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  افغانني توامارکي ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ اگست ٣١

  

  ديني نب"آزادافغانستان-آزاد افغانستان" ني وزپورتال نکيازع ران  مۀنوشت و شعر

  

  من حاصل وه،يــ مني سالھا ابُود

   درآب وگل منختهــي آمنھگدارم،

   شعرمیناي وممانهي پی خالنــينب

   دل منميوۀ اشعارم بُودسالھا که

   ترازوی وبسنگيشاعرب

  

تادکي کالسی داشته باشم شاعرھاتوجه دغربي رابخوانم وبرشعرسپیئماي اشعارنکه ني قبل ازامن  ه اس   عصرمن ک

ده رهي وغی اعتمادیاي گو،لي خلميھاابر ،یليخل ، داندروني سپاهي سلي جمال واسماعقي وشاتابيب  ھمه درآن عصر زن

دا دکيشعرکالس انصمتخص نھايبودن ش.  بودن اه ديجم سقال فیابي چ دضي پسراب ان م رادرعلم خ هرمعارفي هللا ب   ک

تند دوست نزدتابي استادبۀ خانی پھلونيمورأدرکارته م ه داش دگي خان درم بودن در  منیروز .  پ ه خان وپ اي بۀب  بت

ه جمش.ميدي که درعقب دروازه رسیوقت بود ادي برف زميرفت درم گفت ک تادۀدھم درخاني پ ابيب  اس تمت ن گف  : است م

ابيبۀ  شعله درخانخان دي جمشمي که کاکای دانیپدرازچه م ه بزرگ؟استصاحب  ت ااز  ري کفش غني ای گفت ب  یپ

  . امدهي ند، برف نقس بستهیبررو  کهی کفشنيگرچني کس دی من درپا،ديجمش

ددليب و  نشسته بودیرصندلي درزشعله دخاني جمشميداخل خانه شد  دروازه رابازکردندکهيوقت  یصندل سر  چاپ ھن

ده ه  من زدی بررویلي شعله آھسته باسدخاني جمشی پرسازاحوال بعد استندخودبرخ یازجا  واستادديجمش بازبود باخن

ه شعرکالسیئ گویم  نه شعرنویار دی سرکشندجنوني گوی ومخوانند یکفرشعرم راو ت:گفت  وآھنگ اميتنھاپ کي ن

تان.ی سازی متايباوري را زهي وقاففي وگاه گاه ردیري گیرامدنظرم تاده ب  دوس دبارھايگو یم شمول اس ران ش ي ب

  :ادامه داده گفت.  درسنگني آھنخي نرودممي کردهيتوص

م اآنھ، دياسپي  ویئ گوی میئماي واگرشعرنیريمدنظربگرا  شعرنيدقواني بایئ گوی شعرمکيشعرکالس  اگردرقالب  ھ

  . من سکوت بودم.یري مدنظربگرا دي وسپیئمايشعرن نيقوان ديبا  دارندنيازخودقوان
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تاد بدي دست باالداشت جمشاتيدرشعروادب پدرکه عله واس ابي ش رازمن مت درمن رابھت ناختندی پ تاد  ش عله اس ده  ش خن

  ؟ کندیپنھان م  کندازشمایم  نوشتهکه را یشعار ا"یازمر" کهيآقاصاحب مثل: ه ادامه دادکرد

شفي ز: گفتیشوخه به  کردپدرخنده صادفه  باتيادترک اده،شکل ت اق افت هي بگذار اتف اھمدک رودشي روش پني ب  اي  ب

تبدرميگ صرف ونحو برشالقيز  راویکردم  من کوشش.  کندتيخود وفکرخودراتثب يا ھم و  شودخسته  هيقاف  ودس

د که تن به بزنم في رۀوزوالن دان عروض دھ تم سرانجام ديشبخن وشش من سود کزن ا اي گذاش ه سنگ  اسپیپ ش ب

  .برسد  منزل مرادشابهيدبخور

اا دبخت ازخوردنيب ه ی وقتی ب افظ،  شعرموالنا،ک عدليب ح دي را مید وس ن اتيدرھرب خوان وانني م ه ق  ني رامتوج

ود من نی پھلواو خواندم ی رامینجو گی نظامی کردم روزی میشعر ه ب شسته ب وانیتيب اه ق ه ازنگ  ني سرخوردم ک

  . شدی مدهي وزن درآن دیکم یشعر

وانھای  مختلف  درقالب یشکل ھاه  باربنيچند تم،  شعرنيمختلف ق الم شعرآن را گذاش شدازقالب یخشت س   بدرن

سستين گفت پدرشعردرست  که کوچک بودی باوجود"یازمر" تم دراشعارب  یم دهي وزن دیکمء ازشعرای اري گف

  . استمعمول امر کي نيا  شودی نمدهيفھم تادقت نشود شود

وع کمني ایول ا عی ن داردبي ھ ايز  ن ا  شعررایئب دیمنصدمه  نتنھ ا وقتیبلکه بعض  زن ر آن  ھ روان  ،شعراز اث

 ی ملي به عادت تبدکه یخاطره ب بکند،  کردهی نظامکه را نکاريا دي که تازه کاراست نبایاماکسنمايد  ی مباجلوهيوز

سنداستاد باخنده گفت مورد وپدر شود ع نمششعر ديجمش پ ده دياستادجمش  شودی واق ردخن ط رس دنيگفت اه  ک  غل

  .ازپدرگرفته

   : گفتیپدرباشوخ

  ورچاه آبـــنه شـــ برخاک فتنيآفر

   کندی چاالن مدي راجمشسيموترابل

ودشعله جمشد استاد یدرس  که اصالً ازپروان است واستادی ازعارف چاه آبتيب ده دخانيجمش . می باشد ب عله خن  ش

رد ته ک ا:گف رمن ج ای اگ اطاني شی پ دهی پ سته   مان ستيتوان اامه اانتوان اني ب ا  یئ رھنم ماھ ری" ، ش ين  " ازم ه يق ب

 و دي برآیازآتش م  وارلياخلي  زندی آتش درجھان شعرمطانيش کيباتحر و  ماندی خودرامی پاطاني شی پایدرجا

  .سازد ی میخ ابد وفکرخوددوزبرقلم اي

تاد ابيب اس تت ه دي بگذار: گف ودک ا  ازخ ورد بپرسیآق ه مي خ رااک ارني چ ردم یمرا  ک کوت ک ن س دبازھم م  کن

   .منتظرامرپدربودم

ان  کرد شماه  راکه پدربیتي حکا:گفتمه داکرديت پأ من جر؟ی متوجه حرف استاد نبود:پدرگفت درست است من ازھم

رفتم ام گ اي زتي بکي اگر.روزالھ د ب وانۀ روزوالنيزنج باش عرنيق ای ش عار  درپ د بھتراست ازاش ته باش ه ینداش  ک

اعربات ه اورلهيش با  وتنب عر داخل قال دیش د تنھاشاعرکوشش کن ه ب  کن اھری وزنیک عروپی شعرصورت ظ  امي ش

  . صدمه نزند، استواراستهيپا شاعررا که شعربرآن

وان  شودیه مشکل روبرومگفته ب  کهی وقت انسان درشعری بعضی گفت راستتابياستادب ام ق  کيس شعرکالنياگرتم

 ی بی کمرشدندکهياستادان شعرناگز  خوردیرميي مفھوم خواست شاعرتغیحت اميپ  تنھانه دي کنقي تطبتيسرھمان برا 

دتي بی وشکل ظاھراميپو رسائی  یئبايخاطرزه درشعرب ی وزنی وبیقانون ول کنن  نيترازادايز  خوردیا آقیول  قب

  به وجودآورده خصوصاً ند اني که محتاط به قوانیئ شعراني دربرا صدا سرو رديگ ی کارم، سبککي شکله روش ب

عارطنز ت چي ھیدراش وان وق د را نيق ر رانم م تادۀ بگفت. ردي گینظ وھرخالیليخل اس رۀ ش ری ازم  ی ، ازم
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ه شعر بارھا یلياستادخل  باشدی مليدخ  شعرآقایوزني وترازواست ودست استاد ھم دربسنگيشاعرب ه ک  را ینزطگفت

ان طور ه یھم زآزادط ک سازي مقرا ینزطشعر خودرادارد ین ه ديدن اس شوخک  هي وکنای روان وخوش آھنگ درلب

  .باشد

ه گرچه سه خدمت شان ب،  کرده ليمي که انتقادکرده وبه من ایدوست انم ک ل ؤعرض برس ه قب ال شان رامن سه ھفت

ود ال شماؤشابه س مگرکهي دوست دکيال ؤس  به جوابیئاي آرتيدرسا ما با ب تم حاال خدمت ش زط ۀ جملکيگف  ین

  .ديبرآ  وقت مرگ اگری الردرآمدهيدرش  کهی رسانم خویکوتاه خدمت تان به عرض م

رده ام ب  کوچهکي شعرکالسزدرقسمتي عزیاستادمعروفی ريخاطر سخت گه من ب دل ک ناخته ب م یخاطرش ه ازقل  ک

ددي وسپيیماين ک،يشعرکالس نين درقواویواردبودن   صاحب وی معروفیتوانا ورا  دارن ا م  یرشعرجداميازخم نتنھ

ه  را ی قالب سازنيکه ا دن دھی مشي وآرایدستکار کشند یشعرازقالب آن م دنکن د ک ام می دھن ارت انج ا مھ ان ب چن

تکاری به مانندش انجام دھد، حتا به مشکل متوجه دس  تواندینم، نه تنھا ن شناس شعري قوانانمتخصصحتا برخی از 

  .نيز می گردند

دهیاشعارشعرا اي ازحی وقت استادمعروفیدبعضيشا اد  زن ال را ي ه ح اقب ا یش ب شردري زبگذارد ت  ني وزپورتالورن

  داکنديپ آزادافغانستان-افغانستان آزاد

ق  ی استادمعروفرا ی شعرني قوانینيبه رذ نکي دارم که اگرعماني امن ه تطبي دبر ھم ا بکن ه ھ  از را  شعریدل نابغ

 یحالجرا  صاحب شعرشاعریومعرف  کندیستاراريورا  مقاالت یموسو استاد که یتاوقت.  سازدی ماهيگفتن س شعر

  گلهنيا. رديبگرا  آزادافغانستان - افغانستان آزادني وزپورتال ی قلم جایسيدرست نو  درکه شود یدانمي پیتيسا دينما

امن آزادافغانستان-آزاد  افغانستانني وزپورتال یسيت پالدرقسمء  وشعراسندگاني است که تمام نوتي واقعکي ستين  ب

زضربت از شمول کفره ب  کنم که جمله مومن ومسلمانیدرآخردعا م و ھمنواھستند م طن الق داد ادت اسیقل ان خ  یپغم

ستان- آزادافغانستان ني وزپورتال ی طنزسندگاني ازنویکيکه  ددرامان،  استآزادافغان ه ا داردخداون ما ب ن ، اگر ش ي

 .را تعقيب نمائيد" پوالد"شدن " پنيرھالندی"داستان باور نيستيد، 


