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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴اپريل  ٨برلين ــ       
  

 

   

  استقبال از غزل شيخ الشعراء

  استاد فدائی ھروی

که گاھگاه شعر  و ميداند ،ب آگاهز ع-قۀ من به شعر و ادا است و جمزاکه خود شاعرارجمند دوستی 

اشعار من  .فرستادبرايم ن با عکس ايشافدائی ھروی را ضمن ايميلی شعر زيبائی از استاد  ،ميگويمھم 

 ک-مواقعاً  استادبايد اعتراف کنم که م، گر از حق نگذراستاد فدائی را جسته و گريخته خوانده ام و ا

صرف نظر از زيبائی . عر را مرور کردم و از آھنگ دلنشينش بسيار لذت بردمش  .دارد ارسحّ زيبا و 

 ديدم، کوشيدمتنگ  تنگِ در آن  چون قافيه را يش ھرگز نتوان انکار کرد،ارشھوکه از ، شعرخاص اين 

 شنتيجه غزلی ست که در طبق اخ-ص. طبع خود را بيازمايمو محدود، باری که اندر ھمين قافيۀ ضيق 

از نظر خوانندگان گرامی  تاد فدائی رااسبھاريۀ  ھميندر اول مگر مايلم که . گذاشته، پيشکش ميکنم

  :بگذرانم" زاد ــ آزاد افغانستانآافغانستان "پورتال 

  افسوس بھار

  اررای گلشن گشت طاووس بھآ زمتا که بـــ      ارسالوس بھ  ـقـــــــر دلـــزيه نقشھا باشد ب

  ارفانوس بھ  عـــــــــــــشد شم زبان آتش ۀ#ل      بس تنگ است و گلشن تيره رنگ وسعت صحرا ز

  اربھ وسعت گشته نامــــــــــدامان طبي ننگ      روناز پردۀ عصمت ب ا را تا کندـــه ھـغنچ

  اردير چمن شد حــــــرف معکوس بھ راھب      اد آوردريــــمذلت را به فـــ  وســــتا که ناق

  ارــداد کابــــــــوس بھفشارد پنجــــــۀ بيـــمي      وان چمن را در گلــــــــــــــــرغنغمۀ آزاد م

  اردر مکتب ھستی ز قاموس بھ ـو شد حـــم      کـــــه درس آرزو وان زيستن ای دل شاد نت
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  اررچه دارد مژده ھای تازه جاسوس بھـگــــ      گ نيستجـز نيرن باغ  با ساکنان  شيوه اش

  ينفرصت اينچن و  بھار زندگی اين است رگ

  اروای افسوس بھ  ای  ار،ـــوای افسوس بھ

             

  

  شيخ الشعراء استاد فدائی ھروی

  

  :برخاسته است  مو اينست نشيده ای که بدين مناسبت و از ھمين خاستگاه فشرده، از طبع خودآموز

  

  بھار کوسِ 

  ـام بر کوس بھارـــــــّـــاي سازندۀ  ميزند       ناقوس بھار بی نوا چون گشته يکدم حلقِ 

  اده تنگ تنگ      ميروم ھـردم  به استقبال  و  پابوس بھارحلقۀ اسباب گيتی چـــون فت

  را  صفای پھنۀ نيسان نساخت      نيستم ھرگــز ز چاک سينه، مأيوس بھار ُمرادم گر 

  اينچنين بوده ھميشه،  طيِف  پتنوس بھار      نگرنگ رھست گلشن  در طبيعت تا ببينی

  ـــم  دزدانه از پستاِن جــاموس بھارمنش      ميمکطبع ناساز  خوش تا سر زند از شعر

  بگشفد از عمق دل      تا نشد قـربان روی و صدق ملموس بھار کی شاعری وشعر  طبع

  مأنوس بھار وزيب " فـدائی"تا شده طبع       عقيم افتاده استبيحد سست من نگر  نظم

  "خليل"وِر سُ  ازآشفته نشد  بازيھــــارنگ

  ه و توس بھارــرّ پر ز fل و قـ دفشانَ تا 

  بعدی ۀلغات در صفحبعض شرح 
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  :شرح لغات

اين ترکيب . است" خواننده و نوازنده"؛ يعنی "ساز کننده" کلمۀ زيبای دری و در معنای" سازنده"ــ 
استعمال ميگردد، در حالی که زبان ادبی و باصط-ح به وفرت کابلی بسيار و  زيبا در زبان عاميانۀ

  .دری، آن را به کلی فراموش کرده است "ِمعياری"

  .است "گاوميش"کلمۀ عربی و در معنی  "موسجا"ــ 

  .اصط-حات پربازی يا قطعه بازی ست ور و fل و قره و توس،ــ سُ 

  

  

  

  )٢٠١۴برلين ــ صبح ھفتم اپريل (

   

  

  

  

 


