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  ٤ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ ،دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ١٢/ ٤کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                     

  

  کی،رابخاطرمه پ شعرونو  او سپينښاغلی نظری ته دآزاد

  پرنوی او سپين شعرونو باندی څو يادشتونهاو 

  
 لوئيږی،او وده کوی،داجتماع او ېه اجتماع کپ ،ړه کوی زوکانسان يو اجتماعی موجود دی چی په اجتماع کی

شعر او ادبيات او ھنر د . ه کوی، او دخپل دايجادياتو پوسيله پراجتماع باندی اغيزه کویکړخپل چاپي% څخه زد

  .ږدیايثيرأ او ټولنه باندی ترانسانانوپ اغيزمن برخه تشکيلوی چی ډٻر يو ښتونوزانسانانو دتخليقی ار

فدامحمدنظری  گران دوست،اکتوبر دمياشتی په ھغه سفرکی چی ما په لندن کی درلوده،زما  د )٢٠١٣(لږکادس

 تر »کليوال وای ږلمر زمو کاشکی«هګولټشخصيت دی،خپل دسپين او آزاد شعرونو يوه فرھنگی چی يو پيژندل شوی 

ما دغه ښکلی اثر په دوه لحاظه ډير .  کړه  راوتلی و،ماته ډالیه پنوی له چاباندی  پر شکلی رنگه کاغذچی  نامه Hندی
  : خوند می تری واخيستډير دقت سره ولوست او په

 تحليلونواو فلسفی بحثونو،عLوه پرسياسی چی ښاغلی نظری وھيدم يودا چی تر ھغه وخته پوری زه په دی نه پ

وسپاری ،ھغه ھم دپشتو پرشعر او شاعری باندی، دومره صLحيت اواستعداد ولری چی شعری مجموعه دی چاپ ته 

  .او ذوق داسی موفقانه وازمائیداد دادبياتو پريو نوی ادبی ژانر،خپل استع

باندی ويل سوی نه وو، ھغه می د نوی له ځ ما ھرډول شعر چی د عروضی اوزانو پرتدوھم، داچی تر ھغه ور

 خو د نظری صاحب شعری مجموعه زه ً تفاوت باندی دقيقا نپوھيدم،هپين شعر په،او دنوی شعراو سدشعر په نامه پيژان

 و له نيکه مرغه يو له ھغو صاحب نظر، کړمه تر Hس او اطLعات ئی وھڅولم چی په دی زمينه کی نوی معلومات
دوستانو څخه چی پخپله ھم شاعر دی او ھم په دی باره کی ډير زښت مطالعات لری، شاغلی مسعود فارانی دی چی 

ته بيان کړ او خورا جالبی او نوی ټکی را په خواھش سره په دی مورد کی زما دی . اوس په آلمان کی ژوند کوی

ه ډول د ګران لوستونکو پ داختصار ليږل چی دلته غواړم ھغه ياداشتونهيوی راته ئه ډول پوروسته ھغه ټکی تحريری 

د شاغلی نظری  د ھغو يادشتونوتراقتباس  دمخه Hزم ګنم چی خوی،و دھغو فيض عام تره شستر،سره شريکه کړم

  :صاحب دشعرونو يو څو نمونی دلته  له نظره تير کړو

  

  ) مخ څخه٥٣ له(زه څوک يم؟

  

  ُله خواری او بی وسی نه

  ،يو زيريدلی انسان

  په غ/می کی لوی سوی،

  يو اسکيرلی بشر،

  ،له خونړيو صحنو نهدجګړو 

  ،يو تښتيدلی روح

* *  

  يوازی او يوازی،

 کاشکی په دی نه پوھيدای چی؛

 : يوزه

  . زيريدلی، اسکيرلی او تښتيدلی يم

* * *  

  : نمونههبل مخ نه  ٧٤له
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  غواړم دباران په اندازه وژاړم
  ،ل خلک وليدلپما له يوی غټی کړکی نه خ

  ،ما ھرڅه آزاد ورته وويل

  ،ه ځينی وانه وريدلڅ می ھيڅ په ژبهد زمانی و،ُخ

* *  

  ،ه سترګو کی د مينی کاته نه وپد دوی 

  په مينه نه کتل،دوی يو بل ته 

  ،ه ليدو نه خوښيدلپد بل ھيڅ يو 

* *        

  ،ه اندازه وژاړمپغواړم دباران 

  :ه زوره چيغی کړمپغواړم 

  !عالمه مينه مينه نه سته 

  .ر بل يی خرڅوينهپسوداګری ده يو 

* * *  

  : مخی کی داسی لولو٩١په 

  !له لمر نه مننه
  ، تورو وريځوسره سرهيروډله 

  ،بيا ھم آسمان

  ،ير تياره نه سوډ

  ،يو او بل سم سره ليدل موږ

  ،دلته دی

  ،چی بايد

  ،يوځل بيا

  ،له لمر نه

  .مننه وکړو

* *  

  :ږی دامطلب  ترسترگوکي کی مخ٩٦په 

  مينه څه ده؟
  يو بی تورومکتوب،

  بی Nسليکه تړون،

  د اوبو پرجريان،

  ليکل سوی قانون،

  له زمانه آزاد،

  له مکانه بھر،

  وزر،ه پردانځو

  .کی ژوندونپه ھوا

  

  .لوستونکو ته رسویپه پورتنی نمونو کی شاعر خپل دزړه له کومی اجتماعی پيغامونه 

نوی شعر او سپين شعر په باره کی دول ډاوس د جناب مسعودفارانی  ھغه يادشتونه را اخلم چی دشعر او په خاص 
  :راته  ليکلی دی

  

  ! جناب سيستانی  صاحب بزرگوارس/م«
از کLم عادی  شعر که  در اختصار عرض شود. است  که شعر تعابير و تعاريف بی شمار داردبه شما بھتر معلوم 
( منبنظر  .و در شنونده تحرک بخصوص ايجاد ميکند  . روح بخش موثروبر اګيزنده ميسازدیکLموبی روح روزمره 
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و احساسات واربه زندگی  اميد  نا اميد رابو ھمچون شوک برقی است که قل)بمعنی واقعی کلمه ( شعر)  مسعود فارانی
 با انگيزه  ۀ بشری جامعه را   شعر خوب در مردم نفوذ ميکند قوه ھای موجود.ژمرده آدمی را حيات دوباره ميبخشدپ

  .  استخاصاز ھمين لحاظ جايگاه شعر نسبت به تمام ھنر ھا جايگاه . سمت وسوی تازه ميبخشدھايش  
اين قاعده بر گرفته . آن ھيچ ارتباط به معنی عروض و امثالش نداردو اجزای   یشعر عروض :ستي چیشعر عروض

شده از اسم خليل بن احمد عروضی است و عروض محلی است که در بصره واقع در يمن امروزه ميباشد که خليل بن 
 ينا ،ھجری  قواعد شعری بخاطر بنام وی مسمی شده که در اواخر قرن چھارم. احمد عروض در آنجا زاده شده است

   . ازينروقوالب ذيل بنام وی مسمی شده است.تدوين کردن شعر اوزا را در زمينة ی كتابکسی بود کهشخص 
 ،یتيدوب ،یرباع قطعه، بند، بيترک بند، عيترج مستزاد، مسمط، غزل، ده،يقص ،یازمثنو:  استعبارتشعرعروضی 

  .شوندي سروده ملي ذی در سبک ھا،ی قوالب شعرني  که اباشندي م..و...و.ليبحرطو ،یتيتکب
  

   .مھد خيزش  اين سبک خراسان زمين بوده است    :سبک خراسانی

   . سلجوقی ميباشدشعرای عھدعراق امروزه و،پيدايش سبک عراقی :     سبک عراقی
ۀ لشکر کشی ھای شاھان  بوسيلبوده کابلی ميدانند که متاثرازخصوصيات کابل آنزمانی ءرا از مبدا: سبک ھندی
   . ياد ميشودی ھندسبک و بنام  ھند، در آن سرزمين رواج يافته است  افغانی به

  : حاN برميگرديم به شعر نو

مگر در چوکات شعر عروضی    ،اين شعر در قالب اشعار غربی ظاھر شد و با وجوديکه قافيه،  وزن و آھنگ دارد
نسبت  آھنک ، توازن کلمات وحتی  به  مصرع ھا کوتاھی ودرازی.ساخته نميشود بلکه جای قافيه ھا فرق ميکند

َملکهدرخود   نکته رابايد آنميکند ومی  شاعر قريحتا ً اين تناسب را مراعات .موضوع فرق ميکند  ساخته  باشد در  َ
  .غير آن از حالت شعريت خارج ميشود

ھمان (  دانستند ند يعنی از خودبست )نيما يوشيج ( بنام علی اسفنديارییگرچه ايرانی ھا اين شکل شعر را به شخص
 ابداع شد و قوالب کLسيک ، ولی در حقيقت اين نوع شعربعد از انقLب صنعتی در انکلستان) مرض ھميشگی شان 

اين نوع شعر از روی تفنن بميان نيامده بلکه ضرورت يا احتاج بود که . کنار گذاشته يونانی و اروپای قديمه را ب
  .زمينۀ ايجاد آن شد

  :سپس آقای مسعود فارانی ضرورت ايجاد و آفرينش اين نوع شعر را بطور فشرده چنين توضيح ميدھد

  اين احتياج چه بود ؟ 

 خياHت ، کلماتبگيرند سراينده بايد از بسياریجای  مناسب در شعر عروضی برای اينکه کلمات در ابحار شعری 
ن شده  چيزکی را که ي تا در  قالب تعي ذردگب.... و...اسب  و کنايه ھا و حتی لغات من،زيبا ،استعارات ، تصوير ھا

آنانی يعنی اوزان عروضی چنان قيد ومشکل ساز بود که جز.  در چوکات بحری اشعار عروضی بگنجاند  باقی مانده 
ر عصشعرای  .ميسر نبودۀ  امروزه دودرشرايط محد ،) ھاکLسيک(برای گفتن اين گونه اشعار داشتند که وقت کافی 

 بلکه با نو آوری ھا ميتواند پيام ھای روشن . ذاردگ بزياد يک شعر وقت  حاضر نميتواند برای ساختن  و سرودن
ؤفقانه و انکه وقت کافی دارد ميتواند به خلق شعر عروضی م. مخاطب برساندخيال برانگيز را  سريع و کوتاه به 

  .بپردازد
 فيودالی بسته  را در ھم ميشکند يعنی  نيروی بشری را به نيروی بينيم که انقLب صنعتی ھمانطوريکه نظام پس می

 شتر و گاو و ويعنی اسپ وقاطر د و ھمچنان مواصLت و ترانسپورت را از قوه حيوانینکميمحرکه ماشين تبديل 
زين ، متاثر ا در جزُ ناگزيرھنر در کل و شعر ھم،Hخره طياره و راکت سرعت داداگادی و کراچی به موتر و ريل ب

کنار ميزند و بدون ه  پيام ھای زيبا ، انگيزنده و ناب،   قوالب عروضی را ب دادن سريع  بخاطر انتقال. ميباشداوضاع
ناگفته نگذريم که سؤ استفاده . ( به وسيلۀ شعر نو انتقال ميدھد را  تخيLت زيبا  ھای ياد شده ، وضياع وقت،قربانی

زدند که البته اين مھم نيست بلکه ماندگار بودن  را شاعر جا نداشتند خودگران نيز که با شعر وشعريت قرابتی ھم 
 به اندازه بسيار قليل ادناشعر  به اصطLح  ده ھايعنی در بين .  آنھا اصليت آنھا را تثبيت ميکند فکری توليدات

 تا نوز ھمين لحاظ شعر ا.دن پيداميکنند و ماندگار ميشوسطح بلند جامعه ود را در خاشعاری ميرويند که جاودانگی 
  ) شده استن جدی ګرفتهجايی 

  : که شعرنو به آن اط/ق ميشود یلباقو

  . شعر سپيد و شعر موج نو،شعر نو: ما سه قالب شعر نو داريم
  .که بغلط ايرانی ھا آنرا بنام شعر نيمايی  جدا کردند :شعر نو

  .باشدشخص شاملو ميآن در زبان فارسی دری  که بنيان گذار :شعر سپيد 
  . از ھم فرق ميشوند با تفاوت ھای بسيار اندککه    که شامل شعر حجم و شعر ناب :شعر موج نو

  :چنين ميگويدشعر سپيد  آقای فارانی در مورد 
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  :  شعر سپيد«

تفاوت برجسته شعر سپيد با بقيه انواع شعر نو در شکل وفرم شعر است . شعر سپيد زيرمجموعه ای از شعر نو می ايد
و گاھی ھم .  اوزان  عروضی رعايت نمی شود اما آھنگ و موسيقی وجود داردًن شکل که  در شعر سپيد عمومابه اي

ين يدرين نوع شعر اصليت شعر را شعريت متن تع.   يعنی به محتوی  شعری دقت دارد،شدهاز تمام قيد ھا بيرون 
   .ميکند

ھنگ دارد و ھم وزن عروضی آر اين است که شعر نو ھم  دموج نو و سپيد و  نوچنانچه در باH  گفتم که تفاوت شعر
ن جای ثابتی ندارد آھنگ دارد ولی وزن ندارد و قافيه ھم در آ شعر سپيد اماد نن جای مشخصی ندارآولی قافيه ھا در 

 ميگويند يک نوع اھنگ درونی دارد که ان را از نثر جدا .ھنگش اشکار نيست آو شعر موج نو ھم مانند نثر است و 
  .ميکند

  
برای . شاملويی معروف گشت شعربدون شک  شاملو آغاز گر راھی در شعر معاصر است  که بعدھا به شعر سپيد يا

  : دقت کنيدونمونه به اين شعر ا
  

  روزی ما دوباره کبوترھايمان را پيدا خواھيم کرد
  و مھربانی دست زيبايی را خواھد گرفت

  .روزی که کمترين سرود بوسه است
  نو ھر انسا

  .برای ھر انسان برادری است
  .روزی که ديگر درھای خانه شان را نمی بندند

  قفل
  افسانه ای است

  .و قلب برای زندگی بس است
  روزی که معنای ھر سخن دوست داشتن است
  .تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردی

  روزی که آھنگ ھر حرف زندگی است
  .ی قافيه نبرمتا من به خاطر آخرين شعر رنج جست و جو

  روزی که ھر لب ترانه ای است
  .تا کمترين سرود بوسه باشد

  روزی که تو بيايی
  برای ھميشه بيايی

  .و مھربانی با زيبايی يکسان شود
  ...روزی که ما دوباره برای کبوتر ھايمان دانه بريزيم

  و من آن روز را انتظار می کشم
  "احمد شاملو"                        ».حتی روزی که ديگر نباشم

  

اندی ړک تبريکات وډپه پای کی زه وشاغلی نظری صاحب ته د داسی شعرونو دويلو په خاطر خپل د مينی 

مسعود فارانی او ھم دښاغلی .تو په ادبياتو کی غوره ځای به ولریښ دپارزښتکوم،او باور لرم چی د داسی شعرنو 

شعر ډول ه توپير لری او د دی څومرخه څو سپين شعر يو دبل م چی نوی شعر اړپه دی پوه کی ئڅخه منندويم چی زه 
ژبو   وموند او اوس د فارسی او پشتوهخه آسيايی ھيوادوته Hرڅنگه له اروپا څه وو،او څرا منخ ته کيدو ضرورت  د

ی ی چړوانانو ته کومک وکځھيله من يم چی د مسعودفارانی  يادشتونه  .ی دیړای پيدا کځ ړقدر و سيمو ته خپل د

   پای   .شیی پوه دولونو په توپير او فرق بانډ دوی د شعر د

٢٠١٣/ ٣/١٢  

  

  

  

   


