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 !!!آتش اندر آتش اندر آتش است
که گاهگاه اشعار ناب ، از آستریلیا "انستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغ"بس گرانقدر پورتال هوادار 

زیبا و سوزناک استاد کابلزاد زمانه، استاد حد قطعه شعر بی شعرای افغان را جهت نشر میفرستد،

 "روزگار نو"مجلۀ  1631 (رداد ماهم  )ماِه اسد ( ارمهسال چ)خلیل هللا خلیلی، را از دفتر هفتم 

تایپ گردیده و در هیئت و  درویشاین  اینک به دست ده فرستاده است، کهچاپ ایران سکن کر

 .دشأن این پارچۀ شاهوار عرضه میشو و درخوررتال وپرونق همیشگی 

عبدالحی خراسانی ــ به اهتمامخلیلی  ات استادکلی   222تا  225در صفحات  همتاکم  شعراین 
1
 ــ 

آمده  «پاسخ خلیلی به یکی از دوستان» و زیر عنوان« مثنوی شبهای آوارگی» ضمن مجموعۀ

زیر  «روزگار نو»مجلۀ در ــ  ـ که در هیئت مثنوی سروده شدهـ ین پارچۀ سخنگویهم. است

  .درج شده است "در آتش استآتش اندر آتش ان      سر دنیای ما در آتش استسرب"عنوان 

گرچه اورده شده است، باید تذکر داده شود، که این شعر استاد در هردو منبع فوق مغلوط آ

 .به مراتب بیشتر دیده میشود "روزگار نو"اشتباهات در 

و نظم و  بدین وسیله پارچۀ عدیم النظیر استاد سخن را در کمال امانتداری با تصحیح دقیق

 است، تقدیم پیشگاهِ  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ی که شیوۀ منحصر به فردِ آرایش

 .مو ادبخواهان میکن اشرف شعردانان

اغالط امالئی و اغالطی  ازمشحون است ، فخیم کلیاتِ  سر اینارستذکر بدهم، که جداً  میخواهم

راعات نکردن مراتب امالئییی که با م  . صدمه میزنندشعار که حتی بعضاً به وزن عروضی ا

نیز ــ به مانند د، درین کتاب نارتباط میگیر "های غیر ملفوظ"و  "های ملفوظ"کلمات مختوم به 

 شکلو در موفور م ــ گرانقدر هموطنانمنظوم و منثور ثار آو کلِّ عموم تا اکثریت مطلق 

، که این امیدوارماز اعماق دل و از منتهای رواداری . به چشم میخوردو گزنده ای  دلخراش

تدوین و در هنگام بلکه و عزیزالقدر این کتاب  در چاپهای بعدیِ و اصالحی  یادآوری دلسوزانه

رد و بزرگ آثار عموم نشر    !!!نظر گرفته شود مدِّ  فارسی /دریخ 

                                                 
1
 ، نشر بلخ، وابسته به بنیاد نیشاپور، تهران1618عبدالحی خراسانی، چاپ اول  :کوشش خلیل هللا خلیلی، بهاشعار استاد ات ــ کلی   
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 :این مقدمۀ منثور هم مندرج است "روزگار نو"در 

در شهریور سال قبل، آقای مؤید ثابتی، نامه ای به نظم خطاب به استاد خلیل هللا خلیلی، برای »

اینک استاد . مجله به چاپ رسید فرستاده بودند، که در دفتر هشتم سال سوم" روزگار نو"مجلۀ 

خلیلی که به علت مسافرت، این شماره به موقع به دستشان نرسیده بود، مثنویی در پاسخ سروده 

 :اند، که این مثنوی به همان سوز و حال و دردناکی قصیدۀ پر جوش و خروش خاقانی ست که

 بر دیدۀ من خندی کاینجا ز چه میگرید

خندند
5
 نشود گریانبر آن دیده؛ کاینجا  

 ("روزگار نو" مقدمۀختم )« 

 

 :"افغان خلیلی" ما، استادشعر زمانه،  شهسوارِ  و شهوارِ پرسوز و اینک آن پارچۀ 

 

 

 

 !!!آتش اندر آتش اندر آتش است

 راسان بزرگــــخ ای سخندان       دان بزرگــــای سخن !دای مؤیِّ 

 گفتار تست  کاین اثر در گرمیِ       کار تست ربی گمان تأئید حق د

 مهرآسا جــــــلوه  بر جانم فگند      شعـــــــر تو آتش به بنیادم فگند

 در گذشته سالــــها  و  حـــــالها      پا به بردم پا ودست من بگرفت 

 سیِل  آفت برده ام در دیــــــــارِ       در دیار خاطـــــــراِت  مرده ام

 شهــر آن زیباتر از زیباعروس      با تو بــوسیدم دِر سلطان طوس

 مهد مردان جلوه گـــــاه راستان      با تو رفتم در هــــــرات باستان

 خوابگـــــــــاه خواجه عبدهللا را      با تو دیدم  کــــــوِه  گازرگاه را

 همکــــــــالم عارف نامی شدیم      در حـریم  حضرت جامی شدیم

ستم مرقـــــــِد   خانقاِه  خـــــــــواجۀ  مجدود را      محمود رابا تو ج 

 از  مِی  وحــدت  سبوها داشتیم      با سنائی گفت  و گـــوها داشتیم

 بوسه گــــــــــــاه آرزوهای مرا      یاد دادی شهــــــــــر زیبای مرا

 نوربخش   مشعـــــل  ایمان من      کـــــــــابل  من  آشیان جان من

                                                 
5
، تهران، 1631ار، چاپ سوم انتشارات زو  ادی، داکتر ضیاء الدین سج   به کوششــ این قصیده در دیوان خاقانی شروانی،  

به شکل  دیواناز همین قصیده است، مگر مصراع دوم در  "روزگار نو"و بیت برگزیدۀ مجلۀ  "ایوان مدائن"معنون به 

 :استذیل آمده 

 گریند بر آن دیده؛ کاینجا نشود گریان

 .آن نیاورده اندو شعری اصلی و رونق حتی همین یک بیت سمبولیک خاقائی را هم با نظم " روزگار نو "سف که در با تأ      
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 ردم نمازبر زمین پــــــاک آن ب        باز هستی دیده به چون کردم آن که

 جبهۀ من فرش بر درگاه اوست      هستی من  خاکـــزاد راه اوست

 شمس  تابانش مرا آموخت مهر      دامان این گردان سپهر آن که در

 خـــــــاکپرداز زمین مرغ خیال      زاسمانش یافت  ره سوی جمال

 او یافتم  عشق  را از دولــــــت      ـو من بشگافتمـــرا چ جعبۀ دل 

 انگیز کردناله هـــــــــایم را اثر      شبخیز کردا مرغ شبخوانش مر

 ناوک اندازان شب  را زیر پای      یافتم  زان  کــوهسار چرخسای

 دگونه گونم یاد دا یــــاـهــــناله       جنونم یاد داد شور  ـا ـــــروده

 درس باریــــدن به چشم اشکبار      داد  فیض  ابرهــــایش در بهار

 مینـــــــــــــماید دامنم را پرگهر      سرمد هر سحر فیضآن  تاهنوز

 این  دل  چـرخ آشنای نکته گیر      هست در چنگ عقــابانش اسیر

 از تاک اوست َمَیم شور مستی در      م از خاک اوستی  هستِ ، ذره ذره

 از   پلنگـــــــانش  جدل آموختم      از  غــــــزاالنش  غزل آموختم

 آوارگیــــــهای من است  مونسِ       یار شبهای من است ،این غزلها

 خمه بر ساز دل استزخامۀ تو       شعـر  شیوای  تو آواز دل است

 صحنه آرایان عصر نـــربگاگـ     دغلبازان عصر  ینآخر کا یدید

 خـــــرمن  هستی ما را سوختند      ز شیطــــــــنت افروختندآتشی ا

 نیست برجا زان همه جز سنگ و خشت      چون بهشت یدید کهبناهائی آن 

 نگ نیستر یشهید کاندران خون      سنگ نیست یکما  مین پاکزبر 

 ان منقوش نام مرگ نیسترکاند      برگ نیست یک ماریحان و گل  بر

 کشوری در حکم گورستان شده      رها  ویران شدهشهرهــا در شه

 در شبستان غـــــــم ما جز نسیم      کس نگیرد  بوسه  از روی یتیم

 و قلب خونفشان ستاپرداغ  قلب      زان کشور نشان مانده آنچه بر جا

 از لطافت بوده بر دوشش گران      کــه رخت پرنیان، جسم سیمینی

 کفتارها  گــــــرگهاطعمه  بهـر       خارهاخفته  در خـون  بر فراز 

 و ستم ـــان در تیغ بیداد ـداده ج      مر  ای  بسا  پــــــــرده نشینان ح  

 خانقاِه اهــــــــــل دل را آب برد      نبـــــــر توحید  را سیالب بردمِ 

 قرآن زدند شعله ها در حضرتِ       آتش اندر خــــــــانۀ یزدان زدند

 و خون زهر است سربسر آغشته با      دهــای سیمگونروخروشان  آن
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 تا  نگیرد  دشمن آنجـا را سراغ      کس نیفــروزد به شهر ما چراغ

 ان خداستدتابش شمشیر مـــــر      فضاست دران تیره پرتوی گر شب

 حـــــــافظ  دین  پاسداران وطن      جنگجــــــــــویان دلیر صفشکن

 نعــــرۀ توحید  باشد در خروش      نجا به گوشآ میرسد گر صدائی

 در  دل  شب غلغـــــل زنجیرها      یا رسد از قتلگــــــــــــاه شیرها

 است اندر آتش  اندر آتش  آتش      آتش است را دم  سربسر دنیای

 نامه  از خــــونابۀ  دل  تر شود      "آن بیمر شود شرح گر به گوشم"

 شور انگیز من مهبا صریر خــا      ی تـو جـــان آویز منای سخنها

 هـــر چـــه آن بهتر بود آن یافتم      ات  جان یافتم از  خجسته  نامه

 مرز پاکـان دیر شدر عـرض  این نامه اگر تأخیر شد      روز من د

 خـــــانۀ  من  خــــــانۀ آبای من      آن سوی خیبر بود مــــأوای من

 شامش شام نیستو  چون صبحاو صبح       ن را هیچ جـا آرام نیستبی وط

 بـی کسم بـی همدمم بـی خانه ام      از جهان بیگانه ام  اـدرینج من 

 زیبا اختران و روشن آسمان      سیم پیکـــر نغـز ان اینجـاستمبیگ

 شتهگنجــــها  از سیم  و زر انبا      تا  آسمان افراشته  کاخهــــــــــا

 هــــر را  پوشیده در گرد سپاهمِ       رایت کشیده تا به ماه مـــردمش

 جان افروز نیست مگر هِ یک نگا      سازها برپاست، اما سوز نیست

 آن اثر تـــــــــــا بشکند بام قفس      جبــــــرئیلش  را نباشد در نفس

 د استخو هم مریض و هم مسیحای      او فـقـط در بند دنیای خود است

 «یا خطا بود،  آنچه  ما پنداشتیم      چشم یاری داشتیم ،ما ز یاران»

 نکرد رییا کس و ما به خون خفتیم      اداری نکردــوف  ما  هیچ کس با

 کار ما با  کـــــاردانان قضاست

 لطف خداست  بیکسان کارساز 

 

   

 (امریکا ــ نیوجرسی)

 

 

 


