
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  

  ٣٨نشريه پيشرو شماره 

 ٢٠١١ می ١٧

 

   ميرد شعری که می
  تبر را تيز بايد کرد

   شويدیکه خونی جام م

  برپا! ھال

  که ساقی جرعۀ وارونه می ريزد

  اغر سخت ننگين استکه س

  و شاعر 

   را و خون رایمزۀ م

  در نۀ تاالب يک تقطيع

            ببين ھمسنگ می دارد

  برپا! ھال

  که شاعر سخت ننگين است

  ين استئکه او بيدرد و آ

  

برای شعر دری می نويسيم، در حالی بر سطور غماگين روزگار » انا اليه راجعون«مرثيه ای که در اينجا بدون 

در محراق » مھمانان«ای از شاعران و نويسندگان بر چکمه ھا گل می ريزند و به تک تک  ی شود که عدهگلوله م

گلخانۀ فالن » ياسمن«و » ميخک«خشکيده، شاخۀ زرد » جنگل خلق«ھر مصراع سجده گاھی افراخته و اکثر از  

چون فرياد ھر . نی را فرياد نمی کننددردی، آھی، خو. گشته، به بھانه، ُدر دری را به پای خوکان روزگار می ريزند

فرياد دردآلود جز خطر کردن  به شاعرانی که به بيان . دردی خطر کردن و دل شير و جگر پلنگ پيوند زدن است

واژه ھای .  بگذارند» راه«بروند و سر بر » ميان خون«نيستند که با پای فتاده » مردان ره«مقاومتگرای نيشابور 

می اِفرازند، در شعر گلين و کاغذين شاعران بی جبھه نمی گنجد و بايد » خشونت« بوی تند خوناگين عطار شھيد که

چينی گک نازک و ھوسناک تخيل ما در شعر ! از چنين اشعار خونداری  نفرت کنند و ناصحانه فرياد برکشند که بابا
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ار و حالج است، خط بطالن دری، در روز و روزگار ما يارای تحمل چنين بوی تندی ندارد و بايد بر ھرچه عط

فقط با شاخۀ زنبق آبی و  اللۀ نارنجی می توان مقابل شد که روح ساکت » جھانی«ھای » نازنين«کشيد که اينک با 

و آغاز مدرنيته و بعد از مدرنيته، از کالم زمخت و واژه ھای تير و تبر در شعر » جامعۀ مدنی«و تسليم پذير 

 توان بلند کردن ساطوری را ندارند و به اين ، سپيد و مرمرين اين سرايندگاندستان. شيرين دری سخت نفرت دارد

اقی را تصوير کرد که الله رنگ خون دارد و عقاب چشمان اقد خشک و بی روح سرود و آبشار و خاطر فقط باي

با چکاچاک يدن نتوان که لوح قبر شعر دری نيز ديگر ئ از مزار شعر اين شاعران ھرگز رواين خون و آتش. آتشين

ی نبايد داشت که سر به سنگ ئھرگز چنين مدعاوس توان آراستن ندارد و پند و اندرز اينکه  تبران شمشير دھقان تا 

  .  خواھيد شد

 به سوی معراجی، اوجی، موجی می پرد و - که از بعضی بسيار بی مقدار است -ھر سراينده در درازای عمرش

خطر می » ورطه«برای . بدار، در ھر واژه و مصراع استشمام می گرددچون خواست مرئی و يا نامرئی شاعران ت

می نمايانند، شراب و شھد را در » ماتيک«را عذر می گذارند، رنگ خون را در » ھفتاد و دو ملت«کنند، جنگ 

باخته پير رنجور را کمان جاودان تاريخ می سازند، قطرۀ خون پدر و مادر » چفتۀ«تاول باغبانان تصوير می کنند و 

چشم ھا را می شويند و جور دگر می بينند، از ھر واژه بوی آزادگی . ای را در اکليل حاکمان روزگار می سرايند

بر می گزينند، کوھگرد و مغاره نشين می گردند،  از درد » يمگان«می پراکنند، برای اين ھديه، اين تحفه راه 

را آنچه ھستند، می نمايانند، درس می شوند و تاريخ می شاعرانه می نالند و ستمگران روزگار » نای« و » دھک«

، اما سرايندگان ...تاريخی که جنباندن آن، مسخ کردن و جور دگر نبشتن برای کسی ممکن نمی گردد. گردند

روزگاِر ھمين اکنون، رسيدن به اوج و موج را مردود می پندارند که مبادا در آن تک تفنگی شنيده شود و مصراع 

سرود که فقط » سرخی«دل تپانند، باز ھم ببايد » نارنجی«ل گنجشکی يکباره زرد شوند که اگر برای ھای سبز د

زد و واژۀ » قافيه«را » يورو«و » دالر«اما چه بھتر که بی ھيچ دردسری واژه ھای . زرد و سرخ و نارنجی گردد

» مانوگی«دن نونھاالن مکتبی در کرد و بر ھيچ زخمی، حتی اگر بر ب» رديف«را در ھر مصراع » تومان«شيرين 

چون دود و خاکستر، بم و انفجار ھرگز بر . در سر و بيخ ھيچ مصراعی نبايد تراوش داد» اشکی«کاشته شود، 

نمی نشيند، بر شانه ھای شاعران پھلوان پنبه سنگينی می کنند، زانوھای شان خم می » چيغ بنفشی«روح شاعران 

ی مزمن و ويروسی که بند بند شان را بيحال می سازد، بايد انار پستان تناول شوند و برای جلوگيری از اين مريض

چون اين صداھا اھريمن و جن اند که نبايد در غزلواره ھای شاعران ... کنند، عناب لب و ژالۀ دندان خريد

  !!خانه کنند که سخت خيانتی به شعر زمان ماست» شريف«

يده که اگر در تھران و واشنگتن باران ببارد، در کابل چتری ی رسئوظيفۀ شريف بخشی از شاعران ما به جا

و ھر طوری دلتان » منزه«و » پاک«و اين حريم را در شعر خود » خشونتيم«بردارند و فرياد بزنند که ما مخالفان 

ای سوسو نمی زند، ھيچ خورشيدی  در گسترۀ ھوس شعری ما که باالتر از آن ھيچ ستاره. داريم بخواھد، نگه می

شعله نمی کشد، فقط گوشۀ دنج خيال، موعظه ھای بيروح و بد مزه تر از عاروق و استفراق مرده را مزه مزه می 

به نرخ کاه ماش و به مرگ خر و سگ و پشک انبار » غيروابسته«و » غير سياسی«کنند و در بازار مکارۀ نشرات 

چون نيشتر خون . کترين نيشتری فرو نمی بردمی کنند و گاه به فروش می رسانند که به ھيچ رگ و احساساتی کوچ

می ريزاند و حمام رابعه را سرخين می سازد و بکتاش را در سوگ جاودانه می نشاند، پس بايد ھرچه به تيزی و 

ھای روزگار » چخوف«ابزار وابسته به آن مرتبط می گردد، بايد از ثواب آن گذشت و از آن دوری کرد، چرا که 

 می نويسند و شعر را از چپ قافيه می بندند و با گز و پل کردن اندازۀ مصراع ھا، واژه ھا و ما داستان را وارونه
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افاعيل ُخرد و بزرگ، دراز و کوتاه، ماھرانه معمار و نقاش شعر می گردند که اگر در فالن جا عوض اين حرف آن 

برد و باختيست و فارغ از ھر درد حرف آمد اين شعر سينه گنجشکی جان می بازد و چون درونمايۀ آن خالی از ھر 

  . و رازی فوراً می ميرد، سونامی می شود و بنياد خاشاکی شان را نابود می بينند

، »ارجمند«منتقدان شعر که در کنار ارزيابی و بررسی قامت مصراع ھا و معاينۀ اعضا و احشای شعر، موعظۀ 

، »وزن«واژه ھا، اشتباه ھای » غلط«می شوند و کار برد » زاغ«باره را از ياد نمی برند، يک » باران«و » بوسه«

را » تبر«و » تير«از » رازی«ھيچ . سره و ناسره می کنند» شاعرانه«و » استادانه«را ... »دستوری«مشکالت 

دين نيست، پس اين شعر پوال. شعر از ميان می رود» لطافت«و » لطف«، »مزه«نمی پسندند، چون با اين کلمات 

بر مذاق قاتالن، متجاوزان و آدمکشان . ی و آزادی نيست، وسيلۀ اسارت و بيدادگری استئدروغين است، ابزار رھا

اينان !!! یئگوی، بھتر ئ بگويند، ھر چه بيشتر گوخوب می چسبد و چه بسا که بر بعضی آنان سرمايه بگذارند و

و ھرچه خون توده ھا بريزد، اينان بيشتر تجليل می شاعران مزه مزه اند که يارای چشيدن طعم تند آتش را ندارند 

اين » حماسی«کنند که چون طالب مساوی به پشتون و پشتون مساوی به طالب و ھمه مباح الدم، پس چرا اشعار 

برده نشود و بر درگاه واليت فقيه زانو » خلق«شاعران در نگارستان ھای تھران و شيراز و اصفھان به محضر 

 نزد؟

، ماعرانی اند که در ظاھر با خواندن رنگ خون غش می کنند و شعر شان را شکست خوردگان و »مزه«شاعران 

بی جبھه گانی می پسندند که فقط به مرمر و مرمرين، گوشواره و ماتيک می انديشند و در کانتيننتال و سرينا با 

بر بام شعر بيدرد می برآيند و کرده، » یئملک الشعرا« و گاه آھنگ  شعر ھوس دکلمه می کنندهعشوه ھای شاعران

بايد بگويند، معنی ندارد، چون شعر را خنجری بر » چه«برای اين شاعران، اينکه . سر می دھند» ھيچ«فرياد 

حنجرۀ دژخيمان نمی دانند، چون شعر را ساطور خشم نمی پندارند، چون شعر را ُغرابی بر گلوگاه بيداد نمی 

ھمه به دمۀ اين ابزار نه که به غالف آن سر فرود می ...  به پای داد نمی برند وشناسند، چون با اين شمشير بيداد را

و تسليم پذير باشند که اگر گلوله ای در اين شعر » بی جبھه«، »ترسو«و » ابريشم نفس«آورند، چون شاعران بايد 

و » ترقی« گام شليک شد، مجموعه ھا و دواوين و منظومه ھای شان پاره پاره می شود و شعر بار ديگر از

باز می ماند، تيوری سرايش که در اين روز و روزگار ھمه و ھمه مخصوصاً دوستان آن سوی ابحار » پيشرفت«

  .آن را  خوب می پسندند، اساس شعر دری که می ميرد را می سازد

» شعری«شه فروش خوبی دارد، در ھر مجله و ھر محفل ي شعر بی اصالت و بی ردر بازار مکارۀ امروز،

تصوير » لب و دندان«شيار نمی بندد، جنگ » اشک باغبان پيری«زيرا در آن . خريداران بسياری ثبت نام می کنند

يادی نمی رود و صدای تفنگی ساز نمی شود، چون چوتۀ اين شاعران بسيار » ھارلم و برانکس«نمی شود، از 

عدول »  اصولگرا«ه از اصول شعرای می شود و آنگا» تُنُک«است و با اين صداھای زمخت و کرکننده » تنگ«

ی شان جلوگيری می ئنجيگرامی بندد و از تلون شاعر و نار» بی ريشه«و » آبکی«می شود و راه را بر انتقادات 

باشد و در » چپ«يک روز . کند، چون شاعر ذاتاً بايد متلون و کثيرالجوانب باشد، به سمت ھر بادی خم شود

کند و اداھای » دينی«را ببوسد و اکت و ادای » قوم«شد، روز ديگر کف پای ھای دموکراتيک زوزه بک» انجمن«

يکی بر طبل ھمسايۀ . را بکشد و با رژيم واليت فقيه جان و جگر شود» مولوی«و » موالنا«، » حجت االسالم«

فارۀ تمام جنوب بکوبد و دمار از ھمسايۀ غربی برآرد و ديگری به سرزمين واقعی زبان شيرين دری رو بياورد و ک

گناھان را بر يقۀ جنوب بياويزد و در آخر از ھر اسم و رسمی که پسوند و پيشوند سياسی داشته باشد، منکر بنمايد و 
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تقديم نمايد، از جت و ھليکوپتر تجليل کند که اگر ھر » جھانی«شعر شيرين زبان خود را به سردوشی ھای جنراالن 

  !نند، نوش شان بادچه می ُکشند و ھرچه از بن و بيخ می سوزا

شعر، عاطفه و خيال را با زبان آھنگين گره می زند، اما اين عاطفه يکجانبه نيست، بی مضمون و غير سياسی 

حافظ و عطار، شاملو و اخوان ، ھيچ يک بی . نيست که اگر می بود بايد سرايش شعر به ديوانه ھا سپرده می شد

ر اين شاعران واقعی، بيشتر در مضمون شعر شان متبلور بود ھدف و بی جبھه نبودند، غنای شعری و شعريت شع

و از اين بابت ھمه را مزه می داد و اين مزه غير از مزه ھای ھوسناک شاعران بی جھت و بی جبھۀ امروز ماست 

ی چيزی نمی توان ئ شان جز دادائيزم ماليخولياکه  نان را به نرخ روزگار می خورند و در بسياری از سروده ھای

آن . آن شعر بر نبض اجتماع مايه می گذاشت، اما اين شعر بر قلب اجتماع پا می گذارد و ھی می فشارد. اغ کردسر

شعر ُدر دری بود که به پای ھيچکسی ريخته نمی شد، اما اين شعر خاکستر دری است که باد ماليمی آن را به 

شت، اما اين شعر پوست است که خالی از آن شعر مغز بود و درونمايه استوار دا. ھرکنجی پراکنده می سازد

  پس اين شعر خاسف و بی خون نيست؟ .  درونمايه  و ده متر آن چون پشمک، کام طفلکی را پر نمی سازد

 خلق و سکاندار واقعی شاعران زبان دری که در بيدادگاه واليت فقيه، ۀسعيد سلطانپور شاعر بزرگ و جانباخت

يبان بی مسلک اين سو جشن  بر پا می دارند و جای پای آزادی را به تير می ھمانی که امروز برای شاعران و اد

زند، به خاطری جاودانه شد و ھر واژه و کالمش ديوانيست قطور که در چارجوب قواعد و  فورم نازنين شعر، 

م ايران و مضمونش را از ياد نبرد و اساساً اين شعر را برای ادا و ارائۀ مضمون نازنين خونی که بر فالت عظي

ی نکشيد، چون تا آنروز ھمۀ ئو حتی صدا» ايستاده مرد«ن شد که جھان شار شار می ريخت، سرود و شاعر زمي

صداھايش را کشيده بود و جالدان سفاک فقط سينۀ پردرد اما خالی از ھر مصراعی را سوراخ سوراخ کردند و لذا 

» گلسرخی«، ھمچنان جاودانه ماند و چون »ين می تپيدقلب زم«ی که ئفرياد او از پشت بام دنيا، در جاجاودانه 

يکی بايد قدم را پيش «اين راه باز است، ھيچکسی يارای سد کردن آن را ندارد، فقط . گلسرخ تاريخ بشر شد

است که اين قدم را و قدم ھا را می بوسد و ياهللا که اين روزن تا ما ھستيم و » پيشرو«و اين گسترۀ نا مھار » بگذارد

رو، به روی ھمگان باز می ماند و دستی بر ساطور و تبر تا گورستان شعر دری را بار ديگر ويران نمايد و ُدر پيش

  . دری را از تابوت گشتن برھاند که اين تعھد سخت سنگين و اجرای آن شور می خواھد و شرار

  

  


