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ولی احمد نوری

مشاعره بین دو شاعر
با هشت صد سال تفاوت وقت

بش
ن
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"موالنای بزر"" موالنا جالل الدین محمد بلخی فرزن ِد ام البالد بلخ (افغانستان امروز) هشت قرن قبل شعر آتی را
آفرید که طی قرن ها دفتر به دفتر نوشته شد و سینه به سینه انتقال کرد و در افغانستان معاصر توسط مشهور ترین
و معرر ترین خوانندگان و آهنگ سرایان افغان خوانده مثل استاد فریده مهوش و استاد محمد حسین سرآهنگ و ممکن
بسیار دیگر و به یقین کامل طی قرون دیگر نیز انیس بشر امروز و انسان های فردا های دور خواهد بود.
بیائید پیش آنکه آن گوهر ها بخوانید با هم به آواز آسمانی مهوش انرا بشویم:

https://www.youtube.com/watch?v=aNbvIJoj-XE
کنسرت استاد مهوش در استکهلم  ۳0نوامبر  - 201۸بشنو از نی چون حکایت می کند

بشنو از نی
بشنو از نــی چون حکایت مـی کند

از جــدائی ها شکایــت می کـنـــد

کـــز نیستان تا مـرا بـبـریـــــده انـد

از نـفــیــرم مــرد و زن نالـیده اند

سـیـنـه خواهـم شرح شرح از فراق

تا بگــویـــم شــرح درد اشـتـیــاق

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگاری وصل خویش
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

مـن به هــر جـمـعـیـتی نـاالن شـدم

جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم

هــر کسی از ظـ ِن خود شد یـار من

از درون مــن نَ ُجست اســرار مـن

ــر مــن از نـالـۀ مـن دور نیست
ِس ِ

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دی ِد جان دستور نیست

آتشست این بانگ نای و نیست باد

هـر کـه این آتش نـدارد نیست بـاد

آتــش عـشـق است کـانـدر نی فتاد

جوشش عشـق است کاندر می فتاد

هـمچو نی زهری و تریاقی که دید؟

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

نَـی حـدیـث را ِه پـر خون می کند

قـصه های عشق مجنـون می کند

محرم این هوش جز بی هوش نیست

مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غـــم مـا روز هــا بـیـگـاه شـد

روز هــا با ســوز ها هـمــراه شـد

روزها گر رفت گو َرو باک نیست

تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

هر که بی روزیست روزش دیر شد

در نـیـابـــد حال پخـتـه هــیـچ خام

پس سخــن کـوتـاه بـایــد والسالم

بـنـد بگـسل باش آزاد ای پسر

چـنـد باشـــی بـنـد سـیــم و بـنـد زر

گر بریزی بحر را در کوزه ای

چـنـد گنجـد قسمت یک روزه ای

کــوزۀ چـشم حـریـصان پُر نشد

تـا صـدف قــانع نشد پُـر دُر نشد

هــر کـرا جامه ز عشقی چاک شد

او ز حرص و جمله عیبی پاک شد

شـاد باش ای عشق پُـر سودای ما

ای طـبـیـب جـمـلـه عـلت های ما

** * **

برویم به سوی "هادی خرسندی"
شاعر امروز که با موالنای بزر" مشاعره می کند
و به عوض

(بشنو از نی چون حکایت می کند)
میگوید

(بگـذر از نـی من حکایت می کنم)
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وز جــدائی ها شکایت مـی کـنــم

بگــذر از نی مــن حکایت می کـنـم

ناله های نی از آن نــــی زن است ناله های مـن هـمـه مال مـن است
شرحه شرحه سینه می خواهی اگــر من خودم دارم مــرو جائی دگـر
این مـنــم که رشته هایـــم پـنـبـه شـد جـمعه هایـــم ناگـهـان یکشنبه شـد
چـنـد ساعت ساعــتــم افـتـاد عـقب پاک قاطـی شد سحــر با نیمه شب
یک شبه انگار بگــرفــتــم مـرض

صبح فـردایش زبانــم شد عوض

آن ســالم نازنـیـنــم شــــد " هــلــو"

وانچه گـنـدم کاشـتـم روئـیـد جـو

پای تا سرشد وجودم "فوت" و"هـد"

اب من "واتر" شد و نانم "بـریـد"

وای مــن حـتی پنیرم " چـیـز" شــد

است و هستم نـاگهانی "ایــز" شـد

مـن که با آن لـهـجـه و آن فـارسی

آنچنان خو کــرده بــودم سال سی

من که بودم آن همه حاضر جواب

منکه بودم نکـته ها را فــوت آب

من که با شیرین زبانی های خویش

کار خود در هر کجا بردم به پیش

آخر عمری چو طـفـلی تازه سال

از سـخــن افـتـاده بــــودم الل الل

کم کمک گاهی "هلو" گاهی "پلیز"

نطق کردم خرده خـرده ریـز ریـز

در گـرامـر همچنان سر در گمم

مــثــل شـاگــــــرد کــالس دومــم

گاه "گود مورنینگ" من جای سالم

از سحـر تا نیـمــه شب دارد دوام

با در همسایـه هـنـگـام سخـن

لــرزه می افـتـد به سر تا پای من

می کـنم با یک دو تن اهل محل

گاه گاهی یک "هـلـو" رد و بــدل

گر هوا خوب است یا اینکه بد است

گفتگو درباره اش صد درصد است

جز هوا هر گفتگوئی نا بجاست

این جماعت حرف شان روی هواست

بگـذر از نی من حکایت می کنم

وز جــــدائی ها شکایت مـی کـنـم

نـی کجــا ایــن نکـته هـا آموخته

نـی کجـا دانــد نـیـسـتـان سوخـتــه

نی کجا از فتنه های غرب و شرق

داغ بر دل دارد و تـیـشه به فــرق

بشنـو از من بهتریـن راوی منم

راست خواهی هم نی وهم نی زنم

سوخـتـنـد آنـهـا نـیـسـتــان مرا

زیــر و رو کــردنــد ایران مـــــرا

کاش می ماندم در آن محنت سرا

تـا بـسـوزانـنـــــد در آتـش مـــــرا
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تـا بـسـوزانــنــدم و خاکسترم

درهم آمــیــزد بــه خاک کـشورم

دیدی آخر هرچه رشتم پـنـبه شد

جـمـعـه هـایــم ناگـهـان یکـشنبه شد

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند
می توانند با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

بشنو از نی – بگذر از نی
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