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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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 Satire  طنز

  
  مشرفعلی 

٠١.٠٣.٠٩  
  

  شعر وروند تكاملي آنكاروان 
  

فر س بيايد در م می تواند به کمکطراریضتم دوست مشفقی که در حاالت بد وابا آنکه می دانس" ٢٨.٠٢.٠٩"شام ديروز 

دم"کاروان شعر "ۀجلسشانزدھمين قصد شرکت در  به يک دل را صد دل نموده، ،است روز . عازم آدرس داده شده گردي

ه رگزار  ب. نبود بين انبار کاهزا بی درد سر تر از يافتن دانه ای سوزن ق کنفرانستااآدرس يافتن بد نبينيد،  م ک دگان ھ کنن

ا دد تمام حضار ھمان ھائی اند که باگويا انتظار آدم تازه واردی را نداشتند و فکر می کردن نيده وي ا شعر ش  رُرھا در آنج

اختمانجاند تازه واردی را کمک شود، در منشانه ای که بتوسفته اند، ھيچ گونه عالمت ويا  د، موع س وده بودن  نصب ننم

  .جويان سرانجام خود را به محل جلسه رسانيدمپرسان و، به ھر صورت 

نج . به محل جلسه ازدو بابت باعث شادمامی وسرورم گرديدرسيدن  ق سر ساعت پ ا دقي ام سرگردانی ھ يکی اينکه با تم

اھش می داددوست ديرينه ام، خطر حمالت اح" عاکفی"پشت درب اتاق رسيده بودم وديگر آنکه ديدن آقای  الی را ک  .تم

وده ه خواننده عزيزيکه گزارش اول اين قلم را نخوانده باشد شايد از خود بپرسد که دليل ترس وھراس من چه ب ه اينھم  ک

ته وعرض چنين خوانندگانی بايد برسانم که بعد از شرکت در جه ب. از آن ياد می نمايم ی مختصر گزارشی نوش سۀ قبل  ل

سانی گزارش در. تقديم پورتال نمودم دُچ"يکی دو ًکه تقريبا لحن طنز گونۀ را داشت، اينجا و آنجا کس ويا ک  آھسته "کُن

م را " انتقاد اسلحه "من از آن بود که مبادا آن کس ويا کسان اسلحۀ انتقاد را به رس  ت.شده بودگرفته  ن قل وده، اي ديل نم تب

ازند" جوانمرگ" سالگی ۶٠در سن  دفون س دوارم  ا.نموده آرزوھايم را در دلم م ه ترسو مي م ب دی حک ين طرز دي از چن

دبودن من نکنيد ه اي رس ، اگر ھم چنان حکمی را صادر نمائيد زياد به خطا نرفت ه ت ان است ک ام شجاعت من ھم  چه تم

  .ا بروز نداده کتمان نمايم، ورنه ترس را به مانند ھر کس ديگری می شناسمخودر

ودهيشان  ا.که در جمع چند دوست ديگر می درخشيدند، قوت قلب بيشتر يافتم" عاکفی"دن آقای ھمه حال با ديبه   لطف نم

ا " عاکفی"قای آحضار اطراف وشبختانه  خ.اين قلم را نيز معرفی نمودند ھمه از فرھنگ باالئی برخوردار بوده با آنکه ب

ا ارش افتادند، نتنھا صدا بلند نک به ياد آن گز"مشرف"شنيدن نام  د، بلکه ب ردند وانتقاد را با دشنام ھای زير نافی نياميختن

ستان آزاد "صميميت با من برخورد نموده واز پورتال  ه " ستانافغان آزاد –افغان ه گرفت ا عالق ه تحرک فرھنگی آنھ ه ب ک

  . نيز ابراز امتنان نمودندينمايد،مگزارش نشست آنھا را در سرتاسر جھان پخش 

  :اما در مورد جلسهو 
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ه باشم مگر وسواس وقت شناسی از يکجلسۀ قبلی به من اين درس را داده بود تا نبھرچند  د وقت معين اد در قي د زي  اي

نج در نتظر گذاشتن از طرف ديگرمديگران را  اجتناب از فساد تربيتیو طرف ، بازھم کار خودش را نموده سر ساعت پ

دم ا مگر . آن جا حاضر ش د دارسفتأب ا کلي ۀ سخن" حت ه را عقب در " کعب ده ھم ر از ديگران آم ز يک ساعت ديرت ني

ا  آخوشبختیجای . گذاشت و نخواست ت يچ کسی عف دن از ھ ر آم يده نن که ايشان بابت دي سانی نمک پاش م ک ر زخ د ب کن

  .را مراعات کردن  نزاکتاين می گويند نکته سنجی وبه . باشد

ام آغاز يافت۴٠و ۶خير يعنی دقيق به ساعت أ دقيقه ت١٠٠بعد از سه لج الی، برخورد ام هب.  ش ی ، نظم ع سۀ قبل د جل نن

رنتو  می رسانيد که با فرھنگيان جامعه افغانی مقيم تو از دوره ایبه ھر بينند دبانهؤی صميمانه، لبان متبسم ، کلمات مھا

تان مگر . سر وکار دارد ما دوس م تذکريست در بقبل از آغاز گزارش بايد يک نکتۀ ديگر را نيز خدمت ش ارم  وآن ھ نگ

  :مورد اين قلم

وده  ی که افغانھا در آنجا جمع شده باشد، من در تمام عمر يکی از افراد عادی وبدون کدام فوقيک اجتماع در  ادگی ب الع

ولی متوسط،قد دارای  . ھستمو سان معم ا ان ارد ھ ا وملي د مليونھ ه مانن مايل عادی ب  وزن متوسط، لباس عادی، شکل وش

   .يمئدر آن زيست می نماکه کشور ما وکرۀ خاکی 

اھم قدی دارم که چشم ھا را به طرف خود خيره سازد ونه نه  دام وي ان ان رۀ برخوردار ھستماز چن ا از ک،  چھ ه چشم ھ

ه   .کشاندبروی تحسين ويا تعجب بدان سو  م بدبختان اس پوشيدن ھ ستدرمن ذوق لب در عادي ورد ھمانق ه ھيچگاھی م  ک

ه خود معطوف وچون  .توجه قرار نگرفته بودم ا انظار را ب خالف برخی ھا که آگاھانه دير تر داخل مجلس می شوند ت

ا ته ام ، در تم سه در آن حضور داش شه از اول جل سازند، ھمي الس ب ودم م مج دم و وج رع ه  کمت رار گرفت ه ق ورد توج م

وم يک سالم عليک ًاگر احيانا غريبه ای ھم با من سالم.است ه صورت عم ود ب د"رُقُچ" می نم دل می ش ا ردو ب ين م   ب

  :در اين جلسهمگر 

ر"خانم وقتی  م را شرمنده "فاطمه اخت ن قل الم اي ين ک ود، در اول ه سخن آغاز نم سه ب ده جل ده واداره کنن ه گردانن ه مثاب  ب

عالم ا طرز کار شان واردبررا ) أخيردر افتتاح جلسهت(زھم عين انتقاد را ، باساخته ضمن پذيرش انتقادم از جلسه گذشته

  .داشت

تند سالم ھایبرخی از افراد ديگر نيز عالوۀ بر خورد محترمانۀ ايشانبه  راز الزم . چسپی با من داش ه خاطر احت است ب

ردانم" ُرقُچ"قسمت ھا ع آن سالم وا گم کردن، از مجماز خودر ال برگ آنچه واضح چه . آنرا برای خود وبقيه را به پورت

ر  ه خب ه ب ده ک ر از آن گردي ناخته ت ال ش بود خالف تصور برخی ھا در جريان اين دو گزارش يعنی حدود سه ماه ، پورت

  .بی توجھی صورت گيرد)  متصديان پورتال مقام خود ساخته ام را ياد آوری نمودم اجازههبازھم ب( نگارش 

سبک کارشان معلوم می شد که در آن زمينه از تجربۀ کافی برخوردار از . آغاز نمود" فاطمه اختر"جلسه را خانمنوشتم 

  .ستندھ

 تن ديگر از شعرای مقيم بزرگ شھر تورنتو نيز در جلسه اشعار خويش را قراأت ٢٢" اختر"مجموع به عالوۀ خانم در 

  . شان را دکلمه نمودندنموده و يا پارچه ھای انتخابی

ودمنظور تقديم به " اختر"کسيکه از طرف خانم اولين  ر احساس پارچه شعری که سروده ب ، دعوت شد شاعر جوان وپ

ای  شور آق ي"ک ود"زیرنورش ا ب ه ب رين فرديک س و آخ ان مجل ای ش عر زيب ه ش راأت پارچ شيدند آق ق ه بخ ای  را خاتم

ا کات  ن. د بو"للندری" سه ب یمبرجسته ای که دراين شب شعر در مقاي ۀ قبل اد آوری رتب دا در خور ي ا می ، ن د اينھ توانن

  :باشند
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ايد .  فيصد بار قبل نيز نمی رسيد۴٠تأسف تعداد شرکت کننده به  با – ١ سه را ش ن جل ه ، اي ين زاوي ط از ھم وان فق  ردبت

  .مقايسه با جلسه قبلی يک گام به عقب دانست

ز بر تمام مجلس حاکم بود واکثر شعرا در آسم" سياست زدائی" قبلی که سياست ۀ خالف جلس-٢ راق ھای تي ا ب ان ھفتم ب

شور می نمودند ريق پرواز خيال طی طلندبگام و  اين جلسه از ھمان آغاز با پارچه شعر زيبای شاعر جوان وبلند ھمت ک

رسمت وسوی د" نور شيرزی"آقای  د ب ا تاکي روی ا"يگری به خود گرفته ، ب ه ني اء ب ه قلب " خودتک سياست "سياست ب

ی ا"زدائ تن پيک شانه گرف ای) . ١( خويش را ن ه شعر زيب ال پارچ ه دنب يرزی "ب ه " ش ای حضار بدرق ا کف زدنھ ه ب ک

ای قرار گرفته نويسنده ، شاعر وھنر مند با سابقه کشور پشت ستيژ" عبدهللا نوابی"گرديد، آقای استاد   سه قطعه شعر زيب

ان اوج از ديگبيشترشان را تقديم حضار مجلس نمودند که ھر يک  سه را در ھم ری مورد استقبال قرار گرفته، فضای جل

  )٢(.قبلی نگھداشت

ام دوس" عاکفی"فرد آقای سومين  ه از تم رار گرفت ضمن يگ گل تيژ ق ر از بود که وقتی پشت س ه کمت  حوت ٢۴تان ک

ه شعار " شير آھنگر" ه آقایک دوپاچه شعر بسيار زيبا را  وری می نمايندآھرات ياد  ا ب ل سروده ويکی از آنھ الھا قب س

ود) ٣(مبارزاتی مردم مبدل گشته بود ه با چنان تون وآھنگی تقديم حضار نم ر دستی می توانست از کف زدن ب ه کمت  ک

راز را ھر . اری نمايددمثابه ابراز تأئيد وتشويق خود ين ف د وھم ه ياب ا ادام ين مبن ر ھم تم خود ب ا خ ست ت ل نتوان چند محف

اھد  ز ش دی را ني ه در ذات خود از ارزش خاصی برخوردار نگھدارد، با آنھم  به مقطع ھا می شد فراز ھای جدي ود ک ب

د،"  وقادیالسالمدعب"آقای شاعرخود بودبه صورت مثال دوپارچه شعری که به وسيلۀ   به زبانھای پشتو ودری خوانده ش

اريزاده"انم خ به وسيله دخترشان "ضياءقاريزاده"پارچه شعر زيبا از شاعر فقيد کشور آقای تقديم  روين ق ان "پ م چن  وھ

ود ھ) ۴( .. . آقايان فقيری ، بختياری، سيد مختار دريا، ھستی و  املی ب ه تک تند ک راز ھای خاص خود شان را داش مه ف

  .يسه با دفعۀ قبلا مقآشکار درمثبت و 

، آنھم به علت سياسی شدن "کاروان شعر"از " مير حسين مھدوی"آقای اديب ، شاعر و نقاد بر جستۀ کشور استعفای -٣

دوی"به مثابه اداره کننده جلسه اين حرکت آقای " اختر"د خانم چنھر ". کاروان"لحن اشعار وموضع گيری ھای  را " مھ

ادی می تحملی که ساير شرکت کنندگانخونسردی و غافلگير کننده ناميد، مگر  د زي  در قبال آن از خود نشان دادند، تا ح

تند اف ه نخواس ه باشد ک وعی از آن تواند دال بر آن باشد ، که بحث ھای زيادی بايد در قفا صورت گرفت د من ن رادی مانن

" کاروان شعر"است ميد  ا.به اختالفات را می رساندسالم اين امر نيز فرھنگ باالی بر خورد خود . اطالع حاصل نمايند

  .را جبران نمايد" دویھم" قای آبتواند فقدان 

ادگی خزي ه عد– ۴ ال  آغاز ھمکاری هويش را بادی از آن شعرا آم ا پورت ستان آزاد " ب ستان  آزاد –افغان اعالم " افغان

ديم آن داشته ه تق ق ب ده موف د است در آين ه امي د، ک ديم نمودن ز تق ه ھای کالم شان را ني وده نمون ، برخی از آنھا لطف نم

  .ميدبگرپورتال خدمت خوانندگان ارجمند 

د بود  گامی ز لحاظ محتوا شکوه وازدحام دفعۀ قبل را نداشت مگر اذشتهگکليت خود ھر چند محفل شب در  به جلو که باي

  .به برگزار کنندگان آن تبريک گفت
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  :ھاپاورقی 

م شعری يش شعار خواکه " نور شيرزی"ف مند کشور آقای عر جوان وھدپارچه شعر زيبای شا) ١( ا اس " اباسين"را ب

ره اين . امضاء می نمايد ه از طرف جي ه ای ک اد طلبان پارچه شعر را شاعر به مناسبت مبارزه عليه وابستگی وروان انقي

ردم داده  ه خورد م ا خوخواران استعمار ھمه روزه ب ا م ه گوي اختن وادارمی شود ک رای س ستيم وب زی ني دگی ۀد چي  زن

   : تقديم خواھيم داشت زيادیمطالب "اباسين" در آينده از آقای ،، سروده است  ضرورت داريم"قيمی"خويش به 

  

  زړه وينه د سترګو اوشکی  د

  

  د سترګو اوشکی  د زړه وينه می د زما د شعر الھا م جوړوی

  چی زما د ی

  ا ن جوړویپ می نشی چی ستا و را ن کور به جاګوما ن

  

  ن جوړویدانسانانودرناوی دکږو خلکو نه انسا

  ته ال به تمه يی چی ملک به دی الما ن جوړوی

  له وخوږيږه او جوړيی کړهپبه خ

  

  داسی حاالت شو چی ما ران د بادوګرو نه ما ران جوړوی

  با ور به وکړی ؟

  ا کستان جوړویپچی بودا به 

  کله نهڅکله نه     ھيڅھي

  

  :قديم خواھم نمودتصورت کامل آنرا در روز ھای آينده  که "نوابی"ارچه شعر زيبای آقای پقسمتی از  )٢(

  

  دشمن؟چرا 

  يمــــکه تاجک وپشتون نباشبيا 

  يمـــشمشير قتل وخون نباشپی 

  م ھردوــــاکيخآبيم ويک زيک 

  با ھمديگر ھمگون نباشيمچرا 

  يمــکه تاجک وپشتون نباشبيا 
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در ٢۴را که به مناسبت " آھنگر"شعر آقای ) ٣( دگان گرانق ديم خوانن ده تق ا در روز ھای آين ً حوت ھرات سروده اند حتم

ال  ستان آزاد"پورت ستان-افغان ی را"  آزاد افغان ه بيت ان س ود، اينک ھم واھيم نم ه خ ی آورم ک ا م عار  در اينج ت ش حيثي

  . بی مانندی دکلمه گرديده طرزب "عاکفی"مبارزاتی را به خود گرفته وروز گذشته به وسيلۀ آقای

  

  آژير

  ه  غرق  رود بار خون شويدـــــھا از ملک ما بيرون شويد          ورنسرو" 

  و ميھن شمشيرھا است" شير"ت         مھد ــــاين  بخارا  نيست خاک  آريا

  "   کاين وطن چون النۀ زنبورھا است روبه چکسلواک و ويتنام و حبش     

  

بعد . اين قلم را بپذيرندمعذرت تذکار نيافته ، نام ايشان ، ميدوام  ساير شعرای محترمی که به علت اجتناب از اشتباه ا) ۴(

   . تصحيح خواھم نموداراز تماس مجدد با گردانندگان آن جلسه اين گزارش 

 


