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  درنگي مختصر بر اشعار رحيمه توخي
    

  لــوپـد پـاحم

     )2012  / دسمبر / 1 (
 

كه در اين دفتر تدوين گرديده جلد چهارم از مجموعه اشعار شاعر مبارز و انقالبي رفيق    اشعاري

 .ميباشد » اميد به آزادي«  با عنوان رحيمه توخي

تا ويراستاري اشعار شان را به عهده گيرم و ا لطفي كه دارند از من خواستند رحيمه جان توخي ب
  .به نقد بكشم ) كه خود آنهمه را شعر نمي خواند ( طي نگاشته اي سروده هايش 

ين كاري را درخود نمي راجع به شعر مقاومت سخن گفتن كاريست بس دشوار كه من توانايي چن 
بينم ؛ ولي خواهش رفيق رحيمه  توخي را نپذيرفتن از آن هم دشوار تر است كه با همه كمبود ها و 

   .نارسائي ها بايد چيزكي گفت 

و شاعران . اگر روايت انسان از طبيعت وجامعه تاريخ است ، شعر سير تاريخ در درون انسان ها است 
و هم . ماندگاري ميدهندةتند كه وقايع را به نظم ميكشند و به آن جنببهترين مؤرخان دوران خود هس

 .چنان شعر حركتي است كه از جامعه نشأت ميكند تا بر تاريخ اثر بگذارد

بلكه  مفاهيم و معنايي است كه به مجرد درك   ؛ راوي كم اهميت يك برهة از تاريخ نيست ، شعر
. ادي مبدل ميگردد كه تاريخ وجامعه را تغيير مي دهدشدن و نفوذ كردن در بين توده ها به نيروي م

نو سازي تاريخ سهم خويش  و باز در. ويران ميكند   و بر تاريخ اثر ميگذارد وآنرا  شعر از تاريخ مي آموزد
 .  را اداء  مي نمايد 

شعر حاصل درد ورنج انسان است كه جامعه وطبيعت را به مبارزه مي طلبد ، از جامعه بر ميخيزد 
  .در آن جا تكامل ميكند تا بار ديگر بر جامعه وتاريخ اثر بگذارد

شاعران وارثين رنج وستم اند كه توسط استثمار گران وخدايان زور وثروت بر جامعه وتوده ها 
در اين راستا شاعران مقاومت ومقاومتگران شاعر جايگاه ويژة خود را دارند ؛ زيرا . تحميل شده است 

 گذشته نيستند ؛ بلكه شاعران وقايع ورويداد هاي هستند كه روي ميدهند و در مؤرخين تاريخ  آنان
واز    يـدگرگوني تاريخ وجامعه سهم خويش را در پيوند با نيروهاي مقاومت كه با  اسلحه  از هويت مل

 . د  ناداء  مي نماي  ؛  دنرز هاي ما دفاع ميكنـم
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شاعران مقاومت با سالح شعر در برابر  ، كننداگر توده ها با تفنگ در مقابل اشغالگران پيكار مي
 .اشغالگران ونوكران بومي شان حماسه مي آفرينند 

تا اندوه و نا اميدي وتسليم طلبي و ، به ستيز بر ميخيزد   شعر آگاهانه در مقابله با مرگ وزندگي
. ي ندارد ترس ، جبن و سكوت در شعر جا ، ضعف ، چون تسليم طلبي  پديده هاي. مرگ را نفي كند 

هرگاهي كه چنين واژه ها در سروده هاي مقاومت بازتاب يابند ، تنها جنبة تمسخر و تعجب و نقد  
شعر .چنين سروده ها را نمي شود شعر مقاومت ناميد : سروده را نشاني مي نمايند و يابه بيان رسا تر 

را دگرگون سازد واز نبرد مقاومت شعر زندگي ست كه به ستيز با قضاء وقدر بر ميخيزد وميخواهد آن
تا بار ديگر از هويت ، فرهنگ ، افتخارات و سر زمين ما پاسداري   ، مرگ وزندگي سر فراز بيرون شود

 .كند

وتجاوز   شعر در طول تاريخ در برابر تهاجم. شعر حاصل بر خورد وهمراهي انسان وتاريخ است 
و ارزشهاي مادي و ا از هويت وافتخارات ت، واشغال دشمن و نوكران پست وبي مقدارش  ايستاده است 

 .ما دفاع كند معنوي 

  ،شعر مقاومت حاصل خون شهداي تسليم ناپذير ملت ماست كه در مقابل استعمار گران ايستادند
 .رسانندبتا در جبهه فرهنگي نيز مقاومت وجنبش توده هارا به اعتالي نويني 

  :اگر قرار باشد از شعر مقاومت تعريفي ارائه دهيم

شعري ست كه ستيز وبيداري را فرياد ميكند وتوده ها را به مقاومت واستقامت براي آزادي ونابودي 
اميد وآرزو براي برپائي جهان   ستمگران ومتجاوزين دعوت وترغيب ميكند و اجزاء تشكيل دهندة آن

يل ساختن و روحيه  خوار و ذلروحيه دادن به رزمجويان و دشمن متجاوز را . بهتر را در خود مي پروراند
را خراب كردن ، هكذا  ايجاد فضايي براي بر انگيختن و به هيجان آوردن افكار واحساسات عمومي اش 

 .به خاطر ضربه  زدن به دشمن 

 تالش براي ، سعي و  و بي باوري بي ايماني،وظيفه شاعر مقاومت مبارزه عليه يأس و دلزدگي 
 برمال ساختن نقاط ضعف دشمن و تأكيد بر پيروزي هاي ،  رشادت ، دليري و قهرماني و وطن پرستي

 و پيروزي هاي افتخار آفرين مردم را مهم و با  ،اسالف مان بر دشمنان در دوره هاي سپري شدة تاريخ
 انساني عشق ورزيدن ومقاومت در برابر  وااليبه ارزش هاي ارزش جلوه دادن ، بيداري را فرياد كردن و

با شيپور شعر ،  روحيه دشمن متجاوز  كردنتضعيف براي ، وغاصبان را درهمه جا ستايش كردن 
 را به خارج از ة خودتازه به پا خاست مردم  برحق ، جوش و خروش ، فرياد و صدايغريو وغوغا مقاومت ، 

 بس  ، قرار دادن است ، كه اين رسالتي ستانيان در معرض ديد و شنود جه رساندن ومرز هاي كشور
 . مي گردد  مردم و سر زمين تسخير ناپذير ماكه براي ابد ثبت  حافظة  جمعي و تاريخي،سترگ 
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چون شعر مقاومت ، مبارزه در برابر متجاوزين خارجي واجيران داخلي را شعار ميدهد ودر خواننده  
به جامعه نوين وعدالت اجتماعي راپديد مي آورد وتوده ها را شنونده  ايجاد شور براي آزادي ورسيدن و 

 .از همين سبب داراي مضمون انقالبي است. به مبارزه فرا مي خواند

هم فريادگر است وهم فريادرس و با همه ستم ديدگان . شعر مقاومت مرز وسرحد را نمي شناسد  
 انساني ز همين منظر است كه كامالً شكلجهان پشتيباني وهمبستگي خود را ابراز ميكند و ا   ومظلومان

 . سياسي آن آشكار ميگرددو

شعر وهنر را از محتواي   كسانيكه.اشعار رحيمه توخي اشعار مقاومت است وكامالً سياسي است 
پاسداران  ؛ سياسي آن بيرون ميكنند و ميخواهند شعر وهنر را به يك پديده صرفاً هنري مبدل كنند

 .بر مسند ستمگري برقرار بمانند    ستمگران هميشهبا اين شگردند ميخواهكه نظم كهن اند 

در جوامع طبقاتي هيچ اثري هنري در سراسر تاريخ وجود ندارد كه مبرا    آنان ؛ مگر نمي داند كه  
 .از تعلقات طبقاتي باشد

هنر در تحليل نهايي خود نوعي از جهان بيني است و سرشت سياسي هنر هنگامي قابل حذف است 
 .كه جامعه طبقاتي وجود نداشته باشد

آزاديخواهان را از هنر وشعر بيرون كنيم تا به گفته مديحه    اگر مقاومت توده ها وشكنجه واعدام
 اين نوعي از خود سانسوري آگاهانه وتحميلي است ، همچنان  ،سرايان شعر به شعار مبدل نگردد

و اين . ند به مسائل زندگي ومبارزه بپردازند براي تهديد هنر وهنرمنداني كه جرأت ميكن  ساطوريست
تهديد ومخالفت با عنصر سياسي شعر براي سياست معين ودلخواه استعمارگران است تا سياست معين 

 .خود را در هنر پياده كنند و هنر را از هستة انقالبي آن جدا سازند 

وكان باشد ، اشعار رحيمه شعر بازتاب عرياني وسر ساييدن به پاي خ و اگر منظور شان از هنر و
  . ؛ بلكه بر ضد آن ميباشد سازش وتوافق نداردسرِ ي "هنر" با چنين  نه تنهاتوخي

 خلقي هاي وحشي بر ضد طبقات 1357ر ثو7رفيق رحيمه توخي كه سالها پيش از كودتاي ننگين 
ان دموكراتيك جري" پر افتخارحاكمة وقت و حاميان امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي آن در مسير

ننگين ثور نيز ، مانند هزاران زن و مرد كشور براي   كودتاي آگاهانه مي رزميد ، بعد از"نوين افغانستان
در آن سالها كه صداي آزادي خواهان . آزادي خلق وميهن اش درسنگر مبارزة  سازمانيافته قرار داشت 

ليست شان با گلوله خاموش ميكردند ،  خادي وباداران سوسيال امپريا-را فاشيست هاي خلقي ـ پرچمي
رفيق كبير « رحيمه توخي شجاعانه به مبارزه  اش ادامه داده ، بعد از زنداني شدن شوهر انقالبي اش

درد مردم كه در  رنج و رنج دوري همسرش و. تجربه كرد تحميل و رنج ومشقت را دوچندان » توخي
  بعد از گرفتاري همسر و هم (  ودرد مردم را كورة استعمار مي سوختند ، چنانچه خود درد تنهائي
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 : اينچنين فرياد  مي كرد )سنگرش 

 من زني بودم ، تنهاي تنها

 هيچ دستي نبود كه گيرد دستِ من

 با همه داغ وبا همه درد

 كه تنيده بود در تار وپود وجودم

 اند يشيدم به كوره راه خطير وغبار اندود،

 ه بودندكه نورديدنش را ، بر من اجبار كرد

 با مشعل رخشنده يي اميد

 )اميد به آزادي(

 پيمودم راهي كه در هر پيچ وتاب اش

 زوزه داشتند» گرگان خونين دهن«

  

من .   به وجود چنين شاعران بايد افتخار كرد . توده هاست خونيناشعار رحيمه توخي حرف دل
  ◙    .صيه ميكنمران ادبيات انقالبي تواشعار رحيمه جان را به تمام دوستدا ةمطالع


