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نمونه هایی 

یما سیاووش شهید
از هنر خطاطی

گردآورنده: داود سیاووش

یما جان سیاووش شهید

خط نوشتی صرف کردي روزگار

                                     تو برفتی و خط ات ماند یادگار

شهید یما سیاووش با خطاطان هندي در جشن وراثت دهلیشهید یما سیاووش با خطاطان هندي در جشن وراثت دهلی

به جشن وراثت به پایتخت هنـــد  صـــــدقنا بگفتند ورا و پسند

که خطاط بس پخته باشــد یمـــا  صــــدقنا، صدقنا و ماشاءاهللا

چو فی الحال نوشت بیت نی نامه را  به جشن وراثت شــنو نامه را

نهــــادند خطش به صـــدر عُلی  بگفتند که ماشــاء و ماشاءاهللا       

        داود سیاووش

اشتراك شهید یما سیاووش در جشن وراثت دهلی و نمونه یی از خطاطی اش در آن جشنواره - نوامبر 2018
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

یما سیاووش شهید از سـالهایی که هنوز متعلم مکتب عبدالهادي داوي در مکروریان سـوم شـهر 

کابل بود ابتدا در مکروریان چهارم و بعد در مکروریان سـوم در کورس خطاطی با برادرش بکتاش 

سیاووش شاگردان را در آموزشگاه تحت عنوان «خطاطی یما بکتاش» آموزش میداد. 

در این آموزشگاه خط هاي نستعلیق، نسخ، شکسته، ثلث، کوفی، اخباري، دیوانی و... به شاگردانی 

که اکثریت شان متعلمین مکاتب مکروریان سوم و چهارم بودند آموزش داده میشد.

در روز هایی که آخرین انتخابات افغانستان به بحران تقلب کشیده شد، این ابیات را 

یما سیاووش شهید خطاطی کرد.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید



3

نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

یما سیاووش شهید در شرایطی که فشار دشمنان آزادي بیان در تلویزیون طلوع بر شانه هایش 

سنگینی میکرد، آن وزن سنگین فشار را بدون اینکه با دوستانش در خانواده به میان بگذارد این 

چنین با سیاهی جوهر به روي سپیدي کاغذ نوشت، اما به لب نیاورد.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

در شرایطی که بزرگترین اطباي جهان از عالج و نحوه جلوگیري انســـــان از مبتال شدن به 

ویروس کرونا هاج و واج مانده و قیودات و تعذیرات ناشی از قرنطین ماسک کرونایی مردم را 

شدیداً متأثر ساخته بود، یما سـیاووش شـهید وقتی از بیرون به منزل آمد دفعتاً به طرف الماري 

کتاب ها رفته مثنوي معنوي را گرفته با خود به اتاق دیگر برد. لحظاتـی بعد این بیت مثنوي را 

از دفتر (1703-5) به خط جلی و زیبا در رابطه به کرونا چنین به خط زیبا نوشت.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

شـهید یما ســیاووش بهاي بلند و جایگاه افرند آزادي را در خطاطی هایش با دلهره از افول و 

نزول روح آزادگی در شرایط کنونی اینطور دچار چالش می دید.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

در سالهایی که یما سیاووش شهید محصـل دانشـگاه بین المللی نویدا بود در صفحه ي کتابچه 

مطیع اهللا آخندزاده یکی از همصنفانش چنین زیبا نوشت.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

یما سیاووش شهید هنگامیکه محصــل دانشــگاه نویدا بود دروس را در صفحات کتابچه هاي 

درسی خود چنین هنرمندانه می آراست.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

یما سـیاووش شـهید فلم (زاپاتا) را بار بار در خانه می دید و با آن انتباه بلندي که بر شــعورش 

دیالوگ هاي آن فلم به جا می گذاشـــت یکی از بهترین هاي آنرا اینطور به خط جلی و زیبا 

خطاطی کرد.



اشتراك یما سیاووش شهید 

در جشن وراثت دهلی
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید

یما سیاووش شهید هنگامیکه در دانشگاه بین المللی نویدا محصل بود در نوامبر 2018 به «جشـن 

وراثت دهلی» فی المجلس در حضور استادان خطاطی هندوستان بیت نخسـت مثنوي معنوي 

را به خط زیبا نوشت که مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفته و خط اش را در همان لحظه به 

نمایشگاه آن جشن در کنار کار خطاطان هندي گذاشتند.
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نمونه هایی از هنر خطاطی یما سیاووش شهید
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