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  "هستی"ثمان عـسيد  موسی  

  ٢٠٠٩ اکتوبر ١٣تورونتو ــ 
  
  
  
 

  "ناميب" یانتقاد  وی طنزۀ ماهناماميپ
 

   دنيوبه مجلس قلم س 
 جامعه کري از پیمي حداقل باالتر از ناي بخش اعظم و ی در پی پیجنگ ها خاطربه  ما نينکه زنان سرزم آجود وبا

 زنان را در فهيآن خصوصًا بنام ضع  وني دست ستمکاران با نام ا، کهستي شک نیجا  سازند ویافغانستان را م
 ی بشرکرامت نيو زورمندان د کرده حجاب روز به روز خردو  ، فرهنگ ، ننگ ، ناموس ني شالق دريز  ماۀجامع
  :ستندي ها قانع هم نئی نارواني با اهنوزو   ما ضربه زده اندی شان را در جامعه سنتیحقوق انسان و
 ستانيشاف مرد ساالران و تفنگساالران و.  را در پارلمان افغانستان پاس کنند کردن زنده بگورني قوانندهخواي م

 ، ی ، پدرساالری دست مرد ساالرمي مستقري قانون غواد میدرالبال، ملت جمع شده اند ۀندي که دور هم بنام نمایمذهب
 یعي و حقوق طبی تا کرامت بشر،کنندمي ی انسان ساالرني جانشی  را بنام حقوق مدنی ، شوهرساالریبرادر ساالر

 سالم البي مثل نیزنانک دور و نزدي خي در طول تارکهي در حال. پا سازندري را زني زمی انسان روني مقدس ترنيا
 الي ، لی واحداي ثر،یالني شهال ج،ی ، هما طرزی بدخشی مخفی محجوبه هرو،ی معروفني آتش ، نسرباي، فر

، فروغ فرخزاد الحان ديسعبهار  جواد ، قهي ، خالده فروغ ، فا ــشاعره دوزبانهــ  يی عطادي ، خورشیصراحت روشن
ثابت  و  بردندنياز ب مرد را  زن ونيب و سرحد سرخ  که خط ودند بیکسان، رهي وغی ، ژاله اصفهانی بهباننيمي، س

 دوش مردان هم عصر وادوش؛ ندارند   نداشتند وی زنان نقش کمتر از مردان  انسانۀجامع  واتيادب کردند که در
  خودیکمبودوجود تالش شان  با. دارند  خود را داشتند وی هاشرفتي پی اجتماعی هاتيزمان خود با وجود محروم

 ني دانش ای را بر شانه های توان مندني مهر آخر، استبيکرانه اتيادب  ودب چون دامن ا.را مثل مردان دارند
 . زنمی نمءشعرا  ها وسندهينو
 آگاهانه ري ما هم آگاهانه وغسندگانينوو  به زن جفا شده شاعران رهيغ مذهب و  ونيد  که بنام ناموس وستي نني اتنها
 ا ي وی هدفی رواي ،نوشتو تقريظ مقدمه بر آن  ا يزنان را نقد کرد و  که اشعاری مردهر. ن جفا کردند زنانيبه ا
 ۀبند از بند نوشت  باشد ودهيرا به نقد کش  اوی کار کردها،است چه خانم بود و آن مد نظر گرفتن  عاطفه بدونیرو

 هرکس که . از کاه کوه ساختند،ند کیافگ موش،دمنتقد شهرت دار  دانشمند وثي که در جامعه بحبحيث کسیخانم را 
 را چشم پت از هانه ایدو کو  شتر، " شناوریمحمدعل"ند نمابه  که منتقد ندي بی م،خواندي می آثار خانمرنقد منتقد را ب

 هکتيخوش است اما وق آثارخود منتقد  خانم ازکهيحال در،  شاعر را مقام قزل ارسالن دادند. سوزن گذشتانده استۀدف
قرار ، شعر  واتيدر ادب وارد شاعر  وسندهينو ده ون خوانکي ینيبه رذ نکي عري شعر شاعر زاينوشته  نقد منتقد و

 ا ي آگاهانه وني توهني خانم چطور ا، اگر منتقد در حق خانم جفا کرده:دي گوی با خود مه وقت خوانندآن، ردي گیم
 ده شی دست کاری از نشر توسط کسشيپه سندي نوا ي شود که آثار شاعر وی پس معلوم م است؟رفتهيآگاهانه را پذنا

اندازه  تا کدام  که نقد منتقد تا کدام اندازه درست است و،متوجه شده باشد  منتقد رای که شاعر نتوانسته حرفهااست،
  .و اغراقمبالغه 

  ۀسندي نوۀنئيت کنند که خود را در آ قضاوی طور،" زادهري دستگرايحم" در قسمت آثار خانم ني است که محققديام 
 قزل )مدح کنندۀ(مادح خود را به شاعر  نه ند وکن هي تشبن  خانم را به قزل ارسال؛ نهندي بب"اناي آردائرة المعارف"
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 مانند مجلس ندهي شرافت قلم را حفظ کنند تا در آ، مجلس که از نام آن معلوم استندگان کنگزار برنيا  و.نارسال
  .دنري مورد انتقاد قرار نگگبورهم  وشياتر

 کنم ی از گذشته میادي . برسانماني توانم بپای نمیتيدوب  ومزاح یبرا من سخن حتمًا ميدانند، که  مجلس نيدوستان ا
  :منکميست که با شما قسمت ي خاطره ا؛را ندارد دانشمند وطن ما  بزرگ وتي شخصکي به ني توهایمعنهرگز که 

 اگر .  نشناسداش" کابلمزارات" را با کتاب لي خلمي استاد ابراه، ماني سر زممرد که بزرگد،کمتر کسی پيدا خواهد ش
 ی کمتر قبر. شناسدیم،  باشددهي نداي باشد دهيد استاد را اگر،  گذر کرده باشدهم روز کي کابل یقبرستان ها  دریکس

  .سراغ نگرددباشد که در آن شعر استاد 
  

  فالن دوست ما وۀخان  درلي خلمي امروز استاد ابراه:گفته، رو به من کرده سندينو  ورعاشدوستان  از یکي یروز
 .دي آیشما م
 :با خود بردم  وه نام استاد را آوردتيدر آخر ب شاه شجاع نوشتم و  سنگ مزارای بری شعرمن

، يکجا  روان شادیالنيشهال ج و" یفي حنزيپائ"با  . شاد باش گفتا ياستاد اصالح کرد و را خواند و  شعر خودهرکس
  : گفت ه بطرف من کردی روزي پائ.مي بودرفته

   »؟دي جان شما بدون شعر آمدريپ« 
از آن  م و ندآن جا خوا  را دری رفته بودم شعری به قبر شاه شجاع درانروزيد. گفتم من ناوقت از مجلس خبر شدم 

  :دمرا خوان شعر ني او .  مجلس بخوانمنيدر اآنرا  خواهمي امروز م.خوشم آمد
  

  دي آی م سمين یبوــْــرف چمن طاز 
  دي آی مني مشک چ و مـينس   و باد با
  ببوس  قبرني اقي دق ذرانـــــ رهگیا

  دي آی مني بر خــُـلدعطـريست که از 
 پيمانۀ عمرش چو به آخـــــــــر بردند

 دي آی مني امليچشم خله ب   حقرانوا
 

 : گفت استاد
 شاه ۀ در باریتنها شعری  راست. آورده امنئي دهد که من ارزش شعر را پای نشان می ول،ستيمن ن از  شعرنيا

 که ، امهش نوشتشاوندانيخو  به سنگ مزار دوستان وی کرده شعره هر کس که به من مراجعگريد،  مانوشته  نشجاع 
 :گفت ؟ بدهک  است و بوده  خوبهکدر جامعه  که اند توی قضاوت کرده نمیواقعًا حاال کس

 که آراسته به ی سنگ مزار هر کسهندي در آدي شا. استبوده زيمبالغه آم  وی مزار عاطفهایسنگ  اشعار من برهمه« 
  »....زاهد فرق نشود  عارف وني ب و شودليخاص تبد گاه عام وارتيشعر من شده به ز

 را باال تر از کوه نشان سندهينو شاعر و  کند وی کوه جلوه م، چون دانشکم کي شي انسان دانشمند پکي نقد نادرست 
 ! نشودکوه و کاه  که فرق مي نکنی کار. دهدیم
 

 


