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 های رنگین داغ

ای از نثر نویسنده و شعر بهاریه سرایان فارسی است، ی آقای عبدالقیوم ملکزاد، آمیزهکتاب " چشم بر چشم شقایق" نوشته
نیز در توصیف بهار استفاده کند. در واقع نثر کتاب، ی کتاب سعی کرده است در کنار نثر ادبی، از نثر علمی نویسنده

توان تلفیقی از بیان ادبی و استنباط های علمی در شرح کیفیت فصل نخست سال تلقی می شود. این اثر را به نوعی می
 ی بهار، به نمایش آن ها پرداخته بود.های جنگ، به بهانههای رنگینی دانست که طبیعت در سختیشرح داغ
های ثر،  شیوا و گویاست، چه آن جا که نوشته با ترفندهای ادبی همراه می شود و چه آن جا که بعضی از ویژگیزبان ا

های متنوع و رنگین دسته بندی و آن گاه به  شود. نویسنده بخوبی توانسته است بهار را به موضوعبهار، علمی تعریف می
های علمی شماری از دانشمندان در مورد های دینی و نگرهروایت های ادبی) عمده تر شعر(، اقتضای هر موضوع، به متن

گرایی بر جذابیت اثر افزوده و مانع ها استناد و استشهاد کند. این تنوعها و کیفیت رنگها و رستنچگونگی رویش
 آور شده است.یکنواختی کسالت

ود؛ اما در این اثر، خبری از نشاط بهاری شها تداعی میهر جا سخن از بهار به میان می آید، نشاط و عیش در ذهن 
نیست. شاید جان کالم هم همین باشد که نویسنده به عمد خواسته است، بهاری را از زبان شاعران چند دهه جنگ 

ای از تاریخ غمبار سرزمین افغانستان، نمایش دهد، که با حسرت، اندوه، خون و خاکستر همراه است تا به این بهانه گوشه
 ی روزگار به یادگار بگذارد.   سوزها را نه از زبان تاریخ نویسان، که از زبان شاعران در حافظه داغ ها و

فشرده کرد: یکی آشنایی بیشتر خواننده با رمز و راز بهار؛ دو دیگر  میسر شدن   اهمیت این اثر را شاید بتوان این گونه
ی فارسی است؛ سه دیگر روبرو شدن با تصویری د سالهفرصتی برای خواندن بهاریه هایی که بخشی از شعر هزار و ان

 گویا از تاریخ آغشته به خون افغانستان . 
ی هفتاد خورشیدی کشور، آشناست، اثرهای امیدوارم از این خامه بدست فرزانه که از نزدیک با رویدادهای تلخ دهه

 بیشتری از این دست، بخوانیم. 
 احمدضیا رفعت

 10/3/1394 -دانشگاه کابل
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 به نام خدای دادگر

در باب این اثر کوتاه سخنی   
 

سه رساله یی که به وسیلۀ این  -پیش با درد و دریغ از مفقود شدن یک سلسله مقاالت و نوشته ها به شمول دو چندی ها     
 قلم به نگارش در آمده بود، یاد داشتی تحریر و به صفحۀ اجتماعی " فیس بوک" گذاشته شده بود. 

ن نوشته های یاد شده، به نتیجه یی منجر بدبختانه هر گونه تالش در جهت به دست آورددریغ مکرر باید بگویم که:  با   
مقاالت و یاد داشت های دیگری که از بیاض به  ا پس از این سعی بدان متمرکز شود،نگردید؛ این موضوع باعث شد ت

 سواد آمده اند، جمع آوری و متعاقباً آن ها به گونۀ رساله و یا کتاب به دست نشر سپرده شوند. ) ان شاء هللا ( 
مجموعۀ مقاالتی است که طی سال های اخیر در پیوند با " بهار" به نگارش در آمده و بیشترین آن مقاالتی  اثر حاضر    

 هستند که در سایت ها و نشریه های چاپی، به نشر رسیده اند.
جاهد " باز قابل یاد آوری است: اکثر مقاالت شامل در این اثر مستقیماً از کلکسیون های جراید از جمله هفته نامۀ وزین " م

 نویسی شده اند.
مقاالتی که متاسفانه منابع و مآخذ آنها در وقت چاپ از تایپ ساقط گردیده و این در حالی است که صاحب این خامه و     

مقاله ها را همیشه با خود نگه دارند. هرگاه چنین می  ین است که نمی کوشند دست نویسبسیاری از قلمداران را عادت برا
 با مراجعه به آنها مرفوع بسازد.  -که از نظر اهل فن نوعی کاستی تلقی می شود  -ه می توانست این کمبود را بود، نگارند

 یک نکته دیگر نیز قابل تذکر می باشد و آن اینکه :          
شرات نگارنده حین بودن در دیار هجرت مقاالت زیادی راجع به موضوعات مختلف از جمله "بهار" نگاشته و در ن    

سفانه به دست آوردن نسخه ها و کلکسیون های آنها نیز ناممکن گردید. هرگاه این مجاهدین  به نشر سپرده بود که متأ 
هم نوشته های پیش از کودتای   معضله در میان نمی بود، بهتر می شد که  نمونه هایی از نوشته های بهاری آن روزگار و

 نیز، شامل این رساله می شدند.  1357ثور 
" در دسترس خوانندگان محترم قرار می گیرد، امید قوی دارم با ُمهر تأیید عزیزان چشم شقایق اکنون که " چشم بر    

 همراه بوده و بر معایبش به دیدۀ اغماض بنگرند. 
 در واپسین سخن، از بارگاه خداوند آرزو می برم نگارنده را برای نشر سایر نوشته ها نیز یاری رساند.

 وما توفیقی اال باهلل
 ملکزاد

 خورشیدی و نود و چهار یک هزار و سه صد  بهار 
 افغانستان   -کابل

 

 
   خالقی استاد حیات هللا بهروز

 
 ! بهارای )

ی  یمی کسی چه برای امسال
 
 ؟(ا

 
 دوران جهاد، نوشته شده به وسیلۀ ملکزاد نگاهی به یک اثر ادبی

  

 شوق خدا که آگنده از شور و هایی خیر! روزکشور ب دوست آزادی خوب جهاد و مقاومت مردم مسلمان و های روز یـاد     

طریق هدفی مقدس و واال و به منظور  که در پرتو جلوۀ خورشید  اخالص در راه برتری نام خدا و در بود یجویان
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سنان، گروهی با زبان، شماری با قلم ، وعده  سرافرازی، عاشقانه می رزمیدند. جمعی با  برافراشته شدن رایت سبزآزادی و

 یی هم با راه اندازی  دعوت و تبلیغ...! 

باخته، به دانشگاه  دینان  خرد بی م، تاراجگران وزرآمقابل تجاوزگران بی می توان گفت: جهاد برحق مردم افغانستان در    

آزادیخواهی ،  رس فداکاری ، درس ایثار، درسگرفته می شد: د که درآن درس های زیادی فرا بزرگی تبدیل شده بود

 ده ها سبق  ارزشناک دیگر...! سربلندی و شهادت طلبی ، درس شهامت ودرس

 دان هایمی در ضد دشمنان اسالم و وطن عاشقانه می رزمیدند و که درآن مجاهدان  جان برکف  راه خدا، بر دانشگاهی   

 آمدند.خونبار، به پیروزی های چشمگیری نایل می صحنه های  آفریدند و در بسا ازمعرکه  های حق طلبانه، حماسه ها می

مقدس؛   آشوب، یک امرالهی است و ها و نابودی فتنه و جاویدان سازی ارزش که جهاد در راه خدا، صیانت و آنجایی از   

سپاهیان  شامل حال ایشان می شد و یاری همواره ، نصرت وبود برای مجاهدان دادهامید به بشارتی که خدا  بناًء به اتکا و

گوهرهای قیمتدار مباهات،   به های بزرگی بیافرینند و گرفته بودند، می توانستند شهکار که فرا  تجربیاتی خدا با استفاده از

 دست یابند .

ستای اهتمام جدی در را ورد های جهاد مقدس وتا دس سازی حماسه آفرینی ها و این قلم ضمن تاکید بر ضرورت ماندگار   

 م پذیرد و بدین ترتیب چلچراغتری در زمینه انجا  خستگی ناپذیر گسترده تر و های کارکه حفظ ارزش ها، آرزومند است 

 افتخارات  بزرگ، همیشه فروزان نگه داشته شود. 

فعالیت های  مقاومت، قلمداران فراوانی عرض اندام کرده بودند که آثار ماندگار فرهنگی و جهاد و حوزۀ ادبیات در    

نویسندۀ  هم جملۀ آنها یکی موثری راجع به ارزشمندی جهاد و افشای دسایس و نیرنگ های دشمنان خدا، ارائه داشته اند، از

خورشیدی اقبال چاپ یافته  -(هجری 1367سی می آیی؟( است. اثری که درسال )اثر حاضر) ای بهار! امسال برای چه  ک

 بود.  

به   ( سال سپری شده[ 27( است که از تاریخ نشر آن )1394] امسال ) سال پیش از امروز 21تردیدی نخواهد بود، اثری که    

خود نویسنده نیز مستلزم دستکاری و ویرایش الزم  نظر از سپری شدن بیشتر از دو دهه ، از رشته تحریر درآمده باشد، بعد

بهترین  همان روزگار، یکی از یاد شده در که اثر دیگری نیز خواهد بود. اما آنچه من می توانم حکم کنم، این می باشد

 جذابیت هایی هم برخوردار... . نظر ارباب ادب از ویژگی ها و از آثاری معرفی شده بود و

استفادۀ به جا از واژگانی  رد عبارات زیبا، ترکیبات گیرا، جمالت شیوا وکاربُ  ت : این اثر مزید برحاال هم می توان گف   

هم ارائۀ یک طرح، ابتکاری است که واقعاً جالب می باشد، به گونه یی  قالب اشعار دلکش جلوه نمایی دارند و که بیشتر در

گلهایی آراسته از رنگ های  انباشته از یا محلی شی وکه خواننده صاحب ذوق، خود را در میان دکان بزرگ گل فرو

برابرش جلوه آرایی دارد و او به استشمام تک تک آنها  طراوت بخشی می یابد که در مرغوب، بوی های خوش و دلکش و

دۀ مبتکر عبارات زیبا و...، به وسیلۀ این نویسن ترکیب ها و می پردازد. این گل ها همانا مفاهیم دلنشین ادبی، واژه ها و

 است . 

آن چه  طوری که شنونده، از این اثر حاوی داستان بسیار شیرین و جالبی نیز می تواند وانمود شود، اما در قالب ادبی .   

راوی حکایت می کند ، گوش می سپارد ، قصۀ دلچسپ او لحظه به لحظه، جالب و شنیدنی تر می شود و سامع یا 

برای شیندن  آن وقف کند. این جا ست  -در آن لحظات -گرانبهایش را  گردد تا همۀ اوقات مخاطب، با کمال شوق راغب می

خواننده می داند که واقعاً قصه پرداز، به خوبی توانسته است توانایی قلمی اش را برای جذاب تر و دلپذیر تر ساختن که 

 حوادث و واقعات به خوبی به نمایش بگذارد. 

و آن همانا سیر و سفر به گلزمین است شیوه و ابتکار دیگر نیز غافل نمانده  کار گیری یک ز بهنویسنده در این اثر، ا    

فارسی است که بدینوسیله توانسته است ادعا های خود را با استفاده از آن ها، نیک به  –کالم سخنوران بزرگ زبان دری 

عین اینکه عطر  نثر  روان و زیبای خامۀ شیرین وی، با آید. در رسی بنشاند و چه بسا که در مسند موفقیت چشمگیر فراز کُ 

کالم  سخنوران، در آمیخته و بر خوان  رنگارنگ  ادعا حالوت بیشتری بخشیده است. بدین ترتیب، هر   گل های   شمیم دالویز

وردار گشته و زمینه مفاهیم واالیی برخ  ریخته، از بار نگارندۀ یاد شده، به روی صفحۀ کاغذ خامۀمژگان که از  ییجمله 

-نشاط  ذوق، هم بر خوانندۀ صاحب -ابتدا تا انتها پیگیری گردد در صورتی که از –هر صفحه  یی فراهم آمده تا مرور

 انگیز و آالم بخش....! آفرین می باشد و هم رقت آور و درد
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خورشیدی، نه  -سال نو هجری و تولد   که آمدن پر دبدبه اش را جشن می گیرندکتاب در طلیعۀ بهاری  مطالعۀ این       

تنها قابل توصیه برای مطالعه است که لذتبخش و شیرینی زا نیز می باشد، آری حالوتزا به گونۀ میوه های"هفت سین 

ی مهمانی و پذیرایی شان می با آن، بر رنگینی خوان ها  گوارا  این فصل کنندگان  که استقبال  . هفت میوه یینوروزی" 

 د...!یافزا

 و درخور  لذت بردن بیشتر. ستن زیبایی، شایستۀ خواندن مکرر ااز نظر من، آثاری با چنی    

ان چنین آثار، قادر خواهند بود شهکار های عالی می باشند. دارندگ که صاحب ما نیز هستند نویسندگان عزیزی در کشور   

دست اشتیاق  خوانندگان شان را همواره به دست خویش داشته باشند و آنها را تا دمی که دیده به کلیه صفحات کتاب شان  که

 مرور نداده اند ، نخواهند گذاشت که آن آثار را از کنار شان  دور دارند. 

از  از نظر نگارندۀ این سطور،؟« آیی کسی می » ای بهار! امسال برای چهمبالغه نخواهد بود اگر ادعا شود: کتاب    

رسایل و مقاالت زیادی در حوزۀ ادبیات جهاد و مقاومت ارائه همین ویژگی ها برخوردار است. اثری که از نگارنده اش 

 شده است . 

  میمنگی ، محمد محمد  پروفیسورغالم دیار فرهنگ پرور فاریاب است. همزادگاه ظهیرفاریابی، نادم قیصاری، از او،    

 رحیم شیدا، منشی علیرضا و ده ها قلمدار نامدار دیگر...!

ملکزاد نویسنده یی نیست که سرو کارش تازه به با قلم افتاده باشد. به خاطر دارم او هنوز دانشجوی صنف هفت و یا هشت 

لوی همکاری قلمی مدرسه ابومسلم بود که با روزنامۀ " فاریاب" و روزنامه "بیدار" مزار، همکاری قلمی داشت. وی در په

با آن روزنامه ها و داشتن شرکت فعال و گسترده در محافل ادبی و...، در پهلوی پیشبرد تحصیل، چندین سال پیهم متصدی 

صفحات ادبی " قلمرو هنر" فاریاب نیز بوده و از این طریق توانسته بود با شعرا و نویسندگان زیادی ارتباط بر قرار و 

 کند. خصوصاً نویسندگان و سخنورانی که در نقاط دور دست و ولسوالی های میمنه زندگی داشتند.  باب دوستی با آنها فراز 

من، ملکزاد در این اثر، برای بهار شخصیتی دارای اوصاف و سجایای عالی از موضوع دور نمی رویم، در بررسی    

هرُجوی ،حس   که فجایع ننگین گستر...، و یا شخصیتی  صلحگرا، روشنی افزا و اس، دردمند، پاکیبخشیده است، شخصیتی م 

آویزد و با ستیزد، با بدآئینان خشمگینانه در میسخت می گسترانتابد، با ظلمتبدجنسان و بدکاران را هرگز بر نمی

های  جرثومه آنانی که  اندازد. بر ضدامان راه میجنایتگران تهمتن وار به نبرد می پردازد و برضد وحشیان، مبارزۀ بی

آدم کشان و ظلمت گسترانی که آثار  افروزی؛ یعنی و جنگ فساد وکشتار  م شرارت، بیرحمی،زشتی اند و نمونه های مجس  

 و بقایای جنایات و وحشیگری های شان ، همواره از در و دیوار این دیار، پدیدار است.

صاویر زیبا، مجدداً ب است که نوشته یی با آن تدر طلیعۀ بهاری که خود را آمادۀ پذیرایی از آن ساخته ایم، چه خو   

 که رقص واژه ها و کلمات زیبا را به وضوح می توان مشاهده کرد.   د. اثری شوبازخوانی  

مرور مجدد این اثر، خوانندۀ عزیز را بر آن خواهد داشت تا خاطرات خوب و شیرین بهارانی را در ذهن تداعی گرداند    

 عشق ایجاد...! که روزگاری از گوارایی بسیار برخور دار بود و مهرافزا و

،  1357عاقب کودتای منحوس هفتم ثورما در برابر بهارانی با آن زیبایی و فریبایی، شاهد بهارانی غمبار نیز بودیم که مت  

که با جنایات بیشمار این وحشیان، رنگ و  گستردند. بهارانی شرارت گستران  زمستان طینت در کوی و برزن ما دامن

غبتی برای گی دست داد که دیگر ر گشت و بهار، این موجود مهرورز و صفایی پرور را چنان آزرده بویش به سم آلوده

 ه باغ و راغ و دشت و دمن ...، نشان نداد .جلوه آراستن ب

که به اسلوب   است یراوی  بهاری از چنین زمانه و روزگار تلخ » ای بهار! امسال برای چه کسی می آیی ؟ « و،    

 که قهرمان آن »بهاران« است .  ، داستانی است داستان نگاشته شده

ن شهکاری از شهکار های ادبی دوران جهاد اقدام کرد، حاوی یک که این قلم به گزینش این اثر به عنوا یکی از دالیلی    

در  » ای بهارامسال برای چه کسی می آیی ؟« بررسی کوتاه نیز خواهد بود، پیرامون شیوه و اسلوب نگارش آفرینندۀ : 

 بیست و یک سال قبل نویسنده، با اسلوب و قدرت نگارش کنونی مومی الیه .

شت، نوشتۀ هیچ نویسنده و یا شاعری خالی از عیب و نقص نمی تواند باشد، بل در برخی موارد بازهم نا گفته نباید گذا    

 مستلزم انگشت گذاری هایی نیز است و نقد کردن ها ...، 
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( نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، خصوصاً از این  ای بهار! امسال برای چه کسی می آیی ؟بناًء اثر یاد شده )    

 گذرد .  تاریخ تولد این اثر، بیشتر از بیست و یک سال میرهگذر که از 

 این که سایر خوانندگان رمزآشنا و منتقد، طرز نوشتۀ کدام دوره از نوشته های این نویسنده و شاعر عزیز را بیشتر می   

ی اشاره به یک نکته پسندند، به برداشت و نظر نقادانۀ خود ایشان بستگی دارد و به قولی هم مجزا از بحث کنونی ما . ول

خواهد توانست بازگو کنندۀ داوری این قلم در مورد فراز و فرود های نویسندگی ملکزاد تلقی گردد که من بدان اشارتی 

 دارم ضمنی : 

در آغارین روزهای دمیدن خورشید پر تأللوی جهاد، خدای از برکت و یُمن سرشار  این فریضۀ بزرگ، قدرت  قلمی    

رد که به جرئت می توان گفت بسیاری از صاحبان مدرک دکتورا در رشته ادبیات ، نش را چنان باال بُ گروهی از مخلصا 

 از آفریدن چنین آثار ارزشمند و گرابنها ، به عجر اندر اند.

نیز که بی مناسبت نخواهد بود، به نقل آن  کتاب به یادم رسید  در اثنای نگارش این نوشته، یک خاطره هم راجع به این    

 پرداخته شود : 

که   -نشر این اثر در دیار هجرت، از طریق کمیتۀ فرهنگی جمعیت اسالمی نامه یی از یک استاد زبان و ادبیات  پس از   

دریافت شد که این استاد، ضمن قدردانی از  -در فرانسه مهاجرشده بود والحمدهلل تا کنون نیز در قید حیات به سر می برد

این  « ، درای بهارامسال برای چه کسی می آییهنگیان محیط هجرت ، نوشته بود: کتاب » فعالیت های چشمگیر فر

مندان زیادی را به خود جلب کرده. بناًء اثری است سزاوار عرض تهنیت و قابل تقدیر و می توانم ه سرزمین ها توجه عالق

 آن را  یکی از شهکارهای ادبی قلمداد کنم .«

ئه شده ، هر یکی سزاوار وشته ها و آثار دیگری که از این نویسنده در آن روزگار و تا کنون ارانا گفته نباید گذشت که ن   

. دعا می کنیم، خدای بر نیروی خامه او و قلم سروران دیگر، نظیر: مولوی محمد حنیف بلخی، عبداالحد ستستودن ا

شهری، محمد اکرام اندیشمند، عبدالحفیظ الرحمن فاضل، عبدالودود نایل الجوردینتارشی، دکتور نصری حقشناس، فضل

منصور، دکتر خلیل هدف، خواجه بشیر احمد انصاری، عماد الدین وثیق، استاد شاداب و... سایر خادمان فرهنگ اسالمی 

بیفزاید و روان رفتگانی از این سلک، نظیر استاد خلیلی ، استاد یوسف آئینه ، محمد کاظم شارقی ،استاد نجیب هللا حسرت 

 یابی و...را شاد گرداند .فار

 یک دسته  گل  دماغ پرور 

 از خرمن صد هزارگل بهتر 

نویسندگان توانایی عرض اندام کرده  -از جمله کشور جمهوری اسالمی ایران  –یقیناً در سایر مراکز تجمع مهاجرین    

 ای گرامی تمامی شان را به خاطر ندارم . ه سفانه همین حاال اسمأ بودند که مت

این را نیز باید بیفزایم، اثری را که به معرفی گرفتیم، به مفهوم برتر انگاشتن از آفریده های سایر دوستان آن دوران، و    

ای شان را تحریر داشتیم ، نخواهد بود. بلکه این موضوع بستگی به  ه یا تمام عزیزانی که در فوق به گونه نمونه اسم

مند است و دیگری به اثر و نوشتۀ نویسندۀ دیگر...  ه ه کسی به نوشته یکی عالقکاندیگر نیز دارد. چنداوری صاحبان ذوق 

باقی بود، در باب  نوشته های دیگران در دوران  تکنم: اگر خدای یاری فرمود و حیا  اما من این را می خواهم اضافه

جمله همکاروانیان قافله فرهنگ جهاد که از  –جهاد نیز چیز هایی گفته خواهم آمد. مسلماً شخصیت هایی چون استاد خلیلی 

 جایگاه شامخ خود را دارند.       –می رفت  و به قولی سر دسته آنان به شمار

بیاییم از بهاری نیز گفته آییم که صدای پایش آرام آرام به گوش ها می رسد تا از شمیم دلنواز آن مشام های خسته را       

شاخسار باغ ها و چه از سروده های دلکش بهاری و نوشته های آبدار و  معطر بگردانیم ، چه با گلهای پر طراوت

 امسال برای چه کسی می آ یی ؟"  ای بهارشوربخشی مثل: " 

که خود نیز واقعاً منش، روش و فطرتی بهارگونه دارد و خاصیت مهر  –یقین دارم  نوشتۀ یار دیرین من ملکزاد      

افتاد که از سیر گل و باغ و بوستان وطن محرومند؛ یعنی بی وطنان دردمند کشور   بیشتر آنانی را پسند خواهد -ورزی ...

که سال هاست با عالمی از حسرت و اندوه، درغربتکده ها می زیند و به یاد محبت سرشار و فیوض بهاران دیار آغشته به 

ان را به گونه یی می شنوند که در خون شان ناله سر می دهند . زیرا هنوز که هنوز است سیمای غم آلود بهاران میهن ش

 انعکاس یافته است . –البته با برخی از تفاوت ها... – آیی ؟"کسی می "ای بهار! امسال برای چه اثر ارزشمند 
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"ای بهار! امسال برای اینهم نمونه یی از نثر آقای ملکزاد در اوج فعالیت های فرهنگی وی، که از آغازین سطور کتاب 

 چه کسی می آیی؟" بر گزیده شده:

□ 
 لحظه های تلخ وجانگزای انتظار است ...

د، خواستار دریافت فرمان و پیک تکاور نسیم، از سوی شهسوار آذین بند بهار، که بهترین و صادقترین همراز برای همن

غرور ، در کوچه باغ های غمبار کشور ما بتازد و نگاه های گرم و کودکانه   ماموریتی شده است تا با شکوهی آمیخته از

 بالهای   سایش   دلنواز   اش را ، درپهنه سینۀ سوزان شهر ما و دامان پر وسعت روستاهای خستۀ ما بپاشد و هماهنگ با آوای  

 ل خلوص پروانۀ نامرئی شمیم ندا در دهد :شسته در زال

 داغ ! پر ای باغ 

 و ای گلشن خموشی که دیوان غمگرفته تو، عمریست مطلع شکوهبار ترین و مهربار ترین غزلهای زیبایی بود...!

خونبار شان ، و ای یار دردمندی که : دیریست کالغان الشخوار نکبت ، یکقلم  بر سرت سایه افگنده و با داس چنگال های 

و آن را به طشتی بزرگ و لبریز از  است دیوارۀ رگها و ریشه های سینه گاه مهرجوی هستی تو را، بیرحمانه کاویده

... و استروح جمال تابناک تو، در زیر ساطور جفایش مرده  اند، درد در آورده و پیکرت را افسردهتلخترین و زهر و 

سرما ، غاصبانه از جیب و  ح تو هجوم آورده و طراران پر تزویر دور از مهر  کفتار های مست از مردار، به جان مجرو

 ...! اند همیان تو ، گوهر های درخشان و رنگارنگ ُحسن و نقد های نقره رنگ خوبی ها را برده

 اینک من آمدم ،

 بنگر که در رسیده ام از سر زمین نور

 پیموده راه پرخم و پیچ و دراز و دور

 بر طرف من نگر

 ز راه دور آمده ام همرکاب نازک

 با پای ساربان  خوش آهنگ دلنواز

 خیز و بپاش پرتو نظاره سوی من 

 بستیز با قشون جفا کیش عدوی من 

 عزم، دلیرانه کن وضو از چشمه سار

 وز دوش، کوله بارغم و رنج برفگن 

 تا سورۀ طلوع محبت ز بر کنی 

 -لبخند و رقص و جلوۀ ناهید عشق را

 هرشب نظر کنی ...!                            

 موکب جالل می آید . ابهت بهار، سوار بر آری، به پا شو و مشتاقانه پذیرایی گرمی باش که شهسوار پر

فق آسمان ، پدیدار می مست و بیقرار، در ساحت نیلگون اُ  ابر   آمد، یعنی چو نوبهار آمد ، گروهی از سپاه   آندم که شهسوار

بسته اند، از آن سوی  و بهار از طالیۀ چاالک صاعقه می طلبد تا سپاهیان او با آماج تیر های زرینی که در کمرشوند 

آنان را بشکافند تا  کینۀ بقایای شکست خوردۀ مهرگان و زمستان، نشانه روند و قلب های ظلمت اندود مرز ها بر سینۀ پر

یا آن نشستگاه آراسته چون حجلۀ عروسان ، بساط  کامرانی بگسترد و  قلمرو شکوهمند تخت و شهسوار  بهار، فاتحانه در

 مطمئن و سربلند فرمان سروری راند...!

که در  -و ، گاه برای اینکه دریابد که خطۀ فرمانروایی پرسطوتش از کجا تا به کجاست ، کمانداران رنگین خامه اش را

 ابهت قلمرو افق ، رژه بندی و ناز فروشی کند . در وسعتکدۀ پرسپهرجا گزیده اند، دستور می دهند تا  اردوگاه پهناور

هیاهوی  عرصۀ پر آنگاه در امر گسیل ساختن مردم  اشتیاق مند  نگاه ، دوربین های تیزبین چشمانش را ، ساعت ها در

نیروی دیده ،  غرب کرانه را تا آن حدی که شکل  واقع در امتداد  شرق و همزمان خطوط پیوسته و منحی آسمان چرخاند و

جلوه گری می  است ، سیرداد و تماشاگر این قافلۀ قوسی هفت رنگ شد که مغرورانه در برابر انظار، نگریستنش قادر بر

از پس پرده های خاکستری رنگ  مسندگاهش   –است  که همدم این شهسوار -خورشید نیزکند و خسرو جاوید اورنگ  
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خاکیان  تماشایی ، که به پاس ورود او و ادای مراسم احترام در شهر براین کار روایی شگرف انگیز، و صف آرایی زیبا و

 صفحۀ فضا ترسیم می شود ، گل  لبخند می پاشد و متاع فخر می فروشد. ، طرفه تابلوی عظیمی در

در دامن تو اشک های   -ها از فراقش ملول و خسته خاطر بود  که عمر –این مهمان گرامی  فاخرانۀ و نیسان با مقدم 

 سرور و نشاط می افشاند که هر قطرۀ آن به دانه های مروارید، همسری می کند...! 

ن در سرزمین بیکرانۀ فضا ، در میان  لشکریان  سحاب ، میرآب سیاه چهره یی نیز می زید که از سخاوت او و دستا   

فیروزه گون و پیچ پیچی تشکیل می شود که بالنده از  ها ، خط  مهربخش و گهربارش ، در سینه های رود ها و جویبار

که فیض صفا آفرین او از   -زمزمۀ دالویز مستی است ، توأم با سینه رقصانی و شانه جنبانی ها و پایکوبی های مستانه ...

غش و آالیش می آراید و بر پیرایشت می افزاید و با دانه های قیمتی  هر نیز، از تا قدم قامت افتیدۀ تو را سر  دلسوزی ، سر

 آذین بندت می کند.

 آری ، ای چمن ! هرگاه :

 "آید بهار جانفزا  با بوی ها با رنگ ها  

 با گریه ها با خنده ها، با صلح ها باجنگ ها 

 آب  آیینه می بارد سحاب ، خورشید می رقصد در

 گوش گل آهنگ ها"   ماهتاب درخواند فروغ  

تن خواهی کرد و دامن گسترده ات نشستگاه  بهترین شاهدانی خواهد شد و ساقیان شوخ  آن زمان تو ، پرنیان سبزی بر   

چشم و سرمست، با جلوه های دلبرانه و نغزشان و با کرشمه های آمیخته با لطیف ترین خضوع ، ایاغ های پر از شفاف 

 را در دست خواهند گرفت و به پیشواز آنان، قهقهه زنان خواهند ایستاد و تو با عشوه، خواهی گفت : ترین شراب های ناب 

 "نو بادۀ شب که شبنمش می خوانند 

 صبح به نیم بوسه، مهمان منست"  هر

تُست ، در فضای   جان نواز مهربانترین دوست تو ، یعنی من و یا برادرم: )صبا( ، که او نیز یار آن گاه ، نزدیکترین و

در رویش پر لطافت  بامدادان ، که از بستر  اسرارآمیز  شب ، خنده  -آیند  سفرۀ اخالص میسر   که از -همدلی و همدمی 

که هنگام نشاط انگیزترین نوازش بر تن موجودات خواهد   –کنان سر بر می دارد و در تجلیگاه طلوع خورشید  صبحگاهی 

کجا با تو  با ربودن گلبوسه هایی از لعل گوارای دوشیزگان باکرۀ غنچه ها ، مستانه می خندیم به دیدنت می آییم و ی –بود 

 و یکجا با هم نغمه های دلکش مرغان خوش آواز، گوش می سپاریم ...!

 پای تو، خواهد افتاد که بگذاری اش: آن دم، شبنم رازی کنان بر

  باالی تو هرشب   قد و " تا بوسه زند بر                                                              

 زیرا ،

 "شب  گل گل شود از می رخ  زیبای تو هر

 آن گاه با سر دادن این ترانۀ دلکش :

 شب، اندک بران سوی عقب  ای کاروان روز و"

 " طرب ، بس دلنشین آهنگ ها تا من سرایم از

 زیبنده خواهد بود اگر:

 صد طعنه بر دنیا زنم فرق پیری پا زنم ،  بر"

 جای قدح دریا زنم ، از بادۀ گل رنگ ها" 

 و بعد، من با مستی و نشاط: 

 "دامن افشان روم به هرسویی 

 هرگلی بویی   ز که بدزدم 

 به دامانم  همه را دهم 

 تو افشانم  به امیدی که بر

 مهم  شوند مهر و مشتری گر
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 زهره شوید به اشک خاک رهم 

 بکشد مهتاب بر دوشم 

 کشند اختران در آغوشمیا 

 چشم پروین به راه من ماند 

 بنشاند  آسمانم به دیده 

 برق آسا ز جمله بگریزم 

 تا به فرق نگاهت آمیزم 

 می زنم در رخ درخشانت 

 سایه های مژگانت  بوسه بر

 آن حلقه های گیسویت  من و

 خوش برقصیم برسر و رویت"

مهربان و آداب دانی که  کنیم ، " همچون مادر   آهنگ سفر به جانب دیگربخواهیم  آن زمان من و برادرم )باد صبا( ، اگر

های نهال های جوان و بوته های نوزاد و ساقک های شیرخواره و  کودکان خویش را ، حق شناسی و ادب می آموزد، سر

ا ، در دور دست ها  که شبح مبهم شان ر آخرین نقطه یی خم خواهند کرد و در شیرمست تو، به نشانۀ حرمت وداع با ما سر

های خود را بار دیگر بر می گردانیم و با تکان دادن پر وقار و بزرگمنشانه، به احساسات خاموش و لبریز   گم می کنم، سر

 های معصوم ، پاسخ می گوییم..."  خلوص و سرشار از معصومیت سبز این سبز از

  *** 

تا کم کم از خواب گران ، دیده بر کشاید و آثار درد و غباراندوه بوستان تا آندم مهر سکوت بر لب دارد و بر آن است  -و

ایستد که ممکن است شهسوار تیزتک نوبهار در رسد...؛ شاید روزگار انتظار ک اندک از چهره بزداید و منتظر برا ، اند

می کند ، دور و دراز  تلخ ، انتظاری که عالوه بر رنج ها ودرد های بیکرانی که جان شیرین و گرامی او را هر آن تهدید

گشته است و روانش را می گدازد و تاب و توانش را می رباید . اگر وعدۀ نسیم به حقیقت بپیوندد، زهی سعادت که نصیب  

پاشیده در دامن که در سیاهچال های غم انگیز افسردگی و پیچیده در بستر  آن خواهد گشت و غنچه های نازک بدن و عطر

 -که سال هاست ، از جور لشکر صرصر  حاکم در شهر ، نشکفته مانده اند  -های یأس و درد را  رنج و افتاده در زوالنه

رخساره های نغز شان ، از شرم بشکفند و خون  ،عشق آفرین نوبهار لبخند ها زنند و با بوسه های گرم لبان لطیف و

 صاف به رگ های نازک شان بیشتر بدود و آندم :

 نگری از در و دشت می  جا ک"هر 

 فرش افگنده ز دیبا گردد 

 چون ستاره بدرخشد نرگس  

 یاسمن عقد ثریا گردد 

 ینه و چهرۀ گل  آبدان آ

 ینه پیدا گردد" اندران آ 

است که نا باوری اوست . زیرا ، اختناق و وحشت و جفا تا هنوز به شهر او حاکم است  با آن هم میزان باورش نه آن قدر

 غریب است ....!  این استبداد و اشغال به اکراه ، سال هاست که آواره و این ظلم و و بهار از

 *** 

 اکنون نسیم ، این پیک مژده بر، شتابان در پای درختان رسیده و تضرع کنان از دور و برش پیچ و تاب می خورد.

 ی یخ زده شان ، درآن درختانی که پیکر شان از حسرت تنهایی ، دردمندانه می لرزند و می سوزند و برعریانی تن ها 

 خلوتگه مرگبارسکوت ، اشک سیماب گون می ریزند.

و او، گاه  چون دایۀ مهربان ، در حالی که انگشتان آزرده و نحیف شاخه ها را در زیر بالهای نوازشگرش می گیرد ، از 

 پا و سر و جبهه شان بوسه می زند و بی آالیشانه زمزمه می کند:

 هان ای درختان !
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 موجود های بی گناه و ایستاده حیران !ای  و

من آمده ام ، و من پیامبر بهارم . از سوی او می آیم ، تا این مژده روحبخش و جان پرور را به گوش تان بچکانم که : 

 شوکت و شان می آید.و با دبدبه و همهمه   ،شهسوار نوبهار

 آری ! 

و خرامان است منوا با ساز شکفتن ها ، آهنگ سفر کرده نوبهار مشک اندای ، با موکب آراسته از زیور خوبی ها، ه

خواهد آمد تا در سریر بزم گلستان ، کابین عروسان خوشگل شگوفه هایش را ، همرۀ دامان فرخ رخ شاخسار ، که پسر 

 قامت تو هستند ، به راه اندازند...! های نا بالغ و رسا 

اندام لطیف  راید و برا ، با حنای شقایق و ارغوان و...بیش را او خواهد آمد ، تا دست و پای خوش ترکیب دوشیزگان خوی

شان ، زیبا ترین خلعت موزون و سبز را خیاطی کند و انگشتر های مرغوب و دستبند های طالیی و سیمین و گالبی  

های لطیف شان  و...را ، که نگین های پرالماس و یاقوت نشان و ...، خواهد آورد تا بر انگشتان آنان بنشاند و بر بند دست

 بیندازد و بر بناگوش های شان بیاویزد.

و این مباهات و افتخار همواره از آن ما باد که مشاطه گران زلف های پریشان و سمن بوی دختران »او« و من و صبا 

 خواهیم بود، تا دلبری کنند .

؛ بل پیرا هن های گلدوزی شده و کاله  هان ، راستی نگفتم که این مهربان خشو ، سوغات دامادان خود را از یاد نمی برد

های زربفت انباشته از مهره های رنگارنگی  را که  در میانین آنان ، پر بها ترین جواهرات نصب اند ، نیز با خود خواهد 

میان هلهله و شور و   در –که نظاره گران از دیدنش غرق در شادی و وجد خواهند گشت   –آورد و با برپایی جشنی عظیم 

پیشکش خواهد   –که در آن ردیف محبوب ترین دوستانت : من و صبا نیز خواهیم بود  –ال همسفر های فرخ رخ بهار استقب

هماهنگ با ما ، دستان نرم و شفاف برگ های سبز و شاداب  به دف زنی می  کرد، آنگاه ما مستانه پای می کوبیم  و

گان ی شورانگیز شان ، با گردش پروانرقص و دست افشانبوته ها و ساقه ها هم در میان  پردازند و نوخطان نکوچهر

خوشنما ، چک چک می زنند و قمری های زیبا صوت و فاختگان نغمه خوان با سایر مرغان خوش الحان بوستان ، در 

 تمامت شوق به هر سوی می چمند و ترانه ها می خوانند .

و بلبل ، این دلباخته ترین عاشق بهار ، که عمر ها در طلب دیدن یارش بوده و پیوسته در اشتیاق  کنار، از درد فراق ،   

که لحظه های  –و بی صبرانه چشم به راه آمدن آن بوده است ، آنگه در اوجنای عشرت است با دل پرسوز ، اسیرانه نالیده 

ه در فرصت های بر پایی بزم شکوهمند و پرمیمنت شهر باغ ، عاشقانه ترین خوب و خوب وصال برای وی است ، به ویژ

 و دلربا ترین سرود ها را خواهد خواند ،عرض و نیاز خواهد کرد .

و ساقی های مست، دست افشان و گردن زنان ، با رغبت آزمندانۀ باالتر از وصف ، پیمانه هایی از ُمل را به گردش در 

 رقص و پایکوبی ها ، صدا هایی از هر سو به گوش ها خواهد چکید : خواهند آورد  و در میان 

 "تا درخشیدن خورشید بریز ای ساقی ! 

 ید"  شمآب چون آتش زردشت به جام ج

و لطیف ترین هوا با خروش آبشاران قشنگ ، آبستن الفتی خواهد شد و دنیای شب، از پرتو مهتاب نور باران خواهد گشت  

رشحات آسمان ، به یاقوتی سرخ در خواهد آمد و تو و جویباران همه از بنفشه مشکین خواهید گشت و  و زمین از ریزش 

 این سرود دالنگیز از لبان جویبار، هر نفس بر خواهد خاست :

 "هر قطره لرزد بر سمن ، چون دانه های " اشک ها " 

 هر گل فروزد  در چمن ،  همچون شرار از سنگ ها" ... 

*** 

با همین  شیرینی همچنان ادامه می یابد، به  -که در نوع خود یک ابتکار بزرگ به وسیلۀ نویسندۀ آن است  -این نوشته 

 وبه دست چاپ سپرده می شود.  است گونه یی که نهایتاً حیثیت یک کتاب را به خود اختیار نموده 

دبی نمی باشد، بلکه با بسی از مسایل و جستار های نا گفته نباید گذاشت که کتاب مذکور، تنها در برگیرندۀ بحث های ا

 سیاسی و اجتماعی نیز آمیختگی دارد.
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عالقه  از آنجایی که در اینجا نقل همه داستان به وسیله این قلم ناممکن است، فلهذا با عرض پوزش از این کوتاهی، از 

کتاب  داستان گونۀ " ای بهار امسال برای چه مندان عزیز احترامانه رجاء برده می شود، برای پیگیری و خواندن تمامی 

 کسی می آیی؟" به اصل اثر و یا به نویسندۀ گرامی آن مراجعه فرمایند. 

 والسالم                                                                          
   

 خورشیدی -بهار سیزده هشتاد و هشت هجری 

 انافغانست -خواجه رواش، کابل 

 حیات هللا بهروز خالقی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انیت رستاخیز خلقت تی بر حق  بهار طبیعت، حج  
 هست برهان بر وجود رستخیز           این  بهار نو  ز بعد برگ ریز

 موالنا 
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فصل تامل زای خدا  بهار طبیعت وسرسبزترین فصل سال، سرآغاز زنده شدن زمین و اینک ما، در آستانۀ استقبال از 
   قرار داریم. فصلی که جوابگوی خواست های درونی انسان به تحول و دگرگونی نسبت به حیات وی است.

زمین بیرون می شوند  بهاری که به قدرت خداوند، گیاهان سبز و تازه و گلهای رنگارنگی جهت بهره گیری آدمیان، از دل 
 و از مقدم گلبار باغساران، دماغ ها معطر و قلب ها به وجد و نشاط می آیند...!

بهار، آیه یی از آیات روشن معرفت الهی و فرصتی است برای تفکر بیشتر در آیات خالق یکتا و زمینه یی است برای  
ی توان فرا گرفت. فرا گیری درس اعتقاد به تأمل  در راز آفرینش که از آن درس خدا شناسی و معاد شناسی را م

رستاخیز، بستگی دارد به آموختن درس از طبیعت زیبا در موسم بهاران. زیرا اگر انسان ها ازاین طبیعت زیبا درس 
اعتقاد به رستاخیز را بیاموزند و ازآن سیر تكاملي خود را درک و منكر نقل و حشر  سبق فراگیرند، در حقیقت توانسته اند

 نگردند و به انکار بدیهیات مبادرت نورزند.
" بهار فصل رویش هاست، فصلی که به برکت اعجاز گونه آن انسان زندگی را از نو آغاز می کند و در محاسبات خود   
 ای غیبی خداوند بهترین را برای خود رقم می زند."و به طرح های معنوی و امداده بار ربا 

 یکی از مقاالت تحقیقی اش در مورد بهار و رابطه آن با رستاخیز، چنین می نویسد: علی رضا صالحی در
" خداوند در آیات بسیاری به مسأله رستاخیز انسان توجه می دهد؛ زیرا توجه یابی و تذکر دایمی انسان به رستاخیز و 

به گونه یی که فلسفه زندگی انسان در دنیا به طور کامل دگرگون   ؛ عنای تغییر مهم در بینش و نگرش آدمی استمعاد، به م
هایش در دنیا نسبت به خود و دنیا و دیگران به گونه یی دیگر تغییر ماهیت می دهد. کسی که آخرت را  می شود و رفتار

  کهو می خواهد به گونه یی عمل کند ه عنوان پل و گذرگاه می بیند ، دارای فلسفه یی خواهد بود که دنیا را باست پذیرفته
پروردگارش را در هر زمینه کوچک  در آخرت زندگی متناسب داشته باشد؛ از این رو تالش می کند که نظر آفریدگار و 

 "  .و بزرگ داشته باشد و زندگی خود را براساس آن برنامه الهی سامان دهد
فرو می ریزند و متعاقباً به زمین وقتی که رو به  خزانی نهادند از وزش باد پاییزی که ، ماند می یانسان به گیاهان عمر

 . خاک می شوند؛ انسان نیز به همین گونه است
تنها با دستگاه بسیار پیشرفته است که می توان در این ، » رستاخیز طبیعت و عین الیقین نوروزیان« به قول نویسندۀ مقالۀ
او یافت و با دستگاه های پیشرفته تر است که می توان ژن او را شناسایی کرد و در کدهای شناسایی  خاک اثری از موی

 رد انسانی را گرفت و به همه ویژگی های او پی برد. 
بود. اکنون   شده از میان رفته و نیست و نابود دانه های ریزی که در زمین افتاده است حامل ژن گیاهی است که در پاییز 

می آورد. ارزنی خرد، به درختی بلند و عظیم تبدیل  باران از آن دانه ریز و گاه میکروسکوپی درختی بزرگ بردوباره 
 می شود." 

یعنی زنده شدن زمین مرده و خاموش و ایجاد  )ارض هامده(فلهذا انسان زمانی که به طبیعت نگاه می افگند، از احیای 
ت می دهد و همزمان به  این اندیشه نیز اندر می شود همان گونه که چنین تحول و رستاخیز برای سرور و خوشحالی دس

حتمی است. لذا انسان نباید از مرگ  و ماهیت آن، نگرانی و  مرگ حق است بعث بعدالموت ) زندگی دوباره( نیز حق  و
تشویشی به دل راه داد. زیرا با رفتن از این دنیا به وسیلۀ نفخ الهی در روز رستاخیز به حیات دیگری نایل می گردد و از 

د  شود و متیقن می شو،  بهره ور می زندگی دو باره یی به سان گیاهان و گلهایی که در بهار طبیعت به جلوه می پردازند
غیر مستقیم حدود یک ربع کالم برحق خود را برای مسایل قیامت  که به اساس قدرت خدایی که به صورت مستقیم و

 اختصاص داده، برای هر زندگی رستاخیزی وجود  دارد و هر مرگی حاوی حیات دوباره یی برای خود می باشد.
حقانیت " زنده شدن انسان و زنده شدن  ترجمه آن تقدیم می داریم که بیانگراینک آیاتی چند از کالم خداوند مهرورز را با 

ا اراده الهی، بیشتر متحقق می نباتات  و گیاهان و...، بعد از مرگ " می باشد که هنگام حلول فصل بهار و تغییر طبیعت ب
رصت بی نظیری برای درک و فهم  د. زیرا! " بهار به سبب آنکه این تغییرات و تحوالت را به خوبی نشان می دهد، فشو

 حقیقت زندگی دنیوی و رستاخیز است."
 قرآن عظیم الشان در آیۀ نهم سورۀ مبارکه " فاطر" چنین می فرماید:

یاَح فَتُثیُر َسحاباً فَسُْقناهُ إِّلى  ُ الهذي أَْرَسَل الر ِّ  َكذلَِّك النُّشُوُر(، بَلٍَد َمی ٍِّت فَأَْحیَْینا بِّهِّ اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِّها  )َو َّللاه
ترجمه: » خداوند همان ذاتی است که باد ها را روانه می کند پس] باد ها[ ابری را برمی انگیزند و]ما[ آن را  به سوی  

 آن زمین را بدان] وسیله[ پس از مرگش زندگی بخشیدیم. رستاخیز]نیز[ چنین است.« سرزمین مرده راندیم و
آیۀ  بر و باد و زنده شدن طبیعت می پردازد و می فرماید: رستاخیز هم این گونه است. درخداوند دراین آیت به بیان نزول ا

در می یابیم که در آن ها از لقاح ابرها و گیاهان توسط باد  ،مبارکه فوق و همچنین آیات دیگری که پس از این نقل می کنیم
 .بیان گردیده است

ط عالم گیاهان می شود، همچون رویش » نبات«، جوانه زدن و»  طوری که می نگریم "بسیاری از واژه هایی که مربو
 خروج« از زمین، » نشور« ) گسترده و باز منتشر شدن دانه(  عیناً در مورد انسان مورد استفاده قرار گرفته است."
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 در حدیثی آمده است:  
 " اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور" 

 د، زیاد به یاد قیامت و زنده  شدن بعد از مرگ خود باشید.یعنی: هرگاه فصل بهار را مشاهده می کنی
فوق و همچنان  ور" در آیتاشارۀ یک نکته مهم دیگر نیز در اینجا ضروری است که خداوند با ذکر جملۀ " کذلک النش 

  که با کلمات  -( سورۀ زخرف و...، 11جمله " ان ذلک لمحیی الموتی" در سورۀ روم، "کذلک تخزجون" در آیه ) 
مقایسوی چون " ذلک" و" کذلک" مشخص شده،  تاکید می فرماید  که زندگی مجدد پس از موت، انکار را بر نمی تابد؛ 

 یعنی وقوع رستاخیز انسان در " یوم الفصل" امری است حتمی و غیر قابل انکار!   

 و به قول شهید استاد حسرت فاریابی:
 این جهان رمزی بود از کار گاه زندگی "

 "نگر آغاز و انجام بهار. دیده وا کن، بر
 استاد متین اندخویی نیز بیتی دارد از فیض باران بهار:

 در چمن هر سو لطافت می دمد از نیش خار "
 "  این همه اعجاز از فیض مطر دارد بهار.

 در این باره: ها ترجمه آن و ( سورۀ مبارکه " روم "  50( الی )48آیات ) توجه کنیم بهاکنون 
َسفًا فَتَرَ  یَاَح فَتُثِّیُر َسَحابًا فَیَْبسُطُهُ فِّي السهَماء َكْیَف یََشاء َویَْجعَلُهُ كِّ ُل الر ِّ ي یُْرسِّ ُ الهذِّ اللِّهِّ فَإِّذَا أََصاَب » َّللاه ْن خِّ ى اْلَوْدَق یَْخُرُج مِّ

ینَ بِّهِّ َمن  ن قَْبلِّهِّ لَُمْبلِّسِّ م م ِّ َل َعلَْیهِّ ن قَْبلِّ أَن یُنَزه ُروَن َوإِّن َكانُوا مِّ هِّ إِّذَا هُْم یَْستَْبشِّ بَادِّ ْن عِّ ِّ   یََشاء مِّ فَانظُْر إِّلَى آثَارِّ َرْحَمتِّ َّللاه
یر « َكْیَف یُْحیِّي اْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِّها إِّنه ذَلَِّك لَُمْحیِّي اْلَمْوتَى َوهَُو َعلَى كُل ِّ    َشْيٍء قَدِّ

ها را می فرستد تا ابرها را برانگیزد و چنان که خواهد در آسمان بگسترد و آن را پاره پاره کند  ترجمه: " خداست که باد
و ببینی که باران از خالل ابرها بیرون می آید و چون باران را به هر که خواهد از بندگانش برساند شادمان شوند... پس به 

ند. در حقیقت، هم اوست که قطعاً زنده کننده مردگان کزمین را پس از مرگش زنده می  ا بنگر که چگونهآثار رحمت خد
 است و اوست که بر هر چیزی تواناست."
( سوره "ق" بیان 11( تا )9( سوره زخرف و نیز آیات) ۱۱( سوره فصلت و ) ۳۹" همین معنا در آیاتی دیگر چون آیه) 

 ،که همواره در برابر چشمان ایشان رستاخیز تحقق می یابد و نباید نه تنها در تحقق آن تردید کنندشده است تا مردم دریابند 
د؛ زیرا این غفلت موجب می شود  بلکه می بایست همواره هوشیار و بیدار باشند و از اصل هدف زندگی هرگز غافل نشون

رعی و دنیوی مشغول کند و از اصل باز ماند و انسان فرصت محدود و کوتاه و غیرقابل تکرار عمرش را به امور فکه 
 "  .دچار زیان و خسران جبران ناشدنی شود

در آیات پنجم و ششم سورۀ حج  تاکید صورت می گیرد که هرگز نباید از وقوع رستاخیز چون مادیون تردیدی به دل راه  
 داد:

َن اْلبَْعثِّ فَ  َخلهقٍَة َوَغْیرِّ  » یَا أَیَُّها النهاُس إِّن كُنتُْم فِّي َرْیٍب م ِّ ْضغٍَة مُّ ن مُّ ْن َعلَقٍَة ثُمه مِّ ن نُّْطفٍَة ثُمه مِّ ن تَُراٍب ثُمه مِّ إِّنها َخلَْقنَاكُم م ِّ
ْفاًل ثُمه  ُجكُْم طِّ ى ثُمه نُْخرِّ َسمًّ نكُم مهن  لِّتَْبلُغُوا أَ  ُمَخلهقٍَة ل ِّنُبَی َِّن لَكُْم َونُقِّرُّ فِّي اْْلَْرَحامِّ َما نََشاء إِّلَى أََجٍل مُّ نكُم مهن یُتََوفهى َومِّ شُدهكُْم َومِّ

َدةً فَإِّذَا أَنَزْلنَا  ْلٍم َشْیئًا َوتََرى اْْلَْرَض هَامِّ ن بَْعدِّ عِّ ن كُل ِّ  یَُردُّ إِّلَى أَْرذَلِّ اْلعُُمرِّ لَِّكْیاَل یَْعلََم مِّ ْت َوَربَْت َوأَنبَتَْت مِّ َعلَْیَها اْلَماء اْهتَزه
یجٍ  یٌر «    ذَلِّكَ -َزْوجٍ بَهِّ َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنههُ یُْحیِّي اْلَمْوتَى َوأَنههُ َعلَى كُل ِّ َشْيٍء قَدِّ  بِّأَنه َّللاه

ترجمه: » ای مردم، اگر از روز رستاخیز در تردید هستید، ما شما را از خاک و سپس، از نطفه، آنگاه از لخته خونی و 
فریده ایم تا قدرت خود را برایتان آشکار کنیم و تا زمانی معین هر چه را سپس از پاره گوشتی گاه تمام آفریده گاه ناتمام، بیا 

خواهیم در رحمها نگه می داریم آنگاه شما را که کودکی هستید بیرون می آوریم تا به حد زورمندی خود رسیدید. بعضی 
موش کنند و تو زمین را فسرده  از شما می میرند و بعضی به سالخوردگی برده می شوند تا آنگاه که هر چه آموخته اند فرا

می بینی و وقتی باران بر آن بفرستیم، در اهتزاز آید و نمو کند و از هرگونه گیاه بهجت انگیز برویاند. این قدرت نماییها 
 بدان سبب است که خدا خود حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و هم اوست که بر هر چیزی تواناست."

انسان را به تعقل فرا می خواند تا بداند که ایجاد تحول در آفرینش و زنده  164سورۀ البقره، آیت  درقرآن عظیم الشان  
 شدن زمین پس از مرگ، داللت به این دارد که رستاخیز حق است و نباید منکر آن شد:

َن   فُْلكِّ الهتي َخْلقِّ السهماواتِّ َو اْْلَْرضِّ َو اْختِّالفِّ اللهْیلِّ َو النههارِّ َو اْل  » إِّنه في ُ مِّ تَْجري فِّي اْلبَْحرِّ بِّما یَْنفَُع النهاَس َو ما أَْنَزَل َّللاه
یاحِّ َو السهحا ْن كُل ِّ دابهٍة َو تَْصریفِّ الر ِّ ْن ماٍء فَأَْحیا بِّهِّ اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِّها َو بَثه فیها مِّ رِّ بَْیَن السهماءِّ َو  السهماءِّ مِّ بِّ اْلُمَسخه

  ََلیاٍت لِّقَْوٍم یَْعقِّلُوَن«  اْْلَْرضِّ 
ترجمه: ) هر آیینه در آفرینش آسمانها و زمین و در پی هم آمدن شب و روز، کشتی هایی که در دریا  روانند با آنچه به 

در آن  مردم سود می رسانند، آبی که  خداوند از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و
نبنده یی را پراگنده کرده، همچنان در گردانیدن باد ها و در ابری که میان آسمان و زمین مسخر شده است، واقعاً هرگونه ج 
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 نشانه هایی وجود دارد برای قومی که می اندیشند.(
مرگ (  سورۀ مبارکه األعراف تولد بهار طبیعت را اندرزی برای دانستن این می داند که برای زنده شدن پس از 57آیۀ )  

 این پندی است که باید فرا گرفت:  تردیدی وجود ندارد و هیچ شکی و
یاَح بُْشراً بَْیَن یََدْي َرْحَمتِّهِّ َحتهى إِّذا أَقَلهْت َسحاباً ثِّقاالً سُْقناهُ لِّبَلٍَد  ُل الر ِّ ْن  » َو هَُو الهذي یُْرسِّ َمی ٍِّت فَأَْنَزْلنا بِّهِّ اْلماَء فَأَْخَرْجنا بِّهِّ مِّ

ُج اْلَمْوتى   لَعَلهكُْم تَذَكهُروَن «   كُل ِّ الثهَمراتِّ َكذلَِّك نُْخرِّ
ترجمه : ) و اوست آن که باد ها را مژده رسان پیشاپیش رحمت خود می فرستد تا آن گاه که ابرهای گرانبار را بردارند به 
سوی زمین مرده یی می رانیم آب فرود می آوریم آن گاه از آن هر میوه یی بر آوریم بدین سان مردگان را بیرون می 

 آوریم باشد که پند گیرید.( 
 یاد شده است.  -که برای صاحبان فکر و خرد درس آموز است -به عنوان آیتی از آیات الهی م از" باد "ه می بینیکچنان
به قول صالحی " سیگنال هایی که خداوند به عنوان تذکر و یادآوری از هدف خلقت و آفرینش انسان و معاد و رستاخیز  

 ".یری و دریافت استمی فرستد در طبیعت بهاری و رستاخیز گیاهان به سادگی قابل ردگ
( سورۀ "الحجر" همچنان افاده شده که فرستندۀ باد های بار دار و فرو بارنده باران از آسمان..،  در حیطه 22در آیه )  

 تصرف هیچ کسی جز آن ذات یگانه و کارساز نیست: 
َن السهماءِّ ماًء فَأَْسقَْین یاَح لَواقَِّح فَأَْنَزْلنا مِّ نیَن" "  َو أَْرَسْلنَا الر ِّ  اكُُموهُ َو ما أَْنتُْم لَهُ بِّخازِّ

دار كننده فرستادیم و از آسمان، آبى نازل كردیم، پس شما را بدان سیراب نمودیم، و شما خزانه  ترجمه : " )و باد ها را بار
 دار آن نیستید( 

 سورۀ الكهف، چنین آورده شده است:  54در تفسیر" انوارالقرآن" راجع به آیت 
ن مثلی بزن که در زیبایی  و طراوت و زوال زود هنگام خویش به زندگانی دنیا شباهت دارد که زندگانی برای آنا  » و  

دنیا مانند آبی است " که آن را از آسمان فرو فرستادیم؛ سپس گیاه و زمین باهم در آمیخت" یعنی چون آب بر گیاهان فرود 
سیار شدند تا بدانجا که پخته و رسیده گردیدند " پس آخر کار" آن هم در آمیختند و به سبب آب رشد کرده و ب آمد گیاهان با 

آن گیاه هیچ اثری نماند، به  گیاه " چنان درهم شکسته شد که باد ها پراگنده اش کردند" در گوشه و کنار زمین و دیگر از
رای آن هیچ بقایی ضع زندگی دنیا؛ که برگشت. یعنی این چنین است حال و وطوری که زمین به همان حال اول خود ب

هر چیز توانا است" ایجاد می کند، فانی می  نیست و سرانجام آن منتهی به زوال و نابودی است. " و خداوند همواره بر
 نیست.« :  گرداند و از هیچ کاری عاجز

َن السهماءِّ فَاْختَلََط بِّهِّ نَباُت اْْلَْرضِّ فَأَْصبَحَ    ْب لَُهْم َمثََل اْلَحیاةِّ الدُّْنیا َكماٍء أَْنَزْلناهُ مِّ ُ  » َو اْضرِّ یاُح َو كاَن َّللاه  هَشیماً تَْذُروهُ الر ِّ
راً « كُل ِّ َشيْ  َعلى   ٍء ُمْقتَدِّ

هم  فرستادیم؛ سپس گیاه زمین با  ند آبی است که آن را از آسمان فرو برای آنان زندگی دنیا را مثل بزن، که مان ترجمه: ) و
 هر چیز تواناست.( خدا همواره بر در آمیخت پس آخر کار چنان در هم شکسته شد که باد ها پراگنده اش کردند و

 از سورۀ الفرقان :   48اینهم آیت 
یاَح بُْشراً بَْیَن یََدْي رَ  َن السهماءِّ ماًء َطُهوراً « » َو هَُو الهذي أَْرَسَل الر ِّ  ْحَمتِّهِّ َو أَْنَزْلنا مِّ

 یعنی: " و اوست آن کس که باد ها را پیشاپیش رحمت خویش مژده بخش فرستاد و از آسمان آبی طهور فرستادیم."
 :63این هم آیتی از سورۀ "النمل" : 

ْن یَْهدیكُْم في   كُوَن(  ظُلُماتِّ اْلبَر ِّ َو اْلبَْحرِّ َو َمْن یُرْ  ) أَمه ا یُْشرِّ ُ َعمه ِّ تَعالَى َّللاه یاَح بُْشراً بَْیَن یََدْي َرْحَمتِّهِّ أَ إِّلهٌ َمَع َّللاه ُل الر ِّ  سِّ
ترجمه: ) یا کیست که شما را در تاریکی های خشکی و دریا راه می نماید و کیست که باد ها را پیشاپیش رحمتش مژده 

 دیگری است، خداوند برتر است از آنچه شریک می گردانند.(بخش می فرستد؟ آیا با خداوند معبود 
 سورۀ " الروم" چنین آمده است: 46در آیت 

هِّ َو لِّ  َي اْلفُْلُك بِّأَْمرِّ ْن َرْحَمتِّهِّ َو لِّتَْجرِّ راٍت َو لِّیُذیقَكُْم مِّ یاَح ُمبَش ِّ َل الر ِّ ْن آیاتِّهِّ أَْن یُْرسِّ ْن فَْضلِّهِّ َو لَعَلهكُمْ ) َو مِّ   تَْشكُُروَن ( تَْبتَغُوا مِّ
ترجمه: " از نشانه های" ) قدرت و وحدانیت( "وی آن است که باد های بشارت آور را می فرستد و تا به شما از رحمت 

 تا شکر گزارید."  ند و تا از فضل او بجویید وشوتا کشتی ها به فرمان وی روان  خود بچشاند و
: ما نیز از نسیم جان  پرورش تن مپوشانیم ! فتهمانگونه که موالنا گ وپس بیاییم از بهار بیاموزیم و از آن بهره برگیریم 

 موالنا در زمینه می فرماید:
 گفت پیغمبر به اصحاب کبار  "

 تن مپوشانید از باد بهار 
 آنچه بر شاخ درختان می کند 
 "با تن و جان شما آن می کند.

 که می فرماید:در سورۀ " الذاریات" بعد ازآن  خداوند
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) مراد از آن ابر هایی است   سبک سیران و تقسیم کنندگان کار] ها[  ابرهای گرانبار و  " سوگند به باد های ذره افشان و 
خ آن همه که  در حقیقت پاس  -ششم آن سوره که حق تعالی به وسیلۀ آنها ارزاق بندگان را تقسیم می کند.( در آیات پنجم و

 چنین می فرماید : -سوگند ها می باشد
» جز این نیست که آنچه وعده داده شده اید ) از مرگ، رستاخیز و محشور   ین لواقع " ا توعدون لصادق وان الد  "  انم  

دین )جزای عمل( قطعاً واقع می شود.« یعنی: ) ثواب و عقاب خواه  شدن به سوی خداوند متعال( راست  و درست است و
 نا خواه تحقق یافتنی است و الزاماً به واقعیت می پیوندند.( 

 ) تفسیرانوارالقرآن(                                
بنابراین برای ماست تا ایمان  و باور واثق و یقینی داشته باشیم که ) از خاک پدید آمده ایم، به  خاک برمی  گردیم و 

سورۀ االنبیاء ذکر  104همان طوری که در آخر آیه  -سرانجام نیز از خاک خارج می شویم.( و به عبارت دیگرخداوند 
است و آن حتمی است. وعده   کردهه وعده را برای خود الزم وفا ب -ت که ما قطعاً انجام دهندۀ آنیم( کرده،) برعهدۀ ماس

 تجدید آفرینش." مذکور عبارت می باشد از: "اعاده خلقت و
 ( سورۀ " طه" ارشاد می فرماید:55قرآنکریم  به همین نحو در آیۀ ) 

 خری«  » منها خلقاکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره ا
شما را بیرون می  ترجمه: ) از این زمین شما را آفریده ایم و دراین شما را باز می گردانیم و ازآن ) از زمین ( بار دیگر

 نشر.( حشر و آوریم. ) با برانگیختن و
 آیۀ هفدهم  سورۀ  مبارکه " نوح " نیز مشابه به آیت فوق آمده است:

 یخرجکم اخراجاً«  دکم فیها و» وهللا انبتکم من االرض نباتاً ثم  یعی
ترجمه: )  خداوند شما را از زمین با رویشی خاص رویانده است، سپس شما را در همان خاک بر می  گرداند و به گونه  

 یی خاص خارج می کند.(
عنوان مدل و به همین نحو در قرآن عظیم الشان ده مرتبه ) زنده شدن زمین مرده( " به وسیلۀ باران در فصل بهاران به 

 مثالی عینی از نحوۀ زنده شدن انسان در جهان بعدی استفاده شده است." 
و بیش از پانزده بار به بهار و حیات مجدد طبیعت اشاره کرده، این سنت شگرف در بعضی آیات موضوع احیای بعد از 

 -حیات بخش  ز این فصل رویش ومرگ را نشانۀ کوچکی از قیامت وانمود فرموده است، تا بدین وسیله دانسته آید که ا
نشانه ها و راز هایی هم در آن است که باید فرا   -د شوتوحید و یگانگی خدا بهره اخذ  مزید بر این که به منزله دلیلی بر

 گرفته شوند.  
 یعنی زنده شدن بعد از مرگ حق است و در وقوع رستاخیز هرگز تردیدی وجود ندارد و روز جزا آمدنی است.

ین پس از به حقانیت خداوند پی ببریم و بر حتمی بودن رستاخیز ) برخاستن دوباره از زمکه مه به خاطر آن است ه این ها 
 سوم  سورۀ مبارکۀ " فصلت" می فرماید: ه قرآن کریم در آیۀ پنجاه وکمرگ( خستو باشیم.  چنان

 ه الحق( ن لهم ان  فی انفسهم حتی یتبی   ) سنریهم آیاتنا فی االفاق  و
مه(: ما به زودی آیات و نشانه های خود را در آفاق و جان های شان نشان می دهیم تا برای ایشان روشن شود که  )ترج 

 خداوند حق است."
در تمامی آیاتی که به مسئله چگونگی رویش گیاهان اشاره شده، این معنا مورد توجه بوده است که به آدمی رستاخیز را 

ان این معنا است که آدمی می تواند برای شناخت وضعیت خویش در دنیا و پس از نشان دهد. هدف از همه این آیات بی
مرگ به رویش گیاهان و مرگ آنان توجه کند که چگونه می رویند و بزرگ می شوند و سبزی و شادابی همانند جوانی 

و در نهایت می شکنند و بر تمامی وجود آنها را سرشار می کند و آن گاه همانند پیران، زرد و عجوز و از کار می افتند 
ند؛ اما هنگامی که باران رحمت بر شوسو رانده و در نهایت پودر و با خاک یکسان می زمین می افتند و دربند باد به هر 

آنها می بارد دوباره از همان خاک، جوانه های زندگی می روید. )نگاه کنید به همه آیاتی که درباره انبات و نبت بیان شده 
 است(  

 » حیدر بزرگمهر«                                   
اکنون نگاه عارفانه یی بیندازیم به یک شعر مشهور موالنا جالل الدین محمد بلخی که در بارۀ حق بودن زندگی پس از 

همان گونه که بهار همه ساله پس از مدتی دوباره احیا می شود و سبزه و گل و   ،یعنی وجود رستاخیز اشاره دارد ،مرگ
 درخت و ...متعاقب یک سال رخوت، مجدداً به نشو و نما می پردازد.

" با آگاهي و اشرافي كه بر قرآن دارد، پیوسته   -است همان طوری که سید حامد علوی نگاشته -موالنا این عارف بلخی 
این بهار نو ز بعد برگریز / هست برهان بر "شان بیاورد كه  ود را به این معاني بلند آگاه كند و به یادكوشد مخاطبان خ مي

 "وجود رستخیز
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به نظر موالنا قیامت فقط مخصوص آدمیان نیست، بلكه همه موجودات قیامت دارند و همواره در حال تغییر و تجدیدند. 
نمایاند. انسان نیز همچون دیگر به فصلي دیگر، رستاخیز خود را ميشدن  آمدن از فصلي و وارد جهان طبیعت با در

 خواهد به برترین كماالت دست یازد. موالنا معتقد است كه پیوسته در كائنات قیامتي و محشري برپاست.كائنات مي
 پس جهان زاید جهان دیگري "

 این حشر را وانماید محشري 
 تا قیامت گر بگویم، بشمرم 

 "مت قاصرممن ز شرح این قیا
چنان غلبه شود و گاهي غفلت بر او ولي او غافل مي ،به نظر نویسندۀ این مقاله، در آدمي همواره خزان و بهاري هست

شود. موالنا همچون آموزگاري هشدار ترین اصول را منكر ميپوشاند كه سادهبین او را ميها چشم حقیقت كند و حجابمي
گذرد و پوشي و كفر و انكار را به یك سو نهد؛ زیرا آنچه در جهان محسوسات مي ه پردهكند كدهد و آدمي را ملزم ميمي

ویژه اگر به خود فطري خود یا  ه كند، جایي براي تردید در معاد نخواهد یافت؛ بآنچه آدمي از غیب و نامحسوس ادراك مي
كر این معاني، با تكیه تردید نخواهد كرد. با این همه، منبه عبارتي به "من" فطري خود توبه كند، هرگز در قیامت و معاد 

دهد ي خویش نشان ميئاد كند و آن را متناقض با عقل جزي در این باور ایج ی كوشد كه شك و شبهه ي خود ميئبر عقل جز
از خود دور  ،زندكردن در طبیعت در درون انسان جوانه مي تا بتواند هرگونه امر و نهي و باید و نباید كه با دیدن و نظر

داستاني دیرین دارد و مربوط به جامعه   ،ها  گونه مسئولیتي نپذیرد. ایجاد چنین شبههگري پیشه كند و هیچ كند و اباحي
 امروز نیست.

 )رستاخیز هنگامه بازگشت انسان(                                   
 موالنا در دفتر پنجم مثنوی آورده است:

 د حق آشكار كنرازها را مي "
 چون بخواهد رست، تخم بد مكار  

 این بهار نو ز بعد برگریز 
 هست برهان بر وجود رستخیر  

 آتش و بادابر و آب و آفتاب 
 برآرند از تراب  رازها را مي  

 در بهاران سرها پیدا شود 
 ست این زمین رسوا شود هر چه خورده  

 بردمد آن از دهان و از لبش  
 . "مذهبشتا پدید آید ضمیر و 

علم  اینکه گفته می شود: بهار زمینه یی برای تفکر و تامل راز آفرینش است، می توان در ارتباط با طبیعت و پیوند با در 
 تکوین از دو گونه تعبیر سخن گفت. 

 یکی: آیات آفاقی،  
 و دیگری: آیات انفسی،  که هر دو منجر به درک نشانه های الهی برای انسان می گردد.

به آیات آفاقی تعلق می گیرد، نگریستن به مظاهر هستی یا طبیعت است و عطف توجه به پدیده های جسمانی و  آنچه 
 ملموس. 

" رویش دوباره طبیعت یکی از مصداق های روز قیامت است، آری؛ مردن یعنی فارغ شدن از زمان. این مرگ، نوید   
 دهد. ) صالحی( رخ میهایی که در اطراف مان مرگ متصل به حیات است؛ نه آن مرگ

 سعدی می فرماید:که همانگونه 
 " برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
 هر ورقش دفتریست معرفت کردگار"  

 " علی جواهردهی" راجع به آیات آفاقی می نویسد: 
مانند  "جالب آن که ازنظر اسالم و قرآن، آیات آفاقی منحصر به عناصر طبیعی چون آب، آتش، آسمان، گیاه، جانوران و

( مقام  15و  13و فجر آیه  15بلکه شامل آثار فرهنگی و تمدنی بشر از جمله بقایای کشتی نوح )عنکبوت آیه  ،آن نیست
(، ویرانه های به جا مانده از گذشتگان )حجر 98تا  96ابراهیم در کنار کعبه به عنوان یک اثر باستانی )آل عمران آیات 

 ( و مانند آن نیز می شود.  37تا  32و ذاریات آیات  26و سجده آیه  52ل آیه و نم 40و فرقان آیه  79تا  74آیات 
اث فرهنگی و تمدنی نیز این بدان معناست که حضور انسان در طبیعت می تواند با گردشگری در آثار گذشتگان و میر

. به این معنا که درک کندت را به شکل کامل تری و انسان با تدبر و تعقل در این آثار نسبت خود با خدا و طبیع شودهمراه 
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ی از توانمندی بشر یافت و گاه یمی توان به هر یک از این آثار از زاویه های دید گوناگون نگریست. گاه آن را نشانه 
ان ی از قدرت بی پاییدیگر، نشانه قدرت طبیعت و هماهنگی و سازگاری انسان و طبیعت دانست و گاه دیگر آن را نشانه 

 ی دانست که همه چیز را در تحت تدبر و تدبیر خویش دارد." یو ابدی و سرمدی خداوند یکتا و یگانه 
تماشای برگ درختان سبز برای انسان، به  -)سعدی(  به گفته آن عارف شیرازی  -فلهذا نگاه به مظاهر هستی از جمله 

 د.سازنی ما مطلع می ق پیدا و پنهاکتاب دانشی می داند که ما را به بسیاری از حقای
ی ی "عالم طبیعت را ممکن است به عنوان کتابی سرشار از رموز و اسرار الهی مورد نظر قرار داد و آن را مرتبهآری، 

ی که سالک باید به یی از منازل طریق معرفت شمرد، مرحله یاز سلسله مراتب کلی وجود دانست و سیر از آن را مرحله 
بگذرد تا سرانجام به وصال حق نائل آید و از زندان طبیعت رهایی یابد. این مفهوم اخیر از نوبه خود بپیماید و در آن 

 صدرالدین قونویو  ابن عربیو  عین القضاةطبیعت در کتب حکمای اشراقی و همچنین در نوشته های عرفائی مانند آثار 

 ") سید حسین نصر(.خوبی آشکار است به
ویژه   -رستاخیز به آگاهی دست یابد که با ژرف اندیشی به سوی طبیعت انسان زمانی می تواند در مورد حقیقت معاد و 

در نگرد و رویش سبزه ها و گیاهان و گل های رنگارنگ در دامان کوهسار ودر دل باغسار را به تماشا  -در فصل بهاران
 بنشیند.

گار بدینگونه به تفکر فرا می شیخ اجل در سروده دیگری آدمی را برای نگریستن به آفریده های الهی و آثار رحمت کرد
 خواند:

 بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار " 

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 
 آفرینش همه تنبیه خداوند دلست 
 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

 این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 

 انددر تسبیح  کوه و دریا و درختان همه 
 نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار 
 گویند خبرت هست که مرغان سحر می 

 آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار 
 هر که امروز نبیند اثر قدرت او 

 غالب آنست که فرداش نبیند دیدار 
 تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش 

 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 
 الوان از چوب؟ ۀتواند که دهد میوکی 

 یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار 
 غیب  ۀوقت آنست که داماد گل از حجل

 به در آید که درختان همه کردند نثار 
 زاده اگر در طرب آید نه عجب آدمی

 سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار." 
زمینه نقش ونگار هستی نکند،  به مفهوم آن است که بویی از تحول از نظر این سخنور بزرگ آدمی برای آنکه تفکری در 

 نبرده است. بل به گونۀ جمادی است که قادر به شناخت  حقایق نمی باشد. اصحاب خرد " با نگاه به پیچیدگی آسمان و

دفاتر دیگری داشته باشد آفرینش به این نتیجه می رسند که این کتاب دنیا، فرا تر از دنیای مادی می بایست دفتر یا  زمین و
 همین دنیا محدود سازیم."  زندگی را تنها در آخر زندگی است و این نسخه تک نسخه نیست  که بگوییم دنیا همان اول و و

 ......................................................... 
 منابع :

 استاد عبدالرووف مخلص، -تفسیر انوار القرآن 

 علی رضا صالحی -طبیعت؛ نسیمی از رستاخیز خلقتبهار 
 پایگاه اندیشه وران، سید اصغر، -نوروز؛ رستاخیز طبیعت 

 حیدر بزرگمهر، -رستاخیزطبیعت وعین الیقین نوروزیان

 وبالگ بیژن یورد،  -رستاخیز و برهان هایش در طبیعت
 سیدحامد علوی، -رستاخیز؛ هنگامۀ بازگشت انسان

 علی جواهری دهی، -ره آیین های نوروزیدیدگاه اسالم دربا

 سید حسین نصر. -نگاه دانشمندان اسالمی به طبیعت وعلوم جهان شناختی

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/25472
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 دمی که بهارا ن را نگاه ، از پنجرۀ دیگر بود                       

ور سال مجاهدین ) در هشتم ث این بخش نوشته ، بهاران روزگاری را به  تصویر می کشد که          
در راستای تحقق آن، بهای  ، در حالی تسلیم گرفتند که ( قدرت را از حزب دموکراتیک خلق1371

آزادی پو ، به زمین ریخت .مسلما "  جوی   خدا لیون انسانیسنگینی پرداخت شد و خون بیشتر از دو م
ر خونبار، افتخار نجات و آزادی ، بعد از دو دهه جهاد مقدس و پیکا رسیدن ناخدای رستاخیز به ساحل

مسلمانان  لکه مایۀ خوشی و سروردشمن شکن افغانستان تلقی می شد،  ب به سرافرازان بزرگ نه تنها
مجالس جشن و پایکوبی، ضمن  ، با برپاییمباهاتجهان نیز به حساب می آمد. لذا خنیاگران امید و 
اهدان و از تولد »عزت« و پیروزی از رکاب مج نواختن آهنگ دلنواز رهیدگی ، از بوسه خواهی لب

به گوشها رساندند:که اینک خورشید طرب از پس ابر های تیره  »شان « از بطن انقالب ، مژده آوردند و
رنگ  .صبح هزاراستو اسارت و اندوه ، با جلوۀ خاصی به تابش  و رقص طرفه آغازیده  رنج و یاس

زبان ها ، به ساز تهنیت چنگ زنند و  سزد تا تبسم »مباهات« بر لبهای مشتاقان آن شکوفیده .   بناًء می
و سربلند سرزمین شیران را ،در سرلوحۀ تاریخ به خط زرین رقم  نام با ابهت  مجاهد را، ملت عزیز

دولت اسالمی  و اعتبار آمیخته با افتخارش را به اقصای عالم بپیچانند. همان بود که تشکیل زنند، صیت
 : باالند، و بدین ترتیب در دلهای مردم در بند جهان، افغانستان ،امید ها ی فراوانیدر 

  " یاران خبر جلوه بی پرده شنیدند،"
 جلوه ای که به بهای قربانی های بیشماری به دست آمده بود. 
 "  .... طلب شمع دویدند پروانه صفت در " 

 !... اما          
 : کوتاهحسرت زا ، که پس از سپری شدن دوره ای  چه درد آلود بود و

 ندیدند ،" بیرون نقاب آنچه شنیدند     
 خورشید دمی از پس دیوار برآمد     

 در پرده نهان شد! "                                          
خود خواهی ، قدرت  صرصر ر شدن دست های کثیف مداخله و توطئه در پهلوی وزشآری، با بد        

از راهیان جهاد، شیپور جنگ خانمان برانداز و  از وادی اندیشه های برخیطلبی ، انحراف و فساد ...، 
بیچاره و مظلوم چنان غرق موج  پریشانی و محو شکست زورق  خونریزی به صدا در آمد. مردم

 عظمت جهاد و انقالب عظیم اسالمی ، آهسته آهسته می با گذشت هر روز ، شکوه و طوفانی شدند که
منظور امر مقدسی حمل  که جمعی آن را به -سفانه با دیدن هر سالح به دوشأرفت تا رنگ ببازد و مت
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»کابل « تجسمی از نفرت و بد بینی ، پدید  بیچارۀ در هر گوشه و کنار کشور، ویژه شهریان -می کردند
 !...آید

نوید سعادت بر  قلمداران دردکش و ارباب احساس و رفاه اندیشی که رسالت شان آوردن        
های دروغین معلوم الحال ، نفرین  تگان است، در میان امواج اندوهی از آه و حسرت ، به چهرهغمخس

 : نثار کردند که

دنیای ناپایدار معاوضه  چرا ، افتخارات جهاد را در لباس مجاهد به پول و قدرت طلبی و زرق و برق
 کردند ؟

ارادتمندانه  شوقمندانه و و تضرع ،  چرا  ، گلهای آرزوی مردم را، مردمی که با اشک و نیایش      
به این سادگی و قساوت پرپر  -خدا پرستانه بودند خواستار برپایی نظام مردم ساالر و برخاسته از اندیشه

 ند؟کرد
کشور را در بحبوحۀ جوشش  ، ساغر امید مردم عزیز از جمله ساکنین کابل ، این قلب پر تپشچرا       

 سنگ جفا و نامردی شکستند و...؟ آرزو و شور و شعف ها ..، باخوشی ها و اوج امید و 
، از دیاران دور بر گشته بود.  آن روز ها عروس بهار، برای آراستن  طبیعت، به ویژه سیمای کابل...

آن سال ، با رهایی از هفت   هفتاد و یک ، یا وسط  بهار مردم انتظار داشتند که  شروع سال سیزده
 به پیشواز دو نعمت عظیم بساط نشاط رنگین خواهند شتافت و به همین ترتیب ،  هشت خونین ، به پیشواز

  :خواهند گسترد
سالیان دراز زمستان زدگی، به مفهوم  یکی بر مقدم  ورود عروس گل افشان طبیعت: ) بهار(، که  پس از

ت و عاری از و به دور از مصایب جانکاه اسار   -است که مظهری از رفاه و خوشحالی -واقعی اش 
آدمکشان قسی القلب ، می شتافت ،که وجب وجب خاک کشور غرقه به خون ما  رنج  بیشمار تازیانه های

 . بودند سلول های زندان تبدیل کرده را به
لیون ها انسان این مرز یکه م ستقرار نظام مردمی و اسالمی و سقوط رژیم وحشت و کشتار  ...! نظامیا

 .. .عاشقانه به قربانگاه ها فرستاده بودند ان را برای نیل به آن ، و بوم ، عزیز ترین های ش
 .اما دریغا ، که اشکهای شادمانی ، به زودی رنگ اندوه و رنگ خون برخود گرفت       

جشن و خوشی  نیز ، به حجلۀ بهار ستایانی که با استقبال از تعویض طبیعت ، تغییر اوضاع را         
زمانی کوتاه ناگزیر شدند تا  می سرودند ، در فاصلۀ نشسته بودند و به وصف هر دو چکامه های طرب

 :باز   فریاد برآورند که
 ز عروس زیبا پیکر بهار، به این زودی در خون نشست ؟چرا، با      
 باز مقدم او »جفا تمهید« است؟ ، چرا     

 نزارش » پای در دامن شکسته «؟» ذوق نگاه «، در چم ، چرا      

 تا هنوز بهار آرزوهای مردم ، شکوفا نگشته ؟ ، چرا      

گان و هزاران انسان ، بیو تردن اشک های خون آلود یتیمانبا مهربانی ، اقدام به سُ  ، دست هاچرا      
 درد دیده و رنج خسته ، نمی کنند؟

 الهی ، باز امسال آمیخته با درد است ؟ لطف  بهار ، این مظهر   ، چرا      
 رویند و تخم اشک می کارند...؟ « بار دیگر به هر سو ماتم زدگان ، » گداز ناله می ، چرا      
صحاری و جویباران ،  به هر کوچه و خیابان و دربه جای ریزش باران طراوت زا ، باز  ، چرا      

 امواج خون  انسان جاری است؟
 ایق که چون می دمدبپرس از شق    " 
 که جای گل ازخاک ، خون می دمد؟ «  

 :و   
 درآن زمین که شهیدی به خون نغلتیده است » 
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 سیراب بر نمی آید « بهـــــــار اللۀ
خونین شفق ، باز گویای حالت زار و زبونی ، به  صفحۀ به همین نحو با دریغ  به نظر می آمد که ،      

 . مردم حسرت زده و مایوس ما ، بهار وطن را، در رنگ شهادت خفته می بینند گونۀ دیگر است که
 رفاه ، بهار   طبیعت ، بهار   امسال نیز موسم خوشی آور، یعنی بهار   ، باز می پرسیدند :  چرا ...؟ و چرا 

 چندین بیابان دور تر می نماید و...؟ ترحم ، احساس، بهار   صمیمیت ، بهار   آرامی ، بهار  
که باز به نحو دیگری   بیگناه خسته نشده اند ریختاندن خون انسان های   مگر آدمکشان تا هنوز از     

 بدان دست یازیده اند...؟
 :متعاقب اینهمه پرسشهای دردآلود ، غمگینانه خروشیدند ...

کردند. آبروی جهاد را ریختند،  ن چرا ها را کسانی باید بدهند که : با سرنوشت مردم بازیپاسخ ای     
 : ند و تنها به یک چیز اندیشیدندنمود مسلمانا ن گیتی را شرمسار و سرافگنده

و اقوام و ملیت ها و حتی  وآن همانا : تصاحب و انحصار قدرت ، منهای سایر اقشار و گروه ها     
 !...بر دوش کشیدند گین ترین بار مسوولیت جهاد و مقاومت راکسانی که سن

شان را ، به باد فراموشی  آری، پاسخ این چرا ها را آنانی باید دهند که همه تعهدات و شعارهای      
 !...منجالب فساد و زشتی آلودند سپردند و تا توانستند مغز و اندیشه و تالش خود را به

تا کهکشان رساندند و  به یک بارگی عوض شدند و رسن خود خواهی را باشند کهکسانی پاسخگو       
که پنداری جز آنان هیچ کس و هیچ جنبنده  توسن غرور و کبر و خود بزرگ بینی را چنان مهمیز دادند

 !!!...، در این عرصه عبرتناک نمی باشد یی را حق و یا مجال جنبیدن و زیستن

 :، مصداق این بیت شاعر شدند کسانی پاسخگو باشند که     
 "همچو کاغذ باد هرکس را هوایی در سراست    

 .« از برای سیر مردم ریسمانش می دهند    
 : چنانچه از سیمای آن پیدا است آری !ا ینک مجدداً بهار در سرزمین خونین ما ره کشوده . اما          

 " امسال نیز اندر وطن چون پار غمگین آمده
 قلب خونین آمده گرا، رنج آشنا ،باحسرت 

 باکوله باری از الم ، با درد سنگین آمده
 شهر فاجعه برکف فرامین آمده " خود ز با

 :بهاری که    
 هر لحظه از و روایتی می شنویم »      

 ز قصه او شکایتی می شنویم« و      
باز اسیر چنگال تب سخت  پایتخت اوخصوص ما ، ب دم ورود آن ، مناطق مختلفی ازخطۀودر مق       
 ! بیماری شدید است و
فرود آمدن تازیانه های  و پی فراز باز درد آن مشابه  به درد همان زخم خونچکانی است که از و        

با ناله های جانکاه درد مندان دیگر ، پیوند  ، زمستان و سرما قاصدان شب و فتنه انگیزان مصیبت گستر و
 . خورده بود

 : به تصویرش می کشید لی، خلیاگر دیروز استاد خلیل هللا            
 می کند شفق گلگون ، آسمان کابل را"

 تا کند به خون تصویر ، داستان کابل را
 سرو سرنگون گشته ، سبزه تر به خون گشته

 بخت واژگون گشته ، باغبان کابل را

 آفتاب آن مرده ، نو بهارش افسرده

 "برده ، بوستان کابل راخون  سیل اشک و
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داشت ؟ شاید برخی از موارد  بلی ، بهار آمده ، اما این بها ر چه فرقی با بها ر دیروزی خواهد      
 ، بیشتر سیطره اژدهای بیگانه بود. فجایع او و آن باشد که ، عامل مصایب وارده دیروز تفکیکش در

ندار  دار و ویران ما می پیچید و خطه زخمخورده وهستی سوزش به سرتاسر  بیگانه گراها بودکه لهیب
 : به قول استاد مولوی حنیف بلخی دست نابودی می سپرد و ش را به

 به جز آتش ندیدی به جز خون و"
 آن سوی کابل  بلخ تا ز مرز

 هریوا ، تا سپین غر همه دود از
 " به زابل درد ازکنر ها تا همه

دستان فرزندان  ناخلف همین  با و خود مان میان خانۀ شوربختانه ، آتش مصیبت ازاکنون  اما               
 –قلب کشور )کابل(  گرای دیروزی ..،زبانه می کشید و شب دستیاری دشمنان معلوم الحال و با دیار و

ساکنین جایی که  سحر می سوخت. شام و -داشته ... انظار جهانیان قرار و که همواره در محراق توجه
وآمال شان ، زهر  نبودند که به جام های مملو از شهد شیرین زندگی آن، هرگز به این انتظار صاف قلب

 ! حسرت خلط سازند درد و

، درد فراق و درد دوری از یاران شاید یک فرق دیگرش این بود که ، آنگونه که درد بی وطنی ، و
نظاره جلوه  سر زمین دیگران کشانده بود ...، فلهذا ازبه  را سرنوشت ، ما بیشتر قلب ها را می فشرد و

انگاشت  شد دلیل موجهی برای دل خوش نکردن به پیشواز بهار بودیم . این امر را می وطن محروم بهار
 : به او پاسخ می افشاندیم زبان استاد خلیلی از . اگر آهنگی به گوش می چکید که بهار آمده است ، 

 از  نرگس وسمنبا بی وطن مگو سخن "  
 "!  از خار گو  ،که هست به دل آشنا بهار

شور ) دکتور نصری نامدار معاصر ک مورخ احساس و داران  فضل و درد وپرچم یا به قول یکی از و 
سینه کوهی یا بادیه ای سر بر می کشید، آن گل  ازاگر  دل باغی می رست، یاحقشناس ( :گل اگر در 

 : هدا آبیاری می شدخون شُ  از »گل خون « بود که
 بسکه زمین گشته به خون شهدا تر از" 
 بر کشد از جا گل خون است سبزه که سر هر

 رنجور آواره و درچشم من خسته و
 "فرش زمین تا به ثریا گل خون ا ست از

 در نمونه ذیل نیز می« » تارشی و شاهد مدعای دیگر را ، در چکیده زیبایی از سخنور عزیز ما      
 : توان جست

 عضو وطن زانرو زخم است هر بس آزرده از ز" 
 ! برآن چون نشتر ای بلبل سرشک آسمان افتد

 رنگش داغ می ریزد بویش آه می خیزد ، ز ز
 خا ک کشور ای بلبل!" چمنزاری ا گر یابی ، به

 : شاعر آزاده و دردمند : الجوردین شهری را نیز عقیده بر این بود که      
 هدابهاران که مزار شُدر "

 خون آرایند « ز محفلی» داغ
 « دشت ها نیز به پاس دل »شان

 "!...خونین آرندهمصدا اللۀ 
 :سروده  بود حیف« یافته و» اشک« بهار  را آگنده از بوی صوف در سروده ای به نام :»قافلۀیا مو و 
 «روئیدن و»شدن این شکوفه بستن و در                                            "

 در گلفشان هستی وگلریز کهکشان
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 سرود زمانه هاست و شور کاهنگ رشد و
 _آخر چرا چنین

 تصویر گونه در» نگریستن  « فسون شدی؟
 بی کیفیت چو جام تهیدست » باده« ها

 ... سرود بی مستی و   -                  
 ...بی شوق زیستن                              

 "!!اندر طلسم »لمس نکردن« فرو شدی ؟

، آمده  بود دیار هجرت سروده شده خورشیدی در 1360بهار سال  که در –درجای دیگر این شعر  و
 : است

 ... بهار شرمندۀ"

 حیات و شوربهار و نوا و شرمندۀ 
 «»امید شرمندۀ » شکفتن« و شرمندۀ
 «مبشر » پیغام خاستن شرمندۀ
 ...«»قیام شرمندۀ

 بنگر به»خویش« خویش - 
 !!بنگر نمرده ای ؟   -

 ای ننگ زیستن تو  شاید که مرده ای و
 ... مسئوول »انتخاب « »خود« خویش نیستی

 امن چریدن چریده ایو ندر بهشت  
 !... کای ضد آگهی

 !...د انقالبای ض
 "! تا جاودان » چریدن « تو مستدام نیست 

نیامدن  بهار پیروزی شکوه ها  و به همین نحو شهید مظلوم : ) استاد  نجیب هللا حسرت فاریابی( ، از
 : داشت

 آمد بهار و نامده ذوقی به سر هنوز" 
 دور فلک بسر شد و ما رهگذر هنوز

 پرده ء آفاق بر دمید صبح امل ز
 نگشت شام غریبان سحر هنوزاما 
 فتح در جها ن فیض ماست زمرمۀ از

 "با خود نخوانده لیک سرود ظفر هنوز

معاصر کشور : استاد   باور مان همباور بود با برداشت و تصور یکی از سروران نامور ادباما ،       
 : کردصریح ، چنین تدر محیط هجرت مولوی محمد حنیف حنیف بلخی ،که عقیده اش را آن زمان

 بها ر وطن آن زمان ارجمند"

 " !که آزاد با شد از زنجیر و بند
*** 

 های آنچنانی ، یا تراژیدی ها و رسایی ترویج نا محلی برای تردید نخواهد بود ، اگر گفته آید : در        
مشترک ،  وی مرز ها یبیگانه ها و دستانی هم از آن س مصایب جانکاه ، دستان خون آلود و فتنه پرور

 .درست است. ولی ، تمامی تقصیر را نباید تنها به گردن اجنبی افگند !   این کارگر افتاد
 : زیرا
 ابلیس کند راهزنی راهبرا ن را  " 
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 " این گرگ نظر از همه بر سر گله دارد
شمرده مصیبت ها می توانست  روی دیگر سکۀ -مس است من الش   که اظهر   -شرارت پیشگی آنان         

روی  آورد وسر به رسم خستو فرو  منا گفت وحقایق سل   ست که باید در برابرا شود. اما ندای انصاف این
 روشن چشم تیز بین زمان ودیدۀتجدید تعهد راستین کرد ، تا  انگشت گذاشت و اشتباهات گذشته عیوب و

 ! آن نباشد تاریخ ، شاهد تکرار دوبارۀ
 : ف باید شد ، آیا کابل حق  داشت تا بگویدانصاف باید داد و معتر       

 

 ای بسا امید کاندر خاک شد         

 نقش شادی یکسر از دل پاک شد                  
 یا نه...؟    
گونه زیر ، لب به شکوه بکشاید،  باد رفته اش ، بهآیا به » کابل « باید روا داشت که از آرزو های بر   

 :یا خیر؟

 داشتم روز ی رسدآرزو ها 

 عالم خورد بر من حسدخطۀ 

 شاهد امنیت  اندر   بر کشم
 عشرت سر کشم شادی و بادۀ

 برسر دیو جفا خنجر کشم
 خط بطالن  روی ذلت در کشم

 هر که او در راه حق کرده جهاد
 بر زنم از مقدمش بوسه زیاد
 خاک پای او بمالم من همیش

 تاکه روشن سازم از آن چشم خویش
 افسوس آن امید پیشلیک صد 

 ) از نگارنده( بر کشیده زین میانه  رخت خویش
 : چنان وضع ، به دلهای آگنده از درد ، حکم نمی کرد که بنالند آیا ادامۀ    

 زیر نام پاک اسالم وجهاد
 گاه می بینم ، بود جاری فساد
 کرده اندآئین حق بد نام وخوار

 ملکزاد()  صبحگاه روشنش ، چون شام تا ر
سروده باال ، از  ۀادام احوال درد زای آنچنانی بود که ، این قلم به سی از بررسی اوضاع وبه تأ   

 !... برکشید احتمال وقوع یک فاجعه بزرگ دیگر هشدار داد و فریاد

خامه بلند شد و بر  بود که صدای هشدار ی از زبان این 1374آری ! در اواسط تابستان سال     
تن درمی وضع تاسف بار و نا امید کننده  چنان خروشید: هرگاه تغییری برخود پدید نمی آورید و به ادامۀ

 دهید ،
 : و یا

 گر بود اینگونه وضع این نظام "  "  
زنگ خطر قابل   آن روزگار،  در آن صورت این دولت محکوم به زوال و سقوط خواهد بود . در   

 : قلم درد آشنای من تراوید ا فریادی شکوه آمیز،  ازپیشبینی نه غیر ازاین بود که ب
 *" ! شک بود تا  سال بنماید  دوام    " 
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 5.5.2006       

 1385ثور  15برابر با  

  

  

  ................................. 
دوران حاکمیت   نظام طالبان، معهذا همگی اکنون به صراحت تمام اعتقاد دارند که دوران حاکمیت مجاهدین، به مراتب بهتر از وضع  •

 آقای کرزی و نظام فعلی بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارد بهار؟ غیرعبرت زین چمن دیگر چه بر
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 –که به حق مظاهری اند از لطف آفریدگار  -جوش سبزه و باغ و گل و بهار در وصف         
  .لب شده نذر گفتنی های فراوانی

استشمام عطر روح افزای  هرگاه در سرزمینی حاالت اجتماعی و یا اوضاع سیاسی برای          
هفته ها و حتی ماه ها بوده ،  ، فراهمنیت و از این دست پدیده های زیباصلح و رهیدگی و نشاط و ام

گلبانگ جانپرور آزادی و رفاه را با جشن و  گرفته اند و مردم برای استقبال آن آمادگی می قبل ،
  :و می سروده اند هکردسرور بهار طبیعت ، مضاعف می  پایکوبی و

  آمد بهار خرم و آورد خرمى "     
 وز فر نوبهار شد آراسته زمى       
 خرم بود همیشه بدین فصل آدمى        
 (1با بانگ زیر و بم بود و قحف در غمى )      
 زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمى       

 تا کم شده ست آفت سرما ز گلستان                                                     
 رج بره آفتاب روى بنمود چون ز ب    
 گلها شکفت بر تن گلبن به جاى موى    
 چون دید دوش گل را اندر کنار جوى    
 آمد به بانگ فاخته و گشت جفتجوى    
 بلبل چو سبزه دید همه گشته مشکبوى    

 (2)  گاهى سرود گوى شد و گاه شعرخوان "                                                   
 ویا : 

            جشن فرخنده ء فروردین است"    
 است!  نسرین  روز بازار گل و   

     نهار بامدادی که تفاوت نکند لیل و   

 "تماشای بهار خوش بود دامن صحرا و   
م بوده با أگی ها ، و آمدن موسم بهار، توناگر ورق گردانی نسخۀ گردون ازکه اما برعکس ،       
شرایط و روزگاری که از آنها رنگ ماتم و اندوه پدیدار بوده  و به بیان دیگر: گردون به کام  حال و

، انتظار  پذیرایی از …مردم نمی گشته و بوی صلح و امن و صفا و صمیمیتی به مشام نمی رسیده 

بهار ، این آیینۀ رحمت الهی نیز کمرنگ و حتی بی رنگ بوده و دلهای حسرتبار، غمگینانه می 
 سروده اند :

 در کشور خونین کفنان ره نکشاید       "گویید به نوروز که امسال نیاید      
 ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید      د     بلبل به چمن نغمۀ شادی نسرای     

 خون می دمد از خون شهیدان وطن وای                     
 ای وای وطن وای"                                                                  

 ویا :
 " بهار آمد دل خرم به شهر سوگواران کو؟    
 به شهر سوگواران آفتاب گرم خندان کو؟    
 به هر جا بگذری در گوش آید نالۀ ماتم    

 )**(که در ماتمسرا جز ناله های دردمندان کو؟ "    
 ه شیخ اجل سعدی می گفت :کعاشق شدن وانمود کرده اند. چنان عده یی هم آنرا فصل    
  آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار "    

   هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است"     
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ادب، در چهرۀ این پدیدۀ زیبا، آثار لطف و جمال و جالل خدا را جستجو  برخی از پیشروان شعر و
 .شناسی را به میان می کشیده اند  بحث خداو پای 

 ه در این بیت معروف می خوانیم :کچنان      
 "برگ درختان سبز درنظر هوشیار      
 ورقش دفتریست معرفت کردگار" هر     
 و یا :
 زمین روید "هرگیاهی که بر   

 وحده ال شریک له گوید "
كالسیكی می باشد که ، مفهوم نوروز  سخن آن عده از سخنوران محور بحث این قلم همگون با      

منزلۀ " تحولی  اند، بلكه آن را بهیا بهار را نه تنها به معنای "دگرگونی در طبیعت " در نظر گرفته 
 اند . در روح و قلب آدمی "دانسته

گاه در زمینۀ آنچه اشاره شد با در نظرداشت نیاز و این نکته نیز قابل ذکر است که ، هر       
شرایط زمان و مکان و تطبیق آن با وضعیت حیا ت انسانی و اجتماعی، کار بیشتری صورت گیرد، 

 به قول ارجح عمل شده است.
 سخن را از اینجا می آغازیم که :     
 راز هستی !تغییر فصول سال ، آیینه دار عبرت است و درسی ازکتاب پر رمز و     
از  –به تعبیر پدر معنی ها  –ه اگر با کنجکاوی عمیق، چشم تامل کشوده شود ، می توان کچنان    

 هر برگ گل ورق گردانی چندین کتاب عبرت را به نظاره نشست .
، یا یکی از نمونه ها و مظاهر ارمغان بهار ، چرا از ست : گلا سوالی که پیش می شود این     
طوالنی برخوردار نیست ؟ چرا  نمی تواند بیشتر از هفته یی و یا ماهی دوام بیاورد؟  هر چند عمر 

انسان ها با کمال اشتیاق و راه اندازی تالش گسترده ، آروزی پایش بیشتر گلها، خصوصا آن نوع 
 تر شدن رنگ و پرورده می شوند ، به دل می پرورند وخواستار دوامدار گلهایی را که کاشته و
 ند و دلبستۀ پراگندن بوی مشام پرورش در دل و دماغ ؟!شوطراوت چهرۀ آن می 

 و یا چرا گل در عین خندان بودن ، صبحگاهان همیشه گریان است ؟     
 اینها همه برای آن می باشد که ، انسان باید از آن ها درسی فرا بگیرد .     
 چه زیبا گفته است ابوالمعانی :     

 مغرور طراوت های وهم "چند باید بود
 شبنمستان نیست بیدل چشم تر دارد بهار"

ق رویاندن اندیشه احساس در دل و روان آدمی است . ریشۀ ر و تعم  یکی از خصوصیات تدب      
از اشک دیده سیراب می شود . از همین سبب است که قرآن هدایت می فرماید تا انسان  حساس اکثرا

 ر ترجیح دهد .گریه کردن را بر خندیدن بیشت
گی « چند برخی » نمک زند هر –چون: گریه سوز می آفریند و صفایی بر می انگیزد . اما خنده    

اما اگر به افراط گراید، بد مستی و سُبکی می آفریند ، غفلت را فربه می کند و   -اش خوانده اند 
 تعب و سختی به دنبال می آورد . 

 ه گفته اند : کچنان      
 " عاقبتت هر طرف  تاخته  شور و تعب

 )***(آخر هر مستی ای گشته خمارش عذاب " 
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رای چند روزی شادی آفرین است و درخشنده چون نگین بر فرق هر چند ب –دلیل کم دوامی گل     
دال بر نا پایداری عیش و مقام و جلوه و دبدبه و بی ثباتی می باشد و راه نماینده به سوی  –زمین 

 قطعی بودن شکست و فرو ریختن و انهدام اشیاء و یا مخلوقات و ثابت کنندۀ این حقیقت که :
 نیست"بنیاد  دهر آیینه دار ثبات  

 ***(یکسر غبار گردش رنگست آسمان ")            
شناس و پژوهشگر ادبی : قرآن تأكید مستقیمی بر بهار و نوشدن به گفتهء دكتر بقایی ـ اقبال    

 فرماید: جا كه در سورۀ »مزمل« می طبیعت دارد؛ آن
كنند، راه بردن » نگریستن در آیات الهی به هنگامی كه این آیات جلوه و شكوه دیگری پیدا می     

 به درك بیشتر خالق هستی است«. 
 حضرت خداوند در جای دیگری می فرماید :      

 امور به پرودگار عالمیان است " ۀ"  منتهای هم ترجمه:  
 د : شوت خود در امر ربوبیت متذکر می ذات باری تعالی متعاقب روشن ساختن حاکمی      

 و در آیات بعدی اینگونه هدایت می فرماید :   » اوست که خنداند و گریاند "
 "ت که دو زوج نر و ماده را آفرید.و اوست که میراند و زنده کرد و اوس": () ترجمه     
 " . 45الی  42" سورۀ مبارکۀ نجم آیات  

ست که خداوند انسان را متوجه می سازد تا اعتقاد زنده ا این تجدید حیات طبیعت به خاطر آن    
 د . کنخویش راسخ تر شدن بعد از مرگ را بر ضمیر 

 ه کالم مقدس الهی در ارتباط به مبداء و معاد یاد آور می شود :کچنان     
» رستاخیز آمدنی است و شکی درآن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبر ها  )ت(:     

 اند ، زنده می کند. « آرمیده 
 (  7) سوره حج آیت 

این آیات، دالیل مستحکمی اند بر ثبوت معاد جسمانی ؛ یکی: از طریق توجه به تحوالت دوران      
 جنینی؛ و دیگری : از طریق تحوالت زمین به هنگام نموی گیاهان !

آمد و رفت بهار ، تکرار درس های معلم طبیعت است برای انسان ها ، و هشداری جد ی است        
 بر اینکه :

 بر دستگاه هستی چندان هوس نپیچیم" -
 ")***( بیش از تبسمی نیست خوان سحر کشودن

 خوشهیچ چیزی نمی تواند خارج از دست بیدل در بیتی راجع به متحول بودن طبیعت و اینکه    
 تغییر بوده باشد، اینگونه اشاره یی دارد  :

 " هیچ نشاطی نبرد ره به حصول ثبات   
 هیچ درستی نداشت غیر شکست اکتساب"     

(» حدیث تفکروا فی آالء هللا و ال تفکروا فی ذات هللا با توجه به لزوم تعمق در اشیاء : )     
چنانچه آقای محمود نوالی  –، که انسان شریف « و اندیشیدن به انجام و عواقب عملکرد ها است 

باید به اصل »  -عضو هیات علمی گروه و فلسفه دانشگاه تبریز، در یکی از مقاالتش اشاره کرده 
لیس التک رار فی التجلی « بیندیشد. یعنی: هر پدیده و هرتجلی خود به نحوی هادی به اصل است و 

  ر دوخت .آن را نمی توان بی معنی دانست و از آنها چشم ب
وجود  انسانی آرزومند نظاره به حق تلق ی شده است ، ولی چون   در عرفان تنها به گفته این نویسنده، 

شود و گرایش به سوی درک معنی تجلی ات،  د، بدان جهت، تفکر در آالء مطرح می شو نمی نظاره مستقیم میس ر 
 یابد.  شد ت می 
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کند و  تنها انسان در آرزوی دیدار حق است، تنها اوست که به این امر اصلی فکر می به هر  حال 
 د: شوجز به وسیلۀ انسان مفتوح نمی سوی حقیقتورزد. بنابر این راه به عشق می 

 نــــامۀ الــــــــهی  نسخۀ" ای 
 وی آیــــنۀ جـــــمال شـــــاهی

 بیرون ز تو نیست هرچه هستی اســت
 از خود بـــطلب هـــــرآنچه خواهی "

 حافظ نیز می فرماید :    
 سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم زو بر دوز"       

 "برو کاین وعظ بی حاصل مرا در سر نمی گیرد 
 وده یکی از سخنوران عارف :و به فرم    
 دلدار  ۀچشم بگشا که جلو " 

 به تجلی است از در و دیوار 
 این تماشا چو بنگری گویی 

 الـــد ار غیرهُ دی ـار " لیس فــــی 
بهار فصلی است كه انسان ها به ویژه فرهیختگان و اندیشمندان را ، به تفكر و تأمل در     

 دارد. های پدیداری، تازه شدن و نفس كشیدن زمین و دیگرگون شدن حیات وا میزیبایی
ها انجام منظور امور دنیایی و جلب قلوب دیگر انسانها بسیاری از اعمال خود را به انسان"    

شوند كه به خود متذكر می -گیردكه یك دگرگونی صورت می -هند ، اما در لحظۀ تحویل سال دمی
 ها فقط در ید بال کیف خداوند قرار دارد ."های انسانسر رشتۀ همۀ امور، حتی قلب

بی مناسبت نخواهد بود مثالی از بعضی از به نو دوران رسیده های کم ظرف نیز ارائه گردد .    
اصری که با دست یافتن به مقامی و جایگاهی یکباره چنان مست و بیخود و غافل می یعنی از عن

شوند، که پنداری همه چیز و همه مردم در زیر نگین فرمان شان قرار دارد و چنین موقعیت ها هم 
 برای شان مستدام  است !! 

ً هوای غرور کبر و نخوت به هی     چوجه در ساحت اگر انسان به این نکته توجه کند ، یقینا
همدلی و  د که به مهر وکنی و تالش را بر آن متمرکز می صحرای دلش خرگاه نمی زند، بل سع

د و یقینش به این می شود که نتیجۀ داشتن ذهنیت منفور برتری طلبی و شومحبت با دیگران کوشا 
جب و تکبر،جز انحراف و مصیبت گستری و خسران چیز دیگری در قبال خود بزرگ بینی و عُ 

 ندارد  ! 
اما آنانی که خرد ورز اند ، ولو به هر جایگاهی که تکیه داشته باشند، اندرز و تلقین همیشگی    

 شان به دیگران اینست :
 "نباید بودن از پشت و رخ کار جهان غافل

 ")***( اوچو زنبور عسل نیشی است در دنبال نوش  
باور انسان عاقل بر این بنا استوار است که با تواضع و همدلی و خدمت صاقانه و انجام            

روز و فردای مردم را برای ام کار خیر می توان رضای خدا را کسب و پل تحکیم روابط حسنه با
 د همه افزوده آید .و این امر وسیله یی است بر این ، که میزان محبوبیت نز کردزندگی استوار تر 

 د که :شوفرین ، اگر آدمی متیقن به این چه خردمندانه است  و ارج آ      
 شیوۀ تواضع خوبی یکی هزاراست از"     
 ")***( ابروی ناز گردد شاخ گل از خمیدن     
اید به هیچ بو کرسی های چند روزه و موقتی ، ندست یافتن به مناصب و فراز شدن بر مقامات    

صورت مفهوم ناز بر دیگران فروختن و بر هوا پریدن  و جست و خیز بیجا زدن را ارائه دهد. 
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از کتاب عبرت، که باید فرا گرفت و آن را لطفی از  شودبلکه چنین موقعیت ها باید سبقی تلقی 
 سوی خدا و امتحانی بزرگ از جانب پروردگار و وسیله انجام خدمت برای مردم، وانمود کرد .

خرد وران را وقوف بر اینست که به دنبال هر سپیده دم ، شام سیهی نیز به دنبال می باشد و در     
 ریزان و زمستان ! گری است به نام برگز فصل دگرگون پی هر بهاری جلوه افرو

رد همان سان که دنبال هر سرور و شادمانی ، نمی توان فرا رسیدن غمی بیکران را از یاد بُ         
 و الزمۀ همه اینها ابراز امتنان است و ادای شکر  به بارگاه خدای من ان .

 متوجه باید بود که به مصداق این گفتۀ بیدل :       

 بوی گل از خود رفتنست گ دامن چیدن و" رن     
 هرکجا گل می کند برگ سفر دارد بهار !  
 دیدی نهان شد، رنگ تا دیدی شکست جلوه تا    
 بهار !"  دارد  اینقدر  فرصت عرض تماشا     

 از دگرگون شدن نیست . اچیزی از مخلوقات آفریدگار مستثن هیچ       
این آمد و شد ها ، یعنی تحویل سال و یا تغییر فصل و ماه و همچنان تعویض روز به شب ،        

می تواند درس های جانبی زیادی با خود داشته باشد، نظیر تبدیل شدن خوشحالی به غم ، 
برخورداری آدمی زاد از دور جوانی ، که یقین باید داشت در برابر آن شب پیری رسیدنی است. یا 

رگاه پیروزی ، که شامگاه شکست و ناکامی و فرو افتادن به پرتگاه ذلت را در قبال دارد. بازی سح
با "شیطان زرد" و مال و منال و ثروت، بسا اوقات آدمیان را به خاک فقر و تنگدستی می نشاند . 

وخ های لمیدن به کاخ های سر به فلک کشیده، این احتمال را نیز با خود دارد که روزی آدمی به ک
عبرت انگیز نیز فرو کشیده شود! همین طور آیا ممکن است با موجودیت بهار پر نشاط  صحت 
مندی و تندرستی و شادابی ، گرفتار شدن به چنگ خزان عاللت و بیماری های گوناگون را به 
فراموشی سپرد  ؟ و یا آیا می شود از صبح عروج به مقام و منصب به غروبگاه بی سرنوشتی و به 
زیر شدن از کرسی اجالل و اقتدار و یا بر طرفی و عزل و بسا از اینگونه مثال ها ،غفلت ورزید ؟ 

 ! …و
پی هم ، و  اینها همه قیاسی اند بر تجدید و یا رفت و آمد سال ها و فصل ها و ماه ها و ایام از      

حواس و مطالعۀ در نهایت دروسی اند آموزنده برای انسان ها و به کار بستن فکر و هوش و 
 اینکه :  دورنمای زندگی، و سبق هایی اند بر

 به صبح عیش مباش ایمن از سیه روزی"       
 " )***( مدام سایه و مهتاب دوش بر دوشند         
 آموزه هایی اند بر اینکه :      

 سرت اربه چرخ ساید ، نخوری فریت عزت"          
 (."  )***وارسیده باشیکه همان کف غباری ، به ه          

 
 یخورشید -بهار سال سیزده هشتاد و پنج هجری 

----------------------------------------------------------------------    
 پی نوشت ها :

 قحف : کاسه چوبي ، کشکول چوبین .  -1 
 از سرودۀ " در وصف بهار" منوچهری    -2
 شاد روان استاد خلیل هللا خلیلی است .  ابیات داخل دو ستاره از -3
 عالمت سه ستاره ، اشاره است به اینکه آن ابیات از گلشن دیوان  ابوالمعانی بیدل )رح( چیده شده اند .  –4
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 نگاهی به بهار 

 از چند دریچه 
دری ، انباشته از نابترین و رخشانترین مروارید های "بهارانه" است؛  دامان گسترده و عطر آگین فارسی

، به عنوان فراگیر ترین " نماد " در آفریده های شعری  تقریباً کلیه به گونه یی که این فصل خوشگوار
 شعرا، حضوری سبز دارد.

ایجاد ترانه های بهاری، و به عبارت دیگر، شوق سرشار" بهارانه " سرایی، از عهد پیشین به ما به 
 ند:یک، در قالب و سبکی مورد عالقه ، از آن داد سخن داده ا میراث رسیده و سرایشگران هر

منوچهری به نحوی ، فرخی به طرزی ، حافظ به کرداری ، سعدی به طریقه ای، سنایی به گونه ای ، 
به سبکی، نظامی به اسلوبی، جامی به قالبی،  عطار ، مولوی به روشی، قاآنی به صورتی ، خیام به قسمی

ابوسعید به شکلی ، خاقانی به هیئتی ، بیدل به شیوه ای ... و در یک کالم ، سخنوران نام آوری از 
رودکی گرفته تا شعرای روزگار کنونی ، همه از این فصل جلوه آفرین و "دگرگون ساز" مفاهیم و 

ل او را با جواهر شعر آراسته اند و آن را محور تصویر تصاویری ارئه داشته و موکب پر شوکت و جال

 سازی های شاعرانه خود قرار داده اند !
 و این، گویای آن است که " بهار " انگیزندۀ سرایشگران است. 

عشق آفرین ، بازتابگر اوج دلبستگی و نهایت  آری ! نگاه شاعران پیشین به این موسم شورانگیز و
 بر مقدم این پدیده کهنه زدا و نوساز، دالنگیز ترین ترانه ها و ت، خواسته اند کهاس گرایش آنان تلقی شده

 شین ترین چکامه ها را نثار کنند !دلن
که اشعار دالنگیزش به لطافت شیوایی مشهور است  -قزداری بلخی شاعر قرن چهارم  به ابیاتی از رابعۀ

 ویر می کشد:توجه می کنیم تا دیده آید که "بهار" را چگونه به تص -
 ز بس گل که در باغ مأوی گرفت"

 چمن رنگ از تنگ مانی گرفت
 چشم مجنون به ابر اندر است مگر

 "گرفت که گل رنگ رخسار لیال
 *** 

 ترین از شاعر بزرگ سبک خراسانی ابوالنجم احمد بن قوس بن احمد متخلص به منوچهری، آنکه بارز
حفظ اشعار فراوان عربی را موجب  عرب قرار داده واشعار  اساس پیروی از خصیصۀ کالمش را بر

 این با مطلع: ای برگزیده ایم با است، بهاریه نسبت به سایر شعرا وا نمود کرده نازش و مایۀ برتری  خود
 آورد  گل  و یاسمناو  نو بهار آمد "

 "باغ همچون تبت و راغ به سان عدنا !
 است. زبانزد می"تبت یکی ازشهرهای چین است که در زیبایی وخر

گاه  جایی است که غالباً صفتی برای بهشت آورده می شود و لغت به معنای اقامت دایم در در عدن نیز
مرغزار  و این قصیدۀ پرشور،باغ  آغاز این لغت به تنهایی افادۀ معنای بهشت را می کند . منوچهری در

 بهشت تشبیه می کند."های  را از شدت زیبایی بوستان چین و از آن باالتر به باغ
نقل فرازهایی از ابیات آن ، بیانگر ظرافت و شیوایی بیان او ، در توصیف طبعیت است .هرگاه به نمونه 
های ابیاتی که ازاو ارائه شده توجه گردد، می توان در یافت که کاربرد از صنعت تشبیه از ویژگی های 
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که مشحون از تشبیهات  –ت و اشعار بهاری او رفته و برجستگی کالمش در ابیا عمدۀ شعری او به شمار
 نمودار تر است. -می باشد

توانمندی او در تصویرگری که مخاطب را" به دیگرگونه دیدن طبیعت وا  هنرمندی و اینهم نمونه ای از
می دارد و به او القا می کند که آسمان گویا خیمه ای ست از بافته های نرم وکبود و گلهای یاسمن و 

 زمین که این خیمه را نگه داشته اند." : های کوبیده بر خنسترن می
 آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود"

 "میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا
 توانمندی منوچهری درتصویرگری دربیت های:

 بوستان گویی بتخانۀفرخار شده ست"

 مرغکان  چون شمن و گلبنکان چون وثنا
 بدادهوثنشبر کف پای شمن بوسه 

 "کی وثن بوسه دهد بر کف پای شمنا
 فرخار تشبیه می کند. به اوج می رسد که بوستان را به بتخانه های شهر

 پرستان تشبیه شده اند.(بت وثن به ترتیب بت و بت پرست هستند. مرغان دراین شعر به  )شمن و
 را توجه می کنیم : به ابیات دیگری ازین قصیدۀ غ  

 د پیرهن خز کبودکبک پوشیده به خو"
 کرده با قیر مسلسل دو بر پیرهنا

 کردار یکی لعبگر سته فاخته راست ب
 در فگنده به گلو حلقۀ مسکین رسنا
 نرگس تازه چو چاه ذقنی شد به مثل 

 بود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا  گر
 چونکه زرین قدحی برکف سیمین صنمی

 یا  درخشنده چراغی به میان پرنا
 سان دو لب طوطی نرسمن سرخ به 

 که زبانش بود از زر زده اندر دهنا
 ارغوان بر طرف شاخ تو پنداری است 

 عقیقین زده بر باب زنا مرغکانند
 سال امسالین نوروز طربناکترست
 "پار و پیرار همی دیدم ، اندوهگنا

خزان بر ست از یورش لشکر بیداد گر ا تأثر نامه ای -که معروف هم است  -پاره ای از مسمط ذیل 
 کشور باغ ! 

این مسمط نیز منسوب به منوچهری دامغانی می باشد. در شعر یاد شده اندوه ژرف شاعر از رفتن بهار، 
 به وضوح پدیدار است :

 خیزید خز آرید که هنگام خزان است"
 باد خنک از جانب خوارزم وزان است

 آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است 
 ان استگوهی به مثل پیرهن رنگرز

 دهقان به تعجب سرانگشت گزان است 
 کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار                          

 طاووس بهاری را دنبال بکندند
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 بفگندند پرش ببریدند و به کنجی
 خسته به میان باغ به زاریش پسندند

 با او ننشینند و نگویند و نخندند
 بنندندو ان پر نگار ینش بدو باز 

 "آزار  آید تا  آذرمه  بگذرد  و                        
 *** 

یکی از  –است الشعرایی" کسب کرده  که از دربار فتح علی شاه لقب " مجتهد –میرزا حبیب هللا قاآنی 
 سرایندگان معروف در قالب " مسمط " است که الحق از بیت بیت آن ، زیبایی می چکد .

سایر  تمایل و رغبت بیشتری نشان می داد ، فلهذا خواست کهه سبک " مسمط" از آنجایی که خود او ب
 نتیجه این بی میلی ، برآنش داشت که .هایش را از نظر دور افگند قالب های شعری ، خصوصاً غزل

 ، به آتش کشد.بود همۀ آن سروده هایی که در قالب "غزل " ریخته
 محتوایش با زیبایی عجین یافته است :اینک بریده ای از مسمط بهاری او که 

 کوه رایت ابر بهار باز بر آمد به  "

 ریخت سنگ، از زبرکوهسار سیل فرو 
 باز به جوش آمدند ، مرغان از هر کنار

 هزار و وکبک فاخته و بوالملیح ، صلصل
 بط، سیره سرخاب و سار طوطی و طاووس و                          

 بهشتد اردیهست  بنفشه مگر ، قاص
 کزهمه گلها دمد بیشتراز طرف کشت
  گویی با غالیه، بر رخش ایزد نوشت:

 "نوبهار از ی گل مشکین نفس، مژده برک
 *** 

قیمت " لفظ دری" به "پای خوکان " می باشد،  از سخنسرای ناموری که مخالف شدید ریختن گوهر پر
این بیت پر معنی و مشهور بار بار، به زبانش اعنی از ناصرخسرو، آنکه کمتر کسی را خواهند یافت که 

 جاری نشده باشد:
 » من آنم که دریای خوکان نریزم 

 مر این قیمتی در  لفظ دری را «  
 نیز ، سخن از باد صبا هست و بازار گلهای عطر بار .

فرجام  در ناله های بلبل، و راقم چهرۀ زیبای گل و سنبل و قصۀ"صبا" هستیم و ما اینجا از زبان او روای
پای   از ، کالم از ارادۀ راه افتادن نبردی بی امان به وسیله مردان زره پوش بوستان است تا خزان را 

 بر اندازند.
 توجه کنیم:

 صبا باز با گل چه بازار دارد؟» 
 که هموارش از خواب بیدار دارد!
 به رویش همی بر دمد مشک سارا

 مگر راه بر طبل عطار دارد 
 تا روز ، هرشب همی زار گویند

 از یرا به بهمن ، گل آزار دارد
 چه بیمار گون شد زنم چشم نرگس 

 مراو را همی الله  تیمار دارد
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 سحر گه نگه کن که بر دست سیمین
 ر شهوار دارد به زر اندرون د   

 نه غواص گوهر، نه عطار عنبر
 به نزدیک نرگس چه مقدار دارد؟

 بنالد همی پیش گلزار  بلبل
 زاغ  آزار بسیار داردکه از 

 زره پوش گشتند مردان بستان

 «مگر باغ با زاغ پیکار دارد؟
 *** 

انوری متولد نیمه دوم سدۀ ششم ، سخنوری پرورده "ابیورد" است که همزمان با روی آوری به 
شهرسخن ، نخست به دلیل منسوب بودنش به دشت خاوران ، تخلص خاوری را بر گزید، اما سپس بنا به 

م شهرت برافراشت و ممدوح ادیبان خواند. او در روز گار حیاتش ع ل استادش خود را " انوری "توصیه 
 گشت .

است. اینک قبل از ارائۀ ابیاتی که از آنها بوی بهار می بیزد ، قطعۀ  سروده هایش آمیخته با اندارز
 زیبایی از میان قطعاتش بر گزیده ایم که آموزنده است:

 وییدباغبانی  بنفشه  می ب"

 گفت ای گوژ پشت جامه کبود
 این چه حالست از زمانه ترا
 پیر نا گشته در شکستی زود

 دهرند گفت پیران شکستۀ
 "در جوانی شکسته باید بود

 و این هم نمونه هایی از ابیات بهاری او:
 بشگفت نو بهار آمد وجهان"

 "نیست تو نوبهار زان ترا چه چو
 جایی : در
 امید نو بهاری می کشم  بر "

 "عشق هردم در میانم می کشد   
  جای دیگر:

 وگهر می کشد به دامن ابر  بهار در"
 "نثار موکب اردیبهشت واضحی را

  ویا :
 تا نو بهار سبز بود و آسمان کبود 
 تاالله سایه جوید و نیلوفر آفتاب

 سر سبز باد ناصحت از دور آسمان
 ".آفتابپژمرده الله دار حسودت در 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 ما گل می ریخت ۀر آندم که صبا در یادِّ 
 به پیشانی آن     تقویم ورق خورد و باز

 خون شهید است پدیدارامروز نقشی از 
بزرگی  زۀشیرین کشوده شدن دروا ۀاینک باز خاطر دیگر ازکهنگی ها ورق گشتاند و گردون بار   ۀنسخ

کم های حماسه  در اذهان شگفت که از آن سرافرازان بلند قامت ما فاتحانه، وارد شهرآزادی شدند؛ شهر
 این شهر، سلطان باجایگاه بلند ترین زیبا ترین و  در و ،نظیر، شهری که بهشت آرزوی آدمیزادان است

گلپاشی مرد و زن  ود و ناظرتکیه زده ب سریر افتخار حشمت و بی بدیلی موسوم به " معجزه قرن" ، در
 سرافرازی! مقدم طالیه داران عزت و امت اسالمی، برجهاد و خانوادۀ  ۀمنسوب به خانواد

 (1) یاد آن"دم" که صبا در ره ما گل می ریخت»  
  ما ز در و بام و هوا گل می ریخت بر سر 
 شادی ما شاد نبود  گیتی آن شب اگر از 
  گل می ریخت ؟از شاخه چرا  راستی تا سحر 
 شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود  
 « همه جا گل می ریخت که به پای تو و من از  

و  زبانی طرفه آهنگ نشاط از هر و به گوش می رسید یشعف شور و ۀقدمی، زمزم هر به همین نحو در
" ی مشتاقان آزادی و عاشقان اسالم ها "زبان ی شنیده می شد کهنفس هر در می خاست و بر سرود شوق

 (2)ند...!"نتهنیت چنگ می ز به ساز" ، 

میمنت  پر پیشواز میالد به، سرشوق از ، ضمن ادای تبریک و تهنیت، آزادی منادیان رسا قامت 
مسنگران فاتح و سرفراز خویش و ه فتح مبین، خطاب به خود ورویش بهار شگوفه بار   ووارستگی 

انقالبی که پوز یکی از بزرگترین قدرت های خدا نا شناس گیتی را به  -ب اسالمیوارثان واقعی انقال
 :زمزمه های دلنشینی، بدین نحو نذر لب داشتند -زمین ذلت مالید

 حیرت زده محو چه خیالیۀ "ای جبه
 ی سجده ادا کن یبا کعبه مقابل شده  
 تا بررخ خورشید توان چشم کشودن 
 چون شبنم اگرآیینه ای هست جالکن  

 گرم است هوای طرب از جوش سعادت 
 مروحه سامان کنی از بال هما کن گر 
 این دولت جاوید ۀای شوق تو شکران 
 (3!" )ست فدا کن...یجان گرام درکف همه گر 



35 

 

، جهانی که راسالم را حیرت زده کرددنیای غی این دگرگونی شکوهمند و بزرگ، جهان بشریت، خاصه
در مخیله و باورش نمی گنجید، ملتی کوچک اما باورمند به حقانیت خدای یکتا بتواند قدرتی بزرگ را به 

ند. در حالی که این نصرت مولود مشیر پیروز است" را ، متحقق کزانو در آورد و شعار"خون  بر ش
ارزانی داشته که " فئه قلیل" یعنی جماعه یی اندک و وعده برحقی بود که خدا بر بندگان اخالصمندش 

 می توانند در برابر نیرویی بزرگ -اگر به خاطر برتری نام مقدس او به مبارزه و نبرد پردازند -تهیدست
اتحاد جماهیر شوروی ) سابق ( ، ایستادگی کنند و سرانجام او را به  و تا دندان مسلحی چون ارتش سرخ

 ند.هزیمت شرمبار وا دار

" شبگیر پوالدیان" را، در رابطه با این موضوع چه تعبیر زیبایی است که در قالب سروده یی به اسلوب 
 نو ارائه شده:

پاکان بیشرم است/ و بر تخت بلند  ای زمان بُد/ سالها این داستان جاری/ که دنیا شهر نانه" به پ
هر روز جشن  /-ه کانون سیاه گورهاخوابگاه ها شان/ هزاران اهرمن کردار بی آزرم  می رقصند/ ب

مردگان برپاست / که تا در سایه شب/ سرود انقراض دودۀ خورشید برخوانند./ ولی دور از هیاهو،/ در 
این نغمه سر داد:/ "زمان چون کشتزاران،/ سبز  /-گاه شکفتن ها؛/ سرود اختری در شامگهننها

 آبستن فرزند خورشید است!" /-رستنگاه جاویدست/ زمین در پرنیان سرد شب

باشد، وعدۀ برحق اوست که مجاهدین را ه گفته آمدیم، جهادی که به منظور کسب رضای خدا طوری ک
 مبارکه بقره می خوانیم:  ۀسور (249)آیه  ه درکمی دهد. چنان سایۀ رحمت خویش قرار در

 ."كنندگان است شده و خدا با صبرچه بسا گروهي اندك كه به اذن خدا بر گروهي بسیار چیره ")ترجمه(:
صبح  پیروزی  بلورین انتشار نور از پیما  آن سپاهیان خدا شده بود و مدد خدا از آری، فتح به یاری و

 نپیچد. سرور ه ولهله گلبانگ روحبخش شور و یچ کویی را نمی شد یافت در آن، همی دیدیم که 
 بیوه زنان و، لیون شهیدیم دو از باز ماندگان بیشتروارثان رنجکشیده جهاد برحق ملت مومن به ویژه 

 ، می سزید کههوای دیگری بود حال و -پیش این سرود خوانان قرار داشتندکه در پیشا –داغدار رایتیمان 
سر دهند و حقانیت این جمعیت بزرگ و نقش آفرین، از خود وجد و هیجان و سرود وصف ناپذیری  را 

راه و اراده شان را به نمایش بگذارند و گلنغمه های جانبخش رهایی و نیکبختی را، تا گوش اسیران آن 
هایی که با الهام از  سوی مرزها و اسیران جهان ) مردم آسیای میانه و اروپای شرقی و...( برسانند؛ ملت

سر زمین ما، این درس را نیک فرا گرفته خیزش های حماسه ساز و شور آفرین ملت مومن و سرافراز 
طاغوت ها برخاست و با زورگویان در افتاد، تا به آن دمی که به نعمت عظمای  بودند که باید در برابر

اک،  رهیدگی و سربلندی دست یافت. گلنغمه های نوید بخش را اینگونه می شد به دفتر حافظه های  در 
 ثبت کرد:

 ید " منتظران بهار بوی شکفتن رس
  ه به گلها برید، یار به گلشن رسیددمژ 
  ازل، بر در و دیوار تافتمهر  ۀلمع 
  ایمن رسید جام تجلي به دست، نور ز 
  رسم تكلف نماند  امه و پیغام ران 

  رسیدراست معني روشن ه فكرعبارت ك 
  خطاست مژگانزین چمنستان كنون، بستن  
  نه صیقل زنید دیده به دیدن رسیدیآی 
  از اسرار عشق، هیچكس آگاه نیست " بیدل"   

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d9%87%d8%b1-.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%da%98%da%af%d8%a7%d9%86.html
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 (4." ) یدن رسیدرس ، وقتگاه گذشتن گذشت  
ید و صدا مان می کرد تا دل به امواجش بسپاریم  و همه با اینک دریای آزادی در پیش روی ما می غر  " 

هم باور کنیم که بی "آزادی" زندگی، تنها "بودن"ی زشت و غمبار و شرم آوراست. و " آزادی "را هیچ 
هدیه مان نمی کنند،  -حتی اگر خوب ترین و پاکترین قدرتمندان و دولتمردان تاریخ هم باشند –قدرتی 

 (5چرا که دیگر همه می دانند " آزادی" دادنی نیست گرفتنی است؛ پس بگیریمش." )
در بحبوحۀ این شور و شوق و تحول کم نظیر، آنچه بیشتر مایۀ شگفت جهانیان گردید، این بود که 

اندایی که آزادی جو و حماسه ساز ما، علی رغم   رسم منفور و خون اندود و دلهره سرافرازان 
بهار تهنیت، حالی  ، به آن باورمند بودند، در پی ابالغ سرود گلبانگ نوید و نشرکودتاگران نظام الحادی

 ساختند: 
رفته آیم که در (؛ ما از آیین هستی ساز و سعادت آور خویش، فرا گ6" ما بهار آشتی خواهیم داشت" )

 صدد انتقام از مخالفان نیستیم، بل در پی صلحیم که خیر مؤمن در اوست ...!
 مجاری مسدود شب، گذرمی کرد"  شیرین است که " روح سرخ طلوع، از آری! سخن ازآن روز زیبا و
 اندوهی به بزرگی هندوکش و بابا و سپین غر، طاری بود. ولی به دنیای تلخ شب باوران

انقالبی که " بود اسمش را مسمای که کودتای منحوس شان را " انقالب !" می خواندند،  شب باورانی  
 چهارده سال برای مردم بیچاره وگر به سرکردگی روس های ویرانگر، طی مشت جنایتآن  یعنیدگر"، 

واصف مجاهدان )استاد به قول و  ی نیاوردنددیگر ارمغان، رنج و بال و آفت، مصیبت مسلمان ما جز
 : (خلیلی
 این بازیگران دشمن آزادی مردم  از» 
 لباس دوستان "دیدیم"  چه بازی ها که هردم در 
 آه مظلومان چو ابرقیرگون "دایم" فضا از 
 زمین ازخون محرومان همه الله ستان "دیدیم"  
 ها  دامان مادر از بسا طفل گرسنه دور 
 (7)،دهان "دیدیم" ...به جای نوک پستان نیش خنجردر  

بود،  حکفرما، شب ظلمانی دیگری شرارت و شقاوت و مظاهر عاملین جنایت دنیای این آری، در افق  
که می دیدند چه مفتضحانه شکست می خورند، شکست  ناقابل باور  دلهره و...! ترس و شب غم بزرگ و

قهر وجالل کبریاست"،  می یابند که خشم مردم که" آیت خشم خدا و مظهر در برابر سالح ایمان ؛ و در
این نعمت بزرگ سعادت و رستگاری بود که "در غریبانه ترین لحظه ها و چگونه تبلور می یابد؟  

ظلمانی ترین شب ها، به سراغ مان آمد و ما توانستیم امید های مان را بسراییم " ها و  خونبار ترین روز
چه تحول شگرف وعظیمی بود که شاهد تکوینش بودیم؛ تحولی که مردم زجرکشیده ما و ملتهای گیتی،  و

شاهد ذلیل شدن راهیان شب یا ارباب شر و اصحاب شیطان بودند و شاهد هزیمت و فرار و رسوایی 
 آنان، که همواره طبل ابر قدرت بودن را به گوش ها می نواختند!  باداران

در طلوع آن صبح مباهات افروز، توقیق آن ما را رفیق گشته بود که سخاوتمندانه نعمت عظمای افتخار 
کم بدیل را بین جهان اسالم تقسیم کنیم و آنها را با خویش همنوا یابیم که همنعره با ما، گلبانگ سرود و 

خوانند و مژده دهند که شایسته است تا تمامی رهروان توحید در کوچه کوچۀ سرزمین های شان، شوق بر
شمیم دلنواز رهیدگی و سربلندی را انتشار دهند و از فیض عطرجانپرور آن دماغ های خسته را شاد 

 بگردانند.

تح، که با پرتاب سبز نصرت الهی، و چنین بود رویش دستان بلورین ف آری چنین بود، آغاز رویش بهار
که از پدیده های  –نیزه های شکافنده نور، یکقلم مظاهر ظلم و جنایت و بیدینی و رذیلت و فساد را
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آهسته آهسته برچیدند تا مجال را برای تسخیرخورشید  -کمونیزم و نظام الحادی محسوب می گشت
پرفروغ حقیقت بیشتر فراهم گردانند؛ خورشیدی که خدای نصرتگر، نوید طلوعش را برای سپاهیان نور، 

 داده بود و عاشقان سحر را اینگونه در انتظاردمیدنش قرار داده بود:

 (103 -") یونسما  ازل یاری مومنین حقی بود بر از کسانی که جرم کردند انتقام گرفتیم و ... وما از"

 روزی که آمد،  چیده شدن تومار سیاه رژیم کمونستی به صدا در که شیپور بربود  روز پنجم ثورآن 
که و این قلم  گردید اعالم طالیه داران نور، پیروزو  سرآغاز  شكوفایي ملت بزرگ افغانستان قلمداد شد

جهاد، به عنوان نخستین ترانه خوان آزادی از ورای امواج  افتخار با ر واافرازان نامد سر به نمایندگی از
آفتاب آزادي و عدالت بر  که درخواست کرد ندا در داد ومعرفی شده بود، رادیو تلویزیون افغانستان 

 لیون شهید تقدیم شده، با صالبت ویم نظامی که در راه تحقق آن دو این خاك پهناور بتابد و ۀگوشه گوش
اند در پناه مهرباني خود  هایي را كه در راهبدینترتیب، عصرها و نسل بگیرد و شکوه زاید الوصف پا

 .قرار دهد
و حماسه خیز آن  راستی، چه روز شکوهباری بود آن روز، روزی که زندگی ما در آغوش مهرانگیز

غوطه می خورد و شاهد زیبای سرور با جلوه و آرایش خاص بر رخ ما گل لبخند می پاشید و به گونه 
 تعبیر زیبای مشفق کاشانی: 

 غیبت  ۀ"برون شد آفتابی تابناک از پرد
  گردانیکه مهر و مه به رخسارش کنند آیینه 
 فیاض یزدانی  ۀزمین و آسمان، از چشم 
 گلریزی، یکی در پرتو افشانی  یکی در کار 
 گیتی  ۀگذشت از چهر شب در ۀغبار تیر 
 برآمد روز عالمگیر و عالمتاب یزدانی."  

جای آن داشت که به همت واالی رادمردان خدا جوی و سلحشوری که مرگ را در مشت گرفته بودند و 
داشتن گوهر زیبای جهاد، رویین رویین تنانی که تنها به نصرت الهی باور داشتند و این ایمان و دوست 

قوت ایمان خدا جویانی که گام به گام سرود سرخ رهایی می خواندند،  تن شان کرده بود، ببالیم و بر
جبین اخالص و شکران بساییم که لطف  -که تنها یاری دهنده مجاهدان است  –بنازیم و بر درگه حق 

مان شد تا فضایی برای دمیدن صبح امید فراهم آید و باغ بزرگ  عمیمش شامل حال ما گشت و دستگیر
 ترین جلوه و نمودش، به برگ و بار بنشیند. آرمان، با زیبا

، شبی چنان غلیظ را بشوید و"حقیقت را یارای آن میسر مسلماً وقتی آفتاب اراده ، چهرۀ منفور شبی دلگیر
آید که در هجوم بیرحم دروغ سر بر افرازد" جا را برای چه چیز دیگری جز بالیدن و از بوی دلنواز 
شادی شمیدن می تواند خالی سازد، تا دیده آید که چگونه دیو وحشت آور ظلمت، از صدای پای  خدا 

ی نهد و طنین دلنشین گامهای استوار آنان زنجیرها را یکی یکی از هم  باوران سخت کوش، رو به فرار م
می گسلد و بستری مهیا می گرداند تا ایمانیان تمامی فریاد شان را در گلو بنشانند و با صالبت و شکوه 

 برای کلیه در بندان، بشارت دهند: اینک نجات! و اینک نور ساطع از مشرق آزادی...!

ش کرد و به عظمت میالد با سعادت آزادی و گسستن از بند الحاد و وحشت چگونه می توان فرامو
کمونیزم و دهشت روس، حرمت ننهاد و نازان نشد که دیده های خدا جویان و چراغداران با اخالص 
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جهاد از شوق تمام اشک شادی از دیده می فشاندند، آنگونه که جهاد را مصدر شکوه و صالح و 
 ند، آزادی را نیز سعادت می دانند و بر موجودیت آن محبانه می بالند. رستگاری و عزت می دانست

 مگر نه چنان است که آزادی بزرگترین موهبت الهی است و به قول استاد سخن خلیلی: 

 خدای داد بشر را یکی خجسته گهر "

  که کرده اند به آزادیش ملل تعبیر 

 به جهان  خدای کرد عنایت یکی گهر 

 "ر به آزادیش تفسیرکه کرده اند بش 

ملتی که چهارده سال تمام همه هستی اش را و حتی جان شیرینش را در طبق ارادت نهد و در راه عقیده 
که همانا رستن از بند های وحشتناک اسارت است و بلند  –و آرمانش نثار کند ، وقتی به نعمت بزرگی 

ر برابر دستاورد عظیم جهادش و حاصل آیا می تواند د -مفتخر گردد بردن نام خدا در روی زمین...، 
آنهمه قربانی های بی نظیر و مبارزات بی امان و پیگیرش احساس خوشی و مباهات نکند و خود را فراز 
یافته در قله شامخ تحقق اهداف بزرگ و شیرین خویش نبیند و از چشمه سار جوشان سرور جرعه جرعه 

نصرهللا ینصرکم .." و از جلوه انوار بشارت الهی " و عملی شدن وعده خدای منان " ان ت سر نکشد و از
 قل جاءالحق و ذهق الباطل..." جبهه شکر بر زمین نساید ؟ 

ضد ارزش  برابر ایستاده شدن در ، مجاهدان عزیزی که معنی عمیق "انتظار" را فهمیده بودند می دانستند
این  راستا هیچ  قدرتی نمی تواند راه و مسیر اراده  های اسالمی و انسانی، سعادت بار می آورد و در

 شان را بر بندد...!

آیا ملت  با شهامتی که در راستای به سر رساندن آرمان های واالیش بزرگترین قربانی را تقدیم کرده بود، 
با شوق تمام بخواند و به تداوم زمزمه این سرود دلنواز،  نمی توانست این را حق مسلم خود بشمارد و

 برای نسل امروز و فردا و فردا های دیگر، تاکید بورزد:
 "ای دل نفست صبح شد آهنگ ثنا کن 

 از غنچه چمن کرد گلت، شکرخدا کن 
 آمد امروز که آن ابر کرم از سفر 
 از خویش برون آ، طرب نشو و نما کن  
 ای حسرت دیدار کنون صبح تماشاست  
 تا دیده تجلیکده سازی  مژه واکن...!" 

 و یا چگونه می شد زمزمه دلپذیر شادی شان را با نوای ملکوتی لسان الغیب حافظ  پیوند نزند؟:

  می فروش آمد صبا به تهنیت پیر" 

  که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد 

  نافه گشایهوا مسیح نفس گشت و باد  
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  خروش آمد درخت سبز شد و مرغ در 

  و به عشرت کوش  به گوش هوش نیوش از من 

 ... "که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد 

 بیشتر بیت آن سخنور خوش نوا، ناگفته نگذریم که: از میان ابیات دلنشینی که از حافظ  ارائه شد، این
 بود: قابل توجه

  شوی مجموعآی تا  فکر تفرقه باز ز" 

 "به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد 

جهت که متاسفانه گروهی را با مخالفان سرسخت جهاد همسویی مشاهده می شد و صدای  خصوصاً از آن
نفرتبار تفنگ شان از یک سنگر بلند می گشت و گوش عزیز آزادی را می خراشید..! ازآن رو  پیامی که 

متوجه باشند و در حساس ترین بر آن می خواند که  بود، راهیان آزادی رادر این شعر دلکش حافظ نهفته 
ر و شادی بی پایان شرایط پیروزی، دست به اشتباه نیازند و دستخوش وسوسه های شیطان نگردند و سرو

را  ستون فقرات یک ملت ، بالی بزرگی است کهتفرقه س و اندوه مبدل نگردانند. زیرا، مردم  را به یأ
  به آن پرداخته شده : سوره مبارکه انفال (  46 ) آنگونه که درآیهد، شکنمی 

کشمکش( نکنید، تا سست نشوید، و قدرت )و  و)فرمان( خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع )و" 
 کنید که خداوند با استقامت کنندگان است" شوکت( شما از میان نرود! و صبر و استقامت

خش را، سایه شوم خود خواهی به  تاریکی فرو برد بنکته بسیار روشن و حیاتولی دردا و دریغا که این 
 و این پیام ارزنده را از نظر پنهان ساخت:

لین اثر ات حاد این است كه انسان احساس قدرت مى"   ق این است كه باطن انسان را او  كند. اولین اثر تفر 
 "گیرد. نشاط یك انسان و یك ملت را از آنها مىطراوت و ، تفرقه ؛ م «كند؛ »و تذهب ریحكتهى مى
 حدیثی می خوانیم :ه در چنانک

به خدا قسم میان هیچ امتی پس از پیامبرش اختالف نیفتاد مگر آن كه اهل باطل بر طرفداران حق  »
 «.پیروز شدند

پیروزی بزرگ استقبال این  دست افشان از خوشی مردم که پای کوبان و آری! دریغا، در میان موجی از
به کار گماشته شده  دستان دیگریدر گرما گرم مژده تابش مهر فروزان آزادی ،  می کردند، دیده شد که

خدایان، به زودی  سوی بی جراحت وارده از که، ه می دارندتبر به جان باغ گل سرخ حوال  کهبودند 
 اری شد:التیام نپذیرد. گویی باز لب های تازه شکفته را این پرسش ج

 "چه کسی پشت درختان به کمین ایستاده است 

 نشود باز نشینیم به باغ گل سرخ  

 سپیدار عزادار شوند  نکند سرو و 

 (ابوطالب مظفری) دامن باد بگیرد به چراغ گل سرخ ..."  

ترتیب  برابرش گسترد و بدین شیطان سفرۀ فریب در شکوه گران آمد و دشمن را نظاره این عظمت و
این وضع ناگوار بوی  آمیخت که یقیناً  آب گل آلود دسیسهزاللین فتح را پهناور و دریای  گوشه ای از

ین بدان مفهوم االبته  شربت گوارای فرحت مزج می شد. که بر را به مشام ها می بیختتلخی  زشت و
ی مستمر از جانب تالش هابه سهولت و به زودی پژمرده گردند. زیرا  امید  نبود که گل های عطرافشان

، که از آستین توطئه های دست هر چندبرای دفع این آشوب به راه افتاد. پاسداران دلسوز مرز آزادی 
برآمده و دست گروهی از مبارزین ضد روسی  رژیم شکست خورده و منفور،  چرکین برخی از بقایای
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وارد میدان شده بود؛ لذا برای دفع این فتنه الزم افتاد تا رنج بیشتری را پذیرا  دیروزی را می فشرد، 
باز متاسفانه با قلبی پر از خون و چشمانی مشحون از اشک، ناظر جاری شدن خون انسان های  وگردیم 

 بیگناه در جویبارهای کابل باشیم!

و پندار باشد، تا حدودی قادر گشت از  و این رویداد ناگوار و تاسفبار که نمی توانست به دور انتظار
من قدوم فرخنده شاهد آزادی میزان خوشحالی ما بکاهد، اما هرگز قادر نشد که افتخار ما را از آنچه از یُ 

 فرا چنگ آمده بود، کم رنگ سازد. 

طفره   دردا که امسال به بهانه نبود امنیت از تجلیل و تکریم این تحول پر افتخار بیشتر از هر سال  دیگر
رفتند، و این جا را برای نگرانی از عطیه بزرگ آزادی  و سربلندی و افتخار، بیشتر  باز کرد که مبادا 
شگرد امسال، رنگ سنت به خود پذیرد و در سالهای آینده نیز ازاین روز بزرگ و شکوهمند ، تجلیل 

د و موجب خورسندی مزید درست تر به عمل نیاید و این امر باعث نومیدی و تاثر بیشتر وارثین جها
( دشمنانی که همواره د ر صدد توطئه بودند و هستند و 8دشمنان انقالب کفرشکن  و اسالمی ما گردد!)

 همواره می کوشند تا خس و خاشاک اتهاماتی را در میسر راه مجاهد _مردان ما بگسترانند.

نبود و نیست ، بلکه منوط  صیدر حالی که هشتم ثور مربوط به یک گروه خاص و یا تنظیم و یاحزب خا
لیون ها انسانی  که عاشقانه اسالم را دوست دارند و به یملت مسلمان ما می باشد ، و افتخار م به تمام

 آزادی ارج می گذارند.

مردانگی نیست و نه شرط  پاسداری از خون شهدا . بی ساختن یک ملت از افتخاراتش شرط   محروم
جهان را حیرت زده ساخت و ابرقدرت شرق را به  زمین نشاند و موجب  تفاوتی در برابر این تحولی که

 خاموشی جنگ سرد گردید، جفا باید تلقی کرد. 

معنی آن برتابند؛ در آن صورت این امر به مجاهدین به هیچ صورتی اغماض از ارزش ها را نمی توانند 
ی می اینکه عده ا ا در میان آید.خواهد بود که خدای نخواسته پای  بی حرمتی به خون شهدای گلگون قب

ی است که همواره در راه ه اخواهند به روی مشعل فروزان این ارزش و افتخار حجاب افگنند، برنام
 عملی شدن آن تالش جریان دارد. اما،

 " چراغی را که ایزد بر فروزد  

 (9) هرآن کس پف کند رویش بسوزد!" 

■ 

از آن روز پر میمنت  و از آن خاطره شیرین و روح انگیز می گذرد، روزی که پنجم ثور  بیست سال
 ( وهشتم ثور روز اعالن دولت اسالمی از سوی مجاهدین!□( فتحباب پیروزی بزرگ ما شد )71)

یقیناً آزادی و رسیدن به هدف، چه طرفه عطیۀ بزرگ و چه نعمت زییایی است که ما در راه تحققش 
 ار سنگینی را پرداخت کرده بودیم.بهای بسی

را  لیون شهید در راه آن هدف مقدس، حرف ساده یی نیست که بتوان تنها آنیاظهار تقدیم مقارن به دو م 
 سختی ها و ترین شرایط و رد انگیزبه زبان بیان داشت. آیا این ملت بزرگ نبود که چهارده سال تمام با د

 ؟جان مایه گذاشت اسالم، از عزیز یدن آرمان واال ورس راه به ثمر در ناگواری ها ساخت و
 راه خدا پرپر نشان در بی نام و نشان زیستند و مردانی که بی نام و شیر چه قدرتی جزخدا و به تائید خدا 

 می توانست چنان هدیه بزرگ را به ما آرمغان بیاورد؟  ، ...شدند
آزاد زیستن  های آزادی و ققنوساگر سپاهیانی قیام نمی کردند و آنان را اندیشه این نمی بود که عاشقانه 

نقش  سرلوحه افتخارات بزرگ جهاد  انسانی را، در اهداف واالی الهی و ند وببین فقط خدا راو  ندشو
 ید آید؟بدارند، چگونه می شد تحولی چنان بزرگ و افتخاری چنان با شکوه و عظمت پد
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، که ندنمایتاسفانه کمتر به آن مبادرت می پاس دارند که م مانده ها حرمت خون رفته ها را ای کاش جا 
نمونه بارزش عدم تجلیل و بزرگداشت از روز فتح بزرگ مجاهدین در روز هشت ثور و سقوط اندیشه 

 منحط الحاد است .
امروز تالش برای آن است تا نه تنها آنهمه افتخارات به باد فراموشی سپرده شود، بلکه  بیشتر از  پیش 
این سنگرداران پاکباز را بی شرمانه به تیغ اهانت بندند، یعنی آنهایی  را که سنگ سنگ و خار خار این 

ان نثار می کرد؛ گلدسته هایی را خونین دیار، همواره می ستود و گلدسته های تقدیر و تمجید را به پای آن
 به یمن فتوحات چشمگیر شان و حماسه آفرینی های بی نظیر و مباهات آفرین شان میسر می آمد: 

 "ای به هر بزم از شکوه نصرتت هنگامه یی 
 بال فتح از صبح اقبالت تبسم نامه یی 
 ناخن تیغ تو هرجا دست یازد بر کشاد 

 ه ییگردن شاهان نمی گنجد به بند جام
 ششجهت آرایش یک گل مبارکباد تست 
 (10")هر نظر بوی تو در هر شامه یی... رنگ تو در 

مگر نه چنان بود که برای تداوم این عزت و سرافرازی و فتح بزرگ، دستان لرزان مادران داغدیده و 
 پدران اشکبار و یتیمان دردمند، هرشام و سحر بر درگه حق بلند می گشت: 

 که از باغ سیادت کرد گل "یارب این صبحی 
 (11روز مهرش بیزوالی ، شام ماهش بیغمی ") 

درآن روز های مصیب باری که عفریت آدمخوار، با تمام توان در هر کوی و برزن و درخانه خانه مردم 
بیدفاع ما آتش فتنه می ریخت  و مرد و زن این سرزمین مظلوم را به خاک و خون می کشاند، چه کسی 

گونه تهمت  جز مجاهدان برهنه پایی که امروز در کمال خواری و بیچارگی به سر می برند و داغ هر
ناجوانمردانۀ از وطن گریخته ها را، پذیرامی شوند ...، ندای قرآن و ندای مادر وطن را لبیک گفت و در 

 روز هشتم ثور درخت آزادی را آبیاری کرد؟ 
 که و تهیدستی سرافرازمومن و بخیر، ملت  ملت مسلمان ما مبارک جهاد یاد آن روز های خوب و
ی ملکوتی خدا و مادر وطن لبیک گوید و خلعت برین و خدا پسند مجاهد به نداعاشقانه  حاضر شد که 

 بودن را به تن کند و خود را آماده قربانی در راه خدا سازد. 
 یقین کامل است اگر چنین نمی شد، ما را بهره یی از آزادی نبود و نصیبی جز ذلت و خواری نه...! 

آمد که همه جا را ابر  درست در فرصتی میسر چنانچه مستحضریم، این ابراز آمادگی در راه جهاد
حال قیرگون یاس فرا گرفته بود و جمعی را جز فکر فرار از کشور در سر نمی گنجید و همین گونه 

  .کشیدنش نبود وضع مردم چنان خراب بود که خامه ها را یارای به تصویر وطن چنان ابتر و
این سرود غمناک استاد  درقسماً جنایاتی که به وسیله آدمکشان اعمال می شد، شاید بتوان از ی اشمه 

 :که از سر درد سروده بود سخن خلیلی به نظاره نشست
  ؟خون شده ماتم سراي كیسته ب این خاك تر"
 ؟ بینواي كیست شكسته، دل وین مرغ پر 
 های آهنین   چون اژدهای گرسنه دژ 
 ؟بمهای مرگبار به صحن فضای کیست  
 بام کیست که بارد تگرگ مرگ  درکوی و 
 آبهای کیست؟ صدگونه زهر ریخته در 
 پوالد آتشین  زنجیر تاب داده ز 
 پای کیست؟  دست دختر بیدست و پا و بر 
  شب فلك رفت روز وه ب تا فریاد خلق 
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 ؟سراي كیست كس نگفت كه آنجا یكبار 
 پامال ظلم دشمن غدار بی خدا 
 یک بار بین که مصحف مؤمن بهای کیست؟  
  بزم غیر به كه كشي سر گلگون شرابها 
 ؟"هان اي وطن فروش بگوخونبهاي كیست 

ی سراسر تاریک و وحشتزا،  در پهلوی آن برای زدودن فضای آغشته با درد و رنج ونکبت و ماتم و جو 
 ه شنیده می شد: دلنواز ترین ترانه ها همان بود ک

 " شرف هستی ما گوهر آزادی هست
 (12دل درره آن گوهر یکدانه کنیم ") جان و 

نمی بود، و جهاد نقش تیرگی زدایی و اسارت افگنی  هم باید تکرار کرد که اگر چنین هدفی در سر باز
کدامین خورشید را به عهده نمی گرفت، بی نور فروزان او و بی تابش شمشیر ایمان و جوشش اخالص " 

می توانست شبی چنان غلیظ را بشوید و یا کدامین حقیقت می توانست در یورش بیرحم دروغ ، سر بر 
 (13افرازد؟" )

راه خدا؛ یکی از مظاهر درخور وصف  آری، چه روز های مقدسی بود بودن درسنگر جهاد و مبارزه در
قرار صف یک  یکی بودند و در م شاندر راه برآورده شدن مرا فقیر وغنی این بود که ها آن روز

واژه  ند.برادر ثبوتش نیز مشهود بود که باهم چون  داشتند، و چه بسا که صادقانه می گفتند و مظاهر
استوار  پیمانی بود ، قداست باالیی داشت -به آن نگاه کنند  که شاید این روزها بعضی به تمسخر -برادر

! فلهذا آن دوره زیبا یکی از صفحات زرین تاریخ شکوهمند مرز شهادت امتداد داشت تا میان ابرار که
 جهاد برحق و عزتزای ما بود و برگی از افتخارات بزرگ و وصف انگیز ما...!

هر جهت  آن روز ها برای ما وهمه دوستداران آزادی برای همیشه سزاوار حرمت و پاسداری است و از
سنگر دیروز  رهگذر الزم است که می نگریم شایسته تعظیم کردن. حرمت و پاسداریش ویژه از آن 

نیز امروز  ،بود هدف بزرگی ارزشها مال و جان و دیروز دفاع از خاک و؛ است  ویران نشدهباطل 
 . هستند  جا بر ارزشها همچنان پاهمچنان همین گونه است ، مزید بر اینکه باید بپذیریم 

رنگ گرفتن را در پهنه داغ تابستان افشاندن!" "چه زیبا ست در تمامت بهار وزیدن وصالی رسیدن و 
 این حق مسلم آنانی بود وهست که همواره شعار شان بود:  ( و14)

 جای طوق  " گردن آزادگان را تیغ بهتر
 مرد حق را سرفرازی باشد از دار و طناب  
 در مسلمانی غالمی نیست فرمانش بدر  
 در مسلمانی اسارت نیست زنجیرش بتاب!   
 قفل را بشکن که فرمان خدا در دست تست  
 (15)بند را بگسل که مومن را نباشد بند و باب !"  

................................................ 

 ) پرویزخرسند/ پیغام زخم ()*(

اولین دسته مجاهدین، در سه استقامت ) فرهنگی،  1371( توجه باید داشت که به تاریخ پنجم ثور  □) 

نظامی و سیاسی (، که در راس بخش نخست نگارنده این سطور قرار داشت و در پیشاپیش بخش دوم 
ی کنونی که بعداً به منصب مارشالی نایل آمد؛ ) معاون اول ریاست جمهور –آقای محمد قسیم خان فهیم 

کشور( همراه با فرماندهان مشهوری چون جنرال گدا محمد خان خالد و جنرال پناه خان شهید و جمع 
بخش سیاسی دکترعبدالرحمن  دیگری از فرماندهان که در اطراف کابل به جهاد می پرداختند...، و در
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بسیاری از والیات و عالوه بر  سابق وزیر هوا نوردی ، وارد پایتخت کشور) کابل( شدند و درآن روز
را،  تلویزیون و... -اکثر پایگاه های نظامی، مناطق مهمی نظیر میدان هوایی خواجه رواش و مقر رادیو

 -به تصرف خود در آوردند . درست در شامگاهان همان روز بود که پیام یا مژده سقوط رژیم کمونستی
دند و مردم اطمئنان حاصل کر دابالغ ش -روی سابق حمایت می شدکه از سوی اتحاد جماهیر شو

درافغانستان وجود ندارد و تقریباً کشور کالً تحت تصرف  دیگرچیزی به نام رژیم دست نشانندۀ روس ها، 
مجاهدین درآمده است ؛ در همان روز بود که بنا به فیصله رهبران جهادی، فرماندهانی که تحت رهبری 

مین امنیت پایتخت کشور بودند، اعالن گردید که ار تأشهید احمد شاه مسعود عهده د ) قهرمان ملی کشور(

که نامبرده به مقر  –قدرت سیاسی کشور به روز هشتم ثور به وسیله برخی از وزرای کابینه نجیب 
صبغت هللا خان  به دولت ممثل آقای پروفیسور -نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل پیاهنده شده بود

 انتقال می یابد.  ، مجددی
طی مراسمی قدرت رسماً به مجاهدین انتقال یاقت و نگارنده به عنوان  1371رتیب روز هشتم ثور بدینت

برای مدتی این   مسوول عمومی رادیو و تلویزیون و افغانفلم و سرپرست وزارت اطالعات و کلتور
 ماموریت خطیر را عهده دار شد. 

است که تا هنوز نزده سال از آن  ارخاطرۀ آغازین روز های پیروزی برای من چنان شیرین و خوشگو
می گذرد، نمی توانم تعریفی به آن ارائه دارم و میزان گسترگی خوشحالی و مباهات را تخمین بزنم . 

 ترها این خوشی بی انتها به  ناراحتی تبدیل شد که در متن مقاله به آن ها اشاره است. هرچند پسان
 شیاطین فنون باز در كار بستند

 روح دیوار بستندمیان تن و 
 هراس از دم گرم خورشید كردند
 (16) شبانگاهش از ملك تبعید كردند

 ............................................................ 
 :ها  پا نویس

 چنین است: -ر باستانی پاریزی می باشدکه سراینده آن دکت -در این مصرع واژۀ " شب" به  منظور اقتضای مطلب ، به " دم " تعویض شده. اصل مصرع شعر  -(1)

 یاد آن شب که صبا در رۀ ما گل می ریخت،
 تعبیری از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل است که مصرعی دارد با این مفهوم: " ... زبانها زد به ساز تهنیت چنگ ..."، -( 2)
 ابوالمعانی، -(3)

 همان، -(4)
 "،برگرفته شده از " پیغام زخم  -(5) 

 ما درخت دوستی خواهیم کاشت/ ما بهار آشتی خواهیم داشت. ) احمد عزیزی(، -( 6)
 واژه " دیدیم" در اصل " بینی " است. استاد خلیلی  در قصیده یی گفته است:  -(7)

 " از این بازیگران دشمن آزادی مردم
 چه بازی ها که هردم در لباس دوستان بینی"

 ی آید.گفته شود، همان گونه که پیشبینی می شد، از هشتم ثور) روز پیروزی مجاهدین( به بهانه بی امنی از چندین سال به اینسو تجلیل به عمل نمبا کمال تاسف باید  -( 8)

 )؟(  -( 9)
 ابوالمعانی بیدل، -( 10)

(11 )-  " 
 استاد خلیلی،  -( 12)

 تعبیری از پرویز خورسند، -( 13)
 همان، -( 14)

 کی از قصاید استاد خلیلی تحت عنوان: " به پیشگاه عالمه اقبال رح"،بریدۀ ی -( 15)
 مشفق کاشانی. -(16)

 
 
 

 
 
 

 

 ! آموخت درسهایی که از بهار باید                 
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 .رستاخیز طبیعت و زندگی مجدد ، می توان درس های فراوانی آموخت رفت بهار ، به عنوان و آمد از   

نعماتی که خدا به منظور  پایداری دنیا و ناپایدار ؛ یعنی نماد نا و است زود گذربهار تکرار نشاطی    
شد این فصل خوشگوار، عبرتی است بر  ارزانی می فرماید و همین طور آمد و آزمایش برای بندگانش

 . جاودانه پندارد  منصبی را که به آن تکیه می زند،  جاه و نباید زندگی ، مال و این که انسان

بیشتر آشنا گشت ، توانایی آن را پیدا می کند تا از پدیدۀ زشتی به نام  با این حقیقت  تی که انسانوق   
خرچ  ظلم و... بیزار باشد و با پاره کردن پردۀ غفلت از برابر چشمان خود ، سعی به و تکبر و غرور

 ! اردهد تا حاصل اندیشه اش همواره عالی باشد و ارزشمند و درخورکسب  رضای آفریدگ

گزیده ایم ، به وضوح  بر  دنیا ، در دو سه بیتی که از» پدرمعنی ها « بی ثباتی کوتاه بودن و تفسیر     

 : است پدیدار

 مباش صالی رنگ عیش انجمن غافل از   "

 بهار خون جگر دارد پاره هایی چند بر

 ها رفته است نظر چشم تا واکرده یی رنگ از

 بهار داردکمر  نسیم صبح دامن بر از

 می کند تا گل  خزان آیینه دارد صبح از

 "بهار ما اگر دارد شکستن نیست رنگ  جز

 . ندبرای ارباب سخن ا  گرانقدر ترین سرچشمۀ الهام جلوه های آن ، همیشه بهار و   

مضامینی  طریق آفریده ها و پیام های شان به عبرت آموزی بپردازند و از تا نویسندگان برآنند و شُعرا   

 را بس جهان گذران ما اشارت ز کاین  -گذرعمر ببین و نشین جوی برلب " :عمر، نظیر چون گذرا بودن
ایشان را آفریده ، معطوف  توجه ها را به سوی ذاتی که ، مرگ اعتقاد پس از و نا پایداری زندگی و "

 .دارند

آنان متاسفانه فکر می  که برخی ازهست  دوران رسیده ها نیز این مساله درس بزرگی برای نو به   
آزمایش برای انسان ها ارزانی می  مرتبتی که خدا به خاطر جاه و و مقام استفاده ازسوء  باید با ، کنند

 نام و فکر فردای زندگی و مرتکب گناه هایی شوند و دمی در فروشی کنند و دیگران فخر فرماید ، بر

 . باقی می ماند ، نباشند ایشان شهرتی که از

 : ابوالمعانی بیدل رح درحالی که به مصداق فرمودۀ   

   است و فر دنیا همه هیچ آرایش کر" 
 "زان پوست مجو مغز که از آبله جوشد 

 : مشاهده می کند پس برای انسانی که به چشم خود   

 " نگرداند رنگ زین چمن رنگ گلی نیست"    

 : نمایدمی  بال فاصله به خود این را تلقین   

 "  دارد  فردا با خبر باش که امروز تو"    
 حاصل  درک این حقیقت چیست ؟   

 پاسخ این است که:
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بهارگستری و  گناه اجتناب ورزد ؛  انسان باید به ناتوانی خود معترف باشد و از دست یازیدن به ظلم و
که  دست نیازد هایی کار و به اعمال و  خزان طینتی بپرهیزد از زمستان کیشی و بهارآوری کند و

 : می گردد ، و بداند نام بدی در تاریخ زندگی او ثبت ندامت در قبال می داشته باشد و شرمساری و

 کاری نیست سیه مشق جهان قلمرو" 

 "مگذار امتحان قلم از نقطه جا به جا چو
 برخورد نیک و وصله رحم داشتن ومحبت پیشه کردن  است و کینه شستن درس بهار، درس دل از   

 . پسندیده برگزیدن کردار معاملۀ نیک و اعمال و

ست که این فصل عالوه بر اعطای ا مدرسۀ بهار فرا می گیرد ، این ، درس  خوب  دیگری که ازانسان   
است . لطف انگیز و دارای تبسم گیرا و لبخند دلپذیر نیز  گوارا و آفرین و سبزسازی ، فرحت شادابی و

 . گی گستریخست ترش رویی است و که مظهری از ،  خالف زمستان بر

 خستگی زدا و باشد و خنده رو بهار ۀعبوس است .پس آدمی باید به گون و آسمان  زمستان اکثراً گرفته   
 گی وان گستری  سپهر، بیشتر رو به خستتُرش رویی و زمست یافتن کدورت و دوام های آدمی در دل

 . ردمالل می گذا

فزون می سازند و به میزان  اکشاده جبین نباشند ، اسباب ناراحتی را  و ها هم ، اگر خنده رو انسان   

 : می افزایند  همنوعان شان خستگی های

 اند  جبین زمان منفعل چین  ابنای "

 " بیدل ثمر عطسه دهد سرکه چشیدن

 : برادر را صدقه عنوان فرموده اندچهرۀ  تبسم بر « رسول کریم » صلی هللا علیه وسلم   

خندان استقبال مردم  های نیک این است که با پیشانی باز و جملۀ کار از نیک صدقه است ،  کار هر "   

 ". خود بیندازی ظرف برادر ظرف داری ، در که در ست آبیا این جمله نیکی از کنی و

 : که در جای دیگری ارشاد فرموده اند و   

 (. تبسم تو در برابر برادر تو صدقه است)  ه "  یعنی:صدق وجه اخیک تبسمک فی  "   

دارد ، می سزد تا نکات بیشتری در ذیل   مساله با موضوع » بهار « با در نظر داشت پیوندی که این 

 : اینکه ارائه داریم و آن

منع آنها  ساختن مردم به خوبی ها ودار  صدقه های جاریه " وا فوق خواندیم ، یکی از طوری که در   

 . از انجام بدی ها " می باشد

 ( :رح)سخن سعدی   بهار ، آن گونه که ، به مصداق   

 فلک در کارند  ابر و باد و مه و خورشید"  

  ،  " غفلت نخوری  تا تو نانی به کف آری و به  
حیوان و طبیعت است ، همین طور  و منفعت رساندن برای انسان های نیک و رساندن کار سرگرم به سر

تکلیف دیگران  گردد که سبب اذیت و هایی نیز چیز می تواند دست اندر کار و یا عامل دور کردن بسا از

 .  می گردد
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بلخی  ابر بهاران انجام می پذیرد. چنانچه موالنای  ۀکه به وسیل کاریست مثالً خصلت سیراب سازی ،    

 : می فرماید

 شود شاخ ، سبز و ترز ابر گریان "    

   د" تر شو روشنگریه   نور شمع از   
احتیاجات، برای گیاه و درخت و  ها و نیاز  مبرم ترین ، یکی از حیات شکی نیست که آب ، این مظهر

 . شود حیوان محسوب می انسان و

درختان را به خصوصیاتش این است که غنچه های  یکی از  ، سحرگاهی ، به ویژه نسیماد بیا مثالً  و   

 .... تن وا می داردشسبار ن متعاقباً به برگ و و بیدار شدن و شکوفه بستن

 .  فرا برسد  محسوس و مشهود دید که سال تحویل شود و فصل بهاران این پدیده ها را زمانی می توان   

دور کردن   -د اسالم آن را ) صدقه ( عنوان فرموده ان بزرگوار که پیامبر  –بهار از تاثیرات دیگر   
 از خار یا یکی که  به جای آن می باشد . این از لطف بهار است سینۀ خاک  رویاندن گل در خار و

چشم انسان  از برابر ،  همواره به عنوان نمادی از اذیت رساندن و آزار دادن تعبیر شده است چیزهایی که

 . گام های  آدمیان برطرف ساخته می شود زیر و یا از

جامعه گردد و  و ثواب در خیر بهاری را برخود برگزیند ، یعنی مصدر برای انسان است تا روش  پس    

 . دنمایبه دیگران مبادرت  رساندن خیر و به جاری ساختن صدقه

کشاورزی  جاری ساختن صدقه ، باغبانی و جامعه و مردم و مشاغل خیر و مظاهرخدمت به یکی از   
 شامل آن است . زمین می باشد که غرس کردن نهال بر

به آن جداً تاکید  اسالم  گرامی پرورش دادن  درخت ، کاری است که پیامبر آب دادن و نشاندن نهال و 

  . فرموده اند

    . آفریدگار عالم است ي از تجلیاتیترین مظاهر خلقت و جلوه  درخت یكي از زیبا"   

 موجب آسایش و و باعث تلطیف هوا زندگي وو شاخص سبزي و خرمي و مظهر  درخت نماد آباداني 
و نعمت هاي خداوند در آخرت و یكي از  یكي از مواهب حتي  ؛ صفا و پاكي طبیعت مي باشد رفاه آنان و

ها به آن اشاره شده  كریمه و روایات شریفه بار رضوان حق تعالي كه در آیات ویژگي هاي بهشت و
كه البته در میان این اشجار، درختان " هايِّ گوارا جاریست نهر جناتي است كه از زیر درختانش"  :است

 جهت مزه  مشابه با میوه هاي دنیاست ، ولي از ظاهري  دارد. میوه هایي كه از نظر میوه دار نیز وجود

  ".قابل قیاس نمي باشد مرغوبیت و

باعث شیوع آفت خشکسالی شده ه و شتسفانه دامنگیر جامعۀ ما گأت بزرگی که متآفا مصائب و یکی از   
کاهش نما و زیبایی طبیعت ،  مثمر است که عالوه از غیر قلت  درختان مثمر و و ، همانا قطع اشجار

  . نیز شده است  شدن باران های موسمی موجب کاسته

 سرسبزی خاک به وسیله غرس نهال و در  دریغ به خرچ دهیم تا بی پهلوی اینکه سعی رسالت ما در   
قطع  بی امان در راستای جلوگیری از ۀ، این است که مبارز ایفا کنیم سازنده و گل نقش موثر و سبزه

 آوریم .  درختان به عمل
 اینگونه بازتاب یافته است«  اهمیت این مساله در ارشادی از حضرت پیامبر اکرم » صلی هللا علیه وسلم

: 
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یا کشت  آن درخت و را و از یا کشت نماید زراعتی  بنشاند نهالی را و نیست هیچ مسلمانی که "    

 " . برای وی صدقه  اینکه باشد حیوانی بخورد، مگر یا یا پرنده و آدمی و

 دامان و دالنگیز شدن طبیعت و باغ و قشنگی زمین اعم از دره و طراوت بهار و الغرض ، زیبایی و   
 شکوه درختان  سرسبز و رویش  گل ها و جلوه وشود ، مگر به وسیلۀ  باربر شدن خاک و...میسرنمی

مجال آن  عاری از زیبایی ، بلکه هرگز نه تنها در نبود  درخت بی نمود است و گیاهان ... ! لذا هستی
معرض   در جان را شود که آدمی بخواهد به استقبال باد  بهاری برود و یا یاد بهاران کند ... ، تا مهیا نمی

 ! الهی قرار داده باشدنوازش  نفخه های 

سرنوشت چشمه  آنگاه که باران به سخاوت پرداخت،  فراوان می شود. باران هرگاه درخت فراوان بود،    

   .ایستد خروشیدن نمی از دریا و ساران به خشکیدن نمی کشد

اندیشیدن و خروشیدن و اندیشه های تشنه را با چشمه سار محبت و  سحاب صفت بودن و دریا گونه   

 !  کنار ماندن، خصلت بهارکیشان است کینه در از مرداب  حسد و بُغض و صمیمیت سیراب ساختن و

آفرینندۀ  فیض آفرین است و دریا بخش و بار افزا و ثمرخیز و آسمان ،  گریه ی دلنواز باران و نم نم    

 : جوش گل و سبزه

 عصیان گاه هستی را شب حرمان فرو بسته است "

 " می توان کردن  درد آید چراغانبه  اگر اشکی

کرانمندش بر طراوت  سخاوت  نا شکوه و وصف  جلوه و که نیست رفت، بی مناسبت "دریا"سخن از    

 : گفت این بایدبر  زاید . بنافبی یادکرد  بهاری ما نیز

دانه . دانه یی  قطره معنی می شود و سبز در آبی در ایثار می داند. کسی است که از  و اما » دریا ،    
خودش  بودنش پیچیده است سبز را نخواهد خواند . سبز سرود دانه یی است که از خاک به که در دل

 . خود حقیر را به خاک بخشیده است و بریده است

که با  چه زیبا ، اما حقیر اندیشد و از قطره ها می ماند ، شبنم است ؛ گر و قطره یی که به خویشتن می   
 آبی را به عبث از دانه های دانه های سالم نپرسیم و  ورشید ، هیچ می شود . سبز را ازخ اولین تابش

بودن است ، نه رنگ  هم دو با " آبی " و " سبز" بیگانه اند که ا ینها رنگ با شبنم نخواهیم ، که این هر

 «. تنهایی

   *** 

 ریاکاری ، از دوش، و فریب و تنبلی و افگندن کوله بار غفلت و بهار فراخوان بیداری است و بر   

 . این روح عالی با این پدیده و کشور آباد نمی شود، اال

چهرۀ آدمیان را  کهسار سر به فلک کشیده می رسد و و  دشت سحرگاهی که نسیم دامن کشان از هر

 : نوازش می دهد ، پیغامش اینست

 آیینۀ تعظیم بهار است گل هر خار و " 

 "!خیز گران یک مژه براب وکوفتۀ خ ای

 : و یـــا

 تدبیر عافیت در این ستمکده  ما را " 

 " رفت ارشاد بسمل است که باید تپید و
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فصل  طرب گستر است و روشنی آور. همان گونه که طبیعت در بایست درست چون بهاران بود که   
زمانی بیشتر فراهم می کند ، شکوفایی دل نیز  اعتدال حرکت می جهت نقطۀ بهار به سمت نور و در

 .خورشید  معنی را فرا روی خود قرار دهد حرکت به سوی   "  که گردد
می آموزد که انسان بهار را دفتری   -پویایی باشد  حرکت و حال و شور و اگر توأم با  -تعویض سال   

 «آنها ،»عرفان شعر » از دیدگاه  شاعرانی که وجه  متمایز   این فصل قلمداد کند. زیرا: از زندگی خود
 «. گردیده است مرگ تعبیر از زندگی  بعد و به معنی رستاخیز است ، بیشتر

که خاصیت  پرده  اینست که : چون سبزۀ بهار باید بود و اوراق  درختان،  از آموزه های دیگر تغییرسال   
 ، نهاند و پوشاندن پیکر لخت  درختان  کوشش  پوشاندن عیوب زمین  نه پرده دری را ؛ در داری را دارند ، 

 ! شیوۀ زمستان آوران که خصلت پائیز کیشان است و صدد  دریدن  پرده های همنوعان ،  در

 زخمِّ لب عرض راز دل بخیه کشاست درخور" 

 "کس مدر پرده ات، پردۀ هیچ ندرند تا

انسان ،  پیکر عیوب چهره ها وامر پرده کشیدن به روی خطا ها و  عدم راز داری و بی پروایی در   
شیوه  و ، ناجوانمردانه ست بسی نادرست وا کاری باشد، خود بینی  فتنه و بسط   باالخص اگر به منظور

 ! زیستن خزان وار روش  خزان بودن و ست مبتنی برا ای

 خطای خویش آن به است که بینی کوری از "

 " مکن کر باش و حرف عیب شنیدن هنر

شاه بیتی از سروده های یک  دیگری را نیز آویزۀ گوش باید کرد که در همگون با این اندرز ، درس      

 : چنین می یابیم حکیم عارف و سخنور

 صنعت عیب پوشی ات همه شغل خوشتر است از " 

 " ! روی هم بدوز دلق گداست زندگی پنبه به

 بخشایش  مهر، ثمرآوری و عیب پوشی وطراوت آوری و  و سایه گستری خاصیت بهار عالوه بر   
د ، همیشه سنگین اند و های اندیشه ورز و بذل و ایثار نیز است. انسان سخاوت و ر  با وقار  انسانهای باخ 

گسترندۀ خوان  انفاق...  فیض افزا و به همین نحو عملکرد های آنها ثمرزا است و سر بر زمین نهنده و و
 ند و در عین خشک بودن وهست تُنک ظرفان، که خشک حاسدان و تهی مغزان و بخیالن و خالف ، بر

اند و رسانندۀ  ننگریستن ...، مصیبت آفرین نیز  پا به زیر خشکی گزیدن و بار بودن و و برگ عاری از

 . بر دیگران زیان

را آویزۀ  ه وسلم () صلی هللا علی اسالم بزرگوار ارشاد گهربار پیامبر کامل همواره این مومن واقعی و   

 : است گوش می سازد که در حدیثی متفق علیه آمده

د . یکی می گوید : خدایا ! به شخص سخی عوض مال ننازل می شو  روز دو فرشته به زمین هر  "   

 " . گوید : خدایا ! مال شخص بخیل را هالک نما آن می اجر عطا کن ؛ دیگر

 : در حدیث دیگری ارشاد شده که و   

 بخیل دور از خدا، جنت و بعید از آتش دوزخ می باشد و مردم و و جنت سخی نزدیک به خدا و "   
 ." عابد بخیل است از باشد. در نزد خدا سخی جاهل بهتر نزدیک به آتش می مردم و
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بودن شان  تهی مغز هوا می دارند، بر بی خیری و غرور بر از سر آنهایی که بخیالن و حاسدان و   
نوع پروری را با دست خویش تسجیل می  احساس و بودن از فهم و درک و می گذارند و بیگانهصحه 

 . نمایند

خوبی ها  با آغاز سال نو ، برائت از زشتی ها و پلشتی ها را اعالم و انسان  خرد ورز با رویش بهار یا   
عمل و  با حرکت می نماید وکمال الهی  کسب  فضایل و مسیر در و دراز می کند بدی ها دست  بیعت و

 تر پایه فرو خاک یک دو » از جهان به ته  نگاه گرفتن است و ، فهماند که: هدف  زندگی اندیشه اش می
 « ! کردنرا سرکوب فضول   عروج  دماغ    نزول کردن و

 : ورنه   

 طرف  با داس می سازد دانه را گردنکشی " 

 "نیست سر طعنۀ تیغ است تا با خاک یکسان

   *** 

نظر آنها گردانندۀ همه  یعنی از بشارت وصل حبیب یکسان می دانند. شعرا آمدن بهار را با برخی از   

 : بس . بنابر این به قول صائب تبریزی توانا می باشد و و یکتا چیز، آن ذات

 نکنی بو شبنم گل ترک رنگ و اگر چو "

 " کرد  توانی  خورشید جا  دیدۀ  درون

که همه قاصدان  -چه نالۀ هزار و چه گریۀ ابرها  و  جوش سبزه زار چه بهار، چه خندۀ ازهار وآثار    

 : این که اند بر آیاتی -وی می باشند 

  " ! سیه کاری نمی بایست زادِّ آخرت کردن "   
باریدن اش را برای  سرزمین اندیشه کشتزار قلبش و این که انسان سعی ورزد تا  نشانه هایی اند بر و

 . گرداند فراهم  شکفته شدن فضایی را برای شکفتن و باران رحمت مهیا سازد و

برود ، اما رهتوشه اش ، بردن  آتش به جهان دیگر باشد ! چه بسا  بدا به حال کسی که از این جهان   
گذرانی قدر مجالی برای خوش  کنند ، هر گرفت که فکر می یی را می توان سراغ  مردم عبرت نیندوخته

بیهوده رهسپردن ها ، موازی به شنیع  مهیای  شان باشد ، ولو این عبث گرایی ها و عشرت عیش و و

 .نورزند ها باشد ، اما از ارتکاب آن دریغ  بزرگترین گناه رسوا کننده ترین و بدترین و و ترین

آرامی  ترین رفاه ووقتی دیده شود ، انسان با دستیابی به اندک  خصلت زشتی است چه عیب بزرگ و   
منجمله بهار را با پلیدی های  ، بد کرداری اصرار و چهرۀ مظاهر قدرت الهی منال ، به مال و قدرت و و

موجی  آن با استقبال از و پندارد که زندگی چیزی نیست ، ا ال همین ... !! یعنی ترویج فساد و گناه بیاالید

 !... مردم آزاری و  خیانت خباثت و جنایت و از

مردم بیچاره،  بخش بزرگی از شرایط زندگی بر حاالت و اوضاع و چرا متوجه این نباید بود که   
 ؟ چگونه می گذرد

 سر پرورید؟ بیشتر، بر ورزیدن را مواهب الهی، اندیشه کفر بر نعمت چرا به جای ادای شکر     

 : نه چنان است که مگر   

 است تر گران کلفت عیش دهر ز  افراط "   

 ابر  ردای  هوا پر آبله شد از  دوش                                  

 گریستن روز عشرتِّ مستان  باید به   
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 !نرسانند جای ابر «  مژگان اگر به نم                                 
رفت انسان ها از  حاصل زنده گی است وعبرت باید گرفت از آمد و بهار آموخت که گریستن را باید از   

 . زمستان پی خزان و رفت بهاری از این دنیا ، همانند آمد و

 : شاهد آنیم نه چنان است : ما همواره مگر   

صورتی که به این حقیقت اعتراف و باور داریم ، پس چه  در  ا" دوستان یکقلم آغوش وداعند اینج "   

 : این که بهتر از

 ! "  مژگان نکنیم اشک به جمعیتِّ   تکیه چون "    

 فرصت عمر : "چسان می توان به خود تلقین کرد که " است  یک لحظه به مژگان بار " ، کهآری ! اشک   

  !؟ " مقدار است" افزون تر ازاین" 

 به امید آنکه همیش بهار کردار و از ُحسن خلق بهتری برخوردار باشیم . 
 
 

 خورشیدی  –بهار سیزده هشتاد و هشت هجری                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلفیق عناصر بهاری در شعرِّ شهادت                   
 

 الله بر قول حافظ شیرازی " تنورکه بهار، به  -این روزها  اشاره: همانگونه که مستحضریم، مردم شهید پرورما در
سر زبان ها، جاری  آمدنش بر گل به جوش آمده"در دیار آشوب زدۀ ما نیز سخن از، غنچه غرق عرق گشته ،افروخته
درد، ما همه روزه شاهد رویش گل های خون الله وش هموطنان خویش به وسیلۀ  و این در حالیست که با دریغ  است و

این، در این سرزمین خون آلود همانگونه که واژۀ بهارکار برد بیشتری دارد،  برزنیم؛ بنابر وحشت گستران، در هرکوی و
 به همان پیمانه ریختن خون انسان های بیگناه نیز!

به باور این قلم، از بهارنمی شود سخن نگفت، همان گونه که ممکن نیست از بالی آفت گسترحمله های پی درپی 
محکوم کردن عاملین آن نپرداخت. بل در نوشته های ادبی هم آنچه شایسته می نماید این  به درکشورخود، لب فرو بست و

است که آمدن بهار ورویش گلهای سرخ را بایست تلفیقی با ریختن خون های انسان های بیگناهی کرد که از پیکرهای آنها 
 زمین را به رنگ الله در می آورد. به زمین می ریزد و
جلوه و نمود بیشتری دارد و به   -که گذرا ست -نجا بحث شهید نسبت به بهار و عناصر مربوط به آنلذا،می توان گفت: ای

ست و رنگ خون های گلرنگ چکیده در هر کوی و ا قول دیگر: بهار شهادت، در دیار آغشته به خون ما، کماکان سرخ
ه تعبیر دیگر، رنگ سرخ گل های خون دارد و ب برزن و صحرای وطن را، دست هیچ تطاولگری نمی تواند به خزانی وا

 چند بسی غمزا ست، اما درعین حال همواره گیرا است و حاوی جلوه ای است رنگین تر از بهاران!  هر -فرزندان این دیار
 راست می گفت تارشی:

 عبیر شهیدان، عبیر ایمان را  از  جز
 مجو مجو که نیابی به الله زار دگر! 

چندین دهه بدینسو  این سرزمین، از آن جهت که ریختن خون انسان ها در هم گفت، ویژه از باز پس باید از آن گفت، و
افتادند،  سرخ  در باغ حماسه سرافرازان را که قهرمانانه با ارتش تجاوزگر که ضمن بایسته خواهد بود  در جاری است و
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گناه و   مقاومت وکشتگان بی شهدای عزیز عهد جهاد وهمیشه شاداب نگه داشت، ضمن اینکه بدینوسیله بتوان به روان  نیز
 غمبار کنونی، درود فرستاد و افزود: روان شان شاد. مظلوم روزگار

 *** 
های ادب حماسی، تلفیق  عناصر بهاری، یا نسبت گل های عطرآگین و  ترین جستار انگیز یکی از اساسی ترین و تأمل بر

خورشیدی، در  -که به طور گسترده با آغاز فصل اول سال هجریسرخ رنگ آن با خون  شهیدان است. عناصری 
جلوه های دیگری آرایش می یابند. جلوه هایی که الهامبخش سوگواره نگاران و مقتل  و وادی ها، با  چمنزاران و بوستان ها 

چه  تا هر شریان سروده های شان، خون تحریک و انگیزۀ زندگی، جاری می سازند نگاران متعهد و راستین اند و بر
 بیشتر جوشان شود و شورانگیز!

سعی در راستای ایجاد مطابقت و همگون نمودن خون گلگون شهدا، با مظاهری از عناصر فصل گوارای ربیع، سنتی 
تر شد و   فروغ جهاد در راه خدا و آزادی، در سرزمین حماسه و شهادت ما ریشه دار است که متعاقب طلوع خورشید پر

ما، رنگ و بوی بیشتری به خود بگیرد و سخنوران درد  فراز و نشیب دیار به سایر ادوار تاریخ پر مجال یافت تا نسبت
میدان مبارزه بر همسلکان خویش   آشنا را بدان فرا خواند تا با آفرینش سوژه های پر بسامدی، وارد معرکه گردند و در

 صال زنند:
 افروز  "فتیله ای به دل بیخبر ز داغ 

 کن چراغ افروز "  عالج خانۀ تاریک
که  -احساسی  و حالی گردانند که پس از این به مصداق گفته " محمد حسن مقیسه" از مؤلفه ها و عاشقانگی های خیالی و

 دیده فرو بندند! -بیشتر نیمه حیوانی انسان را به نمایش می گذارد
نثار خون و شهادت و از خودگذری عجین همان بود که قیام های حماسه زا و نبردهای دشمن برافگن راهیان سحر، با 

گشت که نمونه های چنین پدیده های مقدس را می توان در گسترۀ پهناور ادب جهادی، اعم از فارسی، پشتو، عربی، تُرکی 
 و انگلیسی و ده ها زبان دیگر نمودار دید.

گذشته نیز بوده که اینک قبل از  ه اشاره داشتیم، ورود عناصر بهاری در قلمرو مراثی، رسم سخنسازان بزرگ درکچنان
از  -از آن جمله -مان، مثال هایی می آوریم پرداختن به شهادتنامه های دوران جهاد و مقاومت مردم مسلمان کشور

 ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل.
ی و رزمی و چه است! چه در قالب حماس پدر معنی ها را در باب همنسبتی عناصر بهار، با خون و شهادت و شهید بسیار

از خون انسان های مظلومی که مرغ جان شیرین  -به نحو زیر -در قالب عرفان و...! این سخنور نامور تصویری دارد 
 شان، در راه معشوق و در راه حفظ کرامت، هدف و آزادی، پرپر شده است: 

 رگ گل دامن خون آلودی است  زین چمن هر
 اینجا  است    ندانم کی شهید حیرتم کشت 

 ا:ی
 زین چمن خون شهیدی که قیامت انگیخت 

 هست  و دامانی   اثر دستی  که به هر گل 
 همچنان:

 هرکجا ریخت وفا خون شهید تو به خاک 
 سبزه همچون رگ یاقوت جگردار دمید 

 ایضاً:
 دراین صحرا زبس فرشست اجزای شهید من 

 غباری هم گر از خود چشم پوشد من کفن دارم 
لمعانی می گوید: این از فیض خون شهید است که خاک بدین پیمانه آرایش یافته و طیلسان زیبایی و یا مثالً در این بیت ابوا

ها بهار  به تن کرده، این بدان مفهوم است که اگر خون شهیدان نمی بود، از مشاطگی خاک نیز خبری نبود، ولو که صد
 در چمن و باغ حضور می یافت و به تزئین زمین می پرداخت:

 نداشت   مشاطگی خاک   آنهمه   نو بهار
 خون ما ریخت به این رنگ که گلشن کردند

   افشانی خورشید برکوهساران را اینگونه به تصویر می کشد: این بیت آمدن صبح و پرتو یا "خاقانی در و
 شب چاه بیژن بسته سر، مشرق گشاده زال زر 

 و خارا ریخته  نگر بر خاک  خون سیاووشان 
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که به شب تشبیه شده می باشد و   راسیابفمشرق را به زال زر تشبیه می کند که ناجی بیژن از چاه اخاقانی خورشید 
حاصل همه اینها  صحرا پاشیده وو سرخی حاصل از پرتو افشانی خورشید را به خون سیاووش شبیه می داند که برکوه 

 تابلویی شگفت است که رفتن شب و آمدن صبح را به تصویر می کشد." 
ر گفتن است که غیر از "پدرمعنی ها" و "خاقانی"، سخنسازان متقدم دیگری نیز در رابطه به آنچه به بحث گرفته سزاوا

و بیشترینه   که طالیه دار کاروان بهارند -ایم، یعنی رابطه یا نسبت خون با گل، خصوصاً دوگل مشهور ) الله و شقایق (
دامن خواهد کرد که در اینجا  سخن ها گفته اند، که پرداختن به همه آنها بحث ما را، دراز  -بر سر مزار شهدا می رویند

 مجالش دیده نمی شود.
 حاال از این بگوییم:

ا برلون ورود عناصر بهاری در حیطۀ مرثیه ها و شهادتنامه های سخنوران جهاد و مقاومت افغانستان، سیمای سخن ر
 دیگری آراسته و زبان آن را زبان  دینی و آرمانی گردانیده است.

شاعران متعهد و خدا جوی و آزادی ستای ما به عنوان محافظان خون پاک شهیدان و تصویر پردازان ماهر و آگاه، در هر  
گلگون وابستگان و یا  زمانی خصوصاً درآن برهه ای از سال که بهار درگلشن و صحرا جلوه می آراید، بالفاصله خون

همسنگران و یا آشنایان شان در ذهن تداعی می گردد، همان است که مجدداً تحت تاثیر عواطف قرار می گیرند و به زبان 
شعر می گویند: این گل های سرخ همرنگ خون آن شهیدان است که در راه برتری نام خدا و صیانت از وطن و آزادی 

شان، زندگی را به کام دشمنان شرارت شعار و ملعون تلخ  های فیصله ساز ند و با پیکاررزمیدند و به خاک و خون غلتید
 ساختند.

کمتر شاعری سراغ داریم که وقتی چشم شان به موج گل سرخ و سایر عناصر بهاری، ویژه در فصل بهاران افتاده، به یاد 
باشند و صفحه خاطره و ذهن شان را از ماجرای پیشانی زمین نیفتاده  جاری شدن خون و افشانده شدن قطره های آن، بر

به خون غلطیدن شهیدان، نقش نیافته باشند. چنین سخنسازان برای اینکه رسالت شان را انجام داده باشند، سعی به خرچ 
ه سخنوری از دیار خون و شهادت  کیاسی و اجتماعی قرار بگیرد؛ چنانداده اند تا کالم شان همواره در زیر محرکه های س

 هرات: ) قنبرعلی تابش( خطاب به رزم آوران شهادت جو، سروده ای دارد بدین مضمون:
 آن شعله بار ساقه که نامش شقایق است 

 نو رسته شماست    شگوفه پر دستان 
آری، به گفته تابش این دستان برومند سپاهیان جان برکف است که در اثر رشادت ها و پایمردی ها و فداکاری ها... ،  

 ی فتح و سرافرازی را به برگ و بار می نشاند.شکوفه ها 
 سپاهیان عاشق پیشه ای که به گفته او، وصف آنان در دایرۀ شعر نمی گنجد:

 ز دایرۀ شعر خارج است    وصف شما
 شماست   شایستۀ معنی   عشق ترسیم 

که با آغاز ترنم نغمۀ نظارۀ بهار یا رویش گل های حمرا و در مقدم آنان الله و شقایق و سایرگل های قرمزی رنگی 
زند، شاعر را بدان وا شمسی، سر از جیب خاک بر می کشند، و به جلوه آرایی طرفه می آغا -نخستین فصل سال هجری

با دستیابی به نگرشی تازه و تصویر آوری لطیف  -در فضای شهادت و یا به یاد به خون غلطتیدن سرو قامتان که می دارد 
سوی چمنزاران و از ستیغ کوه ها و دره ها و صحاری می وزد، و یا   گوارایی که دامن کشان ازاز بهار طبیعت و نسیم 

سیمای گلگون و به خون آغشته آنان را به تصویر کشد و از   -در بستر شفق خونینی که در افق آسمان نمودار می شود 
 د.انتشار عطرگل ها، بوی دالنگیز خون سرخ شهیدان را در مشام ها بیشتر حس کن

آن گونه که سخنور موفق و شیرین ادای دوران جهاد و مقاومت عبداالحد تارشی، با آمدن بهار این فصل داغدار، به یاد 
 کشتگان بیشمار وطن می افتد و نظارۀ بهاران اینچنینی را موجب ایجاد تاثر و اندوه بردل احساسمندان می داند:

 رسید فصل گل دگر و بهار دگر 
 فصل داغدار دگر نه فصل گل که یکی 

 زکشتگان وطن روی صفحۀ گلزار 
 به خون نموده رقم جدول و شمار دگر 
 به غیر دیدۀ خونبار ما در آن وادی 

 آبشار دگر.   به رنگ سرخ که هست 
 شعرای دیگر انقالب اسالمی افغانستان یا شعرای عهد شگوفان جهاد و مقاومت نیز، پردازش مربوط به بهار و پیرامون آن

نری شان قرار داده اند و سعی سروده های حماسی، خصوصاً در ارتباط با شهید و شهادت در ذیل کارنامه های هرا با 
 به زوایای پیدا و پنهانی دست یابند که برای خواننده وجد آفرین است و دلنشین.اکه ده اند کر
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اندگاری و عظمت جهاد برحق ملت مومن،  این جماعه با وارد کردن روح حماسه، همواره کوشیده اند تا عوامل پویایی و م
رنگ شعر در روایت حوادث و اتفاقات و قالب  نافذ  را تسجیل نمایند. از نظر آنان " حضور پر تهیدست و اخالصمند ما 

 مراثی و حماسی" پیوند دهندۀ عواطف و حوادث مربوط به شهادت گلگون کفنان است. 
 وقتی که تارشی خطاب به بهار می گوید:

 یر از آن نیمه جان غرقه به خون خبر بگ 
 شتاب کن که نمی بینی اش دو باره دگر 
 به خاک همه جان کشت کرد جانبازان 

 برو بکار گل و سبزۀ در دیار دگر 
 رثای خفته به خونان به حرف اشک نویس 

 مکن نگار گر نوبهار به کار دگر 
 جز از عبیر شهیدان عبیر ایمان را 
 دگر، مجو مجو که نیابی به الله زار 

چه از شاعر یاد شده و چه از سخنوران دیگر منسوب به خانوادۀ مبارزات حق طلبانۀ  –و ارائۀ مفاهیم دیگری از ایندست 
مؤید گفتۀ فوق می باشد. بدین معنی که ایندسته سعی می ورزند تا جلوه هایی از موضوع  –ملت مومن و سلحشورما 

وسیع دهند و از حدیث خون گویند و به سرود انتقام دست یازند و به   شهادت و شهید را در آثار گرانسنگ شان بازتاب
جوشش احساست بپردازند و با هنرنمایی ویژه و مهارت درخور وصف، عروس سخن را با کسوت   خروشندگی خشم و

 .خون زینت خاص بخشند
 

 

 
 رویکرد نوستالژیک 

در سروده های بهاری استاد خلیلی   
 

 چکیده:

 
اینک نسخۀ گردون باز از کُهنه گی ها ورق گشتانده و هستی شاهد ورود فصل زیبا و فرحبخش بهاری شده است. آری!  
بهار، فصل سرزندگی طبیعت و برآمدن گل ها و خندیدن شگوفه های رنگارنگ و عهد درخشندگی خیره کنندۀ ریاحین و 

شده و" عناصر آن در ادب فارسی، ]به ویژه[ در آثار دوره  سبزه ها...، که درعین حال فصل جوشش طبع شعرا نیز قلمداد
 هایی که از آن به سبک خراسانی یاد می شود، صورتی حسی و کامالً عینی دارد." 

بهار به عنوان فصل نو زایی و شکوفایی طبیعت، و حاشیه های بهار، از مکرر ترین سوژه هایی است که هر شاعر به  
 لفی که دارا می باشد، بر زنده شدن طبیعت و به رخ کشیدن زیبایی های آن، پرداخته است.فرا خور حال خود و سالیق مخت

دلیل اینکه شاعران نسبت به هر فصل دیگر به بهار بیشتر توجه داشته اند، این است که فصل یاد شده، یاد آور رستاخیز و 
 برخوردار می باشد.لحظۀ زایش و درک جمال الهی است؛ از همین رهگذر، از اهمیت ویژه یی 

 1357از جلوۀ بهار قبل کودتای هفتم ثور  -در این نوشته از دو گونه شعر بهاری استاد خلیل هللا خلیلی سخن گفته ایم: یکی
  -کمونست ها در افغانستان؛ و دیگری بهار بعد از کودتا و یورش ارتش سرخ دراین دیار، که از هر دو بوی نوستالژی 

به مشام می آید. اما در بهاریه هایی که استاد خلیل هللا  خلیلی، بعد از  -آن نیز اشاره خواهیم داشت پدیده یی که در مورد 
کودتای ننگین ثور و اشغال کشور به وسیلۀ روسها، انشاد کرده، این حس ) حس نوستالژی نسبت به بهار( بیشتر و به 

 صورت گسترده تر، پدیدار می باشد. 
 نجا الزمی است و آن اینکه:تذکر یک نکته  نیز در ای

ارادۀ لفظ بهار در برخی موارد لزوماً و صرفاً بهار طبیعت نیست، بل همانگونه که شاعران متقدم همیشه وقتی که از بهار 
گفته آمده اند، ارادۀ شان بهار طبیعت نه که بهار به معنی شکوفایی وتحول درونی آدمی و تحول در فکر واندیشه، بوده 

موالنا وقتی که می گوید: " این بهار نو ز بعد برگ ریز/ هست برهان بر وجود رستخیز" اشارتی است بر است. مثالً 
 حیات دوبارۀ انسان بعد از مرگ.
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دری، دارای مفهوم گسترده یی می باشد که محور تصویر سازی های شاعرانه  -به سخن دیگر: بهار درشعر کهن فارسی
و زایندۀ زیبایی و از همین روی است که در تفسیر وتعبیر امروزی، پوششی نمادین  قرار می گیرد. "بهار آفریننده است

 نیز پیدا می کند." 
استاد خلیلی هم در تمامی سروده های بهاری اش تنها از بهارطبیعت سخن نمی راند، بلکه از بهار فکر واندیشه و اراده و 

 ونی و...، نیز، گفتنی هایی دارد. ارتباط آن با مسایل سیاسی و اجتماعی و هکذا دگرگونی در
 

 کلید واژه ها: 
 بهار، استاد خلیلی، نوستالژی.               

 
 مقدمه : 

طوری که در بحث های  گذشته متذکر گردیدیم، نوستالژی عبارت می باشد از احساس دلتنگی و حسرت، نسبت به گذشته 
 آن توأم است با حسرت، دلتنگی و اندوه و درد! و چیزهایی که اکنون در اختیار قرار ندارد، فلهذا فقدان 

"بیشتر از دیگران، در اشعار شاعران تجلی دارد." ویژه  -همان گون که استاد رضا شفیعی کدکنی نگاشته است -این مقوله 
 ند. فارسی! مشابه به همین نظر، استاد " شمیسا"  گذشته را، از موتیف های رایج شعر فارسی می دا -گویندگان زبان دری

پدیده یاد شده، به قول آن استاد محقق ) کدکنی (، در شعر معاصر به دالیلی از جمله اوضاع و احوال سیاسی و نیز تغییر  
 زندگی آنها، انعکاس ویژه یی دارد.

نا خرسندی در زمان حاضر ویژگی مستمر افراد جامعه بشری است. این امر موجب ظهور پدیدۀ روی گردانی و گریز از 
 عباسی( -حاضر می شود. ) داکتر باقری نیا، و نزمان 

شریفیان" نوستالژی را یک احساس عمومی، طبیعی و غریزی  در میان انسان ها محسوب می دارد. به قول او، هرگاه 
 فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند، با مرور دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با نوعی لذت سکرآور می شود. 

 د:وی می افزای
"البته  داشتن خاطره برای هرکسی طبیعی است، اما وقتی یاد آوری خاطرات، برای شخص به حدی برسد که او را نسبت 

 (1386:52به واقعیت موجود بد بین کند، شخص احساس نوستالژی و دلتنگی می کند." ) شریفیان 
خیر که وقتی سخن از آمد آمد فصل  یاد آن روز های خوب و آگنده از فیض ثبات و بهجت ، یگرنگی و صمیمیت به 

گذاران این می بود دالویز بهاران می رفت، به اتباع از سنت پیشینیان و رسم کهن به جا مانده از روزگاران، آیین سخن 
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار /  به قول شیخ اجل سعدی: "  فصلی که که برای رفتن به پیشواز بهار عشق انگیز،

ست" و برای ستایش این فصل طرب خیز، خامه بر کف می گرفتند و از سر شوق و ابه نو روز نجنبد حطب هر گیاهی که
 نشاط به دیگران مژده می آوردند:
 " جهان فصل طرب از سر گرفته 

 طبیعت گونۀ  دیگر گرفته  
 بده آن آب آتشگون که از گل 
 بیابان در بیابان در گرفته ."

 دیوان چاپ عرفان(  - 398دوبیتی ها، ص   -) استاد خلیلی

 یا: و
 " بود هر برگ گل اینجا زبانی 
 کند از عشق و مستی  داستانی 

 چمن مست و زمین مست، آسمان مست 
 دل باغ  و ضمیر باغبان مست." 

 (ع  -چ  -584مثنوی  "باغ بلند پغمان"، ص  -) استاد خلیلی

بود و طرز دیگر: زیبا، طرب زا، دلنشین، لطف  جهان آرا، به گونۀ دیگر آری، آن عهد خجسته را رنگ و بوی بهاران  
 شور انگیز...! آگین، مستی خیز و

هوا، گوارا و آگنده از بوی خوش انواع گل می گردید، غنچه ها به سر شاخساران به روی باغبان و زایران بوستان، گل 
، جامۀ مخملین به تن می کرد و بلبل دستانسرای باغ می لبخند می کارید و هرصبح و شام گیتی عنبر می فشاند و دشت 

گشت و ستاره ها  چشمک زنان در آسمان، دل ناظران را می ربود و مهتاب  رخشان جلوۀ دلفریب دیگری به خود می  
 گرفت و این عهد فیض ایجاد را به قول استاد خلیلی درست زمانی می شدش خواند:

 " نه زاشوب جهان صوت و صدایی 
 ز شور حوادث  ماجرایی."نه ا
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 (567خ، مثنوی "یک شب بهار یا سرود عشق"، ص  -) ا

و این در حالی بود که جشن نوروزی و جشن دهقان را، به جشن سرور و جشن عاطفه و میالد طبیعت تعبیر می کردند و  
یش و درک جمال الهی عهد تجدید حیات، یاد آور رستاخیز و لحظۀ زااین دلیل این فصل در میان همۀ فصول سال، به 

 است و نماد نو شدن در زندگی و در طبیعت...، از نظر شاعران سحرکار، از اهمیت ویژه یی بهره مند بود.
 

 جلوۀ بهاران قبل از به قدرت رسیدن کمونستان: 
 

م آور عشق و اینک باز سخن از میرعرصۀ ادب ) استاد خلیلی( است. آنکه او از بهاران فراوان گفته و زمانی بهار را پیا 
 رویش و موسم سرور و آشتی و یکی از با شکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی وانمود می کرد و می گفت : 

 " بهار مهربان چون مادرم بود
 چمن گهواره، گلها بسترم بود

 نسیم روح بخش افسانه می گفت
 گه از خویش و گه از بیگانه می گفت" 

 (567 -خ، همان -) ا

بیان یک خاطرۀ خوب از بهاران گذشته است، از مطلع ) شب دوشین چه وقت خرمی  بود / جدا از عالم ما این شعر که 
 عالمی بود( تا مقطعش، بوی خاطره می تراود که همان نوستالژی است. 

 ویژه آنگاه که می گوید:
د یادم که در فصل بهاری  " بو 

 خجسته موسمی، خوش روزگاری
 میان الله و گل جای من بود

 به آغوش چمن مأوای من بود."
 خ، همان(-) ا

مومی الیه در مثنوی یاد شده، از آن فصل خرمی، تصویر زیبایی ارائه داده است. تصویری که بیانگر وضعیت مطلوبی  
 بوده و سزاوار براین که گفته آید:
 " نو بهار امسال بوی یار داشت

 از دمش روح و روان خواهم گرفت."
 (109، ص) قصیدۀ یاد بهار وطن

و درخور استقبال که بهاران در آن روزگار، عاری از درد و اندوه و بی ثباتی بود؛ فصلی که ازآن، شاد روان خلیلی 
 اوصافی چنین ارائه داده: 

 " افق بودی چنان رخشنده از دور
 که از گلزار جنت خندۀ حور

 به روی سنگ ها  غلتیدن رود
 خروشان و نوا سنج و کف آلود."  

 بهاریا سرود عشق«( ) مثنوی » یک شب

ه که وی گویی در آرمان شهر از نظر استاد، روزگار قبل از اشغال کشور به دست تجاوزگران روسی، عهد خجسته یی بود
 ه خودش از آن روز ها به حسرت یاد می کند.بود. چنانک زیسته خود

هیچ اثری از رنج، اندوه و بیماری  " آرمان شهر، جامعه یی است که در آنجا مردم در رستگاری کامل زندگی می کنند و
 و امثال آن نیست."

 به سر بردن با دوستان، از ویژه گی های دیگر آرمان شهراست.
لذا استاد از همان روز ها به حسرت یاد می کند که بهارش طرب آفرین تر ازهر زمان دیگر بود. بهاری که با حلول آن با 

 ستقبال می گردید. اما حاال با تاثر می گوید:دوستان همراه با شوق و شور و شعف فراوان ا
 " دریغا زان خجسته روزگاران

 دریغا زان وفا داران و یاران..." 
 
 بهار و تأث ر برخاسته از محرومیت :  
 

دراین سطور از دو نوع رویکرد نوستالژیک در پیوند با بهار سخن خواهد رفت. یکی: بهاری که با آمدنش در وطن، جلوه 
طرب و شادابی و فرحبخشی به مشاهده می رسیده، اما شاعر در چنین یک فصل از مشاهده بهار وطن و زیبایی ها یی از 
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و خرمی های روان پرور آن، بنا به عوامل مختلف محروم است و این محرومیت  ناشی از دوری  وطن و یا گرفتار شدن 
به دلیل ناسازگاری با نظام وقت و یا شرایط سیاسی  در چنگ غربت را نمی توان، به صورت حتمی و یا خواهی نخواهی

 تلقی نمود؛ بلکه بنا بر ضرورت و آنهم غالباً به اساس اراده و رغبت و نیاز زندگی خود شاعر انجام می گیرد.
عامل دیگر اینکه : دوری از وطن به دلیل مشکالت سیاسی و اجتماعی و احیاناً اقتصادی و یا به سبب تبعید و دوری از 
یار و دیار با اعمال جبر و اکراه متحقق می گردد. برای مشکالت سیاسی، می توان حاکمیت رژیم کمونستی و یورش  
ارتش سرخ در افغانستان را مثال زد. با ایجاد چنین رویداد ناگوار، شُعرایی چون استاد خلیلی، هزگز نخواستند مجال آن را 

نند و حاکمیت گروه های هرزه و به قول خودش" مشتی سفیه کاالنعام" و بر خود میسربینند تا با نظام  الحادی سازش ک
جنایت پیشه را به تماشا بنشینند و بدین ترتیب هنگام تحویل سال و تغییر طبیعت، آمدن بهار را در سرزمین  شان با بی 

 تفاوتی شاهد باشند!
وده است، بلکه به حکم ماموریتی که در آن اشتغال اکنون از بهاری گفته آییم که استاد خلیلی شاهد آمدن آن از نزدیک نب

داشت، در سرزمینی به سرمی برد که آنجا نشانی از حضور بهار و گوارایی هوا و وزش نسیم روح پرور و خندۀ گل و 
 درشهر "جده" انشاد گردیده است.  1346نغمۀ بلبل و...، به نظر نمی رسید. نظیر قصیدۀ " نوبهار در جده" که در ماه ثور

استاد دران دیار ازاین آگاهی دارد که در وطنش بهار آمده، ولی عالیمش در سرزمین متوقف فیها، به ظهور نرسیده. آنجا 
نه آبی از سحاب می چکد ونه هم غنچه یی بر شاخ می خندد و نه هم باغی است که باغبان از سر لطف دروازه آن را به 

 حانی می رسد که گوش ها را نوازش دهد.روی دیگران بکشاید و نه هم صدای مرغ خوش ال
هرگاه به شرح همه ابیات شعر یاد شده، پرداخته شود، سخن به درازا خواهد کشید. لذا بهتر آن خواهد بود که از میان آن 

ای قصیدۀ بیست وهشت بیتی، ابیاتی را که دلیلی برای  آنچه اشاره داشتیم باشد، برگزینیم و متعاقباً در پی ارائه سروده ه
 دیگری ازاین دست بپردازیم:

 " نو بهار آمد و آبی ز سحابی نچکید
 غنچه بر شاخ نخندید و نسیمی نوزید

 باغبان صبح به رحمت در باغی نکشود
 مرغ حق شب به چمن ناله زاری نکشید
 روز ها گوش به آواز نشستیم و دریغ 

 یک صدا این دل شوریده ز جایی نشنید
 چراغ الله در محفل کهسار نیفروخت 

 فرش در صحنۀ گلزار نگسترد خوید."
 (126 -) قصیدۀ » نوبهار درجده« ص

این تأ ثر زمانی بیشتر دامن می گسترد که برای شاعر خبر می آورند: در کوی و برزن و باغ و دمن دیارش نوبهار ره 
های گذشته، در زیر سایۀ بید، کشوده و با رنگ و بوی دلپذیر و طرب آوری به جلوه پرداخته و دوستانش به گونۀ سال 

 یکجا گرد هم می آیند و با هم بساط  نشاط و طرب می گسترند! ولی در جمع آنها خود استاد دیده نمی شود.
 اینهم ابیاتی به اشاره به نوبهار وطن، در همان نشیده:
 "ای خوش آن  خاک که صحنش چو زمرد شده سبز

 کوهسارش همه از برف ، سپید است ، سپید 
 بهار است و نشاط است و حریفان جمع اندنو 

 سایۀ روشن شان سایۀ بید است و نبید 
 آسمانی است کنون باغ، همه اختر و مه
 بس که الوان شکوفه شده بر شاخ پدید  

 کوه از الله و گل گشته چو طاووس بهشت 
 این قدر هست که طاووس وش از جا نپرید.

 )همان(

احساس دلتنگی استاد اوج می گیرد وغبار نوستالژی از سراپای وجودش بیرون  با این تصویر سازی غمگینانه از بهار،
می ریزد و در حسرت آن می افتد که هنگام آمدن بهاران، در آغوش وطن می بوده و به استقبال این فصل  شکوفه زا می 

واره  به روی عزیزانش باز شتافته، فصلی که مشعل شوق را در سینه اش می تابانده؛ درسینۀ کسی که دروازه خانه اش هم
بوده و گلشن خلوت وی در همه وقت، بزمگۀ یارانش می شده. دوستانی که بسی درآن آمد و شد داشتند و بزم های طرب و 
خاطره زایی می آراستند. دوستانی که به گفته خودش، همه روشندل و صاحب مشرب بودند و سرورانی همه صاحب نظر 

ن بیشتر در محور این فصل فرحبخش می چرخیده و نقل غزلیاتی از حافظ و بیدل و موالنا  و صاحب دید...، که سخنان شا 
 و شاعران دیگر در باب بهار...! چنانچه می گوید:
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 "یاد باد آن که چو خورشید بهاری می تافت،
 مشعل شوق در اعماق دلم می تابید
 گلشن خلوت من بزمگۀ یاران بود

 نه کلید."داشت در، لیک درآن بود نه قفل و 
 )همان(

دراین غم سروده دیده می شود که استاد هم در چنگ حسرت بی بهاری افتاده و هم در اندوه مفارقت از عزیزان و 
دوستانش که همیشه با وی محشور بوده اند؛ بدین ترتیب فصل نو، یاد آور خاطره هایی شده که اکنون در حسرت آن از 

 های سوزناک به یاد جوانی اش می افتد:ژرفای دل می موید و در دل گریه 
 " شادم از حافظه کاین مونس دیرین از لطف

 کرد پیرانه سرم  یاد جوانی تجدید
 معجز آسا به هم آورد به مرآت خیال 

 ماضی و حال  وغم و شادی و یأس و امید." 
 )همان(

 ...، اینچنینی بود. بهاری که  در آن:آری، بهار در روزگار گذشته استاد و همه آنانی که به گونۀ وی می اندیشیدند
 " زمین گویی سپهر دیگری بود 
 سپهری پر ز ماه و اختری بود
 میان شاخ ها مرغان شبخیز

 بر آوردی صدا های دالویز."
 (567 -)مثنوی » یک شب بهاری وسرود عشق« ص

صدا هایی که وی از طفلی به آنها انس و الفت داشت و دلداده و شیدای آن بود و به یادش می آمد که با خجسته موسمی سر 
درآن عهد  پار؛ عهدی که شاعر به است و کار داشته به نام بهار و زندگی اش با طرب انگیزترین روزگاری قرین بوده 

هم نمونه های دیگری از مثنوی موسوم به " یک شب بهاری و سرود  این  سلوبی دلپذیر به وصف آن پرداخته  است.ا
 عشق" : 

د یادم که در فصل بهاری  " بو 
 خجسته موسمی ، خوش روزگاری

 شبی اندر کنار دایه بودم 
 به مرغان چمن همسایه بودم 
 میان الله و گل جای من بود

 به  آغوش چمن ماوای من بود." 
 (567-ص) مثنوی "یک شب بهاری وسرود عشق" 

در این جا به نقل ابیاتی از دو غزل استاد مبادرت می ورزیم که از محتوای آنها بر می آید، گویا شاعر، آن ها را هنگام 
حاکمیت رژیم کمونستی و اشغال کشور به وسیلۀ ارتش سرخ انشاد کرده، در حالی که چنین نیست. بلکه این سروده ها قبل 

 واد آمده اند.از کودتای یاد شده، از بیاض به س
یکی از این غزل ها " غبارغم" نام دارد  و دیگری " دور از یار و دیار" که استاد خلیلی آن را با الهام از ناسازگاری 
محیط و به دلیل مخالفتش با برخی از مسئولین دولتی و مساعد نبودن شرایط نسبت به خودش، به دست خامه سپرده. و این 

ماتمسرای ما، با فراز و فرود های زیادی سپری گردیده. یکی ازآن فرود ها و یا رویداد  بدان معناست که زندگی شاعر
های ناخوشایند و ناگوار، همانا تحمیل ماموریت تبعید گونه برای وی است. نظیر گماشته شدن این "شاعر شکر شکن" در 

م خان ، که حتی پس از آزادی از حبس موسسۀ قندسازی قندهار و یا تحمیل زندانی ها به وی در زمان سردارمحمد هاش
نیز  دیده می شود که نامبرده یکی از مغضوبین حکومت شناخته می شود. شرایطی که استاد مجبور می شود تا از آنها، 

 اندوه خود را با آمدن  بهار اینگونه باز گو نماید:
 " دراین بهار در خرمی چنان بستند
 که راه خنده به گلهای بوستان بستند."

 (268 -) غزل "غبار غم" ص
» شاملو« می گوید: " وقتی افراد در دورانی از خود زندگی خود با موانعی رو به رو می شوند یا سالمتی شان به خطر 
می افتد یا به پیری می رسند، اولین واکنش آنها راهی برای گریزاست. اما در بسیاری اوقات اگر در واقعیت عینی، راهی 

نند، آرزوی گذشته را دارند که  در آن زندگی پرشکوهی داشتند." بناًء به مصداق گفتۀ » دکترباقری برای گریز پیدا نک
نیا«، نوستالژی به رؤیایی گفته می شود که از دوران گذشتۀ پر اقتدار نشأت می گیرد. گذشته یی که دیگر وجود ندارد و  
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خاصه توجه شاعران معاصر نسبت به بهار، بیشترینه  باز سازی آن ممکن نیست." در چنین موارد است توجه انسان ها 
کوه از اوضاع و شرایط اختناق آور به صورت دوام دار!  توأم می باشد با درد و دریغ بسیار و ش 

استاد خلیلی نیز یکی ازهمان سخنورانی است که سروده های غمناک و یاس آلودی از اوضاع نا مطلوب روزگار خود 
 د.آمیخته با آه و اشک مبادرت می کنوده های بهاری، عمدتاً به انعکاس درد و دریغ دارد و درقالب انشاد سر

این گونه رویکرد، روح اندوه و نومیدی و حس نوستالژی در رابطه با بهار در روزگاری که وضعیت حاکم در دیار وفق 
 مراد نیست، بیشتر نمودار است، تا فضای طبیعت. 

کاظمی، "در عصر حاضر وابستگی انسان به آن ) طبیعت( کمتر شده است و هم بسیاری از زیرا، به قول محمد کاظم 
 انسان ها در سرد ترین فصل سال نیز از مواهب طبیعت و تفریحات بیرونی و خانگی برخوردارند."
 ت." و به قول د یگر نویسنده یاد شده، "در شعر افغانستان، نگاه به بهار از این هم یأس آمیز تر بوده اس

زیرا، جنگ های ویرانگر و مشکالت عدیدۀ ناشی از آنها، چنان روان سخنوران از جمله سخنسرای بزرگ کشور)استاد  
که در شعرش نسبت به آمدن بهار، جز بوی یأس چیز دیگری به مشام نمی آید. به است خلیلی( را تحت فشار قرار داده 

 صه در کشوری که مصائب آن  بی شمار و نا محدود است: گونه یی که نیامدن بهار بهتر است از آمدن آن، خا
 "گویید به نوروز که امسال نیاید

 در کشورخونین کفنان ره نکشاید."
 (531 -) نوروز آوارگان

( سروده شده، احتماالً زمانی گفته آمده که وی در تبعید به سر می برده.  1340غزل " دور از یار ودیار"  که درسال )
 ، نیز بیانگر همین مطلب است. چنانچه عنوان شعر

استاد دراین روزگار شاهد رسیدن بهاری است که جان افزا نیست و به گونۀ گذشته از زیبایی برخوردار نمی باشد و سایر 
 اوصافی که در یک بهار فرحبخش باید به مشاهده آید، دیده نمی شود. توجه کنیم:

 " نوبهار آمد، ولی امسال جان افزا نبود
 با که من می دیدمش، زیبا نبودآن همه زی

 دامن رنگین صحرا گرچه بود از الله سرخ
 آن کهن داغی که می جستم دراین صحرا نبود

 صد بیابان نرگس شهال  به چشم آمد، ولی
 نرگس برگشته مژگان مرا همتا نبود

 غنچه خندان، باغ  رنگین شد زفیض نوبهار
 آن تبسم ها که من می خواستم پیدا نبود" 

 (269غزل دور از یار و دیار، ص ) 

در سه بیت اخیر، استاد حسرت روزگاری را  می خورد که آمدن بهار و رقص گل، دل از دستش می ربود و باد 
نوروزی، با شاخه ها سر شوخی داشت و شاعر غم های عاشقانه اش را به  صورت پنهانی با ماه  آسمان در میان می 

 گذاشت: 
 ز دستم می ربود "رقص گل در نو بهاران دل

 هیچ  رامشگر چنان جان پرور و زیبا نبود
 باد با شاخ نگارینش سر شوخی نداشت
 آب را در پای  سروش نالۀ بیجا نبود
 شامها با ماه می گفتم نهان غم های دل

 ای خوشا ملکی که دل در شام غم تنها نبود."
 (270) غزل دور از یاد ودیار، ص 

 زندان: استاد و انشاد بهاریه یی در 
 

سر بردن به پشت میله های زندان یکی از عوامل بروز نوستالژی، ب در نوشتۀ آغازین این جستار اشاره کرده بودیم که
 است. 

شمسی در زندان ارگ با زغال در روی  1324" آه نیمه شب" یکی از حبسیه های استاد خلیلی است که توسط وی در سال 
 دیوار نوشته شده بود. 

 زندان مدت پنج ماه را سپری کرده، طوری که خودش می گوید: شاعر در این 
 " شد پنج ماه خسته به زندان فتاده ام 

 قفل است روز وشب ، سرم  این شوم سرهمی"
 (220 -) قصیده " آه نیمه شب" ص 
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ا بهار دراین سطور به بحث حبسیه نمی پردازیم که موضوع آن به جای دیگری ارائه خواهد شد. زیرا، موضوع گفتار م
ازاین درد و اندوه   -که مصادف بود با آمدن بهار -است، تا ببینیم که استاد در روز های محبوس بودنش در زندان ارگ

 چگونه می موید و در حسرت بهار چگونه درد دل می نماید؟:
 " پای نسیم بشکند، آخر چه می فتاد 

 گر می گرفت یک سحر از من خبر همی؟
 ه سرکشید گویند نو بهار شد و سبز

 گل ها دمید باز به هر بوم و برهمی  
 گویند آبها شده روشن چو آفتاب 

 غلتان شدند از سر کوه و کمر همی
 گویند مرغکان بهاری به بوستان
 کردند باز نغمۀ توحید سر همی."

 ) همان(

 
 بهار پس از کودتای ثور و اشغال وطن به وسیلۀ روسها 

 
کار آمدن کمونستان به اریکۀ قدرت به حمایت مستقیم  وسیلۀ ارتش سرخ و رویهمان گونه که موضوع اشغال وطن به 

، یکی از بزرگترین رویداد های خونین و فاجعه بار در کشور قلمداد می شود، بحث ادبی در 1357ها، در هفتم ثور روس
 این مورد نیز دراز دامن است.

خواهد تظلم مردمش را به گوش  دیگران برساند و عمق یک شعر استاد خلیل هللا خلیلی، بانگ بلندی است که در آن می 
فاجعه را درآن بازگو کند. مردمی که از جنایات سبوعانه وحشیانی به نام خلق و پرچم و روسهای تجاوزگر به ستوه آمده  

 اند.
مود غزنوی به یکی ازآن بانگ های بلند استاد خلیلی، قصیده یی است حاوی غم انگیزترین پیام به  نام " پیام به مح 

 مسلمانان پاکستان و هندوستان" با این مقطع:
 "به ناموس مسلمان می کند بازی کنون ملحد
 » مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی«"

 این سروده خطاب به مسلمانان آن دو کشور سروده شده که در این جا به نقل چند بیت آن مبادرت می ورزیم: 
 نسیم صبحدم امروز"چه در گوش چمن گفته 

 که اشک آلود می بینم گل و برگ گلستانی
 به شهر خود چرا گسترده بینم دامن ماتم 
 مگر بارد تگرگ مرگ اینجا ابر نیسانی؟"

 (224 -ص -1363)قصیدۀ » پیام«، تاریخ انشاد زمستان 

ری بودند؛ نظیر: چمن، نسیم، از این قصیدۀ سی و یک بیتی به خاطر آن صرف دو بیتش انتخاب گردید که حاوی ادات بها 
 گل، برگ، گلستان و ابرنیسان. 

اکنون از سروده " طفل اشک " گفته آییم که در قالب غزل انشاد شده. غزلی غم اندود و در عین حال آمیخته با اعتراض 
 که چرا تیره روزی ها پایان نمی پذیرد.استاد با این پرسش می افزاید:

و دو بیت بعد از آن  راجع به بهار می گوید که نه پیام آشنایی ازآن می رسد و نه نسیم   آیا خورشید در آسمان ما مرده؟
 ارادۀ وزیدن در گلشن دارد و ضمن آن باز می پرسد: آیا باد بهاران مرده؟

 از این غزل سه بیت برگزیده شده که باهم می خوانیم:
 " تیره روزی های ما پایان ندارد ای دریغ 

 رشید تابان مرده استدر سپهر ما مگر خو
 نی پیام از آشنایی، نی نسیم از گلشنی

 کس نمی آید مگر باد بهاران مرده است؟
 جای الله خون دمد از کوه و صحرای وطن
 آه پنداری چراغ شاه مردان مرده است."

 ( 252 -) استاد خلیلی، غزل » طفل اشک« ص                                                              

 استاد خلیلی شاعر بلندآوازه وتوانمندیست که خود زمانی در مورد شعرش می گفت: 
 " بعد ازاین هرکس خلیلی خواند این اشعار نغز
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 بوسه خواهد زد به فیض عشق دیوان تو را" 
 ( 244 -)غزل "معنی رنگین" ص                                                                   

 و یا :
 از طبع دالویز گهرساز خلیلی

 جز شعر روانبخش گهربار چه خیزد"
 (265-)غزل " گهروار" ص                                                                      

 ا حاال در مثنوی " سفیرماتم " می  گوید: اما، چر
 " شعر شیوا خواستن از من خطاست."

 استاد پاسخ این سوال را در مصرع دوم بیان می کند:
 " بی وطن را لب فرو بستن  سزاست"
 (640-) مثنوی »سفیر ماتم« ص                                                                   

 ی است که شعر شیوا را در لب شاعر میرانده:همین بی وطن
 "شعر شیوا در لب من مرده است 
 آن فروزان مجمرم افسرده است
 نیست در دیباچۀ شام و سحر

 بهر من جز داغ، مضمون دگر"
 )همان(                                                                                  

دلیل آن طوری که در موارد دیگر ذکرکردیم، نا خوشی ها و مصایب گونانون ناشی از یورش ارتش بیگانه در کشور و 
 ادامه جنایات وی و ایادی مزدورش باالی مردم می باشد.

با اشغال وطن به وسیلۀ اجنبی چنین باشد، مسلماً اشعار بهاری اش نیزعاری از شعر تر است و دور   شاعری که تصورش
از مظاهر و مفاهیم شادی و خرمی...! لهذا هر زمانی که خامه در کف  چنین شاعر به جنبش در می آید، در آن جز رقم 

وزانی که بهار ندارند و با جشن طبیعت سازگار شدن داستان سیه روزان نمی توان چیز دیگری را انتظار داشت. سیه ر
 نیستند و بر فراز زندگی شان به جای روشنایی و سرور، سایۀ غم و تاریکی حکم فرما است.

از آنجایی که  سخن ما در باب بهار است، لذا ابیاتی را که از مثنوی »سفیر ماتم« برگزیده ایم، بهارانه است، درعین اینکه 
 و بوی ماتم تراوش می کند.از آن ها  بوی خون 

 در این مثنوی پس از بیت هجدهم در مورد آنچه بدان اشارت داشتیم، چنین می خوانیم:
 " تا کند جنبش در انگشتم قلم 
 می شود اشک سیه روزان رقم
 تا سخن سر می نمایم خون شود
 تا کنم حرفی رقم  گلگون شود 
 شعر من خونابۀ دل گشته است 

 بسمل گشته است ناله و فریاد 
 هر سحر آرد ز کوی من نسیم 

 جای گل خونابۀ اشک یتیم
 صبحگاهان نیزه دار آفتاب

 می زند با نیزه چشمم را به خواب
 ماه با من شام ها گوید سخن 

 از عروس تر به خون بی کفن 
 مرغ شب از غمگساران من است

 از قدیمی راز داران من است
 بلبل این باغ  با این بینوا

 از نغمه خوانی ترصدا." می شود
 )همان(                                                                                    

ولی اکنون، بهاری که می گویند در دیار وی دامن گسترده، جز بهارغم و بهار حسرت چیز دیگری نیست. بلی آوازه 
یم گل در باغ ها و چمنزاران، بوی حسرت و بوی اندوه به مشام می آید و رسیدن بهار به گوش ها چکیده، اما به جای شم

گرد رنج و درد  بر خاسته ازآن فضا را انباشته است و بسی خار داغ ازآن می روید و سنگ سنگ آن با خون رنگ می 
 شود. چنانچه می گوید:

 " جای گل روید از آن فرخنده  باغ 
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 حسرت و اندوه و اشک و درد و داغ 
 خ شد از خون مردان سنگ سنگ  سر

 برگ برگ آن چمن شد الله رنگ."
 ( 141 - 139 -) مثنوی "سفیرماتم" ص                                                                                   

تمام اسالیب شعری وی به  قابل یاد آوری است که غم سروده های بهاری استاد، به گونۀ نمونه هایی که ارائه دادیم، در
مشاهده می رسد. این اندوهیاد ها را می توان به عنوان خاطرات شاعر قلمداد کرد، خاطراتی که بیان آنها توأم با افسوس و 

 حسرت می باشد و آن نوعی از نوستالژی است.
ران" است که اینک چند بیت  یکی از سروده های استاد که با ابیات بهاری و با روح حسرت نگارش یافته، " وظیفۀ سخنو

 آن را دراینجا نقل می کنیم:
 " دراین گلزار گلبرگ تری نیست
 که تر با اشک چشم دختری نیست
 هرآن بادی که می خیزد سحرگاه
 به مرگ بیگناهان است همراه
 صدایی گر برآرد  مرغ شبگیر
 نباشد جز صدای بند و زنجیر
 از آن رود خروشان کف آلود 
 به جای موج خیزد آتش و دود
 ز ابر ما نمی بارد  به جز سم
 ز خاک ما نمی روید به جز بم

 (635 -) مثنوی "وظیفه سخنوران" ص                                                                                  

 خیست برای چرا!چنانکه می نگریم بیت واپسین  خود پاس
دریغ از آن روزگاری که دریغ و درد با یأس پیوند بخورد. این ویژگی را می توان در برخی از سروده های شاد روان 

 استاد خلیلی به وضوح لمس کرد.
بهاری که استاد متعاقب بروز فاجعه خونین اشغال وطن به دست دشمن، و رویکار آمدن رژیم کمونستی و یورش ارتش 

ین  سر زمین، به آن اشاره می کند، موسمی است یک قلم یاس اندود و آگنده از درد و حسرت؛ بهاری است که سرخ درا
و سبزه ها و گیاهان یکسره به خون بیگناهان تر...! از آن  سرنگون  افسرده و بوستانش را سیل اشک و خون برده، سرو

سان کبوتر مجروحی است که هر نفس به خون غلتد. به همین خاطر است که دل شاعر نیز غرقه  در خون است و یا به 
 ویژه آن گاه که » مرغ دل به یاد آرد، آشیان کابل را«.

نام این سروده " در ماتم  شهر کابل" است، کابلی که " بخت باغبانش واژگون گردیده، که استاد درآن درد خود را اینگونه 
 باز گو می دارد:

 ا "می کند شفق گلگون آسمان کابل ر
 تا کند به خون تصویر داستان کابل را

 آفتاب آن مرده، نوبهارش افسرده
 سیل اشک و خون برده،  بوستان کابل را

 آن نسیم مستانه تحفه می برد هرشب
 بر مزار مه رویان ارغوان کابل را

 سرو سرنگون گشته، سبزه تر به خون گشته 
 بخت واژگون گشته، باغبان کابل را."

   ع ( -چ  -243ردیف غزل ها، » درماتم شهرکابل « ص  -خ  -) ا                                                                           

ه کاظمی و برخی دیگر از نویسندگان بدان اشاره عروف » نوروز آوارگان« است. چنانکیکی از آن سروده ها، شعر م  
 کرده اند.

به آمدن بهار میانه خوب و رضایت خاطر نشان نمی دهد که کشورش یکقلم به خون و ماتم استاد دراین شعر به خاطر آن 
غرق است؛ کشوری که در باغسار آن عندلیبی از سرشادی به نغمه نمی پردازد ومردم آن همه در بساط سیاه سوگ نشسته  

 اند. طبیعی است بر سوگ  نشستگان هرگز لب پر خنده نمی شاید.
 اینک بند هایی از این شعر اندوهبار و یاس اندود: 

 گـویید به نـوروز کـه امــسال نــیایــد "
 در کشور خونین کـفنـان ره نـگشـایـد 

 چمـن نـغــمه شـادی نـســرایـد  ه بـلـبـل ب
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 را لـب پـــرخـنده نــشایـــد  ماتـمـزدگان
 ن وطن وای خون می دمد از خاک شهیدا

 ای وای وطن وای                                                        
 ـه زمستــــان  چرا چه بهـار و  گلگون کفنان 

 خونین جگران را چه بیابـان چه گلستــــان 
 زده در خـانـه ویــــران  در کشور آتـــــش 

 رخسار یتیمانه کس نیست زند بوسه ب
   وای ن کس نیست که دوزد به تن مرده کف

 ای وای وطن وای                                                
 از سینه هر سنگ تو خون می دمد امروز  

 امروز  از خاک تو مستی و جنون می دمد 
 امروز    دمدآن الله چی دیده که نگون می 

 وآن سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز 
 وایسمنو خون پا و سر و سرو ه سرخست ب 
 

 ."یای وای وطن وا                                        
 (531 -) "نوروز آورگان"، ص                                                                                                               

ور وغوغای گذشته خبری نیست. امور پرداختن به سیاحت و نظاره استاد خلیلی بسا از بهارانی می گوید که در آنها از ش
باغ و بوستان وسرایش های طرب انگیز تعطیل است. زیرا در کشورش از اثر ریزش بمب و اشتعال شعله های جنگ،  

 شاخه های درختان یا سوخته و یا شکسته و به قول او: 
 " شاخ شکسته سبز نگردد به هیچ روی 

 د به یاری اشگر صد بهار دست کشای
 جز یاس حاصلی ندهد در خزان عمر
 نخلی که برگ ریخته باد بهاری اش."

 (148-)  قصیده » عشق و پراگندگی« ص

او، از آتش گرفتن باغ ها و گرفتن چمن رنگ پاییزی به خود و از در گرفتن آشیانۀ بلبل و از پای فتادن سرو سربلند و از 
 دراین قصیده سخنان غم آلودی ارائه داده و از آنها با حسرت تمام یاد می کند:داغدار بودن الله بهار نیز 

 "زان باغ ها که یکسره آتش گرفته است
 زان رنگ های سبز وطالیی و ناری اش

 زان بلبلی که سوخته اند آشیانه اش
 زان آبشار و شب همه شب سرسپاری اش

 زان  سرو سربلند که طوفان روزگار 
 و پایداری اش." عاجز شده ز سرکشی

 (148) قصیده " عشق و پراگندگی" ص                                                          

در یک بهار اینچنینی، شاعر به جای اینکه از جوشش گل ها و انتشار عطر های دماغ پرور آن به وسیلۀ نسیم لذت ببرد، 
 ه هردم به دل می خلد و آن را خونچکان می سازد:احساس می کند که گل های آن به گونه خار است ک

 " سرخار را تیز کرده نسیم 
 که هردم  خلد در دل زار من
 خلد در دل من که یاد آورم

 به خون تر شده خار خار وطن"
 (174ص  -)استاد خلیلی، "بهار و جوانی"                                                   

شرایط  در وطن مألوفش نیست ، در غربت به سر می برد. غربتی که آتش آن دل و جان شاعر را  مسلماً شاعر در چنین
 می سوزاند:

 " دراین شام تاریک آوارگی
 که می سوزدم مو به مو در بدن،  

 مرا خار انبار گشته به دل
 چو باری که بر شانۀ خارکن."
 (175ص  -قصیدۀ بهار و جوانی -خ-)ا                                                    
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استاد ضمن ارسال نامۀ منظومی به حیدر نیسان، یکی از شاعران افغان، از خاطره هایی یاد می کند که با بهار "پروان" 
یر سفر می کرده و داستانهایی هم از تخت محشور بوده و دراین فصل گوارا برای شنیدن قصه های "نیالب" به پنجش

استالف به خاطر داشته. اما دردا و دریغا که اکنون دود آهی که به آسمان سر زده، یا از عزیزان مخاطب ) نیسان( است و  
یا هم  از برادر های خود او و مزید برآن چمن های سرزمینش به رنگ خون درآمده و شاعر را به اندوه عمیق اندر 

 است:ساخته 
 " دود آهی را که بینی سر زده بر آسمان
 یا ز یاران عزیز توست یا ز اخوان من

 سرخ می بینم چمن را من به رنگ خون، دریغ
 یا غلط می بیند این چشمان خون پاالی من
 یاد پروان زنده سازد خاطرات مرده را
 کو نسیمی تا بیارد مژده از پروان من؟

 شمارقصه ها نیالب آرد از قرون بی 
 گر بجویی داستانش، باز کن دیوان من
 آن درخت سالخورد تخت استالف بسی 
 داستان ها یاد دارد از من و یاران من."
 (189 -) قصیده " به حیدر نیسان شاعر افغان" ص                                                                

رد و دریغ فراوان می توان گفت که بهار، این فصل روح نواز و خرمی زا وشادی همانگونه که قبالً یاد دهانی گردید، با د
و اوضاع و احوال نا به سامان طاری در این سرزمین، چهرۀ  خصوصاً پس از حاکمیت رژیم بیدینیافغانستان،  گستر در

 دیگری به خود اختیار کرده بود که ازآن غبار اندوه می بارید و گرد حسرت بر می خاست.
سرمی تا همین روزگاری که ما در آن ب ین فصل از آغاز دورۀ سیاه کمونست ها و یورش روس های اشغالگر حتی گاهیا

بریم،  آن شور و هیجانی که در گذشته ها پدیدارش می بود، نمی آفریند. از علت عمده اش گفته آمدیم و انگیزه های دیگر 
حاکم بودن مشکالت گوناگون و وضعیت نا مطلوب و نا  -ش بودیمبه استثنای مقاطع کوتاه و زود گذری که شاهد -آن

آرامی های کشور را می توان قلمداد کرد. مزید بر آنها عوامل دیگری را نیز می شود به آن افزود، نظیر دوری از دیار و 
 به سربردن در زندان و امثال آن...!

از اوضاع سیاسی و اجتماعی خود است و نوستالژی پدیده  در جستار قبلی اشاره کرده بودیم، شاعر همواره متأثر چنانکه
یی است که فرد را تحت شعاع قرار می دهد وهمچنان متذکر شدیم که نوستالژی به عنوان یکی از رفتار های ناخود آگاه 

رای احساس انسان، همواره بر محتوی و شیوۀ بیان شاعران، تأثیر فراوانی دارد. مسلماً این پدیده برای سخنورانی که دا
 قوی ترهستند، جدی تراست.

نیز به این باوراند که یکی از عوامل خلق نوستالژی شرایط نا به سامان اجتماعی، سیاسی،  علی سلیمی و فاروق نعمتی 
 احساس غربت و تنهایی، احساس درد و رنج می باشد.

محسوب می شوند که روان شان نسبت به  اکثر شاعران، از جمله شاعران کشور ما،  به دلیل داشتن طبعی حساس، افرادی
ست که با سروده های غمناک احساس شان را در ا هرشخص دیگر در برابر نامالئمات روزگار زود منقلب می شود؛ آنگاه

برابر اوضاع ناخوشایند زمانه با دریغ و درد منعکس می سازند. از همین دلیل می بینیم با ایجاد تحوالت سیاسی و حاالت 
در افغانستان، نظیر حاکمیت رژیم کمونستی و اشغال وطن توسط ارتش سرخ و متعاقب آن نا آرامی های تحمیلی نامیمون 

دراین مرز و بوم و ظهور پدیده های ثبات شکنی نظیر برآمدن طالبان و امثال آن...، همه چیز دستخوش دگرگونی و نا به  
ویل سال و آمد آمد بهار، که سوژه اصلی این جستار را تشکیل می سامانی گردید؛ ازآن جمله آیین استقبال از نوروز و  تح 

 دهد. 
چه برای آنانی که در وطن  -از این واقعیت هرگز نمی توان اغماض کرد که بهار در دوران اشغال روسها و نوکران شان 

ادی از آن با تاسف و تأل م توأم بود با تلخی ها و مرارت های فراوان که  شعرای با احساس زی -بودند و چه برای مهاجران 
 یاد کرده اند و تأثرات خویش را در قالب اشعاری به اسالیب مختلف ریخته اند. 

این نیز قابل تذکراست که گاهی حتی برخی از شاعران نظیر استاد خلیلی در ارتباط با همگونی طبیعت، تنها از" 
میخته با غم بی تسال و اندوه و اشک و خون و ماتم بود .  بهارخون" سخن نمی گفتند، بلکه تمام فصول سال از نظر آنها آ

 مانند شعر:" ابرالله بار و ای آفتاب" که شادروان استاد خلیلی درآن ها ابیاتی دارد بدین نهج:
 " از چه بارد جای برف از آسمان

 الله های داغدار  خونچکان
 دوستان کس دیده برف الله گون
 یا نگاه من گرفته رنگ خون
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 دراین شهر بزرگ نا شناسمن 
 سوختم در رنج های بی قیاس

 روز های برف در خون تر شدم
 سوزم از غم، گونۀ دیگر شدم 

 یادم آید کابل زیبای من 
 صندلی و حجرۀ تنهای من

 پایگاه ایمنی در صندلی است
 معنی همزیستی در صندلی است."
 (730 -) مثنوی » ابرالله بار وای آفتاب« ص                                                                      

 چنانچه می بینیم احساس نوستالژی دراین شتائیه نیز به وضوح چهره نمایانده است.
 

 جایگاه بهار در قصاید استاد خلیلی: 
 

 طوری که گفته شد، بهار در شعر شاعران جایگاه ویژه یی دارد. 
توجه به بهار، "به قدری نزد مردم ویژه شاعران اهمیت دارد که آغاز هر چیز را به بهار و شکوفایی و سبزینگی تشبیه 

 می کنند."
ت ما استاد خلیلی نیز به بیشترین اشعار شعرای گذشته در وصف بهار، به اسلوب قصیده انشاد شده است. سخنور پیشکسو

پیروی از ایشان، قصایدی در مورد بهار ارائه داده و طبع خویش را به سایر اسالیب شعری نظیرمثنوی، غزل، ترکیبات 
از عهدۀ آن بیرون آید. مسلماً این موفقیت، از است و با عالی ترین اسلوب و کمال موفقیت توانسته  است و...، نیز آزموده
 ت فوق العاده و استادی مرحوم خلیلی نمایندگی می کند.  برازندگی و مهار

د، بیشتر بهاریه های استاد در قالب قصیده انشاد شده که اینک به گونۀ مثال یاد آور می شویم از: همان گونه که اشاره ش
د بهار وطن" ) (، "یا 91( دیوان استاد خلیلی چاپ عرفان. " بهار البرز ومنظرۀ بلخ، )ص89قصیده" نالۀ خار کن"، ص ) 

(، " بهار وجوانی" )هدیه به یار عزیز وحبیب سخندان فاضل 141(، "بهار")ص126(، "بهار درجده" )ص107ص
 ( . 174شیرازی(، )ص

اینک قصایدی یاد آور می شویم که از بهار به طور ضمنی درآن ها اشاره شده. نظیر قصیدۀ: " عشق و پراگندگی" )ص 
ان" که استاد خلیلی آن را به یاد شهرک زیبای استالف، انشاد کرده. شهرکی که در  (، قصیده " قاصد جگر سوختگ148

(، قصیدۀ پاسخ به قصیدۀ آقای سید شمس الدین مجروح 159به خون و آتش کشیده شد.)ص 1362بمباردمان دشمن در سال 
(، قصیدۀ " درۀ زیبای 177 -، با مطلع: " رسید  نامۀجانبخش دلنواز به من/ ز پیشگاه ادیب مزاج دان سخن" ) ص

( قصیدۀ "وطن و درۀ زیبای مری" ) یکی از 189 -(، قصیدۀ " به حیدر نیسان شاعر افغان" ) ص179 -نورستان" )ص
(، قصیدۀ " پیام" ) پیام 220 -(، قصیدۀ معروف "آه نیمه شب" )ص 211-دره های معروف نزدیک اسالم آباد(، )ص 

 (. 224-دوستان(، )صمحمود غزنوی به مسلمانان پاکستان و هن
 
 بهارخون"، آیینۀ تمام نمای اندوه و ماتم: "
 

 -طوری که از نامش پیداست -اکنون می پردازیم به یکی از ترکیب بند های استاد که  " بهارخون " نام دارد. این سروده 
تصویری که استاد دراین سروده سراسر آغشته به خون است و هر بند این شعر، آمیخته با درد و اندوه عمیق...! درضمن 

 از بهار ارائه داده ، با تاثر رژف و نومیدی گسترده، مزج می باشد. 
تک واژه ها و واژه های ترکیبی یی که در » بهارخون« به کار رفته، می توان گفت آیینۀ تمام نمای درد و غم و ماتم  

ویش داغ"، " بوی مرگ"، " خاک شهیدان"، است. این واژه ها عبارت می باشند از: "خون"، جوشش خون..."،"ر
خیمۀ سیاه"،   "شهرستان ویران"، "غریو شیر"، آتش درنیستان"، "دود آه"، " تابوت گلگون..." ، " فغان"، "آتش وخون" ،"

" آوارگان"، "شهرسیاه"، "شهرسوگواران"، " ناله ماتم"، " ماتمسرا"، " نالۀ دردمندان"، " زندان"،" اشک"،  
"، "بهارخون" و ورود واژه های خون و یا خونین در پسوند کلماتی نظیر:"زمین"،"آسمان"،"اختران"، "کوه "خاطرپریشان

وصحرا"،" جگر"، "سینه"،" دل"، " نگه"،" چشم"، وهمچنان واژه هایی مثل "گورستان"، " مادر فرزند مرده"، " دختربی 
آتش"، " بند و زنجیر"، "شکستن"، " دریغ"،" درد"،"حال خان ومان"، " چشم خونبار"، "گلشن آتش زده"، "نقش خون"، " 

زار"، "بریدن"، " آهنگ ستمگاران"،" ایام مصیبت"،" شام غریبان"،" دلگیر"، "اخگر"، "زهر"،" غم"،" خار"، که ورود  
 این ها همه گویای سخن ماست. 
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به تعبیر دکتر رضا براهنی، "مرثیه  واژه ها وترکیب هایی که از مصادیق بارز نوستالژی محسوب می شوند که استاد   
 خوان وطن مردۀ خویش شده " و بهار مردۀ وطن خویش !  

که سراپای آن آغشته به خون وماتم می باشد واشک یتیمان و بیوه زنان است "بهار خون" از فصلی تصویر برداری شده 
 وآه ونالۀ دردمندان! 

" بازتابی از دریافت اصیل انسان آگاه"  -واصف باختری نگاشته  همانگونه که آقای -است که شعر را  همین خاطر از -
دانسته اند. " انسانی که لحظه هایی در برابر طبیعت و جامعه و نفس و ذات " انسان " درنگ می کند و به نظاره می 

 پردازد."
 اینک می پردازیم به گزیده یی از ابیات سرودۀ غم اندود و ماتمبار  » بهار خون «:

 مد بهار، اما نبینم گل به دامانتوطن! آ
 نیاید نغمۀ شادی ز مرغان غزلخوانت 

 به جای موج خون می جوشد از انهار خندانت
 به جای الله روید داغ از طرف بیابانت  
 نسیم امروز با بلبل حدیث عشق سرکرده
 مگر وقت سحر بگذشته از خاک شهیدانت 
 چه شد کز پرتو خورشید بوی مرگ می آید 

 م که تابیده به شهرستان ویرانتیقین دار
 غریو شیرمی آید به جای نغمۀ مرغان 
 مگر آتش زده صیاد ظالم در نیستانت

 سه بیت از بند دوم:  
 وطن! آن ابرتیره بر فضایت دود آه کیست؟ 
 درآن تابوت گلگون سرو قد کجکاله کیست؟ 
 فغانی می رسد از دور، اما کس نمی داند

 کودکان  بیگناه  کیستمیان  آتش و خون 
 درآن صحرا سیه خیمه است یا آوارگان جمع اند؟
 بگویید، ای مسلمانان که آن شهر سیاه کیست؟ 

 در بند سوم:  
 بهار آمد، دل خرم به شهر سوگواران  کو؟ 
 به شهر سوگواران آفتاب  گرم  خندان کو؟
 به هر جا بگذری، در گوش آید نالۀ ماتم

 دردمندان کو؟ که در ماتمسرا جز ناله های
 نسیم صبحدم زلف پریشان که را بوسد؟

 در آنجا جز پریشان خاطران دیگر پریشان کو؟
 بند چهارم:

 بهار امسال می آید به چشم ما سرا پا خون
 زمین خون، آسمان خون، اختران خون، کوه وصحرا خون

 دریغا گشته  از  دامان  مادر تا  به  گورستان 
 جگر خون، سینه خون، دل خون، نگه خون، چشم بینا خون

 مرا آن مادر فرزند مرده  یاد می آید
 که می آید به چشمش در بهار امسال دنیا  خون
 زند آن دختر بی خان و مان آتش به جان من 

 که ازهر چشم وی جاری است همچون موج دریا خون
 آن آتش زده گلشن، بهار امسال می بینددر

 که برخاکسترش صد گونه بسته نقش حمرا خون
 بند واپسین:

 وطن! نوروز  آید باز با  رایات  زرینش
 خرامد آفتاب از شرق با چتر بلورینش
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 چه دلگیراست شام ما غریبان در دیار دور
 به چشم ما بود اخگر به جای ماه و پروینش

 یاد  آریم هر لحظهشود نوشابه زهر ما چو 
 وطنداری که از خون پر بود جام سفالینش

 وطن! نوروز می آید، خلد در چشم ما چون خار
 گیاهش، گلبنش، سروش، بهارش، باغ و نسرینش.

 (1361) نوروز                                                                                                          

با مطالعۀ شعر باال می توان به این نتیجه دست یافت که ورود نوستالژیک در آثار اکثرشاعران، به دلیل داشتن روح 
ه در سرودۀ » بهارخون« شاهد ورود این پدیده می باشیم. اما از یست طبیعی. چنانکبت به دیگران امرعاطفی فراوان، نس

نگ از سوی آفرینندۀ آن است. جانب دیگر، در این شعر آنچه بیشتر توجه را به خود جلب می کند، ارائۀ تصویر، واژه و ر
مد ترین واژه ها را به خود ه مالحظه می شود در سروده یاد شده، عنصر"خون" وعنصر"ماتم وحسرت" پر بسا چنانک

 اختصاص داده اند. خصوصا  واژه » خون« که چندین بار درآن تکرارشده است.
دکتراحمد رضایی در مقالۀ تحقیقی خود تحت عنوان: " مقایسه و بررسی تصویر و توصیف درشعرمعاصر و کالسیک  

 ی و مهم می داند و ازآن جمله اینکه:فارسی...« در مورد ویژه گی های تصاویر در شعر رعایت چند نکته را جد
 " تصویر شاعرانه باید به همراه بار عاطفی باشد...

 تصاویر نباید گسسته و جدا ازهم باشند...
 از آنجا که شعر در تالش است عواطف را بیان کند، هرچه تصاویرعینی تر باشند، درالقای این مفاهیم موفق تراست."

 هم در این باب ارائه داده وآن اینست که: نویسندۀ مقاله نکتۀ پنجمی را 
تصویر باید دارای قدرت القایی فراوان و تعمیم دادن باشند. مثالً اگر ما واژۀ » خون« را ] واژه یی که در شعر" بهار 
خون" استاد خلیلی بسامد چشمگیرتری دارد[، در یک شعر بخوانیم، به سرعت از بسیاری مفاهیم وابسته به آن آگاه می 

 یم، به یاد زندگی، مرگ، درد، قربانی و نظایر آن می افتیم ."شو
مسلماً تصویری که در »بهار خون«، ارائه  شده، توأم با همین ویژه گی هاست. ضمن اینکه دارای بار عاطفی عمیق می 

 باشد. 
 " ریچاردز" در این مورد می گوید: 

عنوان واقعۀ ذهنی که به نحوۀ عجیبی با احساس ارتباط یافته "... آنچه تصویر را موثر می کند، بیشتر خصلت آن است. به 
 است تا وضوح آن."

ارائه دهندۀ تصویری از بهار است که   -که قسمتی از ابیات آن به بهار اختصاص یافته است -غزل " آتش به جان " نیز
 حسرت از آن می بارد و اندوه ازآن می خیزد.
ل و روان بودن خون از منقار آن و فرو افتادنش از آشیان شکوه دارد و از در این سروده شاعر از شکسته شدن پر بلب

"درد  آبشار" و "اشک باغبان" واز گلبنانی که هر برگ آن ها به خون رنگ شده و از فغان غنچه ها و...، می گوید که 
 اینک چند بیت آن  پیشکش می شود: 

 " پرشکسته، جای نغمه خون ز منقارش روان
 ی از آشیان افتاده بودنیم بسمل بلبل

 آبشار از درد در گلشن غریو افگنده بود
 در کنارش مردۀ سر روان افتاده بود

 در چمن بر جای باران صبحدم بر برگ گل
 قطره قطره اشک چشم باغبان افتاده  بود
 طرفه طوفان قیامت خیز بر جای نسیم
 نیمه شب در آشیان بلبالن افتاده بود

 ن شده هر برگ آنگلبنان دیدم به خون رنگی
 برلب هر غنچه در گلشن فغان افتاده بود."

 (270 -) غزل " آتش به جان" ص

 سرودۀ " بهار" با مطلع : 
 " دیرآمدی به کلبه ام ای بی وفا  بهار! 

 با یار آشنا نکند کس جفا بهار !  "
 (141صفحه  -)قصیده بهار
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هجرت است. در این شعر، وی به یاد و حسرت آن روز های خوب  از واپسین تراویده های فکری استاد خلیلی در دیار 
بهاری می افتد که در نورهان مقدم نوروز از شگوفه و گل به دامن بار داشت و از نسیم صبحگاهیش بوی جان فزای مهر 

 به مشام ها می بیخت و عشق آفرین بود و مژده ور و سوغات طرب به دیگران می بخشید:
 روز داشتی" در نورهان مقدم نو 

 تر دامن از  شکوفه و گل بارها بهار!
 با  باد بامداد تو می  بود بوی مهر

 عشق آفرین و مژده ور  وجان فزا بهار!"
 (141ص  -) قصیدۀ "بهار"

ابیات بعدی این شعر نیز آمیخته با حسرت است. حسرت آن روز هایی که به قول او نظاره شب بهاری اش در چهرۀ سپهر 
 جلوه گر می داشت.ملکوت خدا را 

 " نظاره شب تو به سیمای آسمان 
 می داشت جلوه گر ملکوت خدا بهار!"

 )همان(

 چنانچه مالحظه می گردد، بیت باال دارای روح عرفانی نیز می باشد.
 

 کار برد ادات بهاری در قالب یک اعتراض: 
باور" نام دارد که به مناسبت اهدای قرآن یکی از مثنوی هایی که در » شب های آوارگی« درج است، " داستانی دور از 

. عملی که از نظر همه  بود از سوی نمایندگانی از کشور مصر، به ببرک کارمل رئیس رژیم کمونستی وقت گفته شده
 مسلمانان از جمله استاد سخن خلیل هللا خلیلی، هرگز توجیه پذیرنیست. 

و دشمن آن است، چه معنی دارد و چرا چنین اقدام از سوی یک به این سخن: اهدای قرآن عظیم الشأن به ملحدی که منکر  
کشور اسالمی و آنهم از سوی هیأتی که در ترکیب آن عالمانی از االزهر نیز شامل اند،  صورت بگیرد؟ مگر مصر ازاین 

توحید را به   مطلع نیست که رژیم حاکم در افغانستان کمونست است و مخالف تمامی اساسات  اسالمی و همه آنانی که کلمه
 زبان جاری می سازند؟!

از نظر استاد خلیلی این عمل مصر بدان می ماند که از پرده گل، خاری سر زند و به جای نسیم مشکبار بهاری، هوای 
رنج زای سرما وزیدن گیرد و یا بدان ماند که به عوض نغمۀ دلنشین بلبل، صوت کریه زاغی به گوش آید  و این کامالً از  

 به دور است.  باور مردم
 ببینیم که استاد حسرت وتأ سف عمیقش را از این وضع چگونه باز تاب داده:

 " آری، از باور به دور است، دور 
 دیدن از خورشید، ظلمت جای نور

 سر زدن از پردۀ گل نیش خار
 رنج سرما دیدن از باد بهار

 آمدن وقت سحر از طرف باغ
 از گلوی بلبالن فریاد زاغ"

  (720 -) مثنوی " دور از باور                                                    
 پایان جستار:

سروده های استاد خلیلی آمیخته با رنگ و بوی نوستالژی است و به تعبیر دیگر، بیشترین بهاریه  دیده شد اکثر طوری که 
کایت تلفیق یافته که انگیزه های آن نیز  -های این سخنور توانا و درد آشنا با درد عمیق و اندوه تسال نا پذیر و حسرت و ش 

و آزردگی از محیط،  باالخص حاکمیت بی دینان آدمکش ناخرسندی از زمان  -طوری که در موارد متعدد یاد آور شدیم
 دراین کشور می باشد.

یم که درآن غزل " روزی " استاد مبادرت می کندر مراحل پایانی این جستار قرار داریم. در اینجا، به گزینش دو بیت، از 
را به پرتگاه یاس و سردادن  آمده است: شاعر به دلیل جدا افتادنش از آشیان خودش سخت اندهگین است. اندوهی که او

شکوه از هنگامۀ کون ومکان سوق داده. می توان گفت: این غزل یکی از یاس آمیز ترین و درد اندود ترین غزلیات 
 مندرج در دیوان استاد، این سخن پرداز نادره گوی به شمار می رود که مطلع آن چنین است:

 " شود خاموش آیا مشعل این اختران روزی 
 پاشد مگر هنگامۀ کون ومکان روزی"زهم  

 ( 309) غزل »روزی«                                                                                         

هم بیت منتسب به بهار در این سروده، بیتی که بازگو کنندۀ یکی از بزرگترین دغدغه های شاعر تلقی می شود. وآن  و این
 همانا جدا افتادن شاعر از آشیان یعنی وطنش می باشد: -گفته آمدیم چنانچه  -
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 " سرود صبح را دیگر نخواند مرغ در گلشن
 اگر بیند چو من خود را جدا از آشیان روزی"

 )همان(                                                                                           

ر صلح و ثبات و شادی همیشگی به این کشور و به امید آنکه مردم ما پس از این از سر بیچارگی تن به به امید آمدن بها 
آوارگی ندهند و از بستگان و یاران شان جدا نیفتند و به امید شکفتن غنچه های آرزوی درد خستگان در این دیار و به امید  

 خلیلی سا نموید: آنکه پس از این  هیچ شاعری از کمال یأس در این سرزمین،
 " بسی بارید سنگ فتنه  گردون بر در و بامم
 خدایا بشکند کی  شیشه های آسمان روزی."

 ) همان(.                                                                                                     

 بهاران سال سیزده نود و چهار خجسته باد.
 

................................ 
 :رویکردها

 دیوان استاد خلیلی، چاپ عرفان، -
 بررسی نوستالژی در شعر شاعران معاصر/ دکترشریفیان، -
 مقایسه و بررسی تصویر و توصیف و کالسیک/ دکتر احمد رضایی -

 مقالۀ ادبی" دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید"/ سایت تبیان، -
 عنصر"حسرت" در اندهیاد های شاعران معاصر،بررسی  -
 آنگاه که شاعران  بهاریه های حزن می سرودند/ محمد کاظم کاظمی، -

 بررسی پدیدۀ نوستالژی) غم غربت( در اشعار  ابن خفاجه، -
 بررسی نوستالژی آرمانشهر در اشعار شاعران معاصر/ دکترصادقی، دکترسید کاظم موسوی و آقاخانی بیژنی، -
 ستالژی، احساس دلتنگی وغم غربت/ مریم سمیعی.نو -

 
 
 

 
 
 

 
 

 توأمیت مفاهیم عرفانی

 مفهوم بهار با

 بهار، فصل شدن، فصل عشق وعرفان است 

 است    باران  نور    که  نازم     چشم  تو بهار  
 استاد حیدری  وجودی

 
ه این طوری ک، تلفیق بهار با عرفان است. گی بهاریه های سخنسرایان مؤمنیکی از ویژ     

خصوصیت، یعنی جلوه های عرفانی در بهار، در اشعار بهاری سنایی و مولوی و سعدی و حافظ و...، 
 فراوان به  نظر می خورد.  

 . بهار را ، می توان از سدۀ هفتم به بعد نمودار یافت توجه  نگاه های عرفانی نسبت به    

 سلوک راه هایی را برای ارتباط معنوی و جنبه و اثر اسالمی بر عرفان شُعرا با الگوپذیری از    
مضامین عرفانی بهار را ، در بهترین شکل در  ، کنند و با نگاه به طبیعت نزدیک شدن به خدا ، طی می

 بهار طبیعت به آنها هم » با برداشت اسطوره یی از انعکاس داده و می دهند و برخی از اشعار شان

 «. انسان رسیده اند

است. روح عرفانی در  سنایی غزنوی با وضاحت  بیشتری متبلور یت در بهاریه هایچنین خصوص    
 «آن عارف نامدار ، » در جنب وجوش بودن کائنات است بهاریه های سخنورانی نظیر

  یکی از قصاید خود چنین می فرماید: در این عارف بزرگ، 
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 باره جهان را آراست جهاندار دگر

 زمان راچو خلد برین کرد، زمین را و 

 آن لکلک گوید: لک الحمد، لک الشکر

 را دمان مار آن ایکرده من ۀتو طعم

 ! ه همی گوید: یا رازق رزاقچموسی

 روزی ده جانبخش تویی انسی و جان را

 زاغ از شغب بیهده بربندد منقار

 شاده به تسبیح زبان راکچون فاخته ب

 یگانهو ست ا پیوسته هما گوید: یکی

 هوا بر ورشان راتا در طرب آرد به 

 گنجشک بهاری صفت باری گوید

 انگیزد اشجار نوان را رکز بوم ب

 هر گوید هو صد بدمی سرخ کبوتر

 در گفتن هو دارد پیوسته لسان را

 چرغان به سر چنگ درآورده تذروان

 تسبیح شده از دهن مرغ مر آن را

 شارک چو موذن به سحر حلق گشاده

 اذان راآن ژولک و آن صعوه از آن داده 

 قادر قهار یآن کرکی گوید که: توی

 از مرگ همی قهر کنی مر حیوان را

 مرغابی سرخاب که در آب نشیند

 گوید که خدایی و سزایی تو جهان را

 در خوید چنین گوید کرک که: خدایا

 تو خالق خلقانی صد قرن قران را

 گویند تذروان که تو آنی که بدانی

 روان راروح و قوت و بیراز تن بی

 آن باز چنین گوید یارب تو نگهدار

 بر امت پیغمبر، ایمان و امان را

 آن کرکس با قوت گوید که به قدرت

 این کون و مکان راتو جبار نگهدار، 

 بنگر که عقاب از پس تسبیح چه گوید

 آراسته دارید مر این سیرت و سان را

 بلبل چه مذکر شده و قمری قاری

 و فغان را برداشته هر دو شغب و بانگ

 زان پیش که جانتان بستاند ملک الموت
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 را عنان بستانید شیطان ۀاز قبض

 مجدود بدینحال تو نزدیکتری زانک

 "پیریت به نهمار فرستاده خزان را

سنایی در یکی از قصاید دیگرش با مطلع: " باز متواری روان عشق صحرایی شدند / باز سر پوشیدگان 

 نگونه توصیف می کند:عقل سودایی شدند"، بهار را ای

 "تا به اکنون الئیان بودند خلقان چون ز عدل

 االیی شدند ،افزودند یک الف در ال در

 عالم پیر منافق تا مرقع پوش گشت

  خرقه پوشان الهی زیر یکتایی شدند."
بهاریه آن ها از جنب و جوش کائنات سخن رفته است. و" در  بهاریه هایی را که سنایی ارائه کرده، در

های مولوی مفاهیم عرفانی مثل رستاخیز طبیعت و تولد از درون مرگ با مفهوم بهار توأم می شود . در 
 اشعار موالنا، بهار پاسخی است به ندای حق در برپا کردن شادمانی."

 : خوانیم سرودۀ خداوندگار می درپاره یی از

 چشمۀ حیوان امیر یقین آنجاست آن جانان ، 

  بخشیدن اوتاند جان زنده و که باغ مرده شد
  آرد و گلبن سجود چو اندر گلستان آید، گل

  بر قند پیچاند چو در شکرستان آید، قصب
  خود را یوسف درختان همچو یعقوبان، بدیده  

 هجران صبر برهاند که هر مهجور را آخر ز

و زنده شدن   آموزه های قرآنی سروده شده ابیات  باال با الهام از ارشاد  الهی و می بینیم ، مفهوم   کهچنان

 . مرگ را در ذهن تداعی می کند از بعد

 : فاطمه راکعی « معتقد است » قلمدار ایرانی ، خانم همان گونه که،  "بهار "

 " خداوند است همه شاعران تجلی دوبارهء نظر از "

لبیک گفتن به ندای حق  " : جالل الدین محمد بلخی "موالنای بزرگوار دیدگاه به همین نحو » بهار« از
 : فرماید سرودهء دیگری می موالنا در ". هاست شادمانی برپا کردن در

     باغ ایاک نعبد است زمستان شعار"

 "بهار ایاک نستعین همه گویند در  

عرفان رفت،  بی مناسبت نخواهد بود از این نیز گفته آییم که در عالم عرفان  اکنون که سخن از بهار و
هم حس نوستالژیک زمینه یی برای بروز دارد و آن زمانی متحقق می گردد که به قول " مریم سمیعی" ، 
عارف خود را از اصل خویش جدا می بیند و دراین دنیای خاکی حس غربت می کند." مثالی که سمیعی 

 یت معروف حضرت موالنا است که می گوید: آورده ب
 " بشنو از نی چون حکایت می کند

 وز جدایی ها  شکایت می کند"
 موالنا می فرماید:

 این بهار نو ز بعد برگ ریز "
 هست برهان بر وجود رستخیز

 ها پیدا شود در بهاران راز
 هر چه خورده است این زمین رسوا شود
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 رازها را می کند حق آشکار
 "چون بخواهد ُرست، تخم بد مکار
 بدین دارد تا به تفکر روآرد و قالب ستایش بهار ، انسان را وا می در شیخ همام سعدی علیه الرحمه نیز

 : و بهتر باری تعالی دست یابد بیشتر وسیله به شناسایی

 نظر هوشیار  در برگ درختان سبز

 کردگار هرورقش دفتری است معرفت

مفاهیم عقالنی با وصف طبیعت به گونه یی بهار را می ستاید و از  گاه » با آمیختن ، نامدار این شاعر
 : «وهمچنان چشم انداز های بیرونی جهان را می نمایاند زوایای درونی ذهن

 مستند  بلبالن  و  درخت غنچه بر آورد "

 " بنشستند جهان جوان شد و یاران به عیش

 : حضرت سعدی) رح ( بدین نحو تبلور یافته است قصاید یکی از در مفهوم عرفانی بهار

 نهار و بامدادی که تفاوت نکند لیل

 بهار خوش بود دامن صحرا وتماشای

 برگلزار صومعه گو خیمه بزن صوفی از

 بیکار خانه بخفتی که نه وقت است که در

 است آفرینش همه تنبیه خداوند دل

 " ! اقرار خداوند دل ندارد که ندارد به

 : واقع می گوید در « سعدی » رحمت هللا علیه

و قدرت  طریق توجه به نعمت ها و آثار وجودی  شناخت خدا از استنتاج معنوی برای استخراج و"  
 . "الهی میسر است

شعر بسیاری  سروده های حضرت موالنا در طبیعت ، عالوه از دگرگونی در مفهوم تحویل سال و ایجاد
به قول » کرازی « :  عطار ، حافظ و... نیز به صورت عرفانی به کار رفته و: نظیراز شعرای متقدم 

زیبایی ها ،  شکوه بی مانند جهان در فصل بهار ، انگیزه یی نیرومند شده که ] آنها [ با دیدن این و زیبایی
 ". برسندزیبایی پروردگار  حقیقت دلنواز آفرینش را به یاد بیاورند و از زیبایی آفریده ها ، به

»تبیان«" در باب تلفیق بهاری با عرفان به  -نویسندۀ مقالۀ " دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید
 وسیله سعدی این گونه آورده است: 

" اما سعدی با مفاهیم عقالنی به گونه یی بهار را ستایش می کند که چشم انداز های بیرونی جهان را هم 
باغ و گلزار، پاسخ طبیعت بتوان لمس کرد. در شعر نوزایی و شکوفایی گل و گیاه و رقص و طرب 

 آفرینش الهی ."است به 

 : فرماید با حیات  مجدد طبیعت می خواجۀ شیراز )حافظ ( در اشاره و

 صبا مشک فشان خواهد شد نف س  باد

 شد  خواهد باره جوان عالم پیر دگر

 : و با این توضیح اضافه باید کرد

جهت نقطۀ اعتدال حرکت می کند ، شاعران  در به جانب روشنایی و همان طوری که طبیعت در بهار ”
 شد." فا خواهدآدمی به سمت خورشید  معنی حرکت کند ، شکو نیز معتقدند ، چنانچه دل

 : فرماید جامی رح می  موالنا عبدالرحمن

های طبیعت را می بینید ، همه این زیبایی ها در واقع نشانی از وجود  هرجا که جلوه یی از زیبایی "
این زیبایی هاست و هرکس این زیبایی ها را تحسین کند ، در واقع خالق آن را ستوده  خالق پروردگار و

 ." است
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غالم حیدر حیدری وجودی یکی از عرفای نامدار معاصر کشور است. او را نیز سروده یی است استاد 
 بهاری که با عرفان تلفیق یافته که اینک چند بیت آن را در اینجا نقل می نماییم:

 عرفان است بهار، فصل شدن، فصل عشق و
 بهار چشم تو نازم که نور باران است

 یات به تار و پود نباتات، در زمین ح
 بهار، جلوۀ رنگین آب حیوان است

 ست بهار، رایت سبز آزادی

 بهار، نور حضور پیام قرآن است
 عشق دمساز بهار، بالش عشق است و

 بهار، رویش گنجینه های پنهان است
 نو بخشد به جسم کهنۀ ایام جان  

 بهار، شاعر رنگین سرود دوران است.
 دارد از بهار که آگنده از شمیم عرفان است: یاستاد متین اندخویی نیز ابیات

 همه از چشم تر دارد  بهار فیض رحمت بر
 آستین پر یکسر از نقد گهر دارد بهار

 سبزه می روید زبان بکشوده بر اوراد حق
 بر دارد بهار بوم و جلوه یی از معرفت در

بیداری طبیعت از خواب گران که بهار از نظر استاد خلیلی نماد نو شدن در زندگی و طبیعت است و 
 مظهری از لطف خداوند است.

از دیدگاه استاد " طبیعت یکی از  نشانه های فضل و کرم آفریدگار است. نشانه هایی که سرشار از درس 
 عبرت می باشد."

 او، برای اثبات گفته هایش استنباط می کرد:
آمده است: »آن کس که  )صلی هللا علیه وسلم ( اسالم گرامیطبیعت بهاري، آنگونه كه در تعبیر پیامبر " 

راستین و صفا  ۀغافل ترین مردمان است،« صفح به وضع دیگر آگاه نشود، از با تغییر دنیا از وضعی
عبرت و موجب پند آموزي براي انسان مي گردد. به قول سعدي: »برگ درختان  ۀدهنده است كه مای

معرفت كردگار« در هر برگ سبز و زرین درختان بهاري  ورقش دفتري است سبز در نظر هوشیار/ هر
 .نشست  به تماشا  مي توان وجود خدا را

 
 

1388        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 بادا چو نو بهار،دل ما شکوفه بار!                             

تکانی دلها ، دلی که به قول حضرت سعدی پویایی است و خواستار خانه  و حرکت سازندگی و نماد تحول و بهار   
 ! کینه کس" آن نگنجد در بس و  است و  یار مهر :"...خانۀ

 انسان را به این مظهر زیبایی  که » موجب تغییر در زندگی انسان ها می شود و نگاه بهار آیینه دار جلوۀ ارزشمندی است

 باز می کند."  – که در واقع طبیعت است –

 دارد که بهار بهترین فرصت برای ارتباط و پیوند معنوی با پروردگار  عالمیان است . به واثق بر این انسان مومن اعتقاد   

او را   طلبد تا دل و دیدۀ من از صدق قلب از خداوند میؤت تولد می شود ، مهمان نحوی که در این فصل شکوهبار، طبیع
 . نیز متحول فرماید و در جهت برترین نیکی ها هدایتش بنماید

 یکی از این خواست ها، در قالب دعاییه یی است که به زبان عربی ارائه شده:
 یا مقلب القلوب واالبصار 

 ویا مدبراللیل والنهار
 یا محول الحول واالحوال 
 حول حالنا الی احسن الحال

ص ایران، با  طلوع این دعا یکی از آیین های  پذیرفته شده یی است که در خانواده و محافل برخی از  کشور ها باالخ 
 صبح اول نوروز یا تحویل سال بدان پرداخته می شود. 

 آیینی که رنگ سنت به خود اختیار کرده که به زبان و هم در مکاتبات بهاری به آن تمسک می جویند. 
در کشور ما و هم کشور همسایه غربی ما ) ایران( معمول است که برای تزیین وهم  تیمن، دعای یاد شده را در صفحۀ 

 شمسی می گنجانند.  -آغازین تقویم هجری 
هرچند پژوهشگران دعاییه یاد شده را استوار بر موازین و یا سند دینی نمی دانند؛ معهذا مفاهیمی که در محتوای این دعا 

ته است، خواسته هایی است از آفریدگار هستی و تدبیر کننده کائنات به عمل می آید که نمی توان آن  را به  کارگه نهف
 رنگ آمیزی بدعت و یا نا پسندی در افگند و به رنگ دیگرش در آورد. 

سپری شدن زمستان و  برخی، دعا کردن در وقت تحویل سال را به خاطر آن نیک و اقدام به  آن را مهم  می دانند که با 
د، به همان تناسب الزم می افتد ورود فصل بهار، طبیعت از حالت مردگی برآمده به سمت شادابی و سرسبزی روی می نه

ما نیز از چنین حالت یعنی حالت رکود و سکون به در آییم. و چه بهتر چنین تحرک گرایی توأم باشد با طلبیدن   که
که دگرگون کنندۀ همه چیز است .ذاتی که تنها اوست که بنده را به نیکو ترین حالت قرار  استطاعت و توانایی از خدا. ذاتی

مهربانی  می دهد و آن حالت عبارت می باشد از اصالح قلب. نعمت عظیمی که نشانه های اصالحش: داشتن رحم است و
 و فراوانی اشک و "هراس از شب نخستینی که در قبر گذاشته می شود".  

 تحویل سال عبارت می باشد از:آغاز جمله 
 االبصار" !  یا مقلب القلوب و

 قلب و بصیرت قلبی از مولفه  های مهم معنوی در مسیر کمال انسان می باشد. 
 هم  به  سوی بدی و زشتی. در ارتباط با این دعا می توان گفت که : قلب می تواند هم به سمت خوبی تغییر جهت دهد و

 سخ به این پرسش که کدام چیز ها می تواند در برگیرندۀ حاالت خوب قلب به شمار آیند؟حاال بیاییم به ارائه پا 
پاسخ: حالت های خوب قلب عبارت می باشند از: قلب سلیم و پاک، قلب مطمئنه، طوری که قرآن می فرماید:  » همانا دل 

 ها با یاد  خدا آرام می گیرند.«  و صفت سوم " قلب نورانی"، خوانده شده.
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 رسول اکرم ) صلی هللا علیه وسلم ( در مورد شرح صدر پرسیده شد که چیست؟  از
 ایشان فرمودند:

 " نوری است که خداوند در قلب مؤمن قرار می دهد و به وسیلۀ آن سینه اش وسعت می یابد."
حاالت قلب انسان  در جایی آمده است، توبه از گناه و انجام عبادت و یاد مرگ و تالوت قرآن عظیم الشان در بهتر شدن

 کند.می نقش بازی 
مانند زنگار زدن آهنی که به آب برسد." گفته شد:   ،پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم فرموده اند: " دل ها زنگار می بندند

"جالی این گونه قلب ها به چه وسیله یی ممکن است؟" ]پیامبراکرم[ فرمودند: " زیاد یاد کردن مرگ و تالوت قرآن عظیم 
 لشان."ا

گذشته در  گرفتن درس عبرت از بهار، الزمه بهاری شدن و متحول شدن انسان است و بررسی و محاسبه کردن اعمال
 با نو شدن طبیعت از صمیم قلب ندا در دهیم: کهیک سال. لذا بر ماست 

 الی احسن الحال." حول حالنا  -یا محول الحول واالحوال! -یا مدبراللیل والنهار!  -" یا مقلب القلوب واالبصار!
یعنی: " ای قلب کنندۀ قلب ها وچشم ها! و ای تدبیرکنندۀ شب و روز! ای متحول کنندۀ حاالت! حاالت ما را به بهترین 

 حالت متحول کن."
 حاالت زشت و نا پسندیدۀ قلب هم انواع مختلفی دارد که نخستینش قساوت است.  

 داوند به وجود می آید. همانگونه که قرآن می  فرماید:قساوت قلب همراه با بی تفاوتی نسبت به احکام خ 
 سخت گردانیدیم.(را " وجعلنا قلوبهم  قاسیه" ) دل های شان 

 ه گفته اند: " شر العمی عمی القلب" ) بد ترین کوری، کوری قلب است.( کبد   قلب، کور شدن آن است. چنان دومین حالت
 فرماید:سوم: انحراف قلب است. چنانچه قرآن کریم می 

" فلما زاغوا ازاغ هللا قلوبهم" یعنی:) باز چون از حق روی گردانیدند، خدا هم دل های بی نور شان را از سعادت و اقبال 
 بگردانید.(

 چهارم: مریض شدن قلب است که قرآن کریم در این مورد می فرماید:
 " فی قلوبهم مرض" ) دل های آنها ) منافقین( بیمار است. ( 

 الت باید گفت که قلب مرده است. در همچو حا 
بی مناسبت نخواهد تا مطلبی که در پیوند به دعای تحویل سال، در مقالۀ تحقیقی یکتن از نویسندگان کشور: )سید  

داشته باشیم:  جعفرعادلي حسینی( تحت عنوان " نوروز از دیدگاه اسالم" آمده، نیز اشاره یی  

 وی در جایی می نویسد:
  :کرد خالصه توان می ذیل امور در را زنورو ورد  ها، ورد بزرگترین دعا، این در درنگ " با 

 ، تغییر برای تالش اول: 
 فرماید: پیامبر )صلی هللا علیه وسلم ( می که آنگونه است، شده  نفی شدت به  تحول و تغییر به  ندادن تن و ماندن یکسان

 است".  کرده ضرر و  است  مغبون او  باشد، یکسان روزش دو  هر کس  "
 ، بهتر راه انتخاب دوم : 

 مورد است، بدتر قبل روز از فردای شان که آنانی لذا است.  شدن نیکو و بهتر راه گزینش مهمترین تغییر، به  دادن تن از پس

 فرماید: اکرم ) صلی هللا علیه وسلم ( می رسول که  همانگونه  بود؛ خواهند شماتت
 است".  شده لعنت باشد، امروزش از بدتر فردایش کسی که  "هر

 خوبی ها، به  بدی ها  تبدیل سوم :  
 آدمی برای قرآن کریم که یی شیوه  هاست؛ خطا  جبران و خوبی ها  به بدی ها  تبدیل ، تغییر نوع ترین کامل و زیبا ترین

 آید". اصالح به و  کند  توبه  کردنش ستم  از بعد "  که آن است؛ ساخته ترسیم
تنها طوطی وار به جاری کردن  – خواندن دعای تحویل سالهدف از  با توجه به آنچه اشاره کردیم، می بایست افزود که:

دادن و با خدا بودن و در همه حاالت یاد او کردن و به   بر زبان ها نیست ، بلکه خود را عمالً مصداق آن قرار آن دعا،
 برای بنده گان خودتوانا و پیامبرگرامیش گردن نهادن است ، تا حضرتش شرایط  بهتری را  فرموده های  آن ذات  یگانه و 

 . فرماید مصایبی نظیر خشکسالی و بد امنی و مشکالت گوناگون دیگر را ، از کشور دور مهیا سازد و

متقاباًل  اعتقاد راسخ دارد كه استغفار و ترك  گناه باعث  توسعه مادی و عمران و آبادی و زیرا مومن واقعی به این مسأله   
با این شاخص بسیاری از كسانی كه چون  . گران عامل فقر و فالكت و بدبختی می گرددهرگونه نا فرمانی خدا و ظلم به دی

 متعدد هستند، اعمال و رفتار خود را بازنگری كرده  و بانســخۀ شفابخش هایمی نگرند در زندگی  مادی دچار گرفتاری 

و اقسام  گونان با آنها  نسان ها به انواعقرآنكریم و هدایات گهربار پیامبرعظیم از بیماری فقر و فالكت و مشکالتی که ا
 .دست و پنجه نرم می نمایند، نجات یابند
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 " مبارکۀ رعد می فرماید: ( سورۀ11قرآن کریم در آیه )   
   ."كه خویشتن را تغییر دهند دهد، مگر اینخداوند سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر نمی  
میان اعمال انسان و نظام تكوینی زندگی او ارتباط و پیوند نزدیكی  » دردهد که گواهی می   آیت متبرکه فوق و امثال آن 

هرگاه فاسد  ها می شود و بر اصول فطرت و قوانین آفرینش گام بر دارند ، بركات الهی شامل حال آن وجود دارد ، كه اگر
 شوند ، زندگی آن ها به فساد می گراید."

گی گرفته نشد، مگر به واسطۀ گناهانی كه انجام دادند. زیرا خداوند هرگز نعمت زند آری !" هیچ ملتی از آغوش ناز و   
صدق نیت به پیشگاه خدا تضرع كنند  ها با  ها و سلب نعمت  دارد. هرگاه مردم در موقع نزول بالگانش ستم روا نمی دبن به

از دست شان رفته به را که درخواست جبران نمایند ، مسلماً آن چه  خدا ، از او مهر های پر از اشتیاق و آگنده ازو با دل 
 ."كندها اصالح میرا برای آن ه ییهرگونه مفسد گرداند وآنها باز می

 به قول شاعر:
 " شکر نعمت نعمتت افزون کند 
 کفر نعمت از کفت بیرون کند. " 

سلم" آله و( آمده است ، رسول ا کرم "صلی هللا علیه وبخاری و مسلم )رحمهم ا هلل ن:حدیث مبارکی به روایت  اماما در    
 :  اند فرموده

 غنای شما مانند گذشتگان و ناتوانی شما بیم و اندیشه ندارم ، لیکن می ترسم که دارایی و به خدا سوگند که از ناداری "

که پیشینیانِّ شما را   نتیجه همان طوریآنگاه مانند آنها در محبت آن از همدیگر سبقت جویید و در  شما وسعت یابد و
 "  . هالک ساخت ، شما را نیز محو و نابود کند

اندوزی و سبقت جویی در جمع مال و ثروت به وسیلۀ عده یی ) قطع نظر از این که  با دریغ باید گفت که : مظاهر زر   
 ! خته استآید ، چگونه به آن دست یافته اند ! ( آنها را سخت مغرور و بی باک سا  گفته

عروج و فرود موقعیت  اقتصادی و زندگی فقیر  فقر و غنا و ثروت ، و به عبارۀ دیگر حتی جمعی به این باورند : تفاوت   
از آنها ) که ادعا می شود   در کشور، بدبختانه چنان اوج گرفته که به دلیل مورد سوال بودن درآمد و عواید عده یی و غنی

سامان کشور فراهم آمده است ( باعث  خلق عقدۀ شدید برای تهیدستان ، خصوصاً مامورین بیچاره  با استفاده از شرایط نا به
  . شان به هیچ وجه تکافوی  زندگی آنها را نمی کند یی شده که در آمد ماهیانۀ

عادالنه و امتیازات یکی از عوامل جدی گسترش ویروس فساد در بدنۀ ادارات  دولتی کشور، وجود چنین تفاوت های غیر  
موجه است. مثالً یکی، که گویا جناب شان از غرب و یا اروپا برگشته اند! بال فاصله به امتیازات بلندی نظیر دریافت   غیر

در  راه خدمت به  دست می یابند! در مقابل یکی را می بینی که تمام عمر خود را ) بلند ترین امتیاز مادی(  " سوپرسکیل"
، معاشی در یافت می دارد که کفایت  زندگی ده روزه است و موی خود را عقب میز اداره سفید ساخته وطن سپری کرده

 اش را هم در یک ماه نمی کند؛ پس چگونه ممکن است فساد و رشوه از اثر عقده در ادارات اوج نگیرد؟
، چنان  شان های هنگفت و سرشار ثروتکم سرمایۀ غیر قابل حساب و که متاسفانه ترا در این جمع زرمدارانی هم هستند  

شان کسی از فقر و  غفلت را در چشمان آنان افگنده است که هرگاه در د ور و ب ر دوری از احساس و پروایی و پردۀ بی
 ! گرسنگی جان بسپارد ، از آن اطالعی کسب نمی فرمایند

  : لیه وسلم « فرموده اندهللا ع در حالی که پیامبر گرامی » صلی   
 گرسنه و خودش سیر باشد." من کامل نیست کسی که همسایه اش در پهلوی او ؤ"م

خود را  نیز هستند : تا دل از وجود بدی ها ، کینه ها و پلیدی ها تکانده نشود ، ساحت  درونی من به این باورؤبندگان م   
 .برای حضور  حق مساعد نمی سازد

مقابله و معارضه با معاصی باشد و به قولی » به سمت اهورایی شدن در حرکت  خواست و ارادۀ انسان برایهرگاه    
خورشیدی ( » نماد  –! بناًء بهار و برگشت سال )هجری  روز از طبیعت وجود  انسان نیز بهار گل می کند بیفتد « ، آن

 اندیشۀ اهورایی و حرکت از تاریکی به روشنایی است.«

بهارانه عمل کردن را در فکر و دل و دماغ خویش نهادینه می سازد ، تا هر لحظه   ان خوب شعار  بهارگونه شدن و انس   
 . زندگی او ، تحول آفرین باشد یی از

بیاییم با شروع سال نو برنامه هایی را برای زندگی خود تدوین کنیم که  خدا پسندانه باشد. برنامه یی که تفاوت های غیر 
 در آن به مشاهده نرسد و تمامی کار های ما بر مبنای رضای الهی استوار و تنظیم گردد.عادالنه 

 . استقبال کنیم که شایستۀ پذیرایی را دارا می باشد ما باید از بهار به گونه یی   

همانا  که-گی های ناکار آمد راسبزکاری کنیم و همچون طبیعت کهنبیندیشیم و چون بهار،  به این مفهوم : بهارگونه   
 :  قرار بگیریم که می گفت قول  شاعری  بیرون بریزیم و به مصداق    -کردار زشت و اندیشه های ناپسند و نا روا است 

 در ذهن آفرید و احساس پر کشیدن یک پرنده را ،که در اوج آسمان بال و پر می کشاید." "بایست احساس بودن یک باغ را
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 -است آمیخته با چنین زیبایی ها  که کلماتی – ا آن سخنور احساسمند ، هدیۀ خامۀ او راهمنوایی ، ب عنوان همصدایی و به 
 : به زمزمه می نشینیم

 دمیدن احساس باغ دارم ، احساس نو " 

 پرکشیدن  احساس یک پرنده ، در اوج   

 بودن در زیر بال هایم گرمای زنده   

 پریدن چون زنجره به طیف تیراژه یی   

 عشقم سبز منتهای حیرت ، دستاندر    

 دریدن انگشت ها به کار جامه به تن   

 و برکه  من عمراین زمینم ، آغاز برگ   

 رسیدن در گردش نگاهی ، از تو به تو   

 باز گردان ای چشم ناز گردان ، چشم تو   

 "  سر دویدن ما به از تو به یک اشاره ، از   

 : زاییماف و در واپسین گفتار  این بخش می   

 !  باشد که رضایت آفر یننده اش در آن مضمر است پذیرایی ما از بهار به گونه یی -   

 و دعا کنیم:
 " ما را پر از شکوفه کند خالق بهار".

شکوفه های آگنده از بوی دالویز شادمانی، شکوفه های مهربانی، شکوفه های آرامش خاطر و شکوفه های پاکی و 
 صفایی.

 
 
 

 
 
 

 
 

 بهانۀ پرپرشدن آالله یی با دست جهل، در"شاه دو شمشیره" به 

فغان زین بی بهاری نوبهارم را چرا                                                             
 کشتند؟*

 

 دمي كه پیكر باغ و دشت و قامت كوهسار، با به تن كردن طیلسان سبز به جلوه مي پردازد...، 

 ، ..انگیزي حامل مژده یي براي بهتر و گوارا شدن طبیعت به وزیدن مي آغازد.وقتي كه نسیم دل 

 ، ...زماني كه "پوستۀ سرد خاك، پلكهایش را به میزباني گل ها بر مي كشاید" 

 آنگاه كه چكاوك ها همصدا با بلبل هاي خوش آوا و قمریان نغمه سرا، سرود هاي فرحبخشي سر مي دهند...،  

در لحظه هایي كه سخاوت سپهر "در نگاه مهربان خورشید و زمزمۀ نرم صبا، در گوش ها قصه هاي شیرین و 
 ...، "دلنواز رستن و بالیدن و عطر افشاندن را باز مي خواند

 ها" آگنده مي شود...،    پهنۀ هستي از نجواي "خلوت گرم كبوترهاي مست" و یا "نغمات شوق پرستوآواني كه 

ترین فصل سال، آن هم از پي تهاجم سپاه سردي و لشكر بیدادگر زمستان بر گوش ها مي چكد و  مژدة ورود زیبا
از ره رسیده  -كه رسیدنش را لحظه شماري مي كردند -همهمه و شوري به راه مي افتد كه اینك بهار یا موسم گوارایي 

 است.  

شادي فرا مي خواند و براي برافگندن  بهاري كه خصوصیت بارز او و نظارة جلوۀ بُهجت زایش، دل ها را براي
 رداي آالم و تأثر از دوش و به قول "مشیري" شكستن شیشۀ غم با سنگ، وا مي دارد...، 

 در مي دهد:    آنگاه، به گفتة این سخنور شیرین كار، خطاب به دل ندا  
 " اي دریغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسیم 

 اي دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب 
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 .".. ي دریغ از ما، اگر كامي نگیریم از بهار  ا 

 اكنون پرسش اینجاست:  

 آیا با چنین ویژه گي هایي كه برشمرده شد، بهاري داشتیم و یا به استقبال چنین بهاري شتافته ایم؟ 

 پاسخ این خواهد بود:  

 علي الظاهر، آري!  

ها خزان تباهي، به دیار آغشته به خون باز آرد، همچنان "گل هاي سرخ" از آغوش این خاك  لو صد زیرا؛ طبیعت و
 خون آلود برخواهد دمید. اما براي آمدن چنین بهار، دل ما براي طرب نمي رقصید، بلكه "خلیلي" آسا برایش مي گفتیم: 

 "گوئید به نوروز كه امسال نیاید
 در كشور ماتمزدگان ره نكشاید."

 ه گونۀ موئیدن "الف ـ سایه" از دست بهار كه وانمود مي ساخت:  درست ب 

هر نسیمش بوي خون است"، "قمري ها به گوشه هایي خزیده اند" و نرگس ها سر در گریبان  بهار آمده، ولي "در
 كشیده اند...  

 آري! اینجا، نه مطربان را سرودي است و نه قمریان را درودي!  

 به سان وي غمگینانه مویه مي كرد:      استاد خلیلي نیز 
 شادي نسراید   ۀ "بلبل به چمن نغم 

 ماتمزدگان را لب پرخنده نشاید."

خون بیرون تراود،  بناًء دیاري كه كسوت سیاه غم بر تن داشته باشد، و از دشتي كه به جاي عطر دالویز نشاط، بوي 
مسلماً از آن صحرا "اهریمن" عبور كرده است كه "گامش ضربۀ هول و وحشت" را به صدا در مي آورد و یا  اژدهایي 

 كه "نفس هاي تند و زهر آگینش" تنها "دود بر روي دود" مي افزاید. 

ي ها و رنج و آالم زمستان پس چگونه مي شود از آمدن بهار شادمان شد و چگونه مي توان چنین بهار را از سخت
 فرق نهاد؟ و چگونه مي شود با استاد خلیلي در آستانة تحویل سال و آمدن بهاران، همنوا نشد: 

 "گلگون كفنان را چه بهار و چه زمستان 
 خونین جگران را چه بیابان چه گلستان

 در كشور آتش زده، در خانۀ ویران 
 كس نیست زند بوسه به رخسار یتیمان 

 نیست كه دوزد به تن مرده كفن وايكس  
 اي واي وطن واي!"               

بهار، زماني نشاط آور است و توصیف كردني كه جلوۀ شاهد "مهرورزي" را، "رفاه" و "آرامش" را و "خاطر 
در عهد  را به تماشا بنشینند. چنین بهار را استاد خلیلي،سایر مظاهر خوبی  و"صمیمیت" وجمعي" و "صداقت" و "پاكي" 

چنانچه بعد از حاكمیت اختناق و ظلم و تجاوز و مصیبت هاي ویرانگر دیگر، در حسرت آن  . پارین تا حدودي شاهد بوده
 روزهاي خوب اینگونه مي گریست:  
 "بهار مهربان چون مادرم بود 
 چمن گهواره، گلها بسترم بود" 

اند به خواست شاعران ما پاسخ بیفشاند و آرزو هاي آنان  اما بهاران زمان حاكمیت اهریمن هاي اژدها كردار، چگونه مي تو 
 را برآورده گرداند و یا بتواند: "كابوس هاي رنج شان" را "با خود ببرد" و "یخچاله سیاه روان شان را فرو بشكند؟" 

 آري! شاعران ما در چنین شرایط هرگز نمي توانستند و یا رغبت نشان نمي دادند كه بگویند:  
 ار!  "باز آي اي به 

 اینجاست باغ مرده یي در انتظار تو.  
 سر گشته زي كرانه كالغان هراسناك."  

 بهار روح افزا زماني سزاوار توصیف و فراخواندن است كه مصداق این بیت استاد خلیلي باشد: 
 "نه ز آشوب جهان صوت و صدایي 

 نه از شور حوادث ماجرایي " 

 اما بهاران این دیار كه سال هاست ما شاهد آمد و شدش مي باشیم، مصداق بیت دیگر استاد است كه:  
 "در این بهار در خرمي چنان بستند 
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 كه راه خنده به گل هاي بوستان بستند"

 چنیني همآهنگ با شبگیر پوالدیان باید گفت:  پس در فصلي این

   " "بهار ناشده بهتر! 

نون به "پرنده گفت به باغ" ـ كه پرنده نمادي از انسان آزادي جوي است و باغ سمبولي از آري، شبگیر در شعري مع
 هاي آن را با هم مي خوانیم:  میهن اسیرـ تمثیل زیبایي دارد كه فراز

 " پرنده گفت به باغ: 
 تو ریشه در لجن غصه كاشته یي!    -

 و آبیار تو مرداب بي سرانجامیست. 
 من آشیانه خرابم،  
 شكسته بال ترینم،  

 كجاست شاخة سبزت كه آشیانه گزینم؟  
 و باغ ساكت و سرد، 

 به زیر نعش گیاهان كه زنده زنده ـ  
 مي پوسید؛"                                    

 زمزمه كرد: 
  -نه آشیانِّ تو برباد گشته است   -" 

 من از ریشه خاك شده ست، تبار سبز  
 بهار رویش من اشك هاي پاك شده ست! "

بهاراني چگونه مي توان گل عرض تهنیت و شادماني را بر لب رویاند و سخن از رفتن زمستان بهار یا در چنین 
ه، نظیر زمستان انسان کشی های وحشیانه و جانورانگفت: زیرا زمستان  غم، زمستان  بدبختي ها، زمستان فتنه و فساد، 

کشته شدن دخت  مظلومی به نام » فرخنده« درکابل ) یک روز قبل رسیدن نوروز، دختر بیچاره یی که آراسته با زیور 
ایمان و حجاب اسالمی بود و یا نظیر تیرباران شدن فرماندهان نامداری از زادگاه راقم که به روز دوم حمل امسال در 

شهادت مظلومانۀ تعدادی از مسافرین در  ار زندگی شان مظلومانه پرپر شد ودولت آباد فاریاب، به مسیرراه اندخوی و
ل به مسیرشاهراه میدان وردک به دست وحشیان گرگ کردار و انفجار موتر حامل مواد انفجاری در ده بوری شهر کاب

وصف شگفتن گل  با مجروح شدن تعداد زیادی از مردم ملکی گردید و...،  منجر به شهادت و روز به چهارم  حمل، که
سایر درد  بر بیوطنی و مهجور از عزت وکرامتی وهاي رنگارنگ طبیعت هر روز به نحوي بیداد مي كند، هرگاه 

 برگویي: "بهاران تبریك"! حق دارد كه بگوید: ، در آغازین روزهاي بهاري یا تعویض سالکشیدگان 
 " دریغا زین کاری که به نوروزم چه بد کردند  
 فغان زین بی بهاری نوبهارم را چرا کشتند؟ " 

 مگر نمی بینی:
 "تن سبز دیارم را زمستان پوش خون کردند 
 گل سرخ مزارم را به  محراب دعا کشتند

 فروغ اختران را با دهان تار بلعیدند 
 عروس ماه را ، در چالۀ تاریکنا کشتند 

 را ، در حصار باغ در بستندنسیم گلفشان  
 صفیر بلبالن را برسپیدار صدا کشتند 

 به قتل عام گلها چون تگرگ سرخ باریدند 
 به باران گلوله مایۀ نشو ونما کشتند 
 اال ای اللۀ خونین قبایی پرپر بر باد 

 شهیدی کین چنینت پرپر و خونین قبا کشتند
 مگر آن گوسفند مسلخ تاریخ تکراریم ؟ 

 گردونۀ وحشت  به تسلیم و رضا کشتند." که بر  

حال بیاییم از بهار دیگري گفته آییم؛ از روزگار كنوني، و بپرسیم: آیا بهار به دیار خونبار ما پا نهاده است؟ یعني ما 
بهاري شده ایم؟ كوله بار جهل زمستاني و سیه كاري هاي خزاني را از دوش به دور افگنده ایم؟ مظاهر بهاري چه قدر در  
ما و دل هاي ما شگفته است؟ چه مقدار جوانه هاي انقالب بر شاخسار وجود ما لبخند زده است؟ "ما در كجاي بهار ایستاده 

 ایم؟" و...، مگر این صداي مردم دردمند ما از مشاهدة وضع دردناك وخونباركنوني نیست كه هر لحظه همي مویند:  
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 "هر لحظه دلم نذر پرافشاني آهي است 
 "   اجزاي هوایي است ورق هاي كتابم؟ 

مسلماً پاسخ جز این نخواهد بود كه آري و به قول فریدون مشیري: "ما كه دل هاي مان زمستان است" هرگز نخواسته ایم  
درسي از بهار بیاموزیم و از خاصیت زمستاني بپرهیزیم و گرد سنگین غفلت، فتنه آفریني، غم گستري و مصیبت افزایي براي  

 را از چهرة دل بشوئیم و یا برف ناهمدلي و خیانت و جنایت و مردم آزاري را از بام ضمیر و اندیشة خود بروبیم:    دیگران 
 "كشوري سرخ به خون شد ز سیه كاري ما 
 هوس و قدرت و در بار همان است كه بود"

 . شده استر نان زرهاي باد آورده، پدیدایعني هیچ تغییري براي ارباب قدرت و اصحاب نعمت و دارندگ

و با سقوط حاكمیت هاي جهل، است در حالي كه مصایب چندین دهة حاكم در كشور، همه مردم ما را خسته ساخته 
ترور، اختناق و ظلم و بیداد با هر نام و عنواني كه آمدند و رفتند، در انتظار آمدن روزهاي بهتري بودند. در انتظار 

یي بهاران، در انتظار آمدن روزهاي عاري از كینه و كدورت و زشتي و  روزهاي پر از صفا و صمیمیت به سان زیبا 
م حتي مي توانیم پلشتي و فساد و فتنه...، اما نه عبرتي از آن همه بدبختي هاي حاكم در كشور و مردم فرا گرفته اند و نه ه

صفحه یي كه از تقویم زمان ورق مي براي بهتر شدن حاالت بد و غمزاي خود، در دل بباالنیم. بل، هر امید تازه یي 
خورد، شاهد مصایب گوناگون دیگري مي شویم. ناظر خون ریزي ها و آدمكشي ها از یكسو و گسترش فساد و بحران 
انسانیت و بد اخالقي و...، از سوي دیگر! نه "پیام روشني از باران" مي شنویم، و نه هم پرواز كبوتر سفید بال صلح را به 

بهتر زیستن را مي شنویم و نه هم نغمة دلنواز  گوش مي آید و نه هم الحان باربد نه حدیث عشق و مهر به فضا مي نگریم.
 صمیمیت را!

گویاي آن است كه بهار آنچه برشاخ و برگ درختان كرده، نتوانسته  ،وجود همة این مصیبت ها و همة این فتنه ها 
 ،یم: نخواسته ایم به گونة بهار باشیم و با الهام از رنگ و بوي بهار"برتن و جان ما نیز همان كند". و یا بهتر است بگوی

 هاي نفرت آور را از خود بیرون بریزیم.  حیاتي تازه برخود بخشیم و كهنه كردار

 ها همه جوانب و اطراف ما را انباشته است، در حیرتیم از كدام درد بیشتر شكوه سر دهیم؛ مگر نمي بینیم:    درد 
 خوان گستر نفاق است   "مهمانسراي كشور 

 "   یاران دیگر غذا نخوریم؟   برهم خوریم  

مگر این نالة اندوه از حنجرة هموطن مظلومي به گوش نمي رسد كه از اجنبي چه كه حتي از رفیقان خود نیز هر آن 
 شكوه سر مي دهد و در دیار خود، خویش را بي كس مي یابد: 

 "بر بي كسیم رحم نكردند رفیقان
 فریاد به پیش كه من زار بگریم؟" 

 چگونه مي شود كه ننالید، در حالي كه:  
 راغ یك نگاه آشنا از كس نمي یابیم "س 

 جهان چون نرگسستان، به شهر كور مي ماند" 
 فصل بهار، به قول ابوالمعانی بیدل به جای پرداختن به طرب: در چنین یک فصل رویش و 

 ؟" دل ز هستی چه خیال است مکدر نشود"        
یبایی ای را که دارا می باشد، از یمن از بوی دالویز آن مست است، تنها زبهار وطن ما در این روز و شبی که طبیعت 

 خون شهیدان گلگون کفن است، همانگونه که بیدل می گفت: 
 نوبهار آنهمه مشاطگی خاک نداشت "          
 "کردندگلشنکهخت به این رنگ ری خون ما

آن رخت   از  اما سراپا غم اندود، سراسر رنج افزا و حسرت زا؛ بهاری که احساس و درد و همدلی یکقلم  بلی، ما را بهاری  است 
 :  ، به گونه ای که است   بسته    بر 

 !"نیست كسي دادرس هیچ كس 
 سوز آمیخته با سوگ و درد بگوییم"از  وضع نهایت درد باری که گاهی ما را مجبور می سازد تا از بهارانه چیزی نگوییم، بل  

 " نوبهاران امیدم چه غم انگیز شده ست 
 ارغوانی که دران خون شقایق جاریست 
 بر تن سرخ شفق مشــعله آویز شده ست

 مگو بیش که آفاق خدا   از بهارانه
 پایمال ستم لشکر چنگیز شده ست"
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با دوری از احساس، وحشت، که متاسفانه بسا اوقات توأم است  و من به راستی از نظاره چنین بی تفاوتی ها و بذر بال و آفت و 
 پس ناگزیر می شوم همصدا با شبگیر، بگویم:

 " نغمه یی را که در آوای فلق می خواندم  
 آهنگ شباویز شده ست  بسته در خلوت 

 رخش اندیشه برانگیزم ازین عرصۀ خون 
 که تمامیت شب چکــمه و مهمیز شده ست

 آســــتانی که بران سجدۀ تقدیسم بود 
 نقش اهریمنی نقطۀ پرهیز شده ست
 مزرع سینۀ من تربت خونین کفنان 

 کز گل سرخ شهادت همه گلبیز شده ست"
 وطن غرقه به خونم سخت غم انگیز شده، به گفته آن شاعر درد آشنا:خصوصاً هنگامی که می نگرم، داستان 

 به کدامـــــــین افق فاجعه فریاد زنم 
 داستان وطنم را غم انگیز شده ست 
 تا زمان زخم فجیعی زده بر قلب هنر 

 دفتر شعر من از فاجعه لبریز شده ست."

محشر" براي بهتر شدن اوضاع و رهایي از چنگ آالم و  كیست وقتي كه مي نگرد گویي "لواي فتنه كشیده است تا به دامن 
 مصیبت ها فریاد نكشد:  

 "   "اي خاك به خون خفته غبار دگر انگیز! 

وقتي كه به هر كوي و برزن دیار مي گذري، سخن بر سر آن است: بدبختانه همه جا مردم آزاري است، همه جا گسترده از  
 جا شكوه...! چه كسي گوش فرا مي نهد اگر بگویي:  مغیالن فتنه است، همه جا مملو از فساد، همه  

 نمي باشد   از جهنم كم      آزار مردم   "پي  
 بهشت جاودان و یك نفس تشویش شیطانش" 

 پس قبول باید كرد كه:  
 "بوي دردي مي تراود از مزاج نوبهار 

 ! " بیمار گل   نالة    رنگ دارد    در غبار  

دستیابي به حیات بهتر و زندگي آبرومندانه و آگنده از صفا و مهر و صمیمیت زماني فرا خواهد رسید كه ارادۀ ایجاد یك  
تحول، یك دگرگوني مثبت و یك نیت نیك، و دلسوزانه، به هدف رضاي خدا در مزرع اندیشه بشكفد و از هر زباني، ویژه ارباب  

 اقتدار صداي دلنوازي شنیده آید:  

 م طرح بهار تازه یي انشاء كنم "   "آمد 

به امید رسیدن به چنین یك بهار زیبا، بهار تحول مثبت و دگرگوني سازنده در دلها، بهاري كه طبیعت و هستي نیز از آن  
 فیض یاب خواهد شد، ورنه:  

 "غنچة ما از شگفتن دست رد  بیند" همیش! " 
 

 ........................................................ 
تحت عنوان " ما که دلهای مان زمستان است" تحریر و به هفته نامه مجاهد به چاپ رسیده بود. اما در   1389این مقاله در ماه حمل سال        

یز به نشر رسیده است.  سایت خاوران نخورشیدی، مجدداً با آوردن تغییراتی در  -هجری  1394حمل سال   
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 نا سازگاری های بهار امسال                                   
 

 ندارد نو بهــــــــــار باغ  دهر  رنگ آسایش "
 " رفت  یک سحردرچشم ترخوابید و  شبنم اینجا

 سرسازگاری ندارد؛طبیعت  بهار، فصلی که سالهاست به گونۀ روزگاران نسبتاً آرام گذشته، با ما و
بازار رونق پدیده ای به نام  داشتن "رنگ آسایش وعشرت" بری است! و فصلی که به تعبیرابوالمعانی، عمریست از

که گوشۀ امنی را  است شده به کساد گرائیده و یا به گونۀ شمعی است، آشکارای بهار بزرگ  و مظاهر که یکی از -»گل«
زیبایی درست همانند  همین روست که می بینیم این مظهر خود سراغ نمی بیند. ازاز وزش صرصر جور، در باغ برای 

 است که بیدل می گفت:  آن
 اعتبار   نوبهار  ندارد   عشرت  از " رنگی 

 برداشتن"  زین چمن باید چو شبنم چشم  تر 
زگاری ها توأم سا نا  از مهرگسترانه اش، با بسا فصلی که دراین عبرت آباد آمد، با دریغ باید  گفت که علی الرغم فطرت 

 خاک را می سوزاند! پروردگان این آب و استخوان جمعیت انبوهی از پی و پیامد های غمبارش، رگ و بود که آثار و
لغزش  رویداد ناگوار غرب کشور و هایی از از مناطق شمال و بخش بسا  در حوادث تلخ جاری شدن سیالب های متواتر

جمله وقایع  ماتم سپرد...، از چنگ اندوه و عزیزان آن سامان را در "باریک آب" ارگوی ماتمزده، که بسی ازکوه در 
 بود! ناسازگاری های بهار و دردبار

به   ها و  صد مرز خاک "باریک آب" ارگو، از انبار زیر تعداد بیچارگان فرو خفته در چنانچه رقم کشته شدگان آفت سیل و
 سایۀ سنگین سوگ را به ساکنین این مرزوبوم گسترده ترساخت. تن گذشت و دو هزار روایتی از هزار و

□ 

دشت ل رفتن لشکریانش از د شاهد گذشتن و هایی که چشم روزگار روز سالهاست این خامه از»بهار« می گوید. حتی در
 که وضع به گونۀ گذشته های دور –، حاال هم است آن باقی نمانده متعاقباً نشان پایی از بیابان بوده و باغ و  کوه و دره و  و

هم مشاهده می شود، به مصداق گفته شاد روان استاد خلیل هللا خلیلی: " به هر جا بگذری درگوش آید نالۀ  هنوز تا  نیست و 
در  ،ها  دردمندی آیینه داراذهان تداعی می کند که آن  همان یاد روزگاران غم اندودی در مقدم هر بهار ماتم" در

 صراشغال وطن به وسیلۀ ارتش سرخ، غمگینانه سروده بود:ع
 " وطن آمد بهار اما نبینم گل به دامانت 

 مرغان غزلخوانت"  نیاید نغمۀ شادی ز
ی های روزآن جهات مختلفی گویای وضع درد بار  از -سروده شده و "بهارخون" نام دارد 1361که درنوروز -این شعر

 .مشکالت گوناگون دیگر می باشد آالم  و مصایب واست که وطن در  چنگ اسارت 
 به وسیلۀ سرخ سروده بود:  در روزگار اشغال کشور شعر متذکره که شاعر آن راتوجه کنیم به چند بیت اینک  

 به جای موج، خون می جوشد ازانهار خندانت 
 بیابانت   از طرف  روید داغ  به جای الله  

 نسیم امروز با بلبل حدیث عشق سرکرده  
 مـگر وقت سحر بگذشته ازخاک شهیدانت    

 چه شد کز پرتو خورشید بوی مر گ مي آید ؟   
 یقین دارم که تابیده به شهرستان ویرانت  
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 غریو شیر می آید به جای نغمه مرغان  
 "آتش زده صیاد ظالم در نیستانت. مـگر 
 یا:
 کس نمي داند  فغانی می رسد از دور ، اما "
 میان آتش وخون کودکان بیگناه کیست ؟ 

 در آن صحرا سیه خیمه است یا آوارگان جمع اند ؟   
 "ای مسلمانان که آن شهرسیاه کیست ؟ بگویید 

یا  حمالت تروریستی و ده ما به اثر آیا شهر و از"شهید" نمی رود و سخن از"خون" و هم هرگاه از خود بپرسیم آیا هنوز
ها خاک بوی  خروار زیر ازهم  آیا تا هنوز امثال آن به ویرانه تبدیل نمی شود؟ و لغزش کوه و ی، نظیرسیل وحوادث طبیع

 مرگ جنازه های بی کفن استشمام نمی شود؟ 
 پاسخ جز بلی چیزی دیگری نمی تواند باشد. لذا، واقعیت این است که تصویر بهار، با وصف نیل ملت به گوهر آزادی و

 عظمت...، همان گونه است که استاد نقاشی کرده بود: مباهات وطلوع مهر 
 بهار امسال می آید به چشم ما سراپا خون  "
 زمین خون، آسمان خون، اختران خون، کوه وصحرا خون   

 دریغا گشته از دامان مادر تابه گورستان  
 جگر خون ، سینه خون ، دل خون ، نگه خون ، چشم بینا خون 

 مرا آن مادر فرزند مرده یاد مي آید  
 که می آید به چشمش دربهار امسال دنیا خون  

 زند آن دختر بی خان ومان آتش به جان من  
 که از هرچشم وی جاری است همچون موج دریا خون  

 در آن آتش زده گلشن ، بهار امسال مي بیند  

 "ه برخاکسترش صد گونه بسته نقش حمرا خونک 
 یا: و
 چه دلگیر است شام ما غریبان در دیار دور  "

 به چشم ما بود اخگر به جای ماه و پروینش 
 وطن ! نوروز مي آید خلد در چشم ما چون خار  

 "گیاهش، گلبنش، سروش، بهارش، باغ ونسرینش.
□ 

برای  امسال مصایب فراوانی را که در بهار -پدیده  باالی دو امسال،حال گذشت  در در بهار دراین قسمت الزم است 
 رخ داد، ولی تاثیر کشور آفات به چند منطقه خاصی از هرچند این مصایب و کنیم. تمرکز بیشتر -مردم ما پدید آورد

 آن باالی تمامی مردم، مشهود بود.   ناگوار
ترتیب  بدین شد و تبدیل ویرانگرو  بود که به سیالب های مدهشو بی وقفه باران  این دو پدیده، بارش متواتر یکی از

 د.  گردینسبت به خیرش بیشتر پدیدار  ،شمظاهر شر  
شاهد بودیم   به تن می کند، ولی زیبایی را در فصل بهار که بهترین جامۀ زینت و بود؛ جایی یا کوهسار "کوه"لغزش دوم: 
 د!مماتم باری برای مردم پدید آ چه مصایب دردناک و شرق کشور،پایه های آن، درشمال  با لغزش یکی از که

کند مزرع دهقان آباد؟"  ست: آیا همیشه " سیمگون  برف کند خانۀ زارع معمور/ سیمگون ابرا سوالی که پیش می آید این
 ن بالهای مصایب دررا مرفوع بسازد؟ دلیل آمد مندی ها ی که نیازیآن هم به اندازه  موسمش و زمان و یا اینکه به وقت و
 چه نهفته است؟ 

 ویرانی می گردد؟ و  سبب تباهی و به عبارت دیگر: باران چه زمانی مظهرخیراست و چه وقت باعث شر و
برای یافتن بهترین پاسخ به فرموده های الهی مراجعه می کنیم، ذات مقتدر وحکیمی که زمین و آسمان بی اراده او به  

 او به زمین فرو نمی بارد. بی امر باران برف و گردش نمی افتد و
 می فرماید: ( سورۀ نور43قرآن درآیت )

آنها را روی هم  مرتب شدن می چرخاند، بعد آنها را با هم مالوف می کند، بعد و را برای جمع  "آیا نمی بینی خدا ابرها 
نیزبا  ها کوه مانند که ریزه های یخ دارند ابر از میان امتداد آنها قطره بیرون می آید و بعد می بینی که از انباشته می کند و

هرکی را که نخواهد نمی ریزد، برق آن  آنها را برسرهر کی بخواهد می ریزد و و چرخاندن آنها تگرگ نازل می کند
 را بگیرد." نزدیک است دیده ها 
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هللا علیه وسلم( دلیل فرو باری  احادیث نبوی ) صلی دیدگاه قرآن عظیم الشان و اگرمشخصاً گفته شود از اسالمی و  باور به
( سورۀ 30قرآن عظیم الشان درآیۀ ) فساد است. درست همانگونه که  گرفتاری های انسان، همانا شیوع گناه و بال ها و

 "شوری" می فرماید:
 هایی است که انجام دادید." کار )ترجمه(: هرمصیبتی که به شما می رسد، به خاطر

 ت: ( سوره روم آمده اس 41درآیت )
اعمال مردم آشکار شد تا نتیجه بعضی از اعمالی را که انجام دادید، به آنان  خاطر دریا به  ترجمه: " فساد در خشکی و 
 بچشاند، شاید باز گردند."

های  فساد ناراحتی ها، معلول گناه و این دو آیت متبرکه می توان این نتیجه را دریافت کرد که بیشترین مصیبت ها و از
 گوناگونی است از انسان سرمی زند...!

آنها عبارت می  مصایب، دالیل مختلفی دارد که برخی از علمای دین نیز به این باورند که گرفتار شدن انسان ها به آفات و
 تأدیب ، آزمون الهی ، کفاره گناه وغیره...! باشند از:
آنان از  عقل حقیقت پذیر دل و گوش و فلت زده  که چشم وکه " برای انسان های غ ندا از محققین اسالم به این باور برخی

 عذاب است."  کار افتاده، گرفتاری ها واقعاً بال و
 ( سورۀ " فص لت" ارشاد می کند:13آیت ) قرآن مجید در

 ثمود بیم می دهیم."  صاعقه ای]مرگبار[ چون صاعقه عاد و را از روی گرداندند، بگو: من شما  )ترجمه(: " اگر
 این آیت نمونه ای است برای فراگیری تادیب. 

این باره با  تا توضیحاتی در ثمود مرتبط است، بی مناسبت نخواهد بود  آنجایی بحث بر بالی نازله بر قوم عاد و از
 ارائه داریم. استفاده شده است، نیزو بسا منابع معتبر،  تفسیرشریف ابن کثیر مراجعه به سایت وزین »واسالما« که از

 پاسخ باید  گفت:  سخن را ازاین جا می آغازیم که قوم ثمود کی بود؟ در

نعمتهای  ، قوم ثمود بت پرست بودند و به خدای یکتا ایمان نداشتند. خداوند حضرت صالح را در میان ایشان مبعوث کرد"
که خلفاء و جانشینان قوم عاد در خدا را به یاد آنها آورد، راه سعادت و هدایت را به آنها نشان داد. به ایشان گوشزد کرد 

روی زمین هستند. آنها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما آنها به دعوت او کمترین اعتنایی نکردند و 
باغها و بستانهای زیبا،  ،در گمراهی و بت پرستی بیشتر غرق شدند. سرزمین آنها حاصلخیز و منبع خیرات و برکات بود

 . خداوند این نعمتها را به یاد ایشان آورد:  …رودبارها و چشمه سارهای جاری و 

نِّیَن )} یٌم )١۴٧فِّی َجنهاٍت َوعُیوٍن )( ١۴۶أَتُتَْرکوَن فِّی َما هَا هُنَا آمِّ بَالِّ  ١۴٨( َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها هَضِّ َن اْلجِّ تُوَن مِّ ( َوتَْنحِّ
یَن{بُیوتًا فَ  هِّ  .(۱۴۶ -۱۴۹شعراء: [ )۶]ارِّ

گروه ناچیزی به او ایمان آوردند و بقیه راه عصیان و سرکشی در پیش گرفتند و به رسالت او کافر شدند. از او خواستند 
کرد، ای بیاورد که مؤید رسالتش باشد. او معجزۀ شتر برای آنها آورد که نشانۀ بزرگی بود و بر نبوت او داللت میمعجزه
 ۀنگ و بیرون آمدن شتری در آستانا شتر از تخته سنگ سختی بیرون آمد و با چشم سر خود شاهد شکافته شدن سزیر

 وضع حمل از آن بودند، مع هذا از ایمان سر باز زدند."

عنایت ز آن منبع نی می دانیم تا به نقل بقیه مطالب از اندرز، بناًء بهتر درخورگرفتن پند و آنجایی که بحث جالب است و از
 .رازی، چنین می نگارد:  نکات مربوط امام فخر شده و یاد تفسیر کنیم. مرجع متذکره با بهره گیری از

 صالح شتر بود؟   ۀ"چرا معجز

های بسیار عجیب بود که به حق بر نبوت و رسالت حضرت صالح علیه السالم  این شتر دارای بعضی از صفات و ویژگی
 .کردخدا بودنش داللت میپیغمبر  و معجزۀ 

 .از یک سنگ سخت و جامد بیرون آمد که این امر سابقه نداشته است -۱

ْرٌب َولَکْم آشامید. در روزی که نوبت او بود تمامی آب قبیله را به تنهایی می -۲ ْرُب یْوٍم َمْعلُوٍم{}لََها شِّ شعراء:  [ ) ۷]شِّ

 .و این امر که شتری آب یک قبیله را بیاشامد عجیب و باور نکردنی است(. ۱۵۵
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هایی آیه  امام فخرالدین رازی رحمه هللا می گوید: قرآن به صراحت ناطق است که این شتر یک آیه بود، اینکه از چه راه
ِّ َوال تََمسُّوهَا بِّسُوٍء فَیأُْخذَکْم }هَذِّ بوده خداوند متعرض این امر نگشته است.  ِّ لَکْم آیةً فَذَُروهَا تَأْکْل فِّی أَْرضِّ َّللاه هِّ نَاقَةُ َّللاه

 .(۷۳اعراف: [ )۸]َعذَاٌب أَلِّیٌم{

واضح، دلیل و معجزۀ نبوت صالح علیه السالم بود، چون به دنبال درخواست آنها از حضرت صالح از سنگ  این نشانۀ
 .، زیرا بدو وعده داده بودند اگر شتری از دل سنگ بیرون آورند، ایمان بیاورندبیرون آمده بود

 :ابن کثیر می گوید

راه اند که، روزی قوم ثمود در مجلس خویش جمع شدند حضرت صالح به نزد آنها آمد و ایشان را به  مفسرین ذکر کرده
نگ بزرگ شتری بیرون بیاوری که در آستانۀ وضع حمل  خداوند دعوت کرد و از عذاب او بیم داد، و گفتند: اگر از این س 

و دارای فالن و فالن صفت باشد، ایمان خواهیم آورد و تو را تصدیق خواهیم نمود. پیغمبر خدا عهد و پیمان از آنان گرفت 
 .بعد به طرف مصالی خویش رفت و با خدا به دعا و راز و نیاز پرداخت

شکافته شد و شتر بزرگی از دل آن بیرون آمد که در آستانۀ وضع حمل بود،   خداوند دعای او را مستجاب فرمود، سنگ
شدند. برخی  انگیز و قدرتی سرسام آور روبروای هولدرست به همان شیوه که خواسته بودند. آنها با امری مهم و منظره

َرةً فََظلَُموا بَِّها{}َوآتَینَا ثَُموَد النه ایمان آوردند ولی بیشتر آنها بر کفر و ضاللت و عناد ماندند.   .(۵۹اسراء: ) اقَةَ ُمْبصِّ

 :قوم ثمود ت هالک

}َوال حضرت ثمود آنها را از دست درازی به شتر بر حذر داشت و آنها را در صورت تعرض به آن از عذاب خدا بیم داد. 
 .(۷۳اعراف: ) تََمسُّوهَا بِّسُوٍء فَیأُْخذَکْم َعذَاٌب أَلِّیٌم{

یان و تمرد کور اما نفس سرکش و درون خبیث آنها موعظه پذیر نبود و نصیحت را قبول نمی کرد. چرا که بر اثر طغ
}فَعَقَُروا النهاقَةَ َوَعتَْوا َعْن  شان از شنیدن حق کر گشته بود. این بود که اقدام به پی کردن شتر نمودند  های گشته و گوش

َن اْلُمْرَسلِّیَن{ ُدنَا إِّْن کْنَت مِّ ْم َوقَالُوا یا َصالُِّح ائْتِّنَا بَِّما تَعِّ  .(۷۷اعراف: )  أَْمرِّ َربِّ هِّ

( فَقَاَل لَُهْم َرسُوُل  ١٢( إِّذِّ اْنبَعََث أَْشقَاهَا )١١}کذهبَْت ثَُموُد بَِّطْغَواهَا )س داستان این چنین تعریف شده است: در سوره الشم
ِّ َوسُْقیاهَا ) ِّ نَاقَةَ َّللاه اهَا )١٣َّللاه ْم فََسوه ْم َربُُّهْم بِّذَْنبِّهِّ شمس:  [ )١٢َخاُف عُْقبَاهَا{]َوال ی( ١۴( فَکذهبُوهُ فَعَقَُروهَا فََدْمَدَم َعلَیهِّ

١۵-١١). 

بقیه  . آنگاه نعش بر زمین شد ،اولین کسی که بر شتر حمله ور شد بدبخت لعین )قُدار پسر سالف ( بود شتر را پی کرد
ُدوَن  نفر بودند با شمشیرهای خود بر آن حمله ور شدند. خداوند می فرماید: نُه مردان که  ینَةِّ تِّْسعَةُ َرْهٍط یْفسِّ }َوکاَن فِّی اْلَمدِّ

 .(۴۸نمل: ) فِّی اْلْرضِّ َوال یْصلُِّحوَن{

روز پس  بعد از کشتن شتر خواستند، حضرت صالح، را نیز بکشند، به ویژه بعد از اینکه آنها را از خشم و عذاب خدا سه 
 .از قتل شتر بیم داد

کْم ثاَلثَةَ أَیاٍم ذَلِّک َوْعٌد َغیُر َمکذُوٍب{  .(۶۵هود: ) }فَعَقَُروهَا فَقَاَل تََمتهعُوا فِّی َدارِّ

 .شان هالک شدند نفر حواله کرد همگی آنها قبل از قوم ۹خداوند سنگهایی از آسمان بر این 

دا برای قوم ثمود، رنگ آنها به زردی گرایید. در روز دوم سرخ گردید و ابن کثیر می گوید: در روز اول بعد از تهدید خ 
شان سیاه گردید، چون سه روز سپری شد هنگام با طلوع خورشید صیحه )صدای( شدید از آسمان بر  در روز سوم رنگ

 ی بی جان و الشهها  شان به غرش و لرزش درآمد و همگی هالک و نابود شدند و جثه های آنها فرود آمد و زمین زیر پا 
اهَا )شان نقش بر زمین شد  های پوسیده و گندیده ْم فََسوه ْم َربُُّهْم بِّذَْنبِّهِّ شمس:  [ )١۵َوال یَخاُف عُْقبَاهَا{]( ١۴}فََدْمَدَم َعلَیهِّ

١۵-١۴). 
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استفاده کرد و خداوند برای هالک آنها از انواع عذاب »رعد و برق«، »صیحه«، »صدای دلخراش« و »زمین لرزه« 
 .همگی نابود شدند، حتی یک نفر هم جان سالم بدر نبرد

 :ها این چنین یاد کرده است  خداوند از این عذاب 

قَةُ اْلعَذَابِّ اْلُهونِّ بَِّما کانُ } -۱ ا ثَُموُد فََهَدینَاهُْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاعِّ بُوَن{َوأَمه  .( ١٧لت: فص  )وا یکسِّ

۲- { } رِّ یمِّ اْلُمْحتَظِّ َدةً فَکانُوا کَهشِّ ْم َصیَحةً َواحِّ  .( ٣١قمر: )إِّنها أَْرَسْلنَا َعلَیهِّ

َن اْلُمْرسَ } -۳ ُدنَا إِّْن کْنَت مِّ ْم َوقَالُوا یا َصالُِّح ائْتِّنَا بَِّما تَعِّ ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا  ( فَأََخذَتْهُ ٧٧لِّیَن )فَعَقَُروا النهاقَةَ َوَعتَْوا َعْن أَْمرِّ َربِّ هِّ ُم الره

یَن{ ْم َجاثِّمِّ هِّ  .( ٧٧ -٧٨اعراف: )  فِّی َدارِّ

 :سرنوشت حضرت صالح و کسانی که به او ایمان آورده بودند

َسالَةَ نجات پیدا کردند  ،آنها از عذابی که قوم گرفتارش شدند َربِّ ی َونََصْحُت لَکْم }فَتََولهى َعْنُهْم َوقَاَل یا قَْومِّ لَقَْد أَْبلَْغتُکْم رِّ
یَن{ حِّ بُّوَن النهاصِّ  .( ٧۹اعراف: ) َولَکْن ال تُحِّ

هزار خانه وار بودند گرفتار عذاب  ۵نفر از ایمان آورندگان با صالح نجات پیدا کردند و بقیه که  ۱۲۰ی آلوسی: به گفته
لرمله" در سرزمین فلسطین )بنا به هالکت شدند. حضرت صالح بعد از این واقعه مدتی بزیست. سر انجام در نواحی "ا

 .ترین اقوال( دار فانی را وداع گفت مشهور

 پیغمبری و پیغامبران در قرآن، مؤلف: شیخ علی صابونی، مترجم: محمد مالزاده :منبع مقاله

و به کشمکش  ما به سوی قوم ثود برادرشان صالح را روانه کردیم که خدا را بپرستید اما آنان به دو گروه تقسیم شدند   [۱]

 .ای مؤمن و دسته ای کافر گشتند(پرداختند )دسته

 ۱۲۰٫ص  ۱البدایة والنهایة ج  [۲]

ساکنان سرزمین حجر فرستادگان را تکذیب کردند. ما آیات خود را بر ایشان فرستادیم ولی آنان بدانها پشت کردند و   [۳]

 .روی گردان شدند

[ قرار داد و به شما در آن سرزمین استقرار داد که از قوم عاد جانشینان ]آنانو یاد کنید هنگامى که شما را پس از   [۴]

 .تراشیدهایى مى ها خانه سازید و از کوه هامونش قصرهایى مى

ها ترسیم همان بالیی به شما برسد که در روزگاران گذشته به گروهها و دسته آن مرد با ایمان گفت: ای قوم من! می  [۵]

از سزای عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بوده اند خداوند نمی خواهد به رسیده است * 
 .بندگان ستم کند

آیا شما در نهایت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها می شوید * در میان باغها و چشمه سارها * و در میان   [۶]

 .هایی را بتراشیدنرم و شاداب و رسیده دارند * و ماهرانه در دل کوهها خانههایی که میوه های کشتزارها، و نخلستان

 .یک روز سهم آب متعلق به آن و روز جداگانه دیگری سهم آب متعلق به شماست  [۷]

حال خود واگذارید تا در زمین هر کجا به ای برای شما آمده است پس آن را  عنوان معجزهبه این شتر خداست که   [۸]

 .بچرد و بدان آزاری مرسانید که به عذاب دردناکی دچارتان می گرداند خواست

ما برای قوم ثمود شتر )از سنگ بر آوردیم ( و به ایشان گسیل داشتیم که )معجزه هویدا و شک زدا( و روشنگری بود    [۹]

 .اما آنان نسبت بدان کفر ورزیدند
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 .گرداندتان میو بدان آزاری مرسانید که به عذاب دردناکی دچار  [۱۰]

پس شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح اگر از زمره پیغمبرانی آنچه که   [۱۱]

 .دهی بر سر ما بیاوربه ما وعده می

ترین ایشان برخاست و بدبختقوم ثمود با ضعیفان و سرکشی خود )پیغمبرشان صالح را( تکذیب کردند. آنگاه که   [۱۲]

رفت )تا شتر را پی بکند( فرستاده خدا )صالح( بدیشان گفت: کاری به شتر خدا نداشته باشید و او را از نوبت آبش باز 
ندارید. او را دروغگو نامیدند و شتر را پی کردند و پس خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت و ایشان را با خاک 

 .از عاقبت ایشان نمی ترسدیکسان کرد و خدا 

 .در آن شهر )که حجر نام داشت( نُه گروهک بودند که در سرزمین تباهی می کردند و به اصالح نمی پرداختند  [۱۳]

اى است که دروغى در مند گردید. این وعدهتان بهره [ گفت: سه روز در سرایپس آن را پى کردند. آن گاه ]صالح  [۱۴]

 .آن نیست

 .ا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت و ایشان را هالک کرد و خدا از عاقبت کارشان نمی ترسدپس خد  [۱۵]

رهنمود کردیم و آنان کور دلی را بر هدایت ترجیح دادند و لذا به سبب کارهایی که می  و اما قوم ثمود، ما ایشان را   [۱۶]

 .فرو گرفت  کردند، صاعقه عذاب خوار کننده ای ایشان را

 .بان ساز بازماند بى گمان ما بانگ مرگبارى بر آنان فرستادیم، در نتیجه مانند خاشاکى شدند که از سایه  [۱۷]

پیغمبرانی، آنچه  ۀپس شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سرکشی نمودند و گفتند: ای صالح! اگر از زمر  [۱۸]

 .ی ایشان را در برگرفت و در شهر و دیار خود خشکیدند و مردندی زلزله  بیاور!دهی بر سر ما را که به ما وعده می

پند دادم ، ولی شما  پس از آنان روی برتافت و گفت: ای قوم من! من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را   [۱۹]

 «.دوست نمی دارید اندرزگویان را 

 ( سوره مبارکه بقره چنین ارشاد گردیده است:155) آیت مثالی از "آزمون الهی" که در هم و این
 میوه ها، آزمایش می کنیم." جان ها و را با چیزی از ترس،  گرسنگی وکاهش در مال ها و "قطعاً همه شما 

البته قابل تذکر می دانیم که اندازه گناه ما شاید به آن حدی نباشد که قوم  حضرت صالح بدان مواجه گردید. اما حکمت  
عذاب های دردناکی را به  قوم به تناسب گناه و فسادی که مرتکب می شود، در دنیا  نیز الهی به آن تعلق می گیرد که هر
اثرلغزش  ه از شومی فسادگستران مردم مظلوم زیادی در اثر سیالب و درچشید. چنانکخاطر پند گرفتن دیگران خواهد 

 ها و آفاتی شدند. کوه، متحمل بال
های هنگفت  مالی متوجه  کشور، نه تنها ضرر لغزش کوه در و حوادث دلخراش سیالب ها  ده گردید، درمشاه طوری که

همه جا طاری  که از اثر آن وحشت شدیدی در به گونه یییش آمد. پ آنها برای  مردم ما شد، بلکه نقصانات جانی زیادی نیز
بارش تگرگ یا ژاله ،  اثر بر مناطق  بسا از ت  ورف  از بینزیادی مواد غذایی   ، زمینه های گرسنگی فراهم وشتگ

 رفت ...!  نبی خوشه های نورس تاک زار از
ما مستولی فرمود تا به خود آییم و به سوی   گسترش سایه غفلت بر این ها آزمایش هایی بودند که خداوند به دلیل گناه و

 طاعت الهی رجوع کنیم .
 

 ( کابل - 1393) واپسین روزهای ماه ثور سال 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



87 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 "صدای آب، اشکهای شبانۀ شماست"                 

 
های مردم عزیز! شرمسار وجدان خویش خواهم شد، اگر تنها به خواندن و دیدن غم ها و مصائب بی پایان تان، اکتفا کنم و 

 نتوانم بگریم!
 زیرا، من "انسان" ام؛

 انسان باید همیش درد مردم بیچاره اش را به مویه نشیند!  
لم سرشته است؛/ درد، حرف نیست / درد، نام دیگر من  بدین باورم: این " دست سرنوشت" است که، "خون درد را / با گ 

 است!" 
 !خداوندا! موهبت سترگ "درد داشتن" را از من مستان، تا ارباب احساس و اصحاب عقول، انسانم بخوانند

بلی؛ من نه تنها از البالی گزارش ها، خواندم و شنیدم، فرا تر از »خواندن« غمنامه های منسوب به شما و »شنیدن« 
ضجه های درد آلود و آالم وارده بر شما، دیدم که از کوچه کوچۀ شهر و ده مردمم سیالب های وحشت انگیز و ماتم زا، 

 گردیده و هرچه در آنها بودند را، با خود بردند. قر و گلین بیچاره ها سرا زیر شدند و وارد کلبه ها و سرپناه های مح 

ای کاش تنها اثاث منازل مردم از میان می رفت و مواشی، خوراک و پوشاک و خانه های گلین شان، نابود می شد، 
ی بزرگ نه رحمی بر هرچند فقیران را، از کف نان ستاندن، معادل است با جان ستاندن...! اما، دردا و دریغا که این بال

نه هم به پیران و جوانان ما؛ بل با وحشتی تمام و وضعی که قلم را یارای نگاشتن کان و کیفش  کودکان بیچاره مان کرد و
تصور آفرید که به این عمق  تر از فاجعه ای فرا نیست، تا می توانست وحشت آفرید و رعد آسا از هر کوه و دره غرید، و

ویران شدن مزید  از چهل نفر و این فاجعه بزرگ عالوه از ناپدید بودن بیشتر ه نشده درو گستردگی نظیرش دید
سیالب و...، زیاد تر از صد و شصت و نه تن از  وا وشیوع شدید بیماری های مزمن ناشی ازأ م ( منزل و5300بر)

عزیزان ما را در برابر چشمان اشکبار بستگان و همسایگان شان، با خود برد و در میان امواج عظیمی از گل و الی و  
 سنگ و چوب و خاشاک، به کام مرگ سپرد!  

 با خود از زبان مردم بخت برگشته و آفت رسیده ام محزونانه می گویم:  
 زنم    فریاد فاجعه  افق  امین "به کد

 داستان وطنم را که غم انگیز شده ست" 
وحشیان، در » داالن سنگ« ) مرکزمقاومت   "ثور11"حمله انتحاری عصر ۀانتحاری پیشش می کند، به گون یک روز دیو

 ن کشور( ؤمیکی از پایگاه های بزرگ جهاد ملت م و
 باشندگان آنها را به نابودی می کشاند. پناهگاه های مردم وروز دیگر، بالی ناگهانی لغزش زمین، یا زلزله، 
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 خانواده هایی را هم به گلیم سیاه ماتم می نشاند! زیر شده و و زمانی هم می نگریم، برف کوچ هایی از قلل بلند کشور سرا
  سمنگان و غیس وو اینک سیالب با وحشت بزرگ...، آنهم با بی سابقه ترین تاراج و کشتار، در جوزجان، سرپل ، باد

 اخیراً بدخشان..!  فاریاب و
بلی! خواننده با احساس! یقین دارم در هرجایی که هستی، از این حادثه، سخت غمگینی وبا دیدن جنازه های آلوده به آب 

 وگل، اشک می فشانی! اگرچنین است احساست ستودنی هست، اما می بینی که ما را هم، کشوری است ونظامی...! 
از کشور را سیل برده وهزار ها کلبه گلی ومحقر را ویران وهیچ چیزی در بساط آنها نگذاشته و صد  بخش وسیعی

وشصت ونه نفر ویا بیشتر در این حادثه جان سپرده، واین فاجعه بزرگ حتی قلب بیگانگان و دین گریزان را آزرده، ولی، 
 قلب ارباب قدرت را، نیفسرده...!
 پیوند با این حادثه غمناک از من پرسید: ها، ضمن ابراز تاثر واندوه در دوستی از دوستان، از دور دست

یا چرا سخنی دراین باب از زبان بزرگواران شنیده  » امداد و رسیدگی دولت به این آفت رسیدگان چرا محسوس نیست و
 نمی آید!
 بودم تا بگویم: ناگزیر

 ان و زندگی و وقار ما ومردم ما...!" تو نیاز دارند، نه به ج  " اینجا ارباب قدرت به رأی من و
 افزودم: مگرنمی بینی که در نبض این سرزمین، خون دیگری جاری است؟!

درقبال غرق  هون" رئیس هیأت دولت یا صدراعظمش، -وعالوه کردم: مگر»اینجا« "کرۀ جنوبی" است که "چانگ هانگ
 استعفا نامه، بگوید:عملکرد دولت، ضمن تقدیم  افزایش انتقاد ها از شدن کشتی و

 " گریۀ خانواده های قربانیان حوادث، خواب را از چشمان وی ربوده"!
 دارو محتاج اند و شمال کشورکه آسیب دیدگان و بقایای قربانیان آن به خوردن لقمه نان و حادثه سیالب های اخیردر مگر

 جنوبی است؟ گریه های زار زار بیچارگان تا گوش فلک رسیده، کمتر از قربانیان کره
 سایر کشور ها بی تفاوت باشیم و خود را به اندوه آنها شریک ندانیم. برابر رویداد های غمبار منظور این نیست که ما در

می خواهیم مقایسه شود دنیا و سران ما با جهان و سران ممالک دیگر و حتی کشور هایی که به ارزش اسالم حرمت نمی 
پنجاه نفر در کشتی غرق شده درکره جنوبی است، در حالی که بیشتر از تعداد یاد  د وگزارند. نمونه اش کشته شدن یکص

 نی سرپناه و...! نی لباس و نه آب و شده، در شمال کشور، نه تنها کشته شده، بل بستگان زنده مانده شان نه نان دارند و
مردم به استعفا فرا خوانیم؛ بل فقط می خواهیم  و یاهم منظور این نیست که ارباب امور را به دلیل کوتاهی وکم التفاتی به

 وجیبه بزرگ نیز  اهتمام به امور رعیت، نه تنها امرمقدس است، بل برای اصحاب کرسی قبول فرمایند، داشتن احساس و
 است....! 

 *** 
مصیبت دیدۀ شمال  شاید خوانندۀ عزیز را به ذهن این پرسش پدید آید: تنها سخن گفتن از" درد" و اظهار همدردی با مردم

که درد و داشتن درد، شعلۀ   –غرب کشور، دردی را دوا نمی کند؛ در پاسخ می توان عرض کرد: صدای احساس را  و
چگونه می توان در دل نهفت؟ آنهم در قبال سانحه عظیمی چون سیالب های مدهش در شمال و غرب  -نامرئی آن است

 کشور؟ 
این برهۀ حساس، این است که این نبشته به نحوی فرا خوان  رض احساس درپهلوی دیگر ضروری بودن ارائه درد و ع

قدمی و درهمی به یاری بیچارگان حوادث درد بار سیالب های یاد  برای همۀ ارباب احساس و مستعدان است تا با دمی و
 شده، بشتابند.

چنین یک شرایط...! مگر می شود آری عزیزان! خامه را سخن از »درد« فراوان رفت، آنهم درد و غم بزرگ مردم در 
م. آنکه سرود درد های ژرف واهم چون وی بیندیشبا قیصر امین پور همصدا نشد. خصوصاً برای منی که همواره می خ 

همی در دل و زبانش جاری بود. در این وضعیت خطیر و درد اندودی که مردم ما قرار دارد ،حیف خواهد بود اگر درد 
 شورآفرینی که می پندارم امین پور از زبان من سروده: نشینیم . شعرنامه شاعر را به زمزمه ن

"درد های من / جامه نیستند / تا ز تن در آورم / چامه و چکامه نیستند / تا به رشته ی سخن درآورم / نعره نیستند / تا  
گرچه مثل دردهای   /ز نای جان بر آورم / دردهای من دردهای نگفتنی است/ دردهای من نهفتنی است / دردهای من 

مردم زمانه نیست / درد مردم زمانه است / مردمی که چین پوستینشان / مردمی که رنگ روی آستینشان / مردمی که  
نامهایشان / جلد کهنه ی شناسنامه هایشان / درد می کند/ ولی من تمام استخوان بودنم / لحظه های ساده ی سرودنم /  

نه های خسته ی غرور من / تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است / کتف گریه های  درد می کند / انحنای روح من / شا
بی بهانه ام / بازوان حس شاعرانه ام / زخم خورده است / دردهای پوستی کجا؟ / درد دوستی کجا؟ / این سماجت عجیب 

هنه ی لجوج / اولین قلم  پافشاری شگفت دردهاست / دردهای آشنا / دردهای بومی غریب / دردهای خانگی/ دردهای ک /
حرف حرف درد را / در دلم نوشته است / دست سرنوشت / خون درد را / با گلم سرشته است / پس چگونه سرنوشت  /
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ناگزیرخویش را رها کنم؟ / درد / رنگ و بوی غنچه ی دل است / پس چگونه من / رنگ و بوی غنچه را، ز برگهای تو  
دست درد می زند ورق/ شعر تازه ی مرا / درد گفته است / درد هم شنفته است / پس  به توی آن جدا کنم؟ / دفتر مرا / 

 در این میانه من / از چه حرف می زنم؟ / درد، حرف نیست / درد، نام دیگر من است / من چگونه خویش را صدا کنم؟" 
سیالب های  بار تبله حوادث مصیجم کشور. از تسلیت عمیق به خانواده های تمامی قربانیان حوادث گوناگون در با ابراز
 همه شهدای عزیز!  شهدای امروز در"دالن سنگ" و شمال و

 
 1393 سال  -ماه  ثور  11

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 در کربالی "میمنه" نوروز نیامد!

 
در  فاریاب فرود آمد و سر ویرانگر، بر سه روز به نوروز مانده بود که توفان مصیبتی بزرگ، مصیبتی جانسوز و      

از  بیگناه، ویران شد و کشتزار امید باشندگان بیشتر غنودگان مظلوم و خونه ماتمزدۀ بالغ بر بیست تن از ب اثر آن کلبۀ
 خاست. فضا بر فاریابیان، ناله غم بر خانه خانۀ توأم با آن از چند منزل )*( دیگر، به آتش بیداد سوخت و چهل و

 چه فضای غمباری داشت آن صبح قیراندود!  میمنه، و خونین   ری بود دوشنبۀآوخ، چه روز مصیبت با 
 های بهاری، صبحی که گویی همه چیز، جامۀ  سیاه سوگ به بر نموده بود و چشمان به ماتم  نشستگان، به گونۀ ابر

 می افشاند؛ جنایت و برائت از پستی، بیزاری از نفرت و سوگوار،غبار کوچه کوچۀ آن شهر خونابه می بارید و
 از درنده های خونریز! قسی القلب تر بیرحم و های وحشی و نفرت به روی آدم نما 

خون انسان، دنیا  ی بود که سفاکان تشنه بریزنان بیچاره  فریاد درد اندود مردان و صبح تیرۀ آن روز آن دیار، انباشته از
 را به چشمان آن سوخته جانان، به جهنم بدل نمود. 

با نظام کنونی نداشتند و نه  ییی دادند که هیچ کدام شان، رابطه خون فتادگان را، مظلومینی تشکیل م راویان می گویند: در
ی شناخته می شدند که از بام تا شام یجمع تهیدستان آفت رسیده  از ارتباطی با دولت مردان آن، بل اکثرآنان، هم میانه و

 سرگردان، پی یک لقمه نان بودند. 
تزیین مائده نوروزی به آن جادۀ مرگ آفرین سر زده بودند،   کنار آنان تنی چند از عزیزانی هم بودند که به قصد شاید در

 ز عزیزان شان سپری ننمایند.شان را بی ذایقۀ حالوت، استقبال نکنند و نوروز را  بی پذیرایی ا تا آمد آمد سال نو
میمنه بود، سالی  آخر سال برای شهریان بازار ترین روز  ازدحام حوت، واپسین و پر آری، دوشنبۀ خونین بیست وهفت

 سرای تقویم  روزگار برچیند! دل باشندگان آن، بساط غمبار خویش را، از داغ جانسوز، بر  که نگذاشت بی نهادن  
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اش این بود تا  مصرانه فاریابیان غم به ارمغان آورد. تو گویی خواستۀ رفتنش، به کلبه کلبۀ سالی که در واپسین لحظات
 نیسان باشد! وال، همفطرت ابر  زن آن دیدگان مرد و
ی از کربالی خونین را به پیش دیده های مردم، مجسم ساخت که از نظاره آن کسی یبود آن روز؛ که گوشه  چه جانگداز 

 جویبار اشک غم، نیاالید. دلی نبود که یارای آن فراهم بیند تا بر رد و چشمی نمی توانست دامن ازنمی توانست تاب آو
 نگیرد! قرار پیهم آه، سپر ی هم برای باران تیرییا سینه  خروش اندر نگردد و کورۀ جانسوز

 ی ازیخون تپیده  خصوصاً شهیدان بر جوان، کودک و و پیر چه دردناک بود نگاه کردن به جریان جوی خون شهیدانی از
 یک خاندان!

 سوگوار!  عزیزانی در امتداد جاده طوالنی آن شهر چه سوز آفرین بود دیدن پیکرهای متالشی شدۀ 
اطفال و  آن پاره های تن مردان، زنان و بود نگریستن بی باورانه و خیره ماندن چشم های خون پاال بر چه غم انگیز و

 ه که دیده شد سرمهپاره دختری معصوم، ازگطرف آن ساحه خونین پرتاب شده بود، ویژه آن هر بر که جوانان آن دیار
" تقدیر" که به صورت ناگهانی و غافلگیرانه از سویی به  که پنداری، او "توپی" است در میدان بازی افتاد تنش چنان جدا

 گشته بود!   سوی دیگر "شوت"
 ز فراوان بود. ناظرین را قصه های غمباری از این طرا

های بریده چندین جوان  قابل تحمل و خیلی تکاندهنده بود. قصه از افتادن پا  ی که شنیدنش غیرییکی نقل می کرد، به گونه 
های شان افتاده بود، تن  از تن شناور گشتن دستان قطع شده خواهران و برادرانی که به فاصلۀ دور تر قصه از نامراد و

بعضی از شاخه های درختان تازه بیدار شده از خواب طوالنی  گردن  گوشت بدن آنها، به سرانگشت وهایی که پاره های 
ی هم دیده می شدند که پس از لحظه های طوالنی از ییک گوشه دیگر، دستان از بند بریده شده  زمستان، آویخته بود؛ در

 ه دیگر آن روز، همچنان حرکت می کردند...!مظلومیت خود و کشتگان بیگنا  وقوع انفجار، به نشانۀ ادای شهادت بر
راه افگنده بود و آسمان با  ناله های سختی  عزای فرزندان مظلومش، چه میمنه در ونخ زمان شاهد بود که خاک آغشته به 

 و این ناله های با فریاد های مظلومانۀ آن عده داغدارانی عجین می داد بیچارگان ما گریه سر مظلومیت تمامت اندوه بر
 می گشت که گاه در میان هق هق گریه های سوزناک خود از سر خشم می گفتند:

دشمن   تن صاحبان شان جدا شوند، با ماشه های مسلسل   ازدست و بند  از اینکه چه می شد این انگشت های زیبا، پیش از
چرکین قاتالن را به گونه خود  زندگی شان، مجال می یافتند، تا قلب های شدن باغ  پرپر  افگن، آشنا می بودند و قبل از

 شان پاره پاره سازند...!
متنفر از  گنجید. زیرا این بیچاره های نمی کردگان جاوید، خیال آن سفر فکر و ی بود که هرگز به قلب ویاما، این خواسته 

خشونت آشنا نبودند، بل با دیوی به نام کین توزی و  آشتی نداشتند و وحشت سر با هیوالی جنگ، کسانی بودند که هرگز
صفا و صمیمیت، انیس روح افزای شان و به سر بردن در فضای آرامش دایمی،  گم شده شان بود و کسانی بودند که صلح،

 شب شان! دعای روز و خواست و
زندگی های دریغا، شاید تنها به سبب همین تقصیر بود که شب پرستان وحشیانه برآن شدند تا اقدام به خاموش ساختن چراغ 

 آنان کنند!
 فتنه در جهان حاکم باشد، و گرنه چرا چنین ...؟  شب پرستانی که همواره پی آنند، فقط 

 چنین بود حادثه دلخراش آن روز فاریاب! خواهرهمکیش! این آری برادر و
ی نماز عید داشت، آنهم متصل ادا 1391( حوت روی داد،مشابهتی با رویداد خونین پنجم عقرب سال 27ی که در)یحادثه 

 را مجروح ساخت و تن از عزیزان میمنه را به ستیغ شهادت عروج داد و بیش از پنجاه تن دیگر  41از قربان که بیشتر
 شادی را برای آن مردم به ماتم تبدیل کرد.

 د:زن آن خطه با چشمان خون آلود می پرسیدن فریاد های مظلومانه مردم ما به آسمان بلند بود؛ مرد و روز نیز آن
نیاز با خدا و استقبال از روزهای مذهبی شان را  آخرگناه مردم بیچاره این والیت چیست که دژخیمان حتی اجازۀ راز و 

 عید شان را به ماتم  تبدیل می سازند؟  هم نیز نمی دهند و
ه چرا مجال پذیرایی از است ک نفس به سوی سپهر نیلگون  طنین انداز یقیناً اکنون این فریاد از دوشنبۀ خونین تا حال، هر

 چرا اینها جوخه جوخه به پای مرگ سرخ فرستاده می شوند و بر چه گناه...؟ آنان گرفته می شود، و جشن ملی شان از
صدای دلنشین قدم های بهار تازه،  آغازیده و کوهسار وطن، به خرامیدن صحرا و چمن و اینک نوروز در تمامی دشت و

 شعف زاید الوصفی و طرفی که نگه افشانی، شور ، در هرآن اثر از ، واست خستگان چکیدههای  برای نوازش گوش
 است. 

کربالی  افروخته، اال در سرزمین های دیگر آری، این آیینه جمال کبریایی، چراغ روشنایی را در تمام اقصای وطن و
 شاید هم مناطق در خون غنودۀ  دیگری همانند میمنه!  فاریاب! و
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که    ی خواهد شدیشرم گسترده  آن دیار، ناشی از در روی آوری شاهد زیبای فرحت و عروس دلفریب بهار انگیزۀ عدم
 باعث تکوینش شدند! ماه سال گذشته، جنایتکاران سیه کار، در روز بیست وهفت اسفند

چشم مردم در سوگ  طراوتی که با خود دارد، امسال به  لذا، این نماد خوشی و این مظهر لطف الهی، با همه زیبایی و
)شادروان استادخلیلی(  سخنوران کشور سرور امروز بهار خونینی است که سالها پیش از نشسته فاریاب، درست همگون با 

 همزمان با یورش وحشیانۀ ارتش سرخ و جنایات دست نشاندگان روس، با دل غمناک چنین سروده بود:
 وطن! آمد بهار اما نبینم گل به دامانت   "
 نیاید نغمۀ شادی زمرغانغزلخوانت  

 به جای موج، خون می جوشد از انهارخندانت 
 به جای الله روید داغ از طرف بیابانت  

 غریو شهر می آید به جای نغمۀ مرغان  
 " مگرآتش زده صیاد ظالم در نیستانت؟ 

و ماتمزده  آن روزگاربود، حاال بگوییم که وضع غمبار بهاری استاد مرحوم در سوز پر ی از یک شعریاین سروده، بریده 
 مناطقی از وطن،  به خصوص فاریاب، حاوی همین گونه تصویر خونین نیست؟ 

 مگر این پرسش باز در"میمنۀ" غرقه به خون، دهان به دهان نقل نمی شود، همانگونه که استاد سخن ما می پرسید:
  یره برفضایت دود آه کیست ؟ت  وطن ! آن ابر"
 در آن تابوت گلگون سرو قد کجکاله کیست ؟ 

   فغانی می رسد از دور ، اما کس نمي داند
 " گناه کیست ؟ خون کودکان بی میان آتش و 

صدای امید وارم به فاریابیان ماتمدار حق دهید تا همناله با استاد، آن ترجمان آالم کلیه مردم مظلوم این کشور ویران، که 
شان فرود آمده  سر سر درد بزرگی که بر ار طنین انداز خواهد شد، ازدلکش اش تا روزگاران مدید در زیر این گنبد دو  

 بمویند:   است، غمگینانه
   بهار امسال می آید به چشم ما سراپا خون"
 زمین خون، آسمان خون، اختران خون، کوه وصحرا خون  

   رستانبه گو  دریغا گشته از دامان مادر تا
 جگرخون، سینه خون، دل خون، نگه خون، چشم بینا خون  

   آن مادر فرزند مرده یاد مي آید مرا 
 بهار امسال دنیا خون  که می آید به چشمش در  

   زند آن دختر بی خان ومان آتش به جان من 
 دریا خون  ،همچون موج که از هرچشم وی جاریست 

  بینددر آن آتش زده گلشن ، بهار امسال مي 
 ."خاکسترش صد گونه بسته نقش حمرا خون که بر 

 گفته آیم:  من همنوا خواهند بود اگر دیده اند، با  -ویژه در فصل بهاران -که فاریاب نازنین را  آنانی
نباشد، یقیناً کم نظیر  بی نظیر دامان  دیار، اگر دشت و   کوه ها و میان سایر مناطق و صحرای وی در زیبایی دامان و 

 نخواهد بود. 
نمی  سرور، سر  از شوق و شوری نو نمی کنند و آرزده دل آن وال امروز، جشنی به پا  خوشگوار، مردم در مقدم این بهار
 دلیلش همان است که اشارت کردیم. ترین دهند. برجسته 

 خاک سخنی غیر از ماتم بتراود؟ پروردگان آن آب و حرف حرف کالم  چگونه می شود از
نمانده   که گامی بیش به رسیدن بهار، پشت دروازۀ باغ  –حوت،  اه قیرگون بیست وهفت آن صبحگ ن، درمردم زادگاه م

 ابالغ کرده بودند:  -بود
    "گویید به نوروز که امسال نیاید

 در کشور خونین کفنان ره نگشاید   
   بلبل به چمن نغمه شادی نسراید

 کفنان را لب پر خنده نشاید" خونین   
شان آمدن بهار و  سروده هایی همگون با سخن غم آلود شاد روان استاد دارند، چگونه مایل خواهند بود تا برایآنانی که 

 تبدیل سال نو، تهنیت عرض شود؟
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 حوت سال سیزده نود ودو 

 .................................. 
بیشتر از سی تن وانمود کردند و  را  1392 حوت هفت )*( بعضی از راویان، تعداد کشته شدگان فاریاب در روز بیست و

 رقم زخمیان را نزدیک به پنجاه نفر.اما آمار دقیق تا اکنون معلوم نیست. 
من، بار دیگر به خانواده های داغدار قربانیان تسلیت عرض و برای شان صبر جمیل از بارگاه الهی آرزو می کنم و برای 

 ل التجا دارم.کلیه مجروحین آن حادثه دلخراش شفای عاج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اینهم نمونه یی از نازسازگاری های بهار در این دیار
 ............................................................ 

 

 ارگوی ماتمزده!                                        
 

 ارگوی ماتمزده!

 درسوگ تو شریکیم؛              

فاجعه  و شمال کشور، سوگ بزرگ دیگر در وحشتناک سیالب های ویرانگر خشم طبیعت اینک، از پی حوادث ماتمبار و

 غمسرای "ارگو" به نمایش گذاشته است.  گسترده به نحو دیگر را، در

  -برده است سوگوار را در بطن خاک تیره فروباشندگان دهکده هایی از ارگوی  ها قربانی از که صد –این فاجعۀ بزرگ 

دیده ها جاری  را جریحه دار و به چنگ غمی عمیق افسرده و جویبار های اشک را، از باز دلهای هزاران انسان دیگر

 . است کرده

باریده  زیر آوارهای سنگین لغزش کوه های فرو المبار، از گفته می شود:عملیات نجات و بیرون کشیدن قربانیان این حادثۀ

مجروح شدگان به گونۀ سیالب زدگان شمال،   شده وحالت زنده ماندگان و برسردهکده های "باریک آب"، بسی دشوار

 است. غمبار بسیار

 ...چه بگویم وچه می توانم نوشت، جز اینکه باز از سرعجز و ناتوانی بمویم و بگویم:

ما، آتشفشان فساد به وسیلۀ یک مشت انسان نماهای  ارخداوندا! اعتراف می کنیم که در شرق وغرب و شمال و جنوب دی

چنین سیه کاری ها  به صورت گسترده، روح دوری از یاد تو، فوران کرده؛ و اینک مردم بیچاره ماست که نتیجۀ هرزه، و

وکرمت  عالم گسترده فضل ست که: وسعت رحمت ترا وا آنچه ما بدان ایمان داریم این را به دوش می کشند...! اما خدایا!

 را انتها وکرانه ای نیست!

بیچارگان، فراز آریم و  میان هق هق گریه های داغداران، یتیمان، توفیق ده تا با تمام شرمساری با دستان لرزان مان  در

 عرض کنیم: به نیایش پردازیم و

عنایت خویش قرار ده  م ورا درپناه کر الها! ضمن ارزانی موهبت قیمتدار هدایت به سوی صراط مستقیم، مردم مظلوم ما  

سیاهی های اعمال مارا با  زران وو  غم سوگوران ب   درد ورنج و و نسیم گوارای لطفت را برای فرو نشاندن شعله های آه و 

تا به  عطرطاعتت غوطه ورشویم، فروتنانه در بارکرم تو زییم و فضای الیتناهی نور این در زالل فضلت بشوی، تا پس از

 راضی باشی، مستحق بخششت گردیم.گونه ای که 
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 »آمین«                                                          

 

 

 *1387مقدمه یی برای بهار سال 

 نوبهار حلول سال نو وحاشیۀ  در
 

 :گذشت  سالی که   

 فاجعه طاری است.  به نام افغانستان  خونین دیاری درهاست که  سال     

 که در بررسی آنچه در آخر سال صورت می گیرد، متاسفانه جمالت تاسف باری جز این نگاشته نمی آید:چندین سال است 

 ر هایسال انفجا . ی ها تلخ ی که گذشت بد تر از سال قبل و سال های پیشین بود. سالی بود غمبار و آمیخته با بسا سال 

ها انسان  صد دهشت افگنی و سال به خون تپیدن شمار، سال خشونت و درد های بی مرگبار، سال آبستن مصایب، آالم و

 !....گناه بی مظلوم و

 .دو هزار نفر اعالم شد از افراد ملکی در اثرحمالت انتحاری ، بیشتر سالی که تنها آمار تلفات       

ترین گزارش ها به حساب می رفت  تاسفبار جملۀ داغترین و از سال پار، در کشور ما  رویداد های خونبار مربوط به       

بالی غم ، عالوه   و مرگ جمله می توان تکوین تراژیدی  پانزدهم عقرب والیت بغالن را نام برد . روزی که تیر آن که از

مردم ُملکی آن  یکصد دانش آموز و ازهستی  بیشتر  از اعضای مجلس ملی را نشانه گرفت ، باغ    بر اینکه سینۀ شش تن

 . سامان را نیز پرپر ساخت

حدود شصت تن از مردم جوزجان در هفتم جوزای سال گذشته ، حمله به هوتل    خون افتادن و زخمی شدن به خاک و   

وقوع  ؛ واقع در جوار قصر ریاست جمهوری که منجر به کشته و جراحت یک تعداد افراد در آن گردید « »کابل سرینا 

و...، صفحـات خونین دیگـری بود  جاده های شهرکابل ، کندهار، هلمند، هرات ، کاپیسا ، ننگرهار کنار در هایی انفجار

 !نشستند سرگلیم  ماتم ها خانواده بر اثر آنها صد ازکـه 

حمالت  خونین و های انفجاریم ، باید گفت که : پایتخت بساز تنها متوجه حوادث تلخ  هرگاه سخن را به گونۀ نمونه    

هوایی کابل ، سینما  بود . جاده های منتهی به میدان عراقسال پار ، خیلی ها مشابه به وقایع خونین  ، در انتحاری

پراگند که  بوی خون شُهدای مظلومی را به فضا می شفاخـانۀ جمهوریت و وزرات داخله و...، تا هنوز بهارستـان ، مسیر

 . به وسیــلۀ نا آدمان وحشت گستر است ، بار و بزرگ خداد های فاجعهآیینه دار  تکرار ر

یا نیامدن آن  یا پدیده یی که نبود و )**(طبیعی ، نظیر ریزش پیهم برف سنگین  آفات تاراجگر یورش بیرحمانه لشکر   

زمستان گذشته ، به جای  فلب ها می رویاند کــه : » کابل بی زر باشد ، بی برف نی ! « اما بر شعار را بر همواره این

مصایب بزرگی شد که از آن  ها و موجب بارش بال آوردن ارمغان نشاط و رضائیت و مژدۀ فراوانی حاصالت زراعتی ،

 فقیر و ویران شدن ده ها باب پناهگاه و هفتصد تن از انسان های مظلوم و و هزار یک جمله است جان باختن بیشتر از

متوالی برف به ستوه  مشاهدۀ ریزش به گونه یی که تقریباً همه ساکنین این دیار از  حیوانات! هزاران مواشی و تلف شدن

 . آمده بودند

ماتم رسیدگان را  داغدیدگان و سال پار اذهان زمستان ماتمبار های پیامد بود که  نخواهد خامه : جای تردید این به باور      

 تلخی به نسل های بعدی انتقال خواهد گردید و با مرارت و و داستان آنهای درازی به خود مشغول خواهد ساخت  تا سال

 گوشه های چشم بسا  بود به نام زمهریر با یورش قشونی از قساوت و بیرحمی که اشک ها در گفته خواهد شد : آفتی رسیده
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ه به مشکل توان  بلند گشت از آدمیزادگان ساکن در این مرز و بوم از فرط سردی ُمنجمد می گشت و دستان  خشک وکبود

بی   پیکر مرتعش انسانهای تهی دست و ترکیده و رنگباخته و شدن به سوی آسمان را داشت ، تا هماهنگ با نالش لب های

آسمان  مصیبتی به اسم » برودت « از » برف « و آفتی به نام خدا برویانند که : دیگر سرپناه ، زمزمه های نیایشی برای

 ! این نستاند جان ها را بیش ازجان نیمه  و نفرستد

سرما زده ،  آغوش مادران  گرسنه و شنید ، ده ها و حتی صد ها کودک شیرخوار ، در  می چه دردناک بود وقتی که آدم   

 .، جان باخته اندر و اشک آلود سایر اعضای خانوادهبرابر چشمان کم نو در

   سردی ، آنهم در روزهایی که ورود پیهم تازیانۀ سنگین زمهریر واز ایران  افغانستان اخراج تعداد زیادی از مهاجرین   

 گرسنگی ، از تنگدستی و و پیکر نحیف مردم بیچارۀ ما را کبود و بی حرکت ساخته بود ، در پهلوی بیداد فقر شدید  هوا ،

 ! سال پار، محسوب می گشت  کتاب قطور  تراژیدی اوراق  دیگری از و پیشامد های سوگزا وغمبار

 تا جگر گوشه اش را گردید برگشته یی مجبور فقر به حدی بود که خانوادۀ بخت  و بزرگی و وسعت فاجعۀ تنگدستی       

های با احساس را تکان داد  انسان آوری که انعکاسش ، بسا از نهایت درد برابر پول ناچیزی به فروش برساند ...! خبر در

 زمین ما نشد متمول سر ۀاحساس باخت از آدمگونه های سنگدل و جبین برخی اما دریغ که قادر به رویاندن عرق شرم بر ؛
! 

دهکده ها ، به دلیل صعب العبور و مسدود   شهرستان ها و آن کم و دسترسی به کشوری که امکانات بهداشتی در        

امنی ، غیرممکن باشد ، جای آن دارد که شاهد افزایش مرگ  بیهیوالی    آن حاکمیت   از ها در زمستان و مهمتر بودن آن

در ردیف دوم قربانیان فجایع  شمار بود و افغانستان را ، اگر در ردیف اول نه ، ولی کودکان بی میر  مادران باردار و و

 ! سطح جهانی قرار داد انسانی در

ادر به بال افشاندن باشد ، چگونه می شد در امان ماندن کاروان خوردۀ صلح کمتر ق زمینی که کبوتر زخم در فضای سر   

کاران گرگ کردار ، ضمانت داد  سیه از دستبرد غارتگران و یا کشته و ربوده شدن امداد رسانان ، به وسیلۀ  امداد را های

 ؟

ان کردن مراکز فرهنگی ظلمت گستران ، سوختاندن  مکاتب و موسسات تعلیمی و ویر در دیاری که کار دانش ستیزان و   

 ! کرسی مراد باید بود ؟ تاریکی در تندیس جهل و انتظار جلوس چه موجودی جز ، در.... باشد

میالدی (   2008الی  2007حملۀ انتحاری ) بین  140سالی که عالوه از به وقوع پیوستن  . آری ، چنین بود سالی که گذشت   

حوادث تلخ و  خودی، از نیروی امنیتی خارجی، در پهلوی هزاران نیروی امنیتیپنجاه هزار  وصف موجودیت یکصد و با 

 !....و یکقلم اشک و ناله و فریاد دلخراشی به حساب می رفت که ییامدش همه غــم بود و سراسر ماتم

ه ، نه خرمی شد بسکه بسیار شمرده شد ، رویش گل های کوکنار از  تراژیدی هایی که بر کنار فهرست بندی آن همه در   

 !بهار گذاشته و نه هم آبرویی به مردم کشور و این دیار برای

  گسترش ویروس مهلک رشوت و مردم آزاری وکوشش در راه ادارات دولتی و پیکر شیوع سرطان فساد اداری در   

مرض های   .. ازعامه و.های لسانی ، تعمیم اندیشۀ پلید چور و چپاول دارایی  قومی و  واگیر تعصبات اشاعۀ بیماری

سفانه  أ مت -طوری که مالحظه می گردد  – این آفت ها  در میان جامعۀ بدبخت ما شیوع داشت و   خطرناک  دیگری بود که

  فربه تر می شود و رگ و ریشه می دواند و برمیزان نومیدی مردم دردمند و کما کان ادامه دارد و با گذشت هر روز

و پرابلم های دیگر  نمی توان پیدا کرد تا گرهی از هزاران گره نا کشوده ، مشکالت گویی کسی را  افزاید . تو بیچاره می

 ! کرم پاسخ بیفشاند از  را بکشاید و به فریاد دادخواهانۀ مظلومی

 های اندوه می نگری که باغ حسرت و تر از آن با قلبی ماالمال از حاال فراگیر نگریستی و آنها درد مندانه می مزید بر   
زیند ، چون  مردمی که در این دیار می صمیمت یک عدۀ زیادی از همکاری و همرنگی و دوستی و نوع واحساس 
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زهر افشانی ها ، فکری جز مستی  و  با مشاهدۀ چنین شرارت ها   و عده یی هم چمنزاران طبیعت به تاراج رفته است

 : شعرکه پرورند ، درست مصداق این  غرور بر سر نمی و  وعربده

 شست شان شان ، دام حیل در بنموده نخوت مستِّ  »     

 «  شان ، وندر دو لب اخطار ها  در دستِّ  خطر  رنگِّ                         

یک سـال گذشتۀ سرزمینـی که پیکرش سخت زخم بر داشته و از قلب پر التهاب آن  سرنوشت  بلی ! آن گونه بود حال و   

  !... خون می چکد همواره

 انقره/ ترکیه( -میالدی 2008) حمل سیزده هشتاد وهفت برابر با ماه می سال                                                   

 ...................................................... 

لذا در سال  *( معمول است نشریه ها وقتی که در آستانه سال نو قرار بگیرند، نگاهی به پس منظر خود نیز می افگنند.(

خورشیدی،  هنگامی که قرار براین شد فصلنامه راه نیستان را به بهار اختصاص دهیم، الزم  دانستیم تا  -هجری 1387

یادی هم از حوادث یک سال قبل کشور نیز داشته باشیم. لذا مطلب" سالی که گذشت" و مطالبی که با عناوین بغلی پس از 

خونین یک سال گذشته آن  زمان است. هرچند حوادث خونین سال های بعدی الی  آن می آیند، مربوط  به رویداد های

ای این رساله به آن ها اشاره نه تنها  کمتر  نشده، بلکه بیشتر نیز گردیده است که در جای ج  -است  1394که سال  -کنون 

 ده است. ش

( نیز است. دلیل آورده شدن آن ها 1387از )اشاره: بعضی از گزارش های شامل در این نوشته، مربوط به سال های پس 

 صادی این مامول برآورده نشد.تاین است که این رساله قرار بود چند سال پیش به چاپ برسد. اما به دلیل مشکالت اق

(  در والیت پنجشیر، منجر به کشته شدن تعداد  1393)**( همان گونه که برف باری سنگین ماه حوت سال گذشته )   

 ردم گردید، مصیبت بزرگی بود که شاهد آن بودیم.زیادی از م

 

□ 

 مطالبی که در پی می آید، فراز هایی از داستان فرا خوان است که از  سوی "راه نیستان" راه اندازی شده بود. 
 

  :پیشینیان  احیای سنت  فکر

آمد  گشتاند ، خواستیم با تحویل سال و واپسین روز هایی که نسخۀ گردون از کهنگی ها ورق می در  ما ، درست و اما    

برویانیم . رسم روزگار لطف  خاطرۀ رسم پیشینیان را در ذهن آن شویم تا باری یاد و آمد فصل خوشگوار بهار، بر

سخن سازان در دست خامه  و  کف چنگ و دف گران بر انگیزی که حین جوشش زمزمۀ دالنگیز رویش فصل بهار، خنیا

طبیعت بپردازند و به پیشواز پذیرایی از بهار بروند. فصل گوارا و دل  ش عروس جلوه پردازمی گرفتند که به ستای

 !.. شادی ، الزمۀ آن طالیه دار آن است و برگـزاری آیین شوق انگیز و شور افزای جشن و ،روز افروزی که نو

 ، غزنویان ، سامانیان ، غوریان ویکی از امرای اسالمی چون : عباسیان گذشته هر به روایت تاریخ ، در زمان های   
که به » نوروز« -بهار خورشیدی و شروع  -هجری  از حلول سال نوگرامیداشت  ت امارت شان در و مردم تح   تیموریان

 .مراسم خاص خود را داشته اند -شهرت دارد 

عنعنات  اما چنین رسوم و گرفته است . تری صورت می تیموریان به شکل شاندار سوی امارت آیین نوروز ، از انعقاد   

 . به دست نسیان سپرده شده است  در این روزگار

چنین آیین ها و عنعنات را بیشـتر ورق بزنیم ، می نگریم که در خجسته بامداد  اگر بخواهیم اوراق صفحات گذشتۀ   

شاعران هزار   و برپا است ، ،گلشن شعر، جشن شکوهمند نوروز یعنی نخستین  روز ماه حمـل یا فروردین ، در بهارین ،
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میمنت  زده اند تا برای پذیرایی و های گل و غنچه و درختان پر شکوفه حلقه دری ، در محور خرمن – سال شعر پارسی

 .ادب و دوستان بهار هدیه بنمایند کنند و آن را به عاشقان شعر و انشاد بخشیدن به حلول سال نو و مقدم بهار سروده یی

آدم ،  به ابوعبدهللا جعفر رودکی فرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند  مشهور، ستین بهاریۀگویند ، نخ  می   

 : این چنین آغاز یافته است  - می باشد که سرا پا در وصف بهـار -شورانگیز او   نسبت دارد ، که مطلع سرودۀ

     طیب  بوی با رنگ و  آمد بهار خرم   "

 آرایش عجیــب  با صد هزار نزهت و  

    جوان بدین گه شود پیر که مرد شاید   

 " پس مشیب  گیتی بدیل یافت شباب از  

های عقیقی سرشار از خون دل دختران تاک  نیای خود را اجابت می کنند و ساقیان جام پس از آنکه شاعران فراخوان"   

نوبت به » رابعۀ قزداری « می رسد و   "شیرینی از ایشان پذیرایی می کنند، بین آنان می گردانند و با گُل و ُمل و نُقل و را

 : بهار چنین می سراید  او در وصف

      گرفت  ز بس گل که در باغ مأوی   "

   چمن رنگ ارژنگ مانی گرفت    

     است؟ مگر چشم مجنون به ابر اندر   

 " گرفت  که گل رنگ رخسار لیال   

 :عنصری یا سراینده شعر معروف ،سخندانان دیگری چون: دقیقی بلخی ، ابوالقاسم فردوسی ، و شاعرۀ بلخبه دنبا ل آن    

 شود   باد نوروزی همی در بوستان بتگر "  

 "    صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود  ز تا 

خیام نیشابوری  مرع خسرو بلخی ، ابوالفرج رونی ، منوچهر دامغانی ، اسدی طوسی ، مسعود سعد سلمان ، ناصر سپسو 

به این سنت و روش    حافظ شیرازی و...، سعدی و  متعاقباً شیخ ، شرف الدین شفروه ، موالنا جالل الدین محمد بلخی و

همۀ آنها ، سخنان ما را به درازا می کشاند . اما، صرف همین قدر می    کالم حسنه پرداخته اند که آوردن  نمونه های

از قصاید ، در وصف  تشبیب بسیاری و رواج آن در قرن چهارم ، تغزل و  عالوه بداریم که با شکل گیری قصیده خواهیم

 ده و جایگاهی برای مثنوی وقالب قصاید بیرون آورده ش بهار سرایش یافته و بعداً با وسعت یافتن تشبیب غزل بهاریه ها از

  . خـلق گردیده است غزل نیر

□ 
 :    گفتگو با همدالن   

 می آید  به هرسو بنگری دود کباب یاس  " 

                                                                                         "عودی مکان  کون و دل ندارد مجمر به غیر از     

 عبدالقادر بیدل بوالمعانی میزراا     

 آالم و که ادارۀ نشریۀ »راه نیستان « عنوانی قلمداران عزیز، این راویان درد و بود همین سنت  دیرپای به متابعت از   

 . دل برویانند و ناله هایی از نیستان ، فراخوان داد تا رنج های وارده بر مردم را ، به تصویر بکشند حسرت

گرفته شد ، دریافت  میان گذاشتن این طرح یا پیشنهاد با سخنوران گرامی کشور در اما تماس هایی که به منظور ...   

آمدن  بهار دل  این شاعران وطن را ، غم بزرگی در سینه انباشته است؛ چنان غمی که انگار از یکی از هر گردید که

 : فهماندند می گاه با رمز و اشاره ندارند ! به گونه یی که هریکی گاه به صراحت وخوشی 

 مردمی   و مهر جهان آدمی زان مهد حیف از "  

   آن بوستان خرمی وین صرصر ادبارها   
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 جوانی شور شد ، شهد چشم امیدم کور شد 

 " ها زخم کهن ناسور شد ، گردید گلها خار  

 : فرمودآن دیگری می  و   

 ندارد ای دریغ پایان  تیره روزی های ما   "   

 "؟ سپهر ما مگر خورشید تابان مرده است  در 

زبان درد  مردم   که تنها به غم فراق بستگان شان نمی مویند .است به ودیعه نهاده  دل شعرا احساس عجیبی خدا بر ...   

 ! ین جغرافیای  خونین می زیندا ترجمان حاالت رنج اندود آنهایی که در اند و خویش نیز

یا تاثر  خوشی . این دل نا   تا کند ناله قیامت به گلو می آرد " -   قبیله [ افسانۀ دردی دارد از آنرو ست که " بند بند ] این   

ستاره های  جمعیت انبوهی از مهرگستران و  -آگاهی داریم  طوری که – دارد ، از آن جمله مالل ، انگیزه های فراوانی و

 شناسانی چون : پروفیسور شهرستانی ، شعر فرهنگ و ادب و عرفان و هنر یا سخنوران و پرتو افشان کرانه های علم و
دکترمحمدسرورموالیی،  شهرانی، واصف باختری ، دکتر دکترنصری حقشناس ، دکترعبدالغفور روان فرهادی ، استاد

 پروفیسوررسول رهین ، محمدکاظم کاظمی ، محمد آصف فکرت ، خواجه تارشی ، رپوالدیان ، عبداالحدعبدالجلیل شبگی
سیدنورالحق صبا و....، روزگار  احمد انصاری ، دکتر اسدهللا شعور ، استاد سمندرغوریانی ، محمد شریف سعیدی ،  بشیر

چند جای این امید  به غربتسرا ها پناه برده اند . هربریده اند و  ست که از آغوش خونین دیار دوست داشتنی خویشا مدیدی

به سوی   ثبات درآن وزیدن گیرد و ایشان دوباره نسیم صلح و این بزرگواران آباد و ۀمن ویرانأ م باقی است که روزی

اما سنگین تر از این غم   دهند ...! سر آشیانه های مألوف خویش برگردند و باز بر وصف گل و گلزار وطن ، ترانه هایی

: استاد خلیل هللا خلیلی ، پوهاند   عندلیبان  خوش الحانی بسان فرهنگ و و بی باز گشت  علمبرداران  دانش ها ، حسرت  سفر  

، استاد عبدالرووف  محمدموسی توانا  جاوید ، موالنا میرمحمد امین قربت ، استاد عبدالرحمن پژواک ، دکترسید عبداالحمد

سیدتاج الدین ساهی، مولوی عبدالغنی علمی، استاد  استاد نزیهی جلوه ، قاری محمد عظیم عظیمی سرپلی ، مولویبینوا ،

، عبدالقهار عاصی ، ضیا قاری زاده ، استاد نیالب رحیمی ، استاد عبدالرووف  کاظم آهنگ عبدالحق واله ، استاد محمد

محمد یوسف آیینه ،  استاد حسین سرآهنگ ، محمد شعل هروی ، استادعبدالرزاق فانی ، محمد کاظم شارقی ، استاد م نفیر ،

گلستان  میهن طی دو سه دهۀ اخیر  عزیز  دیگر... ، از قلمدار   نویسنده وهنرور،  و ده ها شاعر لیال صراحت روشنی و

 . بود گوارانموسیقی ، مدیون هستی آن بزر گلزار  ادب و دانش و سخن و شادابی باغ های معنی و است که طراوت و

ر واپسین روزهای مرارتبار  اندوه بی پایانی ، در تمامی عرصه زندگی باالخص د یکی با زبانی و بزرگوارانی که هر   

کشیدند که   تصویر می جمله آمدن بهار را چنان به جراحت  کشور ، از پیکر پر غم های روئیده بر درد های  مردم و ،حیات

شورانگیز و   اشعار دن  آن نغمات دلنشین ونیش و مطالعه عاطفه را ، از وخوانندگان باالخص ارباب فهم ونیویشندگان 

گاهی با ریزاندن قطراتی از اشک آفریده های گرانبهای آنان را با  می داد و زیبا ، احساس عجیبی دست نوشته های گیرا و

کنارهم محشور  در طرب آگین آن روز هایی می افتادند که همه آه دل ، بدرقه و به یاد خاطره های شیرین و آب  دیده و

همین ترتیب برگزاری چنین آیین ها و انعقاد همایش های  ادبی  مهر و وفا و محبت می پرداختند و به ۀتبادل هم به  بودند و با 

افغانستان و  برزن کوی و پیش از بر افراشته شدن خیمۀ سیاه کمونیزم در خصوصاً  مسابقات بهاری ، از جمله راه اندازی

 . حال دیگری با خود داشت تصویر و رنگ و ، هیوال های بدبخت سایر

همدل  غم خستۀ من ، وقتی گفتمش : بهاریه یی انشاد و به من بفرستد ؛ درد مندانه  گفت یکی از مهر ورزان   راست می   

 : داد پاسخ

 "که خامه سراغ او را برگیرد و به تصویرش پردازد ؟خرمی یی  شادابی و کجاست  کو بهاری که وصفش کنم و   "

دالنی  که هنگام اشغال وطن به وسیله سیه  – سان فرمودۀ استاد سخن شاد روان خلیلی او راست می فرمود . آخر ، به   

   -ند ...کشور را از دم تیغ گذرا نید خدا جوی گناه و مردم بی فاجعه گسترانی که یکسره وطن را سوختند و خدا ناشناس و

 :  نالیده بود
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 زمستان  گلگون کفنان را چه بهار وچه   "

 چه گلستان  خونین جگران را چه بیابان      

 ویران  کشورآتش زده ، درخانه در        

 یتیمان  رخسار  کس نیست زند بوسه به       

 به تن مرده کفن وای  کس نیست که دوزد      

 " وای  ای وای وطن                                                 

گفتن  خدا حافظی از وی سبقت بجویم ؛ اما  کوشیدم تا در شاعرعزیز نداشتم ، ناچار من حرف  دیگری برای گفتن به آن   

 : مویدچنین  خلیلی گونه این خواست کتاب  دل  انباشته از دردش را بیشتر ورق بزند و باز او می

 امروز  سینۀ هرسنگ تو خون می دمد از  " 

 دمد امروز  خاک تو مستی وجنون می از       

 می دمد امروز  آن الله چرا زرد زبون          

 وسر سرو وسمن وای  سرخ است به خون پا             

 "   وای ای وای وطن                                                

 آن عزیزکم سازم . اما وی ، مثل کسی که اسباب مزاحمت را از  جملۀ » خدا حافظی « تالش داشتم تا با جاری ساختن   
 شید :واره خرو آماده به شنیدن درد های دلش باشد ، با خطابی فریاد نیازمند  یا فتن مصاحب  همدل و

 : اندوه می گفت با حسرت و های دیگرش را نیز بنیوشم که با لحن آمیخته حرفو کنم  صبر اندکی دیگر 

 پائیزشده است  باغ در باغ همه سایۀ "   

 انگیزشده است  نوبهاران امیدم چه غم   

 جاریست  ارغوانی که درآن خون شقایق   

 است تن سرخ شفق مشعله آویز شده  بر   

 خدا   بها رانه مگو بیش که آفاقاز     

 است   پایمال ستم لشکر چنگیز شده   

 عرصۀ خون  رخش اندیشه برانگیزم از این   

 است  که تمامیت شب چکمه ومهمیز شده   

 بود  آستانی که در آن سجدۀ تقدیسم   

 است  نقش اهریمنی نطقۀ پرهیز شده   

 کفنان   مزرع سینۀ من تربت خونین   

 است  سرخ شهادت همه گلبیزشدهکز گل    

 زنم   به کدامین افق فاجعه فریاد   

 انگیزشده است  داستان وطنم را که غم   

 هنر  تا زمان زخم فجیعی زده بر قلب    

 " است  دفترشعر من از فاجعه لبریزشده   
 □    

 ما را پر از شگوفه کن ای خالق بهار! 

چند آمدنش مصادف بود با روز مبارک میالد با  سخت سوخت. هر امسال نیزبرای بهار  پی آن گفتگوی کوتاه ، دلم در   

) صلی مکارم اخالقی  و آگاهی پیام آور آزادی و  عطوفت ، یعنی زاد روز فرخندۀ رحمت و انسان کامل، مظهر   سعادت
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سیاهی  عوض شد و نور بر پلشتی ها  که به یُمن قدوم خجسته اش، چهرۀ گیتی یکقلم از بدی ها و زشتی ها وهللا علیه وسلم(

 . پیروز گردید

 آن ، از دل و دماغ مردم خاطرات تلخ به جا مانده از بهار  امسال ، سختی های سال پار، و آن بود که با آمدن   امید ها بر   
پیامبر زیادی نسبت به  میزان ارادت عدۀو بدبختانه سفانه أ آنجایی که مت غم خستۀ این دیار نیز رخت بر بندد . اما از

ترسیم شدۀ برخی از اندیشه های نا پاک ، با خط و آیین  آن  خطوط  وهم آلود   رحمت ) صلی هللا علیه وسلم ( کم رنگ شده و

 : ، لذا ، به مصداق... اسوۀ حسنه همسانی ندارد

    موج  هرزه تازی ها چو از  زین محیط "   

 "  دوش به   می برد خلقی شکست خود  

 تازگی و با وصف بارش سنگین برف یک فصل پیش ، عاری از طراوت و -مشاهده گردید طوری که – آغاز سال   

 . نمود شادابی می

کنار آن زاد بوم فریاد   هرگوشه و ، با دریغ فراوان ازاز ورود بهار نگذشته بود به این مفهوم : هنوز چند روزی   

 ! تهدید می کند چشمه ساران را ، آفتی به نام خشک سالی که : اکنون تمامی مزارع کشور، جویباران و برخاست

زنگ هوشداری بود از نیکو نبودن سال ! زیرا :  ،سرکشتزاران برای مردم گریه بر از دریغ آسمان تهدید خشک سالی و   

 – ایه حیات استکه م – منابع آب خشکیدن شاهد بلند رفتن قیم مواد ارتزاقی و بهارش دریابند و نیکو را می توانند از سال
 ! باشند

 ست که انسان نا توان ازا اول بهار ، مستلزم آن  جلوه ء صبحگاه   تحویل  سال و سبز   طلوع   آرزوی داشتن سال  نیکو در   

 : فراز کند و بخواند  بر درگاه خدا  باکمال خشوع دست برای دعا  قلب و صمیم

 واالبصار  یا مقلب ا لقلوب    

 النهـار  و   اللیـــــل یا مدبر     

 واالحـوال  یا محول الحول   

 الحال  حول حالنا الی احسن   

 نیایشی برای کسب معنویت و   گردید ؟ و آیا  ها با کمال عجز و فروتنی به سوی خدا بلند اما سوال اینجا بود که آیا دست   
 لب ها و زبان ها شکفت و...؟  شدن اوضاع و احوال بر بهتر

 قلب ها را پرتوی  از زمزمۀ روحبخش لب ها و جز در زبان عده یی محدود نرویید و ه گفته آید ، این دعا اگر صادقان   

 : نتافت و صدایی به گوش ها نچکید که گفته آید بر نیایش به درگاه خدای جهان آفرین،

 سخنم همه شب  من اینست و روز ها فکر "   

 خویشتنم   غافل از احوال دل که چرا      

 چه بود  بهر   از کجا آمده ام، آمدنم    

 ! ".. وطنم   روم آخر ،ننمایی به کجا می 

 چنان بود ، وقتی وزارت حج و اوقاف طی روز های متوالی فراخوان داد تا مردم به قصد تهمت بستن ندارم . مگر نه   
باال تر از رقم انگشتان به شمار آورد ،  گزاران را می شدعیدگاه  کابل گرد هم آیند و نماز استسقا بگذارند ! آیا تعداد استسقا 

که   – هستی و ناله به سوی پرورگار   عجز دست  دعا با تمامت فروتنی و تا بدان وسیله در فضای یک همایش روحانی ،

بارگاه خدای به  بلند می گردید و قطره های اشک  نیاز – سرچشمۀ گرایش های فطری است زیبایی و مطلق کمال و جلوۀ

 سرا زیـر می شد ؟ ،بی نیاز

بزنیم که جناب پیامبر بزرگوار اسالم حضرت رسول اکرم " صلی هللا علیه وسلم "  بیاییم سری هم به تاریخ روزگاری   

نرخنامه یی برای ما تعیین فرما .  ! قیمت نرخ ها بلند رفت ، صحابه گفتند : یا رسول هللا  داشتند. روایت است که حیات
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خداوند تنگ کننده و فراخ کننده و رزق دهندۀ مخلوقات است و   . سوی خداست ها از حضرت فرمود که تعیین و تقدیر نرخ

یا غصب  می کند در روز قیامت حین مالقات با حضرت وی به سبب ارتکاب خون ناحق و ما حکم بارگاه خداوندی بر

 " . ل نباشمئومردم مس مال

   اندکی بیشتر بپیچیم : االخوب است تا پیرامون بحث ب   

 مستلزم تغییر اعمال و  -قرآن اشاره می فرماید  چنانچه -حاالت اجتماعی  مگر نه چنان است ، شرط تغییر اوضاع و

سجایایی چون : اخالق نیکو ، پرهیزگاری ، دانایی ،  است و یا خواستن صفات و های وابسته به آن اجتماع حرکات انسان

پسندیدن   ، و ساختن گرسنگان یرجوانمردی ، فداکاری ، پایداری در راه هدف ، دوری از شر و فساد ، س  ،  نوع پروری

 خود می پسندی بر دیگران ...؟ آنچه بر

 : در حدیثی آمده است   

 د." خود نیز دوست بدار نمی تواند تا چیزی را که برای خود پسندد ، آنرا برای برادر هیچکس شما مومن کامل شده "

 : ومسلم رح( چنین آمده است  بخاری وامام حدیث دیگری به روایت )امام در   

 " مثل المؤمنین فی تواد هم و تراحمهم کمثل الجسد إذا اشتکى بعضهم تداعى سائرهم بالس هر و الحمى." 

وقتى یکی شان رنجور شود، دیگران به مراقبت و  ،حکایت مؤمنان در دوستى و مهربانی شان چون اعضاى تن است)

 ( رعایت او هم داستان شوند.

 عالوه داریم:  ،" کیهان" خوب است به گونۀ یاد داشت نویس   ،در فرجام سخن

کشد آن هنگام که روح باران در جان او یی شنید که قد می "بوی باران و بهاران را باید از خاک تفتیده و گیاه سوخته 

ترین باران و بهاران در او کمترین برکت و زار را چه نسبت با بهار؟ خاک که قابل نباشد، مبارک دود؛ اگر نه شوره می

 انگیزد." بر نمی  حرکتی

 ر لطافت طبعش خالف نیست "باران که د 

 زار خس. " در باغ الله روید و در شوره   

 وی در بخشی از نوشته اش چنین آورده است:

یی  کشد و گیاه تشنه ی که باران را جرعه جرعه سر میی باید بهار را خواست و ظرف پذیرای آن شد؛ مانند خاک تفتیده "

 " .دمدمیکشد، آن هنگام که روح باران در جان او که قد می

 :بگوییم  -به گونۀ بهار جهان افروز   -سزاوار است تا در آستانه بهاری دیگر، لب به خنده و چشم به گریه 

 های خسته و خشکیم در غبار   "چون شاخه

 ما را پر از شکوفه کن ای حضرت بهار ! " 

 تعویض دهد: نگارنده به اجازه شاعر بیت اخیر می خواهد واژه " حضرت" را به "خالق" 

 ( وفه کن ای خالق بهار!کما را پر از ش)

 

 آمین                                                             
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 بهار طبیعت،
 درسی برای بهاری ساختن دل

 انسان موجودی است که نو خواهی و تجدد گرایی از خصایص ذاتی آن تلقی شده است. 
تجدد، پدیده یی که به قول شهید استاد مطهری " موجب انبساط و شکفتگی خاطر می گردد، خصوصاً اگر آن تجدد و تنوع 

 د."تجدد و تنوع، کدورت و مالل را از خاطر می زدای  در جهت حیات و تازگی زندگی باشد.
با این اشاره باید گفت: آمدن بهار می تواند بهانه یی باشد بر اینکه: بندگان خداوند نیز همان گونه که طبیعت بهاری می 

به سوی تجدد مثبت و سازنده گام بردارند و سعی به خرچ دهند تا تمامی تالش خود را برای کسب بهار معنوی به  ،شود
 و دل و دماغ و روان و جان شان را به رنگ و فطرت بهار در بیاورند. کار ببندند، روح خود را بهاری سازند 

که همانا پاک ساختن سینه از کینه و کدورت وعداوت است   -خدا پسندانه در دل  تحول دست یابی به بهار معنوی از ایجاد 
 و تحول در رفتار و بهینه سازی اندیشه، میسر می گردد.  -

 بری...!  ،ال انسان صحیح باشد و از کدورت و زشتی ها دل زمانی بهاری خواهد شد که اعم
ایجاد  دگرگونی در قلمرو هستی و  تحول و آرندۀ که پدید  – این موجود  جستجوگر با الهام از ورود بهارطینت انسان،   

ک اندیش یی که الزمه یک انسان واال، انسان برتری جوی و پا سوی شکوفایی  شتافتن به نیز بایست با  -رستاخیز می باشد
 است، توأم باشد. 

 " اگر ز خود نتوانی ز خانه بیرون آی" 
 .بهار، مایۀ  تقویم جان انسان است

از جملۀ صفات بهاری بودن عبارت از همدل بودن با همنوع، نرم دل و خوش خلق و خوش رفتار بودن، و برخورداری  
 از صمیمیت و مهربانی و زیستن در فضای دالنگیز صلح و صفا، با دیگران است...! 

 موالنا جالل الدین بلخی در شعری در این باب می گوید:
 " در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟ 

 خاک شو تا  گل برآیی رنگ رنگ   
 سالها تو سنگ بودی دلخراش  

 آزمون را یک زمانی خاک باش."   
 بدین مفهوم: 

سنگ سخت و گران را یارای سرسبز شدن نیست و رویشی در   -که فصل رویش و شکفتن است -" همانگونه که در بهار
دچار دگرگونی معنوی نخواهد گشت. پس چون خاک،  آن  پدید نمی آید، هرگاه جان تو نیز مانند سنگ همیشه سخت باشد،

 نرم باش. سخت دلی و سخت جانی را به یک سو بنه، تا بار و بری  میسرت آید و دگرگونی هایی برای تو پدیدار شود."
 ، گیاهانیمسیر کنبه اطراف  با تعمق کهد افتن است. و این زمانی میسر می آیو طراوت ی ی برای نو شدن یبهانه  ،بهار

د و به نسر بر می آورهایی ی خشکیده، جوانه ها  از تن گونهکه چ  به نظاره پردازیمرا  بی برگ و بارو درختان  خشک
ظریف  های  ساقه نگاه به این پدیده ها، ما را به  سوی آن فرا می خواند که تماشا گر شویم که  .کنندسالم می  جهان عرض

روح لطیف سختی  به فکر اندر شده و از خود بپرسیم: مگربا خود  چگونه سر بر می کشند؟ بدین وسیلهاز دل سخت خاک 
 تر است؟بیش طبیعت بی جان هم از ما،و تفکر ظریف 
 مان بپردازیم. ذهن روح و به آرایش و یمخیزر ب است که به ما انگیزه پدید می آید تا به پا هار به ب لذا با نگریستن

ما، در جامعه یی که زندگی می کنیم، بسا از تلخی ها و مرارت های ناشی از سوء تهذیب و کردار های بنیاد برافگن را 
فرا سخت متاسفانه پیکر جامعۀ ما را  ار زشتی است که از جمله آن  آث میان مردم خود تجربه می کنیم. آالیش ذهن و روان

 اشاعه بسا بدی ها و سیه دلی ها شده است!  و از جمله بیماری های مزمنی است که موجب گرفته است
بدین ترتیب بتواند ، تا  است غنچۀ احساس بر دل یکی از عوامل و روش های بهینه سازی فطرت انسانی همانا شکوفاندن 

ی ابوالمعانی مصداق این بیت زیبا  -رهایی از رنج بیدردی، سنگوارگی، تحول ناپذیری و انجماد فکری... با  - خود را
 بیدل بیابد:

 بیدردی به دل چیدن  به رنگ غنچه تاکی داغ  "  

 "  بخندانی  گل اشکی  آب شو شاید  چو شبنم  

، که آن را به شکفتن و لبخند زدن به به روی گلچکیدن شبنم به روی غنچه است و  این احساس به گونه  :به این معنی   
 روی دیگران وا می دارد.
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 ، ی گیردم ما قرار برابر باشیم، توجه به همنوعان وجیبۀ مبرم  دیگری است که در شدن حال خود صدد  بهتر اگر ما در   
 . به گونۀ ما بهبود یافته است تا شاهد روزی باشیم که وضع همنوع ما نیز

تا   به خرچ می دهد دریغ  بی سعی است که انسان برتری خواه الزمه های زندگی  از دیگر یکیفلهذا این احساس نیز 

 .گیرد فزونیبر او با درد مندان  و شفقت روح همدردی

 : وسلم « فرموده اند حضرت رسول اکرم » صلی هللا علیه   

در  حال کسانی که در زمین اند تا رحم کند به شما ذاتی که آسمان هاکند . رحم بکنید به  خدا رحمت  رحم کنندگان را"  
 ت."دست قدرت اوس

  برای انسان می آموزد، دوری از غفلت و خواب بردگی و کرختی است! بهاریکی دیگر از جنبه های مثبتی که  
 چنانچه سعدی می گوید: 

 " خبرت هست که مرغان سحر می گویند
 بالش غفلت بردار" کاخر ای خفته ! سر از  

اینکه توصیه می کند، انسان نباید عنان بیداری را از کف بدهد، هشدار می دهد، می گوید: از اثر خواب ضمن هم بیدل 
 غفلت است که سرغنچه بر باد می رود:

     برباد خواب صبح سرغنچه می رود ز"     

 ی" بیدار  شبنم عنان  مده ز دست چو     

□ 
عالجی موثر به همۀ آن امراض و مصایبی که پیکر جامعۀ  با آغاز سال جدید آرزوی همه مردم این کشوراین است که    

 مردم جغرافیایی به نام افغانستان است و آرزو است تا  تمامی ۀاین خواست د و شو جستجو ما را چون ماریانه می خورد،
 . گرو آن قرار دارد درو بهاری بودن،  سرفرازی همه در اندیشۀ آن باشند که طُرق سربلندی و

مردم ما از هرچه پر واضح است که  و سالی که در طلیعه صبح  بهار دالنگیز آن قرار داریم، در برهۀ حساس کنونی   
زخم مشترک  ۀخانساکنین یا غم خسته و زمین  که سر در روزگاری .  فلهذاهمدلی نیاز دارد بیشتر به اخوت و برادری و

... ،  استطاری ها آن  پیکر سردی  دلگیر  زمستان در و آفت گرفتار و روح خزان بال و ما با هزاران مصیبت وخوردۀ 
ها و  خلق بی امنی و ها شی کُ  آدم و  ها  کشمکش  وها شدن  هم درگیر از این همه با چشم داشت همه بر این است که 

 . تبرا جسته شودجداً بدبختی های دیگر، بسا و  گسترش بی ثباتی ها 

شیوع ویروس خطرناک تعصبات قومی و نژادی در پیکراین کشور ود وآن یک موضوع دیگر نیز از دایرۀ خاطر ما نر
 است. 

آالم گونانی که سخت مردم را پریشان و تحت فشار  مصایب و  کنار شیوع شنویم، در چه درد آور است وقتی می راستی،
دواندن است . امید واریم با  حال ریشه  ، سرطان  دیگری به نام تعصبات قومی نیز سخت دراندداده  قرارروحی و جسمی 

 باطل و مصیبت آور برتری طلبی و افکارترویج  قومگرایی و چهرۀ کریه   گسترش اندیشۀ ناب برادر وار زیستن بر
 دانستن و تحقیر مجالی برای برتر به خاطر خدا خط بطالن بکشیم و  ،تباری و نژادی ، قومی های زبانی و عصبیت

 : دشو ترتیب هماهنگی به این فراخوان بیشتر ندهیم تا بدین دیگر گروهی برگروه

 عاجزان چند ؟  ای گمرهان خود سر ! تحقیر"

   رهنمونی  به    گرفته آتش  خس عصا از 

 مو فروشید  ساز عجز کوشید گردون به در   

 "   سرکشی مجوشید تیغ قضاست خونی با  

لذا متعصب بودن یعنی زمستان طینت بودن و در دایرۀ شقاوت زیستن و دور شدن از حلقه امت پیامبر راستینی که 
 فرموده:

که در راه عصبیت " ازما نیست کسی که به سوی عصبیت دعوت کند، و کسی که در راه عصبیت جدال کند و کسی 
 بمیرد." 

گرمی مناسبات  سازد ، تا از یُمن آن حرارت و فروزانتردر قلمرو قلوب ما را معنوی بهاران  خدای  بنده نواز، خورشید   
 بار خیرخواهی و همنوایی و انساندوستی ، پر باغ نیت و و تربیشو وطن دوستی ، در دل ها  محبت  صمیمیت و  برادری و

 .  گردد تر
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همان گونه که گفته آمدیم ما هم به بهارمعنوی یا ایجاد تحول و تجدد مثبت نیازمند هستیم، به بهار طبیعی نیز که عاری از 
 خشونت و بی رحمی و بسا از شرارت های دیگر باشد، سخت نیاز داریم . 

 زبان هیچ یکی از از  دیگر  عهد فرخنده یی که داشتن روز های خوب و روزگار پر از صفا و صمیمیت وبه آرزوی   

 : نشنویمخود  کشوردرد دیدۀ مردم 

    مزاج نوبهار  تراود از  بوی دردی می "  

 " خسته ا م من سینه عالم بهار دارد و   

خوبی که اندیشه ها به خود رنگ بهاری گیرند و افکاری که حاوی رنگ و بوی   و به امید فرا رسیدن آن روزهای   
  . ر شودد  کیشی است ، از سرها ب  زمستانی و مهرگانارادۀ  خزانی و

 
 آمین

 
 

 گل سرخ 

 و نماد پردازی در شعر

 :نماد چیست؟
 .بدان لون است پژوهشی در باره رنگ " قرمز" می آغازیم، که خون نیز "نماد پردازی" را با  "نماد" و بحث

 :گفته آییمکه شروع کالم مناسب دیده می شود  در 

به فتح نون( تلفظ گردد، معنی "نشان دادن" را ارائه می دهد که فعلیست متعدی! هرگاه به "ضم نون" )نُماد(  ن ماد« اگر) » 
  .آن " مفهوم الزم" است خوانده شود، معنایش " نمایان گردانیدن" می باشد و

ورت مفهوم" ظاهرشونده"  این ص معنای " فاعلی" نیز به کار رفته است که در در  -قبادی اشاره کرده چنانچه دکتر –نماد
سخن رفته است  این سه وجهی که بدانها پرداختیم، ازصیغه "مصدری" اش نیز "نمایان گردنده" را می رساند. عالوه از و

 .آن صورت معنای آن »نماییدن« می شود که در

نشانه"، "دل"،   تراشیده اند که "  علمای لغت به آن معانی متعددی انگلیسی است و ( symbol) این واژه معادل 
 ند.آن جمله ا "نمودگار"، "نمون"، "مثل" ،"مثال"، "رمز"، "راز"، "سمبول"،"مظهر"، "جلوه"، "عالمت" و...، از

عدالت  چنانچه »ترازو«: رمز دقیق ترین معنی برای "نماد" پذیرفته اند. این دانشمندان مفهوم" رمز" را مناسب ترین و
صلح ، "زیتون": نماد و سنبول سرزمین و صلح و  »کبوتر«: رمز شهادت و حماسی: رمز»الله« در ادبیات  است و

 .آرامش و پایداری است و شب : نماد ظلمت و ستم پیشه گان

برابر  د؛ یعنی مقاومت مردم مظلوم فلسطین درشود، »انتفاضه« در ذهن متبادرمی یا حینی که از" سنگ" نام گرفته شو و 
 !اسرائیلرژیم سفاک 

به قول گوهرپور: بخش قابل توجهی از نشانه هایی كه ما در رفتارهای جمعی مان از آن پیروی می كنیم، نشانه هایی است 
 .كه به دلیل تاریخی بودن شان به نماد و اسطوره بدل شده اند

 هر رنگی اند قرمزی وهای آن می باشد. یعنی هردو دارای  نماد شقایق، از بگوییم: الله و اگرمشخص تر گل سرخ و
  !پیکرشهید ورق آن ها گونه قطرات خونی است فروچکیده از

اما  ،هاي شهیدان با انواع گلهاي طبیعت این است كه این دو گل گرچه عمري نسبتا كوتاه دارند یكي از بارزترین شباهت "
اریخ مي ماند و جامعه براي رویش بركات و ثمرات متداومي دارند و خاطرات عطرافشاني آنان براي همیشه در حافظه ت

 ".و خودنمایي گلهاي بهاري امیدوار و منتظر لحظه شماري مي كند
 

  :رنگ چیست؟

  یم که: " رنگ" چیست؟ وشو پیدا خواهیم کرد تا متذکر فوق گفته آمدیم که: خون رنگ قرمزی دارد؛ اینجا نیاز سطور در
 ارائه می دهند؟چه نماد هایی را  ها حاوی چه رموزی اند و رنگ

 .نمودار ترین عنصر، در حوزه محسوسات، رنگ است برجسته ترین و یکی از  ست:ا این  پاسخ
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  :شبستري می گوید

  هر آن چیزي كه در عالم عیان است "

  چو عكسي ز آفتاب آن جهان است 

  كه محسوسات ازآن عالم چوسایه است 

 " .كه این طفل است و آن مانند دایه است 

 .رنگ، پدیده ای که همه ناظران را برای جذب شدن به سوی خویش فرا می خواندآری 

 ! نهاد آدمی حسی نهفته است که زیباشناسی اش نام کرده اند . این حس برانگیزندۀ عالقه انسان به زیبایی است در

  اشیاء نقش بسته است، و با مشاهده ده ها رنگی که در چهرهکه ره گر را به تحریک وا می دارد نظا  ،وجود چنین رغبت
ن رنگ ها آ برش پدیدار...؛ به آن ابراز تمایل کند. یعنی به سبب همین نگریستن وعالقه مند شدن به یکی از و در دور

 .روحی را رفیق خود سازد توفیق می یابد تا آرامش

این  روانشناسی دسترسی کافی نیست تا درنگارنده این سطور را درعلم  البته این جستار مستلزم کنگاش گسترده است و
 !حال گفته می آمد. علی ای   باب بیشتر

 

 :از رنگ  شعرا و بهره گیری 

قرمزی  یا   به طور اخص رنگ سرخ رنگها و  آنچه اما این خامه می خواهد بدان بپردازد، همانا بهره گیری شعرا از
 !است که همگون است با خون گلگون شهیدان

 هر و نداینکه هریکی از رنگ ها، حاوی پیامی جداگانه ا مردم . مزید بر ۀرنگ ها زبانی اند منوط به کاف، در روانشناسی
 .انسان به جا بگذارد می تواند تأثیر متفاوتی در ذهن  کدام

همین  حیات وی می آفریند. از مندی تأثیری سازنده دره هر انسان را تمایلی به رنگی است. تردیدی نیست این عالق
شخصیت  خلق و خوی و شخصی رنگ منحصر به فرد خود را دارد که نشانگر روست طوری که مشاهده می شود: " هر

 ".وی می باشد

اینکه به آدمی  از یشترپفعال و  تند و اینکه رنگی باشد مثبت، رنگیست بسیار یش ازپ»  به گونه مثال "رنگ قرمز"،
 د. « می گردان را بیشتراحساس آرامش القا کند، حس انگیزندگی اش 

 :جدی بودن این مساله را می توان با نقل قولی از"امرسون" به اثبات رساند

ها در اقصي نقاط  وی مي گوید: »آدمي از مشاهده كهنه پارچه اي )پرچم( كه در جهان بي رحم و آكنده از نظام قرارداد 
، دچار حیرت و شگفتي مي شود. چنان كه "كارالیل" كره زمین بر فراز دژي، خون را در رگ ها به غلیان در مي آورد

ها بشر را راهبر مي  نماد  معتقد است: نماد كم و بیش تجسم و مكاشفه اي است مشخص و مستقیم، از جهان الیتناهي؛
شوند، او را سعادت و نیكبختي مي بخشند و یا مفلوك و بیچاره مي كنند؛ نه تنها جهان هستي نماد عظیمي از ذات 

 « .نماد وي است بلكه خود انسان نیز  دگار است، پرور

 :مشاهدات خود ما بزنیم تجربیات و مثالی هم از

طبیعی است که   یا وابستگان خود می شوند، امر وقتی همسنگران شهیدی شاهد به خاک وخون افتادن یکی از همرزمان و
خون آدمی موجب می شود تا بیننده ای که به یعنی: مشاهده جاری شدن  حس انتقامجویی شان بیشتر تحریگ می گردد .

نظر نمادین به گونه خونیست که   که از -مقتول پیوند دارد، ابراز احساسات تندی بکند. این بدان معنی است که رنگ قرمز
 عین اینکه احساسات تندی را در قبال دارد، در عالقه شدید و  اشتیاق و -پیروزی به زمین فرو می ریزد هنگام فتح و در

  .خوانده اند نماد قدرتش نیز این رنگ به انرژی زا بودن خویش نیز زبانزد بوده ، و

سرخی  عالمتی است از نیرومندی و بیاییم که از سرخ بیشترگفته آییم: رنگ یاد شده "درکیمیاگری نشانه ای است از
شرق " یاد آور  در سان قلمدادشده وتوانایی ان شریان انسان رمز حیات و جریان آن در خورشید"؛ همین طور وجود خون و

 .جانبی نشان دهنده تولد دوباره" است از آتش و

های  بررسی هایی که پیرامون رنگ سرخ انجام داده اند، بدین باورند:" تماشای این رنگ واکنش دانشمندان امریکایی در
ان دادند که وقتی فردی رنگ قرمز را می در این تحقیقات نش قوی ترمی کند. محققان دانشگاه روچستر و بیننده را سریعتر

های سریعتر و قویتری از خود بروز می دهد. اما این اثر زمان کوتاهی را طی می کند این واکنش سریع و  واکنش ،بیند
 .قدرت باال، همان چیزی است که برای مثال، وزنه برداران به آن نیاز دارند

های فیزیکی ما را افزایش می دهد. زیرا همانطور که می دانیم  قرمز واکنشاین محققان در این خصوص توضیح دادند: " 
قرمز عالمت خطر است. انسانها زمانی که خشمگین و یا آماده حمله هستند قرمز می شوند. همچنین مردم می فهمند که  

 ".قرمز شدن صورت دیگران به چه معنی است

 ".و دل مشغولی های افراد را هم متجلی می کند این دانشمندان افزودند: "هرچند رنگ قرمز، نگرانی
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این  رای مثال، در یکی از مختلف اندازه گیری شد. ب های ی گروهی از دانشجویان در آزمایشدر این بررسی، واکنشها 
که به یکی از رنگهای قرمز، آبی و یا خاکستری  -، دانشجویان زمانی که روی صفحه نمایشگر واژه "فشار" ها  آزمایش
 .را می خوانند، باید با تمام قوا یک دستگیره را فشار می دادند -ه می شد نوشت

تا حد قابل  ،اساس گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، در تمام موارد، زمانی که این واژه به رنگ قرمز نوشته شده بود بر
 ".توجهی نیروی وارده به دستگیره بیشتر می شد و زمان واکنش شتاب می گرفت

خون هم ریشه دانسته اند، بازگو  و  اره به نتیجه می رسیم: آنچه آلمانی ها کلمه قرمز یا سرخ را با واژه زندگیاین اش با 
 .زمینه متذکره می باشد کننده دقت تحقیق در

 :، می نگارداست تحقیقی که پیرامون "روانشناسی رنگها" انجام داده منیژه دانایی در

 هیزم آتش زد ، سپس با  است. گفته می شود ققنوس خودرا روی توده ای از قرمزققنوس پرنده سرخ جنوب، نماد رنگ 
 ".آتش برخاست عظمت از شکوه و

 :تحقیقاتش می نویسد وی در بخش دیگری از

می رفت، با رنگ قرمز نقاشی هایی به روی  یا شکار از زمان زندگی قبیله ای تا قرون وسطی وقتی کسی به جنگ و "
زخمی شدن  مرگ و او در برابر از زیاد کند و  کشید تا ] به عقیده آنها[ این رنگ قدرت جسمانی او رابدن خود می 
 ".محافظت نماید

 .می برآمدند صدد تدارک وسایل دفاعی از خطر نیز هم در می بستند و بر ترتیب آن ها هم به جنگ خطر، کمر بدین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چشم شقایق چشم بر
که سلطان باغ است و گاهی هم   گوییمسرخ  گل لبخنداز بنهیم و  چشم بهاریچشم بر هنگام آن است که  ،فصل گل آمده باز

   .است ون و چرای عندلیبمی خوانند، گلی که معشوق بی چ  چمنشعروس 
که مترادف است با گل حمرا، گل سوری، گل ویژه موج گل سرخ، از گل گوییم، همه وقت آن است که با باغی برویم و 

 هم طرب آفرین اند و هم عبرت خیز! گل ها از هر رنگی که باشند،صد برگ، گل لعل ، گل محمدی و گل نوروز...،  
 می گفت:  یهمان گونه که شاعر

 ن آیپرده بیرومی گویم چو گل از سخن در پرده " 
 که  بیش از  پنج روزی  نیست حکم میر نو روزی " 

نماد خون می  -ادبیات حماسی خصوصاً در–را   دو شقایق که هر نعمانی و ۀالل از به خصوصاز گل گوییم، آری، 
 .خوانند

 گفته آییم: نکته ای چندی نیز اندر این بابسخن از خون آمد و از رستن گل های شقایق...، بی مناسبت بود 
را به شقایق خون رنگی می ماند که نقش حماسه وجب وجب خاک آن،  امروز خطۀ ما سرزمین شهدای گلگون قباست. ...

 به سینه دارند، حماسه شهادت...! 
 شده نامی  "،اکنون از یمن ایثار و فدا کاری های راد مردان پاکباز، الی کشوربا شروع جهاد مقدس مردم افغانستان، 

 !از عشق و ایمان و از خودگذشتگی پر شده دگار در میان اذهان، حماسه ای مان
شان هنوز در کوچه   مردان خوب روزگار بودند و نام" که وام گرفته شهیدانی  این دیار، نام خود را، از به عبارت دیگر:

 ...! و جاری خواهد بود "ست جاری سرزمین باغهای این
پیر خرد منطقه )  ی چونها  حماسه است و مثنوی ذیقیمتی از یاد یاران و سرداران خوبی شناسنامه یک" ، افغانستانفلهذا، 

شهید احمد شاه مسعود(، ذبیح هللا خان ها، صفی هللا خان ها، قاضی اسالم )استاد برهان الدین ربانی (، قهرمان ملی کشور 
مطلب بیگ ها، احمد خان ها، خان الدین ها، دکترسید حسین ها، اسماعیل طارق ها، محمد محمد داوود ها، سید خیلی ها، 

ها شهید گلگون   ده ها وصد محمد خان ها، عالء الدین خان ها، مولوی رضایی ها، نیک محمد خان ها، سید نورمحمد ها و
 ذره ذره این خاک مردانه پاسداری کردند...!  قبایی که از اسالم و از 
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تش گلوله و خمپاره با خون چهره عاشقانه رفتند و در باران آ"که  سالم بر آنهایی قرار شهادت، بی همۀ سرفرازانسالم بر
   "طلوع عشق سالم کنند. رشستند تا ب

تا هنور نیز هست   بود" و سیم شهادت همیشه در حال وزیدنروزهایی که ن" ، بخیرجهاد ومقاومت  آن روزهای ماندگار یاد
 . و ادامه خواهد یافت

هایی به وسعت همه خوبی ها و به لطافت و پاکی شبنم گلبرگ  ی را می توان سراغ کرد، "دلدل بسیار هنوز  اینجا  آری، 
  "..های زیبای گل های شقایق.

 □ 
 نگاهی بر گل الله و چشمی بر چشم شقایق: و اینک 

از است،  گل معانی ای ارائه گردیده  در کشورهای مختلف از و ردهطوری که نویسندۀ مقاله:" گل نماد چیست؟" تحقیق ک
 .این مثلی است مشهور ماندگار" خوانده شده و آن جمله الله" که نشانه یک عشق بی نظیر و

سروده های شان با   قالب را در این پدیده ها  سروکاری بوده و نیز گل های سرخ رنگ دیگر الله وشعرای متقدم را با 
 پیوند داده اند. شقایق خون شهدا را با الله و نماد پردازی هایی جالب آراسته اند و

 :آن جمله  از ،را ارائه داد  هایی صفحات شهنامه می توان مثال با گشتی بر 

 خسته بود  کشته وبه سر   زمین سر"

 " رسته بود  زعفران  الله بر گر و

 .زعفران های کشته شدگان با الله و سر که تلفیقی است از

 :شهنامه برگزیده شده است. آفریننده "کاخ بلند شعر" چنین تمثیلی داردش شانزده بخ  هم از بیت زیر و

  بیابان چو دریای خون شد درست "

 " .زمین الله رست   روی گفتی ز تو

بارزی که های گل های سرخ، به دلیل ویژه گی  سایر شبنلید و شقایق و موضوعات قابل توجه اینست که الله و یکی از
ی اآن به گونه  و راما داغدا ،شقایق دارای تصاویری اند سرخ اوقات " نماد مهرآیینان" قرار گرفته اند. الله و دارند، بسا 
 را نقش زده اند و گل یک نقش چلیپایی سیاه رنگ وجود دارد. پنداری با چلیپایی مشکی رنگ آندل جام  در است که " 

 ".داغدارش کرده اند

 . پاکباخته ای در راه عشق ۀاز" خون شهید" یا کشت یا نمادی و از"عشق سوزان" همین روست که الله نمادی شده  از

 :ی دارداتربت خویش چه گفتنی  سر دمیدن گل بر زشیرازی می زنیم که ببینیم ا  سری هم به دیوان حافظ

 جهان بروم  به عشق روی تو روزی از" 

 "  .به جای گیاه   بدمد گل سرخ   تربتم ز

در راه   یادگار خون کشته شدگان ند وا گفتیم : گلهایی که به رنگ سرخ جلوه می آرایند، عموماً افاده کننده عشق آتشین
به  هرچه قرمز می شود و تر تیره ترگردد، غم افزا هدف مقدس! گزافه نگفته اند آنانی که مدعی اند: هرچه رنگ قرمز

 !...،""دلیری  نماد "خشم" و "مستی" و "شور" و نارنجی شدن بگراید، نمادی می شود از زردی و سوی سرخ شدن و

مشخص   ۀدارند، به گون  قرار  ها به شکل گسترده مورد توجه کشور باید گفت که: چنین گل ها در بسیاری از  این نیز از
 ،انقالب اسالمی از ایران بعد چنانچه قبالً گفته آمدیم: الله در  می توانیم گفت: الله که نماد سرسبزی کشور هالند است و تر

شهرت زیادی   -که همان گل شقایق است  -هم "میلۀ گل سرخ" ما  ور خودکش  نماد ها جلوه گرگشت و در به عنوان یکی از
بلخ باستانی تجلیل به  اخص در به طور آن در مناطق شمال و از ،آفتابی -سال هجری آغازین بهار دارد که همه ساله در

 !قندهار نیز معروف است و" گل نارنج" در ننگرهار عمل می آید. " میله گل انار" در

به مصداق گفته  -که نوروزش خوانند -رسیدن بهار  همسایه ایران و...، هنگام فرا کشور جالب اینکه مردم ما ونکته 
 :پدرمعنی ها 

  می آرد  رفته یاران   ۀ نام، بهار "

 "گلی که وا کند آغوش در برش گیرید

کنار سبزه، گلهایی  وابسته یا شهید شان درگور  طرفه اینکه می نگرند فراز مزار رفتگان شان حضور می یابند و سر بر
فرموده  یا شقایق...؛ آنگاه زایران را این جنس الله است و گل های سرخ عمدتاً از و و... روئیده، زرد به رنگ سرخ و

 :که دشوبیدل در ذهن تداعی می 

  نقش پای رفتگان صفرکتاب عبرت است " 

 " دیده هرجا حلقه می یابد به گوشم می رسد

 :ویا 

 عبرت مرگ کسان سلسله خجلت ماست "
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 " .به ما می پیچد  کی شود باز  هر رشته از

مفاهیم آنها  یا استفاده به موقع از "دانستن آنها و مختلف دارای معانی متفاوتی بوده و ادوار طوری که می دانیم گل ها در
 ".در بهبود ارتباط حایز نقش موثر می باشد

  .آن به نام " گل ملی" نیز نام برده شده است پذیرا شده اند که از عنوان نماد ملی نیزها گل را به  کشور برخی از

 کانادا، آلمان، و هایی نظیر کشور کرده و به گفته »ویکی پیدیا« در جا پیدا صد کشور گل ملی" اکنون در حدود یک "
قالب گل ملی جایگاه  نوع گل در الب چهارانق ایران پس از لبنان یک درخت نماد ملی گیاهی عرض اندام نموده است. در

 .ها می باشد آن گل یافت که الله یکی از

  .دوستی نیز عنوان شده گل الله، نماد محبت و

  :حافظ شیرازی سروده است

  حسرت لب شیرین هنوز می بینم ز" 

 ."خون دیده فرهاد که الله می دمد از

نشانه   انگیز عاشق به معشوق و عشق شور ی ازیعشق، " نشانه  و  آرزو مفهوم امید و  گونه که گل شقایق، عالوه از همان
 .تپیدن های قلب" را ارائه می دهد

فوق است. یعنی شقایق  ۀین جملی از شعرمعروف سهراب سپهری: ) تا شقایق هست زندگی باید کرد( مب یاین جمله یا بریده 
 تحرک و می شود گفت: خون رمز پا زد. نیز به گرداب یأس دست و  دست داد و معنای امید را می دهد که نبایدش از

 .امیدی برای زندگانی نیست شریان جاری نباشد، زندگی است؛ تا خون در

نایل شدن به مقام واالی   از شهادت؛ و آن اینکه: شقایق رمزیست زلف نکتۀ جالب دیگری نیز بکشاییم و بیاییم گره از
  .فرهنگ قرآنی به معنی نایل گردیدن به زندگی جاوید است شهادت در

موجود می باشد که   كسانی كه در راه خدا به شهادت رسیده اند،  ۀبار در قرآن مجید، حدود ده آیه به صورت صریح در
مرزش گناهان شهید، ضایع نشدن عمل شهید، مسرت و  آنها عبارت از زنده بودن شهید است؛ رزق شهید، آ از یکی 

آن ها برخوردار  هدا ازپهلو های دیگری است که شُ  خوشحالی شهید، وارد شدن در رحمت الهی و رستگاری شهید، از 
 .می باشند

  دستور قرآن برای ما در مورد اینکه شهدا همیشه زنده اند، نباید مرده شان بخوانیم، چنین است: 
)و گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شده اند، مردگانی هستند، بلكه آنان زنده و در بارگاه پروردگارشان بهره  ترجمه: 
 . ( مندند

آری، به مصداق گفته پژوهشگری: "شهید همواره زنده است و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاری در سطح طبیعت به 
 ".حیات پشت پرده آن می باشد

می آموزد که: امید زندگی را از  » تا شقایق هست زندگی باید کرد« به ما  آن جمله زیبا و عرفانی خود سپهری در سهراب
محبت   شرایطی در رکاب او باید زیست، آری عاشقانه باید زیست که زندگی بدون عشق و  و تحت هر  دست نباید داد

  .را در خود داشته باشد ناقص است. زندگی زمانی معنا پیدا می کند که امید و محبت

 :خوش بیان عشق این سخنور چه تعریفی شیرین دارد از ده است مجتبی کاشانی ملقب به " سالک"، ووچه زیبا سر

 چیست  عشق نشان پرسي مي كه  اي" 

 جز ظهور مهر نیست  چیزي  عشق 

 اما، اگر   مهر بي یعني  عشق

 سر با پاي  رفتن یعني  عشق 

 بهر دوست  تپیدن  دل یعني  عشق

 اوست  قربان  من جان یعني  عشق 

 شده گلكاري دشت  یعني  عشق

 شده جاري اي چشمه در كویري  

 خار دشت  در میان  شقایق  یك

 بهار  گل  با یك  باور امكان  

 را آراستن  روح  یعني  عشق

 و برخاستن  شمار افتادن بي  

  زیبا شده  زشتي  یعني  عشق

 گویا شده گنگي  یعني  عشق

 كني انگوري  اینكه  یعني  عشق
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 كني زنبوري  اینكه  یعني  عشق 

 باش  خار جايه ب گل  یعني  عشق

 دیوار باش  همه  این بجاي  پل  

 آشنا  نگاه یك  یعني  عشق

 پا  زیر افتادگان دیدن  

 داشتن  با خود ترنم لب   زیر

 كاشتن  تبسم غمگین  لب   بر 

 عشق، آزادي، رهایي، ایمني 

 عشق، زیبایي، زاللي، روشني  

 نفس خوش  مرغهاي  یعني  عشق

 از قفس بیرون  آنها به  بردن  

 هاساقه روي  برگ  یعني  عشق

  هاشاخه روي  به  گل یعني  عشق 

 دور از تبر  جنگل  یعني  عشق

 و خطر  از خوف  سرسبزي دوري  

 دور از غبار  آبي  آسمان

 دار اختر دنباله  یك  چشمك 

 از بدیها اجتناب  یعني  عشق

 كتاب  از الي  پروانه  بردن  

 غوغا و شر همه این  در میان 

 بشر  رنج كاهش یعني  عشق 

 خود نیز اگر  اي  تشنه یعني  عشق

 تر  را بر تشنه  آب  واگذاري  

 كوثر شدن  ساقي یعني  عشق

 سرشدن  پیكر و بي  بي و  پر  بي 

 منتي  بي خدمت  یعني  عشق

 جنتي  بي طاعت  یعني  عشق 

 احترام  احترامي   بر بي گاه

 انتقام  جاي به  و مردي بخشش 

 كن را خاك خودت  را دیدي  عشق

 كن چاك را در حضورش  ات   سینه 

 كني  آسان مشكلي یعني  عشق

 كني  درمان  اي  از درمانده دردي 

 كني را گم  خویشتن  یعني  عشق

 كني  را گندم خویش یعني  عشق 

 كني  را نان  خویشتن  یعني  عشق

 كني  ارزان  را چنین  مهرباني  

 مپرس  و از دین  ده نان  یعني  عشق

 مپرس  از آئین  بخشش در مقام  

 مكن سردي در تنور عاشقي 

 مكن  نامردي عشق در مقام  

 باش  مردانه  زني  مي  مردي الف

 باش  افسانه  در مسیر عاشقي 

 مكن دكانداري  دین  در پناه 

 مكن  كاري روي مي خلوت  به  چون  

 نما  ظاهر باطن  یعني  عشق
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 از نور خدا  آكنده باطني  

 اي خرقهبي  عارف  یعني  عشق

 اي فرقهبي  بنده یعني  عشق 

 در نیستي  چنان  آن یعني  عشق

 نداند كیستي  معشوقت  تا كه  

 شده روحاني  جسم یعني  عشق

 شده نوراني  خورشیدي  قلب  

 آفرین  زیبا ذهن یعني  عشق

 زمین  روي كردن  آسماني  

 شد آشنا شد مست  با عشق  هركه

 " !...شد بست   بن بي  راه وارد یك  

زندگی ) زندگی  تعبیر دلنشینی دارد از تعریف وهم عطف عنان کنیم که وی  سعدی شیرازی نیزبه این بیت زیبای 
 . هم زندگی ابدی که همانا شهادت است واقعی(، و

   " بل احیاٌء عند ربهم یرزقون"نمی تابند،  راه خدا که اطالق "مردن" را بر شهادت در 
 (. خورند  نزد پروردگار شان روزی می )بلکه زندگانی اند که از

 ای زیبا پسند،  زندگی زیباست " 

 رسند   زنده اندیشان به زیبایی 

 بازگشت   زیباست این بی آنقدر

 "جان گذشت  توان از برایش می کز

، از سینه دشت ها و از دل سنگ   میان باغ ها رست  به گونه گل زیبای شقایق، از شقایق هست زندگی باید کرد" و پس" تا 
با  نان  آن گلی که " به امید آب باران چشم به آسمان می دوزد" سنگ نومیدی را شکست و وچ  کشید و صخره باید سر و

 .زندگی مایوس نزیستن نیز نشانۀ خوبی است از امید و مشکالت در افتاد، که شقایق گونه بودن و

  و ینومید رنج و نمادی ازکه  –را  خار  گل بود، گل گونه زیست و بحث ما کمی به حاشیه گرایید. موضوع سخن ما از
 :با افزودن این جمله داشت و راه بر سر از -غم است...

میان شعله  مجموع نشان عشقی است آتشین، عشقی که عاشق می خواهد خود را در نوعی که باشد در هر که گل سرخ از
احساسات بسیار  عشق ورنگ ( نشانگر  پر آن جمله گلی به نام میخک، ) میخک قرمز های فروزانش فنا بسازد و از

 .عمیق خوانده شده است
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 چشم اندازی به 
 غربت   غمسروده های بهاری در                                

 یکی از پر تکرار ترین سوژه هایی که همواره در شعر شاعران حضوری سبز داشته، موضوع " بهار" است. 
می گردد که بدواً در قالب قصیده بازتاب یافته و  شمسی بر  -سده چهارم هجری پیشینۀ  حضور بهار در شعر شاعران به 

 متعاقباً در سایر قالب های شعری نیز راه پیدا کرده است.
این نوشته به اشعار بهاری سخنسرایان گذشته نخواهیم پرداخت، بل منظر و چشم انداز ما اشعار شعرای معاصر کشور   در

ث تلخ  و مجبور شده بودند، از بد حادثه آغوش مهربار وطن را ترک بگویند. یکی از آن حواداست ، آنهم شعرایی که 
یورش ارتش سرخ دراین کشور   د جماهیر شوروی سابق بود، پسانبه حمایه اتحا  ناگوار، حاکمیت حزب دموکراتیک خلق،

وسیله روسها، رو به دیار هجرت  هایی را که در وقت اشغال وطن به و هم حاکمیت رژیم طالبان، رژیمی که حتی آن
 نیاورده بودند، مجبور ساخت راه فرار در پیش گیرند...! فلهذا می توان سخن را از اینجا آغاز کرد: 

سروده های بهاری در افغانستان پس از کودتای هفتم ثور لحن و لون دیگری به خود اختیار کرد. شعرای کشور پس ازآن  
با بوی غم و ماتم و رنگ خون درآمیختند. یعنی پدیده هایی  -ر و شادمانی محسوب می شودکه نمادی از سرو -دوره، بهار

 مستقل است. که پیامد تجاوز بیگانگان در یک کشور آزاد و
بهار در افغانستان اشغال شده و آمیخته با درد و رنج و مصایب ناشی از جنگ های پیهم ، با دو رویکرد مواجه   سخن از

 بود.
چشم انداز های بیرونی جهان را  می  عمدتاً بهار خون سخن می رفت که " زوایای درونی و -ه یی که از بهاریکی: به گون

نمایاند، نیازی برای توضیح از سوی سراینده اش دیده نمی شد." نمونه های همچو اشعار را در کالم استاد سخن شاد روان  
شاهده کرد. لحاج  عبداالحد تارشی و امثالهم به وضوح می توان مخلیل هللا خلیلی، شاد روان استاد مولوی حنیف بلخی، ا

غربت و یا  هجرت و زیر سایۀ حاکمیت رژیم  دست نشانده به سر نمی بردند، بلکه عمدتاً در دیارخصوصاً شعرایی که در 
 مقاومت قرار داشتند. هم در دل سنگرهای جهاد و

، به نحوی که از کنایه و استعاره ارائه می شدجو حاکم در کشور، با ابر که به دلیل اقتضای شرایط و هایی بوددوم: بهاریه 
مرحلۀ سادگی بیان فرا تر می گذاشتند که اشعار استاد واصف باختری، شبگیر  بسیاری از شعر های این دوره پا از

همین ویژه  خوردار ازامثالهم بر پوالدیان، قهار عاصی، پرتو نادری، لطیف ناظمی، خالده فروغ، استاد حیدری وجودی و
 . گی ها بود

البته توجه باید داشت که منظور از شعرای اندوهنامه سرا در داخل کشور، سخنورانی هستند که میانه یی با رژیم کمونستی 
از سوی روس ها، نداشتند؛ بدین جهت هرگز حاضر به انشاد شعری در قالب وصف بهار از عملکرد های شده وگماشته 

 ور ارائه نمی دادند.رژیم و اشغال کش
. اما از ده های استاد خلیلی گفته شده استدر بارۀ غم غربت و یا نوستالژی و بهار بحث جداگانه یی در پیوند با سرو

آنجایی که موضوع  غم غربت از نظر بسیاری از مردم خصوصاً شعرایی که در کشور های بیگانه به سر می برند، بسیار 
و عمیق می باشد، بی مناسبت نخواهد بود که نگاهی به تاثرات سخنوران در دیار غربت حساس و درخور توجه گسترده 

خصوصاً در روز هایی که سخن از آمد آمد عید اسالمی ) فطر و اضحی ( و همچنان مناسبت هایی ملی خصوصاً ورود 
  شوق  یی که در وطن توأم با شور و فصل بهار می رود، بسیار غم بار تمام می شود. زیرا استقبال از اعیاد و بهار به گونه

سرور و شور  خصوصاً همراه با خانواده و فرزندان فامیل ها تمام می گردید، در غربت هرگز از این خوشی و ،فراوان
حس نوستالژی در ساحت قلب و اندیشۀ  پدران و مادران و مادر کالن ها و پدر آن زمان است که  وشوق وجود ندارد. در

 نو جوانان بیشتر پدیدار می شود.  جوانان و ه اطفال وکالن ها، نسبت ب
از آنجایی که سخن از نوستالژی و غم غربت، آنهم در پیوند با مناسبت های یاد شده است، الزم دانستم  فراز هایی از 

تورنتو به نشر سپرده یا بد!!" را که در یکی از نشریه های ایرانی های مقیم  خوب و"نوشتۀ دکتر فرجادپور زیر عنوان 
 این جا نقل کنم. تا دانسته آید که وضع مردم کشور های دیگر در غرب و ...،  از چه منوال است؟ بود، در
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این رابطه خوب ادا کرده است. هرچند نوشتۀ   دررا دکتر فرجاد پور واقعاً با شناختی که از دیار غربت دارد، حق مطلب  
 وطنان، خصوصاً  در ارتباط با خانواده ها را در برگرفته است.وی پهلو های دیگری از مشکالت بی 

 وی در قسمتی از نوشته اش چنین می آورد:
"... زمانی نه چندان دور را می توان تجسم کرد که نزدیک غروب مردی نان آور خانواده بود، خسته از کار روزانه وارد 

ال او می رفتند وکیسه های خرید را از دست او می گرفتند. وهمسر وفرزندانش با چهره یی شاداب به استقب خانه می شد
بچه ها همه گی به شوق دیدار والدین عصر ها از مدرسه به خانه می آمدند. در خانواده هیچکس تنهایی غذا نمی خورد. 

طی روز نشاط فراوان غذا خورده و راجع به مسایلی که در  با شور و  بلکه همگی  دور میز یا سفره جمع می شدند  و
های روحی و روانی افراد موثر بود و کسی برای  چقدر این گفتگو ها در زدودن تنش داشتند، صحبت می کردند و

خوابیدن از قرص خواب یا آرامش بخش استفاده نمی کرد. مادر چون کار بیرون نمی کرد تمام تالش وکوشش خود را در 
و پدر هرچه عایدی داشت مخلصانه در  اختیار همسرش می  خانه برای خدمت به  فرزندان و همسرش به کار می برد

براستی نگرانی  شاد بودند و گذاشت و همسر بنا بر میزان درآمد شوهر، هزینه های خانواده تنظیم می کرد. همه  راضی و
امی که در سایه احتر نظم خاصی که در خانه حکمفرما بود و و اضطرابی وجود نداشت. فرزندان در سایۀ همین آرامش و

نوجوانان همگی خاطره های خوشی از دوران  به تحصیالت خود ادامه می دادند. کودکان و ،مادر بهم می گذاشتند پدر و
ها همیشه برای  مشورت از تجارب شان استفاده می کردند. خصوصاً نوروز که از راه می  گذشته خود داشتند وجوانتر

براستی لذت خریدن یک جفت کفش یا لباس نو چقدر کودکان را  برپا بود وخانواده ها  رغوغایی د حال و رسید چه شور و
 مملو از خوشحالی و نشاط می کرد...

از خاطرات  ،توجه کنید امروز فرزندانی که دوران کودکی و نوجوانی خود را درکانادا، امریکا و یا حتی اروپا گذرانده اند
؟ امروز این جوانان به نظر بسیار شان بی ریشه و در عین حال بی هایی به یاد دارند شیرین دوران کودکی شان چه چیز

پناه و قابل ترحم به نظر می رسند. آنها شاید در تحصیالت و رسیدن به مشاغل قابل قبول خانواده ها توفیقی به دست  
آیا آنها واقعاً لذت محبت پدر ومادر بزرگها، دایی ، عمو وعمه ها چیزی به یاد می آورند؟  ولی راستی از مهر و ،آورند

بچه بودن را چشیده اند؟ آنها از رسیدن بهار و بوی عید و شادمانی کودکانه غریبی که در هنگام تعطیل مدارس،  بچگی و
پدر و مادران شان از آن لذت می بردند، کامالً بی خبرند. آنها حتی نسبت به دوستان هم مدرسه یی  خود که از ملیتهای 

شان حسن  کامالً بی تفاوت بوده و هیچگونه هیجانی برای دیدار ،در اینجا با آنها آشنا شده اند غریب عجیب و مختلف و
آیا از آنها آدم های بی  نمی کنند. همین بی حسی و یا بی تفاوتی در زندگی روزانه و آینده آنها چقدر تاثیر خواهد داشت؟ و

( ساعت کار کنند 10( الی )8روزانه ) وماهه ( 12مالی )تفاوت ماشینی که صرفاً می بایست برای پرداخت هزینه های 
زیرا از طرفی وابستگی زیادی نسبت به پدر   .نخواهد ساخت؟ نسل دوم مهاجر دوران بسیار مشکلی را تجربه می کند

حس   -دست شسته و به اینجا آمده اند سرزمین خود امکانات شان از که صرفاً به خاطر آنها از تمام موقعیت و -خود  ومادر
 نوعی بی تفاوتی و ،به خاطر عدم تجربه دوران کودکی و جوانی یا عدم حس تعلقات فرهنگی طرف دیگر از می کنند و

فرد گرایی را در خود تجربه می کنند که با یک ساعت کالس فارسی رفتن در هفته یا به زور به دور هفت سین نشستن و  
ی) از نظر آنها( خیره شدن یا سیزده بدر را در یک هوای سرد برفی در پارکی که پای شان تا زانو در به اشیای بی معن

ارزش های  چه بد تمام معیارها و گل فرو می رود، جوابگو نخواهد بود. اوضاع تغییر یافته اجتماعی کنونی چه خوب و
اجر برای اینگونه تغییرات کلیدی اجتماعی آمادگی ولی آیا واقعاً نسل اول مه ؛عالمت سوال برده است گذشته را زیر

 "چه حدی و چگونه می تواند موقعیت خود را با آنهمه تغییرات همسو و همخوان گرداند؟! جسمی و روحی دارد؟ و یا تا 

   * 
آن گونه از  هاری در غربت" است. اینک مطابق روحیه بحث به گونه عنوان این جستار" نگاهی به غمسروده های ب

روده هایی پرداخته می شود که به وسیلۀ شاعران مهاجر وطن سروده شده اند تا دانسته آید که شعر در دیار مهاجرت و س
 مزج شده با چه رنگ ها و بوی هایی...!   هوایی بوده است و یا سرزمین غربت، دارای چه حال و

ناموری که از  یلی می دهیم، سخنور توانا واین نوشته حق تقدم برای بحث بهاری را برای استاد سخن شاد روان خل در
بلند آوازه یی که سخنان آتشین وی به قول خودش: "  اندوه. شاعر اشک می چکد و خون و درد و شحرف حرف کالم

مرگ داد و داوری ؛  فریاد نفرین به آدمکشان جهان است، نفرین بر دشمن آزادی و سربلندی مردم گیتی است. گریه بر
تی و زیست باهمی است؛ غریو زنجیر هزاران زندانی بی گناه است که هنگام شکنجه جان داده اند. پیام مرگ آش گریه بر

شان را از پستان آویخته و کودکان شان را با تیر آتشین  زهر آغشته اند، زنان ستمزدگانی است که آب های شان را با 
 سوراخ سوراخ کرده اند..." 

انشاد  1357خصوصاً پس از کودتای ثور  ،هللا خلیلیعرا، از جمله استاد سخن خلیل ش گر چه اکثر نمونه های بهاری که
جا از سروده " پیام بر تربت این کرده اند، در غربت سروده شده است، با این هم بی مناسبت نخواهد بود تا مشخصاً  در

در سر زمین دیگران، خطاب به نسیم و یا باد  سخنانی گفته آییم که استاد آن را  -که در قالب مثنوی انشاد یافته -مادر" 
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تربت مادرش می آید، سروده است. وی با همین بهانه  به یاد خاطره هایی می افتد که وقتی با آمدن  خوشی که از سر
بهار، برای زیارت تربت مادرش دسترسی پیدا می کرد، دسته گلی را که تازگی و طراوتش از اشک چشمان وی بود،  

 کرد. ارمغان آن می
اکنون این آیین ارادتمندانه، به علت عذری که پدیدش آمده، از او متروک شده، و این ناچاری و معذرت موجه هم است و  
آن اینکه حاکمیت رژیم کمونستی در کشور و تهاجم قوای تا دندان مسلح پکت وارسا در این سرزمین، او را از آغوش 

بودن در آن را نمی توان  ،ار غربت کشانده است. غربتی که به قول استادمادر وطن به دور افگنده و پای او را به دی
 زندگی محسوب کرد. چنانچه می گوید:

 " بی وطن گر نام هستی برده ام 
 بسته ام تهمت به پای مرده ام 

 زندگی در خاک مردم مردن است 
 داغ محرومی به محشر بردن است." 

 ( 719 -)مثنوی " برسرتربت مادر" ص                                                                        

 از موضوع دور نرویم، سخن از اهدای گل بر سر تربت مادر شاعر در وقت بهاران بود که از آن اینگونه یاد آوری شده:
 " این خجسته نو بهارانی که من 

 وطن   دسته می بستم ز گلهای
 شست و شو با اشک وخون می کردمش 

 اندک اندک الله  گون می کردمش 
 ارمغان می کردمش برخاک تو  

 پاک تو."    سنگ های  بر مزار
 )همان(                                                    

هجرت در اذهان زنده مي گردد . آواره علی الخصوص زماني كه   مسلماً  خاطره هاي شیرین و خوش ، بیشتر در دیار 
آثار بهار در دشت و دامن و باغ و گلشن دیگران پدیدار شده. ـ چه بخواهیم و چه نه! ـ به یاد طبیعت زیباي وطن،  مي نگرد، 

صحرایش،  فاه نسبي  برخوردار بود، كوه و و به یاد بهاران خوشگوار زادگاهش مي افتد، كه در سال هایي كه از امن و  ر
هاي دیگران جلوه مي كرد. به ویژه آنگاه كه مي بیند، محبت مردمش،   رزیباتر از زیبایي ها و دلفریبي هاي بهاران كشو

دوستي و محبت اهل دیارش و احساس و همدلي و همدردي مردم شهر و دهش به مراتب بیشتر از  لطف  ظاهري مردم  
 دیگر مي باشد.  

 اني نیست!  و چه بهتر كه بگوییم: چنین صمیمیت ها و محبت ها را در سرزمین هاي بیگانگان هرگز نش

همنظرم با گفته دوست درد رسیده یی که می گفت : آنجا ها  چنان از بهار آدمیت بیگانه اند که متاسفانه شراره های  
 این دیار نیز به نظاره نشسته ایم.   سوزنده اش را اکنون در

ن كه از بهار غم شعراي دور از وطن ـ به عنوان زبان درد و احساس مردم ـ در شرایط ناگوار كشور، غیر از ای
 گویند و از اندوه گذشته یاد آور شوند، دیگر چه كالم و یا پیامي براي گفتن پیرامون بهاران خواهند داشت؟  

بسیار كم خواهد بود شاعر آواره یي كه به وصف بهار كشور دیگري و یا به طور مطلق پیرامون بهار  نشاط  بپردازد.  
تي صداي پاي بهاران را مي شنوند، به یاد دوري وطن ناله سر مي دهند و از  ولي فراوانند سخنوران آواره یي كه وق

 مظلومیت و بیچارگي مردم و بهار  دیار شان، قصه های غمناک مي گویند.  

مثالً ما می بینیم که  استاد خلیلي، حتي در روزگاراني كه وطنش به دست دشمن اسیر نبوده، به دلیل دوري از آغوش  
 مردم مهرورز و صمیمی اش ، فصل بهار را اینگونه به تصویر می کشید :  از ی دیار عزیزش و دور 

 " نو بهار آمد ولي  امسال جان افزا  نبود 
 آن همه زیبا كه من مي دیدمش زیبا نبود 

 دامن رنگین صحرا گرچه بود از الله سرخ 
 آن كهن داغي كه مي جستم در این صحرا نبود 

 آمد وليصد بیابان نرگس شهال به چشم  
 نرگس برگشته مژگان مرا همتا نبود 
 بلبل اینجا در نهاد من نزد آتش مگر  
 نالة گرمي كه آنجا مي كشید اینجا نبود 

 غنچه خندان، باغ رنگین شد ز فیض نوبهار 
 آن تبسم ها كه من مي خواستم پیدا نبود." 
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   1340را، در بیت زیرین مي توان  بیشتر دریافت کرد ؛ شعري كه در سال   سخن خلیليجان مایۀ  پیام استاد  
 خورشیدی به وسیلۀ او ، دور از دیار و یار سروده شده:  –هجری 

 "شام ها با ماه مي گفتم نهان غم هاي دل
 اي خوشا ملكي كه دل در شام غم تنها نبود." 

فضا ندارد"ـ انسان همیشه خود را تنها احساس مي كند، چه در دیار غرب، ـ آنجا كه گویي "گلشن هوا ندارد، صحرا 
در شام غم و چه در روز اندوه، چه عیان ـ كه گوش شنوایي برای شیون های جانسوزش نمي یابد ـ تا بگوید: "پیش آ كه 

 هایش ساخته نیست...!  بخواني رقم سینة ریشم" و چه در نهان، كه كاري از دست ماه و ستاره براي دفع غم

 ستاد سخن شاد روان خلیل هللا خلیلی در مورد بهار بی وطنان بیتی دارد که می گوید:ا 
 "با بي وطن مگو سخن از نرگس و سمن

 از خارگو كه هست به دل آشنا، بهار! " 
این اندوه، زماني به دل ها بیشتر خرگاه سیاه حسرت مي گستراند كه انسان هاي مظلوم به اثر سیطرة ارباب ظلم  و اختناق و    

 حاكمیت مصایب گوناگون، مجبور به ترك دیار شده باشند.  

*** 

از کشور مان می   برای اینکه سخن ما بیشتر به درازا نکشد، در ذیل به نمونه هایی از ابیات بهاری شعرای دیگری
 پردازیم که عمدتاً در هنگام دوری از آغوش دیار انشاد کرده اند.

به اثر تقاضای نگارنده د حنیف حنیف بلخی ممولوی محیکی از آن سروده ها، قصیدۀ " بهار خون " است که استاد 
جلۀ فوق العاده بهاری » مجاهد این سطور در سال سیزده شصت ونه در پشاور انشاد و برایم ارسال فرمود تا آن را به  م

 به نشر بسپارم. -که مسئولیت آن به عهده این قلم قرار داشت  -« 

شاد روان استاد  مولوی حنیف بلخی در این قصیده، ضمن اینکه پرسش به عمل می آورد: چرا در دیارش بهار دامن 
 نگسترده، در ذیل دالیل آن را اینگونه باز گو می کند:

 باغ است بی گل بهار آمد چرا  " 

 نیاید از چمن فریاد بلبل 

 چرا از چامۀ زیبای گلشن

 شده گم رسم  تشبیب وتغزل 

 بگفتا این چنین  اندر جوابم  

 یکی سنگر گر ژولیده کاکل 

 چو آمد لشکر سرخ همچو صرصر 

 همه در خون نشست از جزو تا کل 

 به جز خون وبه جز آتش نبینی 

 زمرز بلخ تا آن سوی کابل 

 ما چند سال است بهار کشور 

 شده در گیرو این دور وتسلسل 

 نمی روید ازآن  در باغ او گل 

 "نمی آید از آن فریاد بلبل.
 ) سنگرستان(                                                  

انی ) از سروده" بهار و شهید" از زبان شهیدی که می گفت: بهار آنچنمولوی حنیف بلخی مرحوم  اینهم دو بیت دیگر
 طبیعت( را نمی خواهد به ستایش گیرد:

 "من این رنگ و بو را نگویم درود 

 بهار چنین را نخواهم ستود 

 بهار وطن آن زمان ارجمند! 

 که آزاد باشد ز زنجیر و بند." 

اینکه در  عالوه بر -که یکی از برازنده ترین شعرای کشور به حساب می رفت -  محمد یوسف آیینهشاد روان استاد 
آن جهت در ذیل این  شعر استاد بود، در نثر نیز ید طوالیی داشت و اندرین فن دارای سبکی خاص بود. این نکته را از
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( 1369ی من در ماه حمل سال ) سطور آوردم که الزم دیدم تا بخش هایی از " بهار مهجوران " او را که به اساس تقاضا 
 نوشته بود، در اینجا نقل کنم. البته از آوردن ابیاتی از اشعار بهاریش نیز غافل نخواهم بود:

های مقدس و خاطرات تسلی آور  " حال که اینسوی خیبر افتاده ام،  دریا ها، کوه ها  و سرزمین های آشنا یاد گار
این دیار، صبورانه می نگرند. همیشه فردا های آوارگان با خیالهای فریبنده، بی  راست. مهجوران دور ازکاشانه، آینده را د

 پروا می آید و می رود...."

 در واپسین سطور این نوشته زیبا و شیرین چنین آمده است:

جدا " کسانی که نوروز را به یکدیگر تهنیت می گفتند، یا سر در زیرخاک فرو برده اند و یا آواره دیار بیگانگان، 
 از بهار وطن محروم  و بی نصیب، بر گلها و بهاران دیگر می جوشند. -افتاده اند

بهاری داشتیم و باغی و آشیانی. دوستان و همنشینان و یاران، در خاک مقدس زادگاه، نزدیک به آرامگاه پدر و مادر، 
دند؛ کنون بیخبر از باد و باران و آفتاب هم نهاده، خزان ها و بهارگاهان را به شجاعت آزادگان تاریخ می سپر درکنار سر

و برگ و بار، دور از آغوش پرستار جاودانی، پراگندگانیم. بهار مهجوران از شگوفه و گل عاریست،  آب و رنگ ندارد. 
این پهنا، گاه گاهی استشمام می شود. زنده ایم که باز  در منزل دوست بار سفر بکشادیم: بوی وطن با گلهای نو بهاری، در

 در بهار وطن غوطه ور شویم. 

 جهاد ما تا ماورای آزادی و سر بلندی در جهش است. 

 بهار مهجوران همیشه بهار رستگاری به دنبال دارد.

 وه چه زیبا بهاری!!!"

 این هم نمونه هایی از نظم بهاری استاد آیینه:

به عبارت دیگر با نوعی  سروده یی است که روزگاران گذشته را در پیش نظر مجسم می سازد و "روزگاران"
 نوستالژی یا غم غربت آمیختگی دارد، درست همانگونه که در " بهار مهجوران"، همین روحیه را احساس کردیم:

 " رفت آن زمان که  طور به دیگر طراز بود 

 در ها به روی مردم آزاده باز بود 

 هر برگ وهر گیاه ، در آن گلزمین عشق 

 نواز بود." زیبا و ذوق پرور و عاشق 
 («16»مجموعۀ نقش قدم ص )                                  

و من از بر وطن دورم، معلوم نیست چه گلهایی برسرخاک  است و در سروده دیگری می گوید: اکنون که بهار آمده
 شهیدان می روید؟:

 " ندانم که امسال در نو بهار 

 زخاک شهیدان نو، بر زمی 

 رباطات سنگ برآید برون از  

 نگین و اسپرغمی؟" چه گلهای ر 
 (67ص  -) همان                           

" برگ زرد" سروده یی است ریخته شده در قالب جدید! استاد آیینه در این شعر بهار و خزان زندگی اش را به آمدن 
ه دیگران وانمود کرد تا از آن این تذکر کالمی را می توان نوعی درس عبرت ب بهار و فصل خزان مقایسه می کند. و 

 بیاموزند. اینهم بریده های از سرودۀ " برگ زرد":

 در این معبر 

 همه یک گردش رنگست و ما را اختیاری نی 

 خزانی می فتد یک باره و هرگز بهاری نی! 

 نشان باغ نا پیدا 

 تهی از بلبل شیدا 

 مگر آوان گلریزاست 

 نوای آب غم خیز است 

 وران پاییز است جهان را نیز مثل آدمی د 

 وداع آخرین روز بهار پیر 
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 درختان تناور را 

 به لرز آورده فرعر را 

 به رقص آورده گلپر را 

 ببین جاروب باد وبرگهای ناز پروررا 

 پراگنده پریشان، سوده وپرسوده پیکر را 

 بهاران بود ومهجوری 

 چه می خواهی؟ 

 چه می جویی؟ 

 نه دیدار شناسایی 

 نه آوای دالسایی 

 خزان اندر خزان بینم  

 خنک بادی وزان بینم 

 مگر از سرزمین آشنا بویی رسد با باد 

 مگر ویرانۀ دل را کند این بوی باد، آباد." 
 (179)همان:                                              

اثر در خواست نگارنده جهت   در یکی از دو قطعه شعری که به عبداالحد تارشیسرایندۀ شناخته شده کشور، الحاج 
خزان بودن بوستان را ) که منظور وی بوستان  نشر به شماره سوم "راه نیستان" از جرمنی گسیل داشته بود، دلیل غرق  

 اینگونه برشمرده: -تنها نه در بهار که در چار فصل سال -سرزمین خودش می باشد( در موسم بهاران 

 د بهار و غرق خزان است بوستان " آم

 قلب شکسته زخم  عیان است بوستان 

 کم نیست دست ها که فشارد گلوی او  

 افتاده است زیر پای خسان است بوستان 

 با برگ های  ریخته بر  خاک بیکسی 

 از بهر درد خویش زبان است بوستان 

 میدان  پهلوانی  غارتگران  باغ 

 بازار بیع و سود و زیان است بوستان 

 تنها در بهار که درچار فصل سال 

 از زخم خویش الله ستان است بوستان 

 جسمی که روح غیر در آن می کشد نفس

 قلبی تهی زگرمی جان است بوستان." 

این قاصد بهار می طلبد که از منقارش ناله های درد آور بیفشاند. دالیل  تارشی قصیده یی دارد خطاب به بلبل، او از 
 مصرع مصرع این شعر پدیدار است. ما نه تمامی ابیات قصیده، بل صرف چند بیت آن را در بیت واین تقاضا به بیت 
 اینجا نقل می کنیم:

 " بهار آمد زمنقارت بیفشان شکر ای بلبل!  

 نه شکر، سهو کردم ناله درد آور ای بلبل ! 

 سرو کارت به گلهایی ست کز خون جگر روید 

 ن تر ای بلبل! فغان را بر کش از دل بعد ازاین خونی

 به جای آتش گل در چمن از جسم  گلرویان 

 به جا افتاده بینی تودۀ خاکستر ای بلبل ! 

 بود سر چشمۀ صد آبشار نوحه گر هر روز 

 دو چشم اشکریز و خستۀ  هرمادر ای بلبل ! 
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 خزان سرخ سفاک است وغیر از زور نشناسد

 توهم از سبزه بر کف گیر، بران خنجر ای بلبل! 

 نان چمن پاییز وحشی را زضرب پاسبا

 "شده نیروی کافر سوز ایمان باور ای بلبل!

با به تن کردن جامۀ سوگ در پی آن است تا نهالهای سر افراز وطن را و گروه چلچله ها و   صف باختریوااستاد 
عقاب های فلکتاز را که چاره یی جز فرار از دیار وی ندارند، به گریه  بنشیند. همچنان برای پرنده یی که بالهایش بسته  

 و حماسه پرواز از او مفقود است.

گوییم: دیار او به اثر تهاجم دیو های مصیبت آور و جانوران آفت گستر، نمی تواند دلیل آن چه می تواند؟ جز اینکه ب
 آرامش و طرب و خاطر جمعی را بر تابد. ازهمین روست که چاره یی جز موییدن ندارد:

 "لباس سوگ بپوشیم چون بنفشه دراین باغ 

 نهال های سر افراز را به گریه نشینیم 

 دارد گروه چلچله ها جز گریز چاره چه 

 عقابهای فلکتاز را به گریه ننشینیم 

 ایا پرنده از این بالهای بسته چه خواهی  

 بیا حماسه پرواز را به گریه نشینیم." 

 استاد از زخمی بودن نسیم در آنسوی مرز ) که نسیم، احتماالً کنایه و یا نمادی از آزادی است( نیز حکایتی دارد:

 "نسیم آنسوی دیوار نیز زخمی بود 

 قبیلۀ اشباح خوابگرد گذشت." چو از 

از برباد رفتن شناسنامه رویش گفته آمده، که می توان مظاهر خوشی و آرامی در کشور را  ،و در بیتی از شعر دیگر
این بیت اراده کرد، خصوصاً وقتی که واژۀ " انجماد" ) که مظهری از مهاجمان فاجعه گستر است( در برابر آن قرار  از

 می  گیرد:

 ۀ رویش به باد رفت آن روز " شناسنام 

 که آب ها سخن از انجماد می گفتند. " 

هستی او، داغ سوخته است، هم مشت خار سوخته بر دست قضا و   ، شاعری که  به قول خودش تصویرلطیف ناظمی
یا شاعری که از نسل جنگل آتش گرفته دور است. کسی که در عین حال خود را به درخت باغچه یی که سوخته است و  

بوی سوخته  "قد رنگ و بوی بهاری، تشبیه می کند و یا آن ستارۀ دنباله داری که سوخته است! این تصویر را که فا 

 هم به نظاره می نشینیم: دارد، با نام  "بهاری

 " من آن ستارۀ دنباله دار سوخته ام 

 درخت باغچۀ بی بهار سوخته ام 

 ز نسل جنگل آتش گرفتۀ دورم 

 وخته ام من ای شقایق  خونین بهار س

 مرا فگند به خواری به هر دیار که خواست 

 به چنگ باد قضا، مشت خار سوخته ام 

 کنار الشۀ مرداب خستۀ بی ماه 

 سکوت ماسۀ دریا کنار سوخته ام 

 زبان حال من اینجا کسی نمی داند 

 بی اعتبار سوخته ام     که خط کوفی

 من طراوت ایام رفته را بو  کن  ز

 روزگار سوخته ام." که داغ  سوخته   

شدن  وضعیت بهار را به دلیل یورش صاعقه در جمجمه جنگل، ناگوار می بیند. بهاری که اندیشه سبز "سمیع حامد"
 از او مرده و پرندۀ آن در بند اسارت قرار دارد...:

 یک مرغک زندانی، یک برگ رها مانده "
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 از نسل بهارینه، چیزی که به جا مانده 

 غز چمن مرده  اندیشه سبزینه، در م

 "بر جمجمه جنگل، تا صاعقه پا مانده.

تکلف مدعی از ی عار با زبان ساده و -که روزگاری است در کشور استرلیا آواره می باشد - نصری حقشناسدکتور 
افغانستان( بهار پا نمی نهد. حجتش در شعری به اسلوب مثنوی همراه با شکوه و تاثر، ارائه شده، است که در کشور او )

 ر:آن شع هم ابیاتی ازغربت نیز سخت می نالد. این  من اینکه از دیارض

 جز گل آتش که بود شعله زا "

 نیست دگر گل به گلستان ما 

 نیست بهار و طرب وخرمی 

 رفت وشد از دست دم بیغمی 

 رفته کنون از وطن آن آب ورنگ 

 "گشته فضا پر زصدای تفنگ

شان،  کشور شکایت نمی کند، بلکه ضمن یاد از گذشته های پر شوکت ودکتور دراین سروده، تنها از نبودن بهار در 
 از آلودگانی نیز می موید که سر جز به آستان شیطان زر نمی سایند:

 راستی ومهر و محبت نماند"

 بین دو تن یاری والفت نماند

 بو علی و رستم واسکندر است 

 آنکه ورا کیسه پر از دالراست 

 گرگل خشخاش بنامم بهار 

 نم خلق کند انزجار از سخ

 شوکت پارینه فراموش شد 

 آنکه بُدش نام به مردی سمر 

 خلق به تعظیم وی افگنده سر 

 کرده کنون خویش به نیرنگ رنگ  

 در پی دالر شده از نام و ننگ  

 نیست تذوری به دل کوهسار 

 نیست دگر کشور ما را بهار 

 لیک به غربت زدۀ دلفگار 

 الله و گل نیست به جز نیش خار 

 وطنی تاب و توانم زدود بی 

 شعر تر از طبع حزینم نه رست 

 بی  وطنی تاب وتوانم زدود 

 حوصله آه وفغانم ربود 

 خسته شدم ز آفت آوارگی 

 کشت مرا  محنت و بیچارگی 

 کو دل بی غصه کدامین بهار 

 "گر که بود نیست مرا آشکار.

گویای پریشانی چه کسی  ،پنجره های بستهست که: ا " اینکاوه شفق آهنگیکی از پرسش های روییده در ذهن "
است و رنگ فلق، از خون کدامین شهید سرخ است؟ پاسخ این پرسش در ابیات بعدی شعر خود وی نمودار شده، چنانچه 
می گوید: راه نپوییدن آب در دل جویباران و عاری بودن غنچه ها از رنگ و بوی و لبان خندان، گویای آنست که از 
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خبری نیست. باغ صفا ندارد، مرغ نوا ندارد، سبزه به خون تر شده و خنده به لب ناپدید و نیست  ،ن دیارحضور بهار در ای
 نشان از امید...!

 پرسش بعدی که مطرح می شود این است: دختر بهار به  کدامین زندان محبوس است؟  

 هم به زمزمه می نشینیم: آری همین گونه است درونمایه شعر کاوه که با 

 ه ها بسته اند، شهر پریشان کیست؟" پنجر

 رنگ فلق هر سحر،  خون شهیدان کیست؟

 آب نپوید به جوی ، باغچه بی رنگ وبوی

 دختر مست بهار، بستۀ زندان کیست؟

 باغ ندارد صفا، مرغ ندارد نوا 

 ابر سیه هر کجا، آه یتیمان کیست؟

 باد صبا در گذر، مشک بهارش به بر 

 ویران کیست؟گفت که این بوم وبر، خانۀ 

 سبزه به خون درچمن، ناله کند یاسمن 

 در جگرت ای وطن، دشنۀ بران کیست؟ 

 خنده به  لب مرده است، ساز دل افسرده است 

 چشمۀ خون شفق، دیدۀ گریان کیست؟"  

در " غزل غربت" از بی رغبت بودن دلش از هوای بهار می گوید، از هوای ترانه و از بی میل  فضل هللا قدسی 
 در زادگاه او، جز خاطرات تلخ، نشانه یی از بهار دیده نمی شود. در پرواز از آشیانه. زیرا به قول وی، رایبودنش ب

 حالی که بهار در دیار دیگران دامن کشوده است: 

 چندی است مرغ دل پی رفتن زالنه نیست "

 او را به سر هوای بهار و ترانه نیست 

 چون بلبل جدا شده از باغم و مرا 

 برای پر زدن از آشیانه نیست میلی  

 باور کنید دیر زمانی است در دلم 

 شوق سرودن غزل عاشقانه نیست 

 اینجا شکوفه سر زده اما به خاک ما 

 عمری است از حضور بهاران نشانه نیست 

 آنجا به ذهن باغ  ز هنگامه بهار 

 جز خاطرات تلخ هزاران جوانه نیست." 

ردن زود هنگام بهاران و از پایمال شدن مزرعه می گوید. اینها همه پژم وی در سروده یی دیگر از مرگ شکوفه و
 ر آفت پاییز سوی بوستان است:رهگذاز 

 " بهار، زود تر از رجعت خزان پژمرد 

 شکوفه اول شب زیر پای حادثه مرد 

 گذار آفت پاییز سوی بستان شد

 تمام مزرعه مان پایمال توفان شد." 

بهاری لب به شکوه می کشاید که منجر به دادن ثمر نشد. دلیلش طاری بودن خزان جفا ، از محمد الیاس ذرهاستاد 
 پیشه یی است که شاخه ها را به خشکی وا داشته و عملکرد های نا ورایی است که از بعضی از یاران شاعر سر زده:

 بهاران آمد و در بار بنشست  "

 ز شاخش میوه های تر نبستیم  

 ریخت جفای مهرگان برگ و برش 

 به دست خویشتن شاخش شکستیم  
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 از آن جز شاخۀ خشکی نمانده 

 که خورده الی او را موریانه 

 ز پا افتد اگر خواهی نخواهی  

 "چو بر وی می وزد باد زمانه.

 می گوید:  -از سر زمین دیگران  -درسروده یی به اسلوب نو، خطاب به میهن  عبدالجلیل شبگیر پوالدیان

بودی سال دیگر بهار خواهی داشت! من نیز گفته بودم با آمدن بهار، به دامنت بر خواهم گشت.  برایم وعده سپرده 
 ..!، اما دردا و دریغا باز هم می بینم که بهار نیامده.است اینک سال دیگر آمده

 به پاره هایی از این شعر توجه فرمایید: 

 ای خراب آباد، ای میهن! "

 گفته بودی با بهار آشنا پرور 

 ی بندم به سوی قله های کوهسارت بار م 

 سال دیگر.                               

 ای خراب آباد! 

 ای دستان آتش را گل پرپر! 

 سال دیگر آمد اما کو بهارت، 

 ای همیشه سوگوار زخم های ژرف، 

 خرگاه خاکستر!  قامت افتاده در                    

 سال دیگر، آمد از ره 

 "بهارانت!  من نمی بینم

دیگری " بهار در کشتارگاه  اینهم گزیده هایی از دو سروده دیگر" شبگیر"! که یکی " این چه دور است؟" نام دارد و 
 ؟گلزار پایمال خشم چه کسی استوسیلۀ سراینده پرسیده می شود که:  " اولی را شکوه از نرستن گل در گلشن است که به

 ! ؟همه عزادار هستند، افته که گلبن های راغ آیا سایۀ پائیز مرگ به صحرا گسترش ی

 پاسخ را از ابیات بعدی شعر می توان در یافت: 

 گل درین گلشن نمی روید چه شد یاران همه "

 پایمال باد خشم کیست گلزاران همه ؟ 

 سایۀ پاییز مرگ افتاده در صحرا مگر 

 گلبنان زاغ می بینم عزاداران همه 

 گند خیزد جای بوی گل ز گلزار طرب 

 خون ببارد از مذاب سرب رگباران همه 

 سوگ پوشیده ست چون ظلمت سرای شامگون 

 جامه های آبنوسی برچمنزاران همه 

 شهر وده را داس مرگ و نیستی بدروده است  

 بار دیگر سر کشیده فوج تاتاران همه 

 اهرمن خویان بشر را آبرو نگذاشتند 

 "آب جوی فته کی آید به جو باران همه؟
 ) از مجموعۀ فراز برج خاکستر(                               

بر می آید که پس از حاکمیت طالبان سروده شده است. اینهم  -که  در قالب قصیده می باشد -از" بهار در کشتارگاه" 
 ابیاتی از این قصیده :

 به شهر مرگ رو کردی ترا در هر کجا کشتند "

 نا  کشتندترا در هر کجا ، ای نو بهار آش

 تن سبز دیارت را زمستان پوش خون کردند 
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 گل سرخ مزارت را ، به محراب دعا کشتند 

 دریغا زین سیه کاری به نوروزم  چه بد کردند 

 فغان زین بی بهاری نو بهارم را  چرا کشتند 

 زمین و آسمان کشتار گاه عام دژخیم است 

 به  هر جا زندگی را بر زمین و در هوا کشتند

 باران را که عطر افشاند و گل پرورد   نگار باد و

 به جرم چهره افروزی به  دیوان قضا کشتند

 فروغ اختران را با دهان تار بلعیدند

 عروس ماه را در  چاله تاریکنا کشتند 

 به قتل عام گلها چون  تگرگ سرخ باریدند 

 به باران گلوله مایۀ نشو و نما کشتند 

 باد اال  ای الله خونین قبایی پرپر بر 

 شهیدی کاین چنینت پرپر وخونین قبا کشتند 

 گر آن نوروز عاشق را به فتوایی زخود راندند 

 این غربت سرا کشتند."  بهار بیکس ما را  در

سه بیتی است از نبود بهار. موسمی که   -دو  -" استسید ابو طالب مظفریکه آفریننده اش "  -در "سوگنامۀ بلخ" 
 ه اش از جور صرصر آشفته و طالع مرغان چمنزار خفته...، پس چه باید کرد؟سبزه اش گرفتار مرداب است و غنچ 

پاسخ را از خود مظفری می نیوشیم، از کسی که در مقطع سوگنامه یاد شده آورده:" به بوستان ادب لحظه یی غبار  
 زدم/ غریو درد به غمنامۀ بهار زدم" :

 " کنون که مهد یتیمان میان گرداب است 

 رفتار دست مرداب است کنون که سبزه گ

 کنون که غنچه ز بیداد باد آشفته است 

 کنون که طالع مرغان این چمن خفته است 

 بیا که باره برآییم و جان نثار کنیم 

 به هدیه بخش غریبان این دیار کنیم 

 همان حماسه که با فتنه فرنگ زدیم 

 سه باره دیو ستم را به سینه سنگ زدیم." 

تا غبار یاس را از است گفته شده، خواسته  1367وی در سرودۀ دیگری که عنوانش " فریاد صبح " است و درسال 
چند در مقطع سروده دیگر می بینم که آرزو برده : " ای  سیمای مردم غم خسته اش بروبد و مژده از آمدن  بهار دهد. هر
 ل می ریخت".کاش ز شاخ خشک شب گل می ریخت / صبح از نفس پنجره سنب

 "شب ناله های  خیل شغاالن به سررسید 

 اینک زمان نغمۀ مرغ سحر رسید 

 هرچند ظلم شب پره بیداد می کند  

 صبح ازفراز دهکده فریاد می کند 

 از کوچه های عشق شب پیر می رود 

 این لحظه های غربت دلگیر می رود

 فردا چو غنچه بشکفد از طرف جویبار  

 ر." فصل شکوفه آید وگلواژه بها 

"   سیمین حسن زاده اینجا جای سوال برای " فصل سال ورق گردانده و اینک آوازه است که بهاران رسیده است. در
که با توطئه  - 1371این شعر را بعد از پا گرفتن حکومت مجاهدین در سال  می آید  باقی است. از فحوای کالم  گوینده بر

 سروده باشد:   -هایی رو به رو گشت
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 دوباره سخن از بهار و باغ نشد" چرا 

 اگر چه  شب بشکست از سحر سراغ نشد

 چرا هنوز دل و دیده هر دو گریان است  

 زن همه سرگشته و پریشان است." و مرد و

 شکسته اش به نظر نمی آید. بهار ، سخن از آمدن بهار دارد، بهاری که گلی بر درخت پیر و "محمد شریف سعیدی"
ها و چشمه ها و چاه ها را از  ا تهدید می کند که همانا نبودن آب در دهکده است. برای اینکه کاریزآمده، اما مصیبتی او ر
 مرده ها پر ساخته اند: 

 "بهار آمده اما درخت کور گل است 

 درخت پیر که دربارش گلوله شکست 

 بهار آمده، در قریه آب خوردن نیست 

 وچاه وچشمه وکاریزها پر از مرده ست 

 رشید گور تاریکی است بهار آمده، خو 

 که دفن گشته در آن هرچه آفتاب پرست 

 بگردانند   دیو ها تا  آمده  بهار 

 پیاله های پر از خون تازه در دست."

 سعیدی در سرودۀ دیگر خطاب به بهار اینگونه از او بنای شکوه را می گذارد:

 " آمدی و آمدی و آمدی و آمدی

 غیرازکین بهار! هان چه آوردی برای ما به 

 هان چه کردی ای بهار بعد از دیدنت 

 کبک های ما نمی خوانند جز نفرین بهار! 

 جای گل در پهلوی هرسنگ سنگ آباد ما 

 باز کردی با گلوله یک دل خونین بهار ! 

 ای بهار! برای دیدن گل وقت نیست 

 وقت ما موقوف ترحیم است یا تدفین، بهار! 

 ی است هرگل اینجا یادگار کلک سرخ کودک

 خون ما جاریست در باغ گل قالین، بهار! 

 گردش نوروز تاثیری به روز ما نداشت 

 حرف تحویل و تحول را مکن تلقین بهار! " 

 و تیشه بر قلب بیشه های وطن نیز گفته یی دارد: سوی، در دو بیت زیر از وارد شدن تبر و دا

 گفتی که خون سبز درختان در آن بهار "

 ش بیشه را پر عطر ناب می کند آغو

 حاال ببین بهار شد، اما نشانده اند 

 قلب بیشه ها تبر داس وتیشه را."  بر

را هم گفتگویی است با کسی و محور گفتگو شقایق گونه شدن است. اما مخاطب پرسشی دارد بر  محمد کاظم کاظمی
 اینکه نرخ این مظهر بهاری چند است؟ 

 به پندارم این سروده با الهام از سخنی است که سهراب سپهری در ) گلستانۀ حجم سبز(  آورده است: 

 زندگی خالی نیست: " 

 مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.
 آری

 " تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
برای هر کسی چیزی و چیزهایی به قول محمد رضا نوشمند: زندگی برای همه کس همه چیز دارد، یا بهتر است بگویم 

رسد، ولی حتماً در آن چیزی هست که من  دارد. درست است که همه چیزش مال من نیست، و همه چیزی به من نمی
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 ۀینم، کافیست چشم باز کنم، زاویبام را با آن پر کنم، و چیزی هست که زندگی مرا پر کرده است و من آن را نمیزندگی
سوزند. اند که با گرما و آفتاب نمین را ببینم. مهربانی، سیب، ایمان، شقایق همه چیزهاییدید خود را عوض کنم تا آ

 ۀنعتی و اقتصادی ببینم تا بهانرا که هست و دارم باید با چشمانی غیر ص  و هر چیزی مهربانی، سیب، ایمان، شقایق 
-خواهد ببرد میاز آن می  سودی که باغبانسوزد، سوزاند. باغ سیب نمیام بشود. طبیعت طبیعت را نمیخوب زندگی

-دواند خیلی بسیطکشاند وگرنه چیزی که او را در این دنیا میمی  را با این بساط به سوی زندگی  سوزد. سهراب دیگران
 محمد رضا نوشمند(  -تر از اینهاست." ) زبان ادبیتر و مبهم

 کاظمی هم می گوید: 

 " گفتمش باید شقایق بود، گفت:

 نرخ امروز شقایق چند بود؟ 

 ما اگر سستی نمی کردیم، خصم 

 مثل بیماری که جان می کند بود." 

وی درسروده یی از نا رسایی بخت خود ومردمش شکوه دارد، می پندارد الیق داشتن بهاری نبوده اند. زیرا، دست 
 شان به هر میوه یی که رسیده، شاخ آن میوه به چوب خشک تبدیل شده:

 که دست رساندیم چوب شد " هرمیوه یی

 ." شد  خوب   نبودیم  بهار   الیق   ما

غم اندود بودن فضایی سخن می گوید که در آن از بهاران خبری نیست. او شکایت   نیز از "رازق فانی"شاد روان 
 از نبود نوری دارد که شب پرستان به لگدش کوبیده اند:

 " چه غم اندود فضایی ؟! 

 چه مخنث فصلیست ! 

 ار پرستو ز بهاران خبری  نه به منق

 نه زباران اثری 

 ابرها لکه بدنامی این فصل فالکت بارند. 

 * 

 خیل خفاش  

 همان لحظه که بر شهر هجوم آوردند 

 جغد ها را سر منبر بردند 

 حکم اعدام قناری ها را 

 همه فتوا دادند 

 به شب 

 نامه نوشتند 

 که جاوید بمان 

 -ما هوا دار توییم -

 بعد و ازآن لحظه به  

 هر کجا جرقۀ نوری به نظر می آمد 

 شب پرستان به لگد کوبیدند." 

 اینهم غزلی از سید نورالحق صبا، در نبود بهار فرحت فزا: 

 آمد بهار وهیچ مرا برگ وبار نیست 

 شاخ شکسته را خبری ازبهار نیست 

 باغی که از تهاجم آتش، تمام سوخت 

 چشم انتظار مرحمت روزگار نیست." 

با عنوان " به  نیز سروده بهاری یی در دسترس داریم  -که از جمله سخنوران توانای کشور است  - نادری"" پرتو از
 نامت دست افشاند بهاران" .
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 بودن چمن از طراوت این شعر ارائه شده، غم اندود است، به گونه یی که درآن از خالی  تصویری که از بهار در
ن کاج  همدلی و از روان بودن موج خون در  جویباران و...سخن رفته و در وعاری بودن گلخانه از لبخند و از نرست

واپسین ابیات این سروده آرزو برده شده که نامی از جنگ در وطن نباشد و کسی را یارای نشتر زدن به چشم آیینه نباشد. 
 توجه کنیم به بریده هایی ازاین شعر که به اسلوب قصیده، چهره آراسته: 

 ه حال ملک چون است مپرس از من ک"

 که باشد" حال ملک وقوم ابتر" 

 چه گویم گردی از اقصای شب خاست

 که شد آیینه دل ها مکدر 

 پریشان خواب سبز سبزه زاران 

 شکسته قامت ناز صنوبر 

 شود شب از چراغ کوچ یاران  

 همه غمخانۀ غربت منور 

 چمن را ازطراوت کرد  خالی 

 شکسته باد یارب دست صرصر 

 ها لبخندی از گل نه در گلخانه 

 نه درمیخانه ها نامی ز ساغر 

 نه کاج همدلی می روید اینجا 

 به باغ  آهن و پوالد و آذر 

 عطشناکان خون را باز گویید 

 روان شد موج خون در جوی و در جر 

 حکایت  بس که از خون رفت اینجا  

 گرفته بوی خون دیوان و دفتر 

 مگر باشد که در  قاموس فردا 

 ماند نی زسنگر نه  نام از جنگ 

 مبادا کس زند از کین  خورشید 

 آیینه نشتر."  به  چشم روشن 

اینهم شکایت دیگری از سبز نشدن چمن و به عبارت دیگر به خونزمین وی، هنگام بهاران به وسیلۀ پرتو نادری، 
شد که دراین دو  کسی که "چشمان سبز باغ لبالب به زگریه است/ آب روان زجوی روان کوچ می کند" شاید دلیلش آن با 

 بیت زیر می خوانیم:

 "چندین بهار آمد و اما دراین چمن

 یک سبزه هم به نشو ونمایی نمی رسد

 در خونزمین دور به جز بوته های دود 

 سرو بلند سبز قبایی نمی رسد."

رشر دل پنجرۀ پر ابر، جویای آگاهی است، از نبود شضمن اینکه از بی باران بودن  "حمیرا نگهت دستگیرزاده"
 برگ در آغوش سپیداران نیز پرسشی دارد. 

بغض صد ساله یی که درگلوگاه سحر نشسته و دلیل گرفتگی نفس صبح و...، پرسش های دیگری هستند که وادارش 
 یا کجاست آن طلوعی که شب را فرو بلعد و...؟ ساخته تا پاسخ جوید: کجاست شعر بیدار گری که بر لب بیداران بروید و

 هم از این سروده: اینک ابیاتی

 " دل هر پنجره پر ابر شده باران کو؟ 

 شرشر برگ در آغوش سپیداران کو؟ 

 بغض صد ساله نشسته به گلوگاه بهار 

 شعر بیدار گری بر لب بیداران کو؟ 
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 نفس صبح گرفته است خروسان خاموش 

 آن طلوعی که بریز به شب یاران کو؟  

 دراگر باز بود آن طرف در خالیست 

 باز شود جانب گلزاران کو؟" در که او  

" به زبان مادریش ) اوزبیکی( راجع به بهار یا نوروزی که قادر به شاد شفیقه یارقین" اینهم تک رباعی یی از 
 ساختن شاعر نیست.

 نخست ترجمه رباعی:

 این غربتکده مرا شاد نمی سازد نوروز در

 و قلب مرا از بار غم آزاد نمی سازد

 بمیرم جایی برای فریاد نیستاگر از عشق وطن 

 .زیرا، پروانه در آتش عشق می سوزد، ولی فریاد نمی دارد

 اصل رباعی:

 " نوروز بو غربتده مینی شاد ایتمس 

 غصه دن آزاد ایتمس  کونگلومنی غم و

 اولسم وطنیم عشقیده فریاد ایتمم 

 پروانه کوئیب اولگه ی و فریاد ایتمس" 

عر درد آشنای زادگاه من که سالهاست سرو بلند قامت هستیش را جناوران گرگ شا  -نجیب هللا حسرت فاریابیاستاد 
در  1369از ورود بهاری که فاقد ذوق است سخن می گوید. وی این شعر را در ماه ثور  -کردار، با تبر جنایت بریدند

بودند و بهار را فاقد  طرب  این ادعا هم نظر پشاور، انشاد کرده بود. یعنی زمانی که همه سخنوران محیط هجرت با او در
 عاری از شوق تماشا و ذوق دیدن می نگریستند. اینهم ابیاتی از سروده مورد نظر: سرور و و

 " آمد بهار و نامده ذوقی به سر هنوز 

 دور فلک به سر بشد وما رهگذرهنوز 

 صبح امل ز پردۀ آفاق بر دمید 

 هنوز   شام غریبان سحر نگشت  اما 

 نرگس مگو که هست   دیگر حدیث الله و

 صد دیده تر هنوز  صد سینه داغدیده و

 زان دلشکسته، کیف بهار وچمن مپرس 

 کابش به  دیده، ناله به دل خود جگر هنوز." 

اینک از شاعری که مدعی است کشت آرزویش به خاکستر بدل شده و آمدن بهار تنها در  چهرۀ تقویم نمودار است،  
" است ،  افسر رهبیناو را از سخن آوای نومیدی چکد. این سخنور خوب وطن "ده یی در دسترس داریم. آنکه ونیز سر

 یعنی کسی که به نظر او" سبزه پوشی یکسر استقبال پاییزاست و بس". می نیوشیم: 

 " غیر خاکستر چه بر داری ز کشت آرزو 

 تا شرر در شعله زار کینه ها  گل می کند 

 بسکه نومید شکون شنبه ها شد، بعد ازاین 

 ا در دامن آدینه ها گل می کند کی دع

 بهره یی این  باغ را جز گردش تقویم نیست 

 غنچۀ امروز در پارینه ها گل می کند

 بس  سبز پوشی یکسر استقبال پاییز است و

 تازه هرجا از پی دیرینه ها  گل می کند." 

 از شعر دیگر رهبین: ی چندبیتو اینهم 

 سرخ  کشیدند برگ برگ  گل را سفید و"
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 پروانه های زرد پریدند برگ برگ 

 گلدسته ها چه زار فتادند روی خاک  

 گلبرگ ها چه خار خمیدند برگ برگ 

 پرواز را دریچه نبود و هزار ها  

 بیجا گلوی صبر دریدند برگ  برگ 

 پر گفت باد و قافله سوزان رنگ و بو 

 افسانه تگرگ شنیدند برگ  برگ." 

 ( که نه تنها از هالک شدن آب از اثرمحمد آصف رحمانی هالک شده" هستیم. با )اکنون با گویندۀ " آب از تشنگی 
های بهاران غمگین است و از تنگ بودن دست سپهر و از پایمال  عطش، بل از نبرد آفتاب با سحاب و از زردی برگ

ل و از خرابی شهر  تشار می دهد:ها و از جراحت کوچه ها...، واژه های درد را ان شدن جویباران با سنگ و گ 

 " برگ های بهار ما زردند

 انتشارات واژه های دردند  

 ابر با آفتاب در جنگ است 

 زین سبب دست آسمان تنگ است 

 جوی پایمال سنگ وخاک شده  

 آب از تشنگی هالک شده

 شهرها مان خراب و خاموشند 

 کوچه در کوچه زخم بر دوشند." 

انتشار بوی   هایت سینه های داغ و الله هایی که کبود گشته اند، ازاو گاهی هم از غریبی گلهای باغ گفته است و از ن
 :ی که کوچه کوچۀ او را انباشته استمرگ

 " من از غریبی گلهای باغ می گویم 

 و ازنهایت صد سینه داغ می گویم 

 ببین که الله در اینجا کبود می میرد 

 و در قبیلۀ ما هست وبود می میرد

 زکوچه کوچۀ ما بوی مرگ می آید 

 صدای ناله از آن سوی شهر می آید." 

"، در سروده یی خود را به مرغی ماننده می داند که بی بال و پراست. یا بال و عبدالودود نایل الجوردین شهری"
 پری بایدش و یا قفسی به وسعت صحرا!

که زمینه زیستن او در ابیات بعدی، صفحۀ زندگی خود راغیر خوانا می بیند، از آن رو به فصلی  نیازمند است 
آن میسر باشد. معهذا این سخنور از مرگ حافظه باغ در فصل بهار نیز متاثر است و برای آن مرثیه یی دارد  بهترش  در

 همراه با یک و دو خواسته دیگر:  ،با این محتوی

 یک بال وپر  دهید به پرواز بیکران  " 

 یا یک  قفس به وسعت صحرا بیاورید 

 نا خواندنیست صفحۀ متروک زندگی  

 فصلی برای زیستن ما بیاورید 

 اینجا تمام  حافظه باغ  در بهار 

 می میرد از تمامی دریا بیاورید 

 زندانی عواطف امروز مانده ام 

 گر می  شود دریچۀ فردا بیاورید." 

اری است. کشوری که آگنده  آن ماتم ط " فصل بهار را مرادف می داند با موسمی که دراستاد براتعلی فدایی هروی"
زن آن در آتش ماتم بسوزد و ناله های یتیمان و بیوه زنان کوی و برزن را پر بسازد...،  مرد و از جنایات آدمکشان باشد و

 مسلم است که در آن دیار نشانه یی از بهار نیست.



126 

 

 سرود ضمن توصیه برای رهایی از منیت، می طلبد:مفدوی دراین غ

 ریم، فصل ماتم را " بیا به یاد هم آ

 دوباره زار بگرییم این محرم را 

 بیا ز قید منیت دمی رها باشیم 

 وتا همیشه عزا دار الله ها باشیم 

 بیا دو باره بنالیم غارت گل را 

 بیا که باز بفهمیم اشارت گل را."  

مصیبت  ، در اوضاع و حاالتی که وضع کشور را خراب و مرد و زن سر زمین رخمخورده و "احمد ضیا رفعت"
زده  اش را دیده پر آب می بیند، با در افتادن آوازه آمدن بهار، سخت ابراز نا رضایتی می کند و به قول خودش " روییدن 

که نمادی از دشمنان مهاجم و دشمنان مردم و  -بهار را  حرف مفتی" بیش نمی داند. زیرا مزارع دهکده اش با فوج ملخ
 یارای رستن نمی یابند: -دیار ویند

 "نی دراین باغ بنفشه، نه چناری رویید 

 هر مفت است که امسال بهاری رویید 

 دشت در دشت درین فصل مصیبت فرش است 

 الله هرجا که قدم کاشت، مزاری رویید 

 م نیست دگر دانه به رستن برسدباور

 به رستن برسد، باز به خرمن برسد  گر

 دهکده با فوج ملخ گشت طرف  مزرع

 عجب است آنکه ازاین کشت به ماندن برسد."  

"، که همکاروان سرسبز نخلهای بزرگ بود، با تابیدن نور بهاری از کف باران سرخ اندوه ، داغ خالده فروغبانو"
 صحرا شده است: 

 " ومن که همکاروان سرسبز نخلهای بزرگ بودم 

 شدم نخفتم." زدست باران سرخ اندوه، داغ صحرا 

آتش افتاده؛ از آن روست که می پرسد: یاران وطنم  آصف فکرت هنگام بهار است و از دوری گلشن کابل به جان 
 کو؟: 

 هنگام بهار است عزیزان! چمنم کو؟         یاران! وطنم کو؟ "

 من اللۀ آزادم ، دشت ودمنم کو ؟             یاران ! وطنم کو؟ 

 من نیست    کاشانۀ من نیست  خاک دگران را چه کنم، خانۀ

 آن خاک که آمیخته با جان وتنم کو؟         یاران! وطنم کو؟ 

 در باغ چو یاد آیدم از گلشن کابل            آتش زندم  گل 

 بستان پر ازنسترن و یاسنم کو؟                یاران ! وطنم کو؟"

به سروده را  ن، با وصف اینکه ایلحق سخاسید ضیاءا"آری نمی شوم" عنوان شعریست یاس آمیز از استاد 
 هموطنانش اهدا کرده و آرزو برده: سالی که از راه می رسد، بی گلوله باشد:

 " درپرده های زمزمه جاری نمی شوم 

 دراین هوای نحس قناری نمی شوم 

 ای ابر مست مستِّ مسیحا اثر! برو 

 من خشک وخشک وخشک،بهاری نمی شوم." 

(، غزلی که آمیخته با شکایت از روزگار سید نورالحق صباو اینهم غزلی در نبود بهار، از برادر استاد سخا، اعنی ) 
 است: 

 " آمد بهار و هیچ مرا برگ وبار نیست 

 شاخ شکسته را خبری از بهار نیست 

 باغی که از تهاجم  آتش، تمام سوخت 
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 چشم انتظار مرحمت روزگار نیست." 

 نکه در جایی شکایتنامه یی در کف گرفته جار می زد:"، آگلنور بهمن"

 "کاج را امشب به جرم سربلندی می کشند   

 محشری از خون ناحق باز برپا می کنند 

 موج داس   حیف این بستان که رگبار تگرگ و

 از در می رسند."  همچو شالقش به تن از بام و

 اکنون ببینیم که دلتنگی وی از چیست؟

ست. کوچه های او درچنبرۀ شب قرار دارد. شبی که اراده کوچیدن ندارد و صبح را برای طوری که خودش معتقد ا
 لبخند زدن با خود فرا نمی خواند و نه هم از وزش نسیمی خبر است که جان و تن او و همدالن او را نوازش دهد:  

 این کوچه ها کوچیدنی نیست  " شب از

 عروس صبحدم خندیدنی نیست 

 بهاران   نسیمی از نفسهای 

 این دوزخ دگر پیچیدنی نیست." در

 « : زهرا رسولی " » اینهم دو بیت در قالب یک شکایت، شکایتی آمیخته با حسرت، از" خون شقایق  

 "هان! چه رفته ست که خود آتش خرمن شده ایم 

 چه خود آفت گلشن شده ایم بذر پاشان! ز

 ریزدمی   به چمن   حیف خونی که شقایق 

 می ریزد."  حسرتی کز همه ابنای وطن 

بهاری که درخت آن مرده و هوای آن  غم آلود است و زمین  " را سخن از زندانی بودن روح بهار است.فهیم فرند"
 حضیره و گل های بوستان پرپر و باد فتنه بار...:

 " درخت مرده و روح بهار زندانی ست 

 بارانی ست  هوا هوای نهایت غمین و

 ضیره، فلک تیره، بوستان پرپر زمین ح

 فتنه بار آبانی ست." و باد باد بد و

" از سوختن جوانه یی گفته می آید که هنگام شکفتن سوخته و زبان غنچه نیز در وقت سر دادن شکوه. ظاهر رستمی"
 به قول او این کار خزانی است که در دیار او تاخته است:

 " جوانه در چمن ما گه شکفتن سوخت 

 چه به هنگام شکوفه گفتن سوخت زبان غن

 خزان سواره به پهنای عشق می تازد 

 مشام عشق ازاین واژه از شنفتن سوخت." 

است...! آری، آمیخته هم از آمدن بهار می گوید. بهاری که به وقول او بوی زمستان درد با وی  پرکارکریمه ملزم 
 صه هاست...!مرز غبهار آمده، لیکن خانۀ وی 

 این غمسرود: چند ازاینهم  بیتی 

 آمد بهار و خانۀ من مرز غصه هاست "

 درحجره های هستیم اندرز غصه هاست 

 آمد بهار و بوی زمستان درد داشت 

 بس اقتباس لرزه زاندوه سرد داشت 

 با رکعتی زعشق به سلطان آسمان 

 درد غربت وغم خود می کنم بیان 

 رو سوی مامنم که غروب سپیده هاست 

 سیاهی حکمرواست تبعید گشته نور و 
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 جبر زمان گرفت زآغوش مادری  

 طفلی که بود  در صدفش همچو گوهری  

 یعنی که بهر لقمۀ نانی فروختش  

 هر چند این  معامله در سینه سوختش." 

، کسی که در قالب بهاریه یی از به تاراج رفتن محمد قاسم هاشمیباز هم از سرایش غصه هاست. این بار از 
 می کند: افتخارات وطن، درد دل

 " صد زبان آورده بیرون تا سراید غصه ها

 ملتی آواره کاو دور از وطن دارد بهار 

 پایکوب سبزه ها کی دیده روشن می کند

 بوی خاک غیر اندر پیرهن دارد بهار 

 آن  طرف در پای پامیر و نشیب هندوکش

 ماتم صد راد مردی کوهکن دارد بهار 

 سوختند و در ربودند افتخارات وطن 

 اراج تاریخ کهن دارد بهار." قصه ت

" هم از نبود بهار در سرزمینی که خاک آن بوی پای پدرش را استشمام کرده و از فوران گوشت  لینا روزبه حیدری"
 آن شعر: های ]انسان[ ناله سر داده، معتقد است که زمستان در وطنش همچنان ادامه دارد. اینهم بریده یی از

 است  " بهار

 نیست!

 سرزمین  خاکستری در 

 مردی درکنار فرات تشنگی می گفت: 

 باید بارید تا شاید بهار راهش را باز یابد

 باید بارید

 پسری آرام سرش را روی زمین گذاشت وگفت:

 است  بهار

 نیست!

 سوی دنیا  در شهر  فراموش شده آن

 زمستان همچنان ادامه دارد." 

زی از او بپرسد. و این نمی دهد که از طلوع برگ و از بهار چی"  به کسی مجال این را سید فریدون ابراهیمی" 
 هایی در  دیارش وجود ندارند: سفانه چنین چیزبدان معناست که متأ 

 از طلوع برگ ، از بهار مپرس    من  " از    

 بی غبار مپرس."   از سروش صبح   از من

وفه بار نیست و گلی به شاخسار درخت " با آن بهاری سر و کار ندارد که به قول او درختش شکناصر طهوری" 
آن نمی وزد و طراوتی در باغ  وجود ندارد و حالوتی هم در راغ...! از چنین وطن است همه   دیده نمی شود و نسیمی در

 طهوری: رو به فرار نهاده اند. وطنی که دشمنان آن او را به دوزخ تبدیل ساخته اند. اینهم شعر

 گلی به شاخساری نه شگوفه بر درختی ، نه "

 نه شمیم عطر بیزی ، نه نسیم نو  بهاری

 نه طراوتی در باغی، نه حالوتی به راغی 

 نه زابر تیره اشکی ، نه نمی به جویباری 

 مگر این دیار گلگون همه آب خورده از خون 

 که به جای باغ پر گل همه جاست  خار وزاری 

 وطن ار چه هست محبوب، همه در گریز ازآنند 
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 ده ملکی، و چه دوزخی دیاری چه عذاب دی

 همه آشیان گذارند ، همه خانمان گذارند 

 به بر آشیانۀ شان زده دست کین شراری 

 نکشاید از در صلح اسفا به حال ملت 

 نوزد نسیم مهر ار، چه کنم چنین بهاری؟" 

ور در وطن. " درسروده یی آرزوی آمدن بهاری را می کند که توأم باشد با ارمغان شادی و سرشفیق احمد ستاک"
 بهاری که اندیشه مردمش نیز بهاری باشد و راه ورود خائنان  وطننش در آن مسدود:

 "ای وطن کاش شب و روز تو نوروز بود 

 روز خوب تو نگردد شب تار دگری 

 ای وطن کاش ز طوفان حوادث آنجا 

 نشکند قامت سروی و چنار دگری 

 ای وطن! کاش تنی خاین ومزدور کثیف 

 دگری  قمار و  نزند بر سرتو نرد

 اگر باز دراین فصل بهار  چشم من کور

 قتل عامی بکند ، قوم تتار دگری." 

 "، در شعری از سوختن باغ و از لرزش دستان بهار می گوید و از لرزش سرود مرثیه های هزار،هارون راعون"
 مرغزار...! بنگریم:از رنگینی سنگفرش ها با خون و از لرزش وجب وجب الله های رسته در 

 " به باغ سوخته دست بهار می لرزد 

 سرود مرثیه های هزار می  لرزد 

 هنوز جاده زخونفرش مرد رنگین است 

 وجب وجب به خدا الله زار می لرزد." 

 از حادثۀ کشته شدن بهار: یت دیگر از گزارشنامۀ منظوم ویاینهم دو ب و

 " به خوابگاه درختان بهار را کشتند 

 های سیه سبزه زار را کشتند قبیله 

 امید بوی دود رسد مرا زگلشن 

 هزار را کشتند."  گیاه وگلبن و باغ و

طوری که استاد باختری در " فردای دیروزین" اش نگاشته: "سخن از بهار دارد. فصلی که  -" احمد یاسین فرخاری"
 ی رسد که هدیه اش طراوت است و شادابی و امید. به گفته خودش به پهنای بامداد و با ارمغان نور با کاروان  چلچله ها م

 آمدن بهار باعث می شود تا گناهی را که زمستان مرتکب شده، اعتراف کند.

اینجا کنایه از زشتکاری های شتا کیشان را می توان اراده کرد...، مردم به باور فرخاری از زمستان و سیه کاری 
 ابی به فصل و مظاهر بهاری اند"های جنایتگران سخت خسته اند و در آرزوی دستی

 » ...  آری، به پشت پرده سیمین برفها 

 سیمای بس سیاه زمستان نهفته است 

 صدها جنایت است و هزاران سکوت مرگ 

 کاو ارمغان دست زمستان است 

 دیگربه کار نیست زمستان زشت خوی

 اکنون نیاز ما به بهاران است 

 اکنون نیاز ما  

 است.« به بهاران                 
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از عهدی می گوید که باغ دچار قحط سالی  -آنکه "مدتی گشته که سیلی خور پاییزان است"  -" نظام الدین شکوهی" 
بوده و شاخه ها از وجود پرندگان خالی. معهذا به قول او درخت ها از تهاجم باد نیفسردند، بل به مقاومت ادامه دادند. 

 غریو صاعقه و تهاجم باد و...، چیست؟ :  راند و کنایه اش از  قحط سالی ومعلوم است که شاعر از چه سالی سخن می 

 " دمی که باغ گرفتار قحط سالی بود 

 فراز شاخه کمی از  پرنده خالی بود 

 غریو صاعقه از هر کران فرو می ریخت 

 درست درگذرش معبر اهالی بود 

 درختها نفسردند از تهاجم باد 

 شگرد کارخزان  گرچه گوشمالی بود." 

تداعی کننده وحشت کمونست ها   ،"داس" مظهر قلع و قمع و درویدن وگاهی نماد جنایت است، عالوه براینکه این آله
 که  از داس چه شکوه هایی دارد؟: قنبر علی تابشدر اذهان نیز می باشد. بشنویم از 

 " گلوی سهره مرا درید ، داس 

 و خون سبز باغ را مکید ، داس 

 ونی نمود به خلوت نسیم ونخل 

 چه غمگنانه نخل را شهید، داس."  

سالمنامه یی به تک درختی دارد که ریشه هایش در خون است و می سوزد، ولی هنوز با وجود   "قنبر علی تابش"
 زخم های زیادی که از تبر به تن دارد، در برابر باد مقاومت می ورزد. 

دوباره با دسته های مرغان مهاجر، او را به آغوش این درخت می پرسد: آیا روزی فرا خواهد رسید که  تابش از
 بکشد؟ منظور شاعر زادگاه سوخته وی است: 

 سالم ای تک درخت ریشه در خون، شعله ور درباد "

 که بر پا مانده یی با زخم انبوه تبر در باد 

 بگو: روزی به  آغوش تو آیا باز می گردیم؟ 

 من و این دسته دسته مرغکان در به در درباد." 

 هم در بیتی از جور داس و از درو شدن گل لبخند از گشت لب، نالیده:  محمد ضیاء قاسمی سید

 " بشکسته باد آن دست وآن داسی که اینان 

 لبخند را از کشت لبها تان  درو کرد." 

 او، در جایی گلوی بهاران را به گریه فرا می خواند که دلیلش پوسیده شدن باغ به وسیلۀ پاییز است:

 گلوی نو بهاران ! گریه یی آغاز کن " ای 

 باغ پوسید از طنین خش خش پاییز ها. " 

 بی بهاری را ببین!

 می بینیم که نتیجه چه می شود: سید محمود جوادی، آنجا که سرزمینی لگد کوب پاییزی شود، به قول  

 " تیشه ها باغبان باغ شدند 

 برگها، دست زرد پاییزند." 

 و باز بی بهاری را بنگریم!

 ، پدیدار نیست:محمد ظاهر احمدیاست، ولی رنگ آن در برابر چشمان  یند بهارگو

 " آه، رنگ بهار پیدا نیست 

 عابر کوچه های پاییزم  

 برگ های درخت باور من 

 زرد می گردد آه، من سردم." 

 حرمت سبز بهاری چه زمان می شکند؟

 می شنویم. شعر رنگ مذهبی با خود دارد: محمد صادق عادلیپاسخش را از 
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 " با رنگ خدعه حرمت سبز بهار رفت 

 من از حریم سادگی ام آشنای تو."  

 ، از دلگیر بودن باغ عاطفه، چنین به نتیجه می رسد:سید مظفر موسوی

 " گل با طرب وداع کند، سبزه با چمن 

 وقتی که باغ عاطفه دلگیر می شود." 

که مدعی است: ستاره های شهرش به سرقت رفته وکلید باغ به دست شب دیجور  اکنون سخن از شعر کسی است 
که به دیارش تاخته و  یل ملخ راه بر بهار زدند". هویداست که منظور از ملخ یورشگرانی می باشندافتاده . " شبی که خ 

 شهراو را به تباهی کشانده اند. 

 کنیم به سه بیت از کالم وی:  است. اینک نگاه لیال صراحت روشنی این سخنور مرحومه 

 شام شهر تباهم ستاره را دزدیدند  " ز

 ستاره های مرا آشکاره دزدیدند 

 چو فوج فوج ملخ به باغ ره دادند 

 کلید باغ به  دست شب سیه دادند

 شبی که خیلی ملخ راه بر بهار زدند 

 پرنده را به درختان خسته دار زدند."  

این زمانی است که شانه های کوهستانش زخمی  نیامدن بهار در وطن خویش است. و، طرفدار سید حمید حسینی
 است: 

 " بگذار بهار نیاید 

 و برشاخه های زخمی کوهستانهایت 

 گیاه نروید                    

 جویها غلغله کنان راه نیفتند 

 و زمان از دو فصل خالصه شوند: 

 فصلی از گرما                          

 وفصلی ازسرما                          

 تو گاهی بسوزی 

 گاهی یخ بزنی." 

 بهار آمده باشد، ولی اگر تو  پژمرده باشی، چه سود؟ 

 ":محسن سعیدیاینهم وصف الحال " 

 " ده و دشت ودمن سبزند، من پژمرده ام، زردم 

 دراین بازار گرم نو شدن فرسوده ام، سردم 

 دیگرهیچ تمام بودنم درد است ودرد ودرد و 

 خدایا! از من است این درد آیا، یا من از دردم."  

 " و یخ بستگی گاهی زمستانی، آنکه دلش محو سکوت پنهانی است:سها رائداینهم " 

 " وقتی بهار از شاخه های کاج می تابید 

 من بودم و یخ بستگی های زمستانی 

 در سرصدای سبز گندمزار می پیچید 

 پنهانی." اما دلم محو سکوتی  بود  

 با استعاره از ادات بهاری: محمد نعیم کمالی،این هم تصویری از مقاومت مردم در برابر دشمن به زبان شعر 

 " اینک درختان سرسبز، از تیشه ها بی هراسند 

 را."  پیکرم    وقتی بر زخم تبر دید، سرسختی 
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شدن امید واری هایی که  ی بر برآورده ننیز در پیوند با بهاران نامه منظومی دارد خطاب به شاعران مبن این قلم
 از سوی آنها در مقدم این فصل رویش:اشعار بهاری انشاد عبارت بودند از 

 سال شد تبدیل اما از گرامی شاعران "

 مژده یی از رویش فصل بهاران نامده  

 برکویرستان عطشان امیدم تا هنوز 

 از سحاب لطف شان یک قطره باران نامده 

 * 

 یی بهر تعظیمش به شوق: سال شد تبدیل گو 

 یک درخت اینجا نبینی آورد سر را فرود 

 یا مگر صرصر وزید از قطب نومیدی کزان 

 تاب پاییدن ندارد شعلۀ شمع سرود 

 * 

 آرزو این بود وقتی کز سفر آید بهار 

 برگرامی مقدم او بشکفد گل های شعر 

 همنوا با نغمه های دلپذیر عندلیب 

 "نای شعر.بس سرود دلکشی خواهد دمید از  

 ................................................................... 
 یاد آوری:

 یک قسمت دیگر آن در ماه حمل امسال نگاشته شده است و 1393و بخش دیگرش اواخر حوت سال  1387بخشی از این نوشته در سال  

 


