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 ۵۲/۱۰/۲۰۲۰                                                                          حسینی رفعت

 

 شعر« در خاکستان افغانستان  کردن در  نی» سرگ

 

 برای خواندن ترهات، جفنگ و»ریخ زدن درشعر« ،نیاز بدان ندارید که بدنبال شعرهای 

  سرشارازخرافه

 درمدح ستمگر 

 نکوهش بانون  در

 دیگران)هجو(  غیبت از دربدگویی و 

 شرابخوری  شعرخمریه و 

 .دواوین شاعران کالسیک وقت تانرا } تلف{ نمایید  در

 .درخاکستان افغانستان چاالن است  < شعر  ریخ زدن در > همین حاال ماشین  

 . هنرمندان !! اجتماعی )شاعران( !!! ، مانند همیش، به شادکامی می گذرد  روزگار و

 ی( )مثل عبدهللا نایب وصف حزب آدمکش خلق می سرایند  در  یا

 مدح فهیم قسیم داره مال مثل حیدری وجودی  یا در 

فغانستان   ویامانند خلیل هللا خلیلی به ضیاالحق زمامدار پاکستان تضرع و زاری میکنند که با

 هجوم بیاورد ومجاهدین را بقدرت برساند 

 :را می گسترند  ویاچنین ابتذال ها 

. 

 :شاعر

 سمیع حامد  داکتر استاذ! 

 ی توگگ آشنا کردی مرا با هر فریبای 

 نیازم ساختی از هر چه زیبایی توگگ بی 

 قصۀ پندار من خانۀ بی در زمستان 

 آمدی بسیار گل… بسیار رویایی توگگ 
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 عطر خواب نازنین آرزو در پیرهن 

 وزی مثل نسیم نرم الالیی توگگ می

 چون هوای گرم و سرد زندگی جاریستی 

 های شعر و شیدایی توگگ در تمام فصل 

 رسیویاگذاران می بندم از ر دیده تا می 

 آیی توگگ کنم با باد می چشم تا وا می 

. 

 :حامد  ومبتذلی دیگرازین استاد!

. 

 از یاد خویش رفتم فریاد کرده کرده

 های عاشق را یاد کرده کردهگمگشته 

 منزل زدم که شهری آبادتر بیابم 

 دار و ندار خود را برباد کرده کرده

 های رویا از مرمر تمنا با دست 

 در هر قدم نشانی بنیاد کرده کرده

 در خاک تیرۀ غم تیراژۀ بهارم 

 باور به حرف سبز شمشاد کرده کرده

. 

 بازهم یاوه یی ازسمیع حامد 

. 

 گان دکان مرا هم فروختند همسایه 

 با مال خویش آن مرا هم فروختند 

 های مرده و مردود شمع خود با شاخه 

 ن مرا هم فروختند قندیل کهکشا 

 تندیس کوه را چو شکستند الژورد 

 تقدیس آسمان مرا هم فروختند 

 بعد از کفن فروشی بسیار آمدند 

 آوار استخوان مرا هم فروختند 
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 پای شب بر بامداد خانۀ من پابه 

 رفتند و نردبان مرا هم فروختند 
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