در رابطه به شعرهدیه "دسته خار" مرحوم فرامرز تیمار
نوشته :مذهب شاه ظهوری
 ۳۰جون  ،۲۰۲۱ترانتو -کانادا
همدیارم ،محترم نوروزعلی ثابتی شاعر ونویسنده شغنان بدخشان!
بامعذرت اینکه به نسبت کسااتت جسامانی کاه داشاتم  ،درماورد شاریک نماودن وهمااانی کاردن اارهاه
شعرهدیه " دساته خاار" مرحاوم ررامارز تیماار ،شااعر شایرین کامم بامیاان درصاححه دنیاای مجاازی ،
نتوانستم به وقت و زمان ازشما سااساذاری نمایم واینک کاه مازاو وعبام ام بدبودیارتاه ازشاما تشاکری
میکنم که اارهه شعر روق را بعد ازگذشت هندسال ازعریق صححه مجازی با دوستان درریسبوک ودیاار
ادب دوستانم به اشتراک گذاشته برایم گسیل داشتید.
وصول این اارهه شعر هرهند خاعرات دیرین مرا با دوست وارسته ام تیمار این شاعرشادیر وجاویادان
یاد تازه نمود وتی باخواندن این نوشته تان ازمرگ نا به هناام این شاعر وشخصیت نیک ناام وروشانار
وارارتخار معارف والیت بامیان ومنعقه شایبرآگاه وباا انادوه بای اایاان ازایان خبار نااگوار متاا ٴثر ومتاا ٴتم
گردیدم.
به این ملحوظ قبل ازآنکه درارتباع ودوستی ام با ایان خردمناد وشاعرشاناخته شاده والیات بامیاان انادکی
روشنی بیندازم  ،ازبارگاه ایزد بی نیاز استدعا دارم که جاای آن مارد وارساته ازجحاا و بای مداری هاای
دنیای نااایدار رردوس برین ونام آن جاویدان باشد.
باتشکری مجدد ازمحترم ثابتی صااحب وآن عاده دوساتانی کاه دراایاان اارهاه شعر"دساته خاار" کامنات
وحسن نظر ابراز داشته اند سااس گذاری والزم میدانم .
درمورد آشنایی وارتباع دوستانه وررهنای ما دونحر مداجر درشدر کراهی ااکستان اندکی روشنی بیندازم
ومعمئنم که باعث خستای وضیاع وقت ادب دوستان عزیز وارمدر نخواهد گردید.
سال های ۱۳٧٧و ۱۳٧٨خورشیدی که در اثر هجوم وحشیانه عاتباان وکشاتار و وحشات آنداا بار سامت
شمال  ،مخصوصا ً در والیت بلخ وبغمن اتی مناعق کیان  ،والیت کندز و وتسواتی خان آباد توسعه یارت
واین مناعق تحت تسلع وحاکمیت عاتبان قرار گررت وتعداد زیادی ازمردم بی گناه این منااعق بیرحماناه
به شدادت رسیدند  ،عده زیادی ازباشندگان این والیات بااتخصوص ایراون شایعه دوازده اماامی وشایعه
های مذهب اسماعیلی  ،خانه وکاشنه های شان را ترک وبه کشور هاای ایاران وااکساتان رارار واناهناده
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گردیدند .قابل ذکر است قتل وکشتار بیرحمانه عاتبان دربرو اسد ۱۳٧٧خورشایدی درمزارشاریف هناان
وحشیانه بود  ،قراریکه بعدا ً صورت تلحات ازعریق یکای ازرساانه هاا ارایاه گردیاد تعاداد کشاته شادگان
 ٤۰۰۰۰هدل هزار نحر ارقام یارته بود.
وتی بنده با وجود این همه وحشات وکشاتار ماردم بای گنااه درشادرمزا ر شاریف  ،اابناد حاضاری جمام
نمازگذاران بوده به مسجد ررت وآمد میکردم وخانه وکاشانه ام را ترک نکردم وناظر اوضاع کشور وباه
امید آن بودم که شاید عاتبان بعد ازتسلع یارتن کامل برسمت شمال  ،شیوه خصمانه وددمنشانه شان راتغیر
داده دراجرای اوامر وحکومت داری شاان  ،مناسابات انساانی واجاراات عاداتت اساممی واقعای خواهناد
نمود ،اما درعول مدت یک سال مشاهده گردید که درخصلت درنده خویی این درندگان وحشی کوهکترین
تغیراتی به میان نیامد و باشندگان شدر مزارشریف ونواحی ومربوتاع آن را به عنااوین مختلاف دساتایر
وتحت شکنجه قرارمیدادند وتعدادی را ظاتمانه تیرباران می نمودند.
اینجا بود که محیع زندگی بر شدروندان مزارشریف اختناق آور و عرصاه زنادگی بار مان و خاانواده ام
تنگ گردید و از بیم آنکاه خاودم و یکای از ررزنادانم روزی باه بداناه یار واقعای ماورد تیار رس ایان
وحش ایان قرارنای اریم ،راارار را باار قاارار تاارجیح داده ،بااه تاااریخ  ۱۳٧٨ -٨-٤خورش ایدی باتعاادادی
ازهمدیاران شغنانی ام خانه وکاشانه ودیار ریض باار ماوالعلی را تارک و باا خاانواده ام  ،باتحمال رنا
ومشکمت سحر ازعریق بندر تورخم واردشدر اشاور وازآنجا باه کماک هاای بای دریاغ ادارات ایشاوای
بزرگ اسماعیلیان جدان نورموالنا شااکریم اتحساینی باه شادر کراهای ااکساتان انتقاال گردیادیم ودرآنجاا
موظحین ادارات امامتی اوالً باه منعقاه "اماین آبااد"
نیزبدون مواجه شدن به کوهکترین مشکمت  ،توسع ٴ
وبعدازمدتی به منعقه "تس بیله" انتقال ودریکی ازخانه های مناسب جابجاگردیدیم.
درعول هند ماه و یا هند ساتی که دراین محل زندگی کردم با برادران قوم هازاره و اساران شاان کاه در
مکاتب مربوع حاضر امام رهبر دتسوز و مدربان اسماعیلیان درس و تعلیم آموزش میدیدناد آشانایی ایادا
کردم و روزی اارهه شعری را که در شدر کراهی تحت عنوان "بای ناان وعان" تاازه ساروده باودم باه
دست یکی از این شاگردان قرار گررت و با تکثیر نمودن ایان اارهاه شاعر توساع شااگردان قاوم هازاره
بمخره این اارهه شعر توسع یکی از شاگردان مکتب مترویل که مرحوم ررامرز تیماار در آنجاا زنادگی
میکرد و در این مکتب به صحت آموزگار تدریس مینمود به دسترس آن قرار گررت و اوتین باری بود که
با نام و اثر شعری ام آشنایی ایدا کرد که کنون اارهه شاعر متاذکره ارض معاتعاه ادب دوساتان تقادیم
میایرد.
بی نان وطن
الته ها رویید ه اند در دشت و دامان و عن
داغ ها دارند در دل هون شدیدان و عن
جوش گل ها کرده رناین دامن صحرا و دشت
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بسکه سیراب است زمین از خون انسان وعن
در بدار دیاران د ل ها شاو ران است هو گل
هون انار است ار ز خون دل در بداران وعن
سال ها است خون مردم میرود هون آب جوی
تیک کس یکدم نشد در رکر در مان وعن
دشمنان ما بصد نیرنگ خود در این وعن
آتش ارروختند بدست اهل نا دان و عن
قاتمن خود ارست و حاکمان دد منش
زند ه اندر خاک کردند بس جوانان وعن
جنگ ها کردند بدر قدرت و جا ه ومقام
زیر و رو کردند یکسر قصر و ایوان وعن
در میان شعله های آتش بمبارد مان
سوختند خیل جوان و ایر و عحمن و عن
بسکه دزدان هر عرف بر شدر آوردند هجوم
شد هااول مال هندو و مسلمان وعن
از هاا ول شد بنا هر کاخ با نقش و ناار
کس ناحت جان داد اندر کوهه بی نان و عن
نیست جای شکوه از شیر و النگ ملک یر
هون دریدند رمه را ری اتجمله گر گان وعن
در هجوم عاتبان بر کابل و بر اا یتخت
همهو روباه بیشه ااتید هر قو ماندان وعن
تحت امر سندی و انجا بی و اهل عرب
بدر کشتار آ مدند خیل اجیران و عن
همهو گوسحند ذ بح کردند آ دمی را عا تبان
عا تبان را بود اینسان عید قربان وعن
قعم کردند دست ها و بسته کردند بر درخت
یر حق گحتند این ها اند دزدان وعن
شد به یغما هستی و گحتند بیت اتمال بود
رن دزدی را ببین با مکر شیعان و عن
توپ و تانک و راکت و ها وان و مرمی و تحنگ
گشت هر یک نا رذ و قانون دوران و عن
جدل و جنگ و قتل و ارت شد اصول مد رسه
علم و دانش ررته یکسر از دبستان وعن
بی سواد و بی هنربا زور بر مسند نشست
هر عرف آواره گشتند اهل عرران وعن
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رشوه ی کلدار و داتر شد به جای اول ما
اس هسان اجرا شود کار ریبان و عن
هر کی آ مد دست خود در خون مردم شست و ررت
هون کند این ملت و خلق ار یشان وعن
در قعار کاروانم هست منزل ایشررت
تیک نتوانیم به ایش از دست دزدان و عن
عشق میدن ای ظدوری آتش سو زنده است
زین سبب سوزم به یاد کوهساران وعن
 ،۱۳٨۱-٤-۲٥کراهی -ااکستان
بعد ازآشنایی مرحوم تیمار با اثر شعری ونامم  ،زمانی که به اسااس ررماان وهادایت دتساوزانه ایشاوای
باازرگ اسااماعیلیان جدااان ،کااه ررزناادان مداااجرین اسااماعیلی ارغااانی درشاادرهای ااکسااتان بایاد عااموه
ازآموزش اروگرام های درسای ااکساتان  ،مضاامین درسای مکاتاب ابتادایی ومتوساعه ارغانساتان توساع
معلمین وارراد تحصیل یارته ارغانی تدریس گردد.
همان بود که بعد ازتدیه کتاب های مورد نیاز توسع مسئوتین این بخش بااتعین وتقارر اساتادان مضاامین
مکاتب مربوعه  ،باتعین اوقات درسی خارو ازاروگرام هاای درسای مکاتاب ااکساتانی ،بارای ررزنادان
مداجرین اسماعیلی ارغانستانی آ از به تدریس نمودند.
اینجا بود بنده نیز که درمکاتب ارغانستان اتی صنف دوازدهم تحصیل نموده خع خوانی را یادگررته بودم،
توسع مسئوتین اداره بخش آموزش دروس مکاتب ارغانساتان درااکساتان باه صاحت معلام تعاین وتوظیاف
گردیده دریکی ازصنف های دوم مکتب تس بیله آ از به تدریس نمودم.
درهناام تدریس مدت کوتاه وظیحه داری ام واوقات رااوردهی وبازدید معلمین مکاتب ازهمادیاربود ،کاه
درمنعقه مترویل من ومرحوم ررامرزتیمار هندبار باهم ممقاات وهام صاحبت گردیاده باا تقادیم نماودن
وارسال ومرسول اشعار خویش باهمدیار بر آشنایی ودوستی ما ارزود گردید  ،وتی دیری ناذشت که بنده
در اثر جار وجنجال و اتمغال شاگردان  ،بنا برنداشتن حوصاله بعاد ازساه مااه اساتعحی ومکتاب راتارک
نمودم ،اما یکی ازدخترانم که دریکی ازمکاتب این ادارات به صحت معلم ایحای وظیحه می نمود  ،روزی
دراوقات رااور دهی معلمین بامرحوم تیمار معرری میشود وشاعر موصوف اارهاه شاعری را کاه تحات
عنوان دسته خار نزدش موجود باوده بارایش تقادیم وبارایم گسایل نماود کاه هرهناد ادب دوساتان عزیاز
باهماانی نمودن آن در دنیای مجازی توسع محترم ثابتی صاحب معاتعه نموده اند اما با آندم تزوما ً آنرا
رض معاتعه ادب دوستان تقدیم می نمایم.
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شعر از محتر م فرامرز تیمار از ولسوالی شیبر والیت با میان:
دسته خار
ظدوری شاعر اتحت شعاری
وجود تست ما را ارتخاری
بدخشان کوهه با غ شدر شعر است
تو در وی عند تیبی و هزاری
ز سویت نامه ی آمد بدستم
ز بعد روز گاری انتظاری
بروی هر نکا تت خیره گشتم
بدیدم جزبه ها یی آشکاری
ز حررت حظ بی اندازه بردم
ز هر بیت تو ریض بی شماری
بر آن بودم که از گلدای ارکار
ررا هینم ز گلدای بداری
گل سرخی ز بوستان تحکر
بهینم از قعار جو کناری
ز ازهار خرد گلدسته بندم
بر ارشانم بر او مشک تتاری
ررستم در حضورت برگ سبزی
که بنشاند مار از دل باری
و تیکن در بساع استعاعت
ندیدم جز خسی و خار زاری
ز خارستان رکرم هیمه ی هند
رراهم گشت اینک دسته خاری
ررستادم برایت دسته ی خار
بدست نکته دانی هو شیاری
بدست دخت دتبندی بدخشی
برادرزاده ی کامل عیاری
حضور شاعر اتحت شعاری
ررستادم بعور یا دگاری
 ،۱۳٨٤-٨-٧مترو ویل ،کراهی -ااکستان
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قابل تذکر میدانم که این شاعر توانا و خوش قریحه با حسن نیت و ارادت دوستی و برادرانه ای که با من
داشته تمام تعف و مدربانی هایش را در هوکات این اارهه شعر ترسیم و گنجانیاده باا بسای بزرگواراناه
بدست دختر عزیزم برایم گسیل داشتند که مملو از جذبه های موﺀدت بیدریغ بود که در نتیجه جذباه هاای
این اارهه شعر احساساتم را برانایخت و نسیم عبم شاعری ام در رضای دماغ و ارکارم وزیدن گررت و
به ااس احترام و اخمصی که با من داشته اند توانستم اارهه شاعری را کاه از عبام محادود مان تاراوش
نمود برای تیمار بزرگوار ارسال نمودم تا آنرا در کنار اارهه شعر دسته خار قرار دهد تا یادگاری از
دوستی دوران مداجرت ما برای ادب دوستان حال و آینده باشد که ذیمً برای ادب دوستان تقدیم میاردد.
چند دسته گل
ای نسیم عبم من باز آ هو باد نو بدار
گرهه ااییز است و با شد رصل ار گرد و بار
اندرین رصلی که شد تاراو گلزار و به گو ش
جز نوای زاغ ناید ،ناته و صوت هزار
با بان ایرهم با هدره ی ار هین هین
بسته رخت و ررته از باغ و کنار جو یبار
مشکل است از بحر بیضا دُر و مروارید شعر
همهو من آورد بکف با قلب ار خون و راار
کن مدد ای بخت و مرغ عبم من آزاد کن
تا کند ارواز در هر گلشن و هر کوهسار
در ادبااه ادیبان نیست جرائت اا ندم
زانکه نایم در قعار این ادیبان در شمار
تیک " تیمار" آن ادیب نکته دان با شعر بکر
جذبه ها آورد و مارا کرد یکدم بی قرار
بسته است هند دسته گل از گلشن شعر و ادب
از برایم هدیه کرده با بسی عز و وقار
گرهه بحرستاده بدرم هدیه ی یک دسته خار
هون گررتم نهه ها بودند و هر یک ععر دار
حیف باشد نام این گلدسته های ار ز ععر
در گلستان ادب با شد همین یکدسته خار
گرهه خار است همنشین گل ،وتی در رعرتش
زیر اای است هیمه وار و در نظر ها است خوار
همهنان گلزار رکرش با همان عبم روان
خوانده خارستان رکر و کرده حاصل دسته خار
در بداران دامن دشت و دمن ار گل شود
تیک کی روید گیاهی در زمین شوره زار
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عبم تیمار است با دریای رکرش موو خیز
سحته گدر های ادب هون گوشوار
زین سبب ُ
در عذوبت کیف اشعارش بود همهون شکر
زانکه خواندم شعر و اشعارش مکرر با ر بار
از گلستان ادب هیدم کنون هند دسته گل
میاذارم یاد گاری در کنار دسته خار
کرد گل هینی ظدوری از سر هر شاخ گل
میبرد "تیمار" را و میکند بر وی نثار
 ،۱۳٨٤-٨-۱٤تسبیله کراهی -ااکستان
در اایان اارهه شعر راوق
قابل ذکر میدانم هند اارهه
شعری را که از آثار خاود
ااارض معاتعاااه بااارایش
تقدیم نماوده باودم یکای از
این اارهه هاای شاعرم را
تحت عنوان "نشانه حیات"
بااا خااع زیبااایش تحریار و
عااااور یادگاااااری باااارایم
ارساااال داشاااتند کاااه قااابمً
توساااع انجمااان شااااعران
جوان شاغنان در صاححات
مجازی به نشر رسایده باه
معاتعااه خوانناادگان عزیاز
قاارار گررتااه اساات ،وت ای
بااااز هااام تااارجح میااادهم
دراای اان ای ان نوشااته هااایم
آناااارا اااارض ممحظااااه
دوستان تقدیم نمایم.

مرحوم ررامرز تیمار عموه از این که شاعر توانا و با استعداد بود خعاع ورزیده و خوش نویسای نیاز
بود  ،همهنان قابل تذکر میدانم این شاعر شیرین کمم بخشای از اارهاه هاا اشاعارش را کاه در کراهای
برایم تقدیم و یا کسیل نموده بود تا کنون در بین اوراق کتابدایم موجود میباشد .اتبته با مساعد شادن وقات
به معاتعه خوانندگان گرانقدر تقدیم خواهد گردید.
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