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   کانادا-سيد موسی عثمان ھستی ناشرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريو

 ٢٠١۵ می ٢٧
  

  غروبت نبينم خورشيدھستی

 
  زار ده و تن اوخسته وــش خم شــقامت     ارـپکه من ديده بودم  نبود آن خورشيد

  اغذ پيچيده چومارکو ميز ش برسرـقلم    پايپ دربينی وبيماردست  مانده  زکار

  "شاعربی وزن وبی ترازو"

 خيال را  چورت وۀوظيف مغز که خواب ازچشم می پرد وقتی جسمی خواب چشمم ربوده شده بود پيری و شبی ازدرد

سی ی دور يعنی ازگذشته ھا پروازنمايد ياد  زندگی بازۀکل سبب شده بودخيالم برقله ھای گذشتھمين مش دکن میء اجرا

 يادم می آمده وپنج سال درغربت ماننددانه ھای تسبيح پی درپی ب

 دوستان ۀايام نوجوانی ازجمل از دو خواھرخوانده که ھر دو دماغ خسته ام يادی از  خاطره ھای گذشته درۀ درجمل

تاوقتيکه در اوجھا بال می زدند ادب  و درفضای شعربوتر بلند پروازی که ک نطاق ورزيده ودو ھردو ودندنزديگ من ب

  .ازدفتررخصت می شدند

 کردند يکديگرزندگی نمی نوجوان دريک خانه زندگی کنند با دختر که دو کلچرافغانی اجازه نمی داد چون فرھنگ و

نزديگ ديده  از من که صميميت ھردورا و خانه ھای خودناچاربروندف ازختم وظيفه ھرکدام بطر بعد بودند ناگزير

طرف خانه ھای خودشان ه ب و خداحافظی کنند دکن مجبورمی را بلندمردم ھردو دانستم که حرفھای پست و بودم می

  .بروند

 باراول ی شاعردوزبانه وسخن گوی چھارزبان رااززمانی می شناسم که درباغ باالزندگی می کرديمئعطامن خورشيد

  .، ديدمش زندگی مراھم ديگرگون کردشھالجيالنی که مرگ نابه ھنگام زنده ياد ی رابائعطاخانم 
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محکم  دوستان نزديگ وجان برابرشديم وزنجيردوستی ما م بعدآشناشد شھال جيالنی نامراداز طريق جان  خورشيدبا 

کوچه داشتيم، مگر آن دوستی به ھيچ وجه با ، ما دوستان ديگری نيز از اليه ھای فرھنگی در ھمان ومحکمترمی شد

  . مناسبات ما سه تن قابل مقايسه نبود

يک  و ھم درھمان کوچه زندگی می کرديکی اسدهللا حبيب بودکه درآن زمان دراتحادشوروی محصل بود ديگر دوشاعر

به  دهللا حبيب بوداس دوستی به نام سرمعلم صاحب خواجه اعطامحمدخان چھاريکاری که دوست نزديک استاد روزبا

  .متوجه شدم که وی در شناخت از بيدل يد طوال دارد ازالبالی حرفھايش ، اسدهللا حبيب رفتيمۀخان

ش ھم ازدوستان نزديگ من ادراناحسان جان بر لطيف جان و دوست ديگری که دوست نزديک من وخورشيدجان بود

ش  شاعرباال دست زماندکه درسبک ھندی قلقل بو استاد که دوست مشترک من وخورشيدجان بوديبودند و شخص ديگر

  .بود

 و صدا ما از و خواندبمارای ب قلقل شعرھايش را رفتيم استاد میآنجا  .آمد داشتيم رفت و  استادۀمن وخورشيدجان درخان

 يست که فراموشم نمیه اشدم خاطر ت خاص می برديم وبه قوانين شعری آشنا میذقلقل ل شعرخوانی وپختگی شعراستاد

  .شود

 باره لطف کرد ولی قسمت دو کرد ھم جدا از را طوفان وطن فروشی کودتای ثورما و شھال ياده مرگ نابه ھنگام زند

من درخيابان سوت الن وخيابان کنيدی اسکاربوری  رسيد به ساحل کانادا خورشيد  غربت ھستی وۀکشتی شکست

  .ی داشتم ئلت آنتريودکان پيزاتورنتوی ايا

ادبی که اکثرکتاب ھا ديوان  سياسی و  تاريخی ،دری،کتاب   چھارھزار بيشترازبا ی خود ئپيزان درزيرزمينی دکا

سالھای نوجوانی درپھلوی مصروفيت ھای دولتی وغيردولتی سروکارمن  از بدان دليل که بود نو شعرای کالسيک و

 ھر  اھل قلم غربت نشين تورنتوقه مندانتا به عال کتاب خانه راساختم ،کانزيرزمينی دھمان در، سالھا باقلم وکاغذ بود

دست غربت نشين می ه  خورشيدجان ھم باديگرخانم ھای قلم بويم دکان درکتابخانه دورھم جمع می شۀزيرخان در روز

  خواند می، نوشته بودرا که تازه آمدندھرکی چيزی 

حسن  استادياد  زنده ،، استادغالبی ربانی بغالنی مشھوربه پروانه اندرابآقای قاری زاده ،ءدرشھرمازنده يادضيا

، زندگانی می  وطن بودندۀ شعرای مشھوروشناخته شدۀخيال که ازجمل حميدی برادربزرگ استاد زنده ياد ،فھيمی

  .نمودند

وھرکی که  می آمدند کردند که درشھرتورنتوی بزرگ زندگی می پشتو  وزبانھای دریغربت نشين ديگرشعرای 

واگرمشکلی  ازاين استادان چيره دست مشوره می خواستند قسمت شعرخود در و دخوان اشعارخودرامی ،شعرمی نوشت

  .درشعرکدام شاعرديده می شداصالح می نمودند

ی قبلی ئآشنا و با ھم من يکجا بود دردوران فاکولته وعسکری با سسين حزب دموکراتيک خلق بودؤ ظاھرافق که ازم

   . کسی به کسی کارنداشت که کی ماترياليست است وکی آيدياليست استبودبارفقای خودمی آمد سياست ۀفتي شوداشتيم 

دوستان . پشتو کسی شعر، خواند کسی شعرفارسی می پيچيده بود يک زنجير در دوری وطن ھمه را رنج غربت و

ن  غم درد وفراق وطه ایتالحظ شدند دورھم جمع می مان غربت شده بودندخوسنگ پلند ازھر واليت افغانستان که بود

  .کاری که با وجود تحمل صد ھا زحمت، عملی نبود. فراموش کنندرا 

نام استادمشرف که اوھم حيثيت ه دوستی ب با خاطرات گذشته درمغزم خطورمی کرد فردای ھمان شبی که دوستان و

" آشاوا"که دربين شھر "ودبی "ی درشھرئ دوست ديرينم خورشيدجان عطاۀسری به خان  من داردرب را استاد

 خورشيدجان که تازه ازبيمارستان به خانه ۀخانه  ب، زمانی درآن شھر دکان پيزايی داشتم  و قراردارد" پکرنگ"وشھر

   .شاعرنازک خيال به ديدن ما خوش شدخاطره ھای گذشته راجان تازه بخشيديم. ، زديمآمده بود
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 بچه، زن، وداست عاطفه فرارمی کندشنيده بودم که آخرتمدن وحشت است ودرممالک صنعتی ھمه درفکرجيب خ

 روز وبخاطر يک لقمه نان شب و وگرفتارروزگارمی شوند آن قدرمصروفيت پيدامی کنند و مادر، پدر،  شوھر دختر،

  .به يکديگربرسند نمی توانند که مصروف وگم ھستند

 دختر ريضی است دوحال گرفتن  دربسترم در را خودھای زحمت کشی  رنج ھا و مزد خورشيدجان بختانهولی خوش

 می بينند و کلچروطن خود فرھنگ و قيد در را خود ی ھنوزئعطای وثريا جان ئعطابيالجان ری ئعطا خانم ۀتحصل يافت

باپيشانی  دوستان مادررا، دورمادرپروانه وارمی گردند. ی درطرزديد ورفتارشان ديده نمی شودائگی کانادھيچ بی عاطف

که  درحالی خاطرطوالنی شدن مريضی مادرخسته شده انده چقدرب ھميده نمی شودکنندکه ف کشاده قسمی پذيرايی می

  بيش ازچندين سال بامادربيماريکجا رنج کشيده اند

 سالھاست که می ،ُگرم وپرنوراست خورشيدھم ش شعرھايش نام ی راکه مانندئعطا شعرھای خانم خورشيدهمن ھميش

ًطن پرستی ، انسان دوستی وخصوصا استواری ومقاوت می ی درس شجاعت ، وئعطاخوانم ازخواندن اشعارخانم 

   .آموزم

  ش بياورچوگفتی دليلقوله اتکا به اين م

واماندۀ خيمه نشين صحرای ھجرفراق کوتاه دستی ه غم واندو ُی شرح حال پرمالل روزگاردرد،ئعطاشعرخورشيدی 

ايش باصرف ونحو ادبی کنايه ، نازک رخسارشعرھ دوستان وغربت درعالم تنھاھی پيچيده درقوانين شعری وادبی و

 از داسو وبا  خوانده بی سوادگیخيالی وزن وعروض با پختگی خاص دردستمال ابريشمی سخن بدون گره خورد

  ُش بلنداستای آھنگ اززنجيرسطرھای مغزوخيالش لذت می بردصدشنيدن اشعار خواندن و

 غبارمغزش  بیۀينئ وطن پرستی ازآ و بشردوستی، وطن دوستی،ھجران درد، فراق، وجود  قلم تواناوغزل ھايش با

انقالب وسنگرنشينی مقاومت جای خاصی رابه  ی رزم ،ئعطای ونازک خيالی الھام گرفته ودرشعرخورشيدی ئصفا

وطن پرستی وطن  ش به خاطرقدم ھای استوارودردل تاريخ وطن بخشد استواری میا خوداختصاص داده که خواننده ر

   :، چه وجاودانه شدهدوستی جای پا بازکرده

  ش زنده شد به عشقآنکه دل ھرگزنميرد

اجتماعی وفرھنگی جامعۀ  خبری، ی شعرپيری من دردوھفته نامۀ وزين،ئعطاآری به استقبال شعرپيری خانم خورشيد

  چيره دستۀدست وطن مازلمی جان بابه کوھی حقوق دان ونويسنده قلم ب افغان ھای تورنتوکه ھنوزھم به ھمت دانشمند

 افغانستان مريم جان محبوب درتورنتوی ايالت ۀوبه ھمت داستان نويس شناخته شده وچيره دست سرزمين عذاب کشيد

سوی تحت عنوان دريای عشق  يع١٩٩٩جوالی١مطابق١٣٧٨/ سرطان/۵٧/١٠ۀرسد درشمار آنتريوی کانادابه نشرمی

ی  تحت عنوان عشق پير۵٩ۀکه درصفحا ری ئعطابه نشررسيده به شکل يادگارشعردست نويس خودوشعرخانم خورشيد

  .نشررسيده قابل نشردوباره می دانمه  بدنکريزوپانه ــ دوددلی  به نام ئعطادرکتاب خودخانم خورشيد

دوشعرزيربخوانيد،چنگ بزنيدونوشيدمشروب   ش غروبوخورشيد نابود روزيکه ھستی شود  

 شاعربی وزن وبی ترازو
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  عشق پيری
  لعذارگد  ـد  که  آيـی   روبـراه  م    ی ھزاررمی اگف خورشيدم بـلز

  ر  در الله  زارگی ائـه  فرماجـرن   تـم   فرش  رھـ  مرمر  کنـۀنـسي

  ارگواھم  برارم ای نـو می خـازت    الـيـای   خـآرزوھا    را   ز  دني

  چو    مروايد   ريزم   بيشمارـھم   قطره ھامی رشک شادی دررھت

  برده خواب ازديده  واز دل  قرار   ارت   مراـ   بوسـياد   لبھای   ھ

  قه  پيچی  بار بارـم چون عشـبرتن   حرـھا  تا  سـآرزو  دارم   که  شب

  چو ماھی  در فضای  ريگزارـھم   تی برايت  می طپمـبحرعشق ھس

  ارـتا  ترا  گيرم  چو دل  اندر  کن  اـم  بيــوفانی  شو  و سويـموج  ط

  خورشيد وار ق پيری گل کندـعش    اھمت   آخر بيای   خوـاز   جوان

  یئخورشيدعطا

 

 

  دريای عشق
  که بی ياران بود من نخواھم آن بھشتی را     ان  بودـرت  ما  دوزخ   جانـجايگاه   عش

  ودـآھن  زنجير  داغ  ما  جنان  سوزان  ب      چيده به تنـلف  خورشيدش پيزعنکبوت  

  ان   بودـتير محکمتر رود گر  قامت   کم      ای  نازنينمن زپيری ات ماللت کی  کنم 

  ودـآرزويم  خواب خوش  درتپۀ  لغزان  ب      رآن مرمرين سينه چوسر مانم  دمیــبرس

  بر  گرفتن  از  خيالت  کام  دل آسان  بود     گرچه  پيری ام  دوتا  کرده  تير پشت  را 

  ان بودــمتت راجسم من چون عشقۀ  پيچقا     رددبه لطفت ای صنمگحاجت عاشق قبول 

  ن  بوداکی عقابان را خالص  از تير صياد     ميکنم ھردم نگه چون مرغ زخمی ازقفس

  بان  بودــگر نجاتی  باشدم  از  لطف  کشتي   ای  عشق ـانم   دردل   دريـکشتی  بی باد ب

  ه  يوسف  کنعان بودت  نشستـــبر سر راھ    وســای زليخا چھره ھا  داری به  بازار ھ

  روی  عشق  را ساز  وفا   سامان   بودــآب      دامن  ھستی  بگير، تا وارھی  از  نيستی

  موسی عثمان ھستیدقاضی سي

 

 


