
 معرفی يک اثرجديد

(جناب   ميهن  آزاديخواه  و  شاعروطندوست  های  سروده  از  يی  مجموعه 
با قطع وصحافت   آيينه داران"عليشاه احمدی عبُاب)،  اخيراً  تحت عنوان "  

صفحه) از سوی انجمن دانش درکانادا به   ۵٣٠موزون و پشتی هنری در (
                                                                          طبع رسيد.  

مشخصات اثرمورد نظر چنين است:                                               

نام اثر: آيينه داران    

اعر: عليشاه احمدی عباب ش  

 ناشر: انجمن دانش در کانادا

 برگ آرايی : کريم پيکار پامير 

)شادکام( طراح پشتی: استاد عبدهللا نوابی   

 شماره گان : پنجصد جلد 

خورشيدی ١۴٠١سال چاپ :  

کانادا  -: شهرتورنتو چاپمحل   

اهدا به همسر شاعرعزيز درصفحه ی سوم اثرخويش چنين نگاشته است: "
 دان عزيزم که زمينه ی تفکر و سرايش اشعار شامل اين مجموعه و فرزن

                          را با مهربانی های خاص خويش برايم فراهم نمودند."

دراين اثر، حدود بيشتر از پنجصد پارچه  سروده های شعری شامل غزليات 
ه نه  ک  ميهنی، عاشقانه، نيمايی، کوتاهه، رباعی و دوبيتی گنجانيده شده اند

خواندنی و دلچسب اند، بلکه خواننده درعين حال ميتواند   تنها همه ی آنها



از وطنخواهی    موجیاحساس نيک انسانی، خواست و انديشه ی اجتماعی و  
                و مردم دوستی شاعررا بخوبی درک کند.                       

ی عباب)، صرف نظر  قابل تذکرميدانم که اشعاردوست گرامی (عليشاه احمد
و    زبانیآرايش  ازرهگذر    آن،    از سايرمشخصات عاطفی، انسانی و ميهنی

رسا،   نگارشی روان،  ی  بگونه  بوده   تفنن  و  تعقيد  نوع  هر  از  نيزدور 
   ميباشند.                      صادقانه و بی آاليشانه و  مبرا از حشو و زوايد

مشخصه ی ديگرسرايش شاعرعزيزما اينست که جوهر انديشه و معنی را  
که   است  دليل  همين  به  است.  شعرنکرده  بندی  صورت  فدای  هرگز 

وده های وی، آتش عشق به وطن، ضديت با ويرانگری و درسراپای سر
اسارت دشمنان داخلی و خارجی و    استبداد، رهايی مردمش از بند ظلم و

عدالتجويی   و  دادخواهی  طنين  يی  باالخره،  آاليشانه  بی  ی  موج  بگونه 
                                                                             ميزند.   

عالوه ازآنهمه که گفته آمد، يکی ديگر از مشخصات اشعاراحمدی عباب 
را با   یاينست که وی توانسته است برخی از اصطالحات محلی و مردم

ظريفانه   ی  بگونه  و  ومصراع    در يی  موفقيت  بند  های  خويش شعررگه 
و به حالوت شعرش بيفزايد. مانند "خاکه ی گلخن"، " بند وبست"    گنجانيده
بدل" کتاب)، " نوت ِ= ( يک قوده    "قَوده"نگ"، " بُقچه"،  وبغل" ، " مَ ، " بند  

همچنان توانسته است در بکاربُرد ِ  واژه    وی  ، "تيت وپاشان" و امثالهم.
های ظريف و ابتکاری زبان مانند "لطف معنی"، " چراغ انگور" ، " نگين 

جم ِگلوگاه"، "  نام"، "گل ُ نام"، " گل ُ دندان"، " سبد ِسبز ِخاطرات"، " ح 
تاج ِطلوع"، " بخت ِ لبان"، " چشم ِغزل"، " شراب ِ لذت ِ لب"، " غزال 

"، " غول ِ غم" و  غزل"، " رواق غزل"، " حميل خون"، " شبان شرابخانه 
مصراع های شعرش را زيباتر و پذيرفتنی ترسازد.                      ...  



و بی تکلف شاعر موجب اين موضوع نيز گفتنيست که کالم ساده و زيبا  
آوازخوانان   تا  است  موسيقی گشته  ساحت ِ  استادان  از  بعضی  و  جوان 

           .برگزينندغزلهايش را برای کمپوز و ترنم موسيقی ، کشورعزيزما

هموطن گرامی (جناب آصف بره کی) نيز طی نگارش مطلبی پيرامون اين  
باثرتازه  " مينويسد:  چنين  خويش  های  ازگفته  درجايی  من،  ،  برداشت  ه 

باب از ديد انديشوی درشعر، تکيه به هيچ راهی جز هومانيزم عليشاه احمد ع
آتشين  نه از گرايشگران ِ چپ ِ  و ملی گرايی سالم نزده. او درشعر خود 
و  تصنعی صوفيزم  پيروان  سوم"ِ  "خط  به  نه  آتشين،  راست ِ  نه  و  است 

تب های آرمانگرا  عرفان گرايی روزگارما دمسازی دارد ونه با پيروان مک
و ماورای حقيقت گرا (سوررياليست). او شاعری است با طبع شاعر آفرينی  
سرشار از باستان گرايی و روح عيارپيشگی، آزادمنشی و انسان دوستی. 
درشعرعليشاه احمدی، شعری غنانمند از بار واژها و ترکيبات زبان عاميانه  

                                                                و قابل فهم است..."

عليشاه احمدی عباب خود طی يادداشت خويش چنين متذکرميشود: " آيينه  
عزيزان   شما  پيش  فرا  اکنون  هم  که  اشعارم  از  يی  مجموعه  يا  داران 
اخير   تلخی های حوادث  از  بيشترينه  که  اند  هايی  شامل شعر  قراردارد، 
درمملکت محبوب ما حکايت ميکنند و برخی از آنها، اتفاقاً از حکايت مرگ  

زان من سوگوار هستند. ولی غم و خوشی هردو، راز های زند گی  عزي 
ابيم. آرزو  هستند و هردو را همه در َخم و پيچ زندگی دريافته و در می ي

های  شاخه  درآينده،  ما  مردم  آرامی  و  خوشبينی  و  اميد  های  قصه  دارم 
سرايش شعر ها را در من و شاعران ديگربصورت  رساتر و شادمانه تر 

بنشاند..."                                                              به شگوفنه   



من هم، درحاليکه اين خواست وتمنای انسانی شاعررا (آمين) ميگويم،  
طبع اين اثرشعری خواندنی و ماندگار را برايش صميمانه تبريک عرض 

باشد    اميد واری مينمايم  شاعر گرامی ما هميشه زنده و گويانموده اظهار 
تا من و سايرعالقمندان شعرو ادب زبان فارسی دری، از فرآورده های  

 شعری بيشتر شان مستفيد گرديم.

 


