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 Literary-Political سیايس ادبی ــ

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی  

   ٢٠١۴مارچ  ٢٨برلين ــ          

  
  

  

 بھشت آسا بيابانش و وهک ديده ام فلکسا

  سرو بلخیناصر خُ حکيم  يک قصيدۀاقتفاء از 
  

قصيده ھای  )مسعود بن محمود يا مسعود اول(مسعود غزنویسلطان در مدح دامغانی استاد منوچھری 

  :ه ای بدين مطلع، از جمله قصيدسروده استفراوان 

  سمنبوی آن سر زلفش که مشکين کرد آفاقش

  شوق مشتاقشز روی گردد  تِب تِ ی ار عجب نِ 

با  در عين وزن و بحر مگربلخی،  سروِ ناصر خُ ديگر شعر دری، ستاد وامسلم  ،پس از او ھاو سال

  :فرمودر قافيه قصيده ای را با اين مطلع انشاد اندک تغيير د

  را که ديگر گشت سامانشچه بود اين چرخ گردان 

  به بستان جــــــامۀ زربفـت بدريدند خوبانش

مغول  ظفر خان، نائب الحکومۀ شاھجھانِ وقتی صائب اصفھانی به دعوت  ،بعد از اوقرن  حدوداً شش

بسر برد، قصيدۀ مشھور خود  خلد برينرشک ُخلدآسا و بلکه ل در ھمين شھر ، شش ماه مکمّ در کابل

  :طور آغاز کرد را در وصف کابل اين

  شرتسرای کابل  و دامان کھسارشخوشا عِ 

  که ناخن بر دل گل ميزند مژگان ھر خارش

 سه .است آمدهن بحر منوچھری و ناصر خسرو، و با کمی تغيير در قافيه ھم در ھما قصيدۀ صائباين 

شيخ شيراز،  به ياد تربتاستاد خليل هللا خليلی، قرن بعد از صائب، استاد کابلزمين، خليلی افغان، 

 :را چنين سر داد ئی غّرابيحد حضرت سعدی، قصيدۀ 
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  جھان باشد  چو  دريائی، که پيدا نيست پايانش

  حوادث موج غلتانش، مصائب جوش طوفانش

روزی نيست، که در برابر صeبت آنھا از خود ميروم، من که از اشعار قدماء بی اندازه حظّ ميبرم و 

، چيزکی به نام چارگانه خواستم به اقتفاء از ھمۀ اين بزرگان .نمديوان يکی از بزرگان را ورق نز

 مخاطبواقعاً مخاطب را  وارد کرده و در قافيه یتغيير ميخواستماصeً . شعر منظوم بسرايم يا منظومه

سرو و استاد خليلی، ناصر خُ  حکيممگر مثلی که قافيۀ . قرار دھم ،"آنش"عوض  به را" آنت"؛ يعنی 

منظومه ای که در وصف يگانه معبود و اينست . ساختنمايان  تحميeً  بر منظومۀ منخود را  مھابت

  :جور کرده ام ،"افغانستان" ، وطن بجان برابرم،خود

  

  فلکسا  ديده ام کوه و بھشت آسا بيابانش

  و شاِن نشان و نام و ُعنوانش ـــدای شوکت فـ      ن مأمن مردان، سر و جانم به قربانشوطن اي

  انبانش جوفِ از  بُِسود  را  المردو عـھــ  ی  گـــوشۀ  دستاِر او با  عشق  سنجيدم      متاعبھــــا

  که بستايم سِر مويش      دل و جان را کجــا  و  يا سرير دين و ايمانش ــم  ترازی را، نمييابـــــ

  َنريمانشـر سام يکی شد رستم زال و دگــــــــ      ردشز احوال يل و گُ  ،فردوسی دخوش فرمو چه

  و زاِل زر ز دستانش ــــتن رستم نامی تھمــــ      ُگــردان  وطن  بر صولت  و  کيشش بنازيدند

  بھشت آسا بيابانش ـــوه  و کـ  ديده ام  اکســفلعنبربيز      خاک  و دگر وخطۀ زرخيز عجب خوش 

  انشجان رویِ ز ياد  افلـــــــغ لحظه ای نبودم      ؟ال ميھن را چه آرم بر زبان، ای دلا و حوھ

  لد بيزد فصِل نيسانشـــخُ  بویِ  خـــدا داند،  که      نور چشم افغان است که ،کابلدلکش  وایـــھ

  وزد از سوی پغمانش ،صرصر ،ُخنُک باديکی       دميرون  شود ھراو سِ   تابستان  رمـگ فضای 

  ــدی  ز پروانشحضرت  سعـــاوج يادبود  به      کم ھمتا ، اوستاد شعرِ "خليلی"گفتا  وشـخ چه

  شانش در و وصف در ھاگفته که pيقتر بود اين       ن خـويشمــبر ميھ  ميبرم رامن اين تمکين او 

  *"به قربانش متا ساز ،سر و جان را چه مقدار است      چيزی نميبينم ربتشـــــــــتنثار ـــزاوار ـســ"

  انشدام وبطن  تا شدخسته  وجودشصدر  ازکه       َخست ما را  بدفالِ  خطۀ   اين مگر  چه آفتھا 

  چاک  گريبانش  چشمان  و ھمو ی اشک داــف      بسپردند دست اشکه يدند و بگـــــريبانش در

  مشکلھاست آسانش و لـمشک ددوصد آسان بوو آسانھا شود مشکل       چه مشکــــلھا شود آسان

  اِيوانش بادـک َوش  ــــ، فلبُستانشاين بوده      سمنسا  باد   ز روی صدق شب وما به روز دعای 
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  رضوانش ُخلدِ  اندر بھشتن ـــــــوط  سايدآکه       با آزرمو   زمُخورَ  مردم  ای خــــدا را ھمتّی

  ما چنين باشد"ِ خليل"دعای  قلِب رنجــــــور 

  نيانشاز بيخ و بُ شود  م  والکِ مُ  بختِ  که رویِ 

  

  :رـــتذک

 سرودقصيده ای شيخ اّجل سعدی شيرازی از به يادبود  ،، استاد خليل هللا خليلیمان ماز کم ماننداستاد 

در تفالی که ضمن اح ھـ ش١٣٣١سال ثور در قصيده اين  .عديم النظير، که مطلعش در باp آورده شد
ناً تضمين در منظومۀ اين درويش تيمکه  [*] بيت .قرائت گرديدده بود، شداير سفارت ايران در کابل 

  .شده است، از ھمين قصيده است

بيت سروده شده است، ميتوان در کليات اشعار استاد خليل هللا  ٢٧قصيدۀ استاد خليلی را که در  اين
نشر در  ١٣٧٨که مربوط سال  اتاول اين کليّ چاپ . دخليلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، مطالعه کر

    .است، مورد استفادۀ من بوده است بلخ مربوط به بنياد نيشاپور در تھران

  

 


