
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

 27/03/2020                    دودیالم. بشیر 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مژده که آمد بهار    
 سبزه و گل بیشمار    

 راوان به باغـآب ف    
 گشته روان هرکنار    

 و پروانه شدغچی     
 وی بهارـده به بـزن    
 دـنـی کـــل آبـبـلـب               

 ارـجویب غلغله در    
 کرده شگوفه به باغ   
 ارـدرخت سیب و ان   

 روان آب بـل رـب       
 نارـچ د وـیـۀ بــسای       
 هـتـزنان فاخ کوکو            
 سارـشاخ رـنشسته ب            

 بلند روــسبه شاخ     
 زار زار ندـه کالـن    

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/b_doodial_taraanaye_bahaar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/b_doodial_taraanaye_bahaar.pdf


  
 

 

 3از 2

  ور و ملخـه مـانـخ ز
 گشته روان سوی کار
  دو پشت کارـم بـه وـت

 ارـــــیـوشــای پسر ه
 

 خاطره :
 

زرګ ب بګیرهای خورد وآنمایان میګردد.  بکنده شده، آفتاابعد پر بارد و برق لحظات متوالی می رعد وبهاری با  شد، ابر بهار

 . ..باالی سیم برق به شکل قطار می نشینند خورند و میچی ها در فضا شادی کنان چرخ غ  میګردد...  تشکیل

 ؟ید! آن چیستیک چیزی به یادم می آ

 چه روزهای مملو از خوشی، چقدر روزهای پرهای مکتب رفتن، کتاب نو ګرفتن، کتابچه و بکس. روزهای اول سال، روز

 قدر آن را ندانستیم. سعادت بود. 

**** 

سانتی متر یا اندکی  ۴X۵یک پارچه رخت نخی و تخته چوبی ام.  ، ګل سفیدسیاهی دوات و، قلم نیمن درس خوانده دوران 

بعد  ګذاشتیم دوات( می) کذاشتیم، به اندازه دو نخود سیاهی را نیز در بوتل سرپوش دار یا کوچکتر از آنرا در دوات می ګبزر

 نوشتیم، مشق نستعلیق ! باید از روی مالفه میکرد، ولی  قلم نی مشق را آغاز کافی بود با طره آب؛هم چند ق

 ءجرااب آماده میشد و روی تخته چوبی کارخانګی معلم خط )مکی جان( آاضافه کردن چند قطره  ګل سفید نیز باید در دوات با

چیم رسد:  بپب و شاباس بګوید سن خط حیرت نماید،فردا همراه با بکس به مکتب برده شود، معلم از ح   می شد تا خشک ګردد و

 : ها بلی، معلم صاحب! اطمینان کامل احترام وودت نوشتی؟  با خ

 ...ابګین جور کردی،  زیادل را بچه ! ګ   بد نیست،... او دید:  هم صنفی دیګرم را می ۀتخت، بعد دید صاحب با دقت میمعلم 

فرین آ...  بجانت مرام نمی شی؟ پلوشه تره میګم آمدعایشه آ. ، دیګام نوشته کو خوبیش نوشته کو اونه ببی..خط ات درست نیست

 یک کنج تخته طرف کنج دیګر رفته !  خط ات خوب است اما راست نوشته کن از

 دختران منتظر می بودند تا کارهای خانګی دیده شود.  سران وپصدای معلم صاحب در هنګام خشم نیز مملو از مهربانی بود. 

 زنګ تفریح ! 

شتاقانه ماز زیر ابروان انبوه  انک... نخود... و بابه قربانوالوای سطرف کانتین، ه با شنیدن آن دلها بیشتر می تپید و هجوم ب

 نخود و کرد زرد را جمع می های سفید و ذراند شانزده پولی و قرانگینچه مربع شکل کانتین از نظر می از کلک ار همه ما

 ....به ما میدادو کشمش نخود )یکنوع شرینی بود(  انکوحلوای س

 عجب ! 

 صف، باقر...قدوس، آب خود هستم، با صنفی هایم؛ عوض علی، سید مقصود، مثل اینکه همین حاال در مکت

د و از یا مرایاد ده نیز ب ند کرد که این ترانه را همین اکنوواننده عزیز این مقاله یقین خواهیا خآترانه بهار به یادم می آید، 

 ؟  نوشتم

 هم فطرت آهویم...دشت مکان دارم در  - : من الله ازادمآزاد ۀرانه اللنها این ترانه را بلکه تنه ت

 ب رد ! دزد سوم آمد خر شان را زد و - هم جنګیدند تقسیم آن با سر –نفر دزد خری را دزدیدند  دو

 و کنایه به سیاسیون امروز نیست( می خورم که این آخرین تصادفی یادم آمد هیچ اشاره  )سوګند

 : تلک موش و



  
 

 

 3از 3

 ..شوربای مادر حسن.ای  ر و قصهقصه دو براد موشکی ره به جوال ګندم داشت ...

**** 

 های زیبا و آموزنده، مملو از پند وعبرت.و قصه چه ترانه 

مد حمثال شان را سراغ نداریم؟ یکی از آنان  شادوران م های آموزنده به قلم کیها بود که امروز قصه ها و عنواناین ترانه ها، 

 را شاد داشته باشد.  آصف مایل بودند.  خداوند روحش

 ل. 131۶ در سال، از لیسه حبیبیه فارغ ګردید 1310سال درو  دکابل متولباغ نواب در ګذر . ش12۸۸ سال رمحمد آصف مایل د

 

ت متحده امریکا ګردید عازم ایاال1333 در سال. ګرفتلسانس  سندل. 1320 و در سال شدسیاسی  علوم وحقوق شامل پوهنځي 

تربیه در پوهنتون کولمبیا تحصیل نمود، در مربوطات وزارت معارف آن زمان وظایف زیادی را به انجام  تعلیم و ۀو در رشت

 لیسه حبیبه بودند.  یعنی مدیر ما در  ؛رسانید. بعد هم مدیر مکتب ما

 
)مکرویان کهنه امروز یا ریاست  بوط شرکت سرویس که مدیریت شرکت سرویس در منطقه زنده بانانمرس سروی عکس : موتر

. مکتب های ما یعنی و لیاقت چه آداب و فرهنګ عالی وجود داشت. لطف، شفقت، احترام، عزت، نظمملی بس فعلی( بود. 

 که آدم سازی.یرفاب

 

 ذار:ــتــاع

به صفحه اول به ترانه لود نوشتم اما غرض فراموش کردن اندوه تان لطفاً دوباره آهای اشک  فقط یک خاطره بود، که با چشم

 . ه تان فراموش تان ګرددوتا اند دیند و عکس ګل الله را از نظر بګذاربرګردی


