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خلیل هللا معروفی

غمکدۀ غربت ــ طومار بوسه
ماه پیش زمینه ای فراهم شد ،تا رخت سفر بربندم و رهسپار وطن گردم .عزم جزم گشته بود و ذهنم
آمادۀ سفر .بند و بست دیدن ها و بازدیدها را ترسیم میکردم ،که کجا و کجا بروم و اولتر از همه به
کجا .یک چیز قطعی بود ،که در زادگاهم ــ کابل نازنین ــ بمانم و تر و خشکش را یک بار دگر و
شاید برای آخرین بار از نظر بگذرانم .دامان باصفای "خواجه صفا" را زیارت کنم ،که بیست و شش
سال اول زندگانی اندرانجا گذشت و از آب و باد و خاک و آتشش سیراب شد .از سیرگاههای گذشته
های دور باز بگذرم و گذر "عاشقان و عارفان" را کوچه به کوچه و تنگی به تنگی و خانه به خانه
باز بینم؛ باز بینم ،که چه بود و چه شد و از بودش ،چه چیزی باقی ست .مگر گذر "چاه رهداری"
هنوز به همین نام یاد میگردد؛ آیا از درختان شنگ و پشه خانۀ "باغ قاضی" چیزی به جای مانده؛
جائی ،که بازیگاه ما بود و هرروز بعد از مکتب را همدرانجا میگذشتاندیم .به بازیهای رنگارنگی،
که معمول بود و یا خود نظر به شرایط مکانی منطقه اختراع کرده بودیم ،روی می آوردیم؛
رارک" میزدیم،
ُورکان" و "ف َ
ورک" میزدیم" ،د َ
"درختبازی" میکردیم" ،بندربُرد" میکردیم" ،سنگ ُد َ
"تیربازی" میکردیم" ،دنده کلک" میکردیم" ،توپ دنده" یا "میر بده ــ کان" میکردیم؛ و "توپ بازی"
و "ماته گکان" و "سنگ انداختن" و "سنگ جنگی" و "ماه باشی" و "برف جنگی" و "تخم جنگی"(با
سرجه خوردن" و "یخمالک" و "بُته بُته آمین" و "بَلکه" و ...همه در تیررس بازیهای
برف) و " ُ
روزمرۀ تمام طول سال قرار داشتند؛ بگذریم از "گدی پران بازی" ،که بازی یی بود سخت دلچسب و
در طول زمستان عمومیت داشت .از میانۀ این همه بازی ها ،تعدادی تنها منوط به منطقه بود و تعدادی
هم کابل شمول و بعضا ً افغانستان شمول.
بازدید مفصل از "خواجه صفا" و "خواجه روشنائی" و "قبر صوفی"(پیر اکرم خان) و "تخت شاه" و
"کته سنگ" ،تا قُلۀ "شیردروازه" در نظر بود ،که آیا پایها شیمه و یارا داشتند و یا این ،که از دور به
سر و روی همه دوردستها بوسه نثار میکردم ....
"شهدای صالحین" در نظر بود ،با "گر َدنۀ ُجبه" و "باالحصار" و "بُرج ب َجن ُجو" و زیارتگاههای "بابه
چل گزی" و "سه ا ُ ُ
غر" و "جابر انصار" و "زیارت خضر" تا "پنجۀ شاه" ....
و به "شهداء" نارسیده ،از "چارده معصوم" و زیارت "میان شیخ احمد" و "کوچۀ سنگکش ها" و
"چشمۀ چکان" تا خود "کاسه بُرج" ....
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دورترها؛ باغ بابر مد نظر بود ،که شنیده ام ،تجدید بنایش کرده و از آن نزهتکدۀ عالی االعالئی جور
کرده اند و باغ باال و ....
کوچه های قدیم کابل همه زیر نظر بودند ،از "سه دکان عاشقان و عارفان" تا "کوچۀ ُچقُرک" و "کوچۀ
قاضی" و "کوچۀ حضرت ها" و "کوچۀ قاضی" تا "خرابات"؛ ...و "دیوان بیگی" و "گذر ُ
شت ُرخانه"
و "شوربازار" یا "سنگتراشی" و "هندوگذر" و "آهنگری" و "تخته پل" تا "دروازۀ لوری(الهوری)"
و "چمن حضوری"  ....و ازین طرف "میانجی" و "گذر مالغالم" و "گذر باغ نواب" و "گذر سردار
جانخان" و "بابای خودی" و "کتابفروشی" و "پخته فروشی" و "تیلی گذر" و "مرغ فروشی" و "کاه
فروشی" و "توپچی باغ" و "چارباغ" و "منده ئی" تا مکتب جلیل قدیم "حبیبیه" و "پل باغ عمومی" و
"پارک زرنگار" و ....
و "کوچۀ َمصلی ها" و "کوچۀ اچکزائی ها" و "سه دکان چنداول" و "سرای ُزغال" و "چنداول" و "سید
مرد" و دامان "باله جوی"(باالجوی) و "باله قال"(باالقلعه) و  ...تا "قلعۀ هزاره ها" تا "گردنۀ کوره
گاه" و دامان "گندنا" و "پل هارتن" و "گذرگاه" ....
در همین گیر و دار بند و بست بود ،که طبع هم چیزکی مثل غزل بیرون داد ،که قرار بود در همان
وقت و در آستانۀ سفر پیشکشش کنم ،که به یکباره شرائط تغییر کرد و پالن سفر بهم خورد .اینک
همان منظومه را ،که به تاریخ  12می  2015سروده ام ،رؤیت میدهم:

غمکدۀ غربت
طاقتم طاق است یارب ،زین غمستان میروم

میروم من ،میروم ،از َجـور هجــران میروم

داستان ُ
غــــــربتم از حد و َمر دیگر گذشت

میروم زین غمسرا ،زی ُملک افغان میروم

درد دوری از وطن جان و تنم فرسوده است

با دل و جان میروم ،با سوز و ارمان میروم

تیره روزی را نگـر ،کز روی جبر روزگار

بوده ام اینجا؛ کنون با صد دل و جان میروم

نیم عمرم بیشتر ،در هجرت و غربت گذشت

عمر باقـــی را گــــرفته ،سوی جانان میروم

نای هستی گشته از ُملک دل و جان دور دور

هــــــردو در بر میروم ،سوی نیستان میروم

نا ُخدای عمر هردم در غم موج است و موج

بایـــدم دل را به دریا ،سوی طـــوفان میروم

تار و پود پیکـرم گوئی ز جان بگسسته است

تا نفس باقی ست ،طـــرف آن گلستان میروم

نیمه جـــان و نیمه تن؛ اما به صد شوق تمام
گــر "خلیل" ما نشد ،من میروم ،هان میروم
(خلیل معروفی ــ برلین 12 ،می )2015
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شاید عمری ب اقی باشد ،تا باز بند و بستی بکنم و قدمگاه آن همه جایهای کابلجان را ببوسم؛ ولی دم
نقد میخواهم تمام محبتم را در طومار بوسه پیچیده ،به خشت و گل وطن و خاصتا ً زادگاه نازنینم نثار
کنم؛ و به سنگ سنگ و چوب چوب و خارخار و خس و خاشاکش .آنچه را در هیئت قصیده تقدیم
میکنم ،ماحصل یأس و اشتیاقی میدانم ،که همین امروز  27می  ،2015از طبع نوآموزم تراویده
است:

طومار بوسه
ِ
وطن! کـی دشت و دامانت ببوسم

قدمگــــــا ِه غـــــــــزاالنت ببوسم

به کـــابلجان روم پایــــان و باال

مرنجـــــــان تا به پغـمانت ببوسم

سهاک و شیوه کی ،بینی حصارت

قـالچــــــه تا به خـــمدانت ببوسم

ت حاجی
ت مس ِ
ز غارو تا به دش ِ

زنخــــــــــــــــدان بیابانت ببوسم

گــــــذرگه ،چلستون ،داراالمانت

بساتیـــــن و گــــــــلستانت ببوسم

ز کابل چون روم با سوی پروان

سرایخـــــــوجه  ،کهستانت ببوسم

روم در سمت باال ،سوی سالنگ

چــــریکـار ،تا به خنجانت ببوسم

پل خـمری و خــــانابات و بغالن

مزار و هــــــــم بدخشانت ببوسم

ازین سو سر کشم ،تـــا رود آمو

وزان سو ،گـــوزگـــانانت ببوسم

ت هـرات و جانب غـور
روم سم ِ

هـــــــریــرود و سجستانت ببوسم

به ملـک نیمروز آرم ،یکـی روز

زرنگ و کنگ ،کمال خانت ببوسم

زنم سر سوی قلب کشور خویش

سر چشمه ،غـــــــ ِـرستانت ببوسم
ِ

به پــای بامیان آرم فــــــرو ،سر

هیا ِکـــــــــل هــای ویـرانت ببوسم

کشم سر سوی بست و قندهـارت

ــــــــــــــارستان رمـانت ببوسم
ان
ِ

ازین سو میــــروم ،سوی جنوبی

وزان سو خوست و ځدرانت ببوسم

به پکتیکا چه جنگلها ست ،یا رب

صنوبـــــــر ،سر ِو بستانت ببوسم

ز ننگرهـــــار زیبا ،گنــج نارنج

کنــرهــــــــا ،تا به لغمانت ببوسم

شوم زی دره هـای مست و شاداب

ـــــرستانت ببوسم
تگــــــاب و کا ِف ِ

ز غــزنی تا به وردگ ره نوردم

نــــــــوردم ره ،که میدانت ببوسم

ز لوگـر چــرخ خورده تا کلنگار

سجــــــــــاونــ ِد درخشانت ببوسم

به کابل بازگـــردم ،از سر صدق

فضای زنــــــــــده وانانت ببوسم
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ب بوست ،زادگــاهـم!!!
کنم سیرا ِ

زمینت ،تـــــــا به کـیوانت ببوسم

"خلیل"ِ ما ،اگـــــر از ِشیمه افتاد
چـــاک گـــریبانت ببوسم
خــودم
ِ

شرح لغات و نامهای خاص:
در منظومۀ اول:
ــ َمر :کلمۀ عربی ست و در معنای "اندازه و شمار".
ــ شیمه :نیز کلمۀ عربی و اصالً در معنای خوی و طبیعت است ،مگر در دری ما آن را در معنای
سست و بیحال
"زور" و "قوت" استعمال میکنند .چنان ،که گویند "خمیر هیچ شیمه ندارد"؛ یعنی بیخی ُ
است و خاصیت الستیکی و کشش ندارد .یا گویند "فالن پهلوان خیلی شیمه دارد"؛ یعنی بسیار زورآور
و پُر انرژی ست.

در منظومۀ دوم:
ــ مرنجان  :تپۀ مرنجان
ــ "شیوه کی" و "سهاک" و "بینی حصار" و "قالچه"(قلعه چه) و " ُخمدان" :نامهای قریه هائی ست،
که بالفاصله از دامان کوه "شاخ بَ َرنت َی" شروع شده و بالترتیب تا نزدیک چمن حضوری میرسند.
غارو :مراد از "تنگی غارو"
ــ دشت حاجی" :دشت حاجی صاحب پای منار" و مراد از "شیخ سعدالدین انصاری" ست ،که زیارتش
بعد از "دشت پای ُمنار" قرار دارد.
ــ گذرگه :مراد از "گذرگاه" است
ــ بساتین :جمع عربی "بُستان" ،که مخفف "بوستان" است
ــ ُکهستان" :مخفف "کوهستان"
ــ چریکار :مراد از "چارکار" است.
ــ خانابات :خاناباد(خان آباد)
ــ گوزگان :نام قدیمی والیت "جوزجان" ،که "جوزجان" معَّرب آن است و در تاریخ "گوزگانان" نیز
گفته شده است.
عرب "سکستان" و "سکستانه" است ،که امروز به نام "سیستان" یاد میگردد.
ــ سجستانُ :م َّ
ــ سر چشمه :مراد از "سرچشمه" و اصل آن است ،که در ابتدای "هزاره جات" قرار دارد.
ــ ُ
غرستان" :غرجستان" ،که امروز به نام "هزاره جات" یاد میشود .در کتب تاریخ کلمۀ "غرستان"
ــ یعنی "کوهبند" ــ بیشتر به کار رفته است" .عبدالواسع َج َبلی غرجستانی" ،که از سادات آن والیت
و شاعر نامدار قرون ششم ــ هفتم بود ،از همانجا برخاسته است ،که دیوانش مفصل است و باربار
چاپ شده است.
سمه" میباشد.
ــ هیاکل :جمع عربی کلمۀ عربی "هیکل" است ،که به معنای "بُت" و " ُم َج َّ
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ُرمان :در عربی "انار" را گویند؛ چنان ،که "یاقوت ُرمانی" گویند.
ــ کافرستان :نام قدیم "نورستان"
ــ ُخست :مراد از "خوست"
ــ چرخ :منطقه ای در "والیت لوگر" است ،که "سپهساالر چرخی" و اوالده اش ــ "غالم نبی خان
چرخی" و "غالم جیالنی خان چرخی" ــ از همانجای برخاسته اند .البته "چرخ" در مصراع متضمن
مراد از " َدور" هم هست" .غالم جیالنی خان چرخی" ،که برادر "غالم نبی خان چرخی" بود و هردو
از کارداران بنام اعلیحضرت امان هللا خان غازی بودند ،در زمان اعلیحضرت نادرشاه در برلین ــ
پایتخت المان ــ زندگانی میکرد ،که در همینجا درگذشت و در قبرستان مشهور و مجلل تُرک ها در
منطقۀ "تمپل هوف ــ نیو ُکلن" برلین مدفون گردید.
سجاوند به خاطر دو عالم مشهور
سجاوند" دو منطقۀ مشهور در والیت لوگر است و " َ
ــ کلنگار و َ
اسالمی خود" ،ابوالفضل محمد بن ابویزید طیفور سجاوندی" از قرن ششم هجری در علم "قرائت" و
"محمد بن عبدالرشید حنفی سجاوندی با ُکنیۀ "ابو طاهر و ملقب به سراج الدین(چراغ دین) از فقهای
بزرگ قرن پنجم هجری ،که هردو از "سجاوند" برخاسته اند و آثار بسیار دارند .در آن زمان "غزنه"
بسیار وسیع بود و "سجاوند" هم از ملحقات "غزنه" بود.
ــ زنده وانان :تلفظ گفتاری از "زنده بانان" است ،که بالفصله بعد از "چمن حضوری" قرار دارد و
"مکرویان(مایکروریان) اول" همدرانجا ساخته شده است.
بوس :مراد از بوسه و بوسیدن؛ چنان ،که "بوس و کنار" گویند.
کیوان :ستارۀ مشهور ،که در عربی ُ
"ز َحل" گویند.

و دو تذکـــر الزم دیگر:
ــ در منظومۀ دوم بعض کلمات و اسمای خاص در هیئت گفتاری کابلی آورده شده است.
ــ در مقدمه تعدادی از بازیهای اطفال "عاشقان و عارفان" معرفی گشته است؛ امیدوارم ،که فرصت
دست دهد ،تا همۀ آنها و به مراتب بیشتر از آنها را تشریح کنم ،تا گوشه ای از فرهنگ ورزشی و
بازی اطفال آن زمان و آن منطقه روشن گردد.
ــ متعاقبا ً از گذرها و کوچه ها و محالت کابل کهنه از "کوره گاه" تا "خرابات" نام برده شده است ،که
همه در دامان جنوبی "کوه شیردروازه" یا "کوه خواجه صفا" قرار دارند.
(خلیل معروفی ــ برلین 27 ،می )201۵
(و انتشاریافتۀ صفحۀ  28می  2015پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان)
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