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  خراب مھتاب و خواب قرِص 
  

  وت کی ميبرد خَ کايْ ــــَـاز عشق هرَ مَ        وک پالوی ماتَ ـــــــريزه گ  هرِ ستا

  ودمم شَ ـــھم ،مــــيک دم به پيشبيش از دمی نيست        بيا ی بيا که زندگ

  

"ذانطــــــــــنـِز کلۀ مُ   

  !!!:ــ را بشگافيم "بيتیچار"بيائيد که اول به اول ھمين دوبيتی ــ و باصط*ح غلط 

را ھمه ميشناسيم و ميدانيم " وکايت کی ميبرد خَ ــَـاز عشق هرَ مَ  و   ک پالوی ماتَ ــــــريزه گ هستارِ "بيت اول يعنی 
کرده و بگفتۀ استاد مسلم  شده است و آنان که چار پيراھن بيشتر پارهکه از زبان مردم ما باربار و به تکرار شنيده 

دان زبان دری و از مفاخر سرزمين اوستا از اُمّھات استادان و از اوستادانِ ــ که  "ابوالفضل بيھقی"دری  سخنِ 
زندگانی کرده  "کابل جان"و باصط*ح امروزيان  "حضرت کابل"ميباشد ــ در  "افغانستان مقدس"مبارک خود ما 

ــ يعنی روِی خدا " خدای پجات"ولی آنانی که نشنيده اند، لطفاً و . اند اين بيت را حتماً از زبان ِکه و ِمه شنيده اند
دوبيتيی ميباشد، که بيت دومش ھمين دم از آرشيف  "ِنصف برابر"کنند که اين بيت جزء و بلکه را ديده و قبول 

ماروفی "مردان ھم  گشته است ــ و می بينيد عزيزاِن بجان برابر که در ھمين صبحِ  "ديليت"ذھن و حافظه ام 
  ھا را استعمال ميکند؟؟؟"کمپيوترچی" اصط*حِ لغت ميپراند و  "صايب

  !محترم ماروفی صايب

و بيت دوم اين دوبيتی به يادت نيامد، حافظه ات رفت ــ  ــ يعنی که نافِ قد نداد  حاG که حافظۀ بی پير و کمزورت
  سرت باد ميکنی؟؟؟ ه چه خاکی را ب

 !!!يعنی که از ِگل جور کردديدم که ماروفی صايب ھم خود را کم نياورد و بيت دومش را از خود جور کرد ــ 
باG که از نظر خوانندۀ ارجمند گذشت، ... شايد ھمين دوبيتی در ھمين شکل و صورت و ھيئت و کس نميداند، 

ماروفی "صورت بيت دوم بر سبيل اجبار از طبع  در ھر!!! ؛ خدا داندعام گردد زبان به زبان بگردد و روزی
نباشد،  "شاعر"و اگر  يک ِشنگ شاعر ھم ھست "ماروفی صايب ما"تراويده است، چون چنان که ميدانيم  "صايب

  يعنی چی؟؟؟ "رماعِ "خو حتماً ھست و نپرسيد که  "رماعِ "

تبديل شده باشد و ازين سلک کلمات مبھم را که در اصط*ح  "ميم"آن به  "شين"ی که "شاعر"يعنی " ماعر"
  :مث*ً . ره استعمال ميکنيمحاوَ نامند ھميشه در زبان مُ  "لھمَ مُ "

  :دير تر رسيد ميپرسيمــ وقتی در خانۀ ميزبان نان 
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  »ک نداره؟؟؟رَ مثلی که نان مان دَ « 

  :ــ يا چون بخواھيم چيزی را حتماً و باGجبار باGی کسی بقبوGنيم، ميگوئيم

  »!!!خوریمون نداره، بايد بُ چون « 

  »!!!، بايد ُبرینگو مونو چون « 

  »!!!، بايد ُبُمریه نمشناسمنومو چون « 

انند و حتی مپس نمي "ائيلرعز"صادق می افتد و در حد کسانی که از  "ائيلرعز"ت البته مثال آخرين در حد حضر
از  اGترر بخته بَ يک پُ " يعنی چی؟؟؟ "ُپخته بر"و نگوئيد که  !!!تر ھم ھستندباG "ُپخته بر"از آن حضرت يک 

ازين  نحسزمانۀ ھمين و در  "!!!!ائيل ھم قبض روح ميفرمايدرعزو ارادۀ کسی که بدون حکم "يعنی  "ائيلرعز
  !!!!!!دنبسيار زياد ھم سراغ ميگرد "اوغانستان"مظلومی بنام  لکِدر مُ  "چوچه خورھا"و " چوچه خوران"سياق 

  فرسنگھا فاصله گرفتند؟؟؟ "ِده"از  "درختھا"که گپ در کجا بود و به کجاھا کشيد و عزيزان ميبنيد 

  مثلضرب الھمان يعنی که 

  »ِده َده کجا و درختا َده کجا؟؟؟« 

  )ه در کجا و درختھا در کجا؟؟؟دِ (

  مصداق يافت؟؟؟

ديدنش روح و بنويسم؛ مھتاب جھانتاب که امروز صبح کيفش را کردم و از " مھتاب"اص*ً ميخواستم راجع به 
ــ يعنی  "ناطنز" ن طنز و منرِ نميدانم که خوابم پوره شده بود و يا اينکه ھمي! نميدانم. تازه گشتو مشام جانم  روان

. ، ديدم که شعاع روشنی در ديوار افتاده است"از َخو خيستم"که  ــ باعث گرديده بود، "بی يال و بی ُدم"ھمين شير 
به معنای واقعی و معمول و معقوِل دری خود ما و نه بر وجھه ای که  "از جای بلند شدم"از جای بلند شدم ــ 

و ديدم که در طرف  ؛ماھتاب را ديدم "تابه مانند"مدور و  و قرِص و سر جای نشستم ــ  ايرانيان معمول ميدارند
خردترک و ــ يک دانه ستارۀ !!! چپش در فاصلۀ چند قدمی ــ البته چند قدمی آسمانی و نه چند قدمی خود ماھا

ن بود که آن بيت عوام ھما "ستو پرتوافشانيدر تUلؤ "، " لغتپرانھا"خوشنمای و روشن ھم ميدرخشد و باصطلح 
  :ما بيادم آمد که 

  وک پالوی ماتَ ـــــــريزه گ  هستارِ 
  وکايت کی ميبرد خَ ــَـاز عشق هرَ مَ 

که زبان مردِم  کردم ــ اقرار بزبان و تصديق با قلبذعان کردم ــ يعنی آفرين بر زبان عاميانه فرستادم و اِ ھزاران 
وابش را ھم ديده خو اھل خبرت ند، که زبان ادب و ادبياتيان ميکو بيان عوام ظرافتھا و کيفياتی را درک 

ره حاوَ اصل زبان، زبان مُ "ــ گفته اند که  "زبانشناسان"ُمعاصر علم زبان ــ يعنی َجـّيـِد و ھمينکه علمای  !!!نميتواند
زبان "و  "ان نوشتهزب"و ھرگز و ابداً عبث نگفته اند که  راست گفته. ، واقعاً که راست ھم گفته اند"و گفتار است

زبانيست بسيار جديد، ُمستحَدث و به تناسِب عمر ھم پنداشته ميشود ــ  "زبان ادبی"ــ که  "زبان تحرير"و  "مکتوب
خانه زاِد  که چوچۀ "زبان مکتوب"را نگر که ھمين  زمانۀ ماو عجائب و غرائب !!! زبان گفتار در حکم ھيچ

  !!!!!!!!!!!!!بيچاره نيز "زبان گفتار"ند؛ حتی بر است، بر ھمه چيز حکم ميچ* "زبان گفتار"

  

  !!!خير و س"متبه ـــنز آينده، تا طـــ

  

*********  

  :اتتذکــــر

ای عاميانۀ کابلی نوشته زبان خوشنمھيئت ، که سطور باG آميخته با توجه گرديده استميقيناً خوانندۀ ارجمند ــ 
  :خود فرمود "نی نامۀ"گ ــ ھشت صد سال پيش از امروز در ، که حضرت خداوندگار بلخ ــ موGنای بزرشده

  ھر کسی کو دور ماْند از اصِل خود
  باز جويد روزگــــــــــاِر وصِل خود
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و صفير و نفيِر له و قصه و حکايت و شکايت گِ  دور مانده ايم، "افغانستان"ما که از نيستاِن  يعنی
  !!!!!!!!است "نيستان"از ھمان ، "نای"چون ما 

ده است، که اين بار برخ*ف عادت از شرح اصط*حات عاميانه توجه فرمو بازھمنوشته ھايم  خوانندۀ گرانقدرـ ـ
  چرا؟؟؟و نپرسيد و ندانم  منصرف گشته ام

" وھمدمم شَ  ،مــــبه پيش بيا جــــانا      ا که زندگانی يک دو روز اس  بي"بيت دوم را در اول در شکل ــ 
ورنه بر  .داً صورت دومی خطور کرده در دلم تخت نشست و ھمانش را معنون ساختمسروده بودم، مگر بع

  :سياق حالت اولی اين طور مينوشتم

  وت کی ميبرد خَ کايْ ــَـاز عشق هرَ مَ     و   ک پالوی ماتَ ـــــريزه گ  ِرهستا

  وھمدمم شَ  ،مــــبه پيش جــــانابيا که زندگانی يک دو روز اس       بيا  

  

  


