
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
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 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

                                                                              5112می  11کلیفورنیا ــ   

 

 

 

 روفیـعمرت دراز باد دانشمند مع

یادداشتها و مقاالت انجنیر صاحب خلیل هللا معروفی، این شاعر نامدار و نویسندۀ پرابتکار افغان 

را میخوانم، می آموزم و حظ میبرم، و کمترین خدمتی که روادارانه برایشان پیشکش میتوانم 

 .نمایم تا عمر طوالنی نصیبش گرداند اینست، که به بارگاه رب العالمین التجاء

مرا هم به جاهائی برد، که استاد معروفی در آن نواحی طی  "طومار بوسه ــغمکدۀ غربت "

مادرم که مرا در طفولیت از دامان محبت خود محروم ساخته، در عاشقان  ــطریق نموده بودند 

خاطرات زیاد ( باغ قاضی)سکونت داشتیم و از ( باغ نواب)چند سال در  ــو عارفان دفن است 

سه )و در نیمه راه بین ( سه دکان چنداول) متر پایانتر از 52که حدود ( سوته پایها)کوچۀ  –دارم 

قرار داشت، یک کوچۀ سرپوشیده، کوتاه، تنگ و باریک بود ( عاشقان وعارفان) و سرک( دکان

د و باغچه رقم ختم آغاز مییافت و به میدان وسیع دارای درختان بلن( سه دکان)که از سرک 

درین میدان وسیع خانوادۀ سردار امین الدوله خان سکونت داشتند و در آن طرف این . میشد

یک کوچۀ . ساخته شد( بهزاد)وصل میشد، بعدها سینمای ( عاشقان وعارفان)میدان که به سرک 

ه دیگر ، یک راه به طرف باغ عمومی و را(سه دکان)در طرف دیگر ( توپچی باغ)دیگر به نام 

این باغ عمومی یک میدان چقر و بسیار وسیع بی گل و بی درخت  ــداشت ( سرچوک)به طرف 

نواحی مشهور دیگر شهر قدیم کابل کوچۀ  ــبود، که ما از همین راه به مکتب استقالل میرفتیم 

 (انباغ علیمرد) و( ریکاخانه) ،(بارانه) ،(سراجی) ،(علیرضاخان که شیریخ معروف در آنجا بود)

 . بودند

در خارج و روحا  در افغانستان به سر میبرم و هربار  من هم مانند انجنیر صاحب معروفی جسما  

که بار و بستر خود را برای سفر میبندم، خانم و اوالدها مرا به گیر داکتر میدهند و او مانع سفرم 

ناخدای "معروفی  میگردد، تا دیده شود که بازدید خاک پاک در آخر عمر که به فرمودۀ استاد

 .، در قسمت من میباشد یا خیر"عمر هردم در غم موج است و موج

به اجازۀ استاد خلیل هللا معروفی، بیت مقطع  ،خلیل هللا هاشمیان هم درویش،این وطندوست 

 :قصیدۀ ناب شان را اقتباس میکنم و به وطن محبوب میگویم که 
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 ما اگر از شیمه افتاد "ِخلیل"

 بانت ببوسمریـخودم چاک گ 

داستانی از  ــخلیلی کابلزاد "ِ ی سرودئآریا"»در مقالۀ دیگر از قلم جناب استاد خلیل هللا معروفی 

خوانده بودم و در  "یئسرود آریا"، مثنوی مرحوم استاد خلیل هللا خلیلی را قبال  به عنوان «باستان

ز اشعار فردوسی طوسی آن را بهتر ا "آئینه افغانستان"آرشیف خود دارم و باری در مجله 

، در مقام شعر، خصوصا  قصیده و مثنوی، خاک مردخیز درویشاین  خوانده بودم ــ به نظر

 .افغانستان در پنج قرن اخیر شاعری مانند خلیلی نزاده است

مرحوم استاد عبدالرحمن  –را بار اول خواندم  "اندر"اما این غزل مرحوم پژواک با ردیف 

پژواک دوست محترم من بود و باالی اشعار و افکار آن مرحوم قبال مقاالتی نوشته ام، در دیوان 

اشعار او که نزد من وجود دارد، این غزل شامل نیست، ولی با سیاق کالم او آشناستم، این غزل 

یفیت باالتر دارد، ولو این که یقینا  از اوست و در مقام مقایسه با قصیدۀ استاد ُعنصری بلخی ک

 .اولی بهاریه و دومی مدحیه میباشد

خوانده  "وطندار"در بارۀ جناب داکتر محمد سرور موالئی که جناب استاد معروفی ایشان را 

بودند و من این خطاب را چنین تعبیر کردم، که داکتر موالیی تبعۀ افغانستان بوده باشند، با نام 

نا میشوم و از جناب استاد معروفی تقاضاء دارم لطفا پیرامون این دانشمند این دانشمند بار اول آش

افغان و سوابق تحصیلی شان و این که چطور مقبول خاطر ایرانیها قرار گرفته و در ایران 

 .تدریس میکردند، مقداری معلومات به دسترس افغانها قرار بدهند

در غزل بهاریۀ  –ک صورت گرفت در باال ذکر خیری از مرحوم استاد عبدالرحمان پژوا

 :مذکور یک بیت آن ازین قراراست 

 جنون پر کن  ــرد بشکن،  مینایِ ــــابریق خـــ          

 (*)باشی به سراب اندر ،حیف است ز هشیاری           

 اقبال"در لندن به استقبال از یک بیت  1711در غزلی که مرحوم پژواک در ماه جون سال 

 .از زاویۀ معنی با بیت فوق شباهت میرساند( بیت نهم)سروده، یک بیت این غزل  "الهوری

 ن  بـنـدۀ آزادم، عـشـق است امـام منـمـ"

 "عشق است امام من، عقل است غالم من

 (اقبال الهوری)

 

 بادار نــدارم من، کس نیست غــالم من      کس نیست امام من  ،ویشممن مقتدی خ

 رو سوی دل آوردم،  آنجـاست مقام من      قبلۀ خود هستم ستم، تار   یارو از روی 

 بر سینه نهــادن دست، نبود به قـیام من      خم کردن زانو نیست  ،آداب رکوع من

  دام منفرض مُ  رنه سجده، د ونه قعـده       کبر است نماز من  ناز است  نیاز من،

 جام من ربودنِ محتاج به ساقی نیست، پُ       خورشیدم، نه ماه فروغ اندوز من چشمۀ
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  یک لوحه به نام من ،بر هر در میخانه      ستات یاآهستیم  زا ،ستاخرابات  کههرجا 

 ثبت است دوام من ،جبهۀ هر کوکب بر      ایم  و آوارهـبر ج و سیّاره، ون ثابتـچ

 الم منت سرســبف ه،دیوانــ ارفِ ـبر عـ      کن  از دور اشارت  هرزانــفـ د با عـاب

  اندیشۀ من پخته، در فـطــــرت خام من      ای کاش نمیبودم، انسان که نمیگـــردید

 گوشی به کالم من ای وای که کس را نیست،      گوساله پرستانند، این  قوم  و کلیمم من

 منکس نیسـت امام  ـــدۀ  آزادم،ـمن بنـ      در بند امامی بود ،المی بودــغ" اقبال"

 صدای غیر نههستم  ،پژواک ندای خود

 وانان را، این است پیام منجــ !پژواک

  

 

 :تذکرات

  .شباهت دارنداین غزل  (7) با بیتدر معنی  (*)بیت ــ  

خالصۀ فصلی از سرگذشت یک افغان )کتاب خاطرات پژواک  587ــ این غزل در صفحۀ 

 .حذف شده استفوق از غزل  11و  6و  4بیت به نحوی چاپ شده، که ( مهاجر

 .طول عمر استاد خلیل هللا معروفی ازهم به دعایب

 با عرض احترام

 سید خلیل هللا هاشمیان 

 5112می  11

 

 

 

 

 

 


