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 2018سپتمبر  24برلین ــ                                                                                   خلیل هللا معروفی

   

 یادداشت"

جهت  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2014از صفحۀ هشتم اپریل  "فدائی هروی"استقبالیه از غزل استاد 

 تقدیم میگردد: "آریانا افغانستان انالین"نندگان ارجمند مطالعۀ خوا

  

 استقبال از غزل شیخ الشعراء

"فدائی هروی"استاد   

 

 "فدائی هروی"الشعراء استاد  شیخ

  "فدائی هروی"الشعراء،  غزلی بیحد عالی از استاد سخن و شیخ "رزمندگان" ت  وبسای امروز، هفتم اپریل  ۀ در صفح

 با مطلع ذیل نظرم را جلب کرد:

ق سالوس بهارــــر دلــــا باشد به زیهنقش   

 تا که بزم آرای گلشن گشت طاووس بهار
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نگ و ت ز نتوان انکار کرد، چون قافیه راریش هرگ، که از شهوا"استاد فدائی"صرف نظر از زیبائی خاص این شعر 

ه ک ،مایلم اماکه اندر همین قافیۀ ضیق و محدود، باری طبع خود را بیازمایم. در اول  ،تنگ  تنگ دیدم، کوشیدمبل 

 غزل آبدار استاد فدائی را عیناً نقل کنم:

 

 افسوس بهار  

 بزم آرای گلشن گشت طاووس بهارنقشها باشد به زیر دلـــــــق  سالوس بهار      تا که 

 ـع  فانوس بهارشمــــــــ ،اللۀ آتشزبان شد      رنگ و گلشن تیرهست ا وسعت صحرا ز بس تنگ

 ناموس بهار ،چه ها را تا کند از پردۀ عصمت برون      ننگ دامان طبیـــــعت گشتهنغ

 رف معکوس بهارح ،شدد      راهب دیر چمن ر  تا که ناقــــوس مذلت را به فــــریاد آو  

 ابوس بهارــــک ،ــۀ بیــــدادمیفشارد پنجـــنغمۀ آزاد مرغــــــــــــان چمن را در گلو      

 ز قاموس بهار ،شد در مکتب هستی شاد نتوان زیستن ای دل کــه درس آرزو      محو

 س بهارهای تازه جاسو رچه دارد مژدهـبا ساکنان باغ جز نیرنگ نیست      گـ اششیوه 

 اینچنین و فرصت است گر بهار زندگی این

 افسوس بهار ،وای افسوس بهار، ای وای

           

نوآموز این خودآموز و  ، از طبعو ضیق ین مناسبت و از همین خاستگاه فشردهه همکه ب ،نشیده ایآن ست ا و این

 برخاسته است: ـ خلیل هللا معروفی ـ درویش

 کوِس بهار

 وس بهارـبر ک ،ـامدۀ ایـ  ــــــــزند سازن حلق  ناقوس بهار      می ،یکدمنوا چون گشته  بی

 به استقبال و پابوس بهار ،ردمـــتنگ      میروم هـ چــون فتاده تنگ   ،حلقۀ اسباب گیتی

 سینه، مأیوس بهار اک  ـپهنۀ نیسان نساخت      نیستم هرگــز ز چ صفای ا،ُمرادم رر ـگ

 پتنوس بهار لطـف  چنین بوده همیشه،  این      رنگ هست گلشن رنگ ،در طبیعت تا ببینی

یروس بهار رگ کروب و و   رگ  ُگل میتپد از درد  بیدرمان  شوق      گشته تا آغشته با م 

 ست، بر اوراق قاموس بهار همچنین بوده      و عشوۀ سرشار اوستاین همه از فیض عشق 

 ـاموس بهارـاز پستان  ج ،م دزدانهـــکیمم      یمن شعر خوش تا سر زند از طبع ناساز  

 ملموس بهار موی  ربان روی و ــدل      تا نشد قـ مغزفد از گکی بش طبع شعر و شاعری

 زیب و مأنوس بهار ،دائی"تا شده طبع "فتاده است      فست من نگر بیحد عقیم اسُ  نظم  

 ر  سور  "خلیل"ــــاز خاط ،نشد بازیهارنگ

ه و توس بهار ،د پرتا فشان   ز الل و قـــــر 
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 شرح لغات:

"خواننده و نوازنده"  است، اما در عمل آن را برای "ساز کننده" در معنایظاهراً کلمۀ زیبای دری و ــ "سازنده" 

ه زبان ادبی ک ،و به وفرت استعمال میگردد، در حالی یار. این ترکیب زیبا در زبان عامیانۀ کابلی بستعمال میکننداس

در همین مفهوم مروج دری   کابلی  "سازنده" دری، آن را به کلی فراموش کرده است. "معیاری"  غلط اصطالح   هو ب

گی و دیرپائی   لغات و اصطالحات در در زبان بزرگان متقدم ما نیز رائج بوده است. درین باره در مقالۀ تحقیقی    "س ر 

شته، منتشر گ "آریانا افغانستان آنالین"در همین سایت  ز ...""به کهنۀ خود بسا، که ضمن سلسلۀ زبان عامیانۀ دری"

 به تفصیل سخن رفته است.

ب  کلمۀ عربی و  ــ "جاموس"  است. "گاومیش" معرَّ

 .اندبازی  اصطالحات پربازی یا قطعه سور و الل و قره و توس،رنگبازی و ــ 

 
 

 (2014برلین ــ صبح هفتم اپریل هللا معروفی ــ  خلیل)

 

 

 

 

 

 


