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 Literary-Cultural فرهنگی ادبی ــ
   

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  5112جون  11برلین ــ      

 

  

 !!!ادب کم مباد سایۀ سخن از سر  
 

 ؛د روزگارها دارچه دیوانگی

 درد و الم؛ اهد و گآفرین هی شادیاگ

 شادی است مگرگریزان چه 

 !!!ناشادی و چه فرساینده نماید

 :و چه حکمت است، که

؟؟؟"گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند"
1
 

 و اگر درد نباشد، کس قدر عافیت کجا داند؟؟؟

را میگرفتم، مثل آن  ،صاحب "اسیر"چند روز پیش، که بر حسب معمول احوال استاد بزرگوار، 

، خورده تغل داستا ، کهاز دوستان شنیدممگر شام همان روز . مینمود که همه چیز عادی بود

را روز بعد باز تلفون . و سه تار قبرغه را کسر داده و روزی چند را در شفاخانه بوده اندافتیده 

بود، به  معلوم شد، که اگر بالئی آمده. ه و مشخصاً از حادثه ای که رخ داده بود، پرسیدمبرداشت

 !!!خیر گذشته است

را با  "اسیر"د سخن، فخرالشعراء و ملک الشعراء، جناب ام، استسابق ضمن یکی از نوشته های

حافظ شیرازی مقایسه کرده و گفته بودم، که اگر از جنبه های عرفانی شعر حافظ بگذریم، استاد 

 !!!ارسی چیزی کم نداردما از حافظ پ کابلزاد  

رفانی منوط بوده به زمانی که فکر انسان به درک دنیا و که مسائل ع  من بدین عقیده رسیده ام، 

طفل دبستان هم میداند، که دید عرفانی و تصوفی و دینی از مگر امروز . مافیها قد نمیداده است

با علوم طبیعی سر  یکاه سوزن و پر   جهان و کائنات، افسانه ای بیش نیست و به اندازۀ سر  

                                                 
1
 :تتمام بیت چنین اس شیخ اجّل، سعدی شیرازی، واز غزل معروف  صراعیــ م  

 ؟؟؟دوستِگرِنکشدِطالبِ ِ،دشمنِچهِکندِجورِ 

ِگنجِوِمارِوِگلِوِخارِوِغمِوِشادیِبهِهمند
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که از علم بُریده و بوسندۀ آستان افسانه و خانقه  ستان کسانی،نمیخورد؛ و چه دردآور است دا

 !!!!!!!گردیده اند

وقتی . ، ولی بیشترین آثارشان در هیئت غزل بوده استزمودهاستاد اسیر در انواع شعر طبع آ

به شمول ــ تعدد و فراوانی و ا کثار اشعار استاد اسیر را مد نظر میگیرم، میبینم، که دیگران 

غزل است؛  فن   درحافظ ۀ خاصّ تا این حد غزل نپرورده اند، ولو که مهارت ــ  حافظحضرت 

 !!!باشندحافظ منسوب به حافظ از خود  ست، که تمام غزلیاتاگرچه معلوم نی

د، قسمت معتنابهش مگر از امروز و ناگر قسماً به مضمون قدیم عنایت دار "اسیر"اشعار استاد 

ی برکت "اسیر"استاد شعر . گویدسخن میع زمانۀ ما و اوضااز درد وطن و مردم و سیاست 

 اط سخن است؛مس  بر  بزرگ

 !!!کم مباد ادب و سایۀ سخن از سر  

معنون اد استزیبای پارچۀ  را "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  5112جون  11صفحۀ 

 عالیجاه شیوای تیموری صاحب طبعهم مثنویی از  بعدو روز مزین ساخت  "درد قبرغه"به 

از خواندن س بالفاصله پهم بدین مناسبت شعری دارم، که ن م .شتت این دستگاه گزیب و زین

 .از طبع خودآموزم تروایده است پارچۀ استاد

 

 دامن صحرا بگیرم؟! زمچه سا      "اسیرم"اسیر درد گـــــــردیده 

 که درد و ناله و غم  کرده پیرم      سیر مبوده ا  ناله و درد زدام امُ 

 صغیر و نی کبیرم  م نباشد      نه  در حق  ـغ وکه درد  ،وقتاخوشا 

 دمی از درد برخیز      نخیزد تا به گرددون بر،  نفیرم! بیا جــــانا

 و دستگیرم! چاره ساز اکسی رخدایا بندگــــــــان خویش آسای      

 قلب  نـــــاالن و ضمیرم!  صحــرا      بیاسا وسوی کــوه   ببر آالم

 نکیرم یار منک ز !کس نانجرمو دارو دردها را        بکـن  درمان

 نالدباز دست گردون، گر " خلیل"

 میرم؟ن یاران ِمِ ـــغ دررا من ـــچ

 

 

 

(5112جون  11خلیل معروفی ــ برلین، )  

 


