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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ می ٢٧برلين ــ     
 
  
  
  

   جوانیحسرِت
  

دم و محو منظر بويای بهاری بودم که به نشسته بو" کابل مانند"در پارکی منزه و در هوای زيبای 
قلم و کاغذ حاضر بود و در حالی که چشم به . يکباره ياد جوائی آمد و خاطرات رنگينش در وطن

. زيبائی پارک و هوای مصفا دوخته بودم، سمند خيال در مسير گذشته ها به محمل نشست
و چنان که . ر از قصيدهتراوشی در قالب نظم ريخت و از آن منظومه ای درست شد؛ کوتاهت

ماحصل . خاصۀ نظم کالسيک و خصوصًا قصائد است، صنعت مبالغه و اغراق قد برافراشت
هرچه زاده شده، شده، يک نکته را مگر متبارز ميگرداند و آن شور و جنون جوانيست که در 

  .روزگاران پيری و افسردگی، با حسرتی بس نوستالژيک  از آن يادها هميکنيم
  

  دور از خلد برين  و  دور از بـــــــــاغ جنان      بـــــــــاد دادم،  دور از افغان ستانزندگی بر

        وای از گــردون گــردان، وای از جبر زمانی  دمبدم  از دست شد زندگانلحظه هــــــای 

   بی عنانديده ام  چون  صرصر تند  جوانی اميد؟      ـل  ــــنخ  کشته ام ندگی کی در کوير ز

  خنگ ما را تاب بود و طـاقت و زور و توان       دوران شبابـــــَـــــــــــُرخ، ياِد ف ياد باد ايام

  بر زهـــــــره ميباليد و بر ماِه ُمنير      جهد  ما  افالک  می سائيد  و  فـــرق  آسمانما   بخت 

  اننُبا  بينشی  شاهين ـباريک بين  بــ ها پايها  صحــــرانورد  و کـــوه  و دامن در قفا      ديده

  عــــــزم  ما فوالدوند و حزم  ما  در هيچ بند      جـــــــــزم  ما سد سکندر ميشکسته بی گمان

  رز گرانـُمشت ما بر صخره ميتازيد و بر گـزور ما فـــــوالد  می کوبيد  و آهـــن ميدريد      

  پيل      خشم چــــون شيران شرزه، گـــونۀ ببر دمانرزم ما چـون رزم رستم، قوت بازو چـو 

  ــور کمانــــَـ از ج فارغ  و  تيرها در آستين      وانی، غـّره  از شور جنونـ ج غـّره از شور

  ياد ايامی که پيکــــــــر برحذر بود از ِمحـَـن      ياد بادا آن  زمان  و ياد بادا جــــــــــــــاودان

  "خليل"ـــوانی ميزند بر سر حسرت دور جــ

  زود آيد آن دمی  کـــــــــز ما نمی يابی نشان

  
  

  


