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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۵۰/۸۰/۲۲۰۲               هاشم رایٔق

 
 شام معنوی عرفان 

 
 

شام عرفان گنیجنه یست ازهنروادب ، آوازوموسیقی ،اخالص وصمیمیت ، برادری وهمدیگرپذیری مانندشمع فروزان 
بیست وسه سال به این طرف می درخشد که ازفیض  درگوشه شهرفیرفکس ایالت ورجنیا دربین مهاجرین افغان از  

 . وجودش عالقندانش پروانه صفت درهربزمش اشتراک می ورزند
این بزم درسالهای ابتدای مهارات که مهاجرین زندگی رنج آوروخسته کن دوری وطن را تحمل میکردند به جز یاد 

با رصرف برای یکساعت پرو گرام تلوزیون وطن وتماس با وطنداران نزدیک منطقه سرگرمی نداشتند . هفته یک  
افغانی به گردانندگی "محترم نبیل مسکین یار"که آنهم خبرهای خسته کن پخش می گردید و یک جریده بنا م امید هفته 
وارتوسط محترم قوی کوشان به نشرمی شد. انترنت ، یوتوپ، فیسبوک مانند حال نبود .اطفال که مکتب میرفتند به 

وکلچرد دریافت  دومحیط  پی  مکمل  لسان  وعدم  زبان  لکنت  به  ساالن  بزرگ  کردند  می  زندگی  مختلف  ولسان 
کارومصروفیت دست وپنچه نرم می کردند خالصه زندگی به چهره خیلی زشت و خسته پیش می رفت ریش سفیدان  

 . ه شکل زندانی بودندو پیچه سفیدان به تنهائی برای خرید نسبت عدم لسان رفته نمی توانستند . اکثرا" درکنج خانه ب 
درین حالت یک تعداد جوانان با احساس و با درد به این نتیجه رسدند که زندگی بی فرهنگ وهنرو بی کلچروادب ،  
سازومویسقی سخت دشواراست . بنا برین دست به دست هم داده محفلی را بتیاد گذاشتند بنام شام معنوی عرفان که  

 .رگردهم آمدندبزرگان شعراو عال قمندان فرهنگ وهن
 .محفل شام عرفان روی سه هدف ذیل بنیاد گذاشته شد

 ا ول :زنده نگهداشتن فرهنگ و ادب باستانی پنچ هزارساله ما و یادآوری و گرامی داشت شعرا وبزرگان ادب 
 . دوم : دید وبازدید سالمندن و بزگان

 ان ها ونطاقان سوم : تقویه شعرای تازه کاربه زبانهای ملی وموسیقی دانان ، آوازخو
شام عرفان درعمر طویل پربارخویش به موفقیت های سرشاری نائیل کردیده که جای دارد از بنیاد گذاران و دست 
اندرکاران خصوصا" از ترتیب دهنده و تنظیم کننده این محافل با قبول زحمات شخصیت ثابط قدم و وفادارمحترم 

عرفرهیخته و شیرین کالم محترم عبدلولی پوپل، برادرمحترم  محمد اسمعیل "حسینی" ، مجری و میزبان محافل شا
محمد افبال " حسینی " مرد با دانش و صمیمی . وجمله همکاران شان سپاس و تحسین بفرستیم وموفقیت های مرید 

 . شان را تمنا داریم
 

 شام عرفان 
 

 سالگی  23سالگرد
 

 شام عرفـــــــان بزم یــاران است هنــوز 
 لطف آنان است هنوز مظهرصلح و صفا از

 
 هرکه دارد غصه ئی دردل اینجا وامیکند 
 ترجمان دردها و سوز هجران است هنوز 
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 اندرین غربت سرای ظلمت و افسردگی
 پرتوش رخشان ، مثل ماه تابان است هنوز 

 
 سال ها شد اندرین غربت سرای بیکسی 

 صاحب نام ونشان با عشق وایمان است هنوز 
 

 دوستــان، پاک دل و با صفا ازبــرای 
 بی تکلف ، بزم دلها ،شام عرفان است هنوز 

 
 این بهاربیست وسه ، ازعمرپربارش ببین 
 همصفت چوما ه چارده فروزان است هنوز 

 
 شعرنغزو نغمه خوش با صدای دلنشین 

 همچو بزم قانقا ئی رسم نیاکان است هنوز 
 

 شاد میگرددهرآنکو پا درین محفل نهد 
 ما عهد و پیمان است هنوز در بقای مجلس 

 
 سیر دوران هرچه آورد کهنه و فرسوده شد 
 رائقا این بزم معانی پرتو افشان است هنوز 
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