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 رنگارنگ )شعر سپید، موج نو، شعر گرافیکی و غزل(چند شعر 

 از نوروز علی ثابتی
 

 

 آریانا نجوای  

 

 (، فیض آباد2011جوالی  01//   1390سرطان  11) 

 ای آریانا!

 ای گهوارۀ تمدّن!

 ای هبوط گاِه گردن فرازان تاریخ!

 رده،آیا گاهی در ذهن ات خطور ک

 که فرزندان نا خلف ات،

 گذشت قرونی چند،بعد از 

 اندام های ترا ریزه می کنند؟

 

 ای آریانا!

 ای ماِم گـُرد آفرین!

 آیا گاهی می اندیشیدی،

 که تاک هایی که در خونت بزرگ شده بودند،

 روزی، 



 

                روز علی ثابتینو                                                  2                                           شغنان سیماینشرات داره ا
 

 بدست دژخیمان گرگ صفت،

 یکی پیی دیگری از بیخ کنده می شوند؟

 ای آریانا!

 کشور گشایاِن طاغی! ای گورِ 

 پاد زای قرن بیست و یک،آیا در مقابل 

 ت،پاد تنی در سلول های مغز

 تشکیل نشده؟

 

 آری!

 (1) ،پاد تن در تنت هست

 هزار ها، نه یک، بل

 ولی بسان دادستان رشوت ستان،

 مهِر سکوت بر لب زده اند،

 و،

 (2) پاد زا با فراغِت خاطر،

 سلول های مدافع بدنت را تخریب می کند.

 

 از کرانه های بسیار دور،

 لرزان، صدای با
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 یک پیر مرد نحیف، همچون نجوایِ 

 در کویِر تنهایی،

 آریانا جوابم  داد:

 ای فرزندم!

 از نسل فرزندان افراسیاب،

 تولد شدند،« کور»و « گنگ»فرزندان 

 را می بینند و می نیوشند، حقیقت

 ولی،

 (.3چگونه خوابش را بیان کند؟! )« کور»برای « گنگ»

 

نااو ی ماای گوینااد و آن   (Antibody)انتاای بااادیپاااد تاان را بااه انگلیساای  (1)

ن ژِ  نتاایاباادن، در پاسااخ بااه ح ااور  دسااتگاه ایمناایین اساات کااه در پااروت

آید یا در محل تولید بااقی درمیشود و در خون به گردش خاصی، تولید می

 ویارو و  بااکتریژن )معماوال  اجساام بیگاناه همچاون  نتایامیماند تا باه 

را ور شاود و آن ولی گاه حتی بافت طبیعی بدن یا یک مااده غاذایی( حملاه

 و یا از بین می برد. زیان سازد بی

 

باه ترکیبااتی اسات و  (Antigen) ژن نتایا یاا پااد ِگان باه انگلیسایزا  پااد (2)

شود که پس از ورود به بدن موجاب بارانگیختن واکنشاهای ایمنای گفته می

 .شودبادی( تولید میآنتی)پادتنگردند که در جریان آن موادی به نام می

ی م  Antibody Generating فته از ترکیب نام انگلیسی این واژه برگر

 .بادی داردیا همان آنتی پادتنباشد که اشاره به نقش آن در تحریک تولید 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
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ت در این شعر، پاد زا برای میکروب و پادتن برای ضد میکروب به صف 

 سمبول ) المه( بکار رفته اند.

 

 اشاره است به یک بیت شمس تبریزی: (3)

 من گنگ خواب دیده و  الم تمام کر        من  اجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.

 

 ۀ زبان های پامیریو  ـکش  

 ، فیض آباد(2011جوالی  01//   1390سرطان  11)

 ای پارسی!

 ای خواهر بزرگم!

 روزگاری نه چندان دور،

 ،هندوکش -جلگه های پامیر در

 به دوِر یک دسترخوان،

 گرد می آمدیم، 

 و از یک آبشخور، آب می خوریم،

 و از نعمت های الواِن خوان آریانا،

 بهره می بردیم.

 سپس،

 زمانه،جبِر زمان بود و یا تقاضاِی  یا

 ما،
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 بسان چوچه های کبک،

 پر کشیدیم،

 و به سمت و سوی نا همگون،

 هندوکش، -پامیر های  بر فراز ستیغ کوه

 .با بال شوق به پرواز آمدیم

 تو،

 در سر زمینی پهناور، چون خراسان،

 آشیانه گرفتی،

 و مرا باِد ق ا،

 بدست صیاِد روزگار،

 پامیر، ی بنامدر قفِس آهنین

 در دام انداخت.

 قرن هاست که ققره های ناز مرا،

 کسی دیگر نشنید.

 اما،

 گاتها را زیر لب زمزمه می کردم،

 و با گذشتۀ خود،

 پیوندم را نگسستم،

 اما، اما،
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 مهارت پریدن را از یاد بردم.

 زیرا،

 ،قرن هاست که بال و پرم را

 در قفس تنگ پامیر،

 نگشوده ام.

 بیا،

 به کمکم شتاب،اکنون بیا، 

 دستان خواهرت را گیر،

 و بگو: پامیری!

 بجنب!

 از قفایم بیا!

 دیگر،

 .بس است انتظار،

 زبان شغنانیه یک شعر سپید ب

 

 ، فیض آباد2016آگست،  28 

 آخر یے َښَوک ِست،

 خو یے تُلت اند گِرے،

 خو بِجین بین اَرد بېست، 

 چْهی لۈڤـْد مأش دے بین ارد، ِښکـَّرأم، ُخرد الما .
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 څۈندم څه فِرْږد ُوز،

 څۈندم څه لۈد ساز،

 ِزڤ، َوم ڤَِزچ رأنگتے، نفأمتېن مو

 ُمند مو آواز ته ِرست، 

 زنده پے آسمۈن،

 خلق صد بار گه وے ښیْنت،

 نڤأرڎېد وے ِوښېد،

 وے ِوښیځ جای، مو زارڎَند،

 تو ڎر، مه کے قیا . 

                              

 تو اَر مو زاْرڎ ڎه کـلّه،

 اَرۈد یے آدم ښاڤـِْجن،

 گایے وخت سۈد یو اَگه،

 خوْڎم، چاْست، فَُکݑ غل تر

 ڎادے ُځق مو، خو لۈدے:

 مو پَیۈم خلق ارد یا .

                              

 «! کهف » لۈ تو، اې َمردُمے 
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 تمه همرایېن کـأی؟

 تر پِرا یېن ڎو گه قرن،

 تمه غل فکر کنېت، 

 تمه بَیاڎ دۈند بِیار،

 تُت ملۈمت دے جهت:

 څه رېْڎج پَسمۈن تو نِبا .

                              

 لۈ خو ِسڅېن َمسخ،

 یا سنگے ِکلۈخېن دأڎ،

 نیاْڎد اَ  دېڤ جواب،

 یا دأڎېن چون ات ُوُزم گـۈل،

 ُوز نڤأرڎیم دېڤرد کنم، 

 ( 1خو خوڎمېن قّصه، )

 ییو ا  مو درونَند غل قیْود:

 بأ ،                                

 بأ ،                                        

 بأ !                                              

 مه ڤے تََریون،                                                  

                                                           
 در اینجا مضمون شعر شمس تبریزی آمده است: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر = من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.  1
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 مو پیۈم دېڤ اَرد یا .

 شعر گرافیکی به زبان شغنانیچند 

                                       ڤات خو نېچه  قَـتـے یݑچ، اَه تیڤدَک!

 بِنگ، بِنگ، بِنگ!                                           

                                   ڤات چے خون تو، چے سپیـْفتـَک،

 بِنگ، بِنگ، بِنگ!                                         

 خون سپیْفت تُند تو کار،

 مردُم کَسل چید تو کار،

                                          تاُر مار ِمس تو خبیثات تے نڎید کار،

  بَغېر ِخیر چے نیستـَک.تُند تو صدا یاڎد؛              

 بِنگ، بِنگ، بِنگ!                                         

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                         

  أب،ښتو ته پېڎا ڎیے ار 

 تو ته تقسیم ِکنـے، تأب،

 أب،ښاچاق برېن رأنگتـے ِروأزے اَر تو ته ق

 تـَک. ښڤا یت یے تر خوْڎم چے ِژرِ                    
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  بِنگ، بِنگ، بِنگ!                                   

                                                   

 تو مرض خون تے بِدأل مأک،

 تو یے یار ناق کسل مأک،

 ردَݑ تو َزلَل مأک،ه ڤېد تُند، یے چـِ څاَگه ُوژدان 

ج، تو مأش میڎ چے ږتو ِچس ا  الغرے یَت چو

 تـَک.ښڤِرِ 

 بِنگ، بِنگ، بِنگ!                                   

  ثابتـے! تو کے یـے چاره،

 جالـے اَنجأڤ خو تاق ڤـه،

 گنده،د یِـد ږْ خو ِدڤے ُچست تو کـے، تو مه ِژِری

 تُند تو طالع  تـے گه ِمس بېْڎج  شمال، نـُر ا  ِرجیستـَک.

 بِنگ، بِنگ، بِنگ!                                 
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  مأـه ڤُـڎَجـت پرَچـڅَ ند ـُ ْسـت اگــر تئاې مِ 

 مأرتے یاِر مات، اِِکد تُند دۈند کساف صو

 ُرم یه ڎرئْست ِچُسم اَت، خو ڎُست اَݑِـئتَر مِ 

  مأنگتـے خو دل خون ُوز خأالله ُگلَکېن ر

 

  ، څنورگ، شغنان، بدخشان(2016سپتمبر،  09) 

 

 ترجمه:

 ای ماه! تو اگر زلف می داشتی،

 بالکل شبیه صورت یار منی، تنها همین را کم داری.

 به ماه نگاه می کنم، و دست خود را به طرف اش دراز می کنم، 

 اما )دستم به او نمی رسد(، چون از من دور است.

 ]به این سبب[ مانند گل شقایِق، خون دلم را میخورم. 

 

 

 آرایۀ شعر مربع به زبان شغنانی: چالش برای شاعران

 خو یار ےَزند خراب مه کېتو دگه خ     آزار     ه ڎ  مه یار   خو ِدگه   یار تو   ېا

 ه آزار  ڎمه  خو یار،  ه آزار، ڎ ه         َمه  ڎ، آزار طعنه مه ےخو یار خراب مه ک
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 مربع دوم:

 اه  سل ےِویاو ز تو فـَلـُم   ےپ  ر مه یه،ېد       َپل   ےک ݑر مه یه، جألدَ ېت تو دمئسْ  ېا

 ن ته ِشچ یئست اجلۈاه  سل، مو ج ےپل ک       ن ۈز یه تو اَه جې، مو خےویاِو ز ݑجألدَ 
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 چند غزل دیگر:

 ڤـُد جوۈنِئت، ڤد بهاَرت، تُت نه یت      

 جید تر پرا یت، تت نه یتږ مرے نَـ      

 بخـمـل پِـنُوْیـد ځتـه یے سأڤـْ ښکو یته پُـ                                                   

 ُست یو زیْرد ا  ار کناَرت، تت نه یت                                                   

 ـِن دأڎ گلېنڅِکفـښتـَر دے باغېن ڤـَد        

 ـادَت، تت نه یتڅـښانـتـظار انـدېن        

 بـُلبـلـېن نېن ا  خوشـے ڤـا سـاز لـۈد                                                  

 َستّـېن فـراَرت، تت نه یت وأڎ ِمِسک                                                   
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 جـأت فَـْلت تـو یتـّــاو  ـُم څتیـره مـــاه یـې 

 تت نه یت ڎادَت، ښُمند مو کأل اَرد پِـرْ   

 ڤـُد، تو هـِجَرند زیْرد ُست ځسـأڤـْ « ثـابـتـے»                                               

 تت نه یت ِزنـادَت،  ڎست  خو  مرے  ا                                                  

  ستان(، هوتل آریا، شهر دوشنبه، تاجیک2016فبروری،  17)یکشنبه،                 

 

 ـُم یَـت    څکندیر  ِزنادت تا نُـرېښْ م ُوز خو یوڅخو  پی

 م یتڅدے َزقتاَوند خو جۈنُـم ُوز نڎادَت تا نرې                                          

 بېرحم                         ېڤُڎج ا ښتو لۈ چیز  یب ُمند غیرے تو ژیْوجَ 

 ــم یت څمــو زیداوېن رقیبېن تو  ِرمادت تا نرې                                           

 تو ڎَر ڎر از مو ِزئزے خات، لۈڤے وز ِرنِئُسم تو                           

 م یت څتوْیج ا  مو یاڎت تا نرېښتو َمحبَت َغل نه نَ                                         

 ه ِدڤوْسک نُر سۈد                   ښبغیر ا  مو یو چأی گه  اشقے َوم 

 م یت څخو افسۈن اَندے چوْږج مو بېقراَرت تا نرې                                       

 ُمدۈم ُوز زهرے َغم خأم ات، مو خون ُسڎج اَر مو دل لَخته           

 م یت څمو زارڎَند ُسڎج تخته، الله زارت تا نرې                                           

 حالت                     « ثابتے » ، ښڅےنه زینے مو، نه ژیوجے مو، نه پې

 م یت څمو خوار ِڎئداو  تے یَت ُچود افتخارت تا نرې                                   

 در  رض راه میان خاروغ و روشان، بدخشان کوهی ، تاجیکستان(، 2016جوالی،  21)
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 ُمند مو سینه اندے مو دل، در غمے جۈنۈنه ݑۈد

 مو دل ات غم قتے مستۈنه ݑۈد ښت ته سوزښک

  ښتَلغُـزه لۈڤد قتیر ا  مو جگهر بأ  ِورې                                              

 راو نُر مو غمند ات دلے پروۈنه ݑۈدڅنۈد                                               

 یبږتے تو ُروَغن مه  څساقے دېر مأک خمار یا

 ݑـۈد  تــو َمـیـخـــۈنه  مــو آیـنــد تـأُژم   ـه څاُف 

 فِدۈل  گرڎېنچ   مو   شقے   اما   یارښاُ    ڤُدُم                                               

 ا  خودے ألک مو جهت نُر دلے بېگۈنه ݑۈد                                               

 چ ݑیر نُر ا  تَلَوَسه چیدښْ ه گأڅُمند مو ِستخۈن 

 ـم تـه بـې بـۈنـه ݑۈدښُ قــاق ژیـز بَینے دے َگـــر

 ج خو ِهجَرند بندےږْ یت چو« تےثاب»ه خوش څتُت                                     

  ــے فـــراق انــد تــو زولــۈنــه ݑــۈدڅَخس جـنــاو یــا                                   

 ، درېڤ، شغنان، بدخشان(2016آگست،  02)

 

 اَه هَو  تو پیر مه َسه، کو قرار پے مو تو مه َرف

 ے مو تو مه َرفاَه نفس تو گیر مه یَه، کو قرار پ    

 ج ُگلږاَه خزۈن ِشتایے مه یه، مو اُمېڎے َغـل نَچو                                    

 جیس، کو قرار پے مو تو مه َرفږاه بهارے اَبرے نَ                                   
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 نُر تو پَل مأک، تو تے خېره چید نڤأرِڎیم ځتِئرْ ښِ اَه    

 کو مو رۈز تے مأکے ُشلَوه، کو قرار پے مو تو مه َرف  

                                  

 ُوز اته تو یأم یے نِئخ تے، تو ته فکرے ُوز تو خېَزند

 فَلَک اَرد َغل َچَکر ڎَأم، کو قرار پے مو تو مه َرف 

 اَه ڤَــِزچ تــــو ســـاز بأ  لــۈ، خــو خـیــال پــالو ُوز دیـم                               

 کو مو ُچرت ِشچ خراب مأک، کو قرار پے مو تو مه َرف                              

  څـم، خو شمال ڎید مو پِس پیڅُ اْفـښُصبَحدم پے باغ ته   

 ـمــال کــو مــأکے قَـیــتـے، کو قرار پے مو تو مه َرفاَه شـ

 داو اَفسـَله ِچندښِ ق ڎه، تو ځُ تو اَه ِشعر بأ  مو                                           

  ڎه، کو قرار پے مو تو مه َرف« ثابتـے»کو تو روز                                       

 ، کلوله پُشته، کابل(2016آگست،  16)

 

 خیر تے پرڎید ځتِئرْ ښِ یو ِچدۈم تاجرے  شق، یو     

 یو ِچدۈم ڎېِونے ڤا، یو ته لعل ژیر تے پرڎید   

 خو جوۈنے تے تو ناز مأک، مے جهۈنے بیوفا تے                                      

 کارے واژگون چس، یو جوۈن پیر تے پرڎید تو وے                                     

 ه ڤوْشچ نُر، خو تقلّبېن خو کار اند څفُکݑېن کمر    

 ، تو تے ته، چدیر پرڎید«مومیایے» یو بنۈمے     
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 تو دے آدمے تَپَل ِچس، یو ته پول تے ڎُد ِزئْزد                                     

 تو دے پودرے ڤرا ِچس، خو زمین ته ݑیر تے پرڎید                                     

 رأنگ بِئْزد َسطرنجڅتو جهۈن بازے نُر ِچس، یو     

 یو خو ُمهره یے پیاڎه، به نََسق وزیر تے پرڎید    

 

 یو چدۈم احمقے یو، مے تجارتے جهۈن اند

 ن قچیر تے پرڎیدڅِ خو اصیل ڤاْرج نُر یو، یے پِ 

 تښنه ته ڎېِونېن دے کارېن، نه گه مست دسگه کار ک                                     

 خـو شرابـے ناب ِزئزدَت، یے پیـالـه بیر تے پرڎید                                      

 ، یے چے گأپ مأک ترېد گـدښخو شعر ِخئ« ثابتے»تو اَه 

 یج، خو خمېر، فتیر تے پرڎیدځیو چدۈم گرڎه پی

 فیض آباد( –، در داخل هوا پیما، بر باالی سالنگ ها، پرواز کابل 2016آگست،  25)

 

 مو جۈن بَِڅک چیز اَڤېن، اَ  مات ِرڅاْست نُر ښأب

 ښېم خوْږج ِمئست ِمغوندَت، جألدَت تو ناْست نُر ښأب

 لۈدُم یَدے مو خېزأج، نورمال ته سۈد مو فشار 

 تو  شق اَند، مو زاْرڎ پِراْست نُر ښأب اَ  انتظار

 اَر تاڤے دېرے ُمرد چود، یے سات اگه تام نِویْنت

 مے تاڤ خو یَتّاو قتِئت، مو جۈن ِزواْست نُر ښأب
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 اَ  تو فرېب باَوَرښ، اََچݑ نَرېڎج تو گأپ اَند

 یکبار خڎای جۈنے، کو لۈ تو راست نُر ښأب

 تو  شق اند« ثابتے»پاݑ ڎاڎج شېر جناو پأخْڅت، یَم 

 اَر څۈند ُوز څه پأخُڅم، یو چأی مو چاست نُر ښأب؟

 ، میدان هوایی بین المللی کابل2011آگست  01

 

 تُت اگر نژیوج ا  مو، دگه تو مو جۈن مه ݑـــِئو

 تو خو دېک  شق بین اند، مو مثاِل ڎۈن مه ݑئو                                          

 االوند څأپَرک فأْمت، دگه یېن نه ݑـِ ښمےمو دأرڎ ته  

 أب، مے مو نیمه جۈن مه ݑئوښراو ِمغوْند ار څتو                                          

 چاْفت مثلے باروتښِ ه څتو مو زارڎ تے نِئڎ پِلته،  

 اَرند، مو پَسۈن پَسۈن مه ݑئوڅنِژار جناو کِ  تو                                            

 تو بهارے ابرے رأنگتے، چمن ارد کے سخاوت 

 تو مے فصلے نو بهارند، گلے ارغوۈن مه ݑئو                                            

 تو ته ِهجر زهر قتے مو، به هزار خوارے زینـے 

 ِدگه مأک ِهندو تَخِلیت، تو مو اُستُخۈن مه ݑئو                                             

 جږْ ُرخ چو« ثابتِئت»ے جلألن، دلے ځتئرښِ تُت اِکه 

 تو َشهاب پاݑ رأنگتـے، مو دل آسمۈن مه ݑئو                                            

 بدخشان(، نسی، درواز، 2016دسمبر  10)
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 بحر طویل.سروده شکوائیه عشقی به زبان شغنانی در
 . فیض آباد.2017فبروری  24 

 نأُوم،  ےوز اگر تو دأم ت

 وز اگر تو جأت سأُوم،

 بأیم، ےت ڎُوز اگر تو پی 

 چأنم،  ےست تڎم خو ۈتو ن ےد 

 ا، ڤیت  ےترأیون خو یاس

 َمردُم،  ےسر اَواز قیو

 ِون!ڎې ےچس، د ےچس، د ےتو د

*  *  *   *  * 

 تو اَه خیر ِچس خو نِسفأر،

 اته بأر،  ۈښب ےخو تو مأک 

 اَ  قأر، ۈڤےتو ِچُسم تو ل

 زأر،  ےزندگ ےِدگه مأک 

 ه پِتـِئـم تو جأت خو اَر جأر، څ 

 َمردُم،  ےسر اَواز قیو

 ِون!ڎې ےچس، د ےچس، د ےتو د

*  *  *   *  * 
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 کوه ِسفأنُم،  ےُوز اگر پ

 خو تیار خو کفأنُم،

 أم اَر کوه، ڎخو ته شیچ  

 ،«تابو»م ته  شق ږُ رَ ڤِ 

 ،ۈڤےل ےناز ت ےتو ته شأند 

 ِون!ڎې ےچس، د ےچس، د ےتو د 

*  *  *   *  * 

 ، ۈښم بۈه ِچُسم تویت مدڅ

 ، ۈښِد  خ ےن مأ کۈتو مو ج

 ، ۈښت جښکِ  ڎتو غمند مو زارْ 

 ،ۈښه پِتـِئـم تو جأت خو اَر جڅ

 ،ۈڤےپِبیر ل ځتو خو پئرْ  

 ِون!ڎې ےچس، د ےچس، د ےتو د 

*  *  *   *  * 

 ت،ښْ یاج ژئڤِ  ڎُوِزُکم پا

 ت، ښْ م وئۈخو تو دأم تِیُم مد 

 ت،ښْ تو َخیالـُم اَر خو دل خئ

 ت،ښْ ن تئېنه یۈیَت تو ب ےمو ت 

 ت، ښْ ن قَتِئت قمار بئۈمو ج ےم 
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 ،ۈڤےپِبیر ل ځتو خو پئرْ 

 ِون!ڎې ےچس، د ےچس، د ےتو د 

*  *  *   *  * 

 تَت  جب شوم، ۈڤےم، مو ته لڎُ خو صدا اگر ِزِوئـ

 د زوم،ڤېه څقین، خو تو یار لپ  ݑلَپَ  ےزندگ ےِدت 

 د یه ِسپِن موم،ڎْ د جور، نه ته گأرۈد ا ته یه نس ےپ 

 مظلوم ےت آیینْ ښد، اگه ڎبر زمین یا ځتئرْ ښِ  ےی

 طاقگی بوم، ےاَت، تو یِکـَت ی څئپښِ ج کِ ڎخلق سُ  ےتو ت 

 َمردُم، ےسر اَواز قیو 

 ِون!ڎې ےچس، د ےچس، د ےتو د 

 

 

                                                                             


