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اهداء 
آنانی  برای  را  کتاب  این  برگهای 
الله  گی  زنده  که  مینمایم  اهداء 

گونه یافتند و پرپر شدند. 
به آنانی اهداء مینمایم که روزگار 
جفاکار و چرخ های ستمکار، داغ بر 

دل ایشان نهاده است.

همدل  صفا،  داغدار  دل  من  نظر  به 
داغدار  اللۀ  از  بهتر  وهمنشینی  وهمراز 
نیافته است. راز و رمزش را از این همدلی 

می توان به دست آورد.
نیز  شماری  بی  حکایتگر صفاهای  که  یی  الله 
خویش  های  نظیفه  برای  که  صفاهایی  است. 

شعری نسرودند وبُرده شدند.





ابراز سپاسگزاری

از دوستان الله آشنا و داغدار، نظیفه صفا، دمحم یوسف 
صفا، کلیم هلل ناظر و دمحم حیدر اخرت، سپاسگزار هسمت که 
مهواره پرسش های نگارنده را در بارۀ برخی جزئیاتی پاخس 
گفته اند که در رهیابی برای رویکرد زنده یاد دمحم ابراهیم 

صفا به الله کمک کننده میباشند.

بنیاد شامهامه  و  انتشارات  مسؤول  نادری،  منیژه  بانو  از 
بسیار سپاسگزار هسمت که در برگ آرایی نبشته های من 
فرهنگدوستانه مهکاری منوده است. مهچنان از عزیزگرامنایه، 
کامران پارسیان ممنون هسمت که طرح روی جلد را پیشهناد 

کرده است.
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چند سخن در آغاز

مگر نه این است که الله را دوست میداریم. گلی را که بی خار و بی آزار، 
احساس  که  و جذاب  زیبا  قرمزی، چهرۀ  رنگ  با  است.  وبا صفا  ساده 

دلسوزانه را نیز بر می انگیــزد.

وقتی این اللۀ معصوم اما بسیارخسندان و خسندار را در کناِر می، سزبه و 
کوزه، درشعر خیام؛ عقل و اندیشه و عشق در شعر موالنا و غزل های سعدی 
وحافظ می بینیم که کام جان را شیرین میکند، به منادی می رسیم که بسیار 
شکومهند وبزرگ است. منادی که با آمد وشد مفاهیم رنگارنگ نزد شاعران، 
شکومهندی آن گسرتده ترمی شود. آنگاه چهرۀ این عزیز آزاده، می تواند 
انگیزه های جست و جوگرانه و کاوش های ژرفرت و بیشرتی را بار بیاورد.

الله هایی که دست پرورش رشکت های گلفروشی را دیده اند، نیز چندی 
زینت خبش خانه ها وبیامرستاهنا می شوند و بعد لگد مال رهروان جاده 
ها. اگر پای منافع رشکت های رنگسازی درمیان است، حتا اللۀ سیاه را 
نیز در دل زمین می رویانند، اما حاال با این الله کاری نداریم. از اللۀ دوست 
داشتنی خودما، گل عزیزی که با مهان ساده گی و کوتاهی معرخویش، با 
دوستان هبار و نوروز خندیده است، با بسی شاعران، با قربانیان سمت و بی 

گناهان زیسته و اشک ریخته است، خسن داریم.

 در خالل نگرش خویش دیدیم که الله در پهنۀ شعر فارسی، جهانی از مناد 
ها و مفاهیم را محل میکند. پس در حدود توان سعی شد که منظور شاعر 

را بیابیم.

نگارنده هنگام بررسی شعرهای شادروان دمحم ابراهیم صفا، با تکیه بر 
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چنین بنیادی، برداشتی از منظور او از الله  منودم.

شاید بی مورد نباشد اگر گفته شود، الله یی که در چهرۀ معومی اش، مهزاد 
شعرشاعران با نام فارسی است، از طرف صفا در حدود یک صد وشش بار 
طرف توجه وکاربرد قرار گرفته است. چرایی این موضوع، مستلزم مراجعۀ 

بیشرت و میرس در زنده گی صفا است.

تأمل بر زنده گی او نشامنان داد که الله درهیأت اندیشه های صفا، از ُمهر 
زمانه و عوامل تأثیر گذار در زنده گی او رنگ گرفته و منادی شده است، 

متحول.

این است که بررسی زمانۀ رسایش شعرهای صفا، می تواند در روشنی 
مسألۀ راز و رمز رویکرد بیشرت صفا به آن کمک کند واین امکان را فرامه 

مناید که به آن پی بربیم.

 با خسن دیگر اگر ویژه گیهای تاریخی و حمیطی را بیابیم وبشناسیم که 
صفا در آن زنده گی منود، عواملی را توانیم یافت که اللۀ صفا از آهنا مـتأثر 

شده است.

برگهای که در پایان می آیند، خنست برخی شعرهای فارسی را با اشاره 
های معومی ارائه می دارند تا تصویری از رویکرد های شاعران و گسرتده 

گی مراجعه به الله یا این یار عزیز ومفاهیم آن در دست داشته باشیم.

در خبش دوم، یا خبش اصلی منظور خویش، روی عواملی تأمل منودیم که 
از توسل شادروان صفا به مناد الله ، رساجنام از خود صفا، الله یی شکل 

می گیرد با گواه دل دردمند وداغدار. 
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معرفی کوتاه گل الله

"گل الله رسده  یی از تیرهٔ سوسنیان است که در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ گونه 
گرفته  نظر  در  در آسیای مرکزی  رو  خود  اللهٔ  دارد. حمل اصلی رویش 
از غرب سوریه،  ایران، قمستی  ترکیه،  افغانستان،  در  این گل  می شود. 
سواحل دریاچه آرال، دریاچه خزر و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و 
سواحل دریای مدیرتانه در مشال آفریقا بصورت خودرو یافت می شود. در 
بین کشورهای اسالمی الله در فرهنگ دو کشور ایران و ترکیه نفوذ معیقی 
دارد. ۱۹ گونه از گونه های الله از ایران گزارش شده است. در حال حارض 
از نظر تولید و صادرات پیاز و گل شاخه ای الله، هلند در جایگاه خنست در 
بین کشورهای جهان جای دارد. الله گل ملی کشورهای ایران، افغانستان، 

ترکیه، هلند، جمارستان و بلژیک به مشار می آید.

نام گل الله از کمله الل یا مهان کمله لعل از زبان سانسکریت به معنی 
»قرمز«  گرفته شده است.

 دو لب چو ناِرکفیده، دو برگ سوسن رسخ 
دو رخ چــو نار شکفتـه دو بـرگ اللـهٴ الل 

 واژهٔ الله امروزه به گل های پیازداری گفته می شود که نام عملی آهنا تولیپا و 
از راستهٔ سوسن سانان و از تیره ٔسوسنیان است و کاسه و جام آن تشکیل 

جامی کامل می دهد . . .
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گل الله در زبان های اروپایی Tulip و Tulpe تولیپه نام دارد")1(

"در این صورت نام این گل منشاهندی دارد. البته کمله الل در فارسی مه به 
این معنی به کار رفته است. . . 

 برخی حمققان معتقدند، گل الله ابتدا از ایران به قسطنطنیه برده شد و بوس 
یکیوس سفیر امپراتور روم بذر الله را از قسطنطنیه به وین انتقال داد. پس 

از آن اروپاییان با این گل زیبا آشنا شدند")2(

در ویکی پیدیا)دانشنامۀ آزاد(، می خوانیم که:

قسطنطنیه در امپراتوری  از سقوط  پس  و  میالدی   ۱۴۵۳ سال  "در 
سلطان  لباس  در ساخنت منای مساجد یا  الله  طرح  از  عمثانی استفاده 

بسیار حمبوب بود. این گل در سدهٔ ۱۶ میالدی به اروپا منتقل شد.

در فرانکفورت یک گیاهشناس فرانسوی به نام کارلوس کلوسیوس حتقیق بر 
روی پیاز گل الله را آغاز کرد. کارلوس در سال ۱۵۹۳ میالدی به دانشگاه 
لیدن دعوت شد و به هنگام مهاجرت به هشر لیدن تعداد بسیار  زیادی پیاز 
گل الله را با خود به این هشر برد. در هلند او توانست حتقیق و زراعت الله 

را تشویق کند و بدین ترتیب گل الله به این کشور انتقال پیدا کرد." )3(

". . . در کهن ترین منونه هایی که از فارسی بر جای مانده، به الله و الله 
برگ، الله پوش، الله رخ،  الله زار، الله گون و الله سار )نام مرغی است ( 

بر میخوریم.

 در فرهنگها هفت گونه الله برمشرده شده است. شک نیست که واژهٔ  الله با 
الل که به معنی رسخ است رس و کاری دارد و گلی که الله خوانده شده به 

مناسبت مهین رنگ است .)4(  

***
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الله در شعرفارسی

با توجه به میزان مطالعۀ شعرفارسی به ویژه از زمانۀ رودکی به اینسو، کمرت 
شاعر فارسی زبان را رساغ توان داشت که به گونه یی برای خسن خویش 
به سوی مناِد الله یا به قول اقبال الهوری "چراغ کهستان و باغ و راغ"  
روی نیاورده  و از اجزای تن نازنین آن، دست مایۀ شعر خویش را فرامه 
نمنوده باشد. این است که الله را در برگهای شعر فارسی بسیار می یابیم 
با جایگاهی که پرخسن است. مهین رویکرد وسیع به سوی الله، پرسشی را 
مه بر می انگیزد که راز ورمز آن در چه است؟ و پاخس یابی، حواس ما را 
به سوی چهره، ساختار و در مجموع ویژه گی های الله معطوف می مناید.

برایند دیدارمان این است که: ساختارساغرگونه، چهره و دل داغدار، رنگ 
رسخ و معرکوتاه دارد. این ویژه گیها و رویش آن در فصل هبار، پاخس به 

پرسش چرایی رویکرد گسرتدۀ شاعران را میدهد.

 گل خود روی  زیبایی که شاعر با انواع چهره های پرکشش، دلنشین 
واحساس برانگیز آن مواجه شده است، زمینۀ شاعرانه ترین رویکرد ها را 
برای او فرامه می آورد. این توجه شاعر به سوی الله، به نگرش او و گونۀ 
شعر ومضمون آن نیز پیوند دارد. چنان است که مراجعۀ ابوالقامس فردوسی 
به مناد الله، درشعری که محاسی- تراژیدی است، با منظور خیام در برخی 
رباعیات متفاوت است. در واقع درومنایۀ شعر است که از اجزای بسیار 
خسندار الله، جایی ویا خسنی را مطلوب می داند. مثاًل فردوسی محاسه 

رسایی می کند:
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بیابان چو دریای خون شد درست 
تو گفتی که روی زمین الله ُرست 

برآمد درخشیدن تیغ و خشت                                 
 تو گفتی هوا بر زمین الله ِکشت 

در و دشت ها شد مهه الله گون                          
به دشت و بیابان مهی رفت خون  . . .

و در داستان جنگ بزرگ کیخرسو:
بدین داستان ُدّربارم مهی

به سنگ اندرون الله کارم مهی)5(

و آنگاه که خسن ازمرگ سیاووش با تصویرحصنۀ تراژیدی مطرح است، 
الله را اندوهگین واشک آلود می آورد. در این باره زیر عنوان اللۀ اندوهگین 

مثال می آوریم.

چه بسا که برای استاد واصف باخرتی، غروب، حریق الله را در نظر می 
آورد:

درين غروب، غريبانه دل هوای تو کرد
حريق الله ز رگهاي برگ زرد گذشت. ) 6(  

از تن نازنین و دوست داشتنی الله، شاعران شعرهای تغزلی، برحسب نیاز 
در شعر خویش مانند اندام معشوق، جایی را مانند لب و زلف، ابرو و چمش 

. . . انتخاب منوده اند.

چون شکل قلب را دارد و برگهایش به سان قطره های خون اند، درهیأت نیاز 
شعر آگنده با درد می آید.

 بار و حاصلی دیگر ندارد ومعرش نیز کوتاه وگذران است، اما مهان چهرۀ 
عزیز وگیرای معرکوتاه اش، جذابیت دل انگیز دارد.

 با متام کوتاهی معر، در پهنۀ شعر فارسی، با معرطوالنی زیسته است.

  این که الله را جایی داغدار می بینیم و با دل پرخون، زمانی دارندۀ خنده 
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بر لب. در جایی مه دارندۀ رشم وحیا وجخالتی که از دیدار ریخنت خون 
سیاووش یا مناد هشدای مظلوم دارد، مهه ومهه از آن چهرۀ واندام الله 

وتصویرها ونگرش های شاعرانه برخاسته اند.

دریک نگاه کلی، الله را در شعر فارسی در این فرشده می نگریم:

" گاهی منادی از خون دل عاشقان است.
سیاهی میان آن منادی از داغی است که بر دل عاشقان مانده
مناد باده ومی رسخ رنگ است ونشان فرا رسیدن نوروز . . . 

گاه رخ وچهرۀ یار ودلدار را مناینده گی می کند
زمخ خون آلود و خون جانباختگان راه آزادی است.

 از میان خون می آید و می دمد. چرا که بیش تر بر رسگورستان ها در 
زمان نوروز می شگفد. چنان که شاهد بریدن گردن سیاووش بود و از خون 

فرهاد نیز بدمد. )7(  

گفتیم در هبارمی روید. این موضوع  یابسرت زمانی رویش، عامل دیگر مراجعه 
به آن است. از آجنایی که هباریه وستودن نوروز در شعرفارسی، جایگاه 
گسرتده یی دارد، الله که از دل طراوت انگیز وسزبینۀ فصل هبارگردن می 
افرازد، بیشرت جلب توجه منوده وذهن شاعر را به سوی خویش می کشاند. 
عالقه به پیام های منادین هبار و رسنت از دلتنگی های رسد زمستانی، الله 

را در کنار توجه به سایر منادهای مهزاد هبار می نشاند.

فراموش مان منی شود که هر چند الله در فصل هبار می روید، اما گسرتده 
گی روی آورد شاعرانه، توجه به الله های خزانی را نیز بارآورده است 
.درغزلی که از دمحم ابراهیم باستانی پاریزی با عنوان نقشبند خزان است، 

می خوانیم که:

چو الله های خزانی لمب اگر شگفت
طلیعه ایست زحرست، مگو که لبخند است.)8(

نتیجۀ یکی از پژوهش هایی که پیرامون الله در شعر چندین شاعرشده است، 
حاکی از آن است که:
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" . . . دوصد وسه تصویر گوناگون دیده می شود، رابطه الله و رخ، الله و 
ساغر، الله و آتش  و الله و داغ در شعر آنان به ترتیب، بیشرتین بسامد را 

دارد. 

فرخی و صائب بیشرتین تصاویر ابتکاری را از الله پدید آورده اند. اغلب 
شاعران امع از گویندگان شعرغنایی، محاسی، تعلیمی و... به این موضوع 
توجه کرده اند. در قرهنای چهارم، پمجن و شمش مقری، تصاویر الله از تنوع 

بیشرتی برخوردار بوده است." )9(  

مثال های بیشرتی می آوریم:

 شاعری که با هبره گیری از خوشی ها می رساید، روی آورد به الله در شعر 
او جدا ازآن است که موضوع اندوهناک واندوهبار وتأثر آور در شعر شاعر 
دیگر ویا از مهان شاعر در شعری آمیخته با مغ. در این میان منظور رودکی 
و به ویژه خیام را بدون دشواری از الله با خوشی پذیری می توان دریافت.

هنگامی که از رودکی می خوانیم:

می هست و درم هست و بت والله رخان هست
مغ نیست وگر هست نصیب دل اعداست.

*
الله میان کشت درخشد مهی ز دور
چون پنجۀ عروس به حنا شدخضیب

در واقع رودکی، زیبا رخ خوشی افزا را با مناد الله تصویرمی کند.

 درهیأت چنین تصویر و با دادن ژرفای فلسفی به کوتاه زیستی انسان 
ها، بارزترین تصویرسازی های دل انگیز را از جانب خیام می نگریم.  در 
رباعیاتی که در پایان از او می آیند، الله حاکی از نگرش ویژۀ خیام از زنده 

گی است.
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خیام

هرچند که رنگ و روی زیباست مرا
چون الله رخ و چو رسو باالست مرا
معلوم نشــد که درطرخبــانــۀ خاک
نقاش ازل هبــــرچــــه آراست مـــرا

*   
می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت

بی مونس وبی رفیق وبی مهدم و جفت
زهنار به کس مگو تو این راز هنفت
هر الله که پژمرد خنواهد بشگفت

*
چون ابر به نوروز رخ الله بشست

برخیز وبه جام باده کن عزم درست
کین سزبه که امروزمتاشگۀ توست

فردا مهه از خاک تو برخواهد رست
*

 گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صمنی الله رخی خندان خور
بسیار خمور ورد مکن، فاش مساز

اندک خور و گه گاه خور و پهنان خور

افزا  یک چهرۀ خوشی  رباعیات خیام، درحمدودۀ تصویر  در  الله  دیدن   
واستفادۀ لذت خبش از زنده گی کوتاه وگذرا مطرح نیست، بلکه با مناد الله 
رسنوشت انسان ها را نیز در شعر او می توان نگریست. مانند این رباعی:

درهر دشتی که الله  زاری بوده است 
                   از رسخی خون هشریاری بوده است

هــرشــاخ بنفشه کــز زمین می روید
                    خالی است که بررخ نگاری بوده است
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چنین بینش از آن جای در رباعیات خیام راه دارند که او ممجن، دانمشند 
ودارندۀ چنان ذوق ادبی بود.

"رسوده های این شاعر در حکم کارنامه مردی است شیفتۀ راز هستی، 
رباعیاتی که جلوه گاه طبیعت و انسان است. طبیعتی که مهه چیز آن حس 
دارد و روح. و در آن ابر، باد، گل و گیاه، نسیم، شکوفه و خاک مهه و مهه 
روح دارند، مهه فکر می کنند. هر جانور یا پرنده یی پیام آور فکری است و 
آنچه در رباعیاتش به صورت ظاهر، خیاالت شاعری می مناید، در واقع تنبه 
و تذکر به نکات و دقایق است. سزبه را می بیند و فورا متنبه می شود که این 
سزبه از خاک رسته و آنچه امروز خاک است دیروز تن و اندام مردمان بوده 
است. به کاخ می نگرد و به یاد می آورد که در این کاخ شاهان می زیسته اند 
و امروز قرارگاه وحش و طیر است. آمسان و ستارگان را می بیند و به فکر 
فرو می رود که رسگردانی این اجرام برای چیست و مدبر آهنا کیست؟" )10(  

  چند منونه از الله در شعرحافظ که با خوشی پیوند دارند. اما چنان که بعد 
تر می بینیم، با توجه به درومنایۀ غزل دیگری، الله برای حافظ، خسنگوی 

هشیدان خونین کفن شده است.

   ساقی حدیث رسو وگل والله می رود  
   وین حبث با ثالثه ی غساله* می رود

)ثالثۀ غساله :سه پیالهٔ  رشاب که به وقت صبح نوشند و آن شویندهٔ  مغها و 
شوینده ٔ فضول تن و مزیل کدورت برشیات باشد.(

و در این بیت های او، الله مناد هبار است:
به دور الله دماغ مرا عالج کنيد
گر از ميانۀ بزم طرب کناره کمن

 *
به دور الله قدح گري و بی ريا می باش
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به بوی گل نفسی مهدم  صبا می باش

 خاقانی:

گفت می خور تا برون آئی ز پوست  
الله نیز از پوست زان آمد برون .

و در شعر های مسعود سعد که بیشرتینه حبسیه ها اند و او با رسودن مهین 
شعرها هشرت بیشرتی به دست آورده است، الله خسن درد آمیز زندانی یی 
را فریاد می کند که در حرست ازادی ودیدار آن مکانی می سوزد که معری 

را در آجنا سپری منوده است.

به یاد یار و دیار

ای الهوور ویحک بی من چگونه ای
بی آفتاب روشن روشن چگونه ای
ای آنکه باغ طبع من آراسته تو را

بی الله و بنفشه وسوسن چگونه ای . . .
*       

و دریک رباعی:

چممش ابر است و اشک از او ژاله شده ست
یکروزه مغ انده صد ساله شده ست

در نای مرا زخون دو رخ  الله شده ست
چون نای مرا مهه نفس ناله شده ست

*      
این ابر چراست روز و شب چمش تو تر

وای فاخته چند زار نالی به حسر
این الله چرا جامه دریدی در بر
از یار جدائید چو مسعود مگر؟
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خون، شهید، داغ وسوخنت

خون وشهید  

خون، هشید وجگری که می سوزد، در شعر بسا شاعران با مناد الله ابراز 
شده است:

فرخی:

چو الله رسخ گشت رخ من ز خون تو
زان پس که زرد بود چو دینارجعفری)1(    

پیرامون  دهخدا  لغتنامۀ  در  که  توضیحی  خالص.   )دینارجعفری:طالی 
دینارجعفری است:" طالی خالص بود. منسوب به جعفر نامی که کیمیاگربوده 
است. و بعضی گویند پیش از جعفر برمکی زر قلب سکه می کردند چون او 
وزیر شد حکم فرمود که طال را خالص کردند و سکه زدند و به او منسوب 
شد. )برهان قاطع(. به جعفر بلخی که به نام برمک مهشور است منسوب می 
باشد. )از نزهة القلوب (. منسوب به جعفر پدر خالد برمکی است که وزارت 

سلیامن داشت . )تاریخ گزیده((

حافظ:

با صبا در چمــن الله خسن می گفــــمت
که هشیدان که اند این مهه خونین کفنان

*

خواجوی کرمانی:

بسکه مرغ حسری در مغ گلزار بسوخت

جــگر اللــه بــر آن دلشــدۀ زار بسوخت

            *
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م. آصف آهنگ:

هر آنکه سوخت مـرا نازنیمن از جهرت
چــو اللــه تا ابــد داغ بــر جگر مانــد.

این رنگ رسخ و الله رخ در شعر معروف شادروان عبدالکریم نزیهی) جلوه( 
مفهوم جای افتاده یی را در افغانستان در نظرمی آورد که مناد رفتارانسان 
های با افتخار، آزاد، بلندمهت، اما ناشاد ازاوضاع نا بسامان حاکم است. 
صفت انسان های را که می گویند ما را رسخروی منود، دربرابر رفتار 
وکردارجخالت آور ورشمسارانۀ آنانی تصویر می کنند، بامناد رنگ زرد بر 

چهرۀ شان  

نزیهی:

هرکجا الله رخی با قد رسوی دیدید
یک نفس یاد از این جلوۀ نا شاد کنید. )2(

داغ دل الله نیزدر شعر شاعران وحتا با مفاهیم جدا گانه تصویر شده است. 
دل الله را که می نگریم، داغهای بسیاری دارد. منونه هایی را می خوانیم:

ابوسعید ابوخلیر:

ای دیده مرا عاشق یاری کردی
دامغ ز رخ الله غداری کردی

حافظ:

  دل ما به دور رویت زچمن فراغ  دارد      
  که چو رسو پای بند ست و چو الله داغ دارد

بابا طاهر

 درون سینه ام داغ ته دیره
دمل میل گل باغ ته دیره

بویمن آالله مه داغ نه دیره
بمش آالله زاران الله چیمن
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حمتمش کاشانی:

مکن چون الله چاکم در دل پرخون که می ترمس
در و داغ وفای خود ببینی وجخل گردی

بیدل

داغ دل شد رهمنای کوه و هامون الله را    
 رس به حصرا می زند هرکس متاع خانه سوخت

قدسی:

کاش بودم الله تا جویند در حصرا مرا
کاش داغ دل هویدا بود از سیام مرا

 

دمحم تقی هبار:

داغ است دل الله ونیلی ست بر رسو
کز باغ جهان الله عذاران مهه رفتند

) ازغزل پرشکوۀ دعوا چه کنی؟ داعیه داران مهه رفتند.(

ابراهیم صفا

دلت یارب بــــه داغ اللـــه سوزد
که اندربند باشد مرغ خوخشوان

داغ الله  درغزلی از هشریار زیبایی شگفت انگیز می یابد که بیت هایی از آن را 
می آوریم:

هشریار

بیداد رفت الله بر باد رفته را       
 یارب خزان چه بود هبار شکفته را
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هر الله ای که از دل این خاکدان دمید
نو کرد داغ مامت یاران رفته را . . . 

برخیز الله بند گلوبند خود بتاب
آورده ام به دیده گهرهای سفته را

ای کاش ناله های چو من بلبلی حزین
بیدار کردی آن گل در خاک خفته را

گر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست
تب موم سازد آهن و پوالد تفته را . . .  

ویا:

هشریار

 الله یی را که بر او داغ دو رنگی پیداست
حیف از نالۀ معصوم هزار آوایی

الله ورخ یار

رهی

الله دیدم روی زیبای توام آمد به یاد
شعله دیدم رسکشی های توام آمد به یاد.

موالنا

گر به خرابات بتان هر طرفی الله رخی است
الله رخا تو ز یکی الله ستان دگری

امیرخرسو دهلوی

نازکیی که دیده ام آن رخ مهچو الله را
سوزم و بر نیاورم پیش وی آه و ناله را
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 توضیحات ورویکردها

1-دیوان فرخی سیستانی. دینار جعفری: پاورقی طالی خالص. مطابق توضیحی که 
در لغتنامۀ دهخدا پیرامون دینار جعفری است، زر وطالیی را گویند که " طالی 

خالص بود منسوب به جعفر نامی که کیمیاگر بوده است. و بعضی گویند پیش 
از جعفر برمکی زر قلب سکه می کردند چون او وزیر شد حکم فرمود که طال را 
خالص کردند و سکه زدند و به او منسوب شد. )برهان قاطع(. به جعفر بلخی که 
به نام برمک مهشور است منسوب می باشد. )از نزهة القلوب (. منسوب به جعفر 

پدر خالد برمکی است که وزارت سلیامن داشت . )تاریخ گزیده("  
2-بیتی از شعرمعروف و سیاسی زنده یاد دمحم کریم نزیهی "جلوه"
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اللۀ اندوهگین                            

اللۀ اندوهگین، گل دارندۀ معرکوتاهی از خاندان شقایق را می گویند که با 
نام های اللۀ واژگون، نگونسار، گل اشک سیاوش و یا اشک مریم نیز یاد 
شده است. توضیح چنین نامی با  اسطوره ها آمیخته است. گویند که شاهد 

مرگ سیاووش ویا به قول حافظ "مظملۀ خون سیاووش" بود.

داستانی است که در این زمینه از اندوهگینی آن حکایت دارد:

سیاوش، سیاووش، سیاوخش ) صورت پهلوی آن(، زیبا فرزندی از کاووس 
شاه کیانی بود که زیر نظر رسمت پهلوان نیز رزمیدن آموخت. هشزادۀ زیبا 
وجوان پس از بازگشت از مسافرت های رزمی، عالقۀ  سودابه  یا زن جوان 
کاووس و نا مادری )مادر اندر( را به خود جلب منود. سودابه برای کام بر 
آوردن از سیاوش، او را چندبار به شبستان خویش فرا خواند. اما سیاوش 

تسلیم چنان عالقه نشد و آرزوی نامادری را به یأس کشاند. 

برای  که  به شاه گفت  درپیش گرفت.  را  آمیزی  توطئه  راه  باری سودابه 
سیاوش بگوید که قدم در شبستان هند واز میان زیبا رویان، دخرتی برگزیند. 
کاووس شاه پذیرفت. سیاوش چون خسن پدر شنید، گردن اطاعت پیش آورد 
و به سوی سودابه رفت.  سودابه آرزوی دل خویش را دیگر باره درمیان هناد 
تا او را در بسرت در آغوش گیرد، اما سیاوش رد کرد واز شبستان با بر 

آشفته گی  قدم بیرون هناد.

فردوسی:

سیاوش بدو گفت هرگز مباد
که از هبر دل رس دمه من به  باد

چنین با پدر بی  وفایی کمن
ز مردی و دانش جدایی کمن
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تو بانوی شاهی و خورشید گاه
سزد کز تو ناید بدین  سان گناه

وزان ختت برخاست با خمش و جنگ
بدو اندر آویخت سودابه چنگ
بدو گفت من راز دل پیش تو

بگفمت هنان از بداندیش تو
مرا خیره خواهی که رسوا کنی
به پیش خردمند رعنا کنی . . .

سودابه به دسیسۀ دیگری روی آورد. به شاه گفت که سیاوش از من خواسته 
است که خود را برایش عرضه کمن. 

راه آسان  فرو رفت وخمشگین شد،  اندوه  در  که  کاووس شاه در حالی 
آزمودن ادعای سودابه را درپیش گرفت. سیاوش و سودابه را نزد خواند 
ولباس هر دو تن را بوئید. درنتیجه معلوم اش شد که از دست ولباس سودابه 
بوی رشاب به مشام می رسد واز لباس سیاوش، بوی گالب. به بی گناهی 

فرزند و ناراستی سودابه رسید. 

ز سودابه بوی می و ُمشک ناب
 مهی یافت کاووس بوی گالب

 ندید از سیاوش بدان گونه بوی
نشان بسودن نبـــود انـــدروی

پس از آن کاووس آرزوی جزای سودابه را در رس پرورانید. اما از آجنایی 
که سودابه دخرت شاه هاماوران بود، هراسید که مبادا طرف خمش وجنگ 
آن شاه قرار بگیرد. در چنین حبرانی  به سوی موبدان روی آورد تا مشوره 

دهند که وی چه کند.

مشورۀ آهنا این بود که شاه دستور دهد تا آتشی بر افروزند. سیاوش  و 
سودابه از آن آتش عبور کنند، هر کدام جان سامل بردند، بی گناهی خویش 

را نشان داده اند. 
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رس اجنام آتشی افروختند، خنست سیاوش با اسپ خویش روانۀ آتش شد 
واز آن گذشت. اما سودابه چنان گذر از آتش را نپذیرفت. عبور سیاوش به 

تهنایی حکایت از بی گناهی او داشت.

چنین است سوگند چرخ بلند  
که بر بی گناهان نیاید گزند

 آنگاه کاووس شاه مممص شد که سودابه را بکشد، اما این بار سیاوش به 
پدر مراجعه منود وخواهش کرد که از خون او بگذرد.

با چنان هتمت وآزاری که سیاوش دیده بود و دسایس سودابه نیز فرو منی 
نشست، محالت افراسیاب شاه توران بر ایران زمین، برگ دیگری در زنده 
گی او گشود. کی کاووس سپاه را به سپهساالری رسمت پهلوان برای جنگ با 
قوای افراسیاب فرستاد. سیاوش نیز آرزوی رفنت با رسمت را منود. در جنگ 
های که مشتعل شد، افراسیاب را به صلح خواهی واداشت. کی کاووس 
طرفدار ادامۀ جنگ بود. رسمت با دل آزرده از کی کاووس جنگ را ترک گفت. 
افراسیاب غالم ها وحتایفی برای سیاووش فرستاد که حاکی از حسن نیت 
او برای انرصاف از جنگ بود. کی کاووس سپهساالری را به طوس سپرد. 
سیاووش از   میان این دو راه، راه صلح و دوری از جنگ را درپیش گرفت. 
اما از آجنایی که از دربار پدر و تصمیم او آگاهی داشت و آن خاطره های 
تلخ پیشین را نیز از یاد نربده بود، به سوی آفراسیاب رفت، پناهنده شد 

ومورد پذیرایی گرم قرار گرفت.

در توران، دوبار ازدواج کرد. خنست با  جریره دخرت پیران ویسه و باردیگر 
با خواهش پیران، مهراه با دخرت افراسیاب که فرنگیس نام داشت.

در توران خوشی وتعیش او دیری به درازا نکشید. توطئه های درباری و 
دست یافنت جاسوس های سودابه درآن دربار، رساندن خسن دروغین در 
گوش افراسیاب که سیاوش می خواهد جان او را بستاند، افراسیاب را 
چنان حتریک منود که دستور به قتل سیاوش داد. دسیسه چینی ها آغاز شد.
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هنگامی که تیغ جالدی با نام گرسیوز در گلوی سیاوش خط کشید، خون 
پاکش ریخت وجان او را گرفت، اللۀ معصوم حصنه های مرگ آن جوان 

نامراد و بی گناه را با دل خونین و چمش های پر اشک می نگریست.

 از آن پس،  در اندوه وغصۀ مرگ سیاوش،اشکی بی رنگ از چمشان اش 
می ریزد و رس را نیز فرو می آورد. این است که نام اللۀ اندوهگین، اللۀ 

واژگون،اللۀ نگونسار ویا اشک خون سیاووش را گرفته است.

چو رسو سیاوش نگونسار دید
 رساپرده دشت خونسار دید 

بیفکند رس را ز انده نگون
 بشد زان سپس الله واژگون 

بیفکند پیل ژیان را به خاک
نه رشم آمدش زان سپهبد نه باک

یکی طشت بهناد زرین برش
به خنجر جدا کرد از تن رسش

کجا آنکه فرموده بد طشت خون
گروی زره برد و کردش نگون

به ساعت گیاهی از آن خون برست
جزایزد که داند که آن چون برست)1( 

رویکرد

1- شاهنامۀ فردوسی
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رسودۀ عارف قزوینی

از خون جوانان وطن الله دمیده

در سدۀ پسین خورشیدی، هشرت یافته ترین منظومه هایی که با مناد الله 
پیوند دارند، در افغانستان با "اللۀ آزاد" شادروان دمحم ابراهیم صفا و در 
ایران، منظومـۀ "از خون جوانان وطن الله دمیده است"، ازعارف قزوینی 

است. پیرامون اللۀ آزاد دربرگهای بعدی مفصل تر می آید.

در این خبش فرشدۀ معلومات در بارۀ عارف قزوینی  رامی آوریم و به دنبال 
آن منظومۀ یاد شده را.

عارف قزوینی 

عارف قزوینی در سال 1259 خورشیدی در قزوین ایران چمش به جهان 
گشود. دروس مروج زمان وزبان فارسی وعربی را فرا گرفت. طبع شعر 
وموسیقی داشت ودر آن گسرته مصمامنه قدم برداشت. پدرش روزگاری او 
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را وادار منود که منرب برود و وعظ کند، اما پس از مرگ پدر معامه ومنرب را 
کنار گذاشت، به شعر اجمتاعی- وطنی و موسیقی وتصنیف های مبتکرانه 
ودادن کنرست برای مردم روی آورد. اگر از رشح مغبار زنده گی خشصی 
اش در این فرشده بگذریم، جوانی او تأثیر پذیری ازکوشش های مرشوطه 
تأثیر  از  بود،  بسته  دل  خواهی  به مرشوطه  که  حالی  در  دارد.  خواهی 
گزاران بر حرکت مرشوطه خواهی نیز شــد. عارف قزوینی در سال1312 

خورشیدی در مهدان چمش از جهان فروبست.

   اشعار بسیاری در گسرتۀ اجمتاعی وسیاسی دارد. از میان آهنا منظومۀ 
"از خون جوانان وطن الله دمیده" در ایران وافغانستان مهشورتر است. 
عارف این منظومه را یکسال پس از رسکوب جنبش مرشوطه خواهی هتیه 
منود وآن را به یاد قربانیان آن جنبش وبه ویژه حیدرعلی اوغلو اهدا منود. 
شایان یادآوری است که تعدادی ازآواز خواهنای مهشور ایرانی تصنیف 
های عارف قزوینی و رسودۀ او نیز را خوانده اند. این تصنیف شش بند 

دارد که در پایان می آید:

  از خون جوانان وطن الله رمیده

 بند یك

هنگام  می و فصل  گل و گشت  چمن  شد
در بار هباری  هتی از زاغ   و  زغن  شد
از ابر كرم ،  خطه ی  ری رشك خنت شد

دلتنگ  چو من مرغ   قفس  هبر وطن  شد
چه جكرفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
رس كین داری ای چرخ

نه دین داری ،
نه آیین داری،  ای چرخ
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بند دو

از خون  جوانان  وطن الله  دمیده
از مامت  رسو  قدشان، رسو مخیده

در سایه  گل بلبل از این غصه  خزیده
گل نیز چو من در مغشان جامه دریده

چه جكرفتاری ای چرخ ،
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بند سه

خوابند  وكیالن  و خرابند    وزیران
بردند به رسقت مهه سیم و زر ایران
ما را نگذارند  به  یك  خانه  ویران

یارب  بستان  داد فقیران  ز امیران
چه جكرفتاری ای چرخ ،
چه بد كرداری ای چرخ
رس كین داری ای چرخ

نه دین داری ،
نه آیین داری  ای چرخ

بند چهار

از اشك مهه  روی  زمین  زیر  و  زبر كن
مشتی  گرت از خاك  وطن  هست  برس كن

غیرت كن  و اندیشه  ایام برت كن
اندر جلو تیر عدو، سینه سپر كن

چه جكرفتاری ای چرخ ،
چه بد كرداری ای چرخ
رس كین داری ای چرخ

نه دین داری ،
نه آیین داری  ای چرخ

بند پنج

از دست  عدو  ناله ی  من  از رس درد  است
اندیشه هر آنكس  كند از مرگ،  نه مرد است
جان  بازی عشاق، نه چون  بازی نرد  است
مردی  اگرت هست،  كنون  وقت  نربد است

چه جكرفتاری ای چرخ،
چه بد كرداری ای چرخ
رس كین داری ای چرخ
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نه دین داری  ،
نه آیین داری  ای چرخ

بند شش

عارف ز ازل،  تكیه بر ایام  نداده است
جز جام، به كس دست، چو خیام  نداده است

دل جز برس زلف دالرام نداده است
صد زندگی ننگ بیك نام نداده است

چه جكرفتاری ای چرخ،
چه بد كرداری ای چرخ
رس كین داری ای چرخ

نه دین داری،
نه آیین داری، ای چرخ 

***
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چند منونه از سالیان پسین

مهزمان با ترتیب یادداشهتا پیرامون الله در شعر صفا، از برخی دوستان که 
واژۀ الله را در شعرخویش به کاربرده اند،  مهچنان از برخی دیگر دوستان 
که با زباهنای دیگری نیز آشنایی دارند، خواهش منودم که اگر میرس باشد، 
رویکرد شاعران به الله را در آن زباهنا لطف منایند. اما از قراین معلوم شد 
که کاری بود برای ایشان وقتگیر. ولی برخی  دوستامن رسوده های خویش 

را فرستادند. از مزامحت برای سایر مهوطنان دست برداشمت.

 آنچه در این خبش می آید، غیر از رسودۀ بانو لیال تیموری که متام بیت ها 
آمده است، بقیه از میان شعرهای عزیزان چیده شده است. 

یلدا صبور

وقيت تو ميخندی
 يك چمن الله به دشت يم بيمن 

 ...  وقيت اندوه تو بارانی شود  
 دل من يم گريد. . .

شبگیر پوالدیان

سنگسارت کرده اند، از طعنه بارت کرده اند
طعمۀ گرگ بیابان های هارت کرده اند

کیستی کبک قفس زندانی راه هوس
آهوی وحشی من هردم شکارت کرده اند . . .

با هزاران داغ بر تن الله گونت ساختند

با هزاران زمخ آتش در کنارت کرده اند 
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لیال تیموری

 نالید به حصرا گلک الله ی زیبا 
این داغ چه داغست درون دلک ما 
از ابرگهر بار شنید حرف دلش را 

عاشق ز ازل آمده با داغ متنا
 خندید گل الله که من در قدم عشق 
پیدا شده ام با دلک عاشق و شیدا 

گویند مرا قاصدک فصل هبارم
 من قاصدک عشقم و آینه ی دهلا 

حرف و خسن الله چو پیچید به حصرا
 حصرا مهه جمنون شد وگلها مهه لیال

خمتار دریا

یک نیستان ناله یک گل از چمن گم کرده ام 
شور خبتی بین که خود در امجنن گم کرده ام. 

کیسمت من راهی کوی کی میبامش کنون 
خویش را چون الله در کوه و دمن گم کرده ام
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بخش دوم

الله در شعر صفا
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پیش درآمد

حدود نه سال پیش که سفری به امریکا داشمت، دوست فرهیخته وگرامی ام، 
دمحمیوسف صفا، فرزند شادروان دمحم ابراهیم صفا، نخسۀ جدید چاپ 
مجموعۀ اشعار والد ارمجند خویش را برایم لطف منود که عنوان " الله آزاد" 

دارد. )1( 

خوانش اشعار این مجموعه، درفرصتی برایم دست داد که از یکسو تصویر 
وبرداشتی از زنده گی مرحوم صفا نزدم گرد آمده بود، واز سوی دیگر با 

توجه به حضور بیشرت الله در اشعاراو، پرسش هایی را آفرید. 

از ساهلای جوانی صفا، مدتی را که در زندان سپری منوده بود، مهچنان 
از اوضاع و احوال زمانه اش، تا حدودی آگاهی داشمت. دست یابی ومترکز 
برای مجع آوری اطالعات بیشرت، برمی گردد به حدود 20 سال پیش که برای 
یک حمفل فرهنگی، پیرامون حیات سیاسی- فرهنگی شادروان دمحم انور 

بمسل )برادر شادروان صفا(، نبشته یی را آماده می منودم.)2( 

 پسانرت، دیدن دست نوشت های "عشق وفلسفه" از شادروان صفا، ترتیب 
وتنظیم نسبی و ویراستاری مقدماتی آن از طرف من و در مجموع نتایج 
تأملی که از آن ورق گردانی ها به دست آمده بود، سبب شد که با چهرۀ 
اجمتاعی – فرهنگی او آشنایی بیشرت بیامب. اما پرسش هایی را که مجموعۀ 
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شعر ایشان بر انگیخت، این بود که شاعر در بیشرتین اشعارخویش به سوی 
الله روی آورده و با زبان او خسنانی را ابراز کرده است. پیرامون توجه 
شادروان صفا به الله، دیده شد که در مجموع 106 بار در اشعار خویش 
از الله نام برده است. )3( چنین بود که پرسش های مخشص تری فراز 

آمدند، مانند:

  شادروان صفا، از کدام زاویه به الله نگریسته است  

این اللۀ آزاد او چه ویژه گی دارد؟

از آجنایی که روی آورد به الله در شعرکالسیک  فارسی کار مهه شاعران 
بود، ناگزیر گذری به این موضوع می شد که شاعران پارسی گوی ازالله 
در شعر پارسی چه منظوری را درنظر داشته اند؟. منونه های که در قمست 

های پیشرت انتشار یافته اند، در پاخس نسبی به این نیاز گرد آمدند.

آنچه که میتوانست برای پاخس یابی به رویکرد صفا به الله به نوبۀ خویش 
کمک کننده باشد، تاریخ رسایش شعرها بود. متأسفانه در بسا از دستنویس 
های بازماندۀ ایشان، تاریخ رسایش شعرها نوشته نشده است.اما تأمل 
بیشرت روی زنده گی او، دریافت ناگفته ها از زنده گی خشصی که به وسیلۀ 
ایشان نظیفه جان،  دوست گرانقدر دمحم یوسف صفا وخواهر ارمجند 
میرس شد، مسیری را روشن منود که بتوان منظور او را هبرتدرک منود. در 
این زمینه به طور مثال، مراجعۀ صفا به داغ الله، تردیدی برجای نگذاشت که 
دل داغدار خویش را در چهرۀ داغدار الله یافته است و زنده گی پر داغ وی، 
الله را در نظرش می آورد تا به وسیلۀ او سوخنت های خویش را ابراز کند.

با یک نظر کلی، در واقع مواجه میشویم به دورسچمشۀ تأثیر از الله در 
اشعار او:

یک- تداوم سنت رویکرد شاعران پیشین به سوی الله، اما مهگام با حتولی 
که در گونۀ رسایش شعر پدید می آورد. منونۀ این حتول را در شعر من اللۀ 

آزادم وچند هشر دیگر میتوان دید 
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دو- زنده گی شاعر. شایان یادآوری است که توجه به سیر زنده گی او در 
حمیط و منت تاریخی آن میتوانست به سامان بنشیند. نیازی که مهه بنیاد 
های اجمتاعی، سیاسی وبه ویژه انسان آزاری های زمانۀ صفا را به عنوان 

عوامل تأثیرهننده فراز می آورد. 

به گونۀ مثال، وضعیت زنداهنا، رفتار زندانبان ها و کج رفتاری های انسان 
آزارنۀ ایشان. سزاوار دریافت اند. 

در نتیجۀ نأمل خویش دیدیم که او انسانی است درد ورجن کشیده وبا درد 
زیسته. در واقع  بیشرتین ساهلای زنده گی خویش را در حوزۀ درد ورجن 

سپری کرده است.

 زندان دیده گی هایش را درنظر آوریم. جهان زندان، آهنم در جامعه یی که 
شالق استبداد وچوبۀ دار در حصن زندان با او خسن دارند، هوا وفضای 
آن در زندان وخارج زندان، زندانی و آن مه شاعر را به سوی خود فرا 
می خواند. در چنان هوا وفضا، در سیامی الله، از ان جهان خوشی های 
مطروحۀ  خیام وایام خوشی های رودکی و حافظ را منی بیند. زیرا جهانش 

زندان است  نه مشغول بودن با گل وبلبل باغها واسرتاحتگاه ها.

چنین است که الله یار مهربان ومهدل صفا شده، از آتش گرفته گی دل صفا، 
از مغ ها و دانه های مغی که اوضاع بر دل اونشاند، از راز ها ونیازها 

ازآرزوهای حصبت منوده است.
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معرفی کوتاه محمد ابراهیم صفا 

"محمد ابراهیم صفا در سال 1286)4( خورشیدی در گذر باغبان کوچۀ شهر کابل 
افغانستان، سومین پسر ناظر محمد صفر خان پا به دنیای هستی نهاد  . . . 

امللة  "رساج  امیرحبیب هلل خان  اطالعات  امین  پدرش دمحم صفر خان 
والدین" بود. دمحم صفرخان " درعهد حکمروائی امیر عبدالرمحن خان، امیر 
حبیب هلل خان، امیر امان هلل خان و اعلیحرضت دمحم نادرشاه پادشاه 
افغانستان میزیست. نامربده در طول زمامداری یک شاه و سه امیر در 
دستگاه رمسی و دولتی به ُرتبۀ رسپرستی کارخانۀ امیر، مُهردار سلطنتی، 
امین االطالعات و در فرجام مبدت طوالنی منحیث نائب احلکومه قطغن و 

بدخشان ایفای وظیفه و خدمت منود . . .

از طرف امیرعبدالرمحن خان، در سن قریب 30 سالگی حبیث رسپرست 



45

کارخاجنات سلطنتی تعیین گردیده و در باغ نواب کابل ساکن ساخته شد 
 . . .

پس از ازدواج "مثرۀ ازدواج  ناظر دمحم صفر خان و به لقب فامیلی "آغا 
صاحب یا آغا بابا" و خامنش که ملقب به "بی بی جان" است، تولدات زیادی 
بوده، رصف چهار پرس و سه دخرت آهنا به ِسن باالئی رسیدند که با رعایت 
ردیف معر، طاهره  ملقب به "بوبوجان"، دمحم اخرت، دمحم انور )بمسل(، 
رقیه ملقب به "شاه بوبو"، صاحله ملقب به "کوکو جان"، دمحم ابراهیم )صفا( 

و دمحم امساعیل )سودا( میباشند.)5(

به  بود وخانواده های دارندۀ سواد  آنگونه که رواج  ابراهیم صفا  دمحم 
آموزش کودکان خویش از زمان کودکی آهنا توجه می منودند، پیش از رفنت 
به مکتب، مشغول فرا گیری درس های مروج زمان بود. اما صنف اول را در 
مکتب "احتاد" خان آباد هنگامی آغاز منود که ناظر دمحم صفر خان در آجنا 
حاکم اعلی بود. وقتی دوباره کابل آمد دردارالعلوم حبیبیه که بعد ها به لیسۀ 
حبیبیه هشرت یافت، به فراگیری درس پرداخت. در پهلوی فراگیری درس 
در حبیبیه، و دیدن آموزش های از برادرکهرتش دمحم انور خان بمسل،  از 

خشصی بانام مولوی عبدالکریم نیز درس می آموخت.

 در مهین جا شایسته است که از تفاوت های برخی مولوی های آن زمان 
وزمانۀ کنونی نیز یاد منائیم. زیرا بسا از آهنا در کنار قران جمید، آثاری 
مانند دیوان حافظ، سعدی، مولوی بلخی، بیدل، رصف وحنو و حدودی از 

زبان عربی . . .  را می آموختند. 

آن ذخایرمعلوماتی، دست صفا را می گرفت وبرای آماده شدن هبرت حیات 
ادبی – فرهنگی  آماده اش می منود. 

با مرگ امیرحبیب هلل خان و پدید آیی وضعیت متفاوت یا آن خبش ازحتوالت 
مثبتی که در زمان امان هلل خان رویش یافت، بسرت مساعدی مهیا گردید که 

برخی استعدادها هبرت وبیشرت بشگفند. صفا یکی از آهنا بود. 
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صفا برای حتصیل در رشتۀ خمابرات عازم هند شد. بدون تردید مهان 
حدودی که تا حال از وی تصویری داریم، می توانیم پذیرا شویم که چنین 
جوانی هوش وگوش خویش را معطوف به فرا گیری اندوخته های برشی و 
رشد بیشرت ذهنی می کند. مهان بود که افزون بر فراگیری رشتۀ خمابرات، 
فرا گرفنت زبان های هندی و انگلیسی نیز دستاورد وی شدند. هنگامی که 
ازیادگرفنت زبان ویا زبان های غیر زبان مادری یاد می منائیم، به ویژه آن 
وقت که افراد متثبت، اهل مطالعه واندیشه مورد نظر باشند، هدف ارتقای 
افق های فکری وگشودن شدن دریچه های بیشرتامکانات رشد فکری- ذهنی 
نیز در نظر می آیند. آشکار است،خشصی که با آن عالیق پیشین به شعر 
وانگلیسی در کنار زبان  از فراگیری زبان هندی  وارد هند شود،  وادب، 
فارسی، به عنوان کمک کنندۀ می بیند که دست در دستش هناده او را می 
برد که با ادبیات دیگری نیز آشنا مناید. به احمتال بسیار این جتربۀ مثبت 

بود که برای صفا، فراگیری زبان فرانسوی را نیز مطرح منود.

به عنوان  اما  بود.  به وطن، مدیر مکتب خمابرات  بازگشت  از  صفا پس 
خشصی که دل در بند ادبیات وشعر داشت. مراجعۀ او برای فراگیری بیشرت 
وهبرت شعر نزد شادروان قاری عبدهلل خان که از رسبر افراشته گان روزگار 
خویش بود، مهچنان نزد استاد بیتاب وحمشور شدن با شعرا وفضالی وقت، 
او را بیشرت به سوی این خبش از عالیق اش مست داد. عهده دار شدن 
وظایف اداری در وزارت معارف، ایفای وظیفه به عنوان آمرترمجه در آن 

وزارت، نایل شدن اش را به این بــُعد ازعالیق نشان می دهد.

درزمان پادشاهی امان هلل خان، خنستین تکانه یی را در خانوادۀ ناظردمحم 
صفرخان می توان نشانی منود، دستگیری واعدام دمحم اخرتخان، بزرگرتین 

فرزند ناظر و برادرصفا بود. 

مطالعۀ جناح بندی ها و رویداد های آغازین زمانۀ امارت امان هلل خان، 
حاکی از آن است که عده یی از وفاداران و مهکاران رسدارنرصهلل خان 
در مهان وقت مه جفایی را در رفتار امان هلل خان در برابر رسدارنرصهلل 
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خان دریافته بودند. اینکه می گوئیم در مهان وقت مه، به این معنی است که 
آن جفای معلی شده اکنون به تائید تاریخ رسیده است. زیرا رسدارنرصهلل 
خان قاتل ویا مبتکر طرح قتل برادرش) امیر حبیب هلل خان( نبود. اما امان 
هلل خان با دایرمنودن یک حمکمۀ فرمایشی ومنایشی، نرصهلل خان را 

زندانی منود وبیگناهی با نام علی رضا خان را حمکوم به اعدام.)6( 

شور وشعف استقالل خواهی، بیرون شدن از دایرۀ نفوذ بریتانیا که مدت 
مدیدی در سینۀ خنبه گان نیز آرزویی را پرورانیده بود، در پیش گرفنت خبشی 
از اصالحات که جامعه به آهنا نیاز داشت، بیشرتین جوانان را به گرد شاه 
جوان مجع می منود. حتا آنانی که پیشرت در زمان امارت مطلقۀ امیرحبیب 
هلل خان، خارج از دایرۀ حلقۀ امان هلل خان، اصالحاتی را مطالبه می منود 
وبه مرشوطه خواهان مهشور می باشند، نیزبه عنوان فعاالن دستگاه امانی 

به نظامی اصالح جو، اما غیرمرشوطه، به کار پرداختند.

این بیشرتین تعداد از جوانان را شایسته است، امانیست یاد منود. در حالی 
که اخرتجان، در ضدیت معلی نیز با امان هلل خان تا رسحد رسنگونی وقتل 

شاه مممص بود، برادرانش امانیست بودند.

اعدام دمحم اخرتخان)7(، از دست رفنت خبشی از امکانات مادی خانواده، 
موجودیت مغ آمیز بیوۀ اخرتجان وسه کودک یتیم او)دمحماکرب، دمحم آصف 
و دمحم هامش دوازه ساله، ده ساله وشش ساله(، باید اندوهی را بر فضای 
اعضای خانوادۀ آهنا از مجله صفا بر جای هناده باشد. در نوشتۀ حمرتم 

کلیم هلل ناظر می خوانیم:

"درین قمست ایجاب می کند روشنی انداخته شود که، ناظردمحم صفر 
خان پدر دمحم اخرت خان، مهزمان با جمروحیت چمش و گرفتاری پرسش 
به حبس رفته بود. دمحم انورخان "بمسل" برادر دمحم اخرت خان حمکوم به 
حبس نشد، اما از اثر درخواست "بمسل" به امیر که برادرم به توپ پرانده 
شده، پدرم حبس گردد و من آزاد مبامن، انعکاس آن در بین مردم چه خواهد 
بود؟ یعنی که من این موضوع را افشا کرده بامش. بنًا برای اینکه سوئال 
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ممشزئ کننده یی تبارز نکرده باشد، "بمسل" طور مصلحتی حبس گردید. 
ناظر دمحم صفر خان به زودی از زندان رهائی یافت، ولی "بمسل" مدت دو 

سال را در حبس سپری منود. . . 

 . . . این که بررس خامن و فرزندان دمحم اخرتخان، فامیل ناظرصفر که پدر، 
مادر، برادران، خواهران، برادر زاده های او باشند، چه گذشته، چه آمده 
و چه کشیده اند، رشح متامی این حاالت ُپر از اضطراب بصورت دقیق و 

مرشح در هذا مبحث به آسانی و سادگی میرس منی باشد.")8( 

تکانۀ دومی در خانوادۀ ناظرصفرخان را در زمان پادشاهی دمحم نادرشاه 
می توان دریافت. به گواهی تاریخ پادشاهی دمحم نادرشاه، از آغازین روز 
های رسیدن وی به کابل، بگیر وببند و اعدام ها نیز رشوع شد. رشح حال 
بسیاری از رسکوب شده گان نشان می دهد که آهنا خمالفت نظری ویا معلی 
خویش را هنوز ابراز نمنوده بودند. بلکه این لزوم دید طرزفکر حکومتداری 
آن شاه وبرادرانش بود که که به دنبال قتل واعدام امیرحبیب هلل کلکانی  
ویارانش، خنبه ها ورس برافراشته گان زمانۀ امانی را را منفعل منوده، گروه 
کوچک خاندانی ونزدیکان ویاران را، بر اوضاع مسلط گردانند. رفتارهای 
توطئه آمیز وآشکارا جفا کارانه، مانند رسکوب واعدام دمحم ولی خان، 
رسکوب اذیت بارخانوادۀ چرخی، وبسا اصالح طلبان وامانیست ها، تکانۀ 
بود در  جامعه. هر اندازه صدای خمالفت از راه شبنامه ها بلند شده است، 
دامنۀ رسکوب ها روبه گسرتش هناده. در واقع گونۀ از خوف و ترس، گروه 
کوچِک تازه بر رس قدرت رسیده را هراسان منوده بود که راه مجع کردن با 
سواد های چیز فهم و خنبه گان وفرستادن آهنا را به زندان ها واعدام گاه 

ها در پیش گرفت.
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نمونۀ از خط شادروان محمد ابراهیم صفا

. . . در این میان، سه تن از فرزندان ناظر دمحم صفرخان نیزدر سال 1311 
خورشیدی به زندان افتادند.

آهنا عبارت بودند از:

1-دمحم انوربمسل
2-دمحم ابراهیم صفا

3-دمحم امساعیل سودا.

بسیار کوتاه یادآورمی شویم که بدون هیچگونه جرم وگناهی. 

از چپ به راست، صف ایستاده:  محمد ابراهیم صفا، رحیم وردی خان  نشسته از 
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چپ به راست: محمد عثمان خان ) پدر کالن نویسنده وشاعر ارجمند رشاد وسا 
وهنرمند و موزیک دایرکتربا نام  ببرک وسا(، محمد حسین خان از اقارب صفا، در 

قونسلگری  افغانستان درهند.

آن مهه بیداد و سمت اگر طرف نیاز حکومتی بود که سعی تثبیت خویش را 
از راه رسکوبگری، هراسانیدن مردم وخاموش منودن صدای نارضایتی و 
پرورش بلی گویان در پیش گرفته بود، واکنش های مغایر این آرزومندی، یا 
مست وسو یافنت نارضایتی به سوی رفتار های خشونت آمیز را نیز شکل 
میداد. قتل رسداردمحمعزیز برادر شاه که در برلین سفیر بود، محله به 
سفارت انگلیس در کابل، و رساجنام قتل خشص شاه به دست عبداخلالق، 
از مظاهر این خمش ونفرتی بود که نظام خودکامه ورسکوبگر آن را ایجاد 

منود   
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نمونۀ خط شادروان صفا که دوست گرانقدرم یوسف جان صفا، لطف نموده است

با قتل دمحم نادرشاه، بی گناهان بسیار دیگر به زندان رفتند و برخی به 
زودی و بنابر لزوم دید برادران شاه مقتول، به اعدام گاه ها.

دست این جفا به سوی جوانان خانوادۀ دمحم صفرخان نیز دراز شد. در 
نتیجه از این خاندان،   اخشاص دیگری زندانی شدند:

1-دمحم اسمل بمسل زاده، فرزند دمحم انوربمسل
2-دمحم نعیم بمسلزاده
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دراینجا میخوامه پیش از نامربدن سایر اعضای خانوادۀ ایشان، چند 
خسن وخاطره یی را ازشادروان دمحم نعین بسملزاده بیاورم: 

آقای دمحم حیدراخرت پیامی داد که جناب دمحم نعیم بمسلزاده، یکی 
ازعزیزان خانواده ی ایشان از کانادا ترشیف آورده است. رفمت به 
دیدن ایشان. با مجعی نشسته بود ورسگرم حصبت. حارضان مزنل 
جناب حیدر اخرت ایشان را نعیم جان مه خطاب می کردند. قصه ها 
داشت. از آمجنله قصه یی که به یادم مانده است و شاید با مجالت 

متفاوت که اینجا می آیند. 
نعیم جان بسملزاده گفت: "صنف هفت مکتب بودم که پس از واقعه ی 
کشته شدن دمحم نادرشاه، مهراه تعداد زیاد اعضای خانواده زندانی 
شدم. هنگامی که سپه ساالرشاه محمودخان، "جزاهای" بی گناهان 
را تعیین می کرد، برایش گفتند که سپه ساالرصاحب، این بچه ) دمحم 
نعیم بمسلزاده( هنوز به سن قانونی نرسیده وصغیر است. رسدارشاه 
محمود خان "غازی" گفت: سن اش را زیاد نوشته کنید که "کبیر" شود! 
درنتیجه امر و دستور او بود که 13 سال را درزندان سپری کردم. بعد 
از رهایی که با مشکالت کار یافمت، اما زودتر ازموعد قانونی به رویت 

سنی که سپه ساالر تعیین منوده بود، مرا تقاعد دادند."   
3-دمحم اکرباخرت، فرزند دمحم اخرتخان که در زمان امان هلل به دهن 

توپ پرانده شد.
4-دمحم هامش خان، فرزند دمحم اخرتخان

5-دمحم آصف از صنف دوم فاکولتۀ طب اخراج شد.
6-دمحم اکرم بمسلزاده که درترکیه حنصیل می منود، مهاجنا مباند 

نا ساهلا پیش وفات یافت.
)فرزند  خان،  ناظردمحم صفر  دخرتی  نواسۀ  بشیررفیق،  7-دمحم 

طاهره خامن ودمحم رفیق  خان( از مکتب ابندائیۀ جنات اخراج شد.
8-دمحم یعقوب صفا، فرزند دمحم ابراهیم صفا. اخراج از مکتب 

عاشقان وعارفان
"ناظر" پرس دمحم اسمل بمسلزاده اخراج از مکتب  9-دمحم امین 

عاشقان وعارفان

دمحم انورخان بمسل، درزندان قلعۀ ارگ مباند اما دیگران را به زندان 
دمهزنگ انتقال دادند. در این باره جناب کلیم هلل ناظر می افزاید:

به  که  دراجمتاع صدارت  انور"بمسل"،  استاددمحم  در خصوص   .  .  ."
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اصطالح غرض ابالغ حمکومیت قاتل نادرخان دائر شده بود،نائب ساالر و 
یک مالی عضو مجعیت العملا ) نام ها( و بعدًا رئیس شورا، به مشول قلعه 
بیگی، خواستار اعدام چهار نفر دیگر مه شده بودند. آهنا عبارت بودند از:

1- دمحم انور "بمسل"
2- عبداهلادی "داوی"،

3- دمحم رسور"جویا" 
4- میرغالم دمحم "غبار" 

در حبس  نادرشاه  از کشته شدن  قبل  یکسال  "بمسل"  ازاینکه خشص   
سیاسی افتیده بود و مه خشص عارف، متدین و در مسملانی خویش از 
بسیاری دینداران آنوقته هبرت بود، این فتوای جملس نادرست واقع میشد، لذا 
در جریان آن جلسه، وزیرعدلیۀ هامش خان صدا زد که به جرم کشنت پادشاه 

اگر اعدام نشوند، باید به جرم دهریت اعدام شوند.
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مرگ برادر)سودا( در شعر صفا

"داغ ها از دل من شعله عیان ساخته است 
         عشق ویــرانــۀ من الله ستان ساخته است

داغ "سودا" به جگر بسکه فگنده است آتش
       چون سپندم مهه فریاد و فغان ساخته است . . ."

برادرعزیز  مرگ  از  پس  شفا  حال  و  احساس  دریافت  با  قمست  دراین 
ونامرادش دمحم امساعیل سودا در زندان، غزل کوتاه و نکاتی را می آوریم 

که گشایش دریچه یی را برای بازبینی های بعدی ما دارد.

آنچه تا حال گرد آوردیم ونوشتیم، بیشرت اشاره های مقدماتی وگذرا اند از 
نام افراد واخشاص با کوتاه یادآوری های مضنی وحاشیه وار. مقدماتی که 
بایسته بود می آمدند. اما برای دریافت روز و روزگاری که به شب تار رسیده 
است، قمل می خواهد بیشرت بنویسد وپیشرت و ژرفرت ره بربد. الزم و درست 
است که باید بنویسم آهنا زندانی شدند. زیرا زندانی شدند وتعدادی از 
جوانان وکودکان از دانشگاه ومکتب اخراج. اما اگر اوضاع زندان، اوضاع 
ودنیای اخراج شده از مکتب، یا تصویر دنیایی که زندانیان وخانواده های 
آهنا طی سالیان ممتادی دیدند، رشح نشود، امهیت تاریخنویسی را فرو 
کاسته ایم و قمل ونیازتاریخ افغانستان معارص را نیز آزار داده ایم. آنگاه 
معلوم است که رسچمشه های رویکرد صفا به الله را نیز نیافته ایم. واگر 
تا حال دچار کمبود در زمینۀ دسرتسی به این کمبود ها هستیم، دلیل اش 
آنست که صاحب قمل آگاه از حقایق را روانۀ زندان  منوده قمل ها را شکسته 
اند، افرادخسندان وبا اطالع را وادار منوده اند که زبان در دهان فرو بربند. 
پس اندک اطالعی اگر خویشاوند و یامهسایه ها از حال زندان دیده ها به 
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دست آوردند، در این حدود بود که حمرتم فالنی  مدتی زندانی بود. نه بیشرت 
از جزئیات زندان دیده گی های او. این ناآگاهی سبب شده است که مردم 

ما از این خبش تاریخ خویش را نیز حمروم مبانند.

بدون این که نیاز مراجعه به هتیه ورشح هریک از افراد خانوادۀ ناظر وکلیه 
زندان دیده ها فراموش شود، در اینجا رسگذشت مظلوم بی آزار، فرهنگی 
و مستعد اجنام کارمثرخبش برای وطن یا آن جوان نامراد، دمحم امسعیل 

"سودا" را می نگریم.

     محمد اسماعیل سودا، قطره اشکی بر بالین تاریخ

 دمحم امساعیل سودا متولد سال 1286 خورشیدی، در زمان پادشاهی 
امیرحبیب هلل خان"رساج امللة والدین"، دوشادوش دمحم ابراهیم صفا، به 
خواندن ونوشنت، اشتغال داشت. دروس ابتدایی را خنست در خانه فرا 
گرفت و درخان آباد، در صنف سوم مکتب احتاد شامل شد. به مطالعه، 
خواندن ورسایش شعر وفراگیری زبان های خارجی عالمقند بود. پس از 
آمدن به کابل در مکتب امانی  داخل شد. از آجنا به منظور  فراگیری رشتۀ 
نظامی روانۀ   آملان شد. در آملان نیز خود را ممترکر منود که زبان آملانی 
را هبرت وزودتردرسطح باالتری فراگیرد که چنان نیز شد. اما رجن وآزار 
درد کشنده یی مهواره با او بود. سودا به مرض سل)توبرکلوز( مبتال شده 
بود. مدتی در شفاخانه های آملان سپری منود، اما عالجی نیافت. به وطن 
برگشت. با آن مرض و تکلیف حصی موجود در تن انسان جحموب و بی 
آزار، رشتۀ حتصیلی پیشین گسست. ولی ذخایرگرد آمده ناشی از تسلط 
بر زبان آملانی، او را برای ترمجانی خیرمقدم گفت. به ترمجانی پرداخت. 
با بانو خدیجه ازدواج منود، صاحب فرزندی نشد. در حالی که مرض سل 
اندک، اندک جانش را می گرفت وبا رسودن شعر و وظیفۀ ترمجانی مشغول 
بود، در سال 1311 او رابردند و زندانی منودند. بدون این که کسی ویا 

مجعی را آزرده باشد. 

"با گذشتاندن و سپری کردن شش سال حبس در زندان قلعۀ ارگ و حمبس 
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معومی دمهزنگ، عالوه بر فشارسلب آزادی، زجر و شکنجه، زجنیر و زوالنه، 
دیگرعذاب فراق فامیل و خانواده، فاقگی، نبود اعاشه و اباطۀ الزم، نبود 

دوای مورد نیاز  . . . تاب آورده نتوانست. 

حفش دادن، ناسزا گفنت و رویه های دور از ادب و انسانیت آمران زندان 
قلعه ارگ و حمبس مهیب دمهزنگ بر زندانی های سیاسی و ایجاد ترس و 
خوف که  مقچین دیگری بود، متام این مصایب دست به دست مه داده، باعث 
وخامت وضع علیل و حالت شکنندۀ دمحم امسعیل "سودا"ی مریض گردید. 
"سودا" روزهای اخیر حیات ُپر ازمشقت اش را در بین دهلیزهای شفاخانۀ 
داخل حمبس و سلول زندان سپری منود. باالخره مهراه به رس رسیدن سال 
1317 مشسی، آخرین نفس های ناتوان "سودا" نیز برس رسیده، دیگر 
محتل و حوصله نتوانست و در حاِل حبس، جان را به جان آفرین تسلیم داد. 
جنازۀ دمحم امسعیل "سودا" را درقالب یک کالبد بی جان و بی کس، از 
حمبس دمهزنگ بیرون کرده با بیکسی متام، توسط خدیجه خامنش و چند 
نفر دیگر از طبقۀ اناث در حضیره پدری اش )حضیره ناظرصفر(، در قول 

آبچکان ده افغانان در گوشه یی به خاک سیاه گذاشته و دفن کردند.")9(

حضیرۀ ناظرمحمد صفرخان وچند تن ازپسران و نواسه هایش: محمد ابراهیم صفا، 
محمد اسمعیل سودا، محمد اسلم بسملزاده، محمد اکبراختر و محمد آصف اختر.
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مرگ او را درکنارمرگ مهه آنانی در نظر آوریم که توامنندی های الزم برای 
خدمت به وطن داشتند، اما به سان قطره اشکی از چمش داغدار، خونین 
وپرسشگر بربالین تاریخ فرو افتاده اند. قطره های که خنشکیده اند.            

صفای جوان و حمبوس، رجن های برادرکهرت خویش دمحم انور بمسل را 
می شناخت.  بمسل که یا به قول ضیأ قاریزاده "مشع داغدیده" پس از 
ناظردمحم صفر، بزرگ خانواده بود، با دریافت هر گزارشی حاکی از امعال 

شکنجه و آزار خانواده، در بسرت رجن می سوخت.

داغ ها از دل من شعله عیان ساخته است
            عشق ویرانۀ من الله ستان ساخته است

داغ "سودا" به جگر بسکه فگنده است آتش
       چون سپندم مهه فریاد و فغان ساخته است

بــه طـــــراز رشر از سینه بـــدر می آید 
              بسکه گرم آه مرا داغ فغان ساخته داست

داغدارم مهه تن، شکوۀ دردم که چو مشع  
         آب کرده است مرا، سوز و زبان ساخته است

برزبامن نــــرود جز خسن داغ صـــفا
که مراسوز وامل شعله بیان ساخته است)10( 

توضیحات ورویکردها

مهمتم:  صفا(  ابراهیم  استاد دمحم  از  شعر  آزاد.)مجموعۀ  1-اللۀ 
دمحمیوسف صفا. ویرجینیا.2006 عیسوی. نارشدمحم یوسف صفا. 
این مجموعه سزاوار بازنگری و جتدید چاپ است. نگارنده پیشهنادات 

خویش را خدمت دوست فرزانه دمحم یوسف صفا ارائه میدارم.
2-حمفل گرامیداشت شادروان دمحم انور بمسل به ابتکار و مدیریت 

جناب دمحم حیدر اخرتدایر شده بود.
3-برای امطینان خاطر از تعداد نام الله، ازمهوطن ارمجند جناب خلیل 
هلل نامظ باخرتی خواهش منودم که بار دیگر به مشارش آهنا بپردازد 

که وی چنان کرد. در اینجا از لطف این مهوطن ابراز امتنان دارم. 
هنگام بازنگری این برگها بودم که نامۀ از جناب کلیم هلل "ناظر" برایم 
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رسید. وی تعداد "الله" های مجموعهء شعر از استاد دمحم ابراهیم 
)صفا( را 108 یادآوری منوده است. دسرتسی حمرتم کلیم هلل ناظر 
به چند بیتی که در مجموعۀ طرف استفادۀ من، از چاپ بازمانده اند، 
این رمق 108 عدد را بار آورده است. افزون بر این یادآوری، جناب 
کلیم هلل ناظر،  متامی بیت هایی را از دیوان زنده یاد صفا نشانی و 
برچیده وفرستاده است، که در آهنا نام الله حضور دارد. مضن اینکه 
سپاسگزاری خویش را برای ایشان ابراز میمنایم، آرزو دارم که د 
رچاپ بعدی دیوان صفا، کمبود های پیشین  با این زمحات عزیزان، 

رفع شود.
4-در برخی منابع، سال تولد شادروان صفا 1285 آمده است. اما 
جناب کلیم هلل ناظر با اطالع از منابع خانواده گی طی نوشتۀ مفصلی، 
1386 را سال تولد شادروان صفا آورده است. استاد لطیف نامظی 
در مقدمۀ کتاب اللۀ آزاد نیز این موضوع را به درستی خاطرنشان 

منوده است. 
5- کلیم هلل ناظر، سالله و دودمان ناظر صفر. تارمنای رنگین. در 
نوشتۀ حارض ازفراوردۀ قمل جناب کلیم هلل ناظر نرش شده در تارمنای 

رنگین، هبرۀ بیشرت برده ام.
6-برای مطالعۀ بیشرت مراجعه شود به کتاب قتل های سیاسی درتاریخ 

افغانستان معارص. از این قمل.
7-دمحم اخرتجان از دهن توپ پرانده شد. برای اطالع بیشرت مراجعه 
درحوزۀ  نصیرمهرین.   .)wwwfarasu.net(فراسو تارمنای  به  شود 

خشونت شناسی. پراندن از دهن توپ. اعدام دمحم اخرتجان.
8-منبع )5(.

هلل  کلیم  جناب  های  نوشته  ازسلسله  بیشرت  قمست  این  9-در 
دمحم  خان"،  صفر  دمحم  ناظر  دودمان  و  "سالله  زیرعنوان  ناظر 
امسعیل "سودا " هبره گرفته ایم.مهچنان مواردی از سواحن بمسل 

دردیوان اشعار اشعار بمسل.
شده  معرفی  خنست  قمست  در  که  اثری  آزاد.  اللۀ  10-مجموعۀ 

است.ص 47.
دمحم  جناب  را،  صفرخان  دمحم  ناظر  خانوادۀ  حضیرۀ  *عکس 

حیدراخرت لطف منوده است.
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یاد فرزند در شعر صفا 

         "نظیفه"* نوگِل خورشنگ و بویم  
      چسان سوی تو راهی من جبویم

        متنـــایی که دارم در دل از تــو  
          به این سنگین دالن هبرچه گویم.

نظیفه جان دختر شادروان محمد ابراهیم صفا

یاد آوری وابراز امتنان

درزیرعنوان هبار و شاعر حمبوس، درصفحۀ172 مجموعۀ اشعاراللۀ آزاد، 
گرانقدرم  از دوست  آمده است. طی پرسشی  "نظیفه"  عنوانی  بیتی مه 
دمحم یوسف صفا، در یافمت که نظیفه جان دخرت شادروان صفا است و در 
آسرتالیا زنده گی می کند.  یک روز بعد از آن، عکس و نامه یی را دریافت 
داشمت که توضیح بیشرت و دقیق ترنکاتی از اشعار شادروان را دارد. و این 
در حالی بود که نظیفه جان مشغول تیامرداری مهرس بیامر خویش بود. به 
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این وسیله از بانو نظیفه جان و جناب صفا ابراز امتنان دارم.

جناب یوسف صفا:

" . . . با نظیفه جان خواهرم موضوع را درمیان گذاشمت .سالم فرستاد و 
از اقدام تان اظهارخوشنودی منود. مهینکه موضوع را به میان آورد بعد از 

کمی تآمل، چنین به حصبت ادامه داد:

 »زندگی پدرم هر حلظه اش خاطره است . حمبتش به مردم حمبت اش به 
خانواده ودوستان، حصبت هایش، حقیقت گویی اش، مهه و مهه خاطره 
هایست که از پدردارم. اگر از یک جانب از به دنیا آمدن من خوشنود بود، 
اما درد دوری از خانواده و اهنم پانزده سال متام و رجن زندان، طبعی است 
که تاثیرات خود را بر او داشت. اما پدرم مرد مقاومی بود و با استبداد در 

ستیز.

 از سودی دیگر، از دست دادن چهار فرزند که سه پرس و یک دخرت بود،  مه 
مهیش او را اذیت می کرد و از انان خسن می گفت.

پدرم چندین رسودۀ دیگر نیزدر ارتباط به فرزندانش داشت. یکی از رسوده 
های شان که دعای پدر عنوان دارد در حالت خاصی رسوده شده و آن اینکه 
در زندان از مریضی فرزندش اگاهی می یابد . او در بند است و چارۀ  
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ندارد ان گاه لب به خسن می گشاید و از خداوند می خواهد تا فرزندش را 
از او نگیرد و چنین می نالد و زاری دارد«)1( 

 دعای پدر

 یارب این نو پرس این غنچۀ باغ امال 
که من دل شده را گل شدن او هوس است 

نو تبسم به لب نازک او ره برده است 
حالی از شاخ بر اورده رس و تازه رس است

باز نا گشته در این گلشن و نفروخته رخ
 به خزانش نسپاری زتو این ملمتس است 

بیش از این نیست مرا تاب فشار مغ و درد
ای خدا گر دل زارم مهه سنگ است بس است

یارب این غنچه گلی گردد و من پیش رخش
عندلیبی شوم و نغمه زمن تا نفس است 

به جز این عارض رنگین که گل شوق من است 
نه به شی بسته"صفا "خاطر من نی به کس است

خوش بود گر پرس از رخ چمن ایجاد کند 
که پدر بلبل ناالن و به کنج قفس است
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داغی که استبداد بر دلها می نشاند

ورق های تاریخ جعل آمیز و غلط، چه  رمسی- حکومتی و چه مه حمصول 
بی  و  آوری  اند، کسالت  نداشته  تاریخ  نگارش  از  فهمی  که  قمل کسانی 

اعتنایی به مطالعۀ تاریخ را نیزدر پیامد خویش ارائه داشته اند.

اگر در آن تاریخ نویسی، مدح دروغین قدرت مند، شاه، امیر، سلطان و 
یا امیر بچه ها وشاه قلی ها با متام امعال زشت ایشان جای دارد، اگر 
سیاهکاری ها، مظامل وجفاهای مرتکب شده در حق مردم وبی گناهان، در 
روی کاغذ سفید جلوه داده شده و حتسین شده اند، معلوم است که خرب 
از حال رجندیده گان، آزار یافتگان وبیگناهان حملی نداشته و برگی است 

مفقود.

تاریخ رمسی حکومتی وجفا آمیز افغانستان، چنین است.

اما تاریخی که جعل را مردود می داند و در پی آگاهی یافنت از رویداد های 
واقعی  است، برگهایش خسنان آگاهی خبش و دلنشین دارد.

 میدانیم که خبشی از انسان های بی گناه مطابق نیازحکومتگری مستبدانه، 
متأثر از عامل خوف و باخواستگاه مخشص ایجادهراس وترس، به حمبس 
ها فرستاده شده و یا اعدام شده اند، یا در حق آهنا هتمت شده است. شاعر 
ونویسنده یی را درنظر آوریم که شاه بی گناهی آن زجرکشان و اعدام شده 

گان بوده است .

 از خواستگاه هراس وترس گفتیم، هبرت است اندکی باز شود. یکی از ویژه 
گیهای رسکوب های استبداد از این نیاز رسچمشه می گیرد که در روند 
جای یافنت ونیازحتکیم  قدرت، بر تعدادی از افراد بی اعمتاد می باشد. با 
حضور حتا نسبی آزادانۀ آهنا احساس خوف دارد. پس ترجیح می دهد که 

برای مهه یک قمل خطی بکشد به سوی زندان واعدام گاه.
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ساهلای  یا  نظرما  طرف  ودورۀ  های  خشصیت  برخی  بر  که  روزگاری 
پادشاهی دمحم نادرشاه وصدارت دمحم هامش خان رفت وپسانرت، این 

رسچمشه را نیز نشان میدهد.

حاال با درک این واقعیت، جوانب دیگر آزاررسانی و آزاردیده گی را مه 
در نظر آوریم. وقتی استبداد خشصی را روانۀ زندان منوده ویا به سوی 
چوبۀ دار، تیرباران شدن در اعدامگاه ویا پراندن با توپ فرستاده است، در 
ظاهر امر تهنا او است که زجر کشیده، اما اگر حتا اندکی پای مطالعۀ این 
زجر در میان می آید، می نگریم که رسکوبی او، دارندۀ پهلوهای دیگری 
نیز است. در کارکرد استبداد جوامعی مانند افغانستان، معمول بوده است 
که قربانی استبداد، تهنا حیات خویش را از دست ندهد ویا تهنا مرگ و 
زنده گی  خویش را در دست حکومت نبیند، بلکه متام هستی او در معرض 
هتدید می افتد و یا از میان می رود. و اگر با زبان تاریخ نویسی دریافت این 
برگ ها حصبت کنیم، واز برایند خویش با امطینان بنویسم، صورت درست 
آن این است که بیشرتین قربانیان استبداد درافغانستان، خبش وسیعی 
از مجموهۀهستی خویش را از دست داده اند. آزار رسانی استباد قملرو 

خانواده وحتا خویشاوندان را هدف قرار داده است.

رسآغاز مصیبت زمانی آشکارمی شود  که فرد طرف غضب قرارگرفته، 
رسپرستی مسؤوالنۀ خانواده را از دست میدهد. ساختار شناخته شده 

ونقش مرد در خانواده را درنظر آوریم که نان آور است.

پس از این که استبداد خشصی را توقیف منوده، منبع نان آوری، یا معاش  
او قطع شده است. در بسا موارد حمبوس ویا اعدام شده، اگردارندۀ زمین، 

باغ ویا خانه یی بوده است، مهه از طرف حکومت غصب شده اند. 

حاال آنچه را که او در زندان دیده، مانند برخی اوقات شکنجۀ جمسی، اما 
شکنجۀ دراز مدت روحی را نیز در پی داشته است. اگربیشرت و ژرفرت این 
آزار رسانی را درمعرض کاوش قراربدهیم، به دریافت این پهلو از شکنجه 
نیز می رسیم که حمبوس را درهنگامی که حواسش به سوی خانواده است، 
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یک آتش درونی وجانسوز دیگری نیز آزار داده است.  

برگهای نا متام ونیازمند اطالع بیشرت را که دراین گسرته از آزار دیده گی 
ها تا حال گرد آورده ایم، حکایت از آن دارند که فرد زندانی اگر جوان است، 
ازدواج نکرده  و با پدر ومادر زنده گی داشته، خبشی از وقت ها متوجه 
آهنا بوده است. واین در حالی است که می داند پدر ومادر از فراق او وایام 
حبس ویا پس از اعدام چه رجنی را محتل میکنند. اگر زندانی دارندۀ نامزد، 
مهرس ویا کودکانی نیز بوده است، بـُـعد اندوه شکنجه آمیز با میزان بیشرتی 

در روان او نقشی برجای هناده است.

 گاهی زندانیان دارندۀ فرزند، بامه در بارۀ خانواده وکودکان خویش حصبت 
منوده اند. نام کودکان مهدیگر را جویا شده اند. برخی جلو اشکهای خویش 
را گرفته اند، اما تعدادی حصبت های خویش را با ریخنت اشک گسسته اند. 

آنانی که بیگناه اسیر بودند و پس از ساهلا از زندان رهایی یافته اند، بایست 
مدیون مه می بودند که عفو شده اند. جناب آهنگ، در معرفی سیامی آن 

وضع خسنان شایسته یی را آورده است:

"زمانی که جالدان تاریخ پس از ساهلا برمه می آیند وعد ه یی را رها 
میکنند، آهنا را نزد خود میخواهند وفقط چند کمله می گویند: تقدیر چنین 

رفته بود. اعلحیحرضت لطف فرمودند ومشا را عفو و آزاد کردند.

بیچاره زندانی جرأت منیکند که بگوید: به اعلحیرضت بگوئید که دراین بیست 
سال چه جرم داشمت وبه حکم کدام حمکمه حمبوس ش م ومدت جبس ماچه 
مدت بود وچه مدت آنرا اعلیحرضت عفو کردند؟! زندانی گفته منیتواند که در 
این ایام، عیال واطفال ما را کی رسپرستی کرد. کی نان داد وکی از لباس 

ودرس آهنا خرب گرفت. رسنوشت آهنا چگونه شد؟

زندانی گفته منیتواند که  بپرسد، اعلیحرضت بکدام حق آزادی ما را گرفته 
بود وبرما ظمل کرده بود.
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آری، زندانی بیچاره مهچنان سکوت میکند . . . ")2(

 هر آنکه سوخت مـرا نازنیمن از جهرت
چــو اللــه تا ابــد داغ بــر جگر مانــد )3( 

در دل آن تلخکامی ها،  شادروان صفا، آرزوی زنده ماندن نظیفه  دخرتک 
خویش را دارد. داغ های سه پرس ویکدخرت که وفات یافته اند، او را می 
آزارد. پیشرت در شعر "آمال پدر" آرزو داشته که فرزندش شعیب، نو گل 
بستان امید پدر شود، اما پنجۀ آن آزارچند ُبــعدی استبداد، در گلوی او ره 

برده  و جانش را ستانیده است. 

آمال پدر

جان پدر طفلک شیرین شعیب
حسن دالویز تو بی نقص وعیب

نو گل بستان امید پدر
ای رخ خوب تو فریب نظر

. . . 

گاه بگو بابه و گاهی بوبو
ای پدر ومادر  قربان تو )4(

 . . . 

 با آن مهه آرزومندی ها، خربهای دریافتی از حال فرزندان، یکی پی دیگر، 
حاکی از مرگ آنان بوده است. خربهای داغ . جانسوز. 

 شاید تهنا مهین چند پارچه شعر بسنده باشد که به وسیلۀ آن، جهان پهنان 
و آشکار نشدۀ آن زندانیانی را بیابیم که به یاد فرزند ویا فرزندان خویش 

بوده اند. 

پس از توجه به این موضوع،  این پرسش فراز می آید که آیا می شود، دل 
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آنانی داغدار نباشد که تیغ را بر گردن سیاووش ها دیده اند، ریمسان بر 
گردن حسنک های عرص خویش وبه اضافۀ فرزندان آهنا.

به نظر من دل داغدار صفا، مهدل ومهراز ومهنشینی هبرت از اللۀ داغدار 
نیافته است. راز و رمزش را از این مهدلی می توان به دست آورد.

الله یی که حکایتگر صفاهای بی مشاری نیز است. صفاهایی که برای نظیفه 
های خویش شعری نرسودند وُبرده شدند. 

توضیحات و رویکرها

1-از نامه جناب دمحم یوسف صفا عنوانی نگارندۀ این سطر ها
2-از یادداشت های جناب آهنگ در بارۀ زندان وزندانی ها. منت قملی نزد نگارندۀ این 

سطرها
3-از پارچه شعر"گهر دیده" که زنده یاد دمحم آصف آهنگ در زندان رسوده بود.

4-دیوان صفا که در صفحات پیشین توضیح شده است.
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زمینه های سوخنت و داغ در شعر صفا

                           بعد ازین در سوخنت چون الله می کوشیم ما
کســوتی از شــعله و از داغ می پوشیــــم ما

دربرگهای پیشرت خواندیم که شادروان صفا از نظیفه جان یاد میکند، از 
امیدها وآرزومندی های خویش برای فرزندش شعیب می رساید، هنگامی که 
چنین برگهای کمرت هتیه شده از تاریخ مردم آزاری را می نگریم، اما سعی 
و کوشش ما برای دریافت بیشرت آهنا ره می پوید، منونه های بیشرتی را به 
دست می آوریم. میتون امیدوار بود که روزی ما زیر عنوان رجن زندانی و یاد 
فرزند وخانواده، کتاهبای مفصل تری داشته باشیم. کودکانی که در یاد پدر 
جان داده اند، پدرانی که در یاد فرزند شب ها و روزخسن گفته ودردمندانه 
گریسته اند، کودکانی که برای پدران خویش به زندان نان برده اند، اندک 
نتوانند بود. اما با دریافت درون مایه های اجمتاعی و درد آمیز شعرصفا، 
اندوهی را میتوانیم دریابیم که  بیانگر حال واحساس پدران بی مشار اند.

پیش از ادامۀ دیدار با زمینه های که دل داغدار صفا را آفرید و آنرا در الله 
دید، یک منونۀ دیگر را نیز می بینیم:

"مورخ 12 حمل 1336 

دخرتم بی بی مدینه که هشت سال دارد، بر خالف مهیشه که با مادرکالنش 
یکجا می آمد، امروز تهنا آمده بود   این موضوع را عسکری که لباس هایم 
را آورد برایم گفت. آمسان کابل پوشیده ازابرسیاه بود. بی دریغ برمهگان 
یک سان می بارید.  ودریای چمچه مست کابل، مقابل چمش ُمالهای پل 
خشتی مستی می کرد ومی ُغرید و قربانی می طلبید. منی دامن احساس 
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جعیب برایم دست داد.  دردی در سینه ام بود، منی توانسمت نفس بکمش . 
به دیوار تکیه زده نشسمت .

خانۀ ما در رکاخانۀ کابل بود و از این که مدینه چگونه با این وسایل تهنا آمده 
و از ُپل آرتل در چنین موقع چطور گذشته . . .  

خیریت باشه وچیزهای دیگر...                                   

عسکری که لباس ها را آورده بود، قربان بای نام داشت، از ازبک های 
مشال کشور بود.  پیش من پهنانی قران و خط فارسی می آموخت . گفت: 

مالصاحب جگر خون نباش. خودم کمک می کمن که از پل تیرشود. 

تا قربان بای برگشت خدامی داند که بررسم چه گذشت .

قربان بای گفت: مال صاحب آب یک زانو آمده بود باال.  خوب شد رفمت و ااِل 
آب میربدش.

فردا وقتی برایم نان آوردند، خاطر مجع شدم که مدینه زنده است، اما 
چندوقت بعد فهمیدم که در مهان تاریخ مادرم فوت کرده بود . ومادرمدینه 

مهراه با مادرش به خاطر خمت وفاحته رفته بودند مشالی . . .")1(

پس از دریافت این دردها وتلخکامی ها، باز مه پرسشی مه فراز می آید که 
آیا میتوان در فضای خمتنق زندان هایی که شکنجۀ بی وقفه دارند، به رس 

برد، هر طرف را آمیخته با مامت دید، اما دلی داغدار نداشت؟. 

شاید ممکن نباشد. اگر انسانی دارندۀ اندک بار احساس انسانی، باری 
حال و روز حمنت آلود را در آن زنداهنا ببینند، دل شان از دغدغۀ خاطر 
فرزند وخانواده فارغ نتواند بود. زندان های کشور ما چنین زندانی هایی را 

نیز در دل خویش جای داده است.

شاعر درد دیده و مغ آشنا، آن احساس را با زبان شعر ابراز میدارد.

کسانی را می شود درنظر آورد که سوادی نداشتند تا مغ های دل خویش 
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را با اندک مجله و شعرگونه یی ابراز منایند. زندان های کشورما چنان 
مظلومان فاقد سواد و داغ بر دل رفته را نیز دیده اند. 

صفا همزنجیر های خویش را می بیند

نامۀ جناب یوسف صفا. 21 اگست 2016

 ". . .اینک به نوشنت و فرستادن مطالبی که از من خواسته بودید می پردازم.
امید وارم جالب باشد هرچند زندگی در زندان استبداد نادری رسارس رجن 
بود و عذاب، اما یکی از حلظات تلخ که والدم از آن با تأثر زیاد یاد میکرد و 

گاهی اشک در چمشانش حلقه می زد، حکایت زیر است:

والدم می گفت در زندان ارگ بودند که بندیوان آمد ومهدی جان چنداولی را 
بیرون آورد و زوالنه هایش را شکستاند مهدی جان درآغازفکرکرد که آزاد 
میشود، اما دید که در مهین حلظه، غالم جیالنی خان مرحوم را نیز از اتاقش 
اوردند. غالم جیالنی خان که موضوع را دریافته بود، صدای شیون فرزندان 
جوان خود را نیز شنید. آهسته به یک مهزجنیر زندانی گفت: فرزندامن را 

تسلی بده، نــه، ده منیشه.                                      

منظورش این بود که تصمیم گرفته اند او را به هشادت برسانند.

در مهان حلظه حکیم اسمل و برادرش را نیز آوردند و هر چهار تن را به 
زندان دمهزنگ برده و معدوم ساختند.)2(

  یاد آوری آن حصنه وخاطرات برای والدم خست رجن آور بود.

حکایت دیگرمرگ برادر شان امساعیل جان سودا بود که در زندان دمهزنگ 
اتفاق افتاد و تهنا جسدش را بردند و تسلیم خانواده منودند. 

حکایت دیگر اینکه والدم را با بابه عبدالعزیز مهشور به بابۀ مطبوعات یکجا 
به زجنیر بسته بودند که چندیدن ماه دوام کرد. این دو حتی برای رفع 
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حاجت جمبوربودند بامه یکجا باشند. آن دومهزجنیرماه ها را به مهین 
منوال گذشتاندند.

حصنه های دیگر که وقتی پایوازها می امدند اما براشان شان اجاز منیدادند 
که از خانواده دیدار منایند و بعد ساعت ها انتظار مهه را از حمبس می 

راندند....امید وارم این حکایت ها بتواند مورد استفاده تان قرار گیرد."

من دل داغدارو پرتپش صفا که مهدل ومهراز ومهنشینی هبرت از اللۀ داغدار 
نیافته است، فریادهای گوناگون داد خواهان و بی گناهان را مصیامنه زمزمه 

می کنند.

 راز و رمزاش را از این مهدلی می توان به دست آورد.

حاال با توجه به بیشرتین رویکردی که صفا به الله دارد، با توجه اوضاع 
واحوال ساهلای خمتلف، این نتیجه گیری دست میدهد که مهه اوصافی را 
که شاعران پیشین از او با استفاده از الله به دست هناده اند، صفا طرف 
توجه قرار داده است. اما چهرۀ مغ آگین و دل داغدار الله بیشرتگپ دل صفا 

را می آورند.

در دیوان او از این منونه ها بسیار اند:
داغها از دل من شعله عیان ساخته است
عشق ویرانۀ من الله ستان ساخته است

*
رمز آشنای داغ هنامن د ر این چمن

حصبت بود زاللۀ آتش جبان مرا
*

به داغ الله عذار ی سپرده ام جانرا
بباغ الله توان ساخنت مزار مرا

*
در گلشمن به داغ الله کار بود

کیفی نداشت امجنن رنگ وبو مرا
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*
نی آبلۀ پا شد و نی اللۀ حصرا

داغیم که اندر چه حساب است دل ما
*

رنگ دگر از عشق نبسمت به خود آخر
چون الله دلی دارم وداغ امجننی . . .)3(

 

توضیحات و رویکردها

)1(از خاطرات غیاث خان کوهستانی. در کتاب "پیرامون کودتا- قیام نوروز 1329 " 
نوشتۀ این قمل ص 53 مفصلرت آمده است.

)2(برای معلومات بیشرت مراجعه شود به یادواره های اندوهبار )اندکی پیرامون مهدی 
جان چنداولی(نصیرمهرین. تارمنای کابل ناهتـ . مشارۀ بیسمت. سال 2006. 

مهچنان کتاب سنگ مه دلی دارد.
)3(مراجعه شود به دیوان صفا.اللۀ آزاد. مهمتم دمحم یوسف صفا.)این مجموعه در 

قمست های پیشرت معرفی شده است.(
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شعر "من اللۀ آزادم" و راز و رمِز آن

من اللۀ آزادم، خود رویـم و خـود بویم 
در دشـت مکان دارم، مه فطرت آهـویم

آبــم نــم باران است،  فارغ  ز لب جویم
تنگست حمیـط آجنا، در باغ منــی رویم

                        من اللۀ آزادم، خود رویم وخود بویم
ازخون رگ خویشست گر رنگ برخ دارم 
مشاطه منیخواهــد زیبایی رخســــــــارم

بر ساقــه خود ثابت فارغ ز مدد گارم
نی در طلب یارم نی در غــم اغـــیارم

                                   من اللۀ آزادم . . . 
هر صبح نسمي آيد بر قصد طواف من
آهو برگان را چمش از ديدن من روشن
سوزنده چراغسمت در گوشۀ اين مامن
پروانه بسی دارم رس گشته به پريامن

                                    من اللۀ آزادم . . . 

از جلوه ی سزب و رسخ طرح چمنی ريزم
گشته است خنت حصرا از بوی دالويزم

مخ می شوم از مستی هر حلظه و می خزيم
رس تا به قدم نازم پا تا به رس انگزيم

                                     من اللۀ آزادم . . .

جوش می و مستی بني در چهره گلگومن
داغ است نشان عشق در سينه ی پر خومن

آزاده و رس مسمت خو کرده به هامومن
رانده ست جنون عشق از هشر به افسومن



73

                                     من اللۀ آزادم . . .
از سعی کسـی منت بـر خود نپـذیـرم من 
قیـد چمن و گلشـــن بر خویش نگیرم من
بر فطرت خود نازم، وارسته مضیرم من 

آزاده برون آیــــــم ، آزاده مبـــــیرم من
                            من اللۀ آزاد م خود رویم وخود بویم.1

تا آجنا که در خاطردارم، شعر"اللۀ آزاد"، رسودۀ شادروان دمحم ابراهیم 
صفا را در کتاب قرائت فارسی درمکتب خواندیم. آهنگی دلنوازی که با 
آواِزگیرای بانو آزاده و جناب عبدالوهاب مددی با این شعر از رادیو به نرش 

رسید، به ُبـعد جلب توجه و احساس بر انگیزی افزود. 

 رسودۀ اللۀ آزاد، چنان  باصفا، ساده و دلنشین است که برای جای یافنت 
در حافظه، زمحت تکرار بیشرت را نیاز ندارد. چنان است که این شعر دربسا 

حافظه ها مصیامنه وبا آسانی جای گرفته است. 

دراین پیوند، میخوامه خسنی از نویسنده و شاعر فرزانه پرتو نادری را که 
خسن دل من را دارد و برداشتی است درست، در این قمست می افزایم: 

"تا جایی که من می اندیمش، در شعر معارصافغانستان کمرتشعری توانسته 
است که به پیامنۀ شعر"اللۀ آزاد" ابراهیم صفا به این مهه هشرت گسرتده 
و تاثیر گذاری بزرگ برسد. گویی این اللۀ آزاد نام دیگر ابراهیم صفا است. 
اگر هیچ شعر دیگری مه که از این شاعر برجای منی ماند، مهین شعر 

بسنده بود تا نام پرشکوه او را در مهه روزگاران پرچم افرازد.

می پندارم که "اللۀ آزاد" در پرورش ذوق ادبی شاعران نسل های بعد از 
صفا، به گونۀ مخشص پس از آن که این شعر در مضمون قرائت فارسی، 
شامل برنامۀ آموزشی معارف افغانستان گردید، تاثیر گذاری قابل توجهی 
داشته است. تا من به یاد می آورم کمرت شاگرد مکتب بود که این شعر را 
درحافظه منی داشت. مه چنان می شود گفت کمرت پارسی زبان آموزش 

1- اللۀ آزاد. دیوان صفا. منبع یاد شده د ر بخش های پیشین. صص276-275
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دیده یی در افغانستان  می توان یافت که خبش های از این شعر را در حافظه 
نداشته باشد. اللۀ آزاد موسیقی افغانستان را نیز رنگین ساخته است. 
آهنگی که بر این شعر ساخته شده، یکی از آهنگ های ماندگار در موسیقی 

کشور است که از مرزها گذشته است.

در  الله   آشنا شدم،  این شعر  با  که  آن  از  پس  مکتب،  ابتدایی  دورۀ  در 
دامنه های کوهستان ها در ذهن و روان من مفهوم دیگری پیداکرد. چنان 
بود که با خواندن خنستین مرصاع های این شعردر هستی یک اللۀ کوهی 

استحاله می یافمت. . . ."1 

  پسانرت که چندین بار دیگر نیز، البته در پیوند با چند موضوع ادبی، سیر 
شعر درافغانستان، ویا دیدن منونه های شاعران مهوطن؛ این شعر از نظرم 
گذشت، برداشمت این بود که دمحم ابراهیم صفا با این الله و طرح آرزو های 
آن، عصارۀ دامن پرگل از چهره های رنگارنگ الله را به خسن آورده است.

هر چند زمان دقیق رسودن این شعرهنوز مه معلوم نیست، اما نامۀ توضیحی 
دوست عزیزم دمحم یوسف صفا حاکی از ساهلای تقریبی رسایش این شعر 

است. وی در پاخس به پرسش من مینویسد: 

"گرانقدرم مهرین ... تاریخ رسودن این شعر به صورت دقیق معلوم نیست. 
اما اینقدر گفته می توامن که ایشان به تاریخ یازدمه عقرب 1311 در ارگ 
زندانی شدند و مدت چهار سال را در آن جا گذراندند. بعد ار تکمیل قلعۀ 
جدید در زندان دمهزنگ، به آجنا انتقال یافتند. چندین بار کوته قلفی شدند 
در یکی از مهین کوته قلفی ها این شعر را رسودده اند."2                                 

با توجه به نوآوری های که در آن راه یافته است، می تواند چنین استنباط 
شود که در واپسین روزگار حمبوسیت، در زندان رسوده شده باشد. این 
نوآری ها را در شفافیت، دوری از سبک وسیاق سایرغزلیات وبه ویژه دور 

1- پرتو نادری. ابراهیم صفا، زندان در زندان اللۀ آزادی.2016/09/15. تارنمای 
خراسان زمین

2- از نامه محترم محمد یوسف صفا عنوانی نگارنده.
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ازتأثیرسبک پیچیدۀ بیدل، می توان دریافت. با توجه به این ویژه گی ها 
برداشت می شود که صفا قالبی از ترجیع بند را به مثابۀ آزمونی از متایل 
به شعر نو روی دست داشته است. چنان که خودش از هنادینه شدن حتول 

وایجاد سبک نو خسن دارد. 

بنگریم، موضع او را در شاعر و مقدم هبار:

 . . . تازگی رسکمن نشاط آرم
راه ورمس مجود بگذارم

       تازه سازم به زندگی پیامن 
        که ز رس تازه گشته است جهان

     غزل نو به سبک نو خوامن  
          از نوین فکر نوخسن رامن

     معنی نو کمن ادا به بیان   
              که به خود طرز نو گرفته جهان

     کمن از عرص تازه وصف احلال
     وز جتدد زمن مهایون فال

که به گیتی کنون فضای نو است
سال نو، فصل نو، هوای نو است1 

نوآوری در اللۀ آزاد و پذیرش چنان رویکرد آگاهانۀ صفا را هنگامی بیشرت 
وممطین تر می توانیم پذیرا شویم که از صافی نقد ونظر با صالحیت استاد 

لطیف نامظی نیز گذشته است. وی می نویسد:

"صفا دررسوده هایی که در قالب غیرغزل رسوده است، افزون بر این که 
نگاهی تازه به زندگی و حوادث پیرامونش دارد، از نگاه شیوۀ بیان، فضا و 
زبان نیز دست به نو آوری میزند. تا جایی که گاهی تساوی طولی مرصاع 
ها را به مه میزند. هرچند این شعر ها را منی توان به معنی دقیق کمله  شعر 
نیامیی خواند، اما باید اذعان کرد که صفا از معدود خسنوران کشورماست 

1- دیوان صفا. ص 269
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که در مساعد ساخنت زمینۀ شعر در ادبیات ما هسم شایسته دارد."1 

پیام "من اللۀ آزادم"

آنانی که به مضمون اجمتاعی، پیام ها و صدای رسای این شعر گوش 
بدهند و مهزمان با آن، از سنت وپیام های شاه ستایانۀ خبش وسیع شاعران 
پیشین آگاه باشند، پیامی که با وضاحت در چهار مقالۀ عروضی منایان 
است: "برمراد شاهان باید خسن گفت"، نو بودن شعر اللۀ آزاد را هبرت درک 

می منایند.

در زمینۀ رویکرد صفا به الله و راز و رمز آن که موضوع اصلی  این نوشته 
را احتوا می کند، منونه هایی را در برگهای پیشرت دیدیم. شایان یادآوری 
است که صفا در شعر اللۀ آزاد، آرزوهای انسانی را می آورد که آزاد به دنیا 
آمده است ،میخواهد آزاد باشد و از این پایگاه بر زشتی ها وپلشتی های 
بازدارندۀ آزادی انساهنا می شورد. برای بیان این حال واحوال خویش، اللۀ 
آزاد را مناد مناسب یافته است. از مهاجنا است که پرتو نادری می نویسد:

" گویی این اللۀ آزاد نام دیگر ابراهیم صفا است."

استاد لطیف نامظی خسن دقیقی در این باره نیز دارد. وی می نویسد:

"نام آشنا ترین شعر صفا، »نوای الله« است که به اللۀ ازاد بیشرت هشرت 
دارد. . .  شعری که رسایندۀ آن از زبان الله خسن میزند. . . 

 منونۀ درخشانی است از باور وی به آزادی و آزادگی. دراین شعر که از 
صنعت تخشیص  هبره گرفته است، در واقع به آدم های نظر دارد که مهانند 
اللۀ آزاد"رنگ رخسارۀ شان از خون رگ شان رنگین است"، "در بندکسی 

1- استاد لطیف ناظمی،«ابراهیم صفا شاعر درد آشنای تلخکام«. درمقدمۀ کتاب اللۀ 
ازاد.مجموعۀ شعرمحمد ابراهیم صفا. مهتمم محمد یوسف صفا.چاپ امریکا.سال 

.2008
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وآزاد  اند  آمده  "آزاد  پذیرند"،  را منی  "منت کسی  اند"،  "آزاد  نیستند"، 
میروند.")1(

یکی  ویا  زمینه  پیش  تواند  می  گرفتار،  بلبل  شعر  که  شود  می  تصور 
ازرسچمشه های اللۀ آزاد  حمسوب شود. نگاه منائیم:

 . . .  ای خدا از چه دل شوق مشارم دادی           
طبع رسشار و  لب نغمـه شعارم دادی
با گل و الله و گلشن رس و کارم دادی

آشیانی به چمن فصل هبارم دادی
که فلک بی خسنی آتش بیداد افروخت

مشت خاشاک مرا شعله زد و پاک بسوخت.)2(    

آثار  آزاد، گونۀ از مرامنامه وبا زبان  این تفاوت که در شعر اللۀ  با  اما 
فرنگی"مانیفیست" خشصی را می بینیم که تار وپود وجودش باورمند به 

آزادگی است، ولی او را دربند کشیده اند. 

جذابیت بیشرت این شعر را از مهین پیام رسا، شاعرانه ومصیامنۀ می توان 
دید که حمدودیت زمانی منی پذیرد. فریاد الله را از پشت سده های بسیار از 
دشت های سیاووشان، با فغان های جگرسوز الله های زندان ارگ، دمهزنگ 

و پلیگون پلچرخی به مهه می فرستد.

 اگر این شعر را بسیاری دوست داشتند ودوست دارند، این ویژه گی را 
دارد که درد و رجن تاریخی را فریاد می شود، آزاده گی را با شفافیت 

ومهربانی الله گون می ستاید، و چنین است که ماندگار می ماند.

شاعر وادیب گرامنایه، بشیرخساورز در زمینۀ ماندگاری شعرمی گوید:

". . . شعر خوب حلظه يی، ميتواند که صدای مهان حلظه باشد ومه برای 
اقبال استقبال  اما شعربد حلظه يی، تهنا  حلظات ديگر، ماندگار مباند، 
درمهان حلظه را دارد و خيلی زود از صفحه ذهن مردم زدوده می شود . 

)3( ". .
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این است که اللۀ آزاد، وقتی به خسن می آید و مرام انسانی و بند ستیزی 
خویش را ابراز میدارد، خروشگاه شفاف، با استدالل و دادخواهی مه می 

شود. از گسرتۀ موسیقی نیز صدای خویش را به گوش ها می رساند.

 وقتی می بینیم که این رسوده با زیبایی بر لب موسیقی نشسته است، با 
توجه به آگاهی از دسرتسی شادروان صفا به آلۀ موسیقی دلربا، زمزمه 
هایی که گاهگاهی با دلربا داشت، این برداشت را حممتل میمناید که در 
ساخنت آهنگ مهشور من اللۀ آزادم، با شادروان عبدالغفور برشنا، حصبت 

های داشته است.

خنست از دسرتسی ایشان به نواخنت دلربا می آوریم:

 "گاهی برخاسته و دلربایش را که یگانه آلۀ موسیقی مورد عالقه وی بود، 
برای مدت کوتاهی به دست گرفته، می نواخت و با آواز خفیف، یگان صدا 

کشیده و زمزمه می کرد.")4( 

این عالقه به موسیقی  وذوق هرنی او را با مطالعۀ شعرهایی که برای  
هرنمندان ایرانی گوگوش و هایده رسورده است، نیز میتوان درک منود.)5(



79

آهنگ " من اللۀ آزادم"

در بارۀ چگونگی هتیه وخواندن دوگانۀ آهنگ آن، دوست گرانقدرعبدالوهاب 
وهاب مددی باری گفت:

" یکی از روزها در داخل تعمیر رادیو کابل، چمش مرحوم استاد عبدالغفور 
برشنا برمن افتاد. گفت بیا که کارت دارم. با مه در یکی از اتاق های رادیو 
رفتیم. در آجنا ورقی را مه در دست داشت که در آن شعراللۀ آزاد نوشته 
شده بود. آرمونیه را گرفت و زمزمه منود. پس از آن گفت که این آهنگ را 
خودت و با یک خامن می خوانی. روز دیگر از خامن آزاده که واقعًا صدای 
خوب ودلنشین داشت، نام برد. باالخره ما دوتن زیرنظر استاد برشنا مترین 

منوده وآهنک "من اللۀ آزدم" را به شکل دوگانه ثبت منودیم.")6(

1-استاد لطیف ناظمی. ابراهیم صفا شاعر درد آشنای تلخکام.  دیوان صفا.ص  ذ
2-دیوان صفا. ص188

3-بشیر سخاورز.شعر جامعه را زنده نگهميدارد. وئبالگ بشیر سخاورز
4- کلیم الله ناظر. شرح حال صفا. تارنمای رنگین.

5- در دیوان صفا، به یاد گوگوش و هایده هنرمندان ایرانی بیت های سروده شده 
است. برای گوگوش: پیش قدت فتاده زپاخیزان گوگوش . . . )شعر گوگوشص 236( 

وبرای هایده در همین صفحه: حسن بی ساخته ات برده بسی هوش از سر . . .
6-از صحبت های هنرمند ارجمند، جناب عبدالوهاب مددی با نگارنده. متن مفصل 

موضوع  در کتاب خاطرات محترم عبدالوهاب مددی که در شرف تهیه قرار دارد، آمده 
است.
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ابراز سپاسگزاری

کلیم الله ناظر

اگر مهکاری ها وهبره گیری از فراورده های قملی ونامه های  حمرتم کلیم 
هلل ناطر، حمرتم دمحم یوسف صفا و حمرتم دمحم حیدر اخرت، نبود، نبشتۀ 
"الله در شعر صفا" فرامه منیشد.  در اینجا مضن ابراز سپاسگزاری از 
این عزیزان، یادآور میشوم که هر یک از ایشان، در زمینۀ معرفی اعضای 
خانوادۀ بزرگ ناظر دمحم صفرخان و فرزندان او، مهچنان انتشار عکس ها 
و اشعار، توجه در خور حتسین دارند. من به زمحات ایشان که می بیمن، آهنا 
مکمل مهدیگر شده اند. در این راستا، به اطالع عالمقندان و دوستداران 
آگاهی از برهۀ از تاریخی که بار سمت شانه های این خاندان رجندیده را 
آزار میداد، میرسامن که کتاب "سالله و دودمان ناظر دمحم صفرخان " تألیف 
جناب کلیم هلل ناطر، به اهمتام جناب دمحم حیدراخرت، ازطرف انتشارات 

میوند درکابل به نرش رسیده است.
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گزارش از محمد حیدر اختر       

"من اللۀ آزادم"

در دانشگاه هامبورگ      

یکی  در  پرشکوهی  جاری، شاهد حمفل  ماه  شانزدمه  چهارشنبه،  شام 
در  که  بودیم  هامبورگ  دانشگاه  آفریقایی  آسیایی-  ازسالون های خبش 
نوع خود بی نظیر بود. میزبانی برنامه را گروه موسوم به ادبیات دانشگاه 
هامبورگ برعهده داشت وابتکار تعیین موضوعات را جناب نصیرمهرین، 

مؤرخ وپژهشگرمهوطن ما.

حمفل که "اللۀ ازاد" نامیده شده بود و با عکس هایی مرحوم دمحم ابراهیم 
صفا مزین بود، از طرف خامن دکرتنرسین رجنربایرانی افتتاح شد. خامن 
رجنرب پس از خیرمقدم گفنت برای حضاررشکت کننده، دربارۀ نشست های 
ادبی وهرنی گروه ادبیات که چهارشنبه ها دایر می شود، توضیحی ارائه 
منود ویاد آورشد که جناب نصیرمهرین نویسنده وپژوهشگر را که مهه می 
شناسید، در راستای کوشش های قملی و حتقیقی خویش، هسم در خور 
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ارج برای مهنوایی دوستان مهدل دارا می باشد. دربرنامۀ امشب نیز ایشان 
به صورت فرشده پیرامون الله در شعرفارسی و الله دراشعاردمحم ابراهیم 
صفا، یک تن از مبارزان آزادیخواه وشاعر بلند آواز و گرامنایۀ افغانستان 
حصبت می کنند. پس از آن، آهنگ "من اللۀ آزادم" را می شنویم که رسایندۀ 
آن جناب آقای عبدالوهاب مددی خشصًا در حمفل حضور یافته اند. به 
دنبال آن جناب آقای مددی، پیرامون از خاطرات خویش در بارۀ این آهنگ 
خواهند گفت، مهچنان از چگونگی وضعیت موسیقی در چند دهۀ پیش در 

افغانستان. 

حمرتم مهرین مضن این که از رضورت توجه دوستان ایرانی به تاریخ، 
گذرا  به شکل  متذکرشد؛  افغانستان  در  های شاخص  وچهره  شعر،ادب 
وخمترص از امهیت بررسی الله در شعر فارسی، رویکرد شاعران به الله، 
حصبت منود و دلیل توجه بیشرتشاعران دردمند را به اللۀ واژگون، داغدار 
وجگرخون توضیح داد. در خبش دیگر ازحصبت خویش خنست به معرفی 
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مرحوم دمحم ابراهیم صفا پرداخت. از اوضاع و زمانۀ او وبرخی زندانیان 
گفت و آنچه بررس تک تک اعضای خانوادۀ ناظر دمحم صفرخان آمده بود 
را تذکرداد. آنگاه به دلیل روی آوردن صفا به الله به عنوان یک مناد طرف 
علالقه اش اشاره منود. جناب مهرین یادآور گردید که تا آجنا که بازنگریسته 
ام، شادروان صفا حدود یک صدو شش بار در اشعار خویش از الله نام برده 
است. وی گفت: این را نیز بیفزایم که به قول دوست گرامی ام جناب خالد 
صدیق چرخی؛ شادروان صفا باری گفته بود که، وقتی در زندان بودم، یکی 
از روزها هوا تیره شد وتوفانی، اللۀ داغداری را دیدم که در اثر وزش شدید 

باد افتیده بود  . . . دیدن آن حصنه برمن تأثیر بسیارداشت. 

حمرتم مهرین حصبت های خویش را مقدمه یی نامید برای حضور جناب 
حمرتم عبدالوهاب مددی و خسنان ایشان. بعد به معرفی حمرتم استاد 
مددی پرداخت. پس از شنیدن آهنگ من اللۀ ازاد که توسط استاد مددی 
و خامن آزاده خوانده شده است، جناب استاد از چگونگی هتیه شدن آن 
آهنگ وچند آهنگ دیگر، ازمرحوم عبدالغفوربرشنا، از وضعیت هرنمندان، 
ازسطح وسایل ختنیکی ونوع ثبت آواز خسنانی را بیان داشت که طرف 
عالقۀ مهوطنان ودوستان ایرانی واقع شد. به دنبال آن بازمه چند آهنگ 
ایشان که چند دهه پیش ثبت شده بود، شنیده شد که هرچه بیشرت به عالقۀ 

شنوندگان افزود.

در پایان حمفل دسته گلی از طرف  خامن رجنرب ایرانی برای  جناب مددی 
تقدیم شد و رشکت کنندگان برای رصف چای دعوت شدند. حمفل حوالی 

ساعت 22 شب به پایان رسید.


