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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
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  اسدهللا آرام: نويسنده

 ٢٠١٢اول جون 

  

 !روز در محافل امروزيگساری ادب شناسان ديم
  

بسيار اتفاق می افتد که جلسه دير تر از موعد  مزن،ويژه جلسات تبجيل از يک قله در محافل فرھنگی افغان ھا، ب

بسيار دير تر از ساير مدعوين می » اديب و کارشناس ادبی « شود، يک کسی ھم گاه به حيث  تعيين شده شروع می

آدم، ۀ خصوص اگر لطيف ناظمی باشد يا شرکاء ، معموال به حالت عادی ، مثل بچه ی ، بئآيد، اين ادبشناس حرفه 

شود ، تا جلو جمع به   جمعی از ياران، اسکورت میۀوسيله خاطر ميگساری زياد، به شود، بلکه ب س نمیوارد مجل

  !) !به قول بعضی ھا، کله پا نشود( زمين نيفتد

  شوند؟ ، جلو ديگران ظاھر میحوقي چرا متخصصان ادبيات و داعيه داران نقد ادبی، به اين وضعيت زشت و

ناسان سرکاری بوده اند، از ريش يک دولت يا يک تنظيم آويزان بوده اند و در حال پاسخ اين است که اينان ادب ش

  !حاضر منفور جامعه اند

 د سابق، نيز جمع شده است، بايۀاينان بر دانش و بينش خويش اعتماد ندارند، اکنون که، دم و دستگاه فريب و خدع

  ! نگيرندال و مناقشه قرارؤباشند تا مورد س» اليعقلو مست « آقايان، 

گسست فرھنگی سی ساله، وطن اشغال شده، و نسل نو فرزندان بريده از تاريخ معاصر و اصالت ھای فرھنگی، اين 

تابو ھا و فوسيل ھای فرھنگی را دوباره در ديار فرنگ، اجازه داده است، متاع کاسد و فاسد خود را ، بی پروا به 

  !بازار کشند و باد بر غبغب اندازند

 ھمواره پيش از ،لمان با دريغااکنون ساکن فرانکفورت   کابل،پوھنتون ادبيات ۀ، استاد سابق فاکولت"یاستاد ناظم"

» !عربده کشی اديبانه«ش، شروع به کند و حين اشتراک در سالن نماي می» ميکشی «  حضور در احتفال ھای ادبی

 !فرمايد  می

  !شود خالصه می» به نان قرض دادن ھا« ت و گاه، بسيار دور از خالقيت اس"استاد ناظمی"نوشته ھای اخير 

ر محفلی يا جلو جمعيتی، د يا قلمزنانی است که چندی قبل،ان نوشته ھای اخير ايشان، تعريف و تمجيد از شاعر

» فردا«  که در سايت» کوتاه قامتی با منظومه ھای بلند «  اخير او ۀصورت نمونه نوشته ب ناظمی را ستوده اند،

  !و ستايشی است از شريف سعيدی شاعردرج شده است 
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ايست که چندی قبل ، سعيدی، در زمان بيماری دست ناظمی، از » تعارف نامه «  ستايشنامه در جواب نگويا اي

  ! صورت داده بود"استاد ناظمی"

ين متن االی جمالت و عباراتی که دره ، به بھترين وجه، از الب"استاد ناظمی"روانشناخت اين منتقد سرکاری، يعنی 

  :آقای ناظمی از سايت فردا...) کوتاه قامتی « ۀی از نوشتاگوشه . شود کارگرفته است، متجلی میه ب

نزديک در خروجی که رسيديم، از بانوان خواستم که از حق تقّدم خويش بھره گيرند و نخست، آنان به راه «...

از . پذيرفتم رار داشتند که من اول بروم و من ھم نمیی ليال را ترک کنيم، ولی آنان اص شان خانه افتند و ما به دنبال

تا تو نروی، ما بيرون : ور و مترجم ـ گفت که فروغ کريمی ـ آن طبيب سخن آنان اصرار بود و از من انکار تا اين

ای به من  او لحظه. ھوای بيرون بسيار سرد است و من از اين سرما و باد توفنده ھراس دارم: گفتم. شويم نمی

ام ؟ دمی درنگ  باری پرسيد که چرا در اين سرمای سوزنده، لباس گرمی نپوشيده گاه با لحن اسف ست و آننگري

کريمی با تعجب، قد و بااليش . ايد گاه گفتم که از قضا باالپوش گرمی داشتم، اما با دريغ که شما پوشيده کردم و آن

به . ھايش، ھر دو دستش را پوشيده بودند يد و آستينرس به باالپوشی نگريست که تا نوک پايش می. را برانداز کرد

ی خود به تن کرده است؛ چرا که  ی مرا به جای جامه سوی ھمسرش ديد و سپس به سوی من و دانست که جامه

  .ی ما مفصل خنديديم خواھی آغاز کرد و آن گاه ھمه او به معذرت. ھر دو رنگ سياه داشتند

ی ليال  ی کسانی که دو سال پيش از آن در خانه  که در آمستردام آمديم ـ ھمهدو سال از اين ماجرا گذشت تا آن شب

گان ديگر ھم حضور  مضاف بر آن، جمعيت کثيری از شاعران و نويسنده. گرد آمده بودند ـ آن شب آمده بودند

  . داشتند و بدين گونه در آن شب، کار انجمن از نظر، به فعليت رسيد

در راه، سعيدی ھم به ما پيوست و چون چششمش به کف دستم افتاد که دو . گشتيممان بر گاه نيمه شب به خواب

رفتيم و در . روز پيش از آن عمل شده بود، نگذاشت چمدانم را خود حمل کنم و تا جای اقامت با خود کشيد

 پی آزارش ھايش را خواند و ما شنيديم و در نامه دم گفتيم و شنيديم و صبح که شد، او مريم گاه تا صبح خواب

  ! ختم نقل قول»...افتاديم

 "استاد ناظمی"، در يک احتفال، در فرانکفورت ھمراه و گواه ، نمايشات وقيح يکی از نويسندگان که خود اخيراً 

منتشر کرده که بسيار آموزنده است » گران افغانستان « و» وطندار« بوده، شرح جالبی از اين محفل در سايت ھای 

  !ليان ادبيات معاصر، زننده و شايد ھم برای متو

 :کنم نقل می» گران افغانستان « م زرنگار را برای عبرت، عينا از سايت.نوشته جناب م

  !رسوايی ھای استاد ناظمی و خانه موالنا «

 زرنگار. م . م : نويسنده 

  واعظان کين جلوه بر محراب و منبر می کنند

 چون به خلوت می رسند آن کار ديگر می کنند

وريکه برای من قبول کردنش مشکل بود، يقين کامل دارم که برای اکثريت خوانندگان اين متن، قبول کردن ھمانط

  .اما وظيفه ام می دانم که بايد حقايق را بگويم. موضوع سخت مشکل و حتی نا ممکن خواھد بود

را در شھر فرانکفورت سخن از استاد ادب لطيف ناظمی است، کسی که از چھار سال به اين سو، خانه ی موالنا 

رھبری می کند، کسی که سالھا استاد دانشگاه ادبيات بوده و سالھای متمادی در راديو افغانستان مشغوليتھای 

مختلف داشته و يک عمر در نھادھا و انجمن ھا و برنامه ھای اد بی و ھنری مورد احترام اھالی فرھنگ بوده 

  .بی در راديوی دويچه وله ھم می نويسدالبته در اين اواخر چيزھای خوب و خرا. است
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لطيف ناظمی بعد از واصف باختری، رھنورد زرياب و اکرم عثمان يکی از اشخاص سرشناس در عرصه ادبيات 

 در يکی از شھر ھای ٢٠١١وقتی در اواخر سال . من از سالھا به اين سو با نام وی آشنايی دارم. کشور ماست

 شنيدم که لطيف ناظمی در فرانکفورت زندگی می کند و حلقه ی کوچِک را حومه ی فرانکفورت مسکن گزين شدم،

از دوستی که در جلسات خانه موالنا شرکت می کرد، خواھش کردم تا مرا نيز . به نام خانه موالنا رھبری می کند

  .باری در آنجا با خودش ببرد زيرا عالقمند ادبياتم و ديدار استاد نيز برايم جالب بود

 خانه موالنا شب يلدا را تجليل می کند اگر ٢٠١١ ماه دسمبر ٢١روزی آن دوست برايم خبر داد که به تاريخ 

با خوشحالی پذيرفتم و چون برنامه ساعت شش شب آغاز می يافت، پانزده . عالقمند باشم می توانم شرکت کنم

ديدم که . نتظار ديدار ناظمی را داشتمدقيقه به شش مانده بود که در محل برگزاری حاضر بودم و بی صبرانه ا

از دوستم علت را جويا شدم، گفت که استاد . محفل، مانند بسياری از محافل فرھنگی افغانھا آغاز شدنی نيست

  .نه تليفون خانه و نه ھم تليفون موبايلش را می گيرد. ناظمی ھنوز تشريف نياورده اند

. می، رھبر خانه موالنا و سخنران اصلی آن شب خبری نبودتقريباً ساعت ھشت شام شده بود و از لطيف ناظ

اعضای خانه موالنا پايين و باال می دويدند و از ھر نوع امکانات دست داشته برای تماس با ناظمی استفاده می 

اينھم بيشتر از ! ھنوز نمی دانم که چرا آنھمه انسانھای بالغ محفل را آغاز نکردند؟. کردند اما موفق نمی شدند

  .اينکه نشاندھنده ی احترام باشد، بی باوری به خود را نشان می دھد، اما اين بحث ديگری است

باآلخره ساعت ھشت شب دروازه ی سالون باز شد و لطيف ناظمی به ھمراھی خانمش، واحد واحدی و آقای 

ی اين جماعت وقت. واحدی و سلجوقی از شھر ھامبورگ تشريف آورده بودند. مصلح سلجوقی وارد محفل شدند

داخل سالون شدند، نخست فکر کردم که بر اثر بيشتر از دو ساعت انتظار، من درست نمی توانم ببينم اما به زودی 

اين شک رفع گرديد چون نه تنھا من بل ھمه حاضرين سالون متوجه شدند که لطيف ناظمی به اندازه يی مست 

 اگر ھم ناظمی را نمی شناختی، امکان نداشت بوی ودکا را .است که به مشکل می تواند سر پا بايستد و راه برود

  .که ازدھان و لباسھايش فضای دور و بر را پر کرده بود، با چيز ديگری اشتباه بگيری

گويا ھيچ حرفی اتفاق نيافتاده باشد و گويا . او را که سخنران اصلی محفل بود، در مقابل حضار بر جايش نشاندند

“ ادب”يشتر از دو ساعت را انتظار کشيده باشند تا سخنرانی ستاره ی درخشاِن آسمان ھمه مردم با عالقمندی ب

  .لطيف ناظمی به سخنرانی آغاز کرد. کشور شان را با گوش جان بشنوند و بياموزند

فکر می کردی جوان شانزده ساله يی که تازه عاشق شده است، آرزو دارد که در اين شب يلدا با ! ای وای

آدم خجالت می کشيد که پير مردی قريب . خود را برآورده بسازد. …تری افتاده باشد و کمبودھایمعشوقش در بس

چقدر مضحک و مزخرف حرف می زند و چنان مست است “ دکتور و استاد ادبيات”ھفتاد سال عمر دارای القاب 

  .که زبانش در ادای بسياری از کلمات کاللت می کند

، )دير تر آمد چون کار ميکرد(قانع، حسين رياض، کاوه شفق، عزيز آريانفر حميرا نگھت دستگير زاده، ناديه 

صنم عنبرين . خاطره آريانفر، شفيق لمر و تعداد ديگری که من ھمه را نمی شناختم در اين محفل حضور داشتند

مه حاضرين بعد از اينکه صحبتھای بی سر و تِه ناظمی باآلخره تمام شد و ھ. گردانندگی محفل را به عھده داشت

  .بيش از حد خسته شده بودند، نوبت رسيد به شعر خوانی

از حميرا نگھت چون از راه دور آمده بود و مھمان عزيز محفل بود، خواھش شد که بخش شعر خوانی را با 

خانم نگھت ھنوز آغاز نکرده بود که صدای صحبت و خنده ھای مريض گونه ی ناظمی . قرائت اشعارش آغاز کند

اين عمل ناشايست و نازيبنده ناظمی در .  که در پھلويش نشسته بود، توجه حاضرين را به خود جلب کردبا آقايی
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گويی در اتاقی تنھا يا با کسی نشسته است و . تمام وقتی که حميرا نگھت اشعارش را قرائت می کرد، جريان داشت

مردم از احترام .  خم به ابرو نياورداز ميان حاضرين کسی. خودش می گفت و خودش می خنديد. ريشخندی می کند

بايد از . سکوت کردند و ناظمی حتی خيالش ھم نبود که تا چه حد خود را با آن رفتارش کوچک و زبون ميکرد

  .حميرا نگھت پرسيد که چگونه توانست در آن حال اشعارش را قرائت کند

تلو خوران، خودش را از ميز ھا و ديوار وقتی که کاوه شفق را برای شعر خوانی به جلو خواستند، ناظمی تلو 

خوب شد چون حد اقل توانستم شعرم ”: بعد که از شفق پرسيدم، گفت. محکم گرفت که نيافتد و بسوی تشناب رفت

چرا برايش نگفتيد که : گفتم“ .وای به حال حميرا جان بيچاره که چه بايد کشيده باشد. را به خاطر آرام بخوانم

برادر، اگر او ”: که کاوه شفق جواب بدھد، شخص ديگری که در پھلويش ايستاده بود، گفتسکوت کند؟ قبل از اين

  ».سکوت می کرد، آن دو سه ليتر ودکا در خونش سکوت نمی کرد

 

  :يادداشت

  : بايد بيفزائيمی شانبه خاطر فرستادن نقد ھمه جانبه و پرمحتوا" اسدهللا آرام"ضمن ابراز امتنان از آقای 

به مثابۀ نقل قول آورده بودند، با آن که در برخی از موارد با طرز نگارش و حتا " آرام" که آقای مطالبی را -١

، ويراستاری ننموديم، تا ستاری نيازمند بودنداره و سخت به ويسياست نشراتی پورتال در مغايرت قرار دادشت

  .اصالت آنھا حفظ شده بتواند

ک امر شخصی دانسته و به خود اجازه نمی دھيم تا کسی را به علت  با آن که ما در اساس نوشيدن مشروب را ي-٢

 در باب عمل "آرام"اخذه قرار دھيم، مگر نمی توانيم توافق خويش را با طرز ديد آقای ؤنوشيدن مشروب مورد م

  . ابراز نداريم ادبی-قبيح ميگساری در يک محفل فرھنگی

فمند، تشخيص محل و موقعيت و فضائی است که در آن گام ما فکر می کنيم که اولين خصلت يک انسان فکور و ھد

 "موالنا"به عبارت ديگر، انسانی که بتواند درست و دقيق بينديشد اين را ھم می داند در محفلی که به ياد . می گذارد

به عد شرکت بورزد، نه اين که اول خود را از عقل تھی سازد و ب و آمادگی کاملبرگزار شده باشد، بايد با ھوش 

  .فتدي ب"موالنا"جان شعر 

 از آن جائی که ما را اعتقاد بر آن است که افراد متناسب با فھم و آگاھی شان در پيشگاه مردم و تاريخ پاسخگو -٣

، و اين را ھم می دانيم که چه در زمان اشغال کشور به وسيلۀ روسھا و چه ھم امروز، ھستند کسانی که می باشند

، لذا به می باشد" ناظمی" ھمين آقای ھا که يکی از آنندمردم خود بسته اشمن کشور واھانه کمر خدمت برای دآگ

  :صراحت ابراز می داريم

ليسيدن و خوردن زباله ھای متجاوزان اقدام می نمايند، به تناسب فھم شان، نفرت انگيز نيز به چنين افرادی وقتی 

  . گردندمی 

 در نظم و يا نثر بزرگان و يا امثال آنھا حتا اگر می توانستند" زريابناظمی و يا "در نتيجه ما از افرادی از قماش 

ادبی کشور ما را پشت سر می گذاشتند، بر مبنای مواضع سياسی خاينانۀ شان، ھيچ گونه انتظاری نداشته، اميدواريم 

  . بگذارند به نمايشعريانترھر چه بيشتر از عمر شان می گذرد، بتوانند خود ماھيت مزدور منشانۀ شان را 

  با عرض حرمت

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


