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  قصۀ اندوِه دل
  "طــــنز"از جنس  با مقدمه ای

  

زير شيوا با غزلی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   2011سپتمبر  23صفحۀ مؤرخ 
و ھمکار که از طبع شاعر زيباک5م افغان  نشيدهاين . مزين گشته بود" عضلۀ افغانستانمُ "عنوان 

نان در دلم نشست و طبعم را تراويده است، چ" الحاج خليل هللا ناظم باختری"جناب وفادار پورتال، 
" شعر"قتقتک داد، که گفتم من ھم باقتفاء چيزکی از جنس شعر بسازم و اميدوارم که اگر از جنس 

خوانندۀ کنجکاو و شوخ طبع حتماً معنای که ميدانم نيک . حتماً باشد" عرمِ "ور نشد، از جنس بُ 
به فرھنگھای  کرده گيرکپيش" تقدمماحفِظ  "باصط5ح  یو من برا. را از من خواھد پرسيد" عرمِ "

مراجعه کردم، " وگلمُ "حار و حتی گوگل و و ماورای بِ چاپ ايران و توران عربی و عجمی لغت 
عجم و کتب لغت  ماند، چون يکسره بی نتيجه  ت5شممتأسفانه که . را پيدا کنم" عرمِ "تا معنای دقيق 

من . اختيار کرده اند کاملسکوت  تیحيادر مورد اين لغت زيبا و خيلی و فرنگ و مَرنگ  عرب
د ی باش"توطئه ھای سکوت"جنس تلقی ميکنم و از کجا معلوم که از " توطئه" ینوع اين سکوت را

  !!!!ميتراوند مزرادخانه ھای امپرياليس که از

سکوت مطلق برخوردم، پشت سر خود را خاريده و گفتم، پيش ازينکه کسی يک وقتی با چنين 
کسی خوده ميزنم، تا  پِ خود را آورده و خَ  يرِ ش بليغ ولی بی نتيجه خبر شود، تِ ازين سعی و ت5

زمين که چه گپکھای شيرين و نمکين ردم اصيل کابلقربان م. خبر نشود گوشازين گوش تا آن 
چون  !!!باد برده باشدھم ل ساله شايد خاک آن ھمه را سی چ داشتند و حيف که با ليل و نھارِ 

  :چشم و چراغ وطنترک کردند و در  "ملکای پايان"خود را در بدل  یبل زيباکا ،کابليان اصيل

  "وضش و قلندرا بدورشحو  علی ماند"

  کيست يا چيست؟؟؟" قلندرھا"و سر خود را لُچ کرده خواھش ميکنم نپرسيد که مراد از 

د و کسی بکشخيله خندی و سوائی رپيش ازينکه سخن از چوکات طنز و منز خارج گشته و به 
م؛ البته ماندر طاق بلند مي را جمع کرده طنزدسترخوان  !!!"زبانته دگه کلی و ُکربُت کو"ويد که بگ
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بدر می آرد و باغ و راغ داخل  ها از چانتچه چيزی رفردا باد صبا  خدا ميداند که. برای روز مبادا
 نقاد وبندۀ مُ بلی خدا داند و ما که  ؟؟؟خدا داند ؛ج وطن را با کدام رايحه ای مينوازدو خار

و سفسطه گوئيھا " چتيات" و بگفتۀ عوام" چرتيات"اندکی دانيم که ازين  ردارش ھستيم، ھمفرمانبُ 
نب سخن منثور را کوتاه ساخته و دنبال ھمان چيزی ميرويم که نامش اينست که دُ . بجائی نميرسيم

 را ميخواند،" نقادمُ "ۀ اميدوارم که خوانندۀ گرامی وقتی کلم .ميگذارم" منظوم"را نظم و از جنس 

رو آورده " انقياد"نيفتد و فکر نکند که ماھم اينک خداناکرده به " انقيادطلب"و افراد سايتھا  رکبه ف
 ه کار ما باشه اگه ای توبۀ ھفت پشتِ "و  دساعت نگه دارآن و از آن روز  اما ر جانايم؛ که خدا

  !!!!، چون ميدانيم که اين کار از کردن نيست"کنيم

خير يش سر کرده بودم، با اين ھمه تأزان حتماً درک ميکنند که چرا کاری را که شش ھفته پعزي
يکی دو  د،رت سرخاريدن را ھم ندافرصا و ديک سر دارد و ھزار سوخر کسی که آ. بسر ميرسانم

  !!!!!!!ماه تأخير صدقۀ سرش

سرودم ھم ابيات فراوان  سر کرده و؛ يعنی حدوداً شش ھفته پيش سپتمبر 23منظومه را بروز  بلی؛
تا اينکه . و ھمين که نزديک بود گاو به دنب برسد، کاری پيش آمد و شعر رفت پشت ک5ه خود

سرانجام به سر  ،سر کرده ایکه به يادم داد که کاری را دادم رسيد و به امروز خدا رحم کرده 
  :برسان و اينست ماحصل اين تپ و ت5ش

  

  

  دل قصۀ اندوهِ 
  

  محشر گرفت ۀ و صحن داد  برباد  اـــــــلحظه ھ        ــا از دِل شب سر گرفتقصۀ انــــــدوِه  دل  تــــ

  ر گرفتاھا دَ ــتا کج  بين،  و تنم ـانـــرمن جــَ خ        ون نمودـديـــــــــــده را سيل سرکشم پھـــنۀ جيح

  عشوۀ زيور گرفتظ و واp به لف ــــــــریـــوھگ        ون گھرــــبه طينت چ  نظمی دوش آمد  در ميان

  ِت اختر گرفتھيئه نورش ـــــچيست آن نظمی ک        ليک دانی کيست اين ناظم و آن نظمش چـه بود؟

  فتربا زر گ  ھمش م،ــــکه بايد ھ را ھائی نکته         و گفته است  است" ناظم"ويش ــنک نام   گويمت

  حــــــِل  معـما  سالھا  در بر گرفت ِل ــــمشک« 

  ـــــــــــــامه  بر باpی کاغـذ آمد و لنگر گرفتخ

  انه شدــــــــــبيگ ــِر ـنوکـــــ  ـوـــکسی  کـ اخلف  باشد ن

  » شيری را کــه از مادر گرفت ادبــ ر جانش ــــــزھـــــ

...  

  ر گرفتر  سنگــــــان که ھـمرد، آن قصۀ مردانِ         قصه رابشنو نيک   زيزم ـــــــــگويمت  باری ع

  زر گرفت ـان  گشت  و زالِ رستم دستان  نمايــــ        بخاست ھامونف  افـغان  از ورای  دره و ـــَسيـ

  و ھم خيبر گرفت وزيرستان ومل،ــــــــدرۀ گــــ        ريز را از  دشت  و  واديھا زدودـــــلشکـر انگـــ

  ر و اکبر گرفتـ، اصغو ماتمسوگ   اينعرصۀ         دردآور شدست  ــهـچـــــــ و غمنامۀ ميھن قصه 

  ـر گرفتــــــو اکنون رونق ديگــبود و تار  تيره        ون  به  روز و روزگـــار ميھن خود بنگرمـــــچ
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  تا محور گرفت ز سطحکـ ر، ـنگـ  گويمت باری        يافت  پھنا و درازای ِمحــَـن واھیـگــــــــــر  بخ

  توانم نيز، بال و پر گرفت ردونــــر ازين گــــگ        محنتھای  ميھن کی رھم رنج  و  ــنجِ ـــاز شکــــ

  اين بر و آن بر گفت  ا،نيز آنجــــ ا، بوده اينجــــ        داشت زاران  رنگــنجھای زندگانی  صد ھــــز

...  

  ه باشد؟؟؟،  مھتر و سرور گرفتر چبھتر و برت        نگرکمتر و ابتر   ــــن،کـــ  ر و کھتر نگهنوکــــ

  حمر گرفتر و اَ ـــصفاَ  نه تنھا،  سود و اَ   بيضاَ         ول مجوــــــو، ابکم  و احـــاصغر و اکبر نميجـــ

  و دل آذر گرفت ـانـــــــپرآب گشت و ج ھا ديده        زاھای وطنـــــد مردم، وز عـــــاز حديث  و در

  که او لنگر گرفت  ائیر جــو ھ  سپاِه  شعر زی        ین  سودای غمگين  بگذرزيـــکـــ باشد  نآبھتر 

  ود و عنبر دامن مجمر گرفتر عگــ بود   خوش        ھردم خياليھا خوشستر ھم، ــدر جھان  شعـــــــ

  گرفت رـبعم ـا ــــــــــــکجھر د،دلھا را نوازباز        که خيزد از دل  و آرد خمار  ری شعـ  خوش بود

  خاطر ُمضطر گرفت تا   رت،رونق آرد صد کــ        تر بزدايد از دل بس سياھی و شقاق ــــــرِ شعـــــ

  کوثر گرفت نکھتِ  شور و مستی  زايدــــــــــفتا         دلھای حزين بردمد از ِعرقرحت ـــموج فـــــــــ

  پسر گرفتدامنم جَ  دیــــــجع  سودای  ازيند بع        "ردان شدمــتو سرگــــ مشکين   زلف از حديث"

  دروناناز  ھمتیــردون،  ـــگـــ تا رھی از حبس

  در گرفتژميتوان ا ي5، ــــــــخل  ریآ  ار  ھمت

  

  

  :نقل ميکنم بالتمامباختری را ناظم صاحب جناب  غزلآن   يل حسن ختامبسبر  

  

  ُمـعـِضلۀ افغانستان

  ــذ آمـــد و لنگر گرفتمشــکِل حــــِل معــــما ســـالـھا  در بـر گرفت       خــــامـــه  بـر بــاpی  کــاغ

  عـــالــم و دانـــا و عـــاجـــز نامه ای انگاشتيم       ســر بســر گـرديـد  و  آخـر شکِل  يک دفتر گرفت  

  راســـت  ميــگويـــــم نشاِن آدميت اُلفــت است       ورنــــه از انسـانيــت  کـــی  مـی توان باور گرفت

  افغان ز افغاِن دگــر       قــــوم افغان  را نشــايـد   خــويـش را  کمتر گرفت بــرتـــری ميجويــــد ھــر
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  بستن است و بردنـست، آزردنست و ُکشتن است       ھـر طرف را بنگری فــريـاد و شور و شر گرفت

  از مادر گرفت نــاخلـــف بــاشــد کســی کـو نـوکـِر بيگانه شد       زھـــر جانش بـــــاد شيری را کــــه

  بـز کشی در سنگ5ِخ کـوھـساران ُمشکل است       پــھلوان امــــروز بــــايــــــد اسـپ  تک آور گرفت

  بـــازِی قـــُـدرت مياِن زورمـــندان است و بس       وای بــــر حـــاِل وطــن کــز بيخ و بنيان در گرفت

  ــروختمدر خــانــۀ دل  آتــشی  افــــ  نـــاظــما

  آنقدرھـــا  ســــوختم  تـا  شعله خاکستر گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


