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  شاتوۀمطلب ازنشري

  خروش: هنويسند

  ٢٠١٢ جون ٠٧

  شعر، شاعر و رسالت آن
  

خيزد و  شعر از شعور بر می.  استشعر، عبارت از گره خوردگی عاطفی انديشه و خيال در زبان سيال و آھنگين

 ثير گذاشته و آنأ محيط اجتماعی انسان است که اين محيط به صورت مستقيم باالی شعور انسان تۀشعور انسان زاد

به طور مثال، انسان در محيطی که زندگی دارد در آن نابرابری ھای اجتماعی مانند ظلم، ستم، حق . را می سازد

محيطی رشد لذا شعور انسان نيز در چنين  . ن مصيبت ديگر گريبان گير جامعه است و ھزاراءخوری، فقر، فحشا

اگر شاعری در محيط . ت می گيرد و شعور نمی تواند خارج از محيط  زندگی انسان شکل بگيردکرده و از آن نشأ

ھای کمر ش می و معشوق و دوشيزه لطيف و نازک و مضمونزندگی کند معلوم است که شعرش نيز !!" شاعرانه"

ستم گران " معدودی ۀ شوخ و شنگ خواھد شد و به جـــــز عد"ھايلکس ھا و کروزين ھا"باريک خواھد بود و در 

 به درد طبقات زيرين جامعه نخواھد خورد و در بين طبقات زيرين جامعه که نود درصد جامعه را می" و پولداران

اعران که فقط مسايل شخصی و زيرلحافی را مطرح می مانند شعرھای بعضی از ش. سازند، راه پيدا نخواھد کرد

کنند، اين شعرھا ھرگز ماندگار نبوده و جز به درد طبقات انگل جامعه که جز خوردن و کيف کردن کاری نمی 

 مظلوم و محروم يک ملت و از افراد طبقات زيرين جامعه ۀی که از بطن جامعشعرھائاما . کنند، نمی خورد

ورديده و برای اينگونه شعر جز انسان و انسانيت و انديشيدن به انسان و گفتن و نوشتن برخيزد، مرزھا را درن

ی را فرياد می کند که در آن برابری انسان ھا بدون درنظر داشت ن کار ديگری مفھومی ندارد و دنيائبرای انسا

  .رگز فراموش نخواھند شدبوده اين شعرھا و شاعران آن جاودانه خواھند بود و ھ...... نژاد، جنس، مرز، رنگ 

  شعر من "

      وسعت اين کره خاک 

  ....."      مرزھا می ميرند 

املو  ول ش اخۀامروز شعر حرب"به ق ه شاعران خود ش را ک ق است، زي ده ای  خل ق ان ه ". زجنگل خل شاعرانی ک

ار  ن معي قۀحرب"شعرشان با اي ه شعرشان حرب"  خل اعرانی ک د و ش ه ان د،  ضدۀمحک می خورد جاودان ق ان  خل

ته و ندار زاد، . دنپشيزی ارزش نداش عيد سلطانپور، برتولت برشت، دھ سرخی، س يس آزاد، خسرو گل شعرھای ان
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ائلور ای جغرافي ورانی مرزھ ا و داد ن شنديک ی ک ر م ری پ سانيت و براب ای ان ه ھ ا قل ستانده و ت ی . ی را شک ول

 دشمنان ۀ خلق نيستند، بلکه حربۀ که نه تنھا حربناشعرھای خالده فروغ، رفعت، حميدی ايرانی وغيره اراجيفی اند

د، بلکه  خلق اند که برای دوام عمر انگل ھای جامعه گفته شده و اين شاعران نه تنھا به ارزش ُدر دری پی نبرده ان

د آن رده ان ح ک ای ھر خوکی ذب ا. را به پ ن ن سانھای  اي ه ان اعران ک رخ روز خور"ش ه ن ان ب ه " ن دن چپ ا آم د، ب ان

ته  گرمکی مضمون شعرشان تغيير می ه  وطن را دو دس خورد، ديروز اينان برای خون آشامان خلقی و پرچمی ک

ور کشيدند، امروز وقتی که اوضاع را ط  ھورا مینموده تقديم اجانب کردند، شعر می گفتند واز جنايات شان تمجيد

دنی، ۀ، جامع" جھانیۀجامع"ـــوکراسی، آزادی بيان، پلوراليزم، ـس و پيش ناشعرھايشان دمـديگر می بينند در پـ  م

  .  حقوق زن و ھشت مارچ را يدک می کشند

ه  پس اينجاست که شعر ھم طبقاتی می ه"شود، شعری ک ه جای مت شود، هاز آن ب" ب ه ن ار گرفت ران ک تم گ  ضد س

 .ان است، شعر محرومان جامعه نيستنباشد، شعر ستم گر" غم نان"را فرياد نکند، به " درد مشترک"شعری که 

ائشعر ماندنی، شعريست که ھستی اجتماعی را آن طوری ک ا ه ھست با ظرافت می شکافد و مرزھ ه م ان "ی ک آدمي

م آن انی  در می" را کاشته اي ژادی، زب ـی، ن ی، قومـــ ه مليت وردد و ب دگار است....... ن دار و مان شد، پاي . نمی اندي

د، جرشاعرانی که اين ھمه جناي ر می بينن د و اگ انش را أت، قتل، غارت، تجاوز و وطن فروشی را نمی بينن ت بي

زاران نی نگاه می کندارند و به مسايل پيش پا افتاده ان دن ھ ا دي وده و ب د و فقط مردم ستم کش را به صبر دعوت نم

ا دعوت و ديگ" کروزين می دوانند"کرده  و "* تعريف چشم ابروی دلبر"چشم پر از اشک و ماتم  ا در "ران را ب بي

ام و " ** بسترم امشب جز به آسياب ستم کاران آب ريختن کاری نمی کنند و وجدان و شرف شان را برای کسب مق

ی"، فروخته و با اکت و اداھای ٌمد روز می خواھـــند مورد توجه "پولکی"شھرتی، رسيدن به  ين الملل تان ب !!" دوس

وان آنقرار گيرند و ضميرشان چنان صيقل بي ز نمی ت يچ چي ه ھ ه ب ه  گانه پرستی خورده ک را زدود و شاعرانی ک

ستان  ردم ستمکش افغان ه م يد ک د رس برای ھر خسی و ھر جنايت کاری شعر گفته اين را ھم بدانند که روزی خواھ

ه  يد ک د پرس ا خواھن ه وطن يکروزی"ناشعرھای شان را پاره پاره کرده و به روی شان خواھند زد و از آنھ ه و  ک

دتنھا مانند يک اجا اری مشغول بودي ه چه ک ه جنايت " ق سوخت ب اران مفصل ک د از يک تف ب و خودشان را بع

  . جنايتکاران و تجاوز اشغالگران را ستوده و يا در مقابل آن نايستاده اند، به زباله دان تاريخ خواھند فرستاد

  

  .بر شاعران بی جبھه تاخته استسيداحمد دھزاد شاعر افغانی متولد واليت تخار اين گونه * 

  

  خود را زپول رشوه توانـگر نمی کنم اغر نمـی کنم        ــاز خون خلق باده به س

  رنگين کفم به خون بــــرادر نمی کنم مالک وار ھستی دھقان نـــمی خورم         

  نمتکيه به ھيچ قدرت ديـــــگر نمی ک جز بازوی دالور نان آفريــن خـويش         

  ـبر نمی کنمتعريف چشم و ابروی دلـدھزاد در زمانه صد چشم پر ز اشک         

  

  .وطن ما می باشد!! از سروده ھای شرم آور يکی از شاعران" بيا در بسترم امشب**  "

  

  

 


