلمۀ  "خر"را در تداول غلط، به معنای  "مرکب"ناگفته نماند، که 

 .ق گردداطال "شتر"و یا  "اسپ"یا  "خر"منطقاً نمیتواند تنها به 

 :سعدی شیرازی فرمود

ش دار  ای که بر مرکب تازنده سواری، هـ 

 ، در آب و گل استکه خر بارکش سوخته

خبری نبوده است و شاعر در واقع  "ارهیّ ط"و " ریل"و  "موتر"این شعر وقتی سروده شده است، که از 

میتوان ترکیبات  "تیزرفتار"البته به جای . استعمال کرده است "اسپ"را در مصراع اول برای " مرکب"

 "تازنده"خود معنای  "تازی"و  به کار برد ــ  امثالهم را نیزو  "تازی"و حتی  "تازنده"و  "راهوار"و  "تیزتگ"

 .را دارد

نوشته  "جدا ازهم"است، باید همین قسم  "هوش داشتن"و امر به " هوش دار"درینجا که مخفف   "ه ش دار"

در اشعار مندرجۀ گوگل ــ . معنای کامالً دیگری را میدهد "هشدار"و به شکل آن شود، چون پیوسته بهم نوشتن 

د، این کلمه را در هیئت نبه شعرای ایرانی ارتباط دارد ــ که به دست ایرانیان اداره و ارائه میگردتا جائی که 

در بند دستور زبان و متصدی این کار اما ایرانیان  !!!آورده اند، که غلط است "هشدار"و  "بهمپیوسته "

است، " هوشدار"که مخفف  "هشدار"کلمۀ . آبرومند نشر کردن اشعارو نه در قید  نیستند ءو حتی اماللغتشناسی 

حضرت سعدی خوانائی ندارد و حتی فوق کیب اسمی ست و معنای دیگری را افاده میکند، که در شعر یک تر

 !!!بزرگوار را هم به زمین میزندجبروت سعدی 

 ICEیا مخففاً  Intercity-Expressکه درجه یک المان، ریل سریع السیر و برای  رسااین ترکیب در متن باال 

 .یاد میشود، استعمال گردیده است
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را یادداشت کردم، تا در موقع و درهم و برهم یافت میشد، قسمتهائی از چنین شعر مخلوط 

ابیاتی با . بر آن بیفزایموقتی، که فرصت سرخاریدن میسر باشد، قسمتهای دیگری را  فراغت و

خرامید و سپس شیرغلتی عمیق به  "پرستم"آمده رفت و بعد به طرف ردیف  "ببوسم"ردیف 

طرف مثنوی و به دوبیتیهای مشهور کابلی زد، که تیمناً خود را وارد میدان ساخته بودند، تا که 

طومار "به اقتفاء از قصیدۀ  شعرپس این  .نجا انجامیداررسید و همد "رستمپ"باز به ردیف 

" وطن ای دشت و دامانت ببوسم     قدمگــــــــاه  غــــــــزاالنت ببوسم" بیت شبیه  مطلع با" بوسه

 .ستخودم هم معلوم نیسر میشود، که آخرش به 

کل عامیانۀ کابلجان آورده شده که خوانندۀ عزیز متوجه خواهد گردید، بعض کلمات به ش نانچ

 : است؛ هم در لفظ و هم در تلفظ

 

 

 بوسم و پرستم
 

 ریزانت ببوسمـــبرگ ن و زمستانت ببوسم      خـزان وبهـــــارا

 شقـــایقهــــای  خندانت ببوسم      گل  و  خـار  مغیالنت ببوسم

 نسیم  صبحگـــــاهانت ببوسم      غــریو   مست  طوفانت ببوسم

 صنوبر      چنار و  بید  لــــرزانت ببوسم درخت کاج و سرو و هم

 خشانت ببوسمر   ر  ـهم  شبهای تارت      صفای   تیرۀ  ر  ـــــضمی

 سود و ن قصانت ببوسم  تالش  سیاهت       هم و شب و روز و سپید

 سوی ب ستان      وساو سهــای  مرغانت ببوسم دره، وکوه  م ازوَ رَ 

ــــرود  عـنــــدلیبانت ببوسم بلندصل و صل بلبلصدای   است      س 

 مرغ   نـــواخـوانت ببوسم  باشد؟؟؟      پر   چه  سرود عندلیبانت

 ببوسم،  بـاز  بوسم، تا پرستم      "بوسه راج  ـمع" تا بوسه، از مَرو

 ــانت پرستمبیابـ در  ـان بیابــ      ستانت پرستمنه تنها بـاغ  و ب  

 زمین تا چرخ گردانت پرستم      و پایانت پرستمآغاز  !  وطن

 پرستم پرستم      قدمگاه   غــــــــزاالنتدامانت  گـرد   ای! وطن

 هـــوای صاف نیسانت پرستم      زمستان و بهـــــارانت پرستم

 و هم  خـورشید تابانت پرستم      پرستم صریر برف و بارانت

 چوپانت پرستم  نـــــای  نوایروانت پرستم      ــــــباد پ صفـیر

 نه ایمانت پرستم      همه  پیـــدا  و  پنهانت پرستم ومن کفر  نه

 انت پرستمـــدرم و درد دور دورانت پرستم      دوا و  و  قریب
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 هجرانت پرستم و صلو زمانغم  و دوران  شادانت پرستم      

... 

 بینــم  زندگانی  ا خانه تکانی      که  در تغییررامه ــچ اینکنم 

 دم پدیدار هر ،خروار      بود کابل به دل به مقصه ها دارکابل  ز

 سخت د شوار نماید َرستن کزانبگویم قصه های پار و پیرار      

 جــــــان برادر! میکند سر      بیا بشنو دمی  قلم بی بند و باری

 بار دارد و که بار  یکباره،ی بسیار دارد      نه ــدیوانگ قلـــــم 

 گه بنارس و رـی کند بس      گهی گوید  مزاـــکـ قلم  دیوانگیها

 پکتیّا بگوید  و ردیزـــگــ زیبا بگوید      مسا ــابل ـــــپگـا از ک

 خشانرد پا سرتا و درخشانستپروان       که یاگویم  چهکاپیسا ز 

 ادر  دهرـم  هشهر      که  مانندش  ندید زینآن گ   ،بامیبگوید بلخ 

 است طنشا جایخود   جالل آبادست      انبساط ا صدیۀ ماتش اره

 ی بینی  بسی  مانند ب ستانـرستان      همــــکاف   ومیان با ،بدخشان

ثَ ر که باشد ددران      یا ز ځ گویم چه ز پکتیکا  رشک گلستان لم 

 فراز است و نشیب است فرازست واست       ازجنگلنو یکسره بیجنو

 از فروغ و چون و چندت دانمچه هیرمندت      و قندهار  وز ب ست 

 زمانه و  تاریخ  ـرِّ ــن شکوه   جاودانه      بیابی  فـزنه، آبه غـ

ــریان دم شمشیر    ت ند گردد ،ّمااــامه ـخــ ک ند گردد      صریر    ع 

 سرود آن شبان را      ندارد  جـز زمین و آسمان رابیا  بشنـــو 

 «زیرهبه مثل گل به  میدان  ج      هشیشه گشته خیر دهمن بو دل  »

 «همنرخ قند اس وردکی قروتند اس      و وند بی تمییزی ازل م د  »

 از بوی  گــل پیدا کنم یار ت رهیار       کنم غوغا ه ای دشت کالندَ »

 «کنم یار اغم سود به جوانی رهبوی گل پیدا نمیشی       از تو خو

 «بگذشت و بود یک اعتباری مابه شت      ود و بگذجوانی هم بهاری ب»

 ای دلم راـن غمریر کـــتح  یاب     را دل گفتم قلم  سوزز شبـی ا»

 «ق      نداری طاقت این کوه غم رااره عاش  قلم گفتا که ای بیچـ

 شته غــــم  روز جدائیمائی      مره ک   هورـدریای کابل ج سر»

 «د      بسوزه مثل ماهی در کرائیکر بنا َره جدائی هر آن کس که

 «یی میزنم پَ پَ  ،ام ر گم کردهت  ش  ، نی      میزنم درین دشت کالن نی»
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 باد شان همین و عرض حال نیاز      آتشین باد دانـدردمن ـوای ن»

«ـاز تیری آهنین بادبه بال بـ      کند مرغان بی آزار  را صید
5
 

 شهد و انگبین باد به کام دوست      نصیب دشمنان گــردد هالهل

 عقیق  دوستی  زیب نگین باد!      گردون کن زگم  دشمنیالهی 

 «پیرمردک نموشه دل دختر بهردک نموشه      زسر کـوه بلند »

 خسته و زارم خدایا وغـریب       خدایا بیزارم   چه دنیا  ازین 

 هی ی کنمهی ه کنم،همین هی هی طی      خواری میکنم شب و روزم به 

 سخت مهجور عالم یخوبیهاز گشته، آسمان دور       زمینم سخت

 استاده میشم  ومشنم   دایت ـص      میشم زهمه قـربان سر دروا»

 «مثال غنچــــۀ گل تازه میشم      ن زدیک و دور شنوم ازصدایت م  

 «؟کی تا یار بی من یار وبا  همه      ؟بی پرچـار تا کی سر دیوال»

 «انگشتری را میکنم دستشبه دیدم پری را       بلند ـوه  ـــسر ک»

 اس ک دال و بیل به دست مردمان      اس  جدال وچطور جنگ  به کابلجان

 اسو مال  فکر جاه و م لکهمه در رادر تشنۀ خــــــون  برادر      ــب

 آســـمانش پایمال اس و زمین      اس جدال وجنگ چرا به کابلجان 

 ندارد سود سوز و آه و زاری      راریـاقت این بیقـــــندارم ط

 را نداریپرخون  بی بی   دلد      زسرش  کنیزک داد و فریاد از

 غین اس عین ودست به  چو پاچائیلتین اس      وبه کابل گـر بدانی د

 لین اس ولین  چهمثل م ر نیاادیگرش ت ی      گد ویکی گوید تیاق 

 سوز کابل من و  ل من      که دارد درددوبیتیها  فـراوان  شد گ

نقا  ندانم چند گــــویم زین سخنها      سخــن بسیار باشد، وقت ع 

 و شماَرش ناورده در حصر که کس      شرودبار و کوهسار شوم زی

 شمار کوههایت چــون ستاره      ستاره، کـز فلک  دارد نظاره

م را نکرده      شمار سر به س  ر گ م را نکردهکسی احصای انج 

 که داند؟ شمار بیش از افزون      ن که داند؟وگرد کب  کو بحسا

 است برون عدد یکسر وز ارقام حد فزون است       شمار کوه  تو از

... 

 دلدار      ز بوسنده روم، سوی پرستار و یارحدیث  یروم پس ز  

                                                 
5
زیب و زینت ، که ست ناظم باختری خلیل هللاشاعر دلسوخته، الحاج ــ این دو بیت  زیبا و یگانه از یک غزل  

 .گردیده است "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال صفحات 
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 ارَدیّ  وهـم  ببوسم یار  ،سیم رخسار      پرستم ،ببوسم تا پرستـم

 پ رسش یندارد جا مرکا که اینز بوسیدن روم سوی  پرستش      

 ا پرستمــت  پرستم ا ــتپرستم         "پرستم"نظم  سوی   مشعر بََرم

 لغمانت پرستم  مــرـــنسیــــــم سرد پغـمانت پرستم      شمال  گـ

 انت پرستمـخنج  تـوت    ودَ ـن مانت پرستم      ـتاشوقـــــورغ نارا

 وفانت پرستمــخشم ط رامنت پرستم      خـــاشمشیر مرد  طنو

 زرافشانت پرستم  ماه  !نت پرستم      وطنمهر درخشا! وطـن

 چرخ  گـردانت پرستم      ستیغ  کــــــــوهسارانت پرستم سپهـر  

 هم آنت پرستم و هم این !طنوو پایانت پرستم       ز سر تا قلب

 تونسما که چ"  خلیل"ببین حال 

 که من  سر تـا  به دامانت پرستم

 

 :رـــــــتذک
ست  "معروفی خلیل"نوشته شده همه از  "آبی"ج این چکامه، ابیاتی که به رنگ در اشعار مندر

 و متباقی ابیات، که به رنگهای مختلف دیگر آمده اند، از جملۀ دوبیتیهای مشهور مردم کابل است

 ."لیل هللا ناظم باختریالحاج خ" هم از جنابن داده شده در پاورقی، او نشو دو بیت نشانی شده 

 

 

 

 (5112خلیل معروفی ــ برلین، دوم آگست )

 


