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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 استاد یوسف کهزاد! یادی از

وجود همشهری  با. با یوسف جان کهزاد انداختمرا به یاد خاطرات خوش دوستی  محترم همایون شاه عالمی،1۶جون 1۷نوشته 

صحنه » نامه که بواقع مندوی شاروالی کابل  تیاتر شمسی در1۳2۹سال  ما درتماس نزدیک  واولین شناسائی بودن،  همگذر و

حیث ممثل ه بدرامه ها نقش هایی را  درهنرمندان  با دیگرآنکه  کنار ، دردو . ما هریاد می شد، شروع گردید« تمثیل بلدیه

 انتقادی هم می نوشتیم که توسط هنرمندان  اشعار نمایشنامه ها و ، بعضا  می کردیم ءاجرا

 

 

 

 

 

 

این  .وقفه ها خوانده می شد دیگران در مرحوم ابراهیم نسیم و نوا، حسین ارمان وچون مرحوم ساربان، عیسی ، خوش آواز

 خارج بهر داخل و را در دو ، ما هرولیت های وظیفویؤمس ی زندگی ومصروفیت هاسالی ادامه یافت، بعد  روابط هنری چند

 در دو رکنون هم که ه خوش بختانه تا گرمی محبت ها ادامه داشت و ،خصوصی ی رسمی وها دیدار طرف پرتاب کرد، اما در

دار . آخرین دیهستیم ی احوال همدیگراذرایع مختلف جوی با زدیک است وها بهم ن افتاده ایم قلب هم دور به فاصله ها از غربت و

، که ساعات طوالنی پوهنی ننداری واقع چمن حضوری بود ،کارش دفتر در 1۹۸2سال وطن، در از هجرت ازکابل، قبل  در

 استاد حسین توسط دوست مشترک ما میالدی اوایل دهه نود با هم خوش گذشتاندیم. تماس بعدی در گفتار و تعاطی اشعاربا 

به امریکا برایش  ان چانس سفرهندست سالی در د. با گذشتاندن چنداد برخمن ه بدهلی  دراقامتش  رسیدن و ازکه  دارمان بو

 به آدرسش این خبر، منظومه ذیل را سروده و با شنیدن کالیفورنی گردید من رهسپاری جدید دهل از 2000ماه اکتوبر در و میسر

جناب  اینک با اظهار سپاس از سپردم. وهاج هم به نشرسراج دل افغان به گردانندگی محترم آقای  مجله درد در فرستادم و

       نظر دوستان می گذرانم:     ازحسن  تکرارحیث ه را ب سروده مذکور همایون شاه عالمی ازین طریق هم تجدید خاطره نموده و
 

 ی بخشا رسیدیـا را، روشنـوب مـیعقۀ دـدی یوسف من! خوب شد آخربه امریکا رسیدی

 به چشم ما رسیدی ن، اکنونـپیره همچوعطر وـت تـرقـف ود ازـا تاریک بـزان مـاح ۀـبـکل

 وش سیما رسیدیـآسمانی چشم خ ارــدی در سیه چشمان گندم گون هندوستان رمیدی از

 أوا رسیدیـجنت الم در وـی! بالتشبیه، تــه بود دوزخ شعله ور گرمی جانکاه هندستان چو
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 2از 2

 وی اینجا رسیدیـه شـدالن آگـال بیـح ا زـت مدل تپیدیـه «دلـیـب»وارـج ی درـچند سال

 دنیا رسیدی رـن سـدنیا ببین، تا ای رـزان س دیـریـپ تی وـی گرفـشکیبای و ن صبرــدام

 ازان امریکا رسیدیـربـظنگ نـچ ! درشبا ندویی نه رفتیـال هـه دام خـبا نظربازی ب

 ا رسیدیـکه رامت می کنند، آنجآخرآنجایی   ، لیک رام کس نگشتیته باشیـرام رامی گف

 هوش کن درجمع خوبان فلک پیما رسیدی  م نکردیـت خـان هند، قامـتـش باال قامـیـپ

 مینا رسیدی اده وـب ام وـمع جـج دی درـآم جگرسوز که تلخست و لب به برگ پان نیالودی

 تنها رسیدی افگنده و بار، بار و بیر ز وـت  آورد «باربیر» به «چوکتچاندنی »بار و بیر

 دست دل بگرفتی وبا باردین یکجا رسیدی دل همی برد سبزه گان شوخ چشم هند، دین و

 درعالم زیبا رسیدی؟؟ راست می گویند؟؟، تو  من زیبا پرستی ن، چوـشیوا بیان م شاعر

 دریا رسیدی چون قطره در، درهجوم گلرخان  او باش فکر گردلی با خویشتن آورده ای، در

 شکوه ها دارم زدستت، خوب شد حاال رسیدی  دادیـای اشتیاقم را جواب اصال نـه هـنام

 چودرباال رسیدی خود نپرسیدی «اسیر»از  م گذشتیــــا هــود اروپــرآلـضای ابـف از

 

 ، بن المانم2000اکتوبر 10«اسیر»نسیم  م.

 

 

 


