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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 ر خلیل هللا معروفیدپلوم انجنی

  8112 نومبر 82  ــ برلین     
 

  

 سروِد زندگانی ــ افسانۀ حیات

ــ در " خلیلی افغان"را شاعرانه تر از استاد کابلزاد زمانه ــ  "زندگانی"گویان  شاید کسی دیگر از دری

 !!!دانم و شاید نخواهم بدانم تمثیل نکرده باشد؛ و اگر کرده است، من نمی "باغبان و خزان"ترانۀ 

 مد  دگـــــــــــانی نبُود، غیر دو زن

م ش ماتم م ش ُسور و یک د   یک د 

 زندگی چیست و زندگانی چیست؟؟؟

باالتر از آن گام  "زندگانی"یابد؛ ولی  می را در "خود"را دارد و خوِد  "خود"آن است، که کس  "زندگی"

توان از همه و همه چیز  آیا می. گرداند می" خود"دارد، چون دیگران و ماحول را نیز شامل آن  می بر

گونه و حکیمانۀ کابلیان،  ۀ مثلزندگانی کرد؟؟؟ جواب من به گفت "خویشتِن خویش"و  "خود"و تنها با  ُبرید

 :رساند را می "جمعی"مفهوم " زندگانی"چه  است؛ چرا؟؟؟ "یک نی و صد آسان"

 !!! اجتماعی ست "زندگانی"ست،  فردی "زندگی"اگر 

و " زندگی"دو پدیدۀ مختلف و متفاوِت  ،"زبان دری"دانم، در هیچ زبان دیگر دنیا مانند  تا جائی، که می

 و( مقولۀ بیولوژیک)می گیرند "زنده"را از  "زندگی"در زبان دری . کنند فرق نمی همرا از" زندگانی"

است، که باهم در  "مجموعه ای از انسانان" همانا ،"زندگان"، و مراد از "زندگان"را از " زندگانی"

 (.مقولۀ اجتماعی)در ارتباط دائمیتعامل و داد و ستد اند و 

هر فرد، منحصر به خود همان فرد است و از همین زاویه است،  مگر همین مقولۀ اجتماعی در حد ذات

دانست، چون داد و گرفت هر فرد با و در  "فردی"توان  نیز می "فرد"را برای  "زندگانی"که حتی 

ولی برویم سر اصل موضوع، که پرداختن به جنبه های . اجتماع، منحصراً به همان فرد ربط دارد

 .تخییلی و شاعرانۀ زندگانی ست
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کند،  زندگانی می "گذشته"سالها پیش ضمن مقاله ای نوشتم، و به تفصیل هم نوشتم، که انسان در زمان 

د، همه در نمای خود دارد و درک می حیطچون آنچه را در تار و پود هستی و کیان خود و اجتماع و م

د و زودگذری ست، رزمان بی نهایت خُ " حال". رشته و بافته و ساخته و پرداخته شده اند "ماضی"زمان 

در واقعیت  "حال"پس . می گردد "گذشته"، تسلیم داده شده و جزِء "گذشته"که هر آن به تحویلخانه و انبار 

گردد، در  "حال"هنوز وجود ندارد، ولی وقتی بیاید و  "آینده". است "گذشته"امر جزِء الیتجزائی از 

است و از همین  "گذشته"ه وجود دارد، مربوط پس آنچ !!!پیوسته است "گذشته"همان لحظه و همان دم به 

 :سبب می توان گفت، که

 !!!زندگانی می کند" گذشته"انسان در زمان 

این سخن ولو در نظر بعض کسان تا اکثر کسان، در هیئت پرادوکس هم جلوه کند، مگر واقعیت غیر از 

کنم،  احساس می" گذشته"را در  "زندگانی"هستم،  "زنده"من ــ من نوعی ــ همین لحظه که !!! این نیست

ک و محسوس است،  بناءً !!! چون تا چیزی واقع و ماضی نشود، قابل درک و احساس هم نیست آنچه ُمدر 

و " زمان گذشته"را تا دامان  "حال"انسان برای آسانی کار خود، دامنۀ !!! "گذشته"مربوط است به زمان 

 .می پندارد "زمان حال"ن را می کشاند و هما "گذشتۀ قریب و بالفصل"بالخاصه  

مانند صحنۀ تمثیل و فلم سینما " زنگانی"م، سراسر یو از قّوت تخییل کار بگیر شدهتخّیل اندر عالم اگر به 

جز داستان و سرود و ترانه و افسانه ای نمی شود، که در مغز و حافظۀ هر  "زندگانی". گردد مجسم می

آنچه در ذهن باقی ست، افسانۀ زندگانی ست، که کم . لحجر؛ منقوِر فی ااست انسان حک و منقور گردیده

 .می نمایدهرکس جلوه  پیشو بیش در 

را از نظر بگذرانیم و ببینیم، که " خلیل هللا خلیلی"استاد  "باغبان و خزان"با همین دید برویم و داستان 

 :گذارد استاذ ممتاز سخن، سخن را با چه اعجاز پیش روی ما می

 

 انباغـبان و خــز
 

 ــــــــــل نوجوان افتادـرزه بر نخــــه در دست باغـبان افتاد      لرعشــــــــ

 اضطــــــــــــــرابی به بوستان افتاد      بــــــــــــــــــــاز  آوازۀ خزان افتاد

 ارغـــــــوانزار  زعفــــرانگون شد

 دل مســـرور باغـبــــــــان خون شد

ستنددل  مرغـــــان  بــــــاغ  را    بلبــــــــــالن رخت از چمــن بستند      خ 

 شـــــــــــــــادی برویشان بستند پر و بــــــــــال نشـــــــاط بشکستند      در  

 یک یک از آشیان جــــــــــدا گشتند

 زار و محـــــزون و  بینــــوا گشتند
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 ــن نوا نکنند      پرفـشــــــــــانی و هُوی و ها نکنندبعد ازین در چمــــــــــ

 شــــــــــــور و آوازه  و صدا نکنند      انجمـــــــــــنها  دگــــر  به پا نکنند

 شاعــــــــــــــر باغ را نوا شد پست

 ساز این بزم  را  سپهــــــر شکست

 خوش ب ساطی داشت هسبز زاباغ  سرمایـــــــــــــۀ نشاطی داشت       چمن 

 باغـبان  نیــــــــــز  انبساطی داشت       با گل ســــــــــرخ اختالطی داشت

 برگریزان  بســــــــاط  واژون کرد

ـشرت بـــــاغ را  دگـــرگون کرد  ع 

 باغ صحن مـــــــــــــــــزار را ماند      مردم دلفـــــــــــــــــــــگار را ماند

 داغـــــــــــــــــــــدار را ماند      برگــــــــــــــــریزان شرار را ماندجگر  

 آه آتش به  خـــــــــــــــرمن  گل زد

 شعــــــــــــــــله  در آشیان  بلبل زد

 رخشید       سبزه بر روی  سبــــزه  می غلتید یاد آن شب، که مـــــــاه می

 باد زلـــــــــف بنفشـــــــه می بوسید       باغـبان از نشـــــــــــاط می خندید                            

 ماهـتـــــــــــــــــابی و نوبهاری بود

 باغ  را طــــــــــرفه روزگاری بود

 باغ  مشکین  و باد  مشــــــک آمیز      چــــــرخ  سیمین  و ماه  نورانگیز

ـشـــر  ت خیز       ساغــــــــــــر عیش  باغبان لبریزخوش  نسیم  شبانه  ع 

 کاشت تخم هر گل، که در چمن می

ر  من  ُحسن و عشق برمی داشتخ 

 شام چــون  ماه  رخ عیان می کرد      باغبان سیــــــــــر بوستان می کرد

 تکیه بـــر شاخ  ارغـــوان می کرد     از گل و الله ســـــــایه بان می کرد

 فـســــــــــــــانه می گفـتند آبشاران 

 بادها خـــــوش  تـــــرانه می گفـتند

 صبــــــح چـــون آفـتاب سر می زد      باغـبـــــــان دست  در کمر می زد

یـ  می زد      تاجی  از  ب ر دامن از بهــــــــــــر کار رانض  م 
 
 به سر می زد 

 او جــــــــــــوان بود و آبشار جوان

 سرمست و نــــــــــوبهار جوان باغ

                                                 
 
 

1
 است" ریحان"یا " گل نازبو"کلمۀ عربی و در معنای "( شخکمان"بر وزن ")ضیمران"   
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 دل ما  نیـــــــــــــز نوبهاری داشت      آرزوهــــــــــــای  بیشماری داشت

 شاد و مسرور روزگـــــاری داشت      در کف خـــــــویش اختیاری داشت

 کــــــــه نوجـــــــوان بودم آه آن دم،

 سرو این تــــــــــــازه  بوستان بودم

 نــی چه طــــرفه طومار است      ال به ال ته به ته پـــــر اَسرار استزندگا

 این معمــّـــــا چه سحـــــرآثار است      حــــلِّ این  راز سخت ُدشوار است

 ما ازین زندگـــــــــــــــی چها دیدیم

 چــــــه  نشیب  و فـــــــرازها دیدیم

 ا      آرزوهــــــــــــــــــــا  و پرفـشانیهایک دمش گـــــــــــرم نوجـــــوانیه

 یک دمش وقـف ناتـــــــوانـــــــــیها      ناامیـــــــدی و سرگـــــــرانـــــــیها

 زندگانــــــــــــــی  نبود  غیر دو َدم

یک دمش ُسور
8
 و یـــک دمش ماتم 

 ــا باز و الله ها سیرابباغ  بار دگــــــــــــــر  شود شاداب       غـنچه هـــ

 باز زلف  بنفشه گیــــــــــــــرد تاب       باز تابد به سبــــــــزه هــــا مهتاب

 بلبـــــــــــــــــــالن باز نغمه آغازند

 باغـبـــــــــانها به  کـــــــار پردازند

گـــافـــــــــــد    به  باغ غـنچۀ ترلیک اگــــــــــــــر بارها نسیم سحر      ب ش 

ر بیاید بهـــــــــــــــــــارها ــگ
3

 بیمّر     گـــــر جهــــــان زندگی کند از سر

 ما کـــــــــــزین بوستان شدیم شدیم

 پایمال  خــــــــــــــــزان شدیم شدیم

 

 

                                                 
8
 داریم"  ختنه سوری"است؛ چنانکه در ترکیب " جشن"و " خوشی"کلمۀ دری و در معنای " سور"   

3
 "بیشمار"؛ یعنی "بیمر"   


