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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural فرھنگیادبی ــ 

      

  روفیـپلوم انجنير خليل هللا معد

    ٢٠١۴جنوری  ١٢برلين ــ     

  
 

  

  

  ستسَ بازو گُ  قّوتِ 

، "انستانزاد ــ آزاد افغافغانستان آ"پورتال  رامیِ و ھمکار گ ،شيرينک�ميش که با شاعر سه روز پ

دم، از ونی بوتلفو احوالپرسی مصروف احوالگيری  ،باختری ناظمهللا  لالحاج خلي"ناب ج

  :که يد خليل هللا ھاشميان حکايت کرده، گفتندسداکتر صاحب  اط�عيۀ پوھاند

ابوالمعانی بيدل را يکجا با استقباليۀ استاد عبدالرحمان پژواک نشر کرده حضرت ايشان غزلی از 

ای را که نشيده مطلع و بعد  .ايندسردرين مسير چيزی باقتراحاً تا ه است، ان خواستو از شاعر

  :ند، چنين خواندندبودساخته خود 

  تانی داشتيمسِ  ناـسيا افغما به قلب آ

  ت و نام و نشانی داشتيمآبرو و عزّ 

تا من نيز در زمينه چيزکی خواستند،  ھمبقيۀ غزل را برای روزھای بعد وعده کرده و از من 

  :يافتم اين مطلع  بارا و غزلی  را باز کرده *، چاپ حسين آھیلديوان غزليات بيد .بگويم

  رصت که عيش رايگانی داشتيمآن فُ  داي

  ستانی داشتيمون آستان بر آـچ سجده ای

، و تا به امروز نشيده ای جور کرده ،ميسر گشت لحظات خلوت رصت وفُ ديروز از قضاء  

چون پارچۀ  .شعر ناظم صاحب ھم برسد، تا ھردو را يکجای در پورتال نشر کنيم کهمنتظر ماندم 

ظار را ^زم نديده و آنچه برقرار شده نتوانست، انتھم ناظم صاحب نرسيد و تماس تلفونی با ايشان 

  :را از طبع خودآموزم تروايده است، تقديم ع�قه مندان شعر و ادب ميکنم
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ستسَ بازو گُ  قّوتِ   

  خــــوش داستانی داشتيم ،در مياِن  دوستان       و شانی داشتيم زّ ــــعِ  ھم ما  که  ياد ايّامی 

  ــل  آشيانی داشتيمـــــميان  سبزه  و  گُ   در       جودتان ِمحــــراِب ما وقِت سُ طاق ابروی بُ 

  مکانی داشتيم ،که از جنَّت  ئیودر وطن گ       با سيه چشمان عجب دلبستۀ ھـــــم بوده ايم

  و کمانی داشتيم م تير ـخنجر و شمشير و ھ       گمانبی  ھم ماداشت،  تفنگیو  توپر گا خصم

  و توانی داشتيم  و تاب يمه شِ   وانیــج در        شد ارمغان ما کنون رــــاگسستی و َرخوت 

  و را نميبينم نشستــرسيی، کـزی کُ  ميروم       و رديفش ھمچنين رديد ــــــگ  دلگير قافيه 

  َخستِب و نير  تِ مَّ ِھـو   دررسيد ور پيری دَ        مست ون پيلِ ـھمچ ،مر بوديـانيھا اگـدر جو

  َسستبازو گُ   ّوتِ ــــــيری رسيد و قُ نوبت پ       خارا ميشکست سنگِگر يک زمانی  مامشت 

  گيتی، سدِّ پيری را نبست در دارِ چ کس ـھي       دريغ صد  ،بتوان گرفتن را کجا گردون ورِ جَ 

  هدِ و حق بِ " خليل"جبر زمان را بين  طيرۀ 

  الست دنيا، مست از روزِ  ستچنين بوده اين

حضرت  ت، پنج بيت اول را با رديف و قافيه استدمتوجه گردي گرانقدرکه خوانندۀ چنان 

تازه ای را  ۀيو رديف کرده و قاف هسروده و بعد ترک قافيو ناظم صاحب باختری بيدل 

 اين دست واشوری وارمميدا .مشوخارج و بحر که از وزن بدون اين ؛ البتهاختيار کرده ام

  !!!!ردوبد نخ کسی دماغبه ن و تفنّ 

  

 ويندۀ سرزمين ھند ــــ بزرگترين گ "ات ديوان مو^نا بيدل دھلویکليّ " ١٠٠٣ــ صفحۀ  *

آفست، چاپ اول،  با تصحيح خال محمد خسته و خليل هللا خليلی، با اھتمام حسين آھی،

  روغیف :، ناشر١٣۶۶تاريخ انتشار 

 ،کابل، نی مطبعهھوپ، ١٣۴۴ ــ ١٣۴١اين ديوان از روی کليات ابوالمعانی بيدل، چاپ 

  .ده استعکسبرداری گردي عيناً 
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شعری ميخواھد مرتبت  ودارد،  بسيار ای حسين آھی ضمن مقدمۀ خود سخنان کم و زيادِ آق

اما آگاھان ھم جايگاه ھردو شاعر . نشان بدھد )اصفھانی(ب تبريزیبيدل را پائينتر از صائ

  .نان برميخيزندميدانند و ھم ملحوظاتی را که از قلم حسين آھی و ھمگِ خوب را بزرگ 

  :را اين طور آورده اندمطلع در ديوان مصراع دوم 

  ستانی داشتيمچون آستان بر آ سجدۀ

  

  

  

  

   

 


