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 2019 جنوری 7 ــ برلین                                                                                 هللا معروفی خلیل

 

گرفته و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2014مارچ  28از صفحۀ را  یمنظوم" ـ"منثور ـمطلب  دست  

 . مگر پیش از آن:سپارممیانا افغانستان آنالین" "آریخوانندگان عزیز  به دست

 2019سال نو عیسوی و میالد مسیحائی را با صفحۀ  ،"جهان متمدن"ه ای، که تقاویم لحظهفت روز تمام گذشت از 

کشوده و فصل نوی را در صحیفۀ روزگار و شمار روز و هفته و ماه، باز کردند. چنان، که رسم ابنای زمان است، 

، "کابلی م  عربی و ث  "زیبای مناسبت نعمتی را آرزو میکنم. آرزوی من برای فرزندان آدم و به اصطالح من هم بدین 

 سالمت  عقلاست:  ۀ سادهمتمکن در دو کلم ،"بنی بشر"

 (2019جنوری  7)خلیل هللا معروفی ــ برلین، 

 

 بیابانش ،آسا فلکسا دیده ام کوه و بهشت

 رو بلخیاقتفاء از یک قصیدۀ حکیم ناصر خ س
 

 
 

فراوان سروده  دائ)مسعود بن محمود یا مسعود اول( قص استاد منوچهری دامغانی در مدح سلطان مسعود غزنوی

 است، از جمله قصیده ای بدین مطلع:

 که مشکین کرد آفاقش ،سمنبوی آن سر زلفش

 عجب ن ی ار ت ب ت گردد ز روی شوق مشتاقش

سرو  بلخی، در عین وزن و بحر مگر با اندک تغییر حکیم ر دری، م اوستاد دیگر شعو سالها پس از او، مسل   ناصر خ 

 در قافیه قصیده ای را با این مطلع انشاد فرمود:

 سامانشچه بود این چرخ گردان را که دیگر گشت 

 دند خوبانشـــرید  ب  ــامۀ زربفـت به بستان جـ
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ل در کابل، جهان  مغ  ، نائب الحکومۀ شاه"خانظفر"دعوت  حدوداً شش قرن بعد از او، وقتی صائب اصفهانی به

لدآسا ه  تمامشش ما بسر برد، قصیدۀ مشهور خود را در وصف کابل  ،و بلکه رشک خلد برین ،در همین شهر خ 

 آغاز کرد: ننازنین، چنی

 و دامان کهسارش شرتسرای کابلع   !وشاـخ

 که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش

سرو، و با کمی تغییر در قافیه آمده است. سه قرن بعد از بحر منوچهری و ناصر خ   این قصیدۀ صائب هم در همان

ز، حضرت سعدی، قصیدۀ هللا خلیلی، به یاد تربت شیخ شیرا ، خلیلی افغان، استاد خلیلاد زمانهصائب، استاد کابلز

ائی  سر داد: این طوررا  بیحد غر 

 دریائی، که پیدا نیست پایانش وــجهان باشد چ

 ث موج غلتانش، مصائب جوش طوفانشحواد

اندازه حظ  میبرم و در برابر صالبت آنها از خود میروم، روزی نیست، که دیوان یکی از  که از اشعار قدماء بی ،من

بزرگان را ورق نزنم. خواستم به اقتفاء از همۀ این بزرگان چارگانه، چیزکی به نام منظومه یا شعر منظوم بسرایم. 

، قرار دهم. "آنش"به عوض  را"آنت" تغییری در قافیه وارد کرده و مخاطب را واقعاً مخاطب؛ یعنی اصالً میخواستم 

سرو و استاد خلیلی، مهابت خود را بر منظومۀ من تحمیالً نمایان ساخت. و این ،مگر مثلی ست ا که قافیۀ حکیم ناصر خ 

 ده ام:سرو ،"افغانستان" ،امهای جاناالتر از ببجان برابر و بل وطن  که در وصف ،ه ایقصید

 

 بیابانش ،آسا دیده ام کوه و بهشت فلکسا
 

 نام و ع نوانش نشان و و و شان دای شوکتـفــوطن این مأمن مردان، سر و جانم به قربانش      

 الم را ب س ود از جوف  انبانشـــسنجیدم      متاع هـــردو عا عشق ــــدستار  او بوشۀ ـبهــــای گـــ

 یا سریر دین و ایمانش ان را کجــا وــدل و جکه بستایم سر  مویش       ــم ترازی را،ــــیابـ نمی

 سام نَریمانش ،ــــری شد رستم زال و دگــــز احوال یل و گ ردش      یک فرمود فردوسی،خوش  چه

 ز دستانش ،امی و زال  زرــم نــــتن رستتهمــکیشش      ن بر صولت و ــــردان وطــبنازیدند گ ـ

 بیابانش ،بهشت آسا و سا دیده ام کــــوه و خاک عنبربیز      فلــک و گردعجب خوش خطۀ زرخیز 

 ز یاد روی  جانانش ،ــافلظه ای غــــهوا و حال میهن را چه آرم بر زبان، ای دل؟      نبودم لح

ــلد بیزد فصل  نیسانش وی  ــکه بخـــدا داند، چشم افغان است       ور  ــن کهـوای دلکش کابل، ـه  خ 

یرونرم تابستان ـفضای گـ ن ک بادیکی دم       رــه ،شود او س   از سوی پغمانش ،چون می وزد ،خ 

 ز پروانش ،ــدیسعــ ادبود حضرتـــهمتا      به اوج ی بیر  ـخـوش گفتا "خلیلی"، اوستاد شع چه

 شانش در و وصف در ،ها گفتهقتر بود این ویشم      که الیبر میهــن خ ،میبرم رامن این تمکین او 

 *به قربانش" سر و جان را چه مقدار است، تا سازمبینم       چیزی نمی ،ــربتشار تـــــــزاوار نثـ"ســ
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 رد  سخندانشو شهم رــشع اخ  ـــک مار  ــمع هشد      ستادصد ا   ستاد  و ا   ،دانش مای  ــلی" آن ه  ــ"خلی

 چندان  آن باشد به دیوانش دوصد چندان و صد      اورچه میدمد از و ه حریر شعر و نظم و نثر

 دامانش وبطن  شد تاش خسته جودو صدر   ازکه ما را َخست       ال  ـــر این خطۀ بدفـــچه آفتها مگ

 گریبانش اکـــدای اشک چشمان و همو چـفــک بسپردند      ــریبانش دریدند و به دست اشگــــ

 مشکلهاست آسانش و ،لمشک ها شود مشکل      دوصد آسان بود آسان سان وها شود آ لچه مشکـ

 اد ا یوانشــــب نسا باد ب ستانش، فلــــک َوشسم      اشد:این ب صدق ز روی روز و شب ما بهدعای 

 لد  رضوانشـــاندر بهشت خ   ،ــنوطـ َرزم و با آزرم      که آسایدقــوم باَور همت ی ای !را خــــدا

 :ین باشدهم ،ـور "خلیل"  ماـای قلب  رنجــــدع

م لک   از بیخ و ب نیانش ،وا شود که روی  بخت  م 

 

  ر:ـتذک  

النظیر،  سعدی شیرازی قصیده ای سرود عدیم ل  شیخ اجهللا خلیلی، به یادبود از  زمان ما، استاد خلیل بی همتای اعرش

در سفارت ایران بدین مناسبت که  ،هـ ش ضمن احتفالی1331که مطلعش در باال آورده شد. این قصیده در ثور سال 

 قرائت گردید. "سرور گویا اعتمادی"جناب ادیب مشهور وطن، از طرف ر شده بود، ئدادر کابل 

 27که در  ،این قصیدۀ استاد خلیلی را ، از همین قصیده است.ناً تضمین شدهم  ت ]*[ که در منظومۀ این درویش تیبی

چاپ اول  شش عبدالحی خراسانی، مطالعه کرد.هللا خلیلی، به کو ن در کلیات اشعار استاد خلیل، میتوابیت سروده شده

 مورد استفادۀ من بوده است.   ــ تهران ،"بنیاد نیشاپور"مربوط به  "نشر بلخ" ،1378سال از  ــ این کلی ات

 

 

 

 بیابانش ،فلکسا دیده ام کوه و بهشت آسا
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