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  بيلبی النيـــــــــــج
  ٢٠١٠ آگست ٧برلين ــ  

  
  
 

 یادب نقد ازی ا وهيش
 ) ششم بخش(

  استيس و هنر
وم ؤمش“ قابيل ” مظلوم را ” هابيل“و سبب آن بود آه . بود” مدآ“اول آس آه در عالم شعر گفت  “

 ”.را داغ غربت و ندامت تازه شد و در مذمت دنيا و مرثيۀ فرزند شعر گفت” دمآ” بكشت و
  ) الشعرای دولتشاه سمرقندیةتذآر(                                                                                         

ی آشفته و درهم و برهم بوده آه آفرينش  واقعيت اشرايط بيش از سه دهۀ اخير ميهن ما به گونه 
ويرانی، هجرت، . ناگوارش بيشترين بخش آثار هنرمندان معاصر را وقف خويش نموده است

ن  مرز و آوارگی، درد، خون و بربادی افغانستان و مردمش نگذاشته اند تا چكامه سرا و نويسندۀ اي
 خشكيده در چشمان آودك يتيم نسرايد و يا با ۀ،  از گريدهای اندوه زای بی نوروز نگويبوم  از  بهار

 . همنوا نشود،بيوه های نوجوان تك و تنهای  بی قوم و خويشاوند
 هایتونستانهای آوهستان تا زياز تاآستان” پژواك” و” خليلی”  و هوای سرزمين اندوهگين فضا

های قندهار تا پسته زاران بادغيس و الله زارهای بلخ و مزار مجال اين را تانجالل آباد و از انارس
  .ی خنياگری نمايدئ تا بربدی بنوازد و نكيسا،آمتر ميسر ميساخته است

آهسته و  آمتر رسا، ، غرقوفاِن سوز و تباهیطل و يها ، عشق و آرزوها در گردباد سيئ نجوای زيبا
ها و ساخت و مانگونه آه جامعه به سوی رهگزينيها ، همسوييبه ه. به ندرت  واژه ياب گرديدند

 سكوت  و غفلتش راحت ۀرا در گوشها آشانيده ميشد، شكوه و گاليه از سرنوشت آمتر آسی باخت
افزون برين، داد و بيداد روزگار،  گير و دار درست پنداريها و غلط انگاريها، روز به روز  .گذاشت

 .شهروندان را ازدياد و شدت می بخشيدهای  آنشها و عكس العملۀشاندي
 و” سوی شهر روشن آزادی”، ميهن دوست و صادقی آه  به  درين ميان چه بسا شاعران فرزانه

ساختند ،  و بعد آه ” جاری” را بر لب خويش”  رهايی انسانۀحماس“ره زدند و ” عاد ميۀفراز قل”
انه به شهر نغمگ“، ” ر لفظ نان خالیذهن سفره را ز تصوي“يافتند و ” های شقايق  را سترونباغ”

 .آوچيدند“ غروب 
ه  فرمان انديش چنان باال گرفت آه  به چكامه سرايیهنر ی هم انديشه و باورمندی درابرای عده 

خون “و در جام می پرستان وطن بجای شراب ” از تن بريده“واری خويش  سر هر نافرمان را 
 .را آرزو آردند “شيخ و شه 
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تعزير، نوای تجويِز تأديِب ديگرانديشان و ستيزه جويان   چكامه سرايان حاآِم تكفير وبه همين شيوه 
 .بلند گوهای ناديان درست انگار، در همه جای ميهن به انواع گوناگون سر دادند را در

واريها آه حق مسلم هر شهرونديست، در هنر و ادبيات آشور افغانستان  تبارز ه باروری از انديش
 . يش رهبران و پيروانی پيدا نموديافت و برا

 :چنين روشی آم و بيش  البته در دنيای شعر و ادب پيشتر نيز وجود داشته است
گذاران مهم شعر نو ترآيه، بارور از  انديشۀ انميالدی يكی از بني١٩۶٣-١٩٠٢  وقتی  ناظم حكمت  

  :باوريش ، خامه مينگارد ، چنين می گويد
 آسی از جمع شما

 باشداگر بورژوا 
 حق نزديك شدن بما را ندارد
 حتی اگر بخواهد و بتواند

 به گاو نر مان آه جان داده از گرسنگی
  دوباره جان ببخشد

ه  آه در دورترين دهكده های آوهستانی اناتولی ترآيد،  هم دارهمين  ناظم حكمت  شعر ديگری
اين چكامه در بين . ، بدون اينكه آسی حتی شاعرش را بداندزبانزد دختران و پسران  آنجاست

ه باشندگان آنجا رنگ چكامۀ عاميانه و مردمی را به خود گرفته است و از زبانی به زبانی و از سين
  .ی انتقال می يابدا به سينه ای

مردم منطقه فكر ميكنند آه اين شعر را پدران و پدربزرگان آنها از نياآان خويش به ارث   بيشتر
  :برده اند

 های بورم، منرغم موعلي
 ی هستمئآسيا

 عليرغم چشمان آبيم ، من
  ی هستمئافريقا

 ها سايه  از خود ندارندنجا، در آشور من درختاي
 آنجا های شما،درست مثل درخت

 در آشور من، آنجا نان روزانه در دهان شير است،
 و در پای چشمه ها اژدها ها خفته اند،

 و ميميرند قبل از پنجاه سالگی در آشور من،
  درست مثل وطن شما آنجا

 های بورم، منرغم موعلي
 ی هستمئآسيا

 عليرغم چشمان آبيم ، من
  ی هستمئافريقا
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 هشتاد درصد مردم من خواندن و نوشتن نميتوانند
 و شعر ها از دهانی به دهانی راه ميسپرند و ترانه ميشوند

 ها پرچم می شوندشعر آنجا، در آشور من،
  درست مثل آشور شما ، آنجا

فاصله ها گويا از بين ميروند و شاعِر . های روزگاردادمۀ يادشده هم داد زمان است و هم فرياد بيچكا
 . فريادش فرامرز قاره ها و زمانه هاست. صميمی متعهد  يكی از مردمان جهان ميگردد 

 م، ١٩٧٣  برندۀ جايزۀ نوبل ادبی در سال  Pablo Neruda  است از پابلو نرودا داستان جالبی
وی پس از جنگ دوم جهانی با .  و دوست ناظم حكمت ميالدی١٩٧١-١٩٠۴ر بزرگ چيلی شاع

  :توشۀ انديشۀ آرمان گرايانۀ خويش برای ستالين چنين سرود آوله بار و
 ستالين

 ستالين ظهر است
 آمال انسانها و ملتهاست

 او به همه آموخت آه بزرگ شوند،
  بزرگ شوند

ن غرق در قطب بنديهای سياسی جديد بود پس از شكست نرودا زمانی اين شعر را گفت آه جها
  :اما زمانی آه خروشچف به قدرت رسيد، نرودا در مورد ستالين گفت. سم در اروپافاشي

 اين مرد شقی
 زندگی را متوقف ميكرد

 و از فراز پيكره های بيشمارش
  فرمان ميداد

اآيای وقت لشكر آشی ولوم وقتی اتحاد جماهير شوروی زمان و دوستانش به چكوس١٩۶٨در سال 
  :نمودند، پابلو نرودا نوشت

  من استۀا عمچكوسلواآي
 و اتحاد جماهير شوروی هم آاآای من

  . خود انتقاد بكندۀ از خانوادیاخوب نيست برادر زاده 
واری خود، الهامبخش ه مجال  روز را مبتنی بر باورهای انديش تا زمانی آه  شاعر عصر، جدال و

اين آثار نيز به نوعی نجوايند  .هم زياد سروده خواهند شد ازين گونه خامه ها بازچكامه هايش آند، 
 .و فرياد

های صفحۀ است و عنوان شايد ندای آم بازتاب و آوتاه نفس، چيزی مثل روزمرگيهای بازار سي
 . نخست روزنامه ها و جرايد

رنده جايزۀ ادبی نوبل ميالدی  و ب١٩٩٨ -١٩١۴ مكزيكی  ۀسند   نويOctavio Pazاآتاويو پاز 
م، دوست و همكار پابلو نرودا،  با گذاشتن  سه شعار آزادی، برابری و برادری ١٩٩٠در سال 

، م١٩۵٨م و درج قانون اساسی جمهوری فرانسه در سال ١٨۴٨پهلوی هم ، شعار انقالب فرانسه  
ی عرض اندام آند و اعه ی آنرا دارد تا بدون برابری هم در جامئبدين نتيجه  ميرسد آه آزادی توانا
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زادی باعث ظلم آبرابری حتی ميتواند آزادی را نيست و محو نمايد و . همچنان برابری بدون آزادی
 .اما اين برادری است آه ميتواند آن دو را بهم بپيوندد و انسانی بسازد. و استبداد بشود

های زمان و ، مرزدری، با نجوای آزادی و برابری در پرتو و محور برا شاعر رساترين چكامۀ
 ی  آه  فرياد مردمیئيها ، برای واژه هائ و ابديتی خواهد شد در فراسودخواهد نوردي مكان را در
 .  عشق و محبتۀگردند، تشن

پش ت هایرزوآ ۀانوسها را در بارچنين  رسالتيست آه  ميتواند احساس  يك خامه سرای آنسوی اقي
ها هم  فردا ی قابل تصور درئافتاده ترين نقطۀ جغرافيای در دوراقلب  يك دوشيزۀ بيسواد دهكده 

 . زنده نگه بدارد و به ديگران منتقل گرداند
های جامعۀ بشری، تا ابديتِ  موجوديت اين ساختار، همچنان خواهاِن دربندِ  هنجارعاشقان و آزادي
 بتوانند صدا و چه بهتر ازين رسالتی اگر واژه ها. های ناگفته زيست خواهند نموداددر حصار  فري

  . فرين گردندآن گونه، جاودانه پژواك و بازنوای آنها را بوسيلۀ بيان و تفهيم رهايی بخشند و به بهتري
    پايان                                                         

  


