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 "درما ۀبوسجای د و  ب  هنوز گرم "

 استاد خلیل هللا خلیلی و مادرش

 .قافله ساالر شعر و ادب دری قرن بیستم در افغانستان و منطقه بودی   یل هللا خلیل    استاد خل

و داغ این بی مادری و  ،عزیزش را از دست دادمهربان و  مادرکه  ،هشت سال بیش نداشت هنوز

ا که ر این شعر هداشت و همیشلمحات زندگی با خود  مادر را تا آخرین مخصوصاً داغ بی مهری

آمده است، با خود و با  «و ریختن دندان پیری»قصیدۀ بود و در  ایشیکی از سروده های زیب

 :ریختاشک میآن خواند و بعضاً با خواندن دیگران می

 
 میر    ک سـ  ل م   مادر  سر من ازرفت که       ددیــتم عمـرم نگشتـه بـود پـفـهـار هـب

 سرم وچشم  و رویبه  ادر مشفقنهاد م      لطف ز که ش  بوسه اجای  بودهنوز گرم 

 مَپرَ خ چرگر به و  ،اگر به خاك نشینم      ستمنت او  هینر سرشتمزـــــن عجیـجب

 سرمج تاار ـختـصد اف هب ود ـه بکپدر       درپ درا شهید مـم شـــــــازدهـــی  ه سالب

 مکشمردر ـهـسپ  ینارا م  ردـــــــم كیتی

 بدرمانمان و درـخ  بیكس و  بیاسیر و 

 

 

 

دری  ساالر شعر و ادب ، ملک الشعرای افغانستان وخلیل هللا خلیلیاستاد هم شعر بلند باالی  و این

 :"مهر مادر"تحت عنوان  ،قرن بیستم
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 مهر مادر  

 ــوم  پـنـجـۀ تقدیرـهـر دو محکـ   ر  یاس  دشـدن  ــــادریـپسر و مـ

 خونحکــم شـد از مـراجـع قـانـــون      که  تن هر دو را کشند به 

 علی التعیینخواهند،  ال چه رـهـــــر یکی  را  زنند با قمچین      ه

 خون شدش غلتان پا به وسر ان      که ـنـد چـر را زدنــــــــیـادر پـم

 ود  ورم      گشت هـر عضو وی سیه ز المـش   نمــــــدن  نازکــب

 ردـاه نکـبـت تـوه  زان حالـرد      شکـشم آه نکـرط خلیک از فـــــ

 ادـریـها ف زارـادر هــــــرد مـاد      کـتـازیانه  فــر  تــا  پسر  زیـت

 دـنـروح خویش را افگــن مجـد      تـرزنـر فـه  پـیکــــــرق آسا بـب

 بیقــراری کرد      شور و فریاد و آه و زاری کردـد و کن برــوی م

 مادر از چــه رو آخرای : بود در آن میان  یکـــی حاضر      گفت

 یک  دم از درد  خـــود ننالیدی      گرچه رنج از پسر فزون دیدی

 ان افغانـدی بـر آسمــــیـشـرکـلیــک  از درد  وی شدی ناالن      ب

شـصواب اب ت خی سخش داد      پاس  ــوابــوان  جـــــاتـنـادر م
 
 داد 

 مدنـبـد ایــــــد  عــــودنـه  بـمـورد تنم      هها، که خوبـــچگفت آن 

 ن خوردر دل مد  برزنــوب فــچ

 ن خوردزل منم ــرـــــمه ر دل ب

 

کلیات اشعار استاد خلیل هللا خلیلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، نشر بلخ وابسته به  074صفحۀ )

 (، تهران1837بنیاد نیشاپور، چاپ اول، 

 

 

 

 

                                                 
 

 !!!قرین صواب است تصحیح کردم، که "صواب"من آن را به آمده است، مگر  "ثواب"متن در ــ  1


