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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

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

  تيمورشاه  تيموری  

  زيزن کشھرــ المان  

   ٢٠١۴ فبروری ١٧  
   

   

  وریـمھج دردِ 

  :يک تذکر

معانی حضرت بيدل مشاعره ای بين غزل ابوال يک ازء به اقتفا ٢٠١۴جنوری  ١٢تاريخ ه ب

 که من به اثر خليل هللا معروفی و الحاج ناظم صاحب باختری صورت گرفته بود پلوم انجنيرد

 روز قبل جناب باختری صاحب از اينکه چند تا. آن افتخار عقب ماندم تساھل از غفلت و

ن به مجالس ادبی دوستان چون م. رخم کشيدنده نگاری مرا باسھل  وکرده موضوع يادآوری 

دارد  نازل قرار مرحلۀ در بسيار ۀھای سروده شدغزل ناچيز که از چند فرد ،ميل مفرط دارم

 :مطلع غزل حضرت بيدل اين است .، اميد طرف توجه دوستان قرار گيردنوشتم

  ياد آن فرصت که عيش رايگانی داشتيم

  بر آستانی داشتيم ،سجده ای چون آستان

  

  درد مھجوری

  امی داشتيمـعشق بی لگ ودرد مھجوری       مانی داشتيمز شور ھر کهد آن فرصت يا

  رانی داشتيمـمثل زعفه رنگ رخساری ب      نياز و َعجز در بوديمدرش  برھمچو سايل 

  ای پاسبانی داشتيمــــــــــجفبدبختی  ز ما      نياز و راز دلبران بودند در اشقان باـــع

  توانی داشتيم  کی  پرتوانش  حضور در      جان چيره شدو بر م جس بربس  زناتوانيھا 

  درد نھانی داشتيم وشدلی ـــــــخ ايام  در      نھاد ھجرش در بود اما سوزبر لب خنده 
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  زمان اشک روانی داشتيم ھرقدومش  در      اره راـــسنگ خ، نرم تا بگفتند آب سازد

  حرمتی حاصل نشد یز سرفرازاتيموری 

  آستانی داشتيم ای پی به پی درـــھسجده 

  

  :يادداشت پورتال

موضوع، تمام سروده ھای اين مشاعره را به حساب تاريخ نشر در پورتال  جھت بھم رساندن تسلسل

  :از نظر خوانندۀ گرامی ميگذرانيم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  روفیـپلوم انجنير خليل هللا معد

    ٢٠١۴ جنوری ١٢برلين ــ       
  

  قّوِت بازو ُگَسست

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

  طاق ابروی بُتان ِمحــــراِب ما وقِت ُسجود       در  کنار  سبزه  و  ُگـــــــل  آشيانی داشتيم

  مکانی داشتيم ،که از جنَّت  ئیدر وطن گو       با سيه چشمان عجب دلبستۀ ھـــــم بوده ايم

  و کمانی داشتيم م تير ـخنجر و شمشير و ھ       بی گمان ھم ما ،داشت تفنگی و توپر گا خصم

  تاب  و توانی داشتيم وشد ارمغان ما کنون       در  جــوانی  ِشيمه   اگــــرسستی و َرخوت 

  ميروم زی ُکـرسيی، کــو را نميبينم نشست       قافيه  دلگير  گــــــرديد  و رديفش ھمچنين

  بَِخستدر جوانيھا اگــر بوديم، ھمچـون پيِل مست       َدور پيری  دررسيد  و ِھـمَِّت  نيرو 

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

  دريغ       ھيـچ کس در داِر گيتی، رخنۀ پيری  نبستبتوان گرفتن،  صد  وِر گردون را کجاجَ 

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

  دنيا، مست از روِز الست ستاينچنين بوده 

  

  ملک الشعراء       

  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴جنوری  ١٧       
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  !!دولت از دست رفته

  رهشاعَ به سلسلۀ مُ 

 ، اخيراً کاليفورنيا در "افغانستان آئينۀ"مجلۀ  ، ناشرخليل هللا ھاشميانجناب پوھاند داکترسيد 

به اقتفای  حضرت ابوالمعانی بيدل و ی اززيبائ ، شعرخود ٢٣خبری شماره  بولتن ماھوار در

 ، چنانچه عزيزالقدرم آقای معروفی نيزداده اند مرحوم پژواک را برای مشاعره انتشار آن از

 ١٢تاريخ ه قافيه ب دو در» گسست ت بازوقوّ «سرودۀ خود را به نام  وکرده ن استقبال آ از

 ،بيت انداخت ۵٢ياد قصيده ای دره اين نوشته ھا مرا ب .سپردند دست نشره ب ٢٠١۴جنوری 

را  اينک چارده بيت آن. ياد وطن سروده شده استه رديف ب ھمين قافيه وه که ھفده سال قبل ب

 اصل قصيده را نيز موقع مناسبتر در سپارم ومي نشر، بدست مشاعره غرض سھمگيری دره ب

  :مکمل  تقديم دوستداران خواھم کرد به طور

  :حضرت بيدل مطلع شعر

  ياد آن فرصت که عيش رايگانی داشتيم

  آستانی داشتيم ان برسجده ای چون آست

  :مرحوم پژواک مطلع شعر

  م آسمانی داشتيمــــياد ايامی کــــه ماھ

  اخترانی داشتيم وماھی داشتيم  و مھر

  

  !!دولت از دست رفته

  ـار، افغان ستـانی داشتيمـــــــــوقـبا د وسربلن      ما ھم جھـانی داشتيم ، جھان در  اریروزگـ

  ت نشانی داشتيمجـن و  کــشســـــرزمـيـن دل      ی زاسمانروضۀ رضوان  فرو گرديده، گوئ

  آسمانی داشتيم در  رخشـــنده ای ب کــــــوک      جنت نشان بود اين خطۀرق ــــــــآفتاب شــــ

  جشن مــھــــرگانی داشتيم عيش تــــابستان و      بھار و زمستان  م درـــــظفصل  ما  من ارچ

  بانی داشتيمه ی سايــــــــشاھ دولت ز رس رب      مردم ما صلحدوست و وــــــصلحج دولت ما

  ، آشيانی داشتيمـــــــــون  ھمای  پرسعادتچ      ايمنی و ، صـفا آرامی ای صــلــح وفـض در

  ، کــاروانی داشتيمراه حــــــــــرمت رھسپار      اتفاق اد وـــــــاتح ا برنــای  وطــــن ب و رپي

  زيانی داشتيم  و رنــج  بی   ایزندگـــــــانيھ     ھمه  و کس غرضدار کاره کس نبود اصv ب

  ، ولی يک لقمه نانی داشتيمعسرت گرچه در      سربلند ، اما غنی وکملـ ـيـرگــدامـن فـــقــر
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  گمانی داشتيم اری ازــع ھـــــــــای پاک وقلب      دوستی يک صفا و رــــرا بود با ھ  انمردم

  ، دشمنانی داشتيمھمسايۀ بد ه ازــــــــرچگــــ      ــدو، ما را جدا ازھم نکردـــع مکر دعه وخُ 

  راســــتــی تا پای جانی داشتيم و ــتــی دوسـ      ساختيممھربان مي يار  ربانــــــــق ود ن خجا

  قــھــرمانی داشتيم شيرمــــــردان دلــــيــر و      وطن  ـھبانی ناموسنگــ و ظ پــــــی حـفـ از

  ؟چه سود اما" اسير"داشتيم اين جمله خوبيھا 

  زمانی داشتيم ، يکان  چيــزی نماندهاين زم

  

  )م١٩٩٧اکتوبر ٨ــ بن المان، ) اسير( نسيم . م(

  

  داکتر محمد ظاھر تيموری

   ٢٠١۴جنوری  ١٧المان ــ   

        
  

 ابتکاری داشتيم
  باری داشتيمـــاعت ــن در نزد مردم در وط      و باری داشتيم ھم کارروزی که ما  ياد آن

  داشتيمعّز و وقاری جھان  درحی چند صبا      روزگار و مvلِ  ج ـرن آسوده از و ارغ ــف

  ورنه ما اندر وطن ھم  سبزه زاری داشتيم      جنگ و آتش سوخته افسوس دشت و دامنم

  داشتيمبردباری  ھم مردم دانشور وما زمانی       راوان در وطنـــگرفته جاھل و جانی ف جا

  بھاری داشتيمو خوش ار فصل وطن چھ درو ابر      و باران   دل گرفته از ھوای غربت 

  ِورِد زمان  نـــتا نبوده جنگ و اشغال وط

؟؟ابتکاری داشتيمُککنار،  ما کجا در کشت  

  
  

  الحاج خليل هللا ناظم باختری

   ٢٠١۴جنوری  ٢۵ھمبورگ ــ    

  مشاعره لۀبه سلس   

  

  د آزادیقائ 
  )رح(استقبال ازين بيت بيدل 
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  مياد آن فُرصت که عيِش رايگانی داشتي

  سجده ای چـون آستان بر آستانی داشتيم

  نشانی داشتيم نام و ــزت وـعــ رو وـــآب  ن ستانی داشتيم    اـآسيا  افغ  قلـبِ   ما به

  زمانی داشتيم  يکبرگِ پادشاھی  وساز   ا  سلطۀ بيگانگان    ام  استــآستان برج

  قــھرمـانی داشتيم و  رگتـمرداِن سُ يرشـ   بزرگ    ورد دادا رھبِر خُ  وبابا  ونيکه 

  ــيِر ژيــــانی داشتيمـشـ ـــِد آزادی وائقـــ  غــازی  در جھان     ماننِد امان هللاِ ه ما ب

  قــــــدردانی داشتيم ان وھربـپــادشــاِه مــ امان      وامن  دورۀ و ياِد ظاھرشاه بخير

  توانِی داشتيم اب وــت ی وغــيرِت افــغانـھمسايگان       وحشتِ  وپتان شوکت و شاِن 

  روانی داشتيم وموِج ُسنبل يک طرف روح    يکطرف شوِر بلبل يکطرف    گل شاخۀ

  ی ِاز وطن باشد گرانجدائ ھنگِآ }ناظم{

  فـغانی داشتيم مان آه وــزمين تــــا آس از

  

  

  )بيست جنوری دو ھزار و چھارده(

غزل، در قافيۀ دوم، غزل مفصل ديگری را در آقای دپلوم انجنير خليل هللا معروفی به تعقيب آن 

  :نشر کردبدين گونه جنوری  ٣١صفحۀ مؤرخ 

  

  دپلوم انجنير خليل � معروفی

   ٢٠١۴جنوری  ٣١برلين ــ    
  

 

  لبعد از مقدمۀ مفصّ 
  

  ...ياد بادا روزگاری 

  شست زدِ مُ  از خوَردميکو آن کسی  جان نوش        ستجَ  وخيز  آسمان درجھان در گردش است و  اين

  زيِر دست بر مرحمت ورزد کهمرده بــــــادا آن  که  آزارد  دل آُزرده ای       خّرما دستی 

  جـدان کجـا بتوان نشستودانش ميسزد       با دغلکاراِن بی  ومھر ورزيدن به اھل صدق 

  عادل کرد َپست و  را مد ظالرْ روَ پَ تکيه بر دنيا و مافيـــھا،  ھـمی نتوان نمود       اين جھان 
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  انصاف ھست کرد اگر باری ترا *ش بائیگوگـــويمت  از غيرت افغان  و از کردار او       

  ــر       ای بسا اقـــــوام گيتی کز ُبِن ھستی َنَجستــدھ در کشاکشھای  اّيام  و ت>طمـھای 

  و نی از پا نشست داس افتنی ز دشمن در ھراو نھار        ـان  به صد ليل رت افغــملت باغيـ

  شست و شکست منزلِ  از ایميروم زی  خــــوان اّيام  و جسارتھای آن       تا بگويم شمه 

  ، گر ُخم و مينا شکستروزن سور و سرورم       ستبَ کز َخـِم چوگان نَ   روزگـاری،ياد بادا 

ِت  نيرو بَِخستھِ  دررسيد و پيری  َدور        پيِل مست در جوانيھا اگـر بوديم، ھمچون  Aم  

  ـــّوِت بازو ُگَسستــو ُق  نوبت پيری رسيد        ميشکست اخار سنگِ گر يک زمانی  مامشت 

  پيری  َنَرست  نيستی  و ھيبتِ  از گـــــزندِ        عالی و دانی درين دنيای دون ازھيچ کس 

  َرستِب پيری    و ھيبتِ نيستی   از گـــــزندِ        دانی درين دنيای دون وعالی  از یکس کی

  نبست پيری خنۀر ،دنياچ کس در داِر ــھيـ       صد دريغ ،رفتنـبتوان گکجا  راگردون  سيرِ 

  ق بِِدهـح و" خليل"طيرۀ جبر زمان را بين 

  روِز الست ازمست  ،عالم ستاينچنين بوده 

  

ط مطالعه کرده عvقه مندان محترم قسمتھای منثور پيش و پس ازين غزل را در آرشيفھای مربو

  .ميتوانند


