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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ اول مارچ برلين ــ 
  

  
  

  "اسرار عشق"در مورد مجموعۀ 
  

  "صديقی للندری"اثر جناب 
  

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان " پورتالگرانقدررجمندم، شاعر وارسته و همکار  از دوست ا نفيسامروز هديه ای
ۀ شاعر بجز شعر و کالم نغز موزون؟ و چه چيز بوده ميتواند، تحف. دبدستم رسي، جناب عبداللطيف صديقی للندری، 

که ازين . هديه گويا فرستاده استرا  "ار عشقراس" خيال ما آخرين مجموعۀ شعری خود مسما بهبلی؛ شاعر نازک
  . آن دوست خيلی سپاسگزارمطفل
ازين ميانه تنها اشعار . استه  منتشر ساختتاکنونست، که "آقای للندری"ششمين رسالۀ شعری " اسرار عشق"

 گذشتانده ام که همه در از نظرو بصورت سيستماتيک  را کًال "اسرار عشق "و" فرياد ملت مظلوم"مجموعه های 
بوده،  سياسی و وطنی چنان که از نامش پيداست، همه "فرياد ملت مظلوم" رسالۀ محتوای .گرديده اندهم  نشر پورتال

پرستی و  آزادیدر آنجا مگر از . ن ميزند و از جفا و ستمی که بر ايشان رفته استما سخمحروم مردم از مظلوميت 
  .ه استر حديث آمديانيز بسابنای اين خاک پاک شهامت و وطندوستی و شجاعت و سلحشوری 

راقم نيز تقريظ بر هردو مجموعه را .  سروده شده اندی در سبک عارفانه و تصوفباالکثر مگر "اسرار عشق"اشعار 
 تقريظ مايلماينک  و ورتال نشر گرديده استدر پقبًال " فرياد ملت مظلوم"تقريظ بر . شته استبه عهده دان سطور اي

  :را نيز جنسًا نقل کنم" اسرار عشق"بر 
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی«       
  ٢٠١٠ آگست ٢٩ برلين ، 

  
  تقريظ بر مجموعۀ

  "اسرار عشق"
  

 نازکخيال، جناب عبد اللطيف صديقی للندری، باز مرا مفتخر به دوست عزيزم، شاعر وارسته و
  .نوشتن تقريظ ساخت؛ اين بار به تقريظی بر مجموعه ای از نشائد عارفانه اش

نوشتم، اين بار سخن را " فرياد ملت مظلوم"برخالف تقريظ مفصلی که بر مجموعۀ نفيس 
 آرم و نه از نقشی که اين فن قديم، نه از خود عرفان و تصوف سخن به ميان می. مختصر ميگيرم

ميگذارم که سروده های خود شاعر گره از . در زمانۀ جديد و عصر حاضر ميتواند بازی نمايد
  .کار بگشايد
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. به يقين که اهل دل و آنانی که از ماده ُبريده و به معنی گرائيده اند، در زمانۀ ما نيز کم نيستند
وی خود را همچنان استوار نگهميدارند، مگر با آن هم به عالم اينان تارک دنيا نيستند و عالئق دني

معنی چنگ زده و خود را به ارزشهای واالی عشق به خدا و عشق به انسان و عشق به همه 
ايشان شايد به بيت معروف شيخ اجـّل، سعدی شيرازی درست . موجودات عالم، منهمک ميدارند

  :شيراز فرمودپی برده اند که هشت صد سال پيش در گلزمين 
  

  به جهان خرم از آنم، که جهان خرم ازوست

  ــر همه عالم، که همه عالم ازوستـعاشقم بـ
  

وقتی بيست سال پيش در هنگام سفر اولم به شيراز، در پيشگاه گور حضرت سعدی عرض 
  .ارادت کردم، همين بيت کم نظير را منقور طاق ايوان آرامگاهش ديدم

  :ظ  بايستادم، اين دو بيت را زينت بخش کنار مزارش يافتمو چون بر آرامگاه حضرت حاف
  

  تا ز ميخانه دمی نام و نشان خواهد بود

  غان خواهد بودسر ما خــــاک رِه پير ُم

  بر سر تربت ما چــون گذری همت دار

  که زيارتگـــِه رندان جهان خــواهد بود
  

بعد از گذشت هشت قرن نيز، همان صالبت و هيبت اولين خود همت اشعار عرفانی را بنگر، که 
  .داشته است و شايد تا جهان است، چنين بماند را نگه

موضوعاتی که با تزکيۀ نفس و باطن سر و کار ميگيرند، از کسی به کسی ديگر انتقال پيدا کرده 
اين کار . ان بياموزد، به ديگر"علوم"را به مانند " عرفان"نميتوانند و اين طور نيست، که کسی 

هيچ کس . را هر فرد بايد خود و با نفس و باطن خود بکند و خود، خويشتن خويش را بسازد
تا خود فرد، . مسأله ايست خاصًا فردی" تزکيۀ باطن"نميتواند باطن کسی ديگر را پاک گرداند؛ 

  .خود را سرگردان اين وادی ناپيدا کنار نسازد، به کنهش  هم نمی رسد
مشورۀ هميشگی .  مسائل دنيائی را ميتوان به ديگران آموخت و از ديگران نيز فراگرفتبرعکس؛

و دوستانۀ من به لطيف جان للندری، استخدام شعر در راه مردم و وطن و ارزشهای ملی و 
مرد آنست، که سر و نور . کمال انسان درين نيست، که تنها خود را بسازد. سياسی بوده است

  !!!ن و مردم ببازدبصر را در خدمت وط
آرزوی من به شاعر گرانمايه، آقای للندری، موفقيت روزافزون و به خوانندگان اشعارش، لذت 

  .بردن از خلوص نيت شاعر و تعهدش به شعر است
  

  خليل اهللا معروفی
 ٢٠١٠ آگست ٢٩برلين ــ 

  )ختم نقل قول(          » 
  
غالبًا مشتمل است بر غزليات، که تعدادی ا آراسته شده  صفحه با قطع و صحافتی زيب١٢٣که در " اسرار عشق"

بعينِه  ٥٣ از صفحۀرا " ظلم و بيداد"معنون به  طور نمونه غزل. قصيده و مثنوی و دوبيتی هم در آن سراغ ميگردد
  :نقل مينمايم 

  
  

  داديب و ظلم
  

  ستين خار جز ام دهيد در مرا گل گل،ی ا توی ب      ستين زارـــگـل و گل ذوق  تــــــوی بايز رخی ب

  ستين کار در قامتم آن جز که ديـوـــــگـی م دهيد      یا کرده امتيق بس تيرسا  سـرو  دــــــــــــق با

  ستين آتشبار  آهِِ زــــــــــجــ  ام نهيسـ  درون در     ار يقعش از تمسوخ  و دل، همانـــــج  بدادم بس
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  ستين ارع يانگدا نيا از  ترا وبانـــــخ  شـِهی ا     نظر ک ينــــکيم  لطف از  یگهـ نيمسک تن بر

  ستين داريدِ  رس زج  را عاشقت ونــــچ آ  زودا      بت هاتنـی شـب ک يت شيپبه   مـــــــــــيآ ه ایتگفـ

  ستين زاربا سـر در چون اــــــــوف دباش آن گفت      ــاـــــــــــوفـ مابن رها،جو  کن رها مگـفت را ــاري

  ستينگنبذ دوار  در ـدننازکب وـــــــــــــــت همچو      است گـــل رگبــ تتن ی من، جان وبايز گلی ا

  ستين زار الـح بهی رحم او قلب در  سبب زان      ستين هامروز انعاشق رـــــــب انبت  داديب و  ظلم

  فيلط جانان رخ ادـ يزــــــــــج تسين التيخ در

  ستين فـتارـگ زينا ريغ انتزب  ورد ود اين بـــــ
  

از عمر طوالنی و سالمت کامل برخودار بماند، تا با لطيف جان للندری ــ   ــ از تِه دل آرزومندم که دوست شاعرم  
 . ر دری را پر و پيمان بداردخلق کردن اشعار آبدار و نهمار ديگر، گوشه ای از سفرۀ ُد

 
  


