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  توان یرا م قیال    مانیسل یو شاعر شعر

 ! کرد یمشخص دسته بند ۀبه دو دور
 

 یاهویدل تنگ از همه ه د،یسرا یشعر م یدر ینه به پشتو و نه هم به پارس گرید قیال    مانیسل
کلچهء مرگ بر کمرش بستند و  میبهتر باشد بگو دیکلچهء مرگ بر کمر بست، شا یو فرهنگ یاسیس

  !ستین ستادنیموج را سر باز ا نی. امیدر قطار رونده گان زیرفت که رفت! او رفت و ما ن

      
 الیقسلیمان                                پرتونادری 

 
نه  قیال مانیسل یکنم که خاموش یکنار، من حس م میخود را بگذار یاسیس یها یه داورلحظ کی

نشانده  میبر گل زیرا ن یدر یپارس اتیپشتو را سوگوار ساخته؛ بلکه زبان و ادب اتیتنها زبان و ادب
 یجوان زا یمربوط بود؛ ول لهی، قوم و قب یاسیدارد که او به کدام حزب س یاست. به من چه ارتباط

و  دیبود که به شهرت رس یدر یخود در زبان پارس یها با شعرها و نوشته قیال مانیکه سل دانم یم
 سرگردان بودم. شیها من هم به دنبال سروده

او را  یخدمت کرده است گرچه کسان یدر یزبان به زبان پارس یبه اندازهء هر شاعر پارس او
 دانستند! یم یدر یدشمن زبان پارس وستهیپ

 
 کرد: یمشخص دسته بند ۀبه دو دور توان یرا م قیال    مانیسل یو شاعر شعر

 
 ،یدیخورش1357ثور  یتا کودتا یاز آغاز شاعر قیال    مانیسل -
 ،یگ زنده انیتا پا بیاز سقوط حکومت داکترنج قیال    مانیسل -

ما با دو شاعر  ییچنان است که گو م،یکن یم یدو مرحله بررس نیرا در ا قیال یها سروده یوقت
تجربه  یدیپنجاه خورش ۀخود را در ده یاوج شعر و شاعر ق،یال    مانی. سلمیرو هست به جداگانه رو

 یی گونه اب ختهیآم ؛ییو غنا یتغزل ۀبا نوع حس و عاطف د،یسرا یم مانهیسال ها صم نیکرد. او در ا
او رنگ و  یها در شعر یماعاجت – یاسیس نشیب نیکه سر انجام ا یاسیس – یاجتماع یها نشیاز ب

 .افگند یم یۀاو سا یشعرها ۀکارگر برگستر ۀطبق یولوژیدیکه ا نیتا ا کنند، یم دایپ یتر شیب یبو
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. من او را از همان میسروکار دار یپنجاه خورشد ۀده قیال مانینبشته، ما با سل نیجا در ا نیا
 یدیپنجاه خورش ۀده یها سال نیاز نخست یعنیکه به دنبال شعر سرگردان بودم  یجوان یها سال

به مردم و نسل جوان  تر شیب یول ک؛یولوژیدیتر ا است، کم یشاعر ۀدور نیدر ا قی. الشناسم یم
و  نیروان، آهنگ شیزبان شعرها زند،یتا در برابر نظام حکم به مبارزه بر خ دهد یفراخوان مبارزه م

 است. زیانگ شور
 
 میشو ناتیکه فضاگرد کا ایب ایب

 جهان تنگ است نیبزرگ است و ا یآرزو که
 

 نیمردان روزگار نو ۀحلق یبرا
 ننگ است یۀو خفته، ما تپش یب اتیح
 

 دیآ یزمشت حوادث فرو نم سرم
 سنگ است ۀصخر ست،یسر ن سرمبارزه

 ( 41ص  ،یری)بادبان، انتشارات ام
 
که سرنوشت  ی. نبرددهد یکه در راه است هشدار م یاز نبرد« ناخدا یصدا» در شعر  او

که  یهشدار ناخدا است. ناخدا رهبر است. رهبر کشت نیآنان است. ا یروزیگان، وابسته به پ رزمنده
 بهمان حز تواند ینا خدا م نیها به ساحل مراد برساند. ا آن را از دل توفان نانیو سرنش یکشت دیبا
 1350شعر که در اسد  نیا از یهم بخش نیاو! ا یاسیس یها شهیهم اند ایشاعر باشد  یاسیس

 سروده شده است. یخورشد
 

 در شب دیچینا خدا پ یصدا
 دیباش داریرهروان ب یهان ا كه
 از وضع فلك دانم كه امشب من

 دیباش  اریهش رسد یم ینبرد
 دیو دل در کف توفان گذار سر
 دیباش کاریو جان قدرت پ تن
 یآب یزا امواج توفان نیا که

 یانقالب نوازد یم یسرود
 

 کوه در کوه یها موج سپاه
 است زیپر قدرت و هنگامه خ یبس

 ها در خرمن ابر برق شتاب
 است زیها در پنبه، ت موج شعله چو

 ایدر یآرامش از پهنا گرید
 است زیخواب از چشم من اندر گر چو
 انوردانیدر ردلیش یا یول
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 .(67 -66)همان، ص *است"  زیجاودان اندر ست اتی" ح
 یاز اقبال الهور یمصراع -*
 
 یشعر دیرس یی گسترده ۀبه شهرت و آواز یپنجاه خورشد ۀکه در ده قیال مانیسل یاز شعرها یکی

خواندم « ژوندون»  ۀشعر را در مجل نیمن بار نخست ا«. وطن را نیدوست دارم ا» است با نام 
 خواندمگذاشته بود که تا  یبر جا یریبود؛ اما شعر بر من چنان تاث امدهیشعر ن انیکه نام شاعر در پا

 شعر. نیاز ا یهم بخش نیآن در ذهنم ماندند. ا یها پاره گرید
 

 وطن را نیدارم ا دوست
 دارم سنگ او را کوه او را دوست
 اندوه او را ۀدارم قلب خود را، خان دوست
 وطن را نیدارم ا دوست
 او را خاک
 او ناک بتیمست و ه یابرها

 او را باک یو ب یاغی یرودها
 فراز کوهساران آسمان پاک او را بر
 

 وطن را نیدارم ا دوست
 او را رانیو ۀالن
 دهقان او را ۀخان
 چوپان او را یه   یبر آزاده کوهستان ه در

 توفان او را بهمن
 او را انیو عص غرش

 
 دهد یکه در شعر آمده نشان م یها بیندارد؛ اما ترک استیبا س یی زهیشعر در ظاهر آم نیا هرچند

از  یکی دیبفرستد. شا زیمبارزه ن یبرا یامیوطن خواسته است، پ عتیطب فیشاعر در پشت توص
 ییشعر ، گو ینیپا یرازناک آن نهفته باشد. سطرها یگ ساده نیشعز در هم نیشهرت ا لیدال

 روشن. ۀندیمبارزه و آ یاست برا یانفراخو
 

 ن وطن رایدارم ا دوست
 او را یها شب ظلمت

 او را یها غم ۀجاد یگان نبرد زنده در
 او را یبایز ۀندیاو را ، فتح او ، آ رزم

 . (178) بادبان ص 
 
شام  نی. اندیب یم کیسروده است، همه جا را تار 1351که به سال  «فروغ یشام ب» در شعر  قیال
 افغانستان. یاجتماع - یاسیس تیوضع یاست برا ینماد تیدر کل فروغ یب
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 یدژافگن، برق شتابنده، تندر، باد غضب و نمادها لیچون باد غرنده، رعد، س یبه نمادها شاعر
ستم است در همه  یها و بناها حرکت هماهنگ نشانه کیتا همه در  برد یدست پناه م نیاز ا یگرید

 نابود شود. یکیبتابد و تار دیبرکنند تا خورش شهیجا از ر
تا مردم به  شودم یم انیب تی. وضعمیشو یرو م به جا با همان سه عنصر مهم در شعر مقاومت رو نیا

. او از شوند یم روزیمردم اند که پ نیو در نهابت ا شود یبرسد، مردم به مبارزه دعوت م یآگاه
 وبغر نیو از ا ندیب یبار م را اندوه غروب. غروب کی فی. از توصکند یآغاز م عتیطب فیتوص
 بار کشور. اندوه تیبه وضع رسد یبار م اندوه

 
 مام وطن بستر درد ۀنیس

 غم ۀرنج آور او خان خاک
 یمرگ اندر پ یۀاو سا سرو

 ستم ریزنج ۀحلق سنبلش
 

 و رنج یرنگ یو ب یسرد نیاندر
 لرزد ینفسان م  آتش دل
 کهن رید نیا ۀهر رخن شیپ

 لرزد یمعمار جهان م دل
 

 غرنده چه شد، رعد کجاست باد
 رقاص و خرامنده چه شد ابر
 دژ افگن و نافرمان کو لیس

 برق شتابنده چه شد آتش
 
 تو کجا باد غضب ییکجا تو
 تبه کردن کل فرمان ده به
 را گو که ببارد تندر ابر

 ده انیپا یرا قدرت ب رعد
 

 اهیقهر و بال ابر س مادر
 البیز هر درد بر آرد س گو

 گرانیطلب، عص نهیکش، ک نعره
 آلوده و مامور عذاب غضب

 
 یآرد که بلرزد تا پا ضربه

 که ز دوران غم است یادگاری
 کن سازد و وارونه کند شهیر

 ستم است یکه بنا ییهرکجا
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 خنده بر افسانه زنند ها برق
 قهقه بر افسون کهن ها رعد
 اندر لب اتیح غامیپ باد
 من ۀگر حماس صورت ابر
 

 آواز شوند کیدست و  کی همه
 جهان دگر آباد کنند کی
 وطن را و در آن انسان را نیا

 ستم آزاد کنند یبال از
 

 جهان سر بکشد دیخورش بعد،
 خنده زند رام شود آسمان
 مشک شود عود شود ها خاک

 باده شود جام شود ها آب
 (154 -153) بادبان، ص

 
 یاجتماع -یاسیبنش س کیاز  یها و چه از مدرن رگه کیچه از کالس قیال یها سروده ترشیب در
 تیهم چند ب نی. ازندیآم یگوناگون با زبان پرخاش، اعتراض و مقاومت م یها که به اندازه نمیب یم

 او. یها یاز مثنو یکیاز 
 

 کاندر نهاد ما فتاد یآتش
 ما را سوخت؛ اما زنده باد گرچه

 
 آتش است ریرگ ما شعله گ رگ
 آتش است ریاس اپود م تارو

 
 کستر گرفتکه از ما مشت خا هر

 سوزنده را در بر گرفت ۀشعل
 
 آتش عشق مردم داشتن سیچ
 گژدم داشتن شین ریبه ز دل
 

 در کام پلنگان بردن است دست
 از قهر توفان خوردن است ها مشت

 
 گان مردم استوار از پخته کاخ

 گان دهیباشد کاخ آتش د پخته
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 (112-111) همان، 
 

 نیبه ا انیز یپارس ایپشتو زبان است  قیال دمیفهم ی، من در آن روزگار که حتا نم نیاز ا گذشته
را  قیداشم؛ اما ال یبر آن ها ساخته شده بود عالقهء فراوان ییبایز یآهنگ ها کهاو ۀعاشقان یشعرها

 بودم. دهیند
 
 یها، از کوهسار شب مهین در
 ییصدا دیآ

 یینا ادیفر
 ایموج در چون

 یشبان ،عاشقیجوان دیشا
 ییمهر رو از

 ییمو وزبرق
 شبانگاه نالد

 (59)بادبان، ص 
 
 مسحور جمال آن را اجرا کرده است. ادی  ساخته شده و زنده ییبایشعر آهنگ ز نیا بر
 
 نیحز ۀشعل یا
 نیعشق آتش یا
 نیدرد واپس یا
 ها که جنون سرشک ایشور تست  نیا
 دهدم سوز جاودان یشعر من که م ای

 (54)بادبان ص 
 
 دارد که استاد زالند آن را جرا کرد است. یشعر شور شگرف نیا

شعرمقامت » نوشته ها به در کتاب  نیاز ا یکیدارم،  قیال یبه شعر وشاعر وندیچند نوشته در پ من
و به  شود ینشر م دیدر انتشارات سع یکتاب به زود نیآمده است. ا« آن در افغانستان یگ  و چگونه

 .تآمده اس« آن در افغانستان شگامانیو پ ییمایشعر ن» در کتاب  یگرید ۀگونه نوشت نیهم
بحث شده  یدو دوره به گسترده گ نیاو در ا یشاعر یبه چگونه گ وندینوشته ها در پ نیدر ا البته

 است.
 در فیسبوک یپرتونادر  نوشته کیکوتاه از  بخش
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