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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural         ـ فرهنگیـادبی 

 

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی    

  6112نومبر  62برلین ــ           

 

 

 م شدیمما کزین بوستان شدی

 شدیمم شدیـــزان ـپایمال خــ

 (با تجدید آرایش)
 

 ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال آزادگان،  6112نومبر  4به تاریخ  این مقاله

 :داً تقدیم میگردداشاعه یافته بود، که اینک با آرایش جدید مجد  

امید در  ؛ دریغها که عمر گرانمایه از دست شد وبه گذشته انداختم و دریغها خوردمنگاهی 

 .تظار آرزو بر باد رفانت

ها، دریغ ه خاطر کوتاهیدریغ ب.  شدب، و آنچه نباید میشد، و میشد و نشد خاطر آن چه بایده دریغ ب

، بل برای وطن و هموطن، ه خاطر خوددریغ نه ب. هاه خاطر دریغخاطر نارسائیها و دریغ به ب

آن گاه که در . جا نکرده ایمه بکه ما از آن دوئیم و مدیون هردو، و هیهات هیهات که َدین این دو 

ه سر از خزان پیدا نبود، هوش در سر نبود و اینک که فکر ب و برگی بهارستان عمر تار موئی

آه که این فکر چه دیر و . است ، آفتاب عمر تا نوک کوه و لب بام رسیده و توان رخت بربستهزده

داند، در چه در آخر می آن یکاش آدم!!! گام دل را مشوش ساختناوقت در سر آمد و چه نابهن

اما چه چاره که سرنوشت آدمیزاد .... ؛ امار اول جلوه میفرمودآخر د اول میدانست و کاش عقل  

 .  است همین طور رقم خورده و راهی دیگر را روزگار در اختیار نگذاشته

در همین گیر و دار بودم و از گوش قلم گرفـته مجبورش میکردم، تا رشحه ای روی صفحۀ 

سخن و خزانیه اش افتادم، خزانیه ای که از استادان کمپیوتر بریزد، که به یکباره  به یاد استاد 

تاریکخانۀ هر دل خستۀ حسرتزده سخن بیرون میریزد و نگفته های مکتوم و مشهودش را فاش 

 . میسازد

و درد  در همین تالش بودم و دلم بسیار میخواست از نوک خامه چیزی بریزد و ترجمان آه ؛بلی

ــ نبود که  "افغان"خلیلی سخن ــ  ناجی در رسید و آن کسی دیگر، جز شهسوارگردد، که ناگاه 

با نور جهان آشنائی به هم رساند تازه ــ در آوانی که نور چشمم سال پیش از امروز  44درست 
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نوشت و نامه ای  تهران ــبه دوست صمیم خود آقای عثمان امیر ــ سفیر کبیر افغانستان در ــ 

و ُدرِّ  ست در نظم دری من این ترانۀ بی نظیر را که شاهکاری. خزانیه ای بی همتا اهدایش کرد

 "غرورخانۀ"خوانده بودم؛ در زمانی که  "مجلۀ کابل"، فکر کنم در نفوان جوانی، در عُ دری

سار را با وجود سرشاری از نیروی جوانی که ناتوانی و انک. بهار، از بادهای خزان در امان بود

و از همان دوران تا به  ، منکسرم ساختترانه از همان آوان در دلم نشستنمی شناخت، این 

سال آزگار از آن میگذرد، بندهائی از آن را از بر دارم و گاه و بیگاه و ت هشو امروز که پنجاه 

 .، زمزمه میکنمو تنهائی در لحظات تنها

روی خوانندۀ  پیش دری، ست از ُدرِّ ه را که آیتی بند این نشیدۀ یگاناصالً می خواستم محض چند 

بر آنم ائی این ترانه تبگذارم، اما جذبه و بی هم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ارجمند پورتال 

 .ده اندن، با این امید که بسا خوانندگان آن را تاکنون نخواداشت تا کل آن را نقل کنم

ود، و من هردو را وأم با نامه ای به دوست خود فرستاده بافغان این خزانیه را ت بی نظیراستاد 

 . ، که الحق هردو بی هنبازندش راظمن همرا و  استاد نثر؛ هم درینجا می آورم

دان نامۀ ملکوتی یاد و شاد ، خوشوقت شدم که مرا بارت تبریک عید شما را زیارت کردمک»

ا دیده بودید و درختهائی که مشاهده باغی که شم وزهای عید به کوهدامن رفـته بودم؛ر .کردید

گلها دستخوش . حال آنها سوخت و بی اختیار گریستمه کردید، همه زعفرانی شده بودند، دلم ب

، بشار به تنهائی ندبه سرائی میکردخزان شده و بلبلکان از ساحت گلشن رخت بربسته بودند، آ

به نوای این  ، روزگاریمی آورده خاطر بان که برجمان حال او نبود جز التفات باغیچ چیز ته

ست، مرا وضع ساکت  و زوالی ءهرچه را فـنا. ، مرغان هوا جمع می آمدندندبه سرائی بوستانی

دامن دفتر ه شور آورد، با نالۀ آبشار همنوا شدم، قطراتی چند از گریبان قلم به و بی صدای باغ ب

 .تقدیم میدارمحضور شما ه را ب کاغذ ریختم و اینک آن

 :خلیلی  ــ1111عقرب  16، حترام فراوانبا ا

 

 

 

 زانــباغـبان و خـ
 

 رزه بر نخــــــــــــل نوجوان افتادـرعشــــــــــه در دست باغـبان افتاد      ل

 آوازۀ خزان افتاد  ـــــازــاضطــــــــــــــرابی به بوستان افتاد      بـــــــــــــ

 دگون شرانـــزعفـ  زارــــــوانارغـ

 ــان خون شدـــــدل مســـرور باغـبـ

 بلبــــــــــالن رخت از چمــن بستند      َخــستند را  ــاغ بـــــــ مرغان   دل

 ـاط بشکستند      در شـــــــــــــــادی برویشان بستندــــــال نشــــــــــپر و ب

 ــــدا گشتندــــیک یک از آشیان جــ

 ـوا گشتندـــبین  زون وـــــزار و مح
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 وی و ها نکنندـــــــانی و هُ ـــــــن نوا نکنند      پرفـشــبعد ازین در چمــــــ

 به پا نکنند ر ــــدگ ها ا نکنند      انجمـــــــــــنو صد ـور و آوازه شـــــــــــ

 ـر باغ را نوا شد پستـــشاعــــــــــ

 ـر شکستـسپهــــ را  ساز این بزم 

 ساطی داشتخوش ب   هسبز ازداشت       چمن ی نشاطۀ ـــــــــــــسرمای باغ 

 انبساطی داشت       با گل ســــــــــرخ اختالطی داشت ز ــنیــــــــ باغـبان 

 واژون کرد ـــاط بســـــ  برگریزان

 رگون کردـــدگ  ـاغ راـشرت بــــع  

 ـــــــــگار را ماندـــــــــباغ صحن مـــــــــــــــــزار را ماند      مردم دل فـ

 ـریزان شرار را ماندــــــــدار را ماند      برگـــــــــــــداغـــــــــــــــ جگر 

 گل زد  ــــرمنـــــخـــــ  به  آه آتش

 بلبل زد  در آشیان  ـــلهشعـــــــــــــ

 دـزه  می غلتیسبـــ د       سبزه بر روی یاد آن شب که مــــــــاه می رخشی

 دز نشـــــــــــاط می خندید       باغـبان اـــــــــف بنفشـــــــه می بوسیباد زل                            

 ــابی و نوبهاری بودـــــــــماهـتــــــ

 رفه روزگاری بودــــــــرا طــ باغ 

 انگیزماه  نور و سیمین  رخ ـــک آمیز      چــــــمشـــ و باد  مشکین  باغ 

 باغبان لبریز  ـــر عیشرت خیز       ساغــــــــــشـــع   شبانه  نسیم  خوش 

 م هـر گل که در چمن میکاشتـــتخ

 برمیداشت  شقو ع سن حُ  من ـرخََ

 رخ عیان میکرد      باغبان سیـــــــــــــر بوستان میکرد ماه  شام چـــــون 

 رد     از گل و الله ســــــــــایه بان میکردوان میکـــارغ ر شاخ تکیه بــــــ

 ـــــانه می گفـتندفـســـــــــ  آبشاران

 تـــــرانه می گفـتند  ـوشــــبادها خ

 در کمر میزد ــــان دست آفـتاب سر میزد      باغـبــــــون ـــصبـــــــــح چ

 به سر میزد رانمََـــیـضَََاز  میزد      تاجی  َبرَـــــــر کارـــدامن از بهـــــ

 ـــوان بود و آبشار جوانــــــاو جـــ

 وبهار جوانــــــباغ سرمست و نــــ

 بیشماری داشت  ـایــــــــز نوبهاری داشت      آرزوهــــــــــنیــــــ  دل ما
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 ــویش اختیاری داشتــــاری داشت      در کف خــــشاد و مســرور روزگ

 وان بودمـــــــجدم کـــــــــه نو آه آن

 بوستان بودم ازه ــــــــــسرو این تــ

 سرار استر اَ ـــرفه طومار است      ال به ال ته به ته پــــــزندگانــی چه ط

 شوار استراز سخت دُ   ـل اینــآثار است      حــــــا چه سحـــــراین معمــ  

 ـی چها دیدیمـــــــــما ازین زندگـــــ

 رازها دیدیمـــــــو ف نشیب  چــــــه 

 هافـشانیـــــــــا  و پرـــــــرم نوجـــــوانیها      آرزوهــــــــــیک دمش گـــــ

 هاناامیـــــــدی و سرگـــــــرانـــــــیها      یک دمش وقـف ناتـــــــوانـــــــــی

 مـــــی  نبود  غیر دو دَ زندگانـــــــــ

 اتمک دمش مــــور و ییک دمش سُ 

 ــا باز و الله ها سیرابـــشود شاداب       غـنچه ه  ـــــربار دگـــــــــ باغ 

 ا مهتابــــــــرد تاب       باز تابد به سبــــــــزه هــــــبنفشه گیــــ باز زلف 

 ـــالن باز نغمه آغازندــــــــبلبــــــــ

 ار پردازندـــــــکه  ها بباغـبـــــــــان

 باغ غـنچۀ تر  به ـــــد ــــــافـــگش  ـــــر بارها نسیم سحر      ب  ـــــــلیک اگــ

 ـان زندگی کند از سرر جهــــــــــگ     ـــــــارها بی مر ـــگر بیاید بهـــــــــ

 م شدیمزین بوستان شدیــــــــــما کـ

 م شدیمـزان شدیــــــــــخـــــ پایمال 

 «(ختم ترانه)    

محمد "ه گردآورند ــ "خلیلی افغان"ــ  "دیوان خلیل هللا خلیلی" 126تا  141صفحات ز مأخوذ ا)

 (1141، سال طبع چاپخانۀ حیدری تهران ،"هاشم امیدوار هراتی

 :صفحۀ ذهن آذین بسته و من مقطعش را زیب ُعنوان این مقال کردم بند آخرین درآن  سالهاست که

 

 م شدیمن بوستان شدیزیـــــما کـ

 مم شدیـــــــــــزان شدیمال خــپای

 

ارخانۀ حافظه آن چه در صحیفۀ ذهـن و ک. انسان با گذشتۀ خاطرات و خاطرات گذشته اش تنهاست

شیرین و تلخ و زشت و زیبای روزگار پار در . و منوط به خود اوست اش نقش بسته، مربوط

ن و جام جم خاطره زنده و ، همه را در مظان ذهدنهانخانۀ مغزش حک گردیده و هر آن که بخواه

همه را با همان کیف و کان و حال و هوا و حتی رنگ و بوی، چنان که گذشته، . حاضر میگرداند

، هاز صحنۀ عین  معدوم گردیددوام بار و بر گویا آنچه یک. حاضر میگرداند و خود ناظر میگردد
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حد شخص و کارنامه  چه گذشت، واقعاً هم گذشته؟؟؟ در آیا آن. ۀ ذهن حاضر میگردددر صفح

، صحیفۀ مغز و "گذشته شود"چون وقـتی شخص بگذرد، و به فرمودۀ ابوالفضل بیهقی . اش، بلی

 !!!!خاطره و حافظه اش نیز میگذرند و دیگر هرگز زنده نمیگردند

 :چنین نگاشتم  " یعقوب خان محمد  هدیۀ انگلیس به امیر"ضمن مقاله ای معنون به سالها پیش 

، یعنی گذشته ها را باید "گذشته را صلوات و آینده را احتیاط"مثلی داریم که ضرب ال... » 

رگز هـما . ق نیستمفـمن با جزء اول این مثل موا. بال آینده محتاط بودـراموش کرد و در قـف

 گذشته پایه و مایۀ حال و. راموش کنیم، خصوصاً گذشته های شیرین و تلخ راـنمیتوانیم گذشته را ف

ه داریم مربوط به زمان گذشته چرـی میکنیم و هانزندگ "گذشته"ما اصالً در جهان . آینده است

 رو میرود و جزء گذشتهـف "گذشته"دم در کام زمان رـلحظه ای بیش نیست و ه "حال"زمان . است

 "حال"آید،  می "آینده"ر لحظه ای که از ـه. د وجود نداردـست که دم نق هم چیزی "آینده" .میشود

زمان گذشته ه در دنیا وجود دارد، متعلق ب پس آنچه. تحویل میگردد "گذشته"انبار  به میشود و

ست  زمان حال باریکۀ بسیار کوچکی .است "آینده"و  "گذشته"سرحد باریک میان  "حال". میباشد

رب ـر تقـصفه ش را بحد  لیمت و حساب ریاضی ه تی جلوه گر میشود که بـوقفـقـط  که وجودش 

ه م ب، فی الواقع در همان دَ می پنداریم" حال"ان لحظۀ بسیار بسیار کوتاهی را کههم. یمـبده

 .پیوسته است "گذشته"

یم، چون وجود و هستی ـیم و چه نخواهـچه بخواه ؛راموش کنیمـتوانیم ف ما اصالً گذشته را نمی... 

 «....ته شدهـساخته و باف "گذشته"ست، در ا آنچه در جهانرما و ه

شمارۀ ) ایران، منطبعۀ مشهد "افریاد عاشور"را که در چندین جای ــ به شمول نشریۀ مقاله  این)

افغان "ــ نشر گردیده بود، بعدها با تجدید نظر و اضافات در پورتال ( 1111جون  2مؤرخ  141

 .(مه بودنیز عرضه کردآنوقته  "جرمن آنالین

 


