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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 ادبی ــ فرھنگی
  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی 

  ٢٠١۴فبروری  ٢٢ برلين ــ      
           

  

  
   

  

  ...جان و تن چيست وطن؟ 

  ھریغزلی به اقتفاء از منوچ

. را از صميم قلب و با تمام وجودم خوش دارم و از خواندن آن لذتھا ھميبرم قفّاشعر و ک$م موزون و مُ 

مگر از زمانی که . تازه ساخته ام ی آيد، با خواندن شعر مشام جان از گذشته ھای بسيار دور و تا يادم م

گرديد؛ يعنی از عرصۀ پنج و نيم سال  ــ تأسيس "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال آزادگان ــ 

بدين سو، ھرروز با خواندن و تنظيم اشعار شاعران سربرآوردۀ وطن که با پورتال ھمکاری دارند، 

بعضاً که فرصتی دست . ميگيرم حظاشعار امروزيان را ھرروز ميخوانم و از ھرکدام . سر و کار دارم

ستادان شعر دری، ُعنصری بلخی، وستاد اوه ديوان اچنان ک. ، شيرغلتی به آثار قدماء ھم ميزنمميدھد

 انساماني شعرای روزگار افخمِ مرقندی رسيد، که بعد نوبت استاد رودکی س. را سر تا آخر مرور کردم

از . تقريباً تمام يک ھزار و ھفت صد بيتی که ازين شاعر نامور باقی مانده است، از نظرم گذشت. بود

  .ان استاد منوچھری دامغانی دارمچندی بدين طرف گذرھائی در ديو

ھمه ميدانيم که ھمه اشعار شعراء ــ خواه متقدم و يا امروزی ــ در يک سطح و سويه و ص$بت و 

چنان که . اثر برجسته ترين اندچار جزالت و رشاقت سروده نشده اند، بلکه از ھر يکی، يکی دو سه 

. دو بيت سروده شده است، شھکار اوست که در نود وسمرقندی رودکی  "ِمی مادرِ "قصيدۀ معروف 

و از فتوحات  فراھم گشتهھمين قسم معروفترين قصيدۀ استاد ُعنصری که در يک صد و ھشتاد بيت 

از استاد فرخی سيستانی ھم ھمان قصيدۀ . محمود غزنوی حکايت ميکند، عظمت خاص خود را دارد

زده يا دوازدهِ مکتب از نظر ما گذشته او شھرت بسيار دارد، که فکر ميکنم در صنوف يا "ِداغگاه"
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سالی که زيست، اشعار جاويدان به يادگار ماند، که  چندھری ھم در محض سی و از استاد منوچ. است

، شھکار اين "شمعيه"از نظر من قصيدۀ . نمی آوردبار ر آنھا ھم ھرگز خستگی خواندن و مرور مکرّ 

ی و تلمذ استاد دشاگر محمودی به نحوی سّمتِ گرچه اکثريت مطلق شعرای دربار . شاعر بزرگ است

منوچھری . بسيار آموختاستاد خود  از اند، اما منوچھری شاگرد مستقيم او بود و داشتهنصری را عُ 

اين قصيده که در ھفتاد و پنج بيت و با . را در مدح استاد خود سروده است" شمعيه"در واقع قصيدۀ 

  :شده است، چنين آغاز ميگردد گفتهرودکی  "ِمادر می"الھام از قصيدۀ 

  جان خويشتن ،رقــــــــف ای نھاده بر ميانِ 

  تنبه جسم ما زنده به جان و جان تو زنده 

مطلب زده، به  وصف شمع را ميکند، گريزی به اصل اعمَّ و چيستان و مُ  لَُغز ھيئتِ ازين که در  پسو 

  :ميگويد ه،ديرسمدح اوستاد خود 

  مھر خــــــــوانم  به تو ھمی تابی و من بر تو ھمي

  نسَ ابوالقاسم حَ  ح، ديوانِ ــــــــر شبی تا صبھـــــــ

  ـــــــــــــصریـــــــُعـنـــــ زمانه  ادانِ اوست اوستادِ 

  *فَِتن نصرش بی عيب و جانش بی ِغش و دل بیعُ 

  ھم بی تکلف ھم بديع: ـــع اوشعر او چون طبـــــ

  ھم با م!حت ھم َحَسن: ــــر اوــو چون شعاطبع 

...  

 ، راچنگزن رودکیِ ، به شمول عرب و عجمشعر  بزرگ  دھھا استاد نامتمام، ضمن ھشت بيت و بعد 

  :و ارجحيّت استاد خود را بر ھمۀ ايشان چنين فرياد زندگرفته 

  ی نسترنريزی روضه بينند و طبيعدم بشنوند     تا غــــراز آيند و شعر اوستاگو فــــــــــ

  ار و رسم  و اط!ل و ِدَمند باز     نی بر آثار و ديرينشعر خويشتن گــــــــ رِ تا بر آن آثا

...  

 نظر گرفتن اشعار با مد5  کهبرميدارد،  عرب و عجم بانگمقام يعالشعرای ھمه منوچھری بر اين 

و معدوم آنچه ه بر ن بر آثار شعر خويشتن گريند،گريند، خود ب بر آثار موجودِ عنصری،  ،استادش

  !!!بجا نمانده استاثری از آن و  گشتهبيران 

  با گذر در ديوان استاد منوچھری دامغانی، به بيتِ 

  دلم ای دوست تو دانی که ھوای تو کند

  تو کند پایِ  کفِ  خـــاکِ  لب  من خدمتِ 
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ه ای مشھور طنين و آھنگ اين بيت که مطلع قصيد. يک ھزار سال پيش فرموده استحدوداً رسيدم، که 

است، سخت در دلم نشست و راه به طبع ) مسعود اول(از منوچھری در مدح سلطان مسعود غزنوی

با وارد  من اّما با حفظ قافيه، و. سرايمنوآموزم باز کرد، تا من ھم به اقتفاء از آن چيزکی شعرگونه ب

 "فاعل"وينده و سراينده را ــ که خوِد گ "تو کند"بجای  "تو کنم"کردن تغييری اندک در رديف ــ يعنی 

  :سرودم ،"افغانستان"سرفرازم وطن ھمه،  ماِم مامانِ مادِر مادران و قرار ميدھد، اين غزل را در مدح 

  

  

  ...جان و تن چيست وطن؟ 

  تو کنم رایِ سَ  رشِ ــف را،ھـردو سَ  عالم  و      تو کنم فدایِ  اينکهوطن؟  چيستتن  وجان 

  ۀ عشق  تو بَُود      لِب حسرتزده،  گــــــــــوياِی ثنای تو کنمــــودشده،  ديواندِل  ازخــ

  که برای تو کنم ،و يزدان من  دانـــــددل       به زبان يدآ که ناله و فــــــــرياد،ھمه  اين

  تو کنم از باد صبای ای نيست،  که َروحه      صحنۀ گيتی  که  به ِحرمان ُجستم َقَدرھر

  لحظه ای نيست، که فارغ ز ھوای تو کنم!      شِک ِجنانری وطـِن ا  ،ماماِن وطن مامِ 

  فـرقت و دوری تو از حد و اندازه گذشت      تا به کــــــی؟  ناله و از دور ندای تو کنم

  "خليل"ده، افسر قِ م بنما به يکی عاشِ رحـ

 ـــده  به  پای تو کنم،  سجمتدَ قَ تا ببوسم 

   

د محمد دبير سياقی، چاپ اول، ، به کوشش داکتر سيّ "ھری دامغانیديوان منوچ"از منوچھری  اشعار

  .، گرفته شده، چاپ گلشن١٣٧٠زمستان 

  :نشانی شده، در اين چاپ اين طور آمده است) *(مصراعی که با 

  عنصرش بی عيب و دل بی ِغّش و دينش بی ِفَتن

 "ِغش و دل بی ِفَتن عنصرش بی عيب و جانش بی"گر در ھيئت مصراع را در جاھای د اين مگرمن 

  .خوانده ام و ھمين ورشن مدار اعتبار من است

فرخی ديوان نصری بلخی، عُ ديوان دری، از قبيل و ادب بزرگان شعر  استاد دبير سياقی ديوانھا و کتب

و  چاپ کرده و در دسترس تشنگانتنقيح و سرو بلخی و غيرھم را نيز ناصر خُ سفرنامۀ سيستانی، 

 !!!گان قرار داده است، که اجرش جزيل باداآثار بزر عطشزدگانِ 


