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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۰۹/۱۳

رفعت حسینی

آیا اشعارمدحی پارسی جنایت نمی باشد؟
سرایش اشعار«مستهجن ،ناعیار ،بیگانه با ادب = فرهنگ » و شاعران نام کشیده در ادبیات
سرزمین های تاجیکستان،افغانستان و ایران  ،همبستگی ابدی دارند.
یکی ازین (( قبیح سرایان )) سید حسن غزنوی ،با القاب خرافی و گوناگون ،در دوره زمامداری
منحوس دودمان محمود غزنوی بچه باز بت شکن ،می باشد.
با چنین اشعاری قبیح ومبتذل و یاوه ،جرأت عقالنی و اخالقی باقی نمی ماند تا ادبیات این حوزه
جغرافیایی را در کنار ادبیات متمدن دنیا ،با آدم های مثل
داستایوفسکی
لورکا
نرودا
شکسپیر
داستایوفسکی
نیکوس کزانتزاکیس
اشتاین بک
چخوف
هانریش هایده
اریش ماریا رمارک
قراردهیم واز ادبیات کهنسال!!!!! الف وپتاق بزنیم و پف ها کنیم.
در پایین مروارید!!!!!! های گرانبهای اشعار (((( شکوهنده!!!! از ادبیات غنامند!!!!!!!
پارسی)))) را مرور نمایید که از خامه« توانای بی بدیل ابوالمعانی واستاد و عالمه !!!!!!»
سیدحسن غزنوی ( رحمه هللا علیه) بر برگه کاغذ غلتیده است .
در پایان خوانش باین پرسش من پاسخ دهید:
آیا اینگونه اشعارمدحی جنایت نمی باشد؟
وکشتارفرهنگ نیست ؟
وشاعران خرافاتی در ادوارشعر گذشته پارسی قاتالن هنروادبیات نیستند؟
درمدح سلطان سعید عالالدنیا والدین
هرگزبودکه بازببینم لقای شاه
شکرانه دردودیده کشم خاک پای شاه
هرگزبودکه برسرمن سایه افگند
پرکال ِه بخت ،به فَ ِر همای شاه
ِ
هرگزبودکه بازبخندد ُگ ِل دلم
درنوبهاربزم زابر سخای شاه

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

گاهی چوذره روی نهم برزمین خشک
گاهی چوذره رقص کنم درهوای شاه
سیاره گان زچرخ برافتند چون شهاب
پای اربرون نهند ز خط وفای شاه
شاها به کعبه رفتم  ،دانی چرا؟ ازآنک:
گفتندخانه ایست معظم چو جای شاه
درمروه چون مروت خسرو نیافتم
وندرصفاندیدم اال صفای شاه
امروز سرکشان همه گردن نهاده اند
تاجان فدا کنند برای بقای شاه
منت خدای را که گرفتم همه جهان
باری بپرس کزچی؟ بگویم ثنای شاه
...

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

