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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literrary-Cultural         فرهنگیــ ادبی

       
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

   ٢٠٠٨ نومبر ١٣برلين،  
  

  
  

  "برگ پائيز"فرينندۀ اهداء به آ
  

بر آنم داشت از نظرم گذشت و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال "برگ پائيز" زيبا زير عنوان پارچه ای
  سبِکۀنشيدتنها من نيستم که ازين پارچۀ قشنگ لذت برده ام، چه اين  . بنگارمش چيزکی در استقبالهرومرو که

بی گمان هر ذوقی  را گوارا  که ندتمثيل می ک ، بی پردهچنان جزالت و شيرينی با  را واقعيتهای تلخ جامعه، جديد
  .افتاده است

حکم بوده و نه هر کالم زيبنده با مفهومی  و ُممعين خاص داشته و تابع قواعدی چوکاتدر ادبيات کالسيک ما " شعر"
سته است و به هر پارچۀ گوارائی َرمگر از قالب کهن " شعر"در زمانۀ ما . ياد ميگرديده است" شعر"، به نام پسنديده

. ته ميشودگف" شعر"، نيز "از دل برخاسته و بر دلها نشيند"اصطالح معروف ه مفهوم لطيفی را در بر گرفته و ب که
 دریادبيات دژ استوار ر  عرصۀ يکصد سال اخير دازپائی، که  دوم بيشتر متأثر است از ادبيات اروبدر قال" شعر"

داريم، يکی آن که به " شعر"دو نوع در زمانۀ ما پس  . استساختهبرای خود  و جايگاهی  پایو جارخنه کرده نيز 
ارج  خیعروضوزن شود و ديگر چيزی که از قيد  زرگ ادبيات دری سروده میب قدمای شيوۀسبک قديم و به 

  .گرددو يا بدون آن، عرضه " قافيه"تن با مد نظر گرف گرديده ،
 غالب شاعران سبک کالسيک از .طرفدارانیاز خود مقامی دارند و هواخواهان و " شعر"هردو نوع بدون شک که 

زمينه  و در هردو بوده مايل شيوهکه به هردو ،  ازين طيفی فراوانشاعرانتبرا می جويند، مگر هستند " شعر جديد"
  . زمائی کرده اندطبع آ

 جبر و  ازسرايم، میبه سبک قديم شعر يگان پارچه و گاهگاه، جبرًا و قسرًا من که طبع شعری ندارم و به ندرت 
" وادی دوگانۀ"اگر در .  را داردتقديمشکنم، که قلم شکسته ام  قدرت  میتصنع خارج گرديده و چيزی را عرضه 

  ".برگ پائيز"درخور و شايستۀ   می سرودم،پارچه ای يقينًا  دستی ميداشتم، شعر
ابراز اما ،  نداردرانکا کس نکاتی بر ميخوريم، که از وجودشچيزها و فرهنگ ما به خص در هر فرهنگ و باالدر 
الع آهنين احاطه کرده که ِقگوئی را و غيِر ُمجاز   دورادور چنين نکات و چيزهای ممنوع. آسانيست نه کارانشو بي

اين کلمه به قرار شرح . نامند" تبو"چنين چيزی را در اصطالح اروپائی .  نيز ساخته نيست"ستمانُر"فتحش از دست 
 "غير مجاز" و "ممنوع"و در معنای  Tapuيط مجمع الجزائر پاسفيک به شکل ، اصًال از مح" ويکی پيديا"

صورت ه  و در المانی بTabooشکل ه  انگليسی بهای اروپائی رسوخ کرده، که در برخاسته و سپس در زبان
Tabuنوشته ميشود .  

المگير گشته و کران تا کران از زمانی که فرهنگ اروپائی ع. هاست که تبوها را شکسته اندمدتدر اروپا مگر از 
 را "شکنی تبو"نمونۀ بارز  آهسته در فرهنگ ما نيز رخنه کرده و ها آهسته "تبو شکنی"ده است، فتح کرجهان را 

 جديد و دلپذيرشاعر تبو شکن، احساسات رقيق انسانی را از طريق کالم .  می يابيم"شعر دری"در فرهنگ خود، در 
 از همان اول سد ،"زنان" نسبت به "نهاحساسات مردا"ما در قسمت بيان  شاعران متقدم البته . ان می آردبقديم بر ز

اين اگر از موارد نادر و منحصر به فرد بگذريم، . بوده اند" تبوشکن"شناختند و در واقع از همان اول  و مانع را نمی
خود را برمال و " احساسات زنانۀ"  از طريق سخنپردازی،بيايد و" زن" را داشت که يک "تبو"يک اما کامًال حکم 

  . نمايدابراز "مرد"به يک نسبت  ،مأل عام گويا در
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.   و اين سد سديد را بشکسته انددهوارد صحنه گرديخوشبختانه که در حلقات فرهنگی افغانی نيز اينک پيشقدمانی 
ش را در همين پورتال دلکشچۀ  پارسهارز کرده که تاکنون بيانی تب در وجود خانم زيباوريکی ازين تبوشکنان سخنپر

 معنون بود به پيشينپارچۀ .  را سخت پسنديده امسهخوانده و هر ) AA-AA(" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
چنانم  "برگ پائيز" زير عنوان جديدش ماه پيش در پورتال نشر گرديد و اينک پارچۀ دوکه حدودًا " نفرين"
چنانکه مالحظه ميگردد، ب نميگويم، بلکه من  شعر را به شعر جوا. ريزمميمش در قدو اين سطور را که رانگيخت،ب

  .نباشد، اندک روشنگرانه باشدو رومانتيک ، که اگر نازکخياالنه  تقديم ميکنم چيزی در هيئتی
     رمب مي"بهانه های کالسيک"دامان ب بگذرم، اينست که دست "شيرغلت زنان"روا نباشد که از کنار چنين پارچۀ زيبا 

 : بيت معروف را تيمنًا و تبرکًا  بر زبان می آريم، که و آن
  

  ه کند بينوا همين داردـــــــــ   چ    تحفۀ درويش   برگ سبزيست 
  

وش قريحه و با استعداد وطن، خانم  را تمثيل ميکند، نثار شاعرۀ خم را که بهار و طبيعت زيبای وطنیبرگ سبزمن 
برگ " منظر شکوهمند بهار را در پای از خزان سخن گفته اند ، من اماايشان . کنم می "آصفه جان خليل مسعودی"

 . ماستاثر قلم موی سحار هموطن نامدار که  شان ميريزم؛ برگی"پائيز
. ندسامی قرن بيستم وطن عزيز ما بودست، که از استادان بنام هنر ر"خير محمد ياری" اثر استاد مرحوم اين منظر

تابلوی بزرگ و بس زيبای  .  نزد بسا هموطنان ما معلوم و معروف است"ياری" مرحوم استاد بدون ترديد که نام
 ــ و کسانی که چون من چند پيراهن را  که دختر کوچی و رمۀ گوسفندانش را نمايش ميداد"سينمای پامير"رواق 

. بودما  همين هنرمند بزرگ رورکلک هنرور و هنرپ، اثر ش را حتمًا به ياد دارند ــ ـکرده اند، عظمتبيشتر کهنه 
  .مانده باشدهم ، خبری  ارزندهاز برکت ليل و نهار چند دهۀ آخر، از آن اثرامروز مگر گمان نکنم که  

 

 
  "خير محمد ياری"اثر استاد مرحوم 

  از نقاشان چيره دست افغان در قرن گذشته
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 دری را پيوسته شعر  ماط ِسد و خوان سخن و نسيار بسرايغز، ب شاعرۀ شجاع وطن ازين نشيده های نآرزومندم که
 !!!دنرنگين بدار


