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 است تقلید قابل انسان نیک عمل

 
 کشور در جنگ  طوفان. نمیتواند کرده را تصورش آدمی که دارد های نشیب و فراز زندگی است، واضح همگان به
 سوز خانمان جنگ این. کرد ویران را اش اجتماعی ندار و دار. کشاند نابودی به را کشور بود هست و خاست بپا
 از وحشتناکتر ها خرابی  جملۀ از که آنچه  .آورد ببار را باری فاجعه های خرابکاری  مختلفه های عرصه تمام در
 اصالت. شد دراز نیز اجتماعی فرهنگی های داشته و فرهنگ حریم به جنگ سیاه دست که اینست است همه

 و باری و بند بی  کاری، تحریف به ها عرصه تمام در جنگی وضعیت این. زد ضربه نیز را ما سرزمین فرهنگی
  شد. زمانه مروج تفاوتی بی
 

 زراعتی زمینهای و ها خانه ها شهر و  باغها ها بند و ها راه اجتماعی مؤسسات و ها ُپلچک ُپل مثل ها نهاد خرابی
. نیست مقدور مدت کوتاه در فرهنگی بنای ترمیم بدبختانه مگر. گردد اعمار میشود حدی تا مدت کوتاه در را

 زیرا. دارد جامعه ابنای و اوضاع بر عمیق بسیار تأثیر که است اجتماعی بزرگی بس مصیبت فرهنگی ویرانی
 دیده صدمه جنگ بوسیلۀ که بود رسیده بقوام و تجربه به جامعه در  درازی سالیان از ما اجتماعی پای دیر فرهنگ
   ت.اس ناممکن فرهنگ بارۀ دو اعمار مدت کوتاه در است،

 

 و صداقت صمیمیت، و صفا ها، برادری بجای، که ساخته ویران بن و بیخ از چنان را فرهنگ این جنگ بدبختانه
 از شناختن، را خود حق دیدن، قدر بدیده را دیگران حق داشتن، همنوع به ترحم مناعت و نفسی شکسته دوستی،

 به اگر را گفتن راست شدن، حاضر جامعه به خدمت برای بودن، انسانی راه در کاکه و عیار داشتن، ها گذری خود
 همه جنگ هیوالی بدبختانه. داشت رواج جامعه در که دیگر بزرگی هزاران و  کردن بیان باشد هم شخص ضرر
 های خواست بر را خود های خواسته کردن، تلف را دیگران حق نابرابری بیعدالتی، جایش به و بلعید را آنها

  .داشتن روا خود همنوع به ترحم بجای را قساوت دادن، رجحان دیگران
 

 جامعۀ حالت چنین در. شد جامعه گیر گریبان دیگر هزاران و نمودن کاری خالف کردن جعل کردن، گویی دروغ
 اقل حد دوباره جامعه در را فرهنگ اصلی بناهای میتوانیم چطور  باشد شده چار سرد سامانی سرو بی این به که را

 کنیم؟ گذاری تهداب
 

 بنا این دوباره ساختمان در مسؤولیت با تا دادند خرج به تالش شده نقیصه این متوجه کشور فرهنگیان لحاظ همین از
 تا دانستند موظف را خود فرهنگی های زمینه  تمام در کشور فرهنگ با مردان و زنان خوشبختانه. بگیرند سهم

 در سیاسی و ادبی فعال  غفوری شیما فرهیخته  خانم شاعره بقول. دهند سامان دوباره  حداقل را فرهنگ شیرازۀ
 .است کشیده تصویر به را هایش درد چگونه مصرع چهار در که  زنان آزادی بخش

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_laqabe_ustade_adabe_dari.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_laqabe_ustade_adabe_dari.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 تـو دیوانه ام دیــوانه وطـــن

 تو افسانـۀ لب به و فکر بسر
 من بیچــــارۀ مـــردم ای اال
 تو دانۀ و نان و آب بـاشد چه

 
 غفوری شیما

 
 
 .زنان آزادی بخش در سیاسی و ادبی فعال واصل وهاب صالحه خانم شعر به کنید توجه یا
 

 نیست بدلم غوغا و حسرت و خوشی دیگر
 نیست بــــدلــــم دنیــــا خوشبختی و آرامش

 
 چشمــم دو پیش رود دیــــروز چو امروز
 نیست بــــدلـــــم فـــــردا بهبودی بـــه امید

 
 گریزان گشته دلـم خـــون از و وحشت از
 نیست بــــدلــــم یکتــــا ایــــزد فیصلۀ این

 
 بود مرا که هرکس ز بیگانـه و خود با من
 نیست بـــدلــــم بیجا هجـرت و بیکسی این

 
 خاک بــــدل آخـــر میــــرود تن غمخانــۀ

 نیست بـدلـــم دنیـــا ثروت کفن پــــاره این
 

 چشـمم دو اشک دگـــران چشم بـــه آبست
 نیست بــــدلــــم تـــرســـا طعنۀ هویتم بـر

 
 دارم که بیگانه خانۀ است قفس «واهب»
 نیست بدلم جا این و کوچه این و خانه کین

 واصل وهاب صالحه
 
 همین بیانگر میکنم نقل ذیل در عریضه کوتاهی بخاطر را آخرش بند دو که  غفوری شیما خانم از دیگر شعر در یا

 .است ویرانی
 شما؟ شهر این در کــرد توان چی
 هـا؟ مقبــــره درین بجـــویــم چی
 ســــرا؟ درد ازیــن بیــــابیــم چی
 مرا؟ امروز به اسـت امیــــد چی
 فـــــردا؟ در منتظــرم است کی و

 
 بیــــزارم زنــــدگیــــم ازیــن من

 دیگـری جهــان سـوی میـــــروم
 برســــد دادم بــــه مرگ مگر یا
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 دیـگـــری نشان و نـام یک که یا
 

 که این جا با شما شریک میسازم« گلو سرمۀ» نام به واصل وهاب خانم شعر بارۀ درداشتم  کوتاهی تبصرۀچندی قبل 

 ندارد کاری و سر دلیل و منطق وبا میکند کار احساس و عواطف با شعر زیرا است شدنی تفسیر نثر خالف بر شعر

 عواطف و احساس که بینید می وضاحت به«  گلو سرمۀ»  عنوان تحت  واصل وهاب صالحه فرهیخته  خانم شعر در

  .میکند بیان ناگفته  را، ناگفته سخنان و است کمال در

 و ها ایماژ تصاویر با را دردش  بلکه کند زد گوش  مستقیم نمیخواهد را سخنش که معنی این به کردن بیان ناگفته

 دیده اجتماعی و سیاسی ساز فاجعه و نامهربان روزگار از که میرساند اش مخاطبین به دیگر زبان به  شواهد و کنایات

 در که را نایاب ُدر و میشود داخل  موضوع عمق در خود درونی انسانی عواطف با شاعر است. کشیده را رنجش و

 اندیشۀ سیر درین نیز مخاطبین میدهد قرار مخاطبینش خدمت در و آورد می بدست اندیشه قلزم از است جویش و جست

 شعر درونی نشده بیان درد آن و میافزاید آن بر خودش ذهن از را خیاالتی و ها تصویر خود خواست با  ناشدنی تشریح

   . میکند احساس عمق تا را

 : که میپردازیم آن بیت بیک مثال بطور

 گلوست سرمۀ  زمان چه تا علم فقدان

 کو ارـــکـــــوهس کنم بلند فغان خــواهم

 شعر که بود اشارۀ فقط بوده خارج محدوده این حوصلۀ از البته که است پذیر تفسیر کاغذ من چهل بیت یک همین

  .است باریکی همین در نثر با فرقش

 که خرد و علم نبود با جامعه مثل اند آفرین تصاویر و  میکنند سربلند که اهمیت قابل نکات شده ذکر اول مصرع در

 به مخاطب یادشده کلمۀ چند همین با فقط دارد؟ ادامه ها نارسایی این زمانی چه تا است ستاده ایستاده آب چون  قرنها

 باید که است عواملی مولود که موجود نابسامانی این به میگردد بر باز و میکند سیر حال و گذشته های ناهنجاری تمام

 های زمینه قوه این و میشود تبدیل قوه به مخاطب در تصاویر و خاطرات این تداعی .شود تداعی مخاطب برای

 را طویل مقاله چند ارزش میتواند کلمه واقعی معنی به شعر پارچه یک رو ازین. میگردد جامعه در حرکت و انگیزش

 . میخورید برتازۀ دیگر  نکاتی بسیار به خود نمائید توجه زیبا شعر این به حال بهر .باشد داشته اختصار در

 
 گذاری تهداب. کرد ایجاد دوباره بنای باید سر از کشور فرهنگ های ویرانه بر دیگری نشان و نام یک ایجاد بخاطر

 عرصه در که هستند زیادی های خانم خوشبختانه.  دارد کشور فرهنگی فعاالن به مبرم نیاز  فرهنگی کاخ ساختمان
 پوهندوی فرهیخته خانم و واصل وهاب صالحه دیپلوم فرهیخته خانم آنجمله از. اند شده فعال فرهنگی مختلف های
 وطندوستی از نماد بیشتر که شانرا شعری های مجموعه از های جزوه فرهنگ راستای در توانستند غفوری شیما
. اند کرده تقدیم جامعه  فرهنگ سازی باز برای را فرهنگی نفیس های مجموعه این و. برسانند چاپ به دارد

 در مکاتب ایجاد مانند. اند داده نشان را ارزندۀ های شایستگی خود از نیز فرهنگی دیگر های زمینه در همچنان
 کردن دایر تمدن، از شده نگهداشته دور های خانم فکری سطح ارتقای برای روشنگری های زمینه افغانستان،
 از نشانۀ که افغانستان در تحصیالت اهمیت بر فشاری پا زنان، های قابلیت بیشتر ایجاد برای ها کنفرانس

  .میباشد جامعه در ایشان شناسی فرهنگ و وطندوستی
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 نارسایی تمام با بزرگوار هاشمیان جناب  اما نیافته، انسجام مهاجرت در هنوز فرهنگی منسجم تشکیالت وجودیکه با
 کشیده زیاد زحمات فرهنگ زمینه در که را کسانی و گذاشتند پیش پا مظفرانه است ایشان دامنگیر که صحی های
 برگزیده را( دری ادب استاد)  لقب بزرگوار خانم هردو برای آورده بعمل دانی قدر ایشان از سزاوار، القاب با اند
  .است قدر قابل و شده قبول بنده جانب از که. اند
 تمام در زنان برای را زمینۀ  مردساالری خصلت نبوده نظر مورد همیشه بزرگوار های خانم بدبختانه ما جامعه در

ً   عمال ایشان زحمات از دانی قدر در کرده توجه جامعه های خانم به  کسیکه پس است ساخته محدود ها عرصه
 .پنداشت تقلید قابل را موصوف نیک عمل میتوان که است هاشمیان استاد درایت و آگاهی نشانۀ پردازد می
 

 شعر فن در  بلکه اند آگاه تجربه اساس بر جامعه روانشناسی شناخت در تنها نه که صاحب هاشمیان جناب بزرگوار
 کنم ابراز را نظری زمینه در تا نمیدانم حد در را خود من گرچه. هستند آگاه و دانا بهتر همه از  بیان و بدیع علم و

 بعرض زمینه در توانست، برآمده آن ابراز از قلمم توان که نکاتی به بودند خواسته هاشمیان استاد آنجایکه از ولی
 .رساندم
 باد مبارک  قلب صمیم از واصل وهاب صالحه خانم و غفوری شیما خانم یک هر به را(  دری ادب استاد) القاب

  میگویم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )نارسا آه) بنام غفوری شیما پوهندوی اشعار مجموعۀ: شعر منابع
 واصل وهاب صالحه خانم اشعار ساعت 24 سایت

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

