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   10/05/2015                                  ولی احمد نوری  

 استاد خلیل هللا خلیلی و مادرش

 "مــادر ۀبوسجای د و  ـهنوز گرم ب  "

 .قافله ساالر شعر و ادب دری قرن بیستم در افغانستان و منطقه بودی یل هللا خلیلاستاد خل
و داغ این بی مادری و مخصوصاً  ،عزیزش را از دست دادمهربان و  مادرکه هشت سال بیش نداشت  هنوز

ا که یکی از سروده های ر این شعر هداشت و همیشلمحات زندگی با خود  مادر را تا آخرین داغ بی مهری
آمده است، با خود و با دیگران می خواند و بعضاً با خواندن « و ریختن دندان پیری»قصیدۀ ش بود و در زیبای
 :اشک می ریختآن 
 

 یرمـلک سمــ ادرـم نـکه رفت از سر م  دیــد ـتم عمـرم نگشتـه بـود پـفـهـار هـب
 رمسو چشم  و رویادر مشفق به نهاد م  که ز لطف  ای بوسهجای د و  ـهنوز گرم ب  

 رمــرخ پـر به چـگو ر به خاك نشینم ـاگ  ن منت اوسـت ـیـتم رهـسرشزـن عجـیـجب

 اج سـرمـار تـخـتـصد اف هـود بـه بـکپدر   پــدررا شهیـــد ـد مـازدهــــم شـه سال یـب

 شك   ردمـــمر ـهـن سپیـارا ـرد مـم كـیـتـی
 خانمان و در بدرم كس و بي اسیر و بي

 
 ستاد "خلیل هللا خلیلی" با تمام ذهن و ادراکش به این عقیده بود که بهشت در زیر پای مادران است:ا
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هم شعر بلند باالی خلیل هللا خلیلی ملک الشعرای افغانستان، ساالر شعر و ادب معاصر دری قرن بیستم تحت  و این
 ««مــهــر مــادر »»  :عنوان 

 (1)مادرمهر   

 پسر و مــــــادری شـدنـد اسـیـر      هـر دو محکـــوم  پـنـجـۀ تقدیر

 حکــم شـد از مـراجـع قـانـــون      که  تن هر دو را کشند به خون

 هـــــر یکی  را  زنند با قمچین      هـر چه خواهند،  العلی التعیین

 خون شدش غلتان به پا وسر مـادر پـیـر را زدنــــــــد چـنـان      که 

 بــدن  نازکـش   نمــــــود  ورم      گشت هـر عضو وی سیه ز الم

 لیک از فـــــرط خـشم آه نکـرد      شکـوه  زان حالـت تـبـاه نکـرد

 تـا  پسر  زیــر  تــازیانه  فـتـاد      کـرد مـادر هــــــزار ها فـریـاد

 تــن مجـروح خویش را افگـنـد      بـرق آسا بـه  پـیکــــــر فـرزنـد

 مــوی بر کنـد و بیقــراری کرد      شور و فریاد و آه و زاری کرد

 رـادر از چــه رو آخـبود در آن میان  یکـــی حاضر      گفت: ای م

 دیـزون دیـیک  دم از درد  خـــود ننالیدی      گرچه رنج از پسر ف

 ـشـیـدی بـر آسمــــان افغانلیــک  از درد  وی شدی ناالن      بـرک

ـخی سخت بمـادر نـاتــوان  جـــ  داد (2)شا صوابــوابــش داد      پاس 

 گفت آن چوب ها، که خورد تنم      هـمـه  بـودنـد  عــــــــایـد بـدنـم

 چـوب فـرزنـد  بـر دل مـن خورد

 بـر دل مهــــر مـنـزل مــن خورد

 

 

 

 

                                                           

 شش عبدالحی خراسانی، نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشاپور، چاپ اول،کلیات اشعار استاد خلیل هللا خلیلی، به کو 470)صفحۀ  -1
 ، تهران(1387

 "ثواب" آمده است، مگر من آن را به "صواب" تصحیح کردم، که قرین صواب است! ندر مت -2
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