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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ می ١٥برلين ــ 
  

  

  

  درد دلی با شاعران گرامی پورتال
  و

     شائقان کالم موزون و آهنگين
لعۀ يادداشت شاعر عزيزالقدر افغان و همکار گرامی پورتال، جناب تيمورشاه تيموری که در ذيل غزل با مطا

آورده اند، بر آن شدم که با  ــ ٢٠١١ می ١٥ ــ صفحۀ مؤرخ امروز "َسراب زندگانی"زيبای خود معنون به 
جناب تيموری که مديون ذره نوازيهای گويم  بايد ببدوًا. مشاعران عاليجاِه پورتال درد دلی دوستانه و صميمانه کن

يکی از مسؤوالن صفحۀ کمين  بگويم که من نيز بايد. م که اين کمترين را با کلمات نوازشگر نواخته اندميباش
اين ميباشم که به تنظيم و ترتيب و عرضۀ مطالب " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال "ادبی ــ فرهنگی"

 همين رو اين ذره نوازيها را ــ ولو ظاهرًا مخاطب همان يک نفر است ــ شامل حال تمام از.  المام دارندصفحه
دوستان منهمک اين صفحه ميدانم و از طرف همه وظيفه دارم، تا مراتب سپاس ايشان را خدمت محترم تيموری 

را از صميم دل ُموجب رضايت و خشنودی کامل ماست که آن جناب اهداف نشراتی پورتال . صاحب تقديم نمايم
ستوده، از جنبه های روشنگرانه و ُخرافات زدايندۀ آن حمايت فرموده و همکاری خود را با اطمينان تمام با 

  . پورتال خودشان دوام ميدهند

در . شعر و کالم آهنگين و موزون در هر زبانی جايگاِه خاص دارد و از قديم و نديم با گوشهای اهل زبان آشنايند
ما افغانستان نيز تا جائی که حافظۀ تاريخ قد ميدهد، بر اشعار و کالم موزون ارج گزارده شده سرزمين مبارک 

. مادران در گوش نوزاد چکانده ميشود و تا انسان زنده است از آن جدائی ندارد" للو گوئی"شعر از . است
من . مراهی خواهد کرد با شير اندرون وجودش گرديده و تا مرگ وی را ه"مهر وطن"شاعری نامور فرمود که 

 نيز مشاهده ميکنم، درين مختصر مگر پرداختنِ  "شعر و کالم باآهنگ"مصداق اين فرموده را در وجود و کيان 
همينقدر ميگويم که شعر در هر مرحله از حيات مردم ما با ايشان است، . به تفصيل موضوع را ضروری نميدانم

ستان، کالم موزون و باآهنگ را حتی بحيث حجت و برهان قاطع در خاک پاک ما افغان. بوده است و خواهد بود
بر زبان ميرانند؛ هم در بين اشخاص تعليميافته و باسواد و هم حتی در اقشاری که با سواد و لفظ قلم کوچکترين 

و مردم جهان اند، نه تنها بخاطری مهم راسخ ضرب المثلها که جزِء الينفک رسوم و آداب . رابطه ای نداشته اند
باارزش اند که معنائی بس عظيم را در ظرفی کوچک ميگنجانند و باصطالح خداوندگار بلخ، حضرت موالنای 

که موزون اند و با آهنگ اداء رومی، بحر را در کوزه ای ميريزند، بلکه بخاطری هم مورد عنايت مردم اند، 
  !!!ميشوند

ن بطور عام مد نظر من ميباشند و نه شائقان و به ضمن اين معروضۀ کوتاه اما نه شعراء و گويندگان کالم موزو
در پيامی که درين مقاله القاء ميگردد، هم طيف خاصی از .  اين کالم بصورت کل"عالقه مندان"اصطالح مدرن 

مورد تخاطب من . شعراء و هم گروه خاصی از عالقه مندان اين فن لطيف مورد مخاطبت من قرار دارند
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 های کالم همکاری ميکنند و چکيده" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"د که با پورتال شعرای گرانقدری قرار دارن
  .ين پورتال بی همال را پيوسته رونق ميبخشندگهربار شان صفحات ا

را بخاطر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"کس نگويد که خوانندگان به دنبال شعر نيستند و صفحات پورتال و 
  موضوع برداشت من از.  و علمی و تاريخی و حقوق بشر و ايدئولوزيک و غير آن ميخوانندمقاالت سياسی

به برداشت من ــ چنان که در باال بدان اشاره کردم ــ بسا کسان پورتال را بخاطر اشعار ناب . کامًال متفاوت است
انبار شعرای گرانمايۀ ما در آن پورتال نميبود و روازنه اشعار گرــ فرهنگی آن باز ميکنند و اگر صفحۀ ادبی 

واقعيت مگر اين هم هست، که هر . نشر نميگشت، از تعداد خوانندگان پورتال به اندازۀ معتنابهی کاسته ميشد
 از شعرای نامدار قرن "سعدالدين محمود شبستری" که عارف بزرگ حضرت کوست، آن رقمیچيزی بجايش ني

 "گلشن راز"وصًا دوران اوليجايتو و ابوسعيد ــ و سرايندۀ هفتم ــ هشتم هجری قمری ــ عهد مغول و خص
  :فرمود

  

  جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
  که هر چيزی  بجای  خــــــويش نيکوست

  
به هر صورت بايد قبول کرد، که صفحات شعری پورتال هم جزء اليتجزای آنند و خوانندگان و شائقان بی شمار 

انه که پورتال همان قسمی که در عرصۀ سياسی و تاريخی و علمی و عرصه تخخوشب. را به خود جلب ميکنند
 از هيچ نگاه خود را بدان  ديگرهيچ سايت انترنتیطوری که ميبينيم های گوناگون ديگر پيشقدم و پيشتاز است و 

. ردبگيهيئت مجمع و انجمن شعراء را بخود پورتال نميتواند، آهسته آهسته ميرود که  ساخته برابر و همسر
 داشتيم که حضور روزمرۀ ايشان در پورتال محسوس است و من ايشان را تاکنون چهار شاعر دلباختۀ کالم نغز

 و دلسوز ديگری نيز درين زمره قد از بخت نکو که شاعر عاليقدر. دم نامي"چار يار باصفا"ضمن منظومه ای 
 در ه که روزمرن شاعر بلندپايه ایاي. ه است تبديل نمود"پنج تن پاک" را به "چار يار باصفا"برافراشته و 

 قريحه ای سليم و شاعری با ذوق ،"تيمورشاه تيموری" هنرنمائی ميکند، جناب "چار يار باوفای قديم"پهلوی 
 ١٣ مؤرخ ايشان که صفحۀ "طفل افغان"مثنوی کم مانند . عالی و احساس پاک مردمدوستی و وطنخواهی ميباشد

نجيب و دوست شان به وطن و مردم بخشيده است، نمونه ايست از احساس پاک اي پورتال را رونق ٢٠١١می 
که ان شاء اهللا به عين صورت نجيب و   آينده ساز افغانستان؛ آيندگان آينده سازیانآن و بالخصوص آيندگداشتنی 

  .وطنخواه و خادم مردم و وطن بار خواهند آمد

ر روزمرۀ ايشان در پورتال ميباشيم، تعداد شعرای عزيز البته در پهلوی اين شعرای گرانقدر که شاهد حضو
باالتر ) بيست (٢٠ و شمار شعرای پورتال را از سرحد دوامدار دارندديگر دری و پشتو نيز با پورتال همکاری 

خود نيز رفته رفته به " ادبی ــ فرهنگی"انه ديده ميشود که پورتال از نگاه تطوری که گفتم خوشبخ. ميبرند
  . مبدل ميگردد"انجمن شعرای افغانمجمع و "

  :حاال اگر از کليات گذشته و به نکات مشخص مد نظر بپردازيم

 پورتال، روزمره با "ادبی ــ فرهنگی"درين معروضه نکاتی را پيش ميکشم که بحيث يکی از مسؤوالن بخش 
يش و تصحيح امالئی، موضوع بر سر تنظيم و رجه بندی اشعار است که در پهلوی پيرا. آنها سر و کار دارم

  .وقت انبوه و لحظات بی شمار  مسؤوالن اين بخش را مصروِف خود ميدارد

 تراويده و زير عنوان "تيمورشاه تيموری"در مثنويی بس جالب و پرمعنائی که از طبع شاعر دلسوز وطن جناب 
 پورتال "ـ فرهنگیادبی ـ" پورتال را آراسته است، يادداشت صفحۀ ٢٠١١ می ١٣ صفحۀ مؤرخ "طفل افغان"

  :را چنين ميخوانيم

  ٢٠١١ می ١٣«    

      :ت پورتاليادداش
 است، معلوم گرديده)  AA-AA( " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"چنان که به شاعران گرانقدر همکار پورتال 

شامل حال تمام اء بدون استثناشعار و پارچه های منظوم ارسالی اين عزيزان عالوه بر پيرايش امالئی ــ که 
ی شايسته در صفحۀ  به وجهابيات و مصاريع، ِ "تنظيم و رجه کردن"مطالب منتشره در پورتال ميباشد ــ  بعد از 

و منثور  ، چون اشعار و مطالب منظوم AA-AA پورتال فقط و فقط منحصر بهاين کاريست و . ندما نشر ميشو
   !!!!! سليقه و دقت نشر نميگردنديرانی ــ با ايندر هيچ صفحۀ ديگر انترنتی ــ نه افغانی و نه ا

عالی اجتماعی آن حدودًا دو هفته پيش  به پورتال فوق العاده  حتوایبا م" طفل افغان" معنون به شعرپارچه 
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بيت ميباشد و کار رجه کردن و تنظيم ) سی و شش (٣٦اين مثنوی زيبا و پرمفهوم، متشکل از  چون .رسيده بود
بدين لحاظ از همکار . ير بوده است، نسبت تراکم کارها نتوانستيم آن را زودتر عرضه نمائيمآن واقعًا وقتگ

، پوزش ميخواهيم که اين شعر ارجمند "تيمورشاه تيموری"عاليقدر خود، شاعر دلسوز و بادرد افغان، جناب 
  »....شان را با تأخير دوهفته ئی نشر ميکنيم

علم استفاده از " نظر ميرسد و يقينًا نزد کسانی که به سافت وير و سخن اين يادداشت ظاهرًا اندک مبهم به
 را خود کمپيوتر "تنظيم و رجه کردن" سر و کار دارند، حتمًا سؤالی خلق خواهد گرديد که موضوع "کمپيتور

من اين فرموده را قبول ندارم . با استفاده از فنون الزم هزاران گره با يک کليک کشوده ميشودحل کرده است و 
من . و برای روشن شدن موضوع فقط يک نکته را پيش کشيده و بر مبنای آن استدالل خود را رونق ميبخشم

  :ميگويم که 

. از بد و صحيح را از سقيم تفريق کندنيست و نميتواند بمانند مغز آدمی خوب را و عقلمند کمپيوتر هوشيار « 
کمپيوتر فقط چيزی را که بحيث خوراک برايش داده ايم، نشخوار ميکند و قادر نيست که خود به تمييز 

  »....موضوعات نامعلوم و ناآشنا بپردازد، چنان که عقل و مغز سنجنده و هوشمند بشر قادر بدان است

  :عار موزون و مقفی شرح بدهيماگر موضوع را بر روی تنظيم و رجه بندی اش

چنان که ميدانيم هجاهای خرد و کالن يا کوتاه و دراز و ساخت تلفظی کلمات مورد استعمال، وزن عروضی يک 
کتبی اين را مگر هم نيک ميدانيم که کلمات با عين هجا از مجموعه هائی با عين طول . شعر را مشخص ميسازند

وقتی در قالب تحرير درمی آيند و خصوصًا کسوت زبان دری و فارسی هجاهای مختلف . کلمه ساخته نشده اند
و اين طور نيست، که هجاهای . را با رسم الخط عربی آنها به تن ميکنند، تحت يک قانونمندی ثابت آمده نميتوانند

ز و فکر کنم که شرح اين سخنان بيشتر به معما و لغ. ُمساوی در شعر در هنگام تحرير، عين جای را بستانند
  .چيستان شباهت پيدا کرده است و بهتر است که موضوع را با آوردن مثالهای عملی روشن بسازم

  :حضرت حافظ فرمايد. می آورم که هم خرما باشد و هم ثواب شيرازی چند مثال از ديوان حضرت حافظ 
  

  :مثال اول

  ست بنياد استبيا که قصر امل سخت ُس

  بيار باده که بنياد عمر برباد است
  

  :مثال دوم

  بر سر تربت ما چون گذری همت دار

  که زيارتگه رندان جهان خواهد بود
  

  :مثال سوم

  رشتۀ تسبيح اگر بگسست معذورم بدار

   سيمين ساق بودیدستم اندر دامن ساق
  

  :مثال چارم

  حالوتی که ترا در چِه زنخدانست

  به کنه آن نرسد صد هزار فکر عميق
  

  :مثال پنجم

  غم دريا به بوی سودچه آسان مينمود اول 

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد
  

روضی ــ بدون استثناء ــ وزن هردو چنان که پنج مثال از غزليات خواجۀ شيراز نشان ميدهند، در تمام اشعار َع
 يعنی اگر بتوان مصراعهای هر بيت را به تول و ترازو. مصراع در هر بيت دوگان دوگان باهم ُمساوی است
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يک (کشيد، هردو مصراع هر بيت باهم هموزن اند و به اندازۀ يک مثقال و يک قيراط و حتی يک مايکروگرام 
همين مصراعهای هموزن مگر در هنگام نوشتن، عين مکان را نميگيرند، . هم ازهم ته و باال نيستند) مليونم گرام

ن که عيب در کجاست و آيا بايد رسم الخط اي. بلکه يک مصراع از ديگرش يا درازتر نوشته ميشود يا کوتاهتر
برای ما مهم مگر نتيجه است و . عربی زبان دری و فارسی را مجرم و مقصر بکشيم، سؤال را الجواب ميگذارم

نتيجه اينست که به مشکل دو مصراع عين بيت را سراغ . نتيجه چيزيست که هر لحظه با آن سر و کار داريم
حال وقتی مشکل را دريافتيم، بايد بپرسيم که راه حل . درازا را داشته باشندداريم که در هنگام تحرير عين 

  :چيست؟؟؟ راه حل درينست که 

ــ يا کلمات مصراعها را بحال خودشان بگذاريم و راضی شويم که يک مصراع از ديگرش درازتر يا کوتاهتر 
ی ديگر انترنتی از همين شيوۀ بی رونق تمام سايتها. نوشته شود، چنان که در مثالهای پنجگانه مشاهده ميکنيم

 عرضه "تيکر شکسته"رند و اشعاری را که حتی حکم پلو و چلو و قابلی و متنجن را دارند، در يکار ميگ
  !!!!!!!!!! مگر با تمام ايشان جداست" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خط پورتال . ميدارند

  :بيفتيم و آن دو حالت دارد مصراعها "رجه کردن"ــ يا اين که به فکر 

م که هر طوری که دل يــ بگذاريم و بگذارو اليعقل ــ يا اين که اين کار را به عهدۀ کمپيوتر ــ کمپيوتر بی عقل 
نتيجۀ اگر مثال پنجم را مدار قرار بدهيم، در آن صورت مثًال . تنِگ سافت وير بخواهد همان را عملی سازد

  :واهيم داشتچنين خ کمپيوتر را "رجه بازی"
  

  چه  آسان  مينمود  اول  غم  دريا  به  بوی  سود

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد

   يا

  چه   آسان  مينمود اول غم    دريا  به بوی  سود

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد
  

  .و اشکال بی رونق ديگر

 از دل خود فاصله های کلمات را تعيين ميکند و کاری را "بی عقل"خوانندۀ ارجمند متوجه ميگردد که کمپيوتر 
 امکانات کمپيوتر را تا جائی که من دريافته ام، فقط دور .انجام ميدهد، که اشخاص اليعقل را نيز خواهد خندانيد

 دو مصراع يک بيت، به ۀ طور نيست که جهت برابر ساختن رج ميچرخد و اين"دراز ساختن فواصل کلمات"
  . حروف کلمات هم بپردازد"شدار نوشتنکش"

 گرفته و طوری که حروف مختلف ايجاب ميکنند،  را خود به کف باکفايت خويش"رجه بندی"ــ و يا اين که کار 
در خط زيبای نستعليق، . کتوب مصراعها را باهم برابر گرداندم حروف بپردازيم، تا طول "طويل ساختن"به 

به .  و با کششدار ساختن بعض کلمات، طول مصراعها را باهم برابر ميساختندمشاقان چارۀ اين نقيصه را کرده
در صورتی که ازين تکتيک .  سازی حروف را داريميلاقتفاء از نستعليق نويسان در تايب ماشينی هم امکان طو

خواهد کار بگيريم، مصراع اول در مثال مورد نظر ــ که کوتاهتر از مصراع دوميست ــ اشکال ذيل را بخود 
  :گرفت

  
  چــه آسان مينمـــود اول غـــــم دريا به بوی سود

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد

  يا

  چـــــــــــه آسان مينمود اول غم دريا به بوی سود

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد

  يا

  چه آسان مينمود اول غـــــــــــم دريا به بوی سود

  م که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزدغلط کرد

  يا
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  چه آسان مينمود اول غم دريــــــــــا به بوی سود

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد

  يا

  چه آسان مينمود اول غم دريا به بـــــــــــوی سود

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد

  يا

  م دريا به بوی سودچه آسان مينمـــــــــــود اول غ

  غلط کردم که اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد
  !!!و غيرهم

، که کدام يک از ورشنها را انتخاب و تنظيم کنندۀ شعر تعيين ميکنددرينجا ذوق و سليقۀ تايپست و کمپيوترچی 
  .نمايد

 چون طويل ارند، را د"طويلسازی بارونق"از نگاه من مگر بايد حروفی را بايد کششدار ساخت، که امکان 
ورتال درد دل با شاعران ارجمند پ. ت نميکندنق سالم و ذوق سليم نشأرواز قابلِ  کشش، ساختن همه حروف 

  .مي گشت و بهتر است که مخاطبان ديگر را نيز زحمت بدهبيرونمثلی که از اندازه 

ا مخاطب ساخته ام، بلکه شائقان و ر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در عنوان نه تنها شعرای گرامی پورتال 
شائقان شعر و کالم موزون و آهنگين همه به همان . عالقه مندان شعر و کالم موزون را نيز طرف تخاطب دارم

 در "سيم و زر"و ميدانند که عرضۀ .  مستشعر ميباشند"آب از روی کاسه خورده ميشود"ضرب المثل معروف 
و نيز به يقين ميدانند که همان طوری که متن و . چنگی بدل نميزند گوارا نيست و باصطالح "سفالين"ظرف 

محتوای کالم مهم است، به همان اندازه ــ و شايد نه کمتر آز آن ــ شکل و هيئتی ميباشد، که آن متن متين را 
وده است، که به باريکی و اهميت مسأله بخوبی آگاه ب" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال . عرضه ميدارد

از بدو تأسيس خود اشعار را در قالب سليم ــ سليم از نگاه امالء  انشاء ــ، منظم و زيبنده عرضه ميکند و اين 
پورتال بدين عقيده است که . چيزی دگر نيست، مگر تلفيق دادن قالب با محتوا و يا شکل با متن مورد عرضه

است، تنظيم اشعار در هيئت شايسته نيز کسب اهميت  شايان توجه "درستی امالئی و انشائی"همان قسمی که 
اگر .  را نيز به عهده دارد"تعليم دادن نظم و نسق در کار"اين کار پورتال مگر در عين حال وظيفۀ . مينمايد

باری خوانندگان ارجمند عين اشعار را در سايتهای مختلف انترنتی و پورتال مورد عنايت خود قرار بدهند، به 
يابند که درستی امالئی و نظم و نسق پورتال را در هيچ کدام صفحۀ انترنتی ديگر نمی يابند؛ چه نکوئی در مي

شايد بر شاعران ارجمند سخت گران افتد، وقتی اثر و حاصل طبع و قريحه و !!!!!!! افغانی باشد و چه ايرانی
سايت ديگری در طبق سفالين خامۀ خود را که در پورتال در ظرف سيمين خوانده اند، بعد همان مطلب را در 

من اگر شاعر ميبودم و اين تفاوِت زمين تا آسمان را مشاهده ميکردم، الاقل دلم می آزرد و آماج غم . بخوانند
 برخورد "بدذوقی"و " بی مهری" چرا با رشحۀ طبع و قلمم با چنان ،"بی بند و بار"ميگشت، که وبسايتهای 

  !!!اگفته بماندمينمايند؟؟؟  و گفتنيهای بسيار دگر ن

  

  


