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  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 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

 

  کاروان شعر: فرستنده

  نگـياه ســصبورهللا سداکتر 

 ٢٠١١ دسمبر ٠٧

 

   گر گيتار نگار ـدار با رامشـدي
  

 قربانيان قھرمان، آزاديخواھان راستين و پاسداران پاکباز –نوان به ويژه با–ھنرمندان بخش موسيقی در افغانستان 

 هاگر آوازخوانھا نميبودند، گنجين. آنچه آنھا ميورزند، کارآتر و نيرومندتر از خامه و نامه است. فرھنگ ھستند

   ماندگار چگونه ميرسيد به مردمی که نوشتن و خواندن نميدانند؟ ه ھایسرود

 نھيم، زيرا در تاريکترين روزگاران تاريخ نيز فانوس ھنر را نه تنھا با آوا بلکه با بھای ھنرمندان را از ته دل ارج

ھنگامی که دوست ميداريم، اندوھگين ميگرديم، تنھا ميمانيم، در نيمه راه رھا يا .  نگھداشته اندفروزانجان و روان 

 می افتيم، و بار ديگر برميخيزيم، به موسيقی م،ييم، ميپوييفراموش ميشويم، پيش ميرويم، ميشکنيم، درميمانيم، ميمو

  .پناه ميبريم تا آرام گيريم

سينه  که بحران و بوران، ھنگامی درآميختن ھمپایدر سرزمين ما، . ھنرمندان شايان نکوداشت و شايسته آفرين اند

رواز درمی آيند و  نفرين در فالخن توان و توان فالخن ميگنجند، به پ ھای ھر آنچه سنگپارهسپھر تنگی ميگيرد؛

  .چرا چنين؟ کاش ميدانستيم.  ھنرمندان را ريز ريز ميشکنند– و گاه زندگی –نه خانه دل يييکراست آ
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 چرا شماری از ؟چرا در برخی از گوشھا فروپاشی شيشه پاره ھا خوشايندتر از زمزمه زمزمی ھزاردستان می آيد

ميخواھند خداوند را از پريشان ؟ و چرا انبوھی از زندگان ندبينخوشنماتر از پيکر گيتار ميرا چشمھا ساختمان تفنگ 

  پشيمان سازند؟ " آدم"آفرينش 

چرا احمد ظاھر سر به نيست شد؟ چرا توريالی نواز : اگر پاسخ سه پرسش باال را ميدانستيم، شايد ھرگز نميپرسيديم

به حمد نينواز را تيرباران کردند؟ چرا را به دار آويختند؟ چرا داوود اميد زندانی و سپس ناپديد گشت؟ چرا فضل ا

بنگيچه تاشقرغانی را پارچه پيکر بخت زمينه را زھر نوشاندند؟ چرا زندگی سرور سرخوش پايان دادند؟ چرا 

ند؟ چرا خون ھمايون رازبان و سليم سحاب را ريزاندند؟  چرا فيض منگل بدخشی، نياز منگل بدخشی و کردپارچه 

  ؟ را ستاندندن فرستادند؟  چرا زندگی خان قره باغی و ماستر فضل غنی زميزيرعزيز دروازی را به 

 از ميان مشتی که به ھستی نصرت پارسا پايان داد، ميگذرد و تنھا خداوند ميداند تا ی دنباله دارزنجيره اين چراھا

  .شودمباد ديباچه تاريخچه موسيقی سرزمين ما بيش ازين با خون نگاشته . کجا و تا چند خواھد رسيد

 و ھنرمند  ولی آيا زندگی را نيز ميتوان کشت؟ تا ھنر شگوفا باشد،ھنرستيزان و فرھنگ گريزان زندگان را ميکشند

  . زندگی نميميردپويا، 

وحيد قاسمی : شام امروز آمده ايم به ديدار سه ھنرمند، يک نويسنده و يک آشنای آوارهو با آرزو و اميدی اينچنين، 

اين پنج تن چگونه يکی شده . ھنگساز، پژوھشگر و وحيد قاسمی نامی از افعانستان در کاناداآوازخوان، نوازنده، آ

  اند؟

  

  آواز خوان وحيد قاسمی

 بايد از سوی موسيقيدانھا بررسی شوند، زيرا داوری شنونده در بھترين برآمد نيز زير چتر سيلقه خوانھا آوازگلوی

  . ی آواسنجی استوار نباشديا پسند می آيد و از کجا پيدا که بر ھنجارھا

شايد .  به زبان ميگردند و خواھندگانی دارندبان ز پس از سپری شدن دو سه دھه،وحيد قاسمیی از آھنگھای بسيار

  .چگونه پا گرفته و به پذيرش رسيده استبتوانيم دريابيم او   نيزشناسهبه کمک ھمين 

 و دارای مشخصات معياری برای برکشيدن نواھای گيرا آواز وحيد قاسمی گرم و "،به گفته استاد حفيظ هللا خيال

 را با کمال رشتهاو در خواندن آھنگھا چه به سبک جديد و چه به سبک قديم اصول قبول شده اين . کوتاه و بلند است

  ."ھنرمندی رعايت ميکند

 نامبرده با مسئوليت و . وحيد قاسمی در آواز خوانيش نيز متبلور ميشوديیعلميت موسيقيا "،کبير ھويداو به گفته 

 که يیگمکھا و مايکروتونھا. تسلط و آگاھی کامل ميخواند، چنانی که مومن متدين نمازش را با اخالص ميخواند

  ."قاسمی ھنگام اجرای آھنگھا با گلويش به کار ميبرد، کار ھر کس نيست و کار آدمھای غيرفنی ھرگز

  

  وحيد قاسمی نوازنده

در ھنر ش راز پيروزيبه گمان زياد، . خوردميشتر از ھر سازابزار ديگر با گيتار گره نام وحيد قاسمی بيشتر و پي

عمر سلطان، استاد محمد داشته ايم، مانند البته، پيش از او ھم گيتارنوازانی . استنوازندگی پايندگی ھمين پيوند 

 که چند پيراھن بيشتر از حسين آرمان، عزيز رسول، مقصود شکور، مصطفا اعتمادی، اعظم پرونتا و کسان ديگر

  . وحيد قاسمی کھنه کرده اند
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" کاپی"دست دوم و سوم و چندم و به بيان ساده تر ) استنساخ(گيتارپردازی مانند رونوشت در ادبيات وانگھی اگر 

ولی اگر . خواھد پژمرد" بازنوازی"، تاب چندانی نخواھد آورد و زود يا دير در بن بست پارچه ھای بيگانگان شود

  .فرينشی در کار باشد، گيتار بازوی ھنرمند خواھد شد، نه زيب و زيور شانه و کوله بارشآ

 را با پدرود به پرده ھا و درود به اکوردھا و يی و پا گذاشتن به باريکه نوگرايیوحيد قاسمی بريدن از بزرگراه آبا

 يیچھار گوشه افغانستان و سايه روشنھااو با مايه گرفتن از موسيقی ناب .  ھارمونيھا در روشنای گيتار آغاز کرد

  .از غزل ھندی و ترانه ايرانی، خيلی زود به خوديابی دست يافت

  

  وحيد قاسمی آھنگساز

 اگر آوازخوانی و نوازندگی ھنر باشند، آھنگسازی چه خواھد بود؟ ھنر برتر؟ گذشت سالھا و شايد دھه ھا آوازخوان

شگفت اينکه وحيد قاسمی پيش .  و آھنگ سازد دست يازديیموسيقيااب  نوازنده را کمک خواھد کرد به آفرينش نيا

   . ه استيروز آمداين کوره پاز آزمونھای بزرگ از 

آيا در سرزمين ما نام ديگری که در ميان ھفده و بيست سالگی . ميگويند او جوانترين آھنگساز افغانستان بوده است

  درخشيد؟آھنگ ساخته باشد، خواھد به شيوه يا ھمانند او 

آھنگ ساختن برای ديگران از سوی ھنرمندی که خود آوازخوان است و پذيرفتنی خويشتن آھنگ ساختن برای 

کوشش "باشد، روند دومی را ميتوان " جوشش خويش خواھانه"اگر روند نخست . نگاه ستودنیچندين باشد، از 

  . ھفته استزيرا در اين يکی بخشايش مھربانانه بيکرانگی ن. خواند" دگرخواھانه

ميشه در "، "اشکم ولی به پای عزيزان چکيده ام"، "دل آدم ميشه راز ھمه دلھا ره بدانه"ژرفپردازی در آھنگھای 

بايد به آنھا گوش فراداد . آشکار و نھان است... و " نشود فاش کسی آنچه ميان من و تست"، "باغ دو چشمايت بشينم

  : نمونه ھای زيرين درنگ فزونتر ميخواھند.دريافت تا پنھانيه ھا شان را – نه اينکه شنيد –

گزينش لحن آشنای ھمريشه با موسيقی . در مايه و نمايه موسيقی تلنگ ھراتی ساخته شده است" ھله نوروز آمد) "١

 چون دمبوره، سرنا، دف و رباب به آن ھوای يیبرگزارکنندگان جشن نوروز و نيز کاربرد سازابزارھا/ ھمسايگان

  .انه داده اندباستانگراي

نوای دلگرم کننده ھمدلی، . ته استيافبا ساخت و بافت آميزش موسيقی گوشه گوشه افغانستان رنگ " آشتی) "٢

  .ھمباوری و خوشبينی در سراسر اين آھنگ موج ميزند

وی بازيچه ھا و تند بادھا و از سجرنگ جرنگ  با يیاز سو) به آواز استاد مھوش" (آللو ای کودک افغان للو) "٣

و  غنودن کودک در آغوش مادر ،"يیالال" سازھای بازتاب دھنده ياریبه سانه ھای شبانگاھی  ف ھوایديگر با

  .را نقش ميبنددخواب خوش 

 برآمد بر ميله ھای زندان آغاز ميشود و گام به گام در دژخيم کوبيدن ابزار فلزی دستداشته ترنگاترنگبا " بھار) "۴

  .ابدييدنبال ميکی از راگھای اندوه آفرين 

کنونی افغانستان است از زبان تماشاچی خاموشی که رفتار ھمه مھره ھا را نبرد نشان بيانگر روزگار " شطرنج) "۵

  . ميبيند، بدون آنکه کاری از دستش برآيد

  .سروده سپيدی است به شيوه غزل با فرجام دگرگونه و سيگنالی" من در صدف تنھا با دانه باران) "۶

موسيقی ويژه و ناھمانند با  شاذ، در با داشتن وزن" سرو کار غلط سبقان در علم وعمل به فسانه زدنچه بود ) "٧

  .ه شده استدرآورد که در گذشته ھا بر بنياد سروده ھای بيدل ساخته ميشدند، يیآھنگھا
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سيقی افغانستان  پنج ضرب و ھمخوان با الگوھای پارينه موبافتدر " مطربا نرمک بزن تا روح باز آيد به تن) "٨

در آن را ميتوان ناب يگان نمونه  در موسيقی امروز سرزمين ما ناشناخته مانده، گرچهاين نمايه . ساخته شده است

  .يافت و بدخشان ستانسازھای ھزار

آھنگی از نيمه نخست دھه تھداب بر ") سا ری په"ھمنھاد " (سول ال ری"در سه پرده " ھمبستگی"ترانه ) " ٩

   . اين پارچه را چند چندان ساخته انديیرباب، دنبوره، دف و نای، زيبا. ه شده است پرداخت١٩٦٠

ھنرمندان جوانی چون شکيب عثمانی، قيس الفت، وحيد شريفی، نعمت حکيمزاده، " ھمبستگی"آھنگ نمايش در 

اروق ف) کورس (يیدر بخش ھماوا. حميرا عمر و غزل فرخاری در پرتو رھنمودھای وحيد قاسمی نقش دارند

 شريف الف نيز  ودرويش، کرام الدين، ويس ابراھيمی، ويس عندليب، خالد نصيری، خالد رحيمی، بھزاد فرخاری

  .خوش درخشيده اند

از دل تاريکی پديد " ھله ھله ھله"و فراخوان " پريشانيم: پاشانيم/ مستحکميم: با ھميم"با سرنامه کوتاه " ھمبستگی"

در جامه " سبز، سرخ، سياه"بازتاب چندين باره . افغانستان دنبال ميشودسه رنگ درفش درخشش می آيد و در 

ھنرمندانی که نمودارھای آزادگی درفش سرزمين شان را به تن دارند، و سپس موجه فشانی ھمان رنگھا بر سبزه 

  .باشندپيامش زاران پای بودای باميان ميتوانند نشاندھنده ژرفای 

انان از ميان دف تا ميالن ساقه نای و باھمی آنھا در کنار پرده ھای ھارمونيه و  جويینمادھای ديگر مانند راھپيما

  .دنتارھای گيتار که شايد پيشنھاد کننده نيمرخ ديگری از ھمبستگی و ھمخوانی اند، نيازی به کاوش بيشتر دار

ازه داری موسيقی ناب  در ميان انگشت شمار ھنرمندانی که در سه دھه گذشته به پاسداری و ت:ھمينجا بايد افزود

  .برخوردار استجايگاه بلندی از  ايستاده اند، وحيد قاسمی سختکوشانهی ستانھزار

بکر بودن و تازگی فضای کمپوزھای .  و تسلط دارديیوحيد قاسمی در چند بعد موسيقی توانا":  ميگويدکبير ھويدا

وحيد  کمپوزھای. وسيقی نمايان ميسازنداو ويژگيھای اصالت کارش را در چشم اھل ھنر و درک شنوندگان خوب م

  .  استه مند رھقاسمی از اصالت بر خوردار اند و نشان ميدھند که وی از علميت موسيقی ب

 را يیقاسمی اين تواناوحيد .  با ھم بياميزنديیيک آھنگ زمانی اصالت پيدا ميکند که علميت و زيبا: "او می افزايد

. او نوازنده شوقی نيست، در کارش تسلط علمی و تجربی دارد. به تکرار در آھنگھايش به اثبات رسانيده است

سی دی .  در تنظيم و نواختن موسيقی نشاندھنده فھم خوب و اساسی وی از موسيقی استاين ھنرمند زحمات

  ."سيقی استدر تنظيم و نواختن موی يک نمونه از کارھای بيشمار و" زمزمه باران"

از ) تو در چشم من ھمچو موجی" (موج"وقتی من يکی از آھنگھای خودم به اسم : "کبير ھويدا به ياد می آورد

ھای که در اين آھنگ عالوه کرده بود، راضيتر از آنم که يک ييفروغ فرخزاد را به آواز وحيد قاسمی شنيدم، با زيبا

اگر بخواھم آنچه را که در مورد اين ھنرمند برای . واز خوان باشدآھنگساز ميتواند با شنيدن آھنگش از گلوی يک آ

وحيد قاسمی يک ھنرمند آبرومند، با مسوليت، آگاه و توانا در : گفتن دارم، به طور خلص بيان کنم، چنين خواھم گفت

  ." ست بزرگ ابخشھای مختلف موسيقی است که موجوديتش غنيمتی

ھنگساز نميتواند، بدون در نظرداشت حنجره ھنرمند، به ذوق وسيلقه خود آ: "ميگويددر ھمين زمينه استاد خيال 

  واو قوت شعر. خوشبختانه وحيد قاسمی  اين اصول را در کمپوزھايش دقيق در نظرگرفته است. کمپوز نمايد

  ." کمپوز اصوالً مراعات مينمايد حنجره ھنرمند را در

  

  وحيد قاسمی پژوھشگر
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 Hermann Markusنويسندگانی چون . انستان کمتر به نوشت آمده استسرگذشت و سرنوشت موسيقی افغ

Pressl ،Lorraine Sakata ،Mark Slobin ،John Baily ؛ استاد اسدهللا شعور، استاد سرآھنگ، استاد

 سرمست، لطيف بابی، عبداللطيف ناصرعبدالوھاب مددی، استاد صديق قيام، استاد عنايت هللا شھرانی، دکتور 

 به يی کسان ديگر در اين راستا يادگارھای گرانبھاگشت شـماررالدين سلجوقی، عبدالحی تاشقرغانی، و اننص، پاکدل

  .جا گذاشته اند

افغانستان پرداخته و کناربا شيوه تازه تر به بررسی و پژوھش موسيقی گوشه  ٢٠١١ تا ٢٠٠١از وحيد قاسمی 

ک و پنج سال دوم را به گفتگوھای دامنه دار با او پنج سال نخست را به آمادگی و رويکردھای تيوري. است

 آواز به  ودھھا نوشته کارشناسانه در گستره ساز. ھنرمندان يا خانواده ھا، بازماندگان و آشنايان شان بخشيده است

  .رھاورد اين تکاپوی دنباله دار اند زبانھای فارسی و انگليسی

نازکيھای چند  – پاکوبی  و آھنگسازی تانوازندگی و  خوانیآواز از –ھای آن خم و پيچپژوھش در زمينه موسيقی و 

اگر پروژه .  به ھنر است– نه ھنرمندانه –آنچه از بايدھای شماره يک پنداشته ميشود، نگاه انديشورزانه . اليه دارد

ه بيان رويدست گرفته نشوند، ب) وابستگی زدايانه (disinterestھای پژوھشی در پرتو وفاداری و پابندی به شيوه 

 اگر شور نھان گرايش ذوقی به اين يا آن بخش ھنر از سوی پژوھشگری که خود دست اندرکار ھنر باشد، ،ديگر

  . راستين پديده ھا و روندھا باشندنمايانگر ارزش  نميتوانند بازتابھاپيشاپيش مھار نگردد، 

 آوردننامبرده از . دارد" ستگی زدايانهدلب/ وابستگی"با ھنرمندان از آغاز تا فرجام شيوه  وحيد قاسمی در گفتگو

 خويش را آسيب (Academic Honesty)پرسشھای يکسوگرايانه و سودھنده دوری ميگزيند تا راستکاری علمی 

  .ناپذير نگھداشته باشد

فرھنگی از بدخشان، بادغيس و ھرات برای بھبود آگاھی از آنچه تا کنون دست نيافته مانده / ھنریو يافتھای فاکتھا 

پرداختن به چند و چون نمونه ھای ساز و . گردآوری شده اند) کيفی(و سنجشی ) کمی(بودند، به دو گونه شمارشی 

  : آواز در جغرافيای ياد شده بر سنجه ھای زيرين استوار اند

  ھوای درونی آھنگ، پيام، احساس، عاطفه، سوز، سوگ، سور، نيايش:   مايه-

  ، تک يا چند نوازیيی، تون، تک يا چند آواساختار، بافت ساز و آواز:   نمايه-

  ) فولکلور(ی مردموام گرفته، ، خودساخته، يیچگونگی پيدا:   ريشه-

  روزگارسنجی، دگرديسی با پيمايش دھه ھا، نسل ھا، :   پيشينه-

  ...جا افتاده، فراموش شده، بالنده، ميرنده، و :   سرشت-

و " موسيقی اصيل ھرات و بادغيس"و " قی اصيل بدخشانموسي "پژوھشیھای  که از نگارش رساله يیتا جا

  : در يکايک نمونه ھا امانتدارانه پاسداری شده اندشگردھای زيرينبرمی آيد، ديداری / کستھای شنيداری

-  Scanning) به بنيانھا و زمينه ھاگسترده جستجوگريھای آغازين با نگاه ): يیديد پو 

-  Screening) زينشی و جاسازی ھنجارمندانه يافته ھا برخورد گ): يیگزين جو  

-  Filtering) ناب يابی از ميان يافته ھای گزينشی و بررسی آنھا ): يیگزيده گرا  

، بلکه در کردار "يادداشت بردار"با ھنرمندان نه در نقش پرسنده آرام و داد و ستد وحيد قاسمی در جريان 

  .دھا را ژرفای بيشتر بخشد تا گفت و شنوچالش انگيز چھره مينماياندژوھشگر پ

، وحيد قاسمی از "نواخته نشده  استمن اين آھنگ را خودم ساخته ام و پيش از : "آنجا که آوازخوانی ميگويد

پس از آنکه آوازخوان نام و . شاگردی، چگونگی فراگيری موسيقی  و نام استادش ميپرسد/ روزگار نوآموزی
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و نيز از سالمندان " استاد"پرسنده از خانواده، نزديکان و بازماندگان را بازميگويد، " استاد"سالھای کارکردھای 

يا به درستترين ) باره بررسيھای چند ( double/ triple checkبا تا ھمزادگاھش خواھان آگاھی بيشتر ميشود 

 .ابدييپاسخ دست منزديکترين  

  

  وحيد قاسمی درون خانواده

ی ھر زن، مردی کمين گرفته می ھر مرد، زنی ايستاده و در پشت ناکادر پشت پيروز"بر بنياد ھمان گفته نغز که 

نامی که در نقش پشتيبان کارکردھای اين .  از پشتوانه سترگی بھره مند استوحيد قاسمی، چنان مينمايد که "است

دازنده ھر  فراھم سازنده ھر زمينه، راه ان،اين بانوی با شکيب و شھامت. ھنرمند نستوه ميدرخشد، کارينا جان است

  .ھنگام، و آرنده ھر گونه آرامشی که ھمسر ھنرمندش نياز داشته، بوده است

دلنشين  کارينا جان نميبود، آيا دريابنده، گيرنده يا شنونده اينھمه آھنگھا و رامشگريھای شيوا و – خدانخواسته –اگر 

  ميبوديم؟

 موسيقی چگونه آدمی جھانوحيد قاسمی برون از . گاه مردم ميخواھند از زندگی و روزگار ھنرمندان بيشتر بدانند

تر خواھد بھ. چه، او را از نزديک نميشناسد. است؟ با دريغ، سياه سنگ نميتواند پاسخگوی خوب اين پرسش باشد

  .تر دارند، روشنی اندازندزيادبود، دوستان و ھمکارانی که از رفتار و کردارش آگاھی 

  

  اــآويزه ھ

و از سوی خودش ، از سوی پدر و پدربزرگ با موسيقی پارينه: ا دو نسل ھمپيوند استوحيد قاسمی از دو سو ب) ١

   نوجوانان و کودکان ،با جوانان

 شانزده ترانه پرآوازه کودکان افغانستان با گزينهکه به پشتکار اين ھنرمند فراھم آمده، " قوقوقو، برگ چنار"گزينه 

 و نگاره ھای رنگين (Music Notation)نگاری _سازنشانه ھای ، هھر برگ با نوشت .ستسی دی آھنگھا

ثبت و اجرا  به فارسـی، پشـتو، ھزاری و ازبيکی از سوی کودکان و نوجوانان ترانه ھا. کودکان آراسته شده است

 نواخته شده تا بتوان آنھا (Instrumental)" ساز بدون آواز"در نيمه دوم سی دی، ھر ترانه به شيوه . گرديده اند

  . درگانه تمرين و ثبت کرا جدا

، "بارانه ھا و بھارانه ھای بدون راھی"برای آگاھی بيشتر از کار و زندگی وحيد قاسمی ميتوان روآورد به ) ٢

نشود فاش کسی آنچه ميان "و " يادگار ماندگار: ھمبستگی"، "باز ھم برگ چنار"، "برگھای گمشده و بازيافته چنار"

  "من و تست

  

www.farda.org/articles/10_updates/100200/poem_s_siasang2.htm 

www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_47/Dr.Siasang_QuQuQu.html 

www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_52/Dr.Siasang_Bargechnar.html 

www.farda.org/articles/10_updates/100300/wahid_qasimi/poem_nil_totia.htm 

www.farda.org/articles/10_updates/100300/wahid_qasimi/poem_s_siasang.htm 

  

   شنيدن چند آھنگ ياد شده ميتوان روآورد بهبرای ديدن يا) ٣
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www.youtube.com/watch?v=8FVInEt0tpI 

www.youtube.com/watch?v=Cb2UeSmV6z4&feature=related 

www.farda.org/articles/07_updates/071100/tarana waheed qasemi.wmv 

  

٤ (Lorraine Sakata ر را در به آواز غالم حيد" ھمبستگی" موسيقی افغانستان زيرساخت آھنگ نامور پژوھشگر

آی ": چنين اند سرودآن پاره ھای  . ريکارد کرده بود١٩٦٧ يا ١٩٦٦در ) ارزگان/ دايکندی(روستای سنگچيلک 

در / مثلش به کل عالم گل پيرھن نديدم/ آی دندان ده وقت خندان ّدر سفيد روشن/ زلفين حلقه حلقه با دور روی دلبر

چمشمش دو چشم آھو، من در ختن / و ايران، من در چمن نديدمدر روم و بلخ / ملک چين و ماچين، در تاشکن نديدم

  " از ديدن جمالش دل در کباب فتاده/ نديدم
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  کانادا

  ٢٠١١ھفدھم نوامبر 

  

  :يادداشت

ه خاطر ارسال نوشتۀ  ان دریضمن تشکر از متصديان کاروان شعر ب رو زب ام آشنای قلم سندۀ ن ای فارسی -نوي  آق

ه " سياه سنگ" ه عالوۀ آن ک شان، ب ا اي ن از دوستان ب ال تماس يک ت ه دنب ه ب سنده ک ان از شخص نوي راز امتن و اب

الباويش را موافقت خ ستان آزاد" نشر مطلب در پورت ستان-افغان تن "  آزاد افغان وده م ول زحمت نم تند، قب راز داش اب

ستند، کامل آن سخنرانی را  تادندبا اصالحاتی که خود الزم می دان ز فرس دم می ني ر مق شان از صميم قلب خي ه اي ، ب

  .گوئيم

ساعد " نگسياه س"ست که از آقای ااز آن جائی که اين نخستين مطلبی ه م اھنوز زمين د و ت شار می ياب ال انت در پورت

اب  ا در ب شده است ت دون ن ان را ب اب ش تۀ جن ه نوش ائيم، در نتيج ادل نظر نم شان تب ا اي ال ب تاری پورت يوۀ ويراس ش

اير مطالب. ويراستاری نشر نموديم ابيم، اجازه اميد در آينده بتوانيم با تفاھم متقابل به مانند س ا مطالب را بي د از  ت بع

  .ويراستاری ھای الزم به نشر برسانيم

 AA-AAادارۀ پورتال


