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خلیل هللا معروفی

خطاب به دختر افغان

در صفحۀ دیروز پورتال "افغان جرمن آنالین" و در صفحۀ امروز "آریانا افغانستان آنالین" ،منظومۀ بسیار مشهور و بیحد
بلیغ و شیوای استاد استادان سخن" ،خلیلی افغان" ،را خواندم ،که به غلط و اشتباها ً به نام خانم "کبرا نورزائی" قلمداد شده
است!!! آقای "محمد ولی آریا" فرستندۀ این منظومه به هردو وبسایت میباشد .آقای "ولی آریا" با تبصرۀ "بی نمک" و
"حقکشانه" در باالی چوکات فرق منظومه ،اینطور مینویسد:

خطاب به دختران افغان

«

سروده ای از زنده یاد کبرا نورزائی
فرستنده :محمد ولی آریا
و در داخل چوکات اینطور می آورد:
" خطاب به دختران افغان" عنوان ابیاتی است که به قلم زن فرهیختۀ افغان ،اندیشمند ،حساس و پیشگام نهضت زن
در افغانستان ،مرحومه «کبرا نورزائی» که نه تنها مربی و رهنمای گرانقدر زنان افغان در حیات اجتماعی بوده
بل که همچنان خود سمبول رشد و ترقی زن در قبول مسؤولیت بزرگ ملی و کشوری نیز بود .مگر آنچه از
کسوت نهفتۀ او تازه دریافته ایم که نه تنها قریحۀ پربار منظومه سرائی داشته است بلکه »....
ازین تبصرۀ "بی نور و بی نمک" چند نکته هویدا میگردد:
ــ که جناب "محمد ولی آریا" بدون تحقیق ،مخمس بسیار مشهور یک استاد بزرگوار و فخر ادبی و شعری روزگار را به نام
شخص دیگری قلمداد میکند ،که ظلمی ست صریح و دوگانه؛ هم بر "استاد خلیلی" ،که خالق و مالک منظومه است و هم به
خانم "کبرا نورزائی" ،که گمان نکنم ،از یک خم کوچۀ شعر و شاعری هم گذشته بوده باشد.
ــ و اگر چنین یک منظومۀ گهربیز و شاهگان ،از کسی دیگر میبود ،بیگمان بر هیچ کس پوشیده نمیماند و نام آن کس را تا
"علیین اعال" باال میبرد!!!
ــ جناب "آریا" آنقدر در ساحۀ شعر مایۀ تنک دارند ،که نمیدانند این منظومه ،یک "مخمس" است .از همین سبب هم هست ،که
یک بند را فقط در "سه مصراع" ذکر میکنند و "دو مصراع" دیگر آن بند را یکسره نوش جان میفرمایند .با چنین توان تنک
ادبی ،چه نازیباست ،که کسی بیاید و ادعای بزرگی را به میدان اندازد!!!
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من شخصا ً این منظومۀ بی اندازه زیبا را سالها قبل خوانده و ضمن مقاالتی از یکی دو بیت آن استشهاد نیز کرده ام .کلیات
عبدالحی خراسانی در سال  1۳۷۸در نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشاپور ــ
اشعار "استاد خلیل هللا خلیلی" را ،که به کوشش آقای
ِّ
تهران ،منتشر گشته است ،باز کرده و این منظومۀ گهرریز را از روی آن نقل میکنم .در پاورقی صفحۀ  ۲۲۹چنین آمده است:
«اهداء بر روح پاک سرکارخانم 1عنایت سراج که در نهضت نسوان مصدر خدمات مهم شده بود».
از قرار معلوم مراد ازین خانم" ،زینب عنایت سراج" میباشد ،که از وی در نهضت زنان افغانستان به بسیار نکوئی یاد میشود
و مسما گشتن سینمائی در شهر نو کابل به نام "زینب ننداری" ،به هدایت اعلیحضرت ظاهرشاه نیز در برابر این همه
مجاهدات بلیغ وی در راه زنان بوده است .قبر وی را زیارت کرده ام ،که در گورستان مشهور ترکها در منطقۀ تمپلهوف
 Tempelhofشهر برلین واقع شده است .تا جائی ،که از خواندن کتیبۀ قبر وی به یاد دارم" ،زینب خانم" به عمر چهل و نه
سالگی پدرود حیات گفته است .این گورستان پرجذبه و ملکوت نما را باربار زیارت کرده ام ،که ضمن آن گور حدودا ً ده افغان
را ،که در سنوات مختلف درین قبرستان آرامگا ِّه ابدی خود را یافته اند ،حساب کرده ام .گور چند نفر از خانوادۀ سپهساالر
چرخی و همچنان قبر شجاع الدولۀ غوربندی نیز در محوطۀ همین قبرستان موقعیت دارد .از اصل مطلب خیلی دور افتادم:
همین ،که این منظومه را در "افغان جرمن آنالین" خواندم ،سخت متالطم گشتم و غضبناک .اما از "افغان جرمن آنالین" هیچ
شکایتی ندارم  ،چون در آن کسی در رأس کار نیست ،که به شعر و ادب و ادبیات دسترس داشته باشد .ولی شکایت و گلۀ من
از وبسایت "آریانا افغانستان آنالین" از آن سبب است ،که فرد فرهیخته و شعرشناسی چون "جناب ولی احمد نوری" در رأس
آن نشسته اند ،که خود از طرفداران و هواخواهان سرسخت شخصیت و اشعار استاد کابلزاد زمانه" ،استاد خلیلی" ،میباشند.
مخمس استاد خلیلی را ،که "خطاب به دختر افغان" عنوان گرفته است ،از صفحات  ۲۲۹ــ  ۲۳۰کلیات استاد ،نقل و تصحیح
کرده و با شرح لغات مشکل ،تقدیم دوستداران شعر گهربار "خلیلی افغان" میکنم:

خطاب به دختر افغان
ای شاخـۀ گــل ،شکسته تا چند؟

سرو روان ،نَـرسته تا چند؟
ای
ِّ

ای مرغ بهـ شت ،خسته تا چند؟

در کنــــج قفس ،نشسته تا چند؟

بشکــــن قــفس و چــمن بیارای
بی روی تو ،زندگی نکو نیست

در بـاغ امید ،رنگ و بو نیست

هردل ،که هـوای تو درو نیست

جائی ست ،که شمع آرزو نیست

در قـــلب سیهدالن مکـــن جای
ِّمعیار تو ،کـــار و بــار تو بس

اخـــالق نکــــو ،حصار تو بس

شــــرع نبـــــوی ،شعار تو بس

این شمــع به رهگــــذار تو بس

در پرتو نــور حـــق ،برون آی

 ۱ــ "سرکار خانم" لقبی ست ،که از زبان ایرانیان بسیار شنیده میشود و این فارمولبندی را از شخص "عبدالحی خراسانی" میدانم ،که سالهای
سال در ایران زیسته است .من قطعا ً شک دارم ،که ذکر "سرکارخانم" از طرف خود "استاد خلیلی" صورت گرفته باشد!!!
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تو خفته و کـــاروان روان است

فرصت چو شرر سبکعنان است

خواب تو چرا چنین گران است

سحـری ،سرودخوان است
مرغ َ

صبح است ،تو نیز برشو از جای
بیرون و درون خانه ،از توست

بـــــام و در آشیـــانه ،از توست

سر تا سر این زمــانه از توست

این عـــرصۀ بیکرانه از توست

در کنــج خمول ،۲تن مفــرسای
از ساحـــــل سند ،تـــا زرافشان

یک عــائله ،یک سرایِّ ،میدان

ای مــــادر دودمــــان افـــــغان

از اهــــــل سرا ،مبــــاش پنهان

در خــانۀ خویش ،چهره بگشای
تا چند گـــــره ،گـــــرهگشا شو

بـــــا ساز زمانـــــه ،هـمنوا شو

خــــود راهشناس و رهــنما شو

ای راز نهــــــفته ،برمـــــال شو

راز دل روزگـــــار بنــــــــمای
آن کـــــودک شیرخوار معصوم

کامروز به دست تست چون موم

فــــردا چـــو شود نتیجه ،معلوم

باشی تو به نزد قــــــوم محکوم

گـــر طفل تو ،کج نهد کمی پای
طفل تو چو برگ گل لطیف است

این عنصر پاک بس شریف است

منسوب ،بـــه ملت حنیف ۳است

چشم و دل و دست او عفیف است

بر طفــل عــــزیز خود ببخشای
تـــا رهــــرو و راهـــبین نباشی

با اهــــــــل وطـــن قرین نباشی

بــــا جــــــامعه ،همنشین نباشی

آگــــــــــــــاه ازان و این نباشی

طفل از پی تو چه سان نهد پای
عـــلم تو یگــــــانه زیور توست

افکـــار تو ،گنج گـــوهر توست

عقل تو چـو تاج ،بر سر توست

نور رخ تـــو ز جـــوهر توست

این نــــــــور به رنگــها میاالی
دانی ،که حیات نیست جــز کار

۲
۳

بی کـــــار ،بقـــای تست دشوار

ــ "خُمول" کلمۀ عربی و در معنای "گمنامی" ست.
ــ "ملت حنیف" مراد از "دین اسالم" است ،که به روایت قرآن ،پیرو "ابراهیم حنیف" است .و "حنیف" در معنای "راستکار" است.
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حیف است به دوش دیگری بار

دستی ،که چـــو نخل میدهد بار

از زحمت دیگــــــران ،میاسای
ای نخــــــــل امید ،تا جـهان باد

گلهای تــو دور ،از خـــزان باد

افکـــار تو ،تـــازه و جــوان باد

محکـــــــوم قـــضای آسمان باد

هــــر پنجـه ،که بفشرد ترا نای
قابل تذکر مجدد و مؤکد میدانم ،که جناب "محمد ولی آریا" این منظومۀ آموزنده و بیدارگر را بسیار مغلوط و ناقص نقل کرده
و جفائی را بر شعر روا داشته است ،که خدا نشان ندهد .مردم کابل مدام گفته اند ،که:

ظلم ظالم نجات بدهد!!!
خدا از ِّ
از خوانندگان شعردوست و شعرشناس جدا ً توقع دارم ،که منظومۀ فرستادۀ جناب "ولی آریا" را با این منظومه سر داده و از
هر نگاه مقایسه فرمایند .و چه شیرین و عسلین و نمکین است ،که پورتال "افغان جرمن آنالین" این منظومه را به نام "نامی"ِّ
خود؛ یعنی "افغان جرمن آنالین" ،نشر میفرماید؛

ما شاء هللا بدین قد و باال!!!
(همبورگ ــ دوم جنوری )۲۰۲۰
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