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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )يست و نهم بمقالۀ (
  
  
  

                                        دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                        
  ٢٠٠٨  مارچ ١٥برلين ، 

  
  ما کـزين بوستان شديـــــم شديم
  پايمال خــــــزان شديـــــم شديم

  
  .نگاهی به گذشته انداختم و دريغها خوردم ؛ دريغها که عمر گرانمايه از دست شد و اميد در انتظار آرزو بر باد رفـت

دريغ بخاطر کوتاهی ها، دريغ بخاطر نارسائيها و .   ميشد و نشد ، و آنچه نبايد ميشد، و شددريغ بخاطر آن چه بايد
دريغ نه بخاطر خود ، بل برای وطن و هموطن، که ما از آن دوئيم و مديون هردو، و هيهات . دريغ بخاطر دريغ ها

 و برگی  از خزان پيدا نبود، هوش در آن گاه که در بهارستان عمر تار موئی. هيهات که َدين اين دو بجا نکرده ايم
آه که اين فکر چه . سر نبود و اينک که فکر بسر زده ، آفتاب عمر تا نوک کوه و لب بام رسيده و توان رخت بربسته

کاش آدمی  آنچه در آخر ميداند، در اول ميدانست و !!! دير و ناوقت در سر آمد و چه نابهنگام دل را مشوش ساخت
اما چه چاره که سرنوشت آدميزاد همين طور رقم خورده و راهی .... ر اول جلوه ميفرمود ؛ اماکاش عقلِ  آخر د

  .  ديگر را روزگار در اختيار نگذاشته
در همين گير و دار بودم و از گوش قلم گرفـته مجبورش ميکردم، تا رشحه ای روی صفحۀ کمپيوتر بريزد، که به 

 افتادم، خزانيه ای که از تاريکخانۀ هر دل خستۀ حسرتزده سخن بيرون يکباره  به ياد استاد سخن و خزانيه اش
  . ميريزد و نگفته های مکتوم و مشهودش را فاش ميسازد

 در همين تالش بودم و دلم بسيار ميخواست از نوک خامه چيزی بريزد و ترجمان آه و درد گردد، که ناگاه ناجی ؛بلی
 سال پيش از امروز به دوست صميم ٦٧ خليلی افغان ــ نبود که درست در رسيد و آن کسی ديگر، جز استاد سخن ــ

من اين . خود آقای عثمان امير ــ سفير کبير افغانستان در تهران ــ  نامه ای نوشت و خزانيه ای بی همتا اهدايش کرد
نده بودم؛ در خوا" مجلۀ کابل"ترانۀ بی نظير را که شاهکاريست در نظم دری، در عنفوان جوانی ، فکر کنم در 

با وجود سرشاری از نيروی جوانی که ناتوانی و . بهار، از بادهای خزان در امان بود" غرورخانۀ"زمانی که 
انکسار را نمی شناخت، اين  ترانه از همان آوان در دلم نشست و از همان دوران تا به امروز که پنجاه سال آزگار از 

  .و گاه و بيگاه و در لحظات تنها، زمزمه ميکنمآن ميگذرد، بندهائی از آن را از بر دارم 
 روی خوانندۀ ارجمند پورتال اصًال می خواستم محض چند بند اين نشيدۀ يگانه را که آيتی است از ُدِر دری،  پيش

ا بگذارم، اما جذبه و بی همائی اين ترانه بر آنم داشت تا کل آن را نقل کنم ، با اين اميد که بس" افغان جرمن آنالين"
  .خوانندگان آن را تاکنون نخواده اند

 استاد  نثراستاد افغان اين خزانيه را توأم با نامه ای به دوست خود فرستاده بود، و من هردو را درينجا می آورم ؛ هم 
  . ش را ، که الحق هردو بی هنبازندظمرا و نيز ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کارت تبريک عيد شما را زيارت کردم ، خوشوقت شدم که مرا بدان نامۀ ملکوتی ياد و شاد کرديد، روزهای عيد « 
ديد و درختهائی که مشاهده کرديد، همه زعفرانی شده بودند، دلم بحال باغی که شما ديده بو. به کوهدامن رفـته بودم

گلها دستخوش خزان شده و بلبلکان از ساحت گلشن رخت بربسته بودند، آبشار به . آنها سوخت و بی اختيار گريستم
روزگاری به تنهائی ندبه سرائی ميکرد ، هـيچ چيز ترجمان حال او نبود جز التفات باغـبان که بخاطر می آورد ، 

نا و زواليست، مرا وضع ساکت و بی صدای ـهرچه را ف. نوای اين ندبه سرائی بوستانی ، مرغان هوا جمع می آمدند
باغ بشور آورد، با نالۀ آبشار همنوا شدم، قطراتی چند از گريبان قلم بدامن دفتر کاغذ ريختم و اينک آنرا بحضور شما 

  : خليلی ١٣١٩رب ـقـ ع١٢با احترام فراوان ، . تقـديم ميدارم
  

  

  زانـبان و خـباغ
  

  ل نوجوان افتادــــــــــــر نخببان افتاد      لرزه ـه در دست باغــــــــــرعش
  ـــاز آوازۀ خزان افتادـــــــــــــــرابی به بوستان افتاد      بـــــــــــــــاضطـ

  ران گون شدـــوان زار زعفـارغ
  ون شدان خـــبـدل مســـرور باغ

  ستندبن ــالن رخت از چمــــــــــلببستند      ــاغ را َخبـــــــــــــدل مرغان 
  ادی برويشان بستندـــــــــــــــدر ش   تند   بشکساط ــــــــــــــــپر و بال نش

  دا گشتندــــــيک يک از آشيان ج
  وا گشتندــــــزار و محزون و بين

   نوا نکنند      پرفـشـــــــــانی و هوی و ها نکنندبعد ازين در چمـــــــــــــن
  شـــــــــــــــور و آوازه و صدا نکنند      انجمـــــــــــــن ها دگر به پا نکنند

  شاعـــــــــــر باغ را نوا شد پست
  ساز اين بزم را سپهـــــر شکست

  اطی داشتباغ سرمايۀ نشاطــــــــــــی  داشت       چمن از سبزه خوش بس
  ـــز انبساطی داشت       با گل ســــــــــرخ اختالطی داشتباغـبان نيــــــــ

  برگريزان بســـــــاط واژون کرد
  عـشرت بــــــاغ را دگرگون کرد

  باغ صحن مـــــــــــــــــزار را ماند      مردم دل فــــــــــــــــــگار را ماند
  ـدار را ماند      برگــــــــــــــريزان شرار را ماندجگر داغــــــــــــــــــــــ

  آه آتش به خـــــــــــرمن گل زد
  شعــــــــــــله در آشيان بلبل زد

  ياد آن شب که ماه می رخشيـــــــد       سبزه بر روی سبــــزه می غلتيــــد
  ز نشـــــــــاط می خنديــــد    باد زلف بنفشــــه می بوسيـــــــــد       باغـبان ا

  ماهـتــــــــابی و نوبهاری بود
  باغ را طــرفه روزگاری بود

  باغ مشکين و باد مشـــــــــک آميز      چـــــــــرخ سيمين و ماه نور انگيز
  خوش نسيم شبانه عـشـــــرت خيز       ساغــــــــــــــر عيش باغبان لبريز

  اشتتخم هـر گل که در چمن ميک
  خــرمن حسن و عـشق برميداشت

  شام چـــــون ماه رخ عيان ميکرد      باغبان سيـــــــــــــر بوستان ميکرد
  تکيه بــــــــر شاخ ارغوان ميکرد     از گل و الله ســــــــــايه بان ميکرد

  آبشاران فـســــــــــانه می گفـتند
  بادها خـوش تـــــرانه می گفـتند

  ـح چون آفـتاب سر ميزد      باغـبـــــــــــان دست در کمر ميزدصبــــــــ
  دامن از بهــــــــــــر کار َبر ميزد      تاجی از ضيــــــمران به سر ميزد

  او جــــــوان بود و آبشار جوان
  باغ سرمست و نــــوبهار جوان

  ماری داشتشيای بــــــــــ   آرزوه ری داشت  نوبهاز ــــــــــــدل ما ني
  شاد و مســرور روزگاری داشت      در کف خـــويش اختياری داشت

  آه آندم کـــــــــه نوجوان بودم
  سرو اين تــازه بوستان بودم
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  زندگانــی چه طرفه طومار است      ال به ال ته به ته پــر اسرار است
  تاين معمـــــــا چه سحر آثار است      حــل اين راز سخت دشوار اس

  ما ازين زندگــــــی چها ديديم
  چــــــه نشيب و فرازها ديديم

  يک دمش گـــــــرم نوجـــــوانيها      آرزوهــــــــــــــا و پر فـشانی ها
  يک دمش وقـف ناتوانـــــــــی ها      نااميـــــــدی و سرگرانـــــــی ها

  زندگانـــــــــــی نبود غير دو َد م
  يک دمش ماتميک دمش سور و 

  باغ بار دگـــــــــــر شود شاداب       غـنچه هــا باز و الله ها سيراب
  باز زلف بنفشه گيــــــــــرد تاب       باز تابد به سبــــــــزه ها مهتاب

  بلبـــــــــــالن باز نغمه آغازند
  باغـبـــــــــان ها بکار پردازند

  نچۀ ترــــــد به باغ غ    بشگافـــــــارها نسيم سحر  ليک اگــــــــــر ب
  ـان زندگی کند از سر     گر جهـــــگر بيايد بهــــــــــــــــارها بی مر 

  ما کـزين بوستان شديـــــم شديم
  پايمال خــــــزان شديـــــم شديم

  
  چاپخانۀ حيدری تهران ،محمد هاشم اميدوار هراتی ،"، گردآورنده " ديوان خليل اهللا خليلی "١٨٢ تا ١٧٩صفحات 
  ١٣٤١ سال طبع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :يب عـنوان اين مقال کردممقطعـش  را ز و من  بستهبند آخرين در صفحۀ ذهن آذينآن  سالهاست که 
  

  ما کـزين بوستان شديـــــم، شديم        پايمال خــــــزان شديـــــم شدی
  

،   و کارخانۀ حافظه اش نقش بستهذهـنچه در صحيفۀ   آن.و خاطرات گذشته اش تنهاستانسان با گذشتۀ خاطرات 
آن  پار در نهانخانۀ مغزش حک گرديده و هر روزگارزيبای  لخ و زشت وشيرين و ت. به خود اوست و منوط مربوط 

همه را با همان کيف و کان و حال و . گرداندميو حاضر و جام جم خاطره زنده ذهن د ، همه را در مظان بخواه که
وام از  بار و بر د يکگويا آنچه. ناظر ميگرددد و خود گردان، حاضر مي که گذشته، چنانهوا و حتی رنگ و بوی

آيا آنچه گذشت، واقعًا هم گذشته؟؟؟ در حد شخص و . صحنۀ عين  معدوم گرديد، در صحنۀ ذهن حاضر ميگردد
، صحيفۀ مغز و خاطره و " گذشته شود"چون وقـتی شخص بگذرد، و به فرمودۀ ابوالفضل بيهقی . کارنامه اش، بلی

  !!!!حافظه اش نيز ميگذرند و ديگر هرگز زنده نميگردند
  :سالها پيش چنين نگاشتم   " يعقوب خان محمد هديۀ انگليس به امير" به ن مقاله ای معنونمن ضم

بال ـراموش کرد و در قـ، يعنی گذشته ها را بايد ف"گذشته را صلوات و آينده را احتياط"ضرب المثلی داريم که ... « 
راموش کنيم، خصوصًا گذشته ـوانيم گذشته را فرگز نميتهـما . ق نيستمفـمن با جزء اول اين مثل موا. آينده محتاط بود

ر چه داريم ـ زندگی ميکنيم و ه"گذشته"ما اصًال در جهان . آينده است گذشته پايه و مايۀ حال و. های شيرين و تلخ را
رو ميرود و جزء ـ ف"گذشته"ر دم در کام زمان ـ لحظه ای بيش نيست و ه"حال"زمان . مربوط به زمان گذشته است 

  ميشود و به"حال"آيد،   می"آينده"ر لحظه ای که از ـه. د وجود نداردـ هم چيزيست که دم نق"آينده ".ميشود گذشته
 سرحد باريک ميان "حال". پس آنچه  در دنيا وجود دارد، متعلق بزمان گذشته ميباشد.  تحويل ميگردد"گذشته"انبار 

تی جلوه گر ميشود که بحساب ـوقفـقـط   که وجودش زمان حال باريکۀ بسيار کوچکيست .  است"آينده" و "گذشته"
 ، فی الواقع پنداريم می" حال"همان لحظۀ بسيار بسيار کوتاهی را که. يمـرب بدهـر تقـحدش را بصفليمت و رياضی 

  . پيوسته است"گذشته"ه م بدر همان َد
ر آنچه در ـستی ما و هـم، چون وجود و هيـيم و چه نخواهـ چه بخواه ؛راموش کنيمـتوانيم ف ما اصًال گذشته را نمی... 

 "فرياد عاشور"اين مقاله را که در چندين جای ــ به شمول نشريۀ  ( ».ته شدهـ ساخته و باف"گذشته"ست، در  اجهان
ــ نشر گرديده بود، بعدها با تجديد نظر و اضافات در ) ١٩٩٩ جون ٥ مؤرخ ١٧١شمارۀ (منطبعۀ مشهد ، ايران  

 ، بر آن ٣٢عالقه مندان ميتوانند  در آرشيف بنده  در ذيل شمارۀ . نيز عرضه کردم" من آنالينافغان جر"پورتال 
  . )نظری افگنند
در پورتال " بيست و هفتم"ث مقالۀ حيه بو  ٢٠٠٨به تاريخ اول نومبر  به سلسلۀ نشر مقاالت سابقم، کنوناين مقاله  ا

 .فتنيز اشاعه يا" زاد افغانستان آافغانستان آزاد ــ"


