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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

 
 ۴۴نشريه پيشرو شماره 

  بھرام

 ٢٠١٢ اگست ٠۶

 

  ، تعھد در ادبيات"نورانی"
  

ديگری از کارھای ۀ شناسند و گوش  می را بسياری از روی فعاليت ھای روزنامه نگاری و سياسی اش"داد نورانی"

نورانی در کنار کارھای سياسی و روزنامه نگاری، در شعر نيز دست . سرايش شعر: وی نزدشان کمتر روشن است

ی که ئاما از آنجا. کرددست آمده به آن توجه ه توانمندی داشت و از آغاز مبارزه تا زمان مرگ، در فرصت ھای ب

ياسی زيادی داشت نتوانست آنگونه که خود آرزو داشت، به شعر و ادبيات رسيدگی مصروفيت ھای دست و پاگير س

اساسی زندگی ۀ با اينھمه، وقتی واژه ھا به سراغ انسان متعھد و انقالبی که عشق به فرودستان و رنجبران پار. کند

شعر نورانی مانند .  آن بگذردسادگی از کنارتواند ب اش است، می آيد و وی را مجبور می کند تا آنھا را بسرايد، نمی

دانست و از   طبقاتی میۀثر مبارزؤادبيات را ابزار مفعاليت ھای انقالبی اش ھدفمند و جانب دار بود و وی شعر و 

جايگاه انديشه و مضمون در شعرھای نورانی بيشتر از ساير ارکان و اجزای . آن به نفع زحمتکشان بھره می برد

کوتاه نيز به مضمون شعر وی سر و کار دارد نه آرايه ھای ادبی و سازه ھای ۀ  نوشتشعری برجسته است و لذا اين

  . شکلی که از نظر سياسی کم اھميت تر است و در فرصت ديگری به آن پرداخته خواھد شد

ن  نسبت به شعر و شاعر مانند ساير ديدگاه ھايش طبقاتی و سياسی بود و به باور وی شاعر به عنوا"نورانی"ديدگاه 

روشنفکر آگاه و واژه پرداز، رسالت مھم و بزرگی برای بيداری فرودستان دارد و از اين ديد شعر بايد روشنگر و 

  . ی و پرنوگرافی زير لحافیئگوخسرو گلسرخی پرچم، خمپاره، طناب و دار باشد، نه ياوه ۀ سياسی باشد و به گفت

ارتجاعی و مبارز ۀ ی اش، شاعران را به دو دستشعرۀ ، آخرين مجموع"ساطوری از خشم"ۀ  در مقدم"نورانی"

بعضی از اين شاعران با بدترين حاکميت استبداد که کاری  ":تقسيم می کند و بر شاعران ارتجاعی اين گونه می تازد

شوند و نظاره گر آونگ شدن  علم، فرھنگ، دانش و انسانيت ندارد، چنان جان و جگر میۀ جز تبر زدن به ريش

 ئی چنين دورانی  را به گردن می آويزند که گوئیگردند و تابلوی ملک الشعرا می"ناژو ھا"شان بر سرچپه ھموطنان

خون اين کشال شدگان نه سرخ که چون آب کنار خيابان خاکی و گنديده است و بدينگونه به چنين نظامی شکلک 

اعران نه خود و يا شعر که اين ش. نامند را غنيمت روزگار می کنند و آن بخشيده، به استمرار آن خدمت می
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 يکسان بوده، ظاھراً نه به یادھند، مضمون شعر چنين شاعرانی در ھر دوره  خوانندگان شعرشان را ھم فريب می

  ."گردند رسانند و نه منجی خسی از غرقاب می خسی آسيب می

   

  ، شاعر انديشه "نورانی"

مترقی و ۀ  و به اين باور بود که شعر در نبود انديشدانست  جايگاه انديشه را در شعر بسيار برجسته می"نورانی"

سالم به سرايش می پردازد، در ۀ شاعری ھم که در نبود انديش. انقالبی به ھذيان می ماند و کاری از آن ساخته نيست

  .  ميرد  می بافد و می الفد و سرانجام در اين تنگنا می پوسد و مییاانزوای بيھوده 

يک پارچه و سالم، بيشتر به ۀ داريم که به دليل نداشتن انديش" شاعر"ه نرخ ارزن و ارجل ھم اکنون در افغانستان ب

آنان فقط ياد گرفته اند که با اکت .  دارند و شوری در سریا که دغدغه ئیمانند تا انسانھا  میئیانسان ھای ماليخوليا

امپرياليزم و ارتجاع دفتر و ۀ نان به اشارآ. توان مبارز و شاعر شد، ھمين سيگار کشی و پوشيدن کاله چه گوارا می

سازند و به باور شان تعھد ديگر به افسانه مبدل شده است و شعر بايد از سياست دور باشد، در غير آن  می" کاشانه"

گسترده از آنان سود می برد و پولھای ھنگفتی را در اختيار شان قرار ۀ بورژوازی به گون. شود به کليشه مبدل می

 دانند، مردم آن که خودشان ھم می در حالی. بريزند بيرون و چاپ کنند" شعر"ا ھرچه ھذيان دارند به نام دھد ت می

  .را نخوانده به آشغال دانی ھا می اندازند

  .                خلق کردۀ  در چنين شرايط و اوضاعی به جنگ شاعران بازاری رفت و شاملووار شعر را حرب"نورانی"

  آشام تو ای جالد خون 

  تو ای اھريمِن بدنام

  دگر مشتت

  چو ُگرزی بر دِر چشمان نافرمان من 

                                       ھرگز مکوبانی

  ترسم که من از ھای و ھوی بی معانی خداوندان نمی

  آبیۀ منم يک ھمنبرِد کوکب اندر عرص

  تابی ن من زنجير میئيچرا بيھوده بر آ

(...)  

  کاِر  شررکارانمن از تيِغ شرر 

  ترسم                                                    نمی

  نھال عمر من 

  در انفجاِر لحظه ھا بر بار بنشسته

  نگاھم در سکوت و گرمی صد درد

                                           بشکسته

(...)  

  من از شالق و ُکنده

    زندان                      در تهِ 

  ترسم                                         نمی
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  ترسم                                           نمی

  

   ١٣٧ و ١٣۶جالد، ساطوری از خشم، صفحات 

شعر و شاعر ۀ  از شاعران خاين و پوشالی را به ھمیادر روزگاری که غرب و ارتجاع گنديدگی ھای سياسی عده 

خواند؛  انقالبی فرا میۀ  شاعر را به مبارز"نورانی"دانند نه فعاليت سياسی،  شاعر را تفنن میۀ تماميت داده و وظيف

احمد شاملو، کفن پوش شود و درد مشترک ۀ گفت کارزاری که او بايد ھميشه در پيشاپيش آن حضور داشته باشد و به 

  .فرودستان و رنجبران باشد

  !آھای 

  شاعراِن بسته به ديوار جسم خويش

  ز خود رھا  شويدا

  آنسوی حلقه ھای رھا گشته پا شويد 

(...)  

  از خود رھا  شويد

   تا خط فرياد سرکشيدئیجام رھا

  آنسو ترک، نگاه ز گريبان بدر کنيد

  کابوس زندگی بشر را نظر کنيد

  

   و فراخوان بيداری"نورانی"

 با لوث سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم انقالبی را در روزگاری آغاز کرد که جھان کثيف و آلودهۀ  مبارز"نورانی"

 تکيه کالم ئیتاريکی سايه اش را می گستراند، جنگ، تجاوز و اشغال، پوليگون، شکنجه و کشتار و بنيادگرا. بود

 در آن روزگار دست به قلم برد و شعر را ابزاری برای بيان انديشه ھای "نورانی". قرن فاسد و متروک بيست بود

در شرايط و . داد" مشعل راه بشر"ۀ نياز پيشروی و دگرگونه ديدن به جھان پيرامونی گفت و چکامممنوع کرد و از 

 مصرفی، بی ۀاوضاع امروز نيز که امپرياليزم فرھنگی از ھر راه ممکن تالش می کند تا انسان ھا را به پديد

ر می برد تا به اصطالح خاصيت و مرده مبدل کند، در شرايطی که سرمايه داری تمام ابزارھايش را به کا

 انسان را به "نورانی"در جھان جا بزند، " انسانی"سياسی  -جاويدانگی خود را به عنوان آخرين نظام اقتصادی

  :دھد خواند و ممکن بودن جھان ديگری را اميد می بيداری فرا می

  ھان اگر بيدار بود

  آوار بودۀ ھان اگر کوچک ستونی بر مسيِر کوچ

  ا بر کوه کاشتتوان فريادی ر می

  توان از دشت غفلت دسته دسته الله چيد می

   را آواز دادئیتوان دريا می

  ميتوان تاالب خوِن لحظه را برپا نمود

   نمودءتوان آوای رزم خفته را احيا می

  ھان اگر بيدار بود
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  ھان اگر صدھا صدا، در يک گلو

   دار بودۀچون چوبه چوب

  تتوان خاری به چشِم صاحِب تکفير  بس می

  توان اخطار شسِت باد را درھم شکست می

  توان ابر سياه را تا پِس خورشيد راند می

  ھان اگر بيدار بود

  ھان اگر يکدست

  رستم واره بر آوردگاه تبدار بود

   را بر پا نمودئیتوان غوغا می

  توان لب بستگان ترس را گويا نمود می

  توان بر پا نمود می

  توان بر پا نمود می

  ١٧٨ از خشم، صفحه ميتوان، ساطوری

  

  گرء، شاعر افشا"نورانی"

فعاليت ھای سياسی اش با برخی گروه ھای سياسی که خود را چپ جا می زنند، به شدت ۀ  در عرص"نورانی"

انقالبی پشت ۀ  و آنانی که به انديشئیدانست که مدارا در برابر چپ ھای پوقانه   خوب می"نورانی". درگير بود

ومان و رنجبرانی است که سالھا است داستان ھای رنج و اندوه شان مواد خام پروپوزل ھا کرده اند خيانت به محر

وی انجوبازان را اين گونه . شعر نيز کشيده شدۀ  با چنين گروه ھا به گستر"نورانی"درگيری سياسی . بوده است

  : شعر می بنددۀ  می کند و به خمپارءافشا

   تن حنا بندان۶٠اگر 

  کشته شدند" نهھسکه مي"ۀ بر دامن

  "عزيز آباد"و يا در 

   کشتندیا تن را در ثانيه ٩٠

   تن ديگر،۵٩" زير کوه"و در 

  "زرمت"و يا  در 

  زنان را تکه و  توته به چاه انداختند

  "نادعلی"و يا در 

   تن  را به دِر حاکم شھر آوردند١٩جسد 

  "خوست"و يا در 

  طفلکان را به سگان ليساندند 

  را  " فرصت"قدر اين 

  داند              می" شيرزنی"فقط 

  "کليفورنيا"وقتی مدالی در 
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  "فلورانس"و " سيول"و " لندن"و يا 

  به سينه می آويزد

  "درد"چه پُر 

  خيزد  با زبانی که عطر حجله وزان می

  پای يک پرچِم خون

  گردِن دوستی را 

  دارد می" خم و خم و خم"

  و  ھمه ُکشت و جنايت را

      به مدالی می بخشد                  

(...)  

  ١٨١ساطوری از خشم، صفحه 

 در جنبش روشنفکری افغانستان نه تنھا به عنوان نويسنده و فعال سياسی مطرح است بلکه در شعر و "نورانی"

 که یامبارزه .  دارد و فعاليت ھای سياسی و ادبی وی به يقين فراموش شدنی نيستیاادبيات نيز جايگاه ويژه 

 آن پيوست و زندگی اش را وقف آن کرد، ھمچنان ادامه دارد و ياران وی پخته تر و سامان يافته تر از نورانی به

  .          و ساير جانباختگان انقالبی روشن نگھداشتند، ھمچنان شعله ور نگه خواھند داشت"نورانی"گذشته مشعلی را که 

 

 

 

 


