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 8102وری رفب 6برلین ــ                                                            روفیـهللا مع خلیل 

 

 :یادداشت
 "آریانا افغانستان آنالین" 8102جنوری  01 در صفحۀنگارگر را  استاد "ِشب و روز و سال و ماِه زمین"مقالۀ 

. انداخته بودم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ا پیش نگاشته و درکه ساله خواندم و به یاد مقاله ای افتادم،

همان  م ُپشتِ در آرشیف مقاالت. لیل گردیده بودگر تحدی فزیک و به شکل از ُبعِد علمِ  "زمان" در آن مقاله موضوعِ 

لی، همین مقاله به حیث پیک و گری برخوردم و بهتر دانستم، که قبل از نشر مقالۀ اصیمقاله میگشتم، که به مقالۀ د

یدرِ ب  
 .نشر گردد 0

اولی معنون  .میکنم "آریانا افغانستان آنالین"ارجمنِد  ۀهم؛ یعنی به دنباِل هم، تقدیم خوانند ست، که هردو را پیِ ا این

نشر  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" 8106مبر نو 82 که در صفحۀ، "زندگانی ــ افسانۀ حیات سرودِ "است به 

 .آنجا 8119می  88 ــ صفحۀ "ما زمانی پیش از جهانِ "گردیده است و دومی 

 
 8102وری فبر 6معروفی، برلین ــ . خ

 

 :مقالۀ اول

 سروِد زندگانی ــ افسانۀ حیات

کابلزاد زمانه ــ  تر از استادِ  را شاعرانه "زندگانی" ،سرایان و دری گویان گر از دریدی کس هیچشاید 

تمثیل نکرده باشد؛ و اگر کرده است، من نمیدانم و شاید  ،خود "ِباغبان و خزان"ــ در ترانۀ " خلیلی افغان"

 !!!نخواهم بدانمهم 

 مد  دو  بُود، غیرِ زندگـــــــــــانی ن  

م ش ماتم م ش ُسور و یک د   یک د 

 زندگی چیست و زندگانی چیست؟؟؟

باالتر از آن گام  "زندگانی"یابد؛ ولی  می در را "خود"را دارد و خوِد  "خود"آن است، که کس  "زندگی"

توان از همه و همه چیز  آیا می. گرداند می" خود"شامل آن  ،رد، چون دیگران و ماحول را نیزاد می بر

 گونه و حکیمانۀ کابلیانِ  زندگانی کرد؟؟؟ جواب من به گفتۀ مثل "خویشتِن خویش"و  "خود"و تنها با  ُبرید

 :رساند را می "جمعی"مفهوم " زندگانی"چه  است؛ چرا؟؟؟ "نیک نی و صد آسا"، اصیل

                                                           

 
ــ کلمۀ دری ست، که زبان عربی نیز آن را عیناً از خود " علیم"و " عمید"و " وحید"و " دوید"و " خرید"و " نوید"ــ بر وزن " برید"ــ  

خطۀ در آثار قدمای  ".پوسته رسان"یا " پوسته چی" و به اصطالح امروزه،" نامه بر"و " قاصد"و " پیک"ساخته است؛ و در معنای 

 .ه را فراوان مییابیمناپذیر ابوالفضل بیهقی ــ این کلمــ اثر فنا" تاریخ بیهقی"چون  ،ماعزیز 
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 !!! اجتماعی ست "زندگانی"ست،  فردی "زندگی"اگر 

دو  ،"دری زبانِ " انندِ مبه  ،ور و پیش و آشنا و شناختۀ ما، در هیچ زبان د  درک کرده اممن تا جائی، که 

را از  "زندگی"در زبان دری . نندک فرق نمی را ازهم" زندگانی"و " زندگی"ۀ مختلف و متفاوِت مقول

  ،"زندگان"، و مراد از "زندگان"را از " زندگانی" و( "مرگ"ــ مقابل  لوژیکامقولۀ بی)گیرند می "زنده"

است، که باهم در تعامل و داد و ستد اند و در ارتباط  "و ماحول و محیط ایشان مجموعه ای از انسانان"

 (.مقولۀ اجتماعی)دائمی

هر فرد، منحصر به خود همان فرد است و از همین زاویه است،  ذاتِ  ۀ اجتماعی در حد  مگر همین مقول

دانست، چون داد و گرفت هر فرد با و در اجتماع،  "فردی"نیز میتوان  "فرد"را برای  "زندگانی"که حتی 

ییلی و های تخ برویم سر اصل موضوع، که پرداختن به جنبه حاال و. ربط دارد "فرد"منحصراً به همان 

 .ست "زندگانی"شاعرانۀ 

کند،  زندگانی می "گذشته"سالها پیش ضمن مقاله ای نوشتم، و به تفصیل هم نوشتم، که انسان در زمان 

د، همه در زمان نمایخود دارد و درک می حیطِ خود و اجتماع و م هستی و کیانِ  چون آنچه را در تار و پودِ 

ست، که هر  رد و زودگذریزمان بی نهایت خُ " حال". ه اندرشته و بافته و ساخته و پرداخته شد "ماضی"

در  "حال"پس . گردد می "گذشته"، تسلیم داده شده و جزِء "گذشته" به تحویلخانه و انبارِ و هر لحظه آن 

وجود ندارد، ولی نیامده و هنوز  "آینده". است "گذشته"ی از زودگذربیحد و  امر جزِء الیتجزا تِ واقعی  

وجود الواقع  فیپس آنچه  .پیوسته است "گذشته"م به همان د   گردد، در همان لحظه و "حال"وقتی بیاید و 

 :توان گفت، که است و از همین سبب می "گذشته" به دارد، مربوط

 !!!کند زندگانی می" گذشته"انسان در زمان 

غیر  امرت اقعی  و ام  ااین سخن ولو در نظر بعض کسان تا اکثر کسان، در هیئت پرادوکس هم جلوه کند، 

کنم،  احساس می" گذشته"را در  "زندگانی"هستم،  "زنده"که  ،من ــ من نوعی ــ همین لحظه .ازین نیست

ک و محسوس است،  بناءً !!! چون تا چیزی واقع و ماضی نشود، قابل درک و احساس هم نیست آنچه ُمدر 

و " گذشته زمانِ " را تا دامانِ  "حال"منۀ کار خود، دا انسان برای آسانیِ !!! "گذشته" مربوط است به زمانِ 

 !!!پندارد می "حال زمانِ "کشاند و همان را  می "گذشتۀ قریب و بالفصل"بالخاصه  

ت تخییل کار بگیر هگشتتخی ل اندر عالم اگر به  مانند صحنۀ تمثیل و فلم " گانیدزن"م، سراسر یو از قو 

شود، که در مغز و حافظۀ  و ترانه و افسانه ای نمیجز داستان و سرود  "زندگانی". گردد م میسینما مجس  

، که ست ست، افسانۀ زندگانی آنچه در ذهن باقی. الحجر منقوِر فی ؛است هر انسان حک و منقور گردیده

 ها، زمانه استادِ  "ِباغبان و خزان" با همین دید برویم و داستانِ  .نماید میهرکس جلوه  پیشکم و بیش در 

این را از نظر بگذرانیم و ببینیم، که  ــافغان  خلیلیِ " میخواند، ابتداءً  و قسمی، که خودـ ـ "هللا خلیلی خلیل"

م  ممتاز  استاذِ   :گذارد عجاز پیش روی ما میإن، سخن را با چه ز 
 

 
 

 زانباغـبان و خـ
 

 باغـبان افتاد      لرزه بر نخـــــــــــــِل نوجوان افتاد رعشــــــــــه در دستِ 

 آوازۀ خزان افتادد      بـــــــــــــــــــــاز ـــــــــرابی به بوستان افتااضطـــــ

 ــــرانگون شدـفـزعارغـــــــوانزار 

 باغـبــــــــان خون شد دِل مســـرورِ 
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ستنددل  مرغـــــان  بــــــاغ  را    بلبــــــــــالن رخت از چمــن بستند      خ 

 ر و بــــــــــال نشـــــــاط بشکستند      دِر شـــــــــــــــادی برویشان بستندپ  

 یک یک از آشیان جــــــــــدا گشتند

 ــوا گشتندـبینــزار و محـــــزون و 

 وی و ها نکنندـــــــــــانی و هُ ن نوا نکنند      پرفـشبعد ازین در چمــــــــــــ

 به پا نکنندانجمـــــــــــنها دگـــــــر    و صدا نکنند     شــــــــــــور و آوازه

 شاعــــــــــــــر باغ را نوا شد پ ست

 ــــــر شکستــسپه ساِز این بزم را

 خوش ِبساطی داشت هسبز ازچمن ــــــــــــــۀ نشاطی داشت      سرمای باغ

 ــــــرخ اختالطی داشتســــ با گلِ  ـــز انبساطی داشت     نیــ باغــــــــبان

 واژون کرد ــــــــــریزان ِبساطبرگ

 دگـــرگون کردـاغ را ـِعـشرت بــــ

 دلفـــــــــــــــــــــگار را ماند مِ باغ صحن مـــــــــــــــــزار را ماند      مرد

 ماندـــــــدار را ماند      برگــــــــــــــــریزان شرار را جگــــِر داغـــــــــــ

ــــــــــــــــرمنِ ! آه  گل زد آتش به خ 

 بلبل زد شعــــــــــــــــــله در آشیانِ 

 غلتید می ـزهسبـــ رخشید       سبـــــزه بر روی یاد آن شب، که مــــــــاه می

 خندید ـــــاط میـــبوسید       باغـبان از نشــــــ ــه میـــــــــف بنفشــــباد زلــ                          

 ماهـتـــــــــــــــــابی و نوبهاری بود

 ـرفه روزگاری بودبــــــــاغ را طـــ

 اه  نورانگیزـــو مباغ  مشکــــین و باد مشــــک آمیز      چــــــرخ سیمین 

 لبریز ،باغبانــر عیش ِعـشـــرت خیز       ساغـــــــــــ خـــوش نسیم شبانه

 کاشت ر چمن میتخم هر گل، که د

 ُحسن و عشق برمی داشتمن رــخ  

 کرد بوستان می کرد      باغبان سیـــــــــــرِ  رخ عیان می شام چـــون مــاه

 کرد بان می ایهــــل و اللــــه سکرد     از گ تکیه بـــر شاخ  ارغــــوان می

 گفـتند ـــــــــانه میـفـســـــ آبشاران

 گفـتند نه میتـــــرا بادهــــا خــوش

 صبــــــح چـــون آفـتاب سر می زد      باغـبـــــــان دست  در کمر می زد

یـ  از  می زد      تاجی ب ر دامن از بهــــــــــــر کار 8رانـم  ض 
 به سر می زد 

 او جــــــــــــوان بود و آبشار جوان

 باغ سرمست و نــــــــــوبهار جوان

 وبهاری داشت      آرزوهــــــــــــای  بیشماری داشتدل ما  نیـــــــــــــز ن

                                                           

 است" ریحان"یا " گل نازبو"کلمۀ عربی و در معنای ( "همزمان"و  "شخکمان"بر وزن ")ضیمران"   ــ   
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 خـــــــویش اختیاری داشت شاد و مسرور روزگـــــاری داشت      در کفِ 

 کــــــــه نوجـــــــوان بودم آه آن دم،

 بوستان بودمسرِو این تـــــــــــــازه 

 ا سرار استُپر ـــهه به تـــال به ال ت      است ی چه طــــرفه طومارزندگانـ

ــــا چه سحـــــرآثار است      حــــل  این  راز سخت ُدشوار استع  این مُ   مـــ 

 ما ازین زندگـــــــــــــــی چها دیدیم

 ـرازها دیدیمــو فــــــ چــــــه نشیب

 و پرفـشانیها ـــــــــــــــایک دمش گـــــــــــرم نوجـــــوانیها      آرزوهـــــــ

 ناتـــــــوانـــــــــیها      ناامیـــــــدی و سرگـــــــرانـــــــیها دمش وقـفِ یک 

م زندگـــــــــــــــــانی نبود  غیِر دو د 

3یک دمش ُسور
 و یـــک دمش ماتم 

 ا سیرابــــه ــا باز و اللههــ شود شاداب       غـنچهباغ  باِر دگـــــــــــــــر 

 هــــا مهتاب زهـــــــــابد به سبـــــــــــرد تاب       باز تبنفشه گیـــ باز زلـف

 بلبـــــــــــــــــــالن باز نغمه آغازند

 ـــــار پردازندـکــباغـبـــــــــانها به 

 نچۀ ترـــــــــاغ غـب ِبِشگـــــــافـد بهسحر       ـــــر بارها نسیمِ لیک اگــــــــ

 ی کند از سرــــان زندگبیمر     گـــــر جهــ4ــــــارها ر بیاید بهــــــــــــگــ

 ـــزین بوستان شدیم شدیمما کـــــــ

 ـــــــزان شدیم شدیمپایماِل  خــــــــ

 

 (ختم ترانه)

 
ــ  "محمد هاشم امیدوار هراتی"ه ــ گردآورند "خلیلی افغان"ــ  "هللا خلیلی دیوان خلیل" 028تا  079صفحات )

 (0340ری تهران، سال طبع چاپخانۀ حید

  
 

 (8106نومبر  82خلیل هللا معروفی ــ برلین ــ  )
         

 

                                                           

 
 .داریم"  ختنه سوری" مشهور   که در ترکیب  است؛ قسمی، " جشن"و " خوشی"ر معنای به واو معروف، کلمۀ دری و د :"سور" ــ   
 
 ."بیشمار"و  " بی حساب"؛ یعنی "بیمر"است و " شمار"و " حساب"کلمۀ دری و در معنای ( به فتح اول و تخفیف دوم")مر"ــ   


