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 2تر 1 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 

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

 

 
 ۴۰/۴۰/۷۴۰۲        نجیب هللا پایدار

 

 !همزبان شاعران ادبی سرقات از سنگ سیاه پوشی چشم

 تفالاح و سیمینارها میز سر بر «کاری کالن»  شدت از که معاصر، بیباک طلبان شهرت از سیاهسنگ، هللا صبور
 فرستد، می«  پیام »اشراف، و وزیران ، دول روسای سیاق و سبک به دور، راه از گاه جهان، چارگوشهء ادبی های

 وفیانهص اشعار بسیاری در بابا، رحمن گویا که میتازد پشتو، زبان معروف شاعر بابا، رحمن بر سبکسرانه، اخیرا
 سرقت هب را حافظ شعری مفاهیم و خیال صور ، اندیشه و پذیرفته فارسی،تاثیر سرشناس شاعر شیراز، حافظ از اش

 .است برده
 معاصر، و متقدم شاعران شعر در ،(ندانسته یا دانسته) تغییر اندک بدون حتا کالم، و اندیشه اقتباس و انتحال توارد،
 اند تاریخی دورهء یک شاعران، و هرد ، بابا رحمن و شد؛حافظ نخواهد متوقف دنیا، پایان تا و داشته شیوع همواره

 !باشند شده ،متاثر یکدیگر هنری بدایع و فکر طرز از اگر نیست طبیعی غیر و
 است، فکری قرائن و تشابهات بلکه ، نیست «سرقات» میشود، نگریسته بابا رحمن و حافظ عارفانهء کالم در آنچه
 :میکنم نقل ، نمونه یک مطلب اثبات برای
 : حافظ
 آیندمی و میروند رخت و زلف بوی به

 گری جلوه به گل و سایی غالیه به صبا
* 

 :بابا رحمان
 شوه خندا کره گل هر د هوسه له
 گلستان حسن د ستا د ولید یی چه
 

 و اختریب واصف افغانستان،مانند، دری معاصر شعر پیشکسوتان که نباشد بیخبر شاید ، سنگ سیاه آقای ، حال بهر
 رانای معاصر شاعران از چمشگیر های «سرقت» سنگ، سیاه بقول یا ها، گزینه نیز اینان، وهمطرازان ناظمی لطیف

 هایستاد بلند، های نخل»  مثال.اند کرده« سرقت »نیز را شعری های جنگ و ها کتاب اسامی حتا اینان اند، داشته ،
 داستان کرمانی، ارونقی ناول کتاب نام از است شده گرفته که باختری واصف جناب معروف شعر در «میرند می

 !«میرند می ایستاده ، ها درخت »عنوان زیر ایرانی نویس
 و گرفته نادیده را یکدیگر، از را زبان فارسی شاعران انتحال و اقتباس اینهمه چرا ، سیاهسنگ آقای نمیدانم، من
 !است رفته بابا رحمن سراغ به

 عرش نمونه، میشود،یک نقل اندک های نمونه یکدیگر، از شاعران کالمی وتوارد اقتباس متعدد موارد دادن نشان برای
 شعر از اقتباس و برگرفته نیز عنوان همین خود که است «مرد باید باران زیر » عنوان تحت ناظمی لطیف از بلندی

 تشبیهات، از بسیاری منظومه، درین ناظمی «رفت باید باران زیر شست، باید را ها چشم »است سپهری سهراب
 است کرده اقتباس ، را ایران معاصر شاعران شعری، مضامین و تعبیرات
 :است گفته جایی در ناظمی

 
 هوس از تراشیدم سالها که بت آن
 ام نموده خرابش ، غرور تیشه با

 آرزو موم از ساختم که پیکری ، وان
 ام نموده آبش تو فریب درگرمی

 
 : است «پور نادر نادر«  تراش پیکر»  شعر از آوری تهوع واقتباس تقلید ، شک بدون

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/paydar_najeeb_chaem_poshee_syah_sng.pdf
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 2تر 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 

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

 

 
 خیال تیشه با و پیرم تراش پیکر

 ام آفریده شعر زمرمر ترا یکشب
 

 :ونهگ بدین ، دارد مشهوری شاعرانه بیان ایران، برجسته و ملی شاعر شاملو، ، کنم عرض دیگر مختصر نمونه یک
 
 . دارم دوستت باشی گفته ،مبادا بویند می را دهانت »

 .باشد نهان آن در ای شعله مبادا پویند می را دلت
 !«نازنین است غریبی روزگار

 
 :اند کرده تعویض و تعدیل چنین را شاملو بیان ، ناظمی آقای

 
 :گفتم می خود پیش
 :است عجبی روزگار »
 خشم ی دره با مسجد هر در  

 .بویند می تو باور دهن
 ریش، واحد با معبر هر سر  
 !سنجند می ترا ایمان طول

 
 در اج همه و تهران شهر ، بوده خمینی هللا روح استبداد دوره که سپرده نشر به وقتی را شعری قطعه این شاملو گویا
 یکردندم متوقف هارا موتر و ها اتومبیل راکبین که ، بوده انقالبیبه اصطالح   های دسته و ها کمیته قبضهء در بست

 اریتکر و اقتباسی شعر ناظمی، جناب اما !میکردند مجازات را متهم دیدند، می کسی در میخوارگی از ای نشانه اگر و
 !بود نشده گماشته شاعران، بر تفتیشی هیچگونه اندکه سروده کرزی جاللتماب حکمرانی دردوره شانرا،

 
 انتحال و اقتباس ناظمی، بلند شعرگونهء تمامی یافته، تداخل ، ناظمی شعر در الفیت، ژان کتاب نام ، زیرین نمونه در
 گسن سیاه سالهء چندین میباشد،سکوت شاملو احمد فرخزادو فروغ سپهری، سهراب بخصوص، ایرانی، شاعران از
 الله آقا مرا تو میگویم حاجی ترا من» و ها دادن قرض نان همان، جز شاعران، این چشمگیر های دستبرد برابر در

 باشد؟ میتواند چه دیگر«بگو
 

*** 
 

 شبگونت، ی آلوده می چشمان به تو
  چشمان به من
 ، دلگیرم ی آلوده غم

 ، را عشق
 .بینیم می هم مثل
 ۱.« چینیم می هم با را حوادث نسرین گل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 سایت یک منتشره «میشود ظلم شعر، درحق»  مطلب زیر در شده منعکس نظرات و ها نوشته از مبحث درین -۰
 !است شده استفاده انترنتی، معروف
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