
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  ھاگزارش  

  
  گر پورتالگزارش 

  مشرفعلی 
  
  

  "شـــــعرکاروان "
  وران شھر تورنتکبا روشنفشبی 

   
ا کارجمند  دير بازی بود که يکی از دوستاناز  اھوار آنھ سلت م ر اھل شعر وادب از من می خواست تا سری به جل ه زي

رای من  .گيرم فرا" ادب"چيزی نفھميدم حد اقل قدری ؛ زده اگر از شعر برگذار می گردد" کاراوان شعر"عنون  مگر ب
ه خاطر با تمام عالقه ا ی ھای سن وسالوردی که بدان داشتم ، چيزی ب ه خاطر مصری راه و تنبل م ب فيت و وبخشی ھ

اھی  وده واز ادب ھای مھمتر زندگی، ھيچ گ ا در آن مجلس شرکت نم داد، ت اب"آن فرصت دست ن دکی " ن ا ان برخی ھ
سۀ اينکه در جرايد منتشره در تورنتو خواندما  ت.فراگيرم ين جل ه دوازدھم نيدم ک اروان شعر" وبازھم از آن دوست ش " ک
ايم۶ نومبر به ساعت ٢٨در شب  م در آن شرکت نم نيدن  شام آغاز می يابد، که اگر من ھ وی وش تفادۀ معن ه عالوۀ اس  ب

جلسه در که "  کباب  ھاوسچوپان"مالک "الکوزی"آقای چند پارچه شعر، شکمی ھم از عزا در آورده از مھمان نوازی 
ه ای باشد  " يتبھم که مثل خيلی ھای ديگر من . ؛ بھره مند خواھم گرديدآن برگزار می شد داد لقم ه بغ ر ب ا از *** گ م
پرده امرا " اين جا سر بجنبانيم م خوب به خاطر س ه حساب ھ م " ، ب ا و ھ وابخرم ن "ث ه اي ا ب دم ت ، صواب را درآن دي

ز در  ما را ني ل ش واب"محفل شرکت نموده، حد اق ازم" ث امل س ـ اگر ش. آن ش ا"ا در ر ماـ د " خرم ازم، بع ھيم نمی س س
در ھر صورت عزم را جزم . فرا نگرفته ام ــ " ادب اسالمی" است ورنه به اين زودی از رھبران جھادی طرحم فاصله

دمنموده با  ل گردي ين . ھزار اميد وآرزو وبا گذاشتن ده ھا کار واجب، رخت سفر بسته راھی محف  راه از اينکه در يکب
 ر چنين شبی ديرتر از ديگراندو "پياله ودرداول "مالمت می نمودم که چرا راه بندان ترافيکی اندکی معطل شدم خودرا 

دن و " نارنجی"وعبور از يکی دو چراغ ار وقت شھر صورت زير فر  د.برسم ه ما۵جريمه را به جان خري ه دهن دقيق  ب
ه ۶ د ھم ه نکن تم ک م در دل می گف ا آنھ تم مگر ب  به مجلس رسيدم، ھر چند رويھمرفته سر موقع رسيده بودم وتاخير نداش

  !؛ وببينند که بلی ادب تمام که الزمۀ ھمچو جلسات است نشستهبا سنگينی وخويش ای آمده باشند ودر جا ھ
ه ای" ادب" ه  از در وارد نياموخت ود ک وم ش رد واز دور معل ه ف ازه وارد ب ان"ت ستمب اد" ک بختانه مگر  .ھ " ادب"خوش

د به غير از ميزبانان   شتافتهمعالی ما افغانھا که در چنين موقعيت ھايی ھمديگر خويش را نمی شرمانيم به کمک ی چن وتن
م از ذکه از  ،شاعر ه ھ ود ون ری ب ع حضار خب ه از جم د، ن شريف آورده بودن وق داشتن چند شنونده زودتر از ديگران ت

   .افتتاح جلسه
أخيراين  ا ھدر فرخوب  . حالت الی ساعت ھفت ادامه يافت، يعنی يک ساعت ت ا"نگ م زی " افغانھ ه چي يک ساعت ک
م ، جای امده يدر اخير جلسه نکه ، ھمين نيست وده اي شه ننم دکی تحمل پي را ان ه چ م ک ه اي وديگران را به باد انتقاد نگرفت

اد از بابت وقتی "ادب"ان اولين درس ھشما چه پناز . شکرش باقيست رفتم خودرا زي سه گ ه از جل رار   ک شار ق ر ف زي
داران آرامشی . ندادن بود ا وطن د در وعده ھای خويش ب ه نباي را که دير آمدگان از خود تبارز می دادند به من آموخت ک

  .شمنازنينم زياد در قيد وبند يکی دو ساعت با
ان ۴٠که از ساعت ھفت شام الی ساعت دوازده شب ادامه ياقت وبه غير از يک تفريح حدود جلسه  رای صرف ن  دقيقه ب

  : می توانست نکات مثبت ذيل را برساندچی از بيرون  يک تماشاشب، بدون انقطاع ادامه يافت، برای
ل رخانمھا تانه خالص نبود وتعداد خانمھا ودخــ به عالوۀ آنکه مجلس مرد وا می ٣٠حد اق دکان را احت صد شرکت کنن  في

م  دگان ھ صله حکومت يرزنمود، چگونگی نشستن شرکت کنن أثير في رار نداشت"موسی شفيق"ت ی  ي. ق ه مختلط عن ھم
  : دو شعر دزد، می شود تحريف بيت ھمه شاعر ويکیترتيب برای منی که فکر ميکردم در ميان ايندين  ب.نشسته بودند
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  :به" اين امانت چند روز ی نزد ماست***  خداست یشدر حقيقت مالک ھر "
  "ر سيت اول مخصوص خانمھاستاچھ ***  خداستیشدر حقيقت مالک ھر "

ه غبغب  را به خود نسبت داده مثل برخی از د ادی ب دگان ديگر ب دازم،بيکلمه کنن د راه ديگری را ن ه سنگ خورده باي  ب
اجستجو می کردم تا ھم خستگی ی ارتب م ط اشعار تکراری ونظم ھای ب ودم وھ ن خويش دور می نم ا شعر را از ت ه  ب ب

  .اصطالح مردم نان را حالل می نمودم
ه نياموخته ويکی دو " ادب"، يعنی به غير از من ی نداشتداــ خوشبختانه سرو وضع ظاھری حضار ھيچ انتق ن ديگرب ت

دځحبيب هللا "به گفتۀ زنده ياد ه کمانند من  زده "الن ائی ن وديم " لبرزنگ "  نکت ه را از من ب ن کلم ی اي د است معن ـ امي ـ
ه اجع  ر. ھا در آن محفل حضور به ھم رسانيده بودند"رسمی"از  ، متباقی تمام حضار رسمی ترــ  نپرسيد که نمی دانم ب

  . الل اگر چيزی بگويملباس خانمھا ھم که زبانم
وع خود يراد وانتقادی نداشت ــ البته تأــ نظم ، خدمات رفاھی ودسپلين جلسه نتنھا ا خير را به حساب نياوريد ــ بلکه در ن

  .بودنيزآموزنده 
  :داشتخود را برای آنانی که از داخل به اين جلسه نظر می انداختند نکات آتی برازندگی خاص واما 

 حاضر گردد، شعرای" کرام"علمای" پنج کتاب"با " چلی"ــ وقتی يک " کرام شعرای" فضای صميمی بين مھمانان وـ ـ
ـ " اکرم الکرام"وان در جلسه را می ت د ـ ودآنيز نامي ده ب د وار کنن ده وامي زار موزن ه برگ ه ب ر از ھم ا دارد اولت ، آنچه ج

  . خلق ھمان فضا بود،کنندگان اين جلسات تبريک گفت
دگان"و" شعرا"ـــ رعايت وقت از طرف اکثريت قاطع  ه کنن ود" دکلم ه مثبت ديگری ب د از آن آموخت ونکت ه باي ر د، ک

  .ساير مجالس نيز به کاربست
اظآاعم از ميزبان ومھمان، به عالوۀ ــ بين حدود صد نفر شرکت کننده  ده می شدنکه از لح ر دي ژادی تکث وان  ن  ومی ت

اسبه خصوص از طرز  حضور داشتند، تکثر عقيدتی نيز  در آنجاگفت از تمام اقوام ومليت ھای کشور ا ی لب ا " خانمھ ب
  .ت آورديست با ارزشاسالمی وبدون آن ، چشم ھر تازه واردی را به خود جلب می نمود، که باز ھم دس" حجاب
  .عاری که خوانده شددر رابطه با محتوای مطالب و اشواما 
ه ظرف به اين مطلب بپکه از آن قبل  م ک ذکر دھ هآردازم الزم است ت وديم ، ن يک ساعتی ک سه ب  در انتظار شروع جل

ۀ شان منه بيکار نمانده کوشش کردم تا با يکی دو تن از افرادی از سنخ خودم که  م از قياف ه ھ وم می نکتائی داشتند ون عل
صادفاند"مالعمر، گلبدين ويا ربانی "از قماش شد که  وديمهًا ب ، وت ز نشسته ب ذاکره   دور يک مي سه م سايل جل ، روی م

رانمايمن ا شکايت از ھجوم فرھنگی اي ا ب ا نگو، يکی از آنھ  و ، گذشته از آن که برخی معلوماتی ارائه شد ارزشمند ام
ما چه از . لسات را ايستادکی در مقابل آن حمالت دانستانتقاد از ايرانی بازی ھای برخی ھا، يکی از افتخارات اين ج ش
ای ين رشته پنھان قريب بود از خوشحالی پر بکشم ، که ببين کار استاد ا ی"آق ز " معروف م ني ن قل ه اي ا تفاک نائی ب خار آش

ا ، چگونه به ثمر رسيده است، به آغاز جلسات دلخوش نمودهستا تهخته وبسا نکته ھا از ايشان آموايشان را داش را پ  ، س
  .شده بودم" گوش"گوش شده بودم ويا شايد بھتر باشد بنويسم

ود، مگر  ظبا تأسف به محض آغاز صحبت اولين نکته ای که توجھم را جلب نم ات در تتلف ران  کلم يطره لھجه اي حت س
ی . اضافی در آغاز آن آوردن" ضمه"کلمه ھا طبق عادت ايرانی ھا يک در . آنھم تھران بود د وقت ه طرف دوست منتق ب

اويشخ ر زب ران ب ا  نگريستم متوجه شدم که ايشان با آن که در اصل مخالف حاکميت فرھنگی بی وچون اي ا است ام ن م
آغاز يافت " گويش گرفتن"و"  گرفتنچالش" خصوص وقتی باران ه ب. ندبيق آن از دقت الزم برخودار نيستدر زمينه تط

 به چاپ رسانيده ، بار باربخواھم که مقاالت شان را در اين زمينه ھا" عروفیم"نجا مصمم شدم تا مجدانه از آقای در ھما
ان است اميد اکنون . با آوردن مثال ھای تطبيقی بيشتر عالقه مندان اين روند را کمک الزم نمايند اب ش ه جن فرصت يافت

  . گرفتن ــ به اين خواست ترتيب اثر الزم بدھندــ ببخشيد به خوانش بعد از خواندن اين مقاله
  :در خطوط کلی خود شامل سه بخش بودجلسه 

  اشعار ودکلمه ھاخواندن  ــ ١
  " کاروان شعر"يلم از تاريخچه فعاليت ادبی حاضر زير نام  ــ نمايش يک ف٢
  "سيد حسين مھدوی"به وسيله آقای " بھار سعيد" ــ نقد  اشعارخانم ٣

خش قبل از غذا وبعد از غذا ادامه يافت وحدود بيست شاعر ودکلمه کننده در آن حصه گرفتند، اگر اول که در دو بقسمت 
امير راعون ھارون، ربانی بغالنی، خان آقا سرور، نور علم شيرزی "آشعار آقايان اھی"، پيکار پ  از  وپارچه شعر کوت

دن " يماقا"را که به وسيله خانم" بھار سعيد"خانم  ايش را در خوان ه جای پ ـ عجل ده شدـ به صورت عاجل انتخاب وخوان
يظ آن " سياست زدائی" اشعار ھمه متأثر از سياست  سا ير؛اشعارنمايش می دادــ نمی بود، می شد گفت ه شکل غل م ب آنھ

غ يک سياست خاص آحاليکه ھمه شعرای محترم ديگر با در نانچه  چ.بودند ه تبلي غاز ايدولوژيک شعر شان، در عمل ب
ی  می پرداختند،نمودهکه اکنون در قفای آن ايدولوژی خودرا پنھان  اران خلق دن اشعار جنايتک ا خوان  – وعده ای ديگر ب

ته  پرچمی انی"از گذش م " ف وز ھ ا ھن يچ است"ھ م وپ رش در خ دن ھن ه دوي ی " مردان شخوار م ه را ن ـ ببخشيد ب کردندـ
تندگفت می شد خوانش می گرفتندــ  ايش می گذاش ه نم یي .فضای پارلمان اداره مستعمراتی را ب ار عن  گالب زوی در کن
  .نديدسياف در کنارمحقق نشسته گور پدر ھرچه شھيد است را لعنت فرستاده به ريش تمام ملت می خندعلومی وربانی و
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ردم است، که می شود گف" سياست زدايی"سياست ان در ت سالوسانه ترين شکل سياست به منظور تحميق م ا تآسف چن ب
ايم" شبی با بی دردان"ايل خواندن آشعار حاکميت داشت که من تصميم گرفته بودم تا عنون اين گزارش را او  .انتخاب نم

نھم " روشنفکران"را به " بی دردان" چند پارچه شعری که از شعرای آن نام بردم، مگر خوشبختانه تغيير داد، ھر چند اي
  .ل نمی زنددر نزد انقالبيون حرفه يی چنگی به د

را يکه تعدادی از اين شعرای محترمئآنجااز  ً پارچه ھای اشعار شان را برايم داده  وديگران نيز قرار گذاشته اند تا بعدا آن
وان در اخير اين گزارش برای اين که ه، ارسال دارند، تبصره در مورد اشعار را برای بعد گذاشت م ت ه من ھ قبول کنيد ک

الی د را بد بگويمشرکت در چنين محافلی را دارم واينقدر عقلم قد می دھد که خوب را خوب وب ، صرف  پارچه شعر ع
  .را می آورم، تا شما باشيد وچنين مجالسی را از دست ندھيد" بھار سعيد"خان 
ده شده سی.بی.رابطه با فيلم با آن که آغاز آن با پروگرام تاجيکی بیدر   قابل توجه است ــ ھرچند علت آن در فيلم گنجاني

سانی در اد بحث نمايم، زيرا مستند سازاست ــ نمی توانم زي ه صاحب صالحآی يک حرکت تاريخی است وک يت ن زمين
ولی از . ، که در جريان قضايا قرار داشتنداند تا بحث نمايند ل قب ار قاب ستند ک لحاظ کيفيت وصدا برداری برای يک فيلم م

  .ی به آن شما را نيز با محتوای آن آشنا سازماست با دستيابميد  ا.می تواند به شمار ايد
از نقد مبرا باشد در فضای نمی توانست خود نيز که " بھارسعيد"از اشعار خانم " مھدوی"ھمين سان نقد عالمانۀ آقای به 

د يشان  ا.ری بود که ميشد از آن جلسه گرفت وصميمی درس مثبت ديگبسيار دوستانه ا نق تند ت رار گذاش نيز لطف نموده ق
  .شان را بعد از تکميل وتحرير در اختيار قرار دھند

امير"در آن جلسه شايان يادآوريست، يکی ابتکار آقای ديگری که نکات  ار " پيکار پ ال قلمی ھمک ستان"پورت  - آزادافغان
، در زمينه معرفی پورتال بود، که لطف نموده با اطالع از تصميم من که گزارش جلسه را خواھم نوشت" آزاد افغانستان

ايی هاين قلم را خبر نگار پورتال معرفی داشت ين ادع ا چن ن جرئت را داد ت  ــ اميد به بزرگواری دوستان پورتال به من اي
ـ  ايم ـ ضارنم انیاز ح ال جھ ا پورت ا ب ت ت س خواس ستان ازاد" مجل ستان-افغان ه " آزاد افغان د، ک ی نماين اری قلم  ھمک

  .خوشبختانه مورد تحسين وحمايت ديگران نيز قرار گرفت
ود" کعبه" زير عنوانخواندن يک شعر مذھبیديگر نکتۀ  ل که شاعر از طرف خود برای ھمه آرزوی حج می نم ـ غاف  ـ

ـ از آن که قرنھاست  شم ـ دران خوي د وجد وآبای اين قلم از حج گريخته ومن ھم فرزند خلف پ ا آوای بلن ينآب تم ھنگ  در خ
را که در چنين مواقع ھمه را به شور می " سيد مست "ھنگين که خاطره مداحان کابل را زنده نموده، آچنان . مجلس بود

  .کامل می گرديد" کاروان شعر"نگفت ورنه " صلوات"که کسی افسوس . آورد؛ جلو رويم مجسم نمود
بيچاره که فقط ياد گرفته ام تا عقب مرده ھا غيبت نمايم وبه گفته من . نکته غبطه خوردن خودم بود بر فقر ادبی امآخرين 
ه از ی برای گفتن دارمدر اين زمينه حرفھا برخی  ردم ک و"و " رضوان ساقی" ، ھر چه صبر ک ين " ثرسقای ک ه زم ب

ی سوادی  فقر، گرساکميتحمعمول آمده اندکی به جان مرده ويا مرده ھای متحرک بپردازند واز  نگی، فحشاء، اعتياد، ب
ه گفت وبی دوايی يک ملت درزير سيطره م ب ا من ھ د ت ان آرن ه مي ه امريکای جنايتکار، شرکاء واسالم سياسی صحبتی ب

ه ز  ا. ساعت سکوت وچرند شنيدن را باالی آنھا بياورم ، نشد که نشد۵: کوفت"مردم کابل ردم ک د ک ا خود عھ ھمان جا ب
  :وقتی آنھا حاضر نباشند با ابياتی چون

  مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم*** بھشت ننوشم زدست ساقی رضوان می 
د، خخدا  ا گذارن شورمان پ ای حافظی نموده وبه زمين واقعيت ھای ک ه زورم نمی رسد از آق ارزادهخم"ودم ک تقاضا " ت

ينايندرخواھم نمود تا پارچه شعری در باب شاعرانی بس ر روی زم تن ب ه در عوض راه رف ز وجست در  ک ه فکر خي  ب
دآنکه آسمان ھفتم ھستند ودم از الھام غيبی می زنند بدون  رن  بفھمن سان را٢١در ق د ان ايی می توان ا ھ ين ادع  راھی  چن

ر از . دارالمجانين نمايد ايشان خواھم خواست تا با يک پارچه شعر کوبنده که احساس مليونھا انسان را نمايندگی نموده وب
م ران ديگر نشدل مليونھا انس سلح نيند، اين قل ارا م ار از روزگ ا دم د ت اندسياست ز"ماين رق شعر"اي ه ی در آورده، ف  ک

ايمرھکشا است را  يم نم ن  .با مدح يک مداح به آنھا تفھ انماي ای خ م پارچه شعر زيب عيد" ھ ار س ه در " بھ ستان قعرک زم
  : آورد"بھار" تورنتو شعر

  آرزو
  ريدـبب" بابا"ســـــمرا به لمان ـــــستد     ***  با ببريدــــزي" بلخ"مرا به مان ــــــــچش
  بريدــ ب"بکوا"ادار ـــ داغه اینــ    بر سي***    رت زده امـــــقلب داغ ھجتر ـــــــخاکس

  بريدـــم دريا بــــرا به جســـيا روح م***        دـــــــو داريـــــکر من روی آمــــــپييا 
  ريدـــبی ما بب" ھاردقن"م درــــــــبر م*     **   ته در خونم راـســـــــــجگر نشوز ـــس

  ريدـــــــن کابل فردا ببــــــاختـــــبر س*    **و گل وسنگ از استخوانم سازيد   خشت 
  بر چھره ای سنگ سنگ کوه ھا ببريد    ***    قانه از لبھايمــــــه ای عاشــــبوسصد 

  حرا ببريدـــــبر جلوه ای الله ھای ص    ***    رم راـــعــــگفتن شـــــن شــــدامدامن 
  
  
  
 


