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 تبصرۀ نویسنده:

شود به هزارمین سال وفات رابعه بلخی نخستین سخنسرای زن در  به صورت تخمینی مصادف میمیالدی  ۲00۷سال 

 .زبان دری که به حکم برادرش حارث به ُجرم عشق بزرگش به بکتاش، در حمام قصر کشته شد

شام عرفان به بزرگداشت از مقام ادبی رابعه بلخی محفلی داشت نهایت جالب و ارزشمند با به همین مناسبت بود که 

 گردانندگی آقای ولی پوپل. 

محتوی و اشعار ناب شان مقام شامخ ادبی رابعه را ارزیابی  درین بزم معنوی قلم بدستان و شعرای افغان با مضامین پُر

چهار پاره که شرحی از زندگانی کوتاه  ۀگونه را ستودند. اینجانب نیز شعری داشتم بسروده های او کردند و زیبایی های 

سخنسرای ارجمند است به خدمت تقدیم میدارم  آناینک این شعر و نقاشی ام را که ترجمان احساسم به  بار او بود؛  اما پُر

 رض ادب حامد نویدع با .که امید است مورد پذیرش خوانندگان ارجمند قرار گیرد
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https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Naweed_H/h_naweed_ba_monasibati_hazaromin.pdf


  
 

 

 5از ۲

 دوشینـه باز دختــر مـــه از فراز چرخ  بعــد از هـزار سـال و گذشت زمانـه ها

 اشكــي همي فشـــانـد به دامان شهر بلخ  بـــــا یـــاد بیگنــــاهي فـــرزانه دختري
 

 نـه داشت قصه  راز زمانه راـیـدر س  بلخ كهن خـموش و از آن اوج دخت مه 

 سانه راـاف ه هـــزارـگفت خاُمشان مي  ز ـر خفته نیـخشت سالخورده آن شه هر
 

 اي چرخــبـي ثباتــي زمان و فتنه ه وز  از دوره هــاي اعظمـت و فـر باستان

 بس خاطرات خرم و بس قصه هاي تلخ  از عشق  پارسائـي و جنگ و ستیزه ها
 

 كعب و باغ درختان نظاره داشت بركاخ   ه ز آسمانــد و مـار بُ ـهـشـــــام خوش ب

 پاره داشتـدان ماهـصـد ماهتاب رشك ب  گمان بنشسته بـود دختري آنجا كه بي
 

 ودــار بـروردگـپ ۀوـوه جلـكو شـــمح  نـل و نگهت چمسرمست از شمیم گـ

 ودـار بـه سراي بهـرانـه او تـك یگوئ  بگشوده لب به وصف طبیعت چنان ز شوق

 

 ه هاـواي شاخـه نجـاده گوش بـي نهـگاه  سوسن و سنبل قلم به كـف عشقگاهي ز

 رام ستاره هاـه خـبگشوده چشم دل ب  رـن كاخ شعـاق نگاریـراز طـگه از ف
 

 ي همي دمیدـاپیـــمهتاب نـور عشق پ  ه هاي درختان به سبزه هااز الي شاخــ

 ل امیدـر آن گـُ ـاره گـظـك نـــم فـشـچ  سن بوستانـه  حُ ـتـفـریـوان فــدخت ج
 

 گوش اوـه واري بــداي سـم سـآمد ص  ود كه ناگه در آن سكوتـوه بـار جلسرش

 رده هوش اودانست كیست از كف وي ب  یدـپـرب تچون نیك بنگرید دلش از ط
 

 وي باغـود سـروان بن سپید ـبر توس  المان كاخ اوـز غ ــیرده پــبكتاش ب

 راغـه گیرد ازو سرو كرد سوي باغ ك  زدن گرفت رـرغ طرب به سینه او پم
 

 ر كه چیست؟ـمگ یآیا مقام خویش ندان  ه!ـعـب زد و گفت: رابـیـخود نهلیكن ب

 را ببین كه كیست؟ رو و اوتو از تبار خس  راي اوـاز ب یدهــزاست دل بـآیا س
 

 ار استـمـشـیـرا بــالم تــغانند او م  ـرده ایست به درگاه قصر توبكتاش بــ  

 ي چه كار است؟ـار غالمآیا ترا بـــه ك  و بسي در هواي تو ـلخخت شاه بـو دُ ت
 

 ه بـاغ حرم رسیدوانگه كه آن سوار بـ  اخ شدور ز ایوان كــن را بگفت و دُ ای

 رم تپیدكه دلش الج در شور شد چنان  هـعـب رابـدر قل یرـرار دیگـاما ش
 

 مگر؟ توچشمان  واب بهآیا كه نیست خ  چه آنجا ستاده یيگفتا كه چیست؟ بهر

 زخوردن و خوابست و سیم و زرر مرا خوشت  ن پاسداریمو ای هره دارمتا كه پـگف
 



  
 

 

 5از 3

 استمر و وفـه مهـقـلن اسیر حـكـیـل  رده ام به نگاه هاي دیگرانهرچند بــ

 استمالم شمــك غـیـدر راه صدق ل  ر افسري كنمــدر روز كارزار اگ
 

 رو بسوي خوابگاه خویش گه نمودوان  گشت رابعه و لب فرو ببست اموشخ

 كشید به زلف سیاه خویش يهم یدست  آرزو به دل صد یال در سر وبا صد خ
 

 زندگیست ا خود بگفت عشق چه اسرارب  جوان تا سحر نخفت تخگـاه دُ آنشب ن

 كشور دل اصل بندگیستچون خسروي ب  ني مذهب و نژاد مرز دین شناسد و ین
 

 گاه رابعــــه تابید از سپهربر خوابــــ  ارــوبهـشان نـاب زرفـتـردا كه آفـف

 عشق و سرود مهر ۀسرمست از تران  نازي به چهره داشت وان تبسمخت جدُ 
 

 زار با سرورــُرخ گل رگشود ب یچشم  اغ دیدسوي با شعف و از جـا جهید ب

 خورشید غرق نور روشناي از خنده ه  اـه هه و چشم بنفشـق اللـیـقام عـج
 

 برـرد از او خـیـه گبكتاش را نیافت ك  باغ شد و هرطرف بدیدچون رابعه ب

 رــم دم دگــاخك یدارــــه پاسـآیـد ب  خود بگفت كه چون شب فرا رسدلیكن ب
 

 اوستم یاـا هـر و وفـر بند پـاس مهد  نـان منست و لــیـك مـدار جـاو پاسـ

 اوستم یاـچنین به تمن راـه چـرنو  زد استـایدلم كار دانم كه مهر وي ب
 

 ود دور گـــردنماین حلقه تنگتر بشــ  دام م زـا رهـني بكنم تهرچند توس

 زنم ر افالك پراز بــبر بال عشق ب  در قفس و لیكـاده ام انـتـا آنكه درفـب
 

 ي تنیده استتار و پود عالم هستدر   ه قدرتـدا با چـور خـگر كه نباري ن

 ل سركشیده استوسبزه و گ رنگ حیات  عشق اوست كزین خاك تیره فام فیضاز 
 

 وشته اندن دم كه سرنوشت من اینسانشا  غالمم به برده اي رچهدر راه عشق گ

 سرشته اند ه جانمب كاینسان شرارعشق  نور دمیده روان مـخاك طد زشای
 

** * ** 

 فزود ي همينج معانـن به گـسخ دـقـن  چندي گذشت و رابعه هرشب زفیض عشق

 سرود دل را همي ۀبا هر ترانه نغم  زل آبدار خویشـر ناب و با غـبا شع

 



  
 

 

 5از 4

 ردي و از غایت ادبلیــــكن به پاس مـ  ز عشق بزرگي به سینه داشتبكتاش نیـ

 بوي داشتت روي ل سكوت حرمت ُمهر  ع سراپا همي گداختو شمـبا آنكه همچ
 

 د روزگــارـدیـا و ز تهـنه هـتـفارغ ز ف  هـعـاش و رابر و بكتـار دیگـد بهـآم

 غصه بر كنار راوت و ازشاداب و پر ط  ون دو نخل جوان در كنار همبودند چ
 

 شد ام تارزم طرب شــمرگ شاه ب وز  ده فروبست از جهانتـــا انـكه كعب دی

 ار شدـن شهریـدر به بلخ كهـجاي پ  رور رابعهـرادر مغحارث چو آن ب
 

 گرانم ستمـه رسـه داد بــیر تخت تكب  بُكشت خلق را یبس و آهنگ جنگ كرد

 اشد ز وي نشانتا در حریم كاخ نب  ودــر نمـر دگـه شهـاش را روانكتب
 

 ارد سخن به لباز شعر و ز كتاب نی  ه منبعد رابعهر كـود امـپس نم زان

 نسب اـان بـه شاهـور سآللــدر خ ین  پیشه زن است یوه و نـچون شاعري نه شی
 

 

 ارا رسـیده بودــار بخــخ تا دیـاز بل  ه ُشهرت اشعار رابعهلیـــك كنـــون ك

 ودا تنیده بـه د دلـبـعـن به مآهنگ آك  انع آن شودوان نبود كه مـرا تس ك
 

 سرود و نواي همي نواخت یهم یچنگ  زم شاه  بخارا كه رودكيـه بـیكشب ب

 سخن گشود رب یبــآنجا نشسته است ل  كه حارث مغرور و سنگدلغافل از آن
 

 بار رابعه استاز خامه و زطبع گهر  زل ناب و آتشینـوانگه بگفت كاین غ

 رود مستامواج  ه چوتران دارد به لب  یق پر آشوب برده ازعش ه اوبشنو ك
 

 وز آتش جان نغمه ها كـنداینسان ز س  دل زیبا پرست من ایناز شعر اوست ك

 د و شور و نوا كندـرانه خواندم ت رـه  چنگ اوست كه امشب خروش اكوزعشق پ
 

 

 

 

 

 غضب گزید ر را بزیـر برد و لبي ازس  د و اما زفرط شرمبه غیض آم ارثح

 ر چنان كشیدخـواهـ ام زـقـبائیست انت  ویش عهد كرد كه از بهر عزتشا خب
 

 

 ه چشم دهر مثالش ندیده استکوانسان   اره روزگـد بـانـرگ او فسانه بمـز مـك

 زنی كه دست و زبانش بریده است ز آنج  یرـاعد به شـم نستانـیج زن قلـتا ه

 

 ه رابعه را نـزدم آوردیدفـــریــاد زد ك  ـاخ بلخارث چو بازگشت به ایوان كح

 ـه تیغ تیز دل از پیكرش دریدوانـگه ب  گلویش بـیفشرم دو دست خویش ا باتـ
 



  
 

 

 5از 5

 رگ میـــزدند رابعــــــه را بــــا ستمگري  دژم كــــــه به حمام قـصر او در آنشب

 میگفت زیـــــر لب كــــــه خدیا تو بنگري  خـــون مـــي چكید از بدن ماهپـاره اش
 

 بـــــرمــــن روا برفت از آنرو كه یك زنم  این ظلم بي نهایت انسان زروي جهـل

 دربــارگـــــــاه عـــــدل تـــــو فریاد میزنم  ن دهـماكنـون كه زیر پنجه ي جالد جا
 

 در خـاك و خون بغلتد و بي بال و پر شود  یارب روا مدار كه دیگر چو من زنـي

 بــــــــر عاشقان علم و هنر چیره ور شود  یا ظالمان جاهل و بي معرف گهـــــي
 

 كـه دل او خبر بساخت بـــكتاش را مـــگر  آنشب كه خون رابعه از تن همي چكید

 وانـــــگه بسوي كــاخ كعب با شتاب تاخت  از درد نعره زد و بر اسپ بــــر جهید
 

 بـــــود آخـــــــرین رمق به تـن رابـعه هنوز  بكتاش چون بر درگـــه گرما به پا نهاد

 درد و سوز او رفت و بســـكه ماند به بكتاش  بـــا آخــرین نگه كه به محبوب مینمود
 

 از ُكشتـــه پُشتـه ساخت و سرو پا تن درید  شمشیر بـــــر گـــــرفت پي انتــقام او

 تــــا بـــــــرده ي بروي شهي تیغ بر كشید  دور زمــامـــــداري حــــارث تمام شد
 

 ستزانــــــو بزد به نزد وي و بیشتر گری  و انـــگـــه بـــــــرفت باز به قربانگاه یار

 درپــــاي یـــار كشته شدن به ز زندگیست  تیغي به قلب خویش فرو بردو نوحه كرد:

 

** * ** 

 گـــــرد غبار گـــــردش جرخ و زمانه ها  اي بــلخ باستان كه نشسته است بررخت

 یــــا شعر ناب اوست كه دارد چنین صدا  این یـــاد رابعه است كه خیزد ز قلب تو
 

 از سالهاي سال و بســــــــي قرنهاي ُدور  آن زنم كه اسارت به ارث برد فــــــریاد

 در گــــور كرد زندگي و مرد همچو مور  بـــا صد هزار آرزو و عشق و بس امید
 

 تـــابــــد زروي مهر بــــه فرسوده پیكرم  بــــاشد دمـــي كــــه باز درخشنده آفتاب

 بــــا شعر نـــاب و نغـــز جوانان كشورم  شان شودباشد كـــــه بـــاز تربت من گلف
 

 نــــام آوران علــــم و ادب آرمیــــده انــد  میـهن به خود ببال كه در خاك پاك تو

 آزاده گـــــان دور زمن ســـــر كشیده اند  وزپاي كهسار فلــــكساي ســــــــركشت

 

** * ** 


