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 خطاب به دختر افغان

     

مشهور و بیحد  ، منظومۀ بسیار"آریانا افغانستان آنالین"و در صفحۀ امروز "افغان جرمن آنالین" در صفحۀ دیروز پورتال 

ً ، را خواندم، که به غلط "خلیلی افغان"سخن، استادان استاد  وایبلیغ و شی  قلمداد شده "کبرا نورزائی"به نام خانم و اشتباها

و  "بی نمک" بصرۀبا ت" ا"ولی آری قایآ فرستندۀ این منظومه به هردو وبسایت میباشد. آریا"ولی محمد "آقای  !!!است

 اینطور مینویسد: ،چوکات فرق منظومه باالیدر  "شانهحقک  "

 

 افغان نخطاب به دخترا                                                    »

 سروده ای از زنده یاد کبرا نورزائی                                                     

 محمد ولی آریا ستنده:فر                                                         

 آورد: ور میطو در داخل چوکات این

خطاب به دختران افغان" عنوان ابیاتی است که به قلم زن فرهیختۀ افغان، اندیشمند، حساس و پیشگام نهضت زن "

که نه تنها مربی و رهنمای گرانقدر زنان افغان در حیات اجتماعی بوده « کبرا نورزائی»در افغانستان، مرحومه 

و کشوری نیز بود. مگر آنچه از  یکه همچنان خود سمبول رشد و ترقی زن در قبول مسؤولیت بزرگ ملبل

 ....«ار منظومه سرائی داشته است بلکه کسوت نهفتۀ او تازه دریافته ایم که نه تنها قریحۀ پرب

 چند نکته هویدا میگردد: "بی نور و بی نمک"ازین تبصرۀ 

را به نام  روزگارو شعری بزرگوار و فخر ادبی س بسیار مشهور یک استاد دون تحقیق، مخم  ب "آریاولی محمد "ــ که جناب 

 ، که خالق و مالک منظومه است و هم به"استاد خلیلی" دوگانه؛ هم برست صریح و  شخص دیگری قلمداد میکند، که ظلمی

 بوده باشد. و شاعری هم گذشته ، از یک خم کوچۀ شعر، که گمان نکنم"کبرا نورزائی" خانم

و نام آن کس را تا  گمان بر هیچ کس پوشیده نمیماندبود، بیاز کسی دیگر می ،ۀ گهربیز و شاهگانــ و اگر چنین یک منظوم

 !!!باال میبرد "علیین اعال"

هست، که سبب هم از همین . است س""مخم  یک  ،د این منظومهند، که نمیداننک دارن  آنقدر در ساحۀ شعر مایۀ ت   "آریا"ــ جناب 

ک ن  ت  توان با چنین د. نمیفرمای نوش جانبند را یکسره  آندیگر  "مصراعدو "ند و نذکر میک "سه مصراع"فقط در  را یک بند

  ی را به میدان اندازد!!!ی بزرگاادبی، چه نازیباست، که کسی بیاید و ادع
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ً این ممن  م. کلیات بیت آن استشهاد نیز کرده ااز یکی دو  زیبا را سالها قبل خوانده و ضمن مقاالتیاندازه  بینظومۀ شخصا

در نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشاپور ــ  1۳۷۸را، که به کوشش آقای عبدالحی ِّ خراسانی در سال  "استاد خلیل هللا خلیلی"اشعار 

 چنین آمده است: ۲۲۹باز کرده و این منظومۀ گهرریز را از روی آن نقل میکنم. در پاورقی صفحۀ  منتشر گشته است، ،تهران

 «عنایت سراج که در نهضت نسوان مصدر خدمات مهم شده بود. 1بر روح پاک سرکارخانماهداء »

به بسیار نکوئی یاد میشود افغانستان ، که از وی در نهضت زنان میباشد ""زینب عنایت سراجمعلوم مراد ازین خانم،  راز قرا

همه  این برابر درنیز به هدایت اعلیحضرت ظاهرشاه  ،ینب ننداری""زسینمائی در شهر نو کابل به نام مسما گشتن و 

وی در راه زنان بوده است. قبر وی را زیارت کرده ام، که در گورستان مشهور ترکها در منطقۀ تمپلهوف بلیغ مجاهدات 

Tempelhof  به عمر چهل و نه  "نمزینب خا"به یاد دارم، از خواندن کتیبۀ قبر وی است. تا جائی، که  واقع شدهبرلین شهر

ده افغان  اً گور حدوداین گورستان پرجذبه و ملکوت نما را باربار زیارت کرده ام، که ضمن آن سالگی پدرود حیات گفته است. 

گور چند نفر از خانوادۀ سپهساالر اب کرده ام. ، حسآرامگاهِّ ابدی خود را یافته اند در سنوات مختلف درین قبرستانرا، که 

 :دور افتادم مطلب خیلیاصل از قبر شجاع الدولۀ غوربندی نیز در محوطۀ همین قبرستان موقعیت دارد. نان همچچرخی و 

هیچ  "افغان جرمن آنالین". اما از گشتم و غضبناک ندم، سخت متالطماخو "افغان جرمن آنالین"همین، که این منظومه را در 

گلۀ من شکایت و دسترس داشته باشد. ولی و ادبیات ه شعر و ادب ب که، چون در آن کسی در رأس کار نیست، شکایتی ندارم

در رأس  "جناب ولی احمد نوری"از آن سبب است، که فرد فرهیخته و شعرشناسی چون  ریانا افغانستان آنالین""آاز وبسایت 

 ، میباشند."ستاد خلیلیا"ت و اشعار استاد کابلزاد زمانه، سرسخت شخصی  و هواخواهان آن نشسته اند، که خود از طرفداران 

و تصحیح نقل ، کلیات استاد ۲۳۰ــ  ۲۲۹ ، از صفحاتعنوان گرفته است "خطاب به دختر افغان" خمس استاد خلیلی را، کهم

 میکنم: خلیلی افغان""تقدیم دوستداران شعر گهربار با شرح لغات مشکل، کرده و 

 

 خطاب به دختر افغان

سته تا چند؟ـای سروِّ روان، نَ      ـل، شکسته تا چند؟ـۀ گـای شاخ  ر 

 ـج قفس، نشسته تا چند؟ـدر کنــ      شت، خسته تا چند؟ـای مرغ به

 من بیارایــفس و چــن قــــبشک

 و بو نیست رنگ ،اغ امیدـدر ب      زندگی نکو نیست ،بی روی تو

 ست، که شمع آرزو نیست جائی      وای تو درو نیستـهردل، که ه

 ن مکـــن جایلب سیهدالـــدر ق

عیار تو، کـــار و  اخـــالق نکــــو، حصار تو بس      بــار تو بس مِّ

 ع به رهگــــذار تو بســاین شم      ــوی، شعار تو بســـرع نبــــش

 ور حـــق، برون آیــدر پرتو ن

                                                             

، که سالهای میدانم "عبدالحی خراسانی"از شخص  را لقبی ست، که از زبان ایرانیان بسیار شنیده میشود و این فارمولبندی سرکار خانم""ــ  ۱

 باشد!!! صورت گرفته "استاد خلیلی"از طرف خود  "سرکارخانم"عاً شک دارم، که ذکر سال در ایران زیسته است. من قط
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 چو شرر سبکعنان است رصتف        اروان روان استـــتو خفته و ک

 سرودخوان است ،ریـمرغ َسح      تخواب تو چرا چنین گران اس

 جای شو ازبر صبح است، تو نیز

 از توست ،انهـــبـــــام و در آشی      از توست ،بیرون و درون خانه

 رصۀ بیکرانه از توستـــاین ع      انه از توستــتا سر این زمسر 

مولــدر کن  رسایــ، تن مف۲ج خ 

 یدانمِّ  ،ائله، یک سرایــعیک       ا زرافشانـــت ،سندل ـــــاز ساح

 اش پنهانـــــــل سرا، مبـاز اهــ      غانـــــان افــــادر دودمــــای م

 ایچهره بگش ،انۀ خویشــدر خ

 وـمنوا شه ،هـــــا ساز زمانـــــب      وـــــرهگشا شـــره، گـتا چند گـ

 ال شوـــــبرم ،فتهــــــای راز نه      ونما شــود راهشناس و رهــــخ

 مایــــــــراز دل روزگـــــار بن

 ت ست چون موم دست کامروز به      ودک شیرخوار معصومـــــآن ک

 وم محکومــــــباشی تو به نزد ق      معلوم ،و شود نتیجهـــردا چــــف

 کج نهد کمی پای ،ر طفل توـــگ

 شریف است نصر پاک بساین ع        لطیف است برگ گل فل تو چوط

 است چشم و دل و دست او عفیف      است ۳ه ملت حنیفـــب ،وبمنس

 زیز خود ببخشایــــل عــبر طف

 ن قرین نباشیـــل وطــــــــبا اه      بین نباشیـــرو و راهــــا رهـــت

 اه ازان و این نباشیــــــــــــــآگ      همنشین نباشی ،امعهــــــج اــــب

 یطفل از پی تو چه سان نهد پا

 وهر توستـــگنج گ ،ار توـــافک      انه زیور توستــــــلم تو یگـــع

 وهر توستـــو ز جـــنور رخ ت      بر سر توست ،و تاجـعقل تو چ

 ها میاالیــور به رنگــــــــاین ن

 ای ت ست دشوارـــبق ،ارـــــبی ک      ز کارــدانی، که حیات نیست ج

                                                             

 ست. "گمنامی"کلمۀ عربی و در معنای  "ُخمول"ــ   ۲
 است. "راستکار"در معنای  "حنیف"است. و  "ابراهیم حنیف"است، که به روایت قرآن، پیرو  "دین اسالم"مراد از "ملت حنیف" ــ   ۳
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 حیف است به دوش دیگری بار      و نخل میدهد بارـــدستی، که چ

 میاسای ،رانــــــاز زحمت دیگ

 زان بادـــاز خ ،و دورــگلهای ت      هان بادـتا ج ،ل امیدــــــــنخ ای

 ضای آسمان بادـــوم قـــــــمحک      وان بادــازه و جـــت ،ار توـــافک

 ه، که بفشرد ترا نایـر پنجــــه

 

را بسیار مغلوط و ناقص نقل کرده  این منظومۀ آموزنده و بیدارگر آریا" ولی محمد "میدانم، که جناب د د و مؤک  قابل تذکر مجد  

داماست، که خدا نشان ندهد. مردم کابل  شعر روا داشته را برو جفائی   گفته اند، که: م 

 ظالم نجات بدهد!!! خدا از ظلمِّ 

ه و از داد را با این منظومه سر آریا" "ولی ومۀ فرستادۀ جناب توقع دارم، که منظجداً از خوانندگان شعردوست و شعرشناس 

 "نامی"ِّاین منظومه را به نام  "افغان جرمن آنالین"و چه شیرین و عسلین و نمکین است، که پورتال  هر نگاه مقایسه فرمایند.

 ؛فرمایدنشر می ،"افغان جرمن آنالین"خود؛ یعنی 

 ما شاء هللا بدین قد و باال!!!

 

 (۲۰۲۰مبورگ ــ دوم جنوری )ه
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