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  ٣تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پ: يادونه

    

  ٢٠١٥/ ١٢/ ٢                                     محمدعزيز عزيزی                                                       
  

  ابراز امتنان از شاعر درد آشنــای کشور 
  جناب سيد فضل احمد  پيمان 

 

چشمم به قصيدۀ بلند با3ی  وقتی وقتی صفحه فيس بوک را باز کردم ، ٢٠١٥- ١١- ٢٩امروز يکشنبه مورخ 
اين قصيده را بجواب نامۀ منظوم بنده که چندين ماه قبل برای شان  .شاعر درد آشنای کشور سيد فضل احمد پيمان افتاد

 .فرستاده بودم نوشتند ومرا مورد لطف ومھربانی خاص خود قراردادند

که در » توفان خون « عر ايشان بنام البته بايد تذکر داد که جناب ايشان چندی قبل از نشر کتب مجموعۀ ش
دوران سنگر سروده بودند بمن اطIع داده بودند وبا لطف بی شائبــۀ شان دو جلد ازين اثر گرانبھارا يکی عنوان من 
 وديگری را عنوانی آقای عبدالحی خراسانی ارسال داشته بودند ومن کتاب جناب آقای خراسانی را بايشان تحويل دادم

وھم بابت اين قصيدۀ زيبا ومطول تازۀ شان که » توفان خون« ۀ خود دانستم تا بابت ارسال کتاب و اکنون وظيف
 .مرا مورد نوازش قرارداده بودند کمال تشکر کنم

شايان ذکر است که من منظومه ای را که قبI عنوانی شان فرستاده بودم بسيار با عجله وبطور بديھه نوشته 
 باز خوانی کردم ، 3زم ديدم تا کمی آنرا ويرايش کرده ، ھمراه با قصيدۀ بلند با3ی استاد امروز که آنرا دوباره. بودم 

پيمان باشتراک بگذارم تا از يکطرف اظھار شکر وامتنانی از ايشان بوده باشد واز جانبی دوستان شعر وادب نيز با 
 .خواندن قصيدۀ ايشان حظ ببرند

 « پيمان« ل احمد اينک شما واين قصيده نامۀ استاد سيد فض
 با تقديم احترام

-------------------- 

 » عزيزی« از محمد عزيز 
تقديم به برادر ھمسنگر و بلبل منبر وسخن سنج وسخنور وسخنسرای درد آشنای کشورم استاد سيد فضل احمد 

 » پيمان سوگوار« 

  تو وفادار عھـــد وپيمـــانی          !ای که از جمله راد مردانی

  ھم سخن سنج وھم سخندانی             اديب وسخنور وعالمھـــم
  شاھــد وھم وشھيــد دورانی          ای تو آئينه دار عصر جھاد

  پاســدار حريـم قـــرآنی               ای علــم دار راه آزادی

  پيشتازی ومرد ميـــدانی             تو به خيل د3وران جھاد

  ّھمچــوشمشير تيز وُبـرانی       در صـف رزم دشمنـان وطن

  ھمچنان می زنی به پيشانی            با سIح قلم به قلب عــدو

  انیپيشـــتازی و اھـــل ايمـــ        ادچون دگر نخبگان دور جھ

  ِکــوکب روشن و درخشانی        در سپھر سخــــن چنان ديدم

  ـــا آنیتو چو خاقانئی و ق          در صف شاعران دورانت

  سالک راه پاک يزدانی            آگه از دين وفقه وقانونی

   )١(ّدر نبرد قلم چو حسانی          پيش آھنگ شاعـران جھـاد

  کـــه بپا کرده است طــوفانی       "پيمان"ِسحر کلکت بنازم ای

  ) ٢(» مانی«ِھمچو نقش نفيسه ی          دلشعر تو چنگ ميزند در

 ثانی» خليلی«ميتوان گفت           قام بلنـــددر قصايد ترا م
  

  سبکِ عراقی و خراسانی         سبک اشعار آبدار تو چون

  رنگ وبويش کIم قرآنی           شعـر توعارفانه ورزمی
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  صاحب طبع گوھر افشانی         چون ستايم ترا که می دانم

  ــیليک دانم فـزونترازآن          گويمت گر اديب وفرزانه

  »عبيد زاکانی«در ظرافت          ھم سخنورونکته دان ادب

  رحمت حق چو آب بارانی          در چمـــنزار تشنۀ کشور
  ــند بزرگانی3يــق مس      اوستادی به فضل وعلم وکمال

  تو علمدار و مرد ميدانی        درصف بزم ورزم مردانه

  ـــاندان ايشانیکه تو از خـ        چه نکو احمد است نام ترا

  ھر طرف ظالم است ويا جانی      ـتادسعصرمارا نگرتو ای ا

  گشته قاضی و شيخ و روحانی      ستمغرق دررشوت وفساد و

  که بھرجا سخن ھمی رانی        فســـــاد ھمه توئی آگاه از

  تا درين ملک ھست افغانی        سايه ات بر ھرات باد بلند

  نور پردازو پرتو افشانی      در مصاف جھالت وظلمت

  ظالـــم وفاسق ويا جــــانی         باقلم کرده ای بسی رسوا

  دشمن رھــروان شيطــــانی     از پيامت به مفسدان پيداست

  داغ سجده ترا به پيشانی           ّدر تعـبــد به خالق يکتا

  تو ثناگوی ذات سبحــانی      ھر سحرگاه از سراخIص

  ِکه تو از زمره ی حبيبانی      م بجان زيرامن محب تو ا

  به تو بادا ســــIم ارزانی      ا زحقير و کمينه شاگردت

  اينچنين ميکنم رجز خوانی      با چنين خامۀ شکسته خود

ــــانی      روزگارت بکام باد ھميش   نبود مــــر ترا پريش

  که نمودی بمن تو ارزانی      شکر دارم زان ھمه لطفی

  تو می خوانینامه ام را اگر      ـذيرسIم من بپـ! »يماناپ«

 زانکـــه دارد گنــاه ونقصــانی   از ياران» عزيزی«عفوخواھد

 پايان

 )ص(ّحسان بن ثابت شاعر معروف رسول ^  (١) 

 مانی نقاش چيره دست دوران قديم (٢)

  
  ! فوقسيد فضل احمد پيمان بجواب منظومهشعر

  
 خزان زندگی                                       

 ھرکجا ھستی مرا افزون تر از جانی عزيز           گربه ھالندی و گر در انگلستانی عزيز

  يار ديرينی، عزيزی، جان و جانانی عزيز           مشفقی، صاحبدلی، فرزانه ای مھربانی،

  سخنور ھم سخندانی عزيزھم سخن سنج، ھم           ھم مجاھد، ھم سياست آشنا، ھم ھوشمند

  من بسان مورم و تو چون سليمانی عزيز                 در مقام دانش و در جايگاه معرفت

  ھيچکس نتوان ادا کردن به آسانی عزيز               حق استاديت را در روزگاران جھاد

  ی عزيزبحر احساسات ملت گشت توفان                   از نزول برکت رگبار ارشاد شما

  بھــــره ور از پرتو خورشيد تابان عزيز        ض کسب في»*ضيائی«صحبت گرمميکنی از

ـــد   کرده ی تفسير روزی در سخنرانی عزيز             ّسوره ی پاک مدثر را ز قرآن مجي

  لذت جان پرور آن گوھر افشانی عزيز           حاش a گر فراموشم شود تا روز حشر

 بيش از ھر جا بــه نزد پير کنعانی عزيز         نی چند مھجوراز وطنمعای عزيز مصر

  گر گدا باشی به ملک خويش سلطانی عزيز         ترک عزلتگاه غربت کن به ميھن بازگرد

  تا رھد از قيد استبداد و ويرانی عزيز          خاک مارا بر وجود چون توئی باشد نياز

  بر روان تشنگان چون آب حيوانی عزيز            عطشدر فراقت تا بکی گويند، ياران ال

  کز عطوفت نامدی باری به مھمانی عزيز          آنچنان جا خوش نمودی در ديار ديگران
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  اعتمــــادی نيست بر اين عالم فانی عزيز         شفقت ياد کنتا رمق باقی است ياران را ز

  يوسف از کيد زليخا گشت زندانی عزيز               زال اين دنيا به پيغمبر وفاداری نکرد

  شاھد قتل و قتال و خانه ويرانی عزيز                ما درين محنتسرا آماج رنج و محنتيم

  وای زين نا امنی وزين نا بسامانی عزيز             ِوای از وضعيت آشفته ی اين سرزمين

 پسندی و جھاد است و مسلمانی عزيزحق              نيست در اين مملکت مارا گناه ديگری

  ھمدم درديم و داغيم و پريشانی عزيز           کس نگيرد جز ھيو3ی اجل از ما سراغ

  پيش بحرانی عزيزمی شود اوضاع بيش از          گر فساد و فتنه در کشور نمی گردد مھار

  ين قدر دانی عزيزشرمسارم می کنی از ا        اينکه می خوانی مرا از زمره ی نام آوران

  رنج دھقانم، نمی ارزم به دھقانی عزيز              در خزان زندگی ھمچون گياه ھرزه ام

  ھذيان سرايی و رجز خوانی عزيزصرف در           عمرخودرا کرده بيجا در سراشيب حيات

  عزيزبر جگر باشد مرا صد داغ پنھانی                 3له دارد آشکارا گر اياغ خون بکف

  من كجا و شعر خاقاني و قا آني عزيز                با زبان الكن و كلك ضعيف و ناتوان

  می شود آزرده از من روح خاقانی عزيز             من اگر فرزند خودرا نام خاقانی نھــــم

  صفاھانی عزيز*می کشم در ديده چون کحل           خاک پای از خليلی گر بدست من رســـد

  حمل آن مشکل بود برصد جغرتانی عزيز     له باری را که من از معصيت دارم بدوشکو

  ديده باشی گر مرا در سبحه گردانی عزيز     عصيان کرده اممی شمارم آنچه در يک روز

  بس بود بر شانه ام بار پشيمانی عزيز             نيست ديگر آرزويم از خدا جز مغفرت

 برتو و ديگر عزيزان باد ارزانی عزيز               قبال سعيدعمر طو3نی و قلب شاد و ا

 پايان                                             

_____________________  

  .مراد از شخصيت ارجمند علمی و انقIبی آقای بھاءالدين ضيائی سروستانی است-*

 .دبيات شھرت جھانی دارددر عربی به معنی سرمه است و سرمه سپاھان در ا: کحل-*


