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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  فرھنگی-ادبی

  
  قيوم بشير ھروی

  ٢٠٢٠ نومبر ٣٠
  

 

 ندارم پر و بال و است باز قفس

  

 خالل در که رسيد برايم" بسيم حمدا صالح "محترم ما کالم شيرين شاعر و فرھيخته دوست از پيامی قبل ماه چند حدود

 خبر آن از اما داشتند، ارسال برايم دوستان از يکی توسط را شان اشعار ۀمجموع از جلد يک که بودند شده يادآور آن

 ھا مدت که را دوستی ، موالنا حضرت از گراميداشت محفل در شرکت ھنگام قبل دوھفته حدود که اين تا گذشت ھا ماه

 شان تقديم بودم نگھداشته برايش که را دل ھای زمزمه از ی انسخه تا گشتم می شان دنباله باً اتفاق و مبود نديده شد می

 امشب را شما شايد که اين اميد به و باشد می موتر بين در شما سھميه که شدم يادآور و کردم مالقات محفل آن در ، کنم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دوستی داشتم ھندوستان به که سفری طی قبل ماه چند که شدند ادآوري متقابالً  مھربانی با نيز ايشان آوردم، خود با ببينم

  .کنم می حمل خود با ھمچنان .نديديم را ھمديگر شد می مدتھا چون است، من موتر در آنھم که فرستاد شما برای کتابی

 عزيز" بسيم" که بود اثری ھمان اين و نموديم بادلهم را متذکره کتب و رفته سالون از بيرون به ھردو مطلبۀ خالص

 .بود داده برايم قبل ھا ماه را ارسالش خبر

 تا من متأسفانه و داشتند ارسال برايم را گرانبھا ۀھدي اين دور راه از و نموده لطف که گرانقدرم دوست ين ااز سپاس با

   .طلبم می پوزش شان حضور از ، بنويسم آن مورد در یا جمله چند اقل حد که بودم نيافته فرصت حال

 است شده یئآرا صفحه و ينئتز خوبی ويرايش و زيبا طرح با " ندارم پر و بال و است باز قفس "نفيس ۀمجموع ! آری

  .است شده آراسته چاپ زيور به کابل در اميری انتشارات توسط که

 ھای زمان در ھرکدام که است شاعر رباعيات و ھا دوبيتی ، غزليات حاوی و صفحه يکصد از بيشتر در مجموعه اين

  .است گرديده پيشکش آن خوانندگان برای و برخاسته شاعر دل از مختلف

 :خوانيم می چنين شاعر زبان از نخست سخن عنوان تحت اثر اين ۀمقدم در

 کابل شھر در کرد می نوازش را ياس ھای گلبرگ روح شبنم زاللی که ھنگامی ١٣٥٢ سال تابستان دم سپيده يک در«

 و کابل سوم ناحيه قديمی ھای محله ھای پسکوچه و کوچه در را کودکی ھای شيطنت .گذاشتم وجود ۀعرص به پا

 در بگام به گام و کردم تمرين تايمنیۀ پروژ و فاميلی پنجصد ھای مکتب سياه ھای تخته کنار را ام کودکانه لبخند

  .شدم بزرگ شھرم خونين تاريخ

 آوان ھمان از شدم، ندارد ادبيات با سنخيتی ھيچ که برق ۀرشت در کابل ثانوی ميخانيکی ۀليس شامل ليسه از پس

 يگانه ، ام الھی موھبت روزگاری که نبود خبرم ، داشتم را معاصر و کالسيک شاعران از شعر خوانش به مندی عالقه

  .کند می دعوت شعر و ادبيات به مرا مرجان دخترم

 اينگونه بود خواب در که زيبايم ماھک برای دوبيتی البق در را شعرم اولين پدرانه عشق شور ١٣٩١ سال بھار در

  : سرودم

 است ازـس نغمه تو کوچک چشم دو   است ناز که يا عزيزم خوابی در تو

 تــاس دراز ات انیـدگــزن راه هـک     یـنـيـبـب اـت نـم کِ ـاھـم وـش دـنـلـب

 و است باز قفس « را شعرم دفتر اولين و است من زندگی از عاشقانه ۀصفح اين گر آغاز نازم دختر من مرجان ، بلی

 » .کنم می تقديم زيبايم آھوی بره اين معصوم چشمان به » ندارم پر و بال

 » مرجان « وبرای نموده آرزو را ايشان مزيد ھای فقيتوم ، عزيز" بسيم"از قدردانی و سپاس با ديگر يکبار داردي جا

 ۀساي زير در سرفرازی و کاميابی ، عمر طول است شده تقديم برايش شپدرمھربان طرف از زيبا اثر اين که عزيز

  .نمايم تمنا اش گرامی مادر و پدر پرمھر

 است ستايش درخور که دارد نيز یئھا عاشقانه ، ميھنی اشعار از عالوه عزيز "بسيم "که دريافتم زيبا اثر اين ۀمطالع با

  .نمايم می عزيزان شما تقديم و انتخاب را شاعر ھای عاشقانه از يکی اينجا در و

 حرمت باعرض

 ھروی بشير قيوم

 آستراليا – ملبورن

 ٢٠١٩ مبردس ونھم بيست
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 پرواز

 کنم می ردازـپ تو گاهـن در عرـش يک     کنم می آغاز غزل شد باز که چشمت

 کنم می باز راـت ایـھ دکمه که یـتـوق    کنم می سـلم مرا حواس نتـت رـطـع

 کنم می راز راـت ادـي وتـکـس رـھ اـب     تپد یـم روز رـھ وـت ایرـب مـدل ھاـنـت

 کنم می باز انـش يکايک و بوسم می       است ناشگفته لبت روی که گل صدبرگ

 کنم می روازـپ وـت انـآسم به نـم اـي       مرا کن حبس قفس به ای پرنده ياچون

 بسيم احمد صالح
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 ندارم پر و بال و است باز قفس

 
 

  


