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 ستیآن کابُل ن گریابُل دک نیا
 

عصب ت یفضا و ـردندکـیم لیرتحمیشمش یرویرابه ن یصفو عیباقوِت تمام تش یکه شاهـان صفو بـود یروزگار
 ادرص فتوا گریکدیبرضِد  یـوباِرصفـ در یعیش یعلما و یمذهِب دربارعثمان یسن یوعلما گرم بود یریوسختگ

 یعیطب و اردثواب د یسویبه قدرُکشتن هفتادع عهیش کی اــی و یسن کیُکشتن  که شدیگفته م ها فتوا آن در و کردندیم
 یه سوراه سفرب و کند یزندگ تواندینم ستیانسان ــقِ یعواطِف رق یتعُصب شاعرکه دارا یفضا نگونهیا است که در

سخن  و شاعر خود کهیمرد بابر محمد نیرالدیاحفاد ظه هند ــــنِ یزم درسر آنجــا .ردیگیم شیپ را گرید یارهاید
غالِب و گرفته اند راثیم هبـ اساس نهاده بود که او را یسلطنت گفتیم شعر یدر و یتـرک یو به زبانها شناس بود

 یرسفا یعنیبار  در زبانِ  زیهندوان ن یحت لیدل نیاستند به هم شناس سخــن و سخنور سلِف خود ن همانندِ شاهــ نیا
ان جهـــــ شاه و ریجهانگ ،اکبر ،ونیهما یدربــــارها نیبنابرا ـدنیگویم زبان شعــــر نیکه بد آموخته اند یحد در را

 .بوده است گرانید و یعرف میکل ،یریکشم یغن ،میسل یقل محمد ،محل تجمع شاعران بزرگ چون صائب
خن وس  شعر بازارِ  یشان از کساد وهرکدام به راه افتاده اند هند یبه سو رانیا از یریکشم یغن از ریشاعران غ نیا

 .داده اند سر تیشکا رانیا در
 بازار و بود کمتر دندیبه قدرت رس یو از که بعد ینسبت به شاهان یمذهب یجنگها اس تعُصب وعب شاه گار روز در

 شاعران از یبرخ یها شعر در یکساد نیا گار همان روز در یحت و رفتیم یه کسادتازه روب ادب و شعر
 سر ادیفر نیبازارهنرچن یکساد از فرهاد و نیریش یمثنو شاه عبـاس در ِـارردرب ـشاع یبود.کوثر افتهی انعکاس

 :دهدیم
 

 ستیسرگرِم بازاِر سخن ن یکس  ستین سخن دارِ یخر کشور نیدر
 دارـیرا خر یکه باشد جنِس معن  داریپد ـــــدینا یکس رانیا در که
 هندوستــــانـــــم یوـشد س دیباـب  مـخ گشته کاِم جـــانـتل رانـیا در
 ـاواردند مـآن ک ند ازـبه ملِک ه  اــرخاِن شکـــمذاق یطوط هـمــه

 

 جانب دولتِ  کابُل نواب ظفرخان از در هنــــد روان شد. یراِه کابُل به سو که از شاعران بود نیازنخست یکی صائب
شک ر از یبه قول صائب طــوب کابُل شد. یها یئبایبابرعاشق ز نیرالدیظه همانند صائب و کردیحکــومت م هنــــد
 دانستینم کابُل را یلِب بامها نانیشاعر حساب مه جب و ُخشک برجامانده بود جهان آرا و شهرآرا یاباغه اشجار

 .دیدیم وارشیهرد یپا را در یرو دیخورش صد دو که رایز
آتِش  پنـــداشت که خانُمـــانش را یم رانیا در بود یمـــداح شاه عبــاس صفو کـــه زین میسل یمحمـــدقل ـاامـ و

 :میشنویخودش م سوخته است.از یسخنـــدان
 

 یدانــنــخــِش ســلهٔ آتــعــش  راـسوخت خانُماِن م را سرو
 یـانـشیرــلقهٔ پــــِب حـانــج  راــم دهین کشـزلِف سخ رِ ـس
 یمانیمه پشـچه کردم ه هر  اصلـح یام بـمـتم تـفـگ هـچـآن

 یچوپان یخامه عصا یاـج  ین دادـطالع به دسِت م کاش
 یابانــیه آسـب دمــیــفــرو س  اهیبخِت س کردم به دهر کاش

 یقانـبه ده یرفتم یاشکــک  که رفتم به کسِب استعداد نیا
 

 اما گرددیبندد وسواِد هندرا سربه سرم یم به هند سفر سخن شناساِن قدردان بارِ  یوجو جست زدرین میسل یقل محمد
آگره  دارالسلطنه در بدون گفت وگو ندارد؟ که هنـــــد چه دارد کابُل حاال مانـدیم زنده دردلش شهیکابُل هم یآرزو

فراوان  یها وهیمعتدل وگوارا وم یکابُل هوا یاست ول هند در زین همـه هایوصله بخش صله بخش ها ،است هند یعنی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ngargar_e_kabul_degar_aan_kabul_nist.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ngargar_e_kabul_degar_aan_kabul_nist.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که  یشاعران لیدل نیبه هم هند یطاقت فرسا ینه گرما و وجود دارد یتعُصب مذهب و جنگ کابُل نه در نجایدارد.ا
مدوح بارگاهِ م در حضور خاطر به اگر و کنند سفر زیکابُل ن به خواهندیم مکنِت اندوخته اند ثروت و هند نیزم سر در

 یرسراپا ه دک میبه طورمثال سل است. افتهیانعکاس  یها شعر در کابُل ِدارید یآرزو ستین سریم شانیسفـــِرکابُل بـرا
 :دیگویم پََرد و یکابُل م رِ یس یهوا سفرکرده است ُمرغ روحش در هنـــد سواد

 

 میسر گشتم سواد هند را اکنون سل به سر
 پََرد یکابُل م رِ یس یواـم درهـرغِ روحُمـ

 

 :اش گفته بود باره در است که اکبــر یهمان جا یعنی ریاز کشم که خود یریکشم متیغن موالنا
 

 است ــــنیوهم نستیوهم نستیهم  است نیزم یرو فردوس در اگر
 

 :دیگو یم او است دهیعرصهٔ سرخاب گرد کابُل دارِ یاز شوق د متیموالنا غن دهٔ ید اما
 

 ِه خودزادگا که از یبخـــار شوکتِ  او ماعرصهٔ سرخـاب از دهٔ ید«متیغن»شد کابُلم ِـــریس فِ یتکل کنـدیم زیفــا شوقِ 
 :کندیم ادی نیهرات چن کابُل و است از دهیرس زیهرات ن و کابُل دارِ یبَد سفر نیهم در به مقصِدهند کمربسته است و

 

 ازحسِن سبز سبزه زار کیبَُود  شیصحرا و شهر
 زکابُل بگـــــــذَرد« شوکت»ند چون ـه رِ ـیس هرِ ـب
 

 :دیگویم زیهرات ن نِ یزم شاعر دربارهٔ ُگل نیهم واما
 

 را هرات است فکر نِ یاز ُگِل زم رنگ
 ـدیدگر کش نِ یـبه زم توانـیـمـن را خود

 :ای
 خاِک هرات او شد از نیُگل ها که رنگ نیا« شوکت»

 رنگم بشگفـد میطبعِ ن ازبهارستانِ 
 

 ل به شهربُلبُ  ُگل و نیسرزم نیا بدبختانه ستیوشوکت ن متیوغن مین کابُل صائب وسلکابُل آ نیا گرید امروز اما و
 یآسمانها م یحوصله تراش بَسو خراش و نهیس یها ادیگوشه اش فر هر بدل شده است که از تعُصب؛ جنگ وُکشتار

هان ج مردِم کابُل از است. افتهی الیبرآن است یاکاریر دروغ و و دهیشهر کوچ نیا از متیصم صداقت و ،صفا رود.
همه دروغ  نیا بستر و دیبرگردان به ما شاعــران را ِش یستا مــوردِ  . آن شهـــرخواهندیزمیچ کیفقط  یجامعهٔ جهان و
 اگر که دیبرو تان به جان آمده اند یها یلعبتک باز گوناگون تــان که مردم از یلعبتک ها وبا دیرا بربند یاکاریر و

 .شد واهدکابُل همان قطرهٔ آب دردِل ُگل خ رفت و خواهد باشما انفجار  و رانتحا همه خون وآتش و نیا دیبرو
 وهللا اعلم بالصواب

 برمنگهم2۰2۰ یجوال2 نگارگر
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