
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  جيالنی لبيب

  ٢٠١۴ فبروری ١۶

  

 شعر و ادب چپ گرا

  نيم نگرشی کوتاه در عصر قحطی و آشفته حالی

٣  
 :حيدر لھيب] زنده ياد[

  

  نگاه تلخ 

 که در باغ کبود ابر ھای تيرۀ خاموشچو گلسنگی 

 از ياد زمان رفتـــه

 و نجوای صميمی لبان موج، 

 در دھليز گوشش پيچک سبز ترنم را 

 تند آرام

 و جنبش ھای شاد سنگ در گھوارۀ دريا

 گويد،  برايش از شکوه صامت فرياد خود افسانه می

 مرا يک شب نگاه تو

 زغرقاب فراموشی

 نايم کرد وبه باغ آورد و با باغ آش

 از گلھا سخن ھا گفت

 و دست ذھن من را گرم

 با سر پنجۀ نور صميميت 

  که در کلکش نگين روشن لبخند-

  صداقت را گواھی بود

 نوازش کرد
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 و رنگ نورھا را يک به يک بشمرد

 و از صبح و صميميت حرير داستان ھا بافت

  

 و اما من

 چنان معتاد گرديدم به رنگ چشم ھای تو 

 و که گوئی ت

 نصف ديگرم بودی

 و در اعماق حجم روشن خوابم

 فروغ سبز آن سان ته نشين گرديد

 که گوئی چشم ھای من

 به غير از امتداد روشن نجوای دست باغ

 راھی را نپيموده

 وزان پس انزوای سرد احساسم

 زنقش پای مھر باغ

 چودشت خشک از باران روشن

 بارور می گشت

  خورشيد می رقصيدو آن سان در زالل لحظه ھايم گرمی

 که معنای نجيب آيه ھای عطر شب بو را

 پرستو ھا، 

 توانستند از من وام بر گيرند و می

  باران ھا-

 سخاوت را

  

  و يک شب شاخه ھا ديدم به سان سنگ

 زير چتر زرد باغ

 به موج خزه گون تارھای خواب پيچيده

 و خواب شاخه ھا را من

 بلوغ پر غنای بارور گشتن

 انه ھا تعبير می کردمودرد رويش جو

 :و رنگ چيره در رنگين کمان الجوردين آسمان خاطرم اين بود

 که تا آنگه که خواب مخملين سبزه ھا در جوی ھستی در شنا باشد

 وتا آنگه که قنديل شفق پر

 زخون روز ھا باشد

 باغ ھای آبی رؤيای من شاداب خواھد ماند

 و گلھا خون نور صبح خواھد داشت
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 وه و فراموشیوياد تلخ اند

 و استفراغ زرد باغ را از آتش سرما

 تصور ھم نمی کردم

*********  

*********  

  

  * :سليمان اليق

 

 شعلۀحزين،

 ی شعلۀ حزين ،

 ای عشق آتشين ،

 ای درد واپسين ،

  اين شور تست يا که جنون سرشکھا

  يا شعر من که می دھدم سوز جاودان

 

  ديگر نبويمش

  شبھا نجويمش

  شرازی نگويم

  تا در فراق و ناله و درد و شکنجه ھا

 آھسته طی کنم ره خاموش رفتگان

  

 عمری كه می رود

 برقيست می جھد

 با خويش می برد

 ازما ھزار قصۀ پردرد و ماجرا

 بسپاردش به چنگ فراموشی زمان

 

  پھلوی کھسار

  در پای آبشار

  بر روی سبزه زار

  بر پا شود قيامت بوس و کنارھا

  سته بود عمر ھا عناناما ز ما گس

 

  شايد که سالھا

  لرزان ستاره ھا
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  مھتاب پاره ھا

  در آسمان صاف و باالی ابرھا

 تابد فراز شھر و نباشد ز ما نشان

******** 

 

  درين وطن  

 درين وطن درين زمين و آسمان

 درين ديار مرد خيز باستان

  

  درين فضا درين بھشت جاودان

 جوی کارواندرين زمان به جست و 

 

 به جست و جوی کاروان زندگی

 به سوی اوج بيکران زندگی

 

 به اتفاق وباھمی و يکدلی

 روانه ايم و می رويم و می رسيم

 

 شعار ما برادری و باھمی

 سعادت و نوای صلح دايمی

 

 سالم و امن و اتحاد و يک دلی

 برای کافه ملل برابری

 

 خموش باد رنگ ھای جنگ ھا

 رنگ ھامباد زنده امتياز 

 

 يکی شويد برادران و خواھران

 برادران و خواھران يکی شويد

 

 ھمين وطن ھمين ديار كوھسار

 ھمين زمين برفگير و رودبار

 

 به ھرقدم به ھر وجب، به ھر ديار

 نھفته مايۀ رفاه و افتخار
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 ز كار ما شود بھشت جاودان

 دھد ھر آنچه او نھفته ساليان

 

 يکی شويد برادران و خواھران

 ادران و خواھران يکی شويدبر

********* 

 

  دوست دارم اين وطن را

 دوست دارم اين وطن را

 دوست دارم سنگ او را، کوه او را

 دوست دارم قلب خود را، خانۀ اندوه او را

 دوست دارم اين وطن را

 خاک او را

 ابرھای مست و ھيبت ناک او را

 رود ھای ياغی و بيباك او را

 ن پاک او رابر فراز كوھساران آسما

 

 دوست دارم اين وطن را

 النۀ ويران او را

 خانۀ دھقان او را

 در بر آزاده کوھستان غريو ھی ھی چوپان او را

 بھمن و طوفان او را

 غرش و عصيان او را

 

 دوست دارم اين وطن را

 وادی شاداب او را

 آمو و مرغاب او را

 باد او را، ابر او را، آب او را

 ته وگرداب او رارستخيز موج از خود رف

 دشت ھای خشك گرما كشته و بی آب او را

 

 دوست دارم اين وطن را

 لحظه ھای تنگ او را

 چھره خشميدۀ آژنگ او را
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 صلح او را، جنگ او را

 سرگذشت زندۀ جاويد  با فرھنگ او را

 

 دوست دارم اين وطن را

 باز گردون تاز او را

 در نبرد قھر و طوفان آيت اعجاز او را

  دور دست آسمان، پرواز او رابر فراز

 بال بی آواز او را

 

 دوست دارم اين وطن را

 ظلمت شبھای او را

 در نبرد زندگانی جاده غمھای او را

 خلق بی ھمتای او

  در افقھای زمان استاره فردای او را

 رزم او را، فتح او را، آيندۀ زيبای او را

******** 

  :يادداشت

ه گف ی لبيب در اين بازنگری به مطالب ب ای جيالن ا آق ار گرامی م ۀ ھمک را«ت ين اشعار و » ...شعر و ادب چپ گ ه يق ب

ا مواضع فکری و  نوشته ھای برخی از نويسندگان و شعرائی نيز مطرح می گردد که آن نويسنده ھا و يا شاعران نه تنھ

ه د ک دل شده ان ی مب روز سياسی ديروزشان را نمايندگی نمی نمايند، بلکه بدون مبالغه به لجن د ننگ دي ه شان می توانن  ب

  .شمار آيند؛ لذا از قبل پيداست که نشر اشعار چنان افرادی، به معنای تأئيد شخصيت کنونی آنھا نمی باشد

 AA-AA ادارۀ پورتال

  
 مردم افغانستان مطرح بحث  از آنجائی که در اين باز نگری تاريخ شعر و ادب يک برھۀ خاصی از حيات اجتماعی-* 

اران و ميھنفروشان ،داردقرار د از جنايتک ی چن د اشعار تن ن فراين ارق  به ناگزير ضمن بررسی اي ق، ب ليمان الي د س مانن

ای اغماض در . نيز امکان چاپ می يابد... شفيعی و  ه معن يچ وجه ب ه ھ ين اشعاری، ب شر چن از قبل مشخص است که ن

  . نبايد تفسير بگرددھامقابل جنايات و ميھنفروشی ھای آن

 AA-AA پورتالادارۀ 


