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اقبال الهوري

خطاب به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
پادشاه افغانستان( )
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سـایـــۀ تـو خـاک مـا را کـیمـیاست
ای قـبــای پادشاهی بر تــو راست
سطوت تو ملک و دولت را حصار
خـسروی را از وجــود تـو عـیـار
تخت " احمد شاه " را شأنــی دگـر
از تـو ای سرمایــۀ فـتـح و ظـفــر
از دل و از آرزو بـیـگانـــه بــــه
سینه هـا بـی مهـر تـو ویـرانـه بـه
آبگـون تـیغـی که داری در کـمـر
نیــم شب از تاب او گــردد سحــــر
مـن چه گـویـم باطن او ظاهر است
نیک می دانم که تیغ "نـادر" است
از فـقـیـری رمــز سلطانـــی بگـیــر
حرف شوق آورده ام از مـن پـذیـر
گـرد ایــن مـلـک خــدا دادی نگــــر
ای نگاه تــو ز شاهــیــن تـیـز تـــر
چیست آنچیزیکه میبائیست و نیست؟
این که می بـیـنم از تـقدیـر کیست؟
روز و شب آئـیـنۀ تـــدبـیـر ماست
روز و شب آئینۀ تـقـدیــــر مـاست
چیست فردا؟ دختر امروز و دوش
با تـو گویم ای جـوان بخت کوش
گـرد او گـردد سـپـهــر گـرد گــرد
هرکه خود را صاحب امروز کرد
دوش ازو ،امروز ازو ،فردا ازوست
او جهـان رنگ و بـو را آبروست
مرد حق سرمایۀ روز و شب است
زانکه او تقدیر خود را کوکب است
چـشــم او بـیـنــای تـقـدیــر امـــــم
بـنـدۀ صاحب نـظـر ،پـیـر امــــم
مـا همه نخجیـر او نخجـیـر نیست
از نگاهـش تیز تـر شمشیر نیست
حادثـات انــــدر بـطـون روزگـــار
لــرزد از انـدیـشـۀ آن پخـتـــه کار
چون پدر اهــل هنر را دوست دار
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بــنـدۀ صاحب نـظـر را دوست دار
سخت کـوش و پـردم و کـرار زی
همچو آن خـلـد آشـیان بـیــدار زی
این مقامی از مقامات عـلــی است
می شناسی معنی کرار( )2چیست؟
نیست ممکن جز به کراری حیات
امـتـان را در جـهـان بـي ثـبــات
سـرگــذشـت آل عثمان را نگــــــر
از فـریب غـربـیـان خونـیـن جگـر
در جهان ،دیگـر عـــلـم بـرداشتند
تـا ز کــراری نصیـبــی داشـتـنـــد
همت او بــوی کـــراری نــداشت
مسلم هـنـدی چــرا میدان گـذاشت؟
گــرمــی آواز مــن کـاری نکـــرد
مشت خاكـش آنچـنـان گردیـد سرد
ذکر و فکر "نادری" درخون تست
قـاهــری با دلـبـری در خون تست
سـر کار از هاشـم و محمود گـیـر
ای فــروغ دیــــدۀ بـرنـا و پـیــــــر
4
حـــق ز تـیـغ او بـلـنـد آوازه گشت
هم ازآن مردیکه اندر کوه و دشت( )
عصر دیگــر آفـریـدن مــی تــوان
روز ها ،شب ها ،تپیدن می تـــوان
صد جهان باقیست در قـرآن هـنـوز
انــدر آیاتـش یکـی خـود را بـسـوز
عصر او را صبح نــــوروزی بـده
باز "افغان" را از آن ســوزی بــده
از جـبـیـنـش دیـده ام چیـزی دگــــر
ملـتی گــم گـشتۀ کــوه و کـــمـــر
حـــق ز تـقـدیـرش مــــرا آگاه کرد
زانکه بود اندر دل من سوز و درد
کـار و بـارش را نکــو سنجـیـده ام
آن چـه پـنـهـان است پـیـدا دیــده ام
زیـر پــای او جهان چــار سوست!
مــرد میدان زنــده از هللا و هـوست
می توان سنگ از جــاج او شاست
بـنـده یـی او دل به غـیرهللا نه بست
تـهـمت ساحــل به ایـن دریــا مبنــد
او نگـنـجـد در جهان چــون و چند
چون ز روی خویش برگیرد حجاب
او حسابست ،او ثوابست ،او عـذاب

** * **

 -1کرار به حمله کنند .حیدر کرار یکی از القاب حضرت علی (رض) بوده است.
 -4منظور شاعر از اعلیحضرت محمد نادرشاه در مبارزات نجات افغانستان از غائلۀ  1121کابل می باشد.

 2از2

