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  2۰2۰/ ۰۷/ ۰۵                        معرفت حسینی

 ی لیشعر خل  رامونیدرپ

 

 فرودست ترین دستاوردها درزندگی خویش، می باشد. با شاعران مداح، شمار خلیل هللا خلیلی از 
وظایف منشی  بنابران لقب استاد و ننگین مداحی تهداب گذاشت و خشت های سیاه و گـِل و با وی هستی شاعرانه اش را

 قبضه نمود. مشاورمطبوعاتی پادشاه مملکت را مجلس وزرا و
آگهان  ازمدنظر خباثت تجلیل نیزکنند، با اورا لندغری شاعر، ولو همطرازان فرومایهء همسان خودش، رذالت و مگر
 و نا شناخته نمی ماند. ُدور

چنین دروغ کثیفی را به مادرمیهن  ممتنع، وزنی سهل و  در  گه وروغنی، وقالب واژه هایی رن در  خلیلی باغالمغال ادبی و 
 سرمیدهد:

 »داند خدا كه بعد خدا مي پرستمت
 هان اي وطن مپرس چرا مي پرستمت

 ذرات هستیم زتو بگرفته است جان
 چون برتري زجان، همه جا مي پرستمت

 در نیمه شب كه باز كند آسمان درش
 متبا صد هزار دست دعا مي پرست 

 چون پر شكسته مرغ، كه از آشیان جداست 
 اینك ز آشیانه جدا مي پرستمت

 پیري نمود قامتم از بار درد، خم 
 زاري كنان به قد دوتا مي پرستمت

 ....... 
 از یاد رودهاي كف آلود نعره زن

 دیوانه ام به شور وصدا مي پرستمت
 از یاد آن فضاي فروزان نور بار

 پرستمتدر زیر این گرفته فضا مي 
 از یاد مرغهاي فلك تاز در هوا  

 با مرغ آرزو به هوا مي پرستمت
 از یاد آن چنار كهنسال سبز پوش

 در پیش برگ برگ، جدا مي پرستمت
 چون بوي گل به یاد تو ام مي برد به باغ

 با لرزش نسیم صبا مي پرستمت
 هر جا كه مطربي كند از شوق نغمه سر

 پرستمتدر پرده های ساز ونوا مي 
 بُعد مكان اثر نكند در دیار عشق 

 اي دور از نظر به كجا مي پرستمت
 با آن همه مصیبت وزندان كه دیده ام 
 با گونه گونه جور وجفا مي پرسمت
 ثروت مدار شهر سزاوار ذكر نیست

 از بهر آن یتیم گدا مي پرستمت
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 از یاد كشتگان به خون غرق گشته ات
 در خون واشك كرده شنا مي پرستمت

 از یاد آنكه بر لب شمشیر آبدار 
 صد بوسه داده روز وفا مي پرستمت
 از یاد سنگري كه سر افراز مردمان
 با خون خویش كرده بنا مي پرستمت

 در تنگناي زندگي وخوابگاه قبر
 در عالم فنا وبقا مي پرستمت

 هم با صریر خامه وهم با زبان دل 
 هم آشكار هم به خفا مي پرستمت« 
ردروغسازومتظاهردربرابرمادرنکونام ومقدِس وطِن بینوا،یعنی خلیل هللا خلیلی ،برای شیطان بیمروت که وهمین ندبه گ 

 هزاران کودک وپیروجوان افغانستان را کشت،برای ضیاالحق زمامدارپاکستان، چنین تضرع والتماس می نماید:
  

 شو ضیا الحق چراغ آرزوى مسلمین
 علمدار مسلمان شو مهین سرباز دین

 جانشین شیر یزدان شو، در خیبر گشا
 در مقام خالدى، میدان محشر آفرین

 مسند محمود غازى، شهسوار بت شكن
 آنكه میلرزد از وى هند تا دریاى چین
 پایمال لشكر این بى خدایان تا به كى

 اى تو محمود بزرگ بت شكن را جا گزین
 حالت امروز ما آیینه ى فرداى تست

 یمان قرین اى ضمیر روشنت با پرتو ا
*** 

نحوه گسترش فعالیت  ایجاد گروپ های مجاهدین افغانستان درداخل پاکستان و ساختار یادآوری مینمایم که ضیاالحق، در
خلیلی پس ازین شعربرمسند مشاورضیاالحق درامورمجاهدین افغانستان  قلمرو افغانستان نقش مهمی داشت. های آنان در

 }عزتقرر{ حاصل نمود.
 نعره زن  رودهای کف آلود یاد مصراع از شوم که شعرخلیلی برای وطن درباال، از متذکر دانم درینجاشایسته نیزمی

 کاستیهای بسیار دارد. همانند ترکیب وهمآهنگی واژه ها وگسیختگی مفاهیم شعری، پایان شعر،ازدریچهء تا
 

 ازیادآن فضای فروزان نوربار 
 درزیراین گرفته فضا می پرستمت

 
 میباشد. > ضعیف< به اصطالح عامه و کم مقدار ناتوان و ادعا نمود که این شعرخلیلی خیلی نارسا ومیتوان 

  
از آغاز تا پایان،   تمامی سروده های وی، پارسی را می دانست مگر در خلیل هللا خلیلی اگرچه اوزان عروضی شعر

 .نداردخلیلی، وجود  متعلق بخود تنها باصطالح بدیع، و تخیلی شاعرانهء بکر
 .اندیشه های اجتماعی تازه که فقط خلیلی ایجادگر آن باشد در آثارش پدیدارنیستند

اگر خلیلی از رشوه وباصطالح اختالس سخنی زده است، تکرار مکررات از انتقاد های اجتماعی می باشد که پیش 
 .داشته اند وی وجود در زمان خود ازوی و

های همه وهمه، تکراری و }سواستفاده{ از ترکیب اژه ها پدید می شوند، همه،هایی که از پیوند ودراشعارخلیلی،ترکیب
 شاعران دیگر درگذشته است.  

 :نمونه
 بوی یار آورد باخود ازجالل آباد باد

 چشم نرگس بادروشن ،خاطرشمشادشا د  
 .بکاررفته اندآباد باد« واین»شمشادشاد« شاید هزاران بار در شعرهای سده های پیش از خلیلی این»
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