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 Literary-Cultural ــ فرھنگیادبی 
  

  

  "حبيب زی"اج محمد ابراھيم ـــالح

  2011آگست  23ــ امريکا متحدۀ اض�ع 

  

  

  

  

  

  و تحفۀ پورتالامه ن
  

  " معروفی"خليل هللا  فاضل ارجمند ديپلوم انجنير

  :پيشگفتار نگارنده بوده به عرض ميرساند  ،عرض و ادب

ر اتحاد مردم ارجمند ـام درشما  ھای خستگی ناپذيريت فعال مينمايد،ذھن کوچکم درک حقايق که تا سرحدی 
ــ آزاد  افغانستان آزاد"روزنۀ  از آزادی افغانستان ھم ميھنان و شیدی مبرم شما بخاطر خونيازمن وافغانستان 
 و درخ وضوعاتـاس اگر مـاين اس  هـب رماست وـحکمفدر مسـيرش  شک  سير صعودی  بدون در "افغانستان

آن عزيزم را  عالم خيال با عالم محبت در ،نگرديمبايد باعث آزار خاطر عالی شما  د وجداناً ـپيش می آي ه ایريز
  :نمايم داشته عرض مي در آغوش

  

  :که نوشته بودم  ،وزارت زراعت به طبع رسيد "کرنۀ"چھل سال قبل در مجلۀ اولين شعر من در حدود تقريباً 

  

  ديشب برای خويش  نقاشم و

  در پردۀ خيال 

  ان گژَ با نوک م

  با رنگ ارغوان 

  کشيده ام دھقان  تو برجسته تابلو ز

  .... باقی و

  
 ؟يدانی رنگ ارغوان رنگ انق�ب استم گفت ،گرديدم تھديد که بسيار جوان بودم ار طرف وزير زراعت وقت

.... 

 ،يکی از عزيزانم تشويق خودم و مندیه ع�ق بنا بر رزيدم و اخيراً و ءابا بعد از آن  از چاپ اشعارم  خ�صه 
با اشعار ديگر شعرای بزرگ که شکل استقبال  را شعر عرفانی خود ،"رايق"ند محترم انجنير محمد ھاشم دانشم

از که ھمه عرفانيست  را خويش رباعيات دوبيتی ھا و  ،غزليات است در نظر حضور شما فرستادم و تداش
منظور اين است که شعر ارسالی من در بند اول  .قرار بدھم ھموطنان خويش در خدمتدر آينده نيز  طريق شما
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کيفيت شعری ضعيف  و قافيه متبديل گرديده که ھم از نظر معنی و ھ) پرھنر(  به)  صنعگر (  مصرع دوم کلمۀ
  تر است و ھمچنين دو مصرع آخر شعر

 

 "حبيب "يرد خزان سير بھارت را به بر گ ،دان

 گذر دارد بھار چون عمرت  ،ردان نفســپاک گ

  

حضرت  و دھلوی بيدلحضرت  اشعاربال استق طرف وزن شعر را از بين برده که در اين تغيير از يک و
  : چنين بوده �ً ی عرفانی را تضعيف نموده که اصاز طرفی معن ،ھموزن نمی آيد صائب اصفھانی

 

  سير بھارت را خزان گيرد به بر "حبيب "ای 

 ود پاک کن که عمر در گذر دارد بھارـنفس خ
  

که با يک حرف معنی تغيير  نزننددست  ار عرفانیعاميد وارم ھمکاران عزيز را متوجه سازيد بخصوص در اش
 باعرض حرمت   .ميخورد

  

استق�ل افغانستان ھمزمان واقع   را که با روز استرداد" ــ آزاد افغانستان افغانستان آزاد" ۀ سومين سالگرداينک تحف
  .مينمايم ءرباعی ھای تازۀ خويش را اھدا گريده چند دوبتی و

  

  

  "حبيب زی "ھيم محمد ابرا

  

  

  م  تو بودیاـــــه در بيدم کبـر بام بد

  يدم  که در جام تو بودیام بدـــدر ج

  نجام حقيقتدائی که اـــــوه تو چه خ

  بودی ذره سرانجام تو پيوسته به ھر

  

***  

  دهـزيــه  گــانـخ  ن ـم  دل  دـلنـب در کاخ 

  دهـريـب  هـرانـه ز وياين خان  هـک اریمعم

  دـواھــخ  و  دـنـبي  مـدل  الـاعم  هـا بــآنج

  کشـيدهانه ـروشن چراغی نمايد که به ميخ

  

***  

  روش استـه فباد اين ديدۀ حيران که چشم برهِ 

  رق و خموش استـدر بحـر فـراق دل خود غ

  روزانــــشـمس ف  يد يکیيک شب بخـواب بد

  خروش است وش وـسالھاست بيادش که در ج

  

***  
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  ـام  مگـيرـرب بـه اجـل عمـر مـرا خ يا

  ی شام مگيرکه به صبح تو داده ا نوری

  ـام بـه کاشـانـۀ توستـــپخت و شـد اوھ

  يرام مگج  من  دست تا پختـه نگـشت ز

  

***  

  

  

    

  2011اگست  23
  

  :پورتاليادداشت 

" محمد ابراھيم حبيب زیج االح"جناب محترم  خود،ادبی ھمکار گرانقدر نغز پيام دوستانه و تحفۀ از 

جھانی  ارسال فرموده اند،" نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"سبت سالگرِه سه سالگی پورتال اکه به من
 بهصورت دوامدار ه بز نيگر جناب عالی را اشعار دي ايشان رزومنديم که طبق وعدۀآ. سپاس داريم

  .يمده بتوانرسانعزيز پورتال مطالعۀ خوانندگان 

  .شتگا، خواھيم نھمکار ارجمندآن خدمت  ضمن نامۀ جداگانه، يندۀ قريبآدر ديگر را موضوعات 

  .باشيدز و خوش و خرم و سرفراموفق 
  

 محبت فراوانبا                                        
  

 AA-AA ی ــ فرھنگیبادبخش                               

 


