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  معاشرامان   

  

  بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا" چاه آبی"عارف 
بھ نوامبر روز سیزدھم  )نشریۀ زن(بھ اشتراک دست اندرکاران  "موالنا"اعضای خانۀ فرھنگی 

 عارف مرحوممردم ما  ھدعمت و رسالتمند ،رگبز ،شاعر توانامناسبت شصت و ھفتمین سال وفات 

شانداری گرامی  طی محفل، داردو ارجمند  مقام بلند نگ و ادب کشورفرھ کھ در را "بیه آاچ"

  .داشتند

او  در بعضی اشعار بھ دکلمھ گرفتند کھرا بی اه آوم چمرح شھیراشعار شاعر  وراننخس

 شعر او عده ایشده بود و  گنجانیده اوزبکی ناب دری در جمالت ماھرانھ نادر محلی تاصطالحا

 .اوزبیکی دانستند - ارتباط محکم با ترکی بان فارسی و کامل ز ۀنمون را

  

  گیر و بشکـن گوشھ قـلـپاق را ساغر می     دایم ای بی مھر با می خواره گان مستمند

  قـشاق را مفـلس عاشقـان پیشت قـدر،     یاد ما ھرگز نمی آری و میدانم کھ چیست

  

در اشعار  کھ، )قشاق(و  )قلپاق(بیکی استعمال شده و ترکی اوز کلمۀ قدیمی فارسی در اینجا دو

یا  و زبان اوزبیکی حرف می زننددر  شاعران امروزی بھ ندرت می توان یافت اما برای کسانیکھ

 زندگی دارندمیانھ  آسیای و وزبیکستانا تاجکستان و ات و بھ خصوص شمال افغانستان ودھ در

مشترک  و اتنیکی کھ خود پیوند. است ه مردم آن محالتو ھر آن مورد استفاد کلمات مروج

  . را نشان میدھد ھمجوار افغانستان مردمبا  ما فرھنگی
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  اسحاق ثنا        شفیقھ نورزی

  

  :گفت در رابطھ ماشاعر معاصر کشور "ثنا" محترم اسحاق

ساحۀ کار و  ور ما پیشۀ مالداری داشتھ و اساسأو متفکر خردمند کش بی شاعر شھیرعارف چاه آ(

 چاپنداز و. همروز وصل است تشکیل میدادی امرکز سیایآنرا مناطق اطراف دریا کھ با آ تجارت

بینایی خود  صدمھ می بیند و بعدآ شبزکشی چشم چپ ا مسابقۀ ان اجرایماھر بوده است کھ در جری

روی  دیگران بھ وسیلۀ کھ هدادروشندل سرودن شعر را ادامھ  میدھد ولی این شاعر دست را از

  ).اوراق انتقال میداده است صفحات

  :یۀ زن گفترل مجلۀ نشؤوورزی مدیر مسن ھخانم شفیق

بھ انبار افتاده و کمتر بھ  الماسیتا بھ امروز چون  ظریفطبع   آبی صاحب مقام بلند و باعارف چاه (

بکار  در ادبیات خویش کالم آنرا با ظرافتوظیفۀ ھر فرھنگدوست است تا زینت  است نظر زرگران

  .)گیرند

  

                

  کبیر فرخاری         نجیب بھروش

مردم ، وطندوست، را مرد دلیر "چاه آبی" عارف" بھروش"نجیب  محترمشھر ما  مستعد شاعر 

  :گفت بیان توصیف نموده پرور و شاعر شیرین کالم و شیوا

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

ای بھ مراتب کمتر از تمامی سروده ھ، "ارفع"اشعار تدوین شده در دیوان ، دۀ خودمـقرار مشاھ(

ن مانده وؤآفات روز گار مص و گزند امید کھ آنھمھ آثار گرانبھای شاعر گرامی از .می باشداو 

در دسترس استفادۀ فرھنگیان و ادب دوستان " عارف"باشد و روزی برسد کھ تمامی سروده ھای 

  ).قرار گیرد

  

  :گفت" فرخاری"ر شاعر وطنپرست محترم کبی

عارف این شاعر نامدار کشور، شخصیت با احساس و مبارز توانا است کھ محیط اجتماعی را (

خوانین و ستمگران ھرگز سر سازگاری  با و و بررسی نموده درست در اشعار خویش تحلیل

ا کھ خون و اربابان محلی ر صحھ می گذارند و اشعارش بھ این ادعا و ھمھ نبشتھ ھا نداشتھ است

  .)مردم را می مکیدند بھ نکوھش گرفتھ است

ما دارم  و متفکر خردمند کشور بی شاعر شھیراه آچ عارف شخصیت کھ بھ نسبت عالقــھ ای من

محترم ما لذت  امید دوستان است لکھ اصطالحات محلی را نیز شام انتخاب کرده امنرا شعر آ قطعھ

  .ببرند

  

  عارف چاه آبابی

  

  رستاق رونق
  

  عشاق را شوریـــدۀ دل جان تیسوخ    رستاق را قــرون شکستی انداما نارک

  مشتاق را دل تمنای ھرگز نـمک رد    در شوـخبازار حسن آ گرمی ،گرمای ست

  

  پاق راـلـن گوشھ قـگیر و بشک ساغر می  ندمخواره گان مست دایم ای بی مھر با می

  شاق راـق لسـمف انـعاشق پیشت ،درـق  نم کھ چیستری و میداما ھرگز نمی آیاد 

  

  احراق را ۀصد سالـ تب تسکین  میدھد      امتحان کردم وـت لـلع بـل دارویـنوش

  را اقـفآ می کند معطر ـفشلز ھتـنگ    گو مباش ،چین در جھان ھرگز نباشد ۀناف
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  ی شیر بی قیماق رافروشغا صد غودوبا     فھمیدنیست قامتت طرز تواضع ھای از

  قاق را ارخ ،سوزاندن بکاری نیستغیر   بی صداست طینتشکی ھای نالھ زاھد ز خ

  

  ھیچ نمی دانند بازاری خوبان" عارفا"

 را شالقـق ردمـم یتـدمآ مارـش در

  

  

 ٢٠١٠نوامبر  ٢۴چھارشنبھ، 
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