
     

عـبور لحـظه ها                           جلد  اول                             كبير توخي                                                                                                  

  

1 

  

  

  

  : تذكر يك 
   

مي    بي هيچ  حجب و حيا و  اكنون همبودم گفته -  به تكرار -   ، در گذشته ها من

به  را "  سروده" كلمة زماني كه .    و نه سرورده هايم را  شعر ناميده امم كه نه شاعرگويم

 ابداً -  كه تداعي كنندة شعر به مفهوم  علمي آن است -  آن  به بار شعريكار مي برم 

 نه از شعر كالسيك  چيز  شعر نو  و ازدرستي آگاهم  كه نهه نمي انديشم  ؛ زيرا كه ب

  .    اين واقعيتي است كه به آن معترفم. نمي دانمزيادي

 بازتاب واقعيت ها و حقايق  ،شيده  جانبخيمواژه هائي كه به  بند بند سروده ها

 و سوسيال امپرياليزم  استثمار جامعة طبقاتي و زير سيطرة  ارتجاع ، در- برخاسته از آن

  .حساس و بيدارم را به واكنش واميدارد وجدان است كهبوده  –امپرياليزم 

 از  ردر واقعت ام ،داده ام قرار  مخاطب  »بر كتيبه اي سپر« در سرودة  كه   رافردي  

 از بخش ) شناخت منطقي(فهم رسا و علمي   در خور ستايش درسرودن شعر وتوانمندي

    . مي باشد؛ برخوردار استبخش پيكره هائي كه در ساختمان شعر دخيل 

پارچه اي از اشعار نقد گونه  كه در  »بر كتيبه اي سپر« در سرودة  [ مخاطبم همتاي

  هر دواتفاقاً . است) رضا براهني  (  تنها ،يراندر ا] لقب داده"  بيابانگرد" خود رااش

 ؛ مگر  از زمرة با فهم ترين ها اند ، هكذا ادبيات از لحاظ تاريخي ادبياتزه در حوشخصيت

 و)  ايران افغانستان و(  كشور هايشان يعني خدمت به توده هاي مظلوم؛ از منظر سياسي

  پركاهبه وزن ، وزن و جاذبه هر دو ليزم ارتجاع و امپريا طبقات حاكمه ،ايستادگي در برابر

    !برادران تني اند  باهم  تو گويي هر دو. است

به جواب سال ها پيش  كه را» بر كتيبه اي سپر« سرودة   كه اين نخستين باري است

به دست   اولين بار  برايهم اكنون شكل گرفته بود ؛  "بيابانگر" نقد نهفته در متن اشعار

  .مي سپارم  نشر

   

  13  2013/ فبروري/  28  " آزاد افغانستان– افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 
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  ]12[        بر كتيبه اي سپر

  

  اي لهـيده در زير تگرگ  طعن

  كه با رِشمه اي ريشخند

  ونگي فصل سپاس و التماس از دشمن، آةبر دار ياد وار

  ين كه،  ـبب

  در لشاب سرد و نامواج مصراع هايت

  چه آهنگ هاي مجوف و منقوش

  بسان ارتسام، 

   نقش بسته)1( "حله"ران شهر ـدر جدول جادوگ

  ذبـِوتو، بيهوده در فراخناي ك

  يوه ات راـواژگان ل

  ردـ و دوره گ" موجودات سيال"بر صحايف 

    چون نشست كودكان مهجور دهات حقارت_

  _ " اسپكان چوبين"برگردونه اي 

  .   يابر مدار آوازه كشيده 

               ❋❋❋❋ ❋❋❋❋   

  

  

  

  مردي ز باد حادثه بنشست

  مردي چو برق حادثه برخاست

  آن ، ننگ را گـزيد وسپر ساخت

  وين ، نام را ،  بدون سپر خواست

  احمد شاملو
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  وــهمگان دانند كه ت

  "يزـهول انگ" آن ترساز 

  ته در نامتـ خفكهننگ  ديو

  از انكسار و نفرت و خشم

 ش،ـري خويـمق الوك حس فطـدر ع

   .يارده ـآماس ك

  شرنگ هـبوط در برهـوت 

   در تـه، تـضحـو انحطاط مف

  .تـيز در كامـخـ، تا رست باد

                  ❋❋❋❋❋❋❋❋    
  !شاعر پياله به دست ميكـده هاي ويران

   ياد هاي زخمي اتةكه از پشتوار

   كه يكتا عطف متعالي بود(

  )بر دو كتف صلـيب هويت مردمي ات 

  ،در رنجي

  چرا در ســلولســتان سـنگي

  ال، گـشودندش درطـكه مهاجمان مو

  مت بلــند نيــزه راكـشيدي قا

  ظــيمـبه الم تع

  رـبه ســپـو نبشتي بر كـتي

  يمـلـصد مصراع تس

   !... آن دخمه ئي ات ازاز براي رهـــا

  ❋❋❋❋❋❋❋❋   

  ! به ياد آر 

  برد راـظه هاي نـ لحبور ِ تـندِـبه ياد آر، آن ع

  ين بال هاي مرگـبار دشـمن ـكه آهن

   _ حتي _مشبك مي نمودند

  تصوير طفالن را

  قاب پنجره هادر 
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  با چنگال و منقار آتـشــبارشان

   شان  دخــمـة از يرهــيدكه و تـــو، 

  چه بي تفاوت،

  چه بي محابا،

   بودي بسوي تنگـبار مهاجـميدر تكاپوي ره

   !يئكـه رسيدي ؛ اما به رســوا

  و اكـنون

  چون سايه هاي مرمـوز

  يـويـره مي پ

  )2 ("ردمـاور مــوچه هاي بكـ " بسمت ِ 

 !  هان 

  نه راه ست، نه روزن

   افروزانـند" شعله "گـرست، پاسبانانش، ا

                ❋❋❋❋❋❋❋❋  
  !"بيابانگرد  " سرسام ِ

  .برگـرد به بيابان 

  چـركــينة عقرب زرد عقد

   آسـتــيناستوانةبيرون كـن از 

   ؛بنه به فالخـن تسكــين

  مگـر ، بر اوجها باز نخواهي گـشت

  دشت  نـفـاي فرود آمده بر ع

  !ت بادـننگ

     ❇❇❇❇        ❇❇❇❇       ❇❇❇❇  
   .  سرود شد)1998اپريل- 1377در ماه حمل ( " بر كتيبه اي سپر" :-]12[■■■■

فرهنگ محمد (»  شهري بود در  عراق ميان كوفه و بغداد، در ساحل رود فرات«  ، " حـلـه "   - 1

 سـحر و جـادو و جادوگـري  در ناحيه بابل موقعيت داشت" كــوفـه " مانند " حله "« ؛  )معين

  ).فرهنگ دهخدا ( » . در هر دو شهرك رنگ و رونقي خاصي داشت 

  .آزرم .   از م" پيشواز"  شعر-2

  


