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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

   )ھفتممقالۀ ( 
 
  
  

       دپلوم انجنير خليل هللا معروفی                                                                  
 ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٧برلين، 

  
  
 

  َهيَ مِرتـُف چـخواب اصحاب کھ
  َهيَ مِرتُــور قــــآب دريای شـــــ

  
يک زمانی ــ در گذشته ھای بسيار دور ــ که مدح و مديحه سرائی و مداحی مود روز بود، شعرای بسيار بزرگ 

در " مبالغه"از ھمينجاست که صنعت . باينددست بدين فـن می بردند و می کوشيدند، گوی سبقـت را از ديگران بر
اند و يا " بنی آدم"شعر زاده شد و شاعـران آن قـدر در مبالغه اغـراق کردند، که کس ندانست که ممدوحان ايشان 

؟؟؟ به چند بيت  از قـصيدۀ معروف ظھير فاريابی نظر افگنيد که در وصف قـزل "ذات اقـدس و اليزال خداوندی"
  :جوقی ، سروده بود ارسالن ، شاه سل

 
ِنه کرسی ف  دـزل ارسالن دھـِ        تا بوســـه بر رکاب قـک نھد انديشه زير پای ــلــــُ

َّـــات  بپرد ھـــزار سال  ــــباالی کائنـــــ  دـ وھم تا ز جنابش نشان دھ ـمرغـ      سيــ َ
ُذرد تا زمام ملک  ُـــصد قـرن بر جھان گ َ   دـران دھـحبقا چو تو صِـال در کفبـ       اقَ

  
 حق آن دو "مداح فـطرتم نه ظھيرم نه انوری"اين شعر را بجای خود بگذاريم، که شاعـری ديگر با سرودن مصراع 

حاال اگر اين چند بيت را يکجا با بيتی که عـنوان . شاعـر مداح را به اصطالح ايرانی روی کف دستشان نھاده است
ًاال تراويدۀ طبع سرشار کدام برادر ھـزارۀ ما ميباشد ــ  در کنار بيت آتی که در مدح و  مقاله اش ساخته ام ــ  که احتم

  :ثنای خداوند تعالی سروده شده ، بگذاريم  
  

   صفحه بشمارم  و  سر انگشت       که تر کنم     ر کافی نيست   ـرا آب بحــــــکتاب مدح ت                   
  

يت را برای کسی خارج از فـرھـنگ ما و بيگانه از نظام  شعری زبان دری ، باللفـظ و فـرض کنيم که اين چند ب
ترجمه کنيم ، چه حالتی برايش دست خـواھـد داد؟؟؟ من ميگويم، که اين فـرد بيگانه از فـرھـنگ و فـرھـنگ شعر 

 در مرتبۀ خداوندی قـرار را العياذ با" خواب اصحاب کھف و دريای شور" ِ "شاعـر"و آن " قـزل ارسالن"دری ، 
خواھـد پنداشت، نعوذ با بلند " پيامبران الھی"را بمراتب باالتر از " دو" و يا که حد اقـل ،  منزلت اين. خواھـد داد

 ).ص(تر از عـيسی و موسی و حضرت سرور کائنات محمد مصطفی 
ايشان بود و از ھمين " دام روزی" سرائی قـصۀ قـدما و پيشينيان را لحظه ای ميگذاريم کنار ــ که شعر و مديحه

  .طريق آالت خوان از زر ناب و ديگدان از نقـرۀ خام ساخته بودند ــ  و سراغ احوال امروزيان ميرويم
ُفـرض کنيد که کسی از تاريخ معاصر افغانستان و از جنگ و جھاد افغانان و جان نثاری ھای مجاھـدان راستين و 

ران و صدھا ھـزار رزم آور غـيور افغان و از قـربانيان جھاد و از شھداء و قـربانيان سربکف ما و از شھادت ھـزا
در سيخ  و خاده "و " رقـص ھای مرده و زنده"و " ميخ بر سر کوبيدن ھا"جنگ ھای کابل  و قـتل و کشتار افـشار و 

  ی رھـبران تنظيم ھای جھادی وو کارروائی ھا... و "  جنگيدن ھا با ھمه کس برای تثبيت قـدرت"و " درکشيدن ھا
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 قـوماندانان ملی و غـيرملی و ضدملی و قـھرمانی ھای واقعی ملت افغان و فـتح و نصرت و ظفـری که نصيب ايشان 

بلی؛ . شوروی در افغانستان، ھـيچ اطالع نداشته باشد" سرشکستۀ"سخت فـضيحت بار قـوای ِگرديد و از شکست 
قھرمان ملی "و " حافـظ استقالل افغانستان"و " فاتح کابل"و " سرخيل ميدان"اگر چنين کسی پيدا گردد و برايش از 

ممدوح فـردوسی "و " مقاومتاسطورۀ "و " ابرمرد آزادگان"و " شمس ايمان"و " ابو مسلم ثانی"و " افغانستان
قـرار " رانس بين المللی مسعود شناسیـکنف "قـصه کنيم و ويرا در جريان.... و " ستارۀ درخشندۀ تاريخ"و " زمان
 آلودگان  ِو صدھا بيانيۀ مطنطن" مسعود شناسی"عـلم و حکمت و فـلسفۀ و " بنياد مسعود"و باز برايش از . دھـيم

 درست و نادرست و موزون و ناموزون را در زمينۀ آن ريز و درشت و  شعـرھای ، حکايت کنيم و خرد و کالن
نما و نيم تنه و قـد و تصوير و تمثال  ھـزاران عکس  ،  بخوانيم  و اين را گذاشته"کذائیمعـبود "و   "ممدوح خيالی"

و عـالوه ايش نشان بدھـيم آن شخص را بر" رنگی" ايرانيان ه گفـتۀ سياه  و سپيد و رنگه و بده قـده و صد قـدۀ 
"ھـزار و يک شب"برھمه، ده ھا و صدھا و بلکه ھـزاران داستان  ، چه تصوير و  مسعـود را در حضورش  بخوانيمِ

 بدست خواھـد آورد؟؟؟" آمر صاحب شھيد"تصوری از 
   :من ميگويم که
و " و مائو تسه تونگ" فـيدل کاسترو"و " چه گوويرا "ريخ را سراسر فـراموش خواھـد کرد ؛ اين شخص تا

را يکسره خواھـد " اسکندر مقـدونی"را و حتی " ناپليون"و " ِروباه صحرا"و " شارل دوگول"و " مارشال تيتو"
قـصه ھای عـيسای مسيح و موسی و يد بيضاء و ابراھـيم و اسماعـيل و اسحاق و يعقـوب و يونس و آل . گذاشت

نعتيه ھا و منقـبت ھا و روضه خوانی ھای مکرر و ھـزار درھـزار را . عمران را نيز به طاق نسيان خواھـد سپرد
آمر صاحب "و کوتاه سخن که ازين کارھا را بسيار خـواھـد نمود  و دل در گرو . نيز از سر بيرون خواھـد افـگند

شھيد "امگاه  آن خـواھـد شد ، جبين بر آستان آرــ " پنجشير شريف"ــ خواھـد نھاد ، رھـسپار ولسوالی پنجشير " شھيد
فـقـيری  خواھـد پوشيد، قـرص جوين و ) ٢(خواھـد گذاشت ، دنيا و ما فـيھا را فـراموش خـواھـد کرد، کند " برحق

آب دريا را خوراکه و نوشابه خـواھـد ساخت، روی زمين و خشت گلين را تشک و بالشت خود خواھـد گردانيد و 
عالوه بر اين کارھا و کارسـتان ھای ديگر ، بـر گذشتۀ خود ھـزاران . تخـواھـد گش" احمد شاه شھيد"مجاور بارگاه 

ُو ھفت پشت ياران و ھمتباران خود تــف و لعنت خواھد فرستاد ، بر ھفت پشت خود افـسوس خـواھـد خورد  و ... و ِ
 :  خواھـد گفـت خاک عالم بر سر خود باد خواھـد کرد وبه دندان گزيده و ھزار و يک بار باآلخره انگشت ندامت  

  

فـيض "و " بھشت رضوان"و " آب بقاء"و از اين " چشمۀ شفاء"چرا پيشتر ازين ، از اين « 
  »غافـل بوده ام؟؟؟؟... و " بی پايان

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :توضيحات 
  ".من است"تلفـظ عاميانه از " َهيَم"و " بحر"منظور از " دريای شور"است و " پينکی"مراد از " رتُـچ " ــ١ 
  رويشاندرازيست که د و کھنه، درشت و کرشتعـبارت از پالسپارۀ " رند"و " سند"و " جند"بر وزن " کند "  ــ٢

  . تن کنند       به 
 


