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 ۀ جناب معروفیمقالتبصره بر 
  

شاعر سوخته دل  ۀدر بار 2012فبروری  21امروزتحريری جناب معروفی صاحب را 
که چنانچه اشعار  ھستند شاعرانی. بردم پا خواندم و حظ تا سر "ولی طواف کابلی"مرحوم 

ھمين  ۀجمل مرحوم ولی طواف از .ی شان نيز شعر استانخود زندگ گفتاری و نوشتاری دارند،
اشعار و  ۀدربار مبسوط خود شرحی "بارقه ھای بينش"استاد بينش در کتاب  .شاعران است

صاحب نگاشته  اما غزل مشھور ولی طواف را که محترم معروفی. ی ولی طواف دارندانزندگ
به »  آزاد افغانستانــ  افغانستان آزاد«کرده ام که قب3ً در پورتال  ءاند من نيز اين غزل را اقتفا

  :چنين نوشته ام ،کرده ام ءمطلع اين غزل را که من اقتفا .است ر رسيدهنش
 

  تقدير کشيد لم منشیــــــــــــــــقه نقشه ات را ب

  ؟حيرت که چه تصوير کشيد عقل محو است ز
 

نقطه و "مطلع که من نگاشته ام با کلمات در  "نقشه و حيرت"که ديده ميشود کلمات  طوری
من  ۀو من گمان ميکنم که نوشت. ت داردوکه جناب معروفی صاحب نوشته اند تفا "غيرت

صحيح باشد و شايد چون معروفی صاحب اين غزل را تيلفونی از جناب نوری صاحب گرفته 
 .اشتباه رخ داده باشد ،اند

يکبار است، نشر شده در پورتال ما کرده ام و قب3ً  ءکه اقتفارا  اينک من تشويق شدم که غزلی
  :تقديم کنمديگر 

 

 تکبير ۀرـنع

 

  :که مطلعش اينست "ولی طواف"مرحوم  غزل  ازء به اقتفا
 

  کشيد منشی تقدير لم ـــــــــــــقه ا بنقشه ات ر

 عقل محو است ز حيرت که چه تصوير کشيد
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  کشيد تصوير ل روی توــگ کشيد         به چمن رفت و ريرــتح ۀخام بھاران که صبا در

  کشيد تير محنت صد ان بCـــــــــگژم طرفی افتاده         که ز رــت ھـھَ ـــَـــــگنِ  کشتگانِ 

  کشيد رشک بزنجير از وـحسن ت شد         کھکشان  طلعت زيبای تو گرو رص مه درـق

  کشيد خيرـــــــــــأت  زحمت  مدنتآ که قدم بنھادی         رفتن و جا ھره ب استـفتنه برخ

  کشيد تکبير ۀرـــــــــــــــــنع ترا ديد زد         شيخ تا دل زاھده ب تش آ وـــــت حسن  پرتو

  کشيد ه تزويرـــــنقش چ بمن سھل نشد         اين ندانم که فلک  دن روی توـــــــــمدم ديآ

  کشيد تنوير لۀاــــــــــــــھـــ رخت اهِ مۀ رفت         جلوــــگ مقدار تو ديدار ز ئينه آ  روی

  کشيد پيری به زمينگير ز که   بين ما راموش مکن         روزـــه فدخدادا  نقد  ای جوان

 شب خلوت انس سخندان و اريــــصحبت 

 کشيد تحريره اين است که بايست ب تيمور

   

و لطيف که شخص سخندان و دوست مشترک در اشاره به فرد ھشتم اين غزل استاد اسير به نير
 :من و اسير صاحب ھستند چنين نوشت

 

 دشيگير ککه سر و کار تو با پير زمين     ای نسيم سحری گوی به نيروی لطيف    

 خير کشيدأبه ت رستاد وــدير تر نامه فادی و ازجانب او         رستــــــــنامه شوق ف
 

  :در جواب من چنين نوشتم
 

 گير کشيدزمينه به لطيف گفت که کارت ب     تقرير کشيد      رونق  سخنشآن سخنور 

 صد تير کشيد ۀميتوان گفت که کمان زوز   ولی        ن راست ھمين بود که گفتيمــسخ
 

را خود اسير صاحب نيز زير  "ولی طواف"اين غزل ولی طواف شاعر آزاده و عاشق پيشه  و
 :است کرده است که مطلعش اين ءاقتفا "ھندو خال"عنوان 

 

  شمشير کشيدقتيل من و  تـاش گف ابرو

 ت اسير من و زنجير کشيدــزلف او گف

 

 !!!به اميد صحتمندی و خوشنودی دوستان

 

 المان ــ تيمور شاه تيموری

 

 


