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  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire ـــــــــــــــــــــــنـزط

    
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶ آگست ٣٠ برلين ــ   
     

  

   و بااعتبار١د حاجیَوُليک ب
٢مزاقکی

  "ناظم صاحب"با  

 ھمکار دائمی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ار شاعر ماھر و گرامی افغان با پورتال زمانی چ
  :و ھميشگی بودند، که عبارت بودند از

 و "ملک الشعرای افغانان مھجور از وطن" ــ  "اسيرنسيم استاد محمد "، "فخرالشعراء "ــ جناب
  " اسيرِفرياد"صاحب ديوان 

  " سخنِتکيه گاه" ــ صاحب ديوان " باختریاظمخليل هللا نالحاج "ــ جناب 
 ــ قصيده سرای مشھور وطن، که از مدتی بدين طرف از خانۀ " مختارزادههللانعمت "ــ جناب 
  .کرده و ديگر با پورتال ھمکاری نمی کند) قھر(خود قار
  "چھار مجموعۀ لطيف للندری" ــ صاحب "عبداللطيف صديقی للندری"ــ جناب 

  عنفوان ايجاد پورتال با ما شانه داد بود، که از"نعمت جان مختارزاده"رتال مگر اولين شاعر پو
با آمدن .  را به پورتال باز کرد"باختری" و ناظم صاحب "اسير" ِو راه تشريف آوری استاد

نام " چار يار باصفای پورتال" پوره شد، که اين چار تن را "چھار"، نصاب "لطيف جان للندری"

                                                 
 جيمنين صرف عربی دو بوده و نظر به قوا) "ّحج" فاعل از مایاس(حاججه و " حاجج"که در اصل خود  "ّحاجه" و مؤنث آن "حاج " 1

 و به شکل  را با يای نسبی چسپانده"حاج"مگر در زبان دری . اند" فتص"، در ذات خود م شده استمدغد ّمشد" جيم"، به يک ھا آنپيھم
ًو مکررا صفت   گرفته" دریيای وصفی " عربیقليل در زبان دری، که صفتست يکی از مواردی " حاجی"پس . درآورده اند" حاجی"

قديم و دائم و "از  "ی" که با پذيرفتن ..."آخری و و اولی و و دائمی قديمی " :چونل مثالھای ديگر ھم داريم، ازين قبي. استشده ساخته 
" صفت"يث ح به  چون اعضای گروپ آخر در ذات عربی خودبه خود گرفته اند؛را   صفترّمکرھيئت  ساخته شده و گويا "اول و آخر

استعمال می کنيم؛ " ای نسبت و وصفیي"و بدون دادن ًسا  عربی را رأکلمۀ وصفیھزار ھزاران مگر  دری  در زبان.استعمال می گردند
  :از قبيل

طويل و کريم و نسيم و عليل و مثبت و منفی و مصغر و مسمط و مستزاد و مخمس و ل و عامل و کامل و ناقص و ثابت و شامل و باط"
رخ و مصمم و مختصر و معتبر و متردد و منفعل و مشکل ّدم و مؤنث و مذکر و مؤخر و مؤستوی و مستطيل و مربع و مقخليل و ناظم و م

 ...."ّماس و رازق و رزاق ُو منزوی و بيضوی و م
اين کلمه در بين عامۀ مردم ما رائج  و پذيرفتۀ .  اسم تصغير آن"مزاقک"است؛ و " مزاح" تلفظ عاميانۀ مردم ما از کلمۀ عربی "مزاق ــ ١

. ًدر زبان خود ما مفھوم کامال متفاوتی دارد" شوخی"ً فارسی ايران برای ما اصال نبايد مطرح باشد، چون ِ"شوخی"اصطالح . عام است
  .درين مورد ضمن يکی از مقاالتم به اشباع سخن گفته ام
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 پنج سال پيش با جھان وداع کرد و عالقه مندان و "لطيف جان للندری" بد، که از بخت. نھادم
  . دوستداران شعر را داغدار ساخت

، " صاحبتيمورشاه تيموری"بعد از آن شاعر شيرين سخن ديگری حضور يافت، که بزرگوار 
ن اي.  بودند"تراوشی کوتاه از عمری دراز" و "کابل اين پيکر خونين"صاحب مجموعه ھای 

 سال، عمر ھمکاری شان با پورتال بس کوتاه و فقط ٩٣بزرگوار عاليمقام، با وجود عمر دراز 
 مارچ و در ابتدای بھار، به رستۀ خاموشان گرائيدند و ٣١ايشان امسال به تأريخ . سه سال بود

  .ِجزء ايشان گرديدند
مبورگ تشريف ايشان در ھ. ست" باختری" آميز، سخن بر سر ناظم صاحب مزاقدرين نوشتۀ 

ازين . دارند و چندين بار ديدار شان ميسر گشته است؛ عالوه برين، که تماس مداوم تلفونی داريم
 مزاقخاطر گفته می توانم، که ايشان را از نزديک می شناسم و رابطۀ ما در حدی ست، که يگان 

  . ھم می کنيم
و مشاعره درين باره بود،  " روزهِبير خوردن در ماه"ھای شھودی و حضوری ما، مزاقيکی از 

و يکی از .  انعکاس يافت"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که در ھمان وقت در صفحات پورتال 
 را به خود گرفته، پرسيدن عمر ناظم صاحب "جاری ِخير"ھای ديگر من با ايشان، که حکم مزاق
ده ام، که ھر کرت و در ھميشه وقتی باھم در تماس می آئيم، از سن مبارک شان سؤال کر. است

البته قبل از من دوست بسيار عزيزم، . ھر دفعه با مھارتی عجيب و غريب تير خود را آورده اند
 کرده اند و "سؤال پيچ" نيز ناظم صاحب را درين زمينه به اصطالح ،"مختارزاده"نعمت جان 

 مخمصه بيرون کشيده ناظم صاحب نازنين مگر با استعداد سرشاری که دارند، خود را موفقانه از
  .اند

ازين سبب است، که عمر عزيز اين عزيز را ھيچ کس از دوستان نمی داند، فقط اقرار دارند، که 
در مذاکرۀ اخير تلفونی، که بازھم از . عمر شان از شست باال رفته، که اين ھم يک غنيمت است

وم و به شکل شعر بيارم، ايشان درين باره سؤال کردم، فرمودند، که سؤال خود را در ھيئت منظ
ّو ھمان روز چيزکی به نام شعر در يکی از قالبھای بسيار مروج عروضی . "به چشم": که گفتم
"خانه خراب"مگر چنان که عادت خراب و . سرودم . ِ من است، سروده ماند و رفت پشت کالھشِ

ر دست گرفته و درين يکی دو روز که باز به فکر موضوع افتادم، اول از ھمه ھمان خاکه را س
عزيز و خوانندگان گرامی تقديم می " ناظم صاحب"نتيجه اينک خدمت . ابياتی بر آن افزودم

اميد است، که جناب ايشان به وعدۀ خود وفاء نموده و سؤال منظومم را در ھر کسوتی، که . گردد
  !!!دل شان بخواھد، بدھند؛ منظوم يا منثور، ولی ضرور در ضرور

رض کنم، که اين فرمايش ناظم صاحب چون بارقه و سائقه ای گشت، تا طبعم يک نکته را بايد ع
 ھردرين ضمن به قلمم اجازه داده ام، که . را بعد از ماھھا وقفه و خموشی، باز به سخن بياورم

طور دلخواھد گويد و سرايد، و اگر تعامل عمومی شعراء را مراعات ھم نکند، دلکش، که زنان 
  :اندمحتشم کابلی ُمدام گفته 

ُِملکِش و دلش« ِ!!!«  

 مالک ُملکی سخن است، و ھر قسمی که خود اراده کند، ھمان به ميدان آرد، صاحب قلم فقط "قلم"
  . را دارد٣"سيل بين"حکم 

                                                 
است، که معنای " سير"حالت گفتاری کلمۀ عربی " سيل". "بين"و " سيل" مرکب است از ،اين ترکيب زيبای کابلی": سيل بين  "3
در " سيل"چون ضمن حرکت کردن، تمام اشيای ماحول و مجاور از نظر می گذرد، کلمۀ . را می دھد" رفتن"و "  گردش"و " حرکت"
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  رـ شاعِّنِ سِایّمعم
  

  وش دارـ و گ!ه بکنـــخوب توج      ارـقصص روزگ از نم،ـــقصه ک

   اندر شمار،م بودـــــش کَيَو مثل      زيزــــاری بنمايم، عــــــصۀ يــق

  "يار چار"چـــو مددگــــار مان      فرد سوم شد به صف  بود ز اول،

  ُزنار صاحب٤ و بود حاجی       ليکو نام من استــچ ،راميشــنام گ

"ناظم"ُگــزيد       ٥"خليلی"که  ر را،ـنام دگ   ِ روی کار، ما گشت ازانِ

 نــــامدار و هشد وانـــ ديِصاحب       گشت،وشــُ کنيت نيک"باختری"

  گزين" خليلی"رده َنام ورا کـــــــ
  آفرين زين،ــــ گــِمبر وی و بر نا

  ُشاعر ما شھره به اوصاف نيک      کی بتوان کـــــرد، ھمه را قطار

  يادگــــــار ليـــــک، يکی دو صفتش را کنم      تا که بمـــاند ز منش،

  و بس پاسدار ــــليم و صبور      راستــک و صادقآدم آرام و حــــــــ

   عشق وطن در شعارو صفت از نکــــــــو و دلپذير      سرايدشعــــر 

   بيقرارِکـــدلــــور ھريک       درخَُبودـمه، نيکـــو ھ ظشــنی و لفــمع

َوطن گشته است      آن وطـــــن ُپرمحـــن عاشق و شيدای   و خـاکسار ِ

   ھمه اوصاف او٦ـــته نتانمگفــــــ

  قلب خــوش و آن دلک صاف او

ِکشم اسپ سخـــن از مھار !قـلم آمد برون      باش وصف و صفت از ِ  

  ِمـــــــدح تيار که وصف دگــــرش را کنيم      تا نشود يکـــسره،! آی

  َجـــــانک شيرين ُبودش در کنار:      يک صفــت بـــــارز او اين بود

  نيست ازان برکنار مـا، "ناظـــم" است       خوش، ھمه عالمدر جان ھمه

   آشکار٧برک مگــــر از ديگران      يک دو سه تا پخته جان وی آمد،

                                                                                                                                                        
ريشۀ " بين"ست؛ و " تماشا"و " ديدن"ھمانا " سيل"پس مراد از . اصطالح کابلی معنای ضمنی خود را گرفته و به جای اصل نشسته است

 يک معنای مستقل و زيبا را ساخته و "ديدن"می بينيم، که عوام ظريف و نکته سنج کابلی از دو کلمۀ ". ديدن" کلمۀ دری "با امرمضارع "
سيل بين "شود، و مثل  اطالق می" تماشاچی بيغرض"را نمی دھد، بلکه به " تماشاچی"ًدقيقا معنای " سيل بين"البته . به کار می بردًوسيعا 

  . صادقترين ممثل ھمن ترکيب است"دارهه زيرعقل چل و
ً که کلمۀ عربی و مأخوذ از يونانی ست، اصال به تشديد نون است، مگر در مصراع باال بايد به تخفيف اداء گردد و ترکيب "ُزنار" ــ   4
  . است"صاحب"  بدون کسرۀ اضافه است؛ يعنی به سکون بای "صاحب زنار"

  .است برای شاعر بوده "خليلی افغان"اوستاد کابلزاد زمانه، ، انتخاب  "ناظم"عر، تخلص  ــ به قرار اظھار و نوشتۀ خود شا 5
گرچه اين مصدر را در قديم در لفظ ادبی و مکتوب فراوان استعمال . است و از قديم در زبان دری مروج" توانستن"مخفف " تانستن  " 6

از لفظ قلم افتاده است، " تانستن"ری و غيرھم شاھد من اند، امروز مگر ُمی کرده اند، چنان که اشعار باعظمت عنصری و فرخی و منوچھ
ّمن اما خالف تعامل غلط  و بی مروت امروزی، اين . ًو تنھا در زبان شفاھی افغانستان و ايران عاما و درطيف کلی خود به کار می رود

  !!!وش نخوردکلمۀ زيبا و روان را در باال به کار بستم، ولو به دماغ بعض کالنکاران خ
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  عــمرش، که نمايد فـرار گــــــــر نه ترا درخور باور بود      ُپرس ز

ِّسن ورا ھيـــــــــچ ندانست، کس ِ  

   پس و پيشبود، يا که کمی ٨شست

  قدمی پيش آر ،"و ميدان دا گــز"!      ای محترم ـر نشود بــاورت،گــ

  که سازی به کار َ چل و با فريب      با ھمه نيرنگ، بهرس ز عمرشُپ

َطفــــره رود      ھرچه و َخواند پشت ورق   و بخـاری، بخار بخاريش َ

ِمعـــــما شده      پيش من و پيش جـــــم گـــــــــراميش، ِّسن ِ   دوستدار ٩ّ

  شاعــر سؤال ز سال      بوده مرا عمــر، مـــــدت اين ھشت در ھـمۀ

  نازنين ِخواھم، و خواھم يقين      تا، که بدانــــــم سن ايـــن حدس نمی

   مستوی ست رد ونيست ده راــآم       ستشعر من ار نظم و اگر مثنوی

   قــلم کم نگفتکه َ اگر سم نگفت      بخش قـــلم را، وخامه چنين گفت

  ِّحـــــــــــل يکـــــی مشغله ِّليـــک بود مد نظـــــــــر، مسأله      مسألۀ

  ستاندوـمۀ ـھ من از ـــواھشــخ

   ھمين داستانِّحـــل دَوو ُب ھست

  

   

  

  

 

                                                                                                                                                        
  .است" پاو"و شانزدھم يک " ُخرد"ُيکی از واحدھای قديمی وزن در کابل، معادل ربع يک " ُپخته بر" ــ  7
  !!!نويسند، من مگر اين کار را نکنم" شصت"و در ھيئت " صاد"ًرا جھت فرق شدن از انگشت شست، معموال به " شست" ــ عدد  8
بعض کسان . گويند" جم غفير"است؛ چنان که " دسته"و " گروه"کلمۀ عربی و در معنای ") غم" و "کم"به فتح اول و بر وزن " (جم" ــ  9

  .استعمال کنند، که قرين صواب نيست" جمع"در عوض 


