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رفعت حسینی

نـَـر ِشعر دنیا  :شعر فارسی
دریکی از بیانات {دانشورانهء} خود چپن بابا حامد کرزی گفت:
«ما شیراستیم .شیر».
عیارخراسان پنجشیرزاده  ،قسیم فهیم،
و چندماه پیشتر از مردن خود  ،مارشال بابا ،
ِ
هم یک سخن تاریخی زد .در یک بیانیه در آن [مکان دانشی] که مجاهدین پنجشیری
در وقت قدرت مال ربانی بنام اوکردند ،گفت:
« ...گرچه مه آدم شعر و شعرپرانی نیستمک مگم امی شعر فارسی نر ِ کــُـ ِل
شعرهای دنیاستک»!...
...
به تأیید سخن فیلسوفانه مارشال بابا چند نمونه از نریت وکاکه گی و شخ بروتی شعر
فارسی را پیشکش می کنم:
.
شاعری پس ازیک پیک شراب با مزهء نخود شور این بیت را ثبت تاریخ ادبیات
پارسی می کند:
روزگار اربکام ما نبود
ک...درک...روزگارکنیم
(؟)
ناصرخسرو قبادیانی ( ویادتان نرود بلخی)  ،چون کاکهء خراسان بزرگ است ،آواز
خودراغــُور و رنگ روی وپیشانی اش را مانند جگر خوک می سازد ونعره مستانه
می کشد:
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

زنان چون ناقصان عقل ودینند
چرا مردان  ،ره آنان  ،گزینند
ناصرخسروبلخی
.
ت
یک عیار چرسی ـ بنگی از بدخشان ،پس ازیک سگرتی  ،غرق در تفکرا ِ
دورانساز  ،سرمی جنباند و زیر لب زمزمه می کند:
چرسی بزنیم که جبریلش زده بود
موسا بکنار رود نیلش زده بود
(؟)
و((((موالنا!!! )))) عبدالرحمان جامی ،مثل یک عیار خراسان ،رگ های گردن
خودرا،چنین ،می پنداند:
اگر راست بودی همه کار زن
زنان را «مزن» نام بودی نه « زن»
.....

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

