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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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  داکتر رحيم آذر: گزارشگر

  ٢٠١١ اگست ١١

  

   للندریروانشادگزارشی مختصر از جريان تشييع جنازۀ 
  

غبت در مراسم تشييع جنازۀ دوستی شرکت فکر می کنم اين تنھا من نيستم که ھيچ گاھی نخواسته ام به ميل و ر

 با در نظرداشت .نمايم، بلکه مطمئن ھستم چنين امری برای ھيچ انسانی خالی از رنج جانکاه نبوده و نخواھد بود

يب و کاستی گردد، به يقين آن گزارش خالی از عچنين امری، باز ھم وقتی قرار باشد از آن جريان گزارشی ترتيب 

 محترمی که بخشھائی از سخنان شان را در اينجا خواھم  مناسبت قبل از ھمه از سخنرانانيننخواھد بود، به ھم

  :آورد، به خاطر احتمال کمبود و نقص از قبل پوزش می خواھم

به عالوۀ منسوبين و اعضای  که شاغلين به مشکل می توانند کار را ترک نمايند، عدم تعطيلبا وجود ماه رمضان، و 

 و فرھنگيان اين ديار که با شعر، ادب و فرھنگ جم غفيری از افغانھای مقيم تورنتو" للندری"خانودۀ شادروان 

عازم ازه نجبا  ه دقيق١۵و ٢ظھر و نماز جنازه، به ساعت نماز آشنائی دارند، طبق اعالم قبلی، به دنبال خواندن 

  .گرديدند"Glenview Memorial Gardens" گورستان
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 در گورستان، قبر از قبل آماده بوده و به محض رسيدن موتر جنازه و تشييع کنندگان، با ھمان طوری که بايد باشد،

عجله ای که در ھمچو موارد خاص جامعۀ افغانی ماست، ھمه دست به کار شده و بعد از آن که لحظاتی چند، 

  .وداع نمودند، مراسم تدفين آغاز يافت" ميت"با بار دوستان برای آخرين 

ا ھا، که افراد می خواھند خود قبر را پر نمايند در اين جا حضار به وسايل موتوری اجازۀ کار خالف برخی از ج

  .، امری که بايد برای ھمۀ ما آموزنده باشددادند

  . نمودچند آيت از قرآن را تالوت" قاری حليم"بعد از آن که خاک باالی جسد افتاد و به اصطالح قبر پر شد، جناب 

  

  گام قرائت آياتی چندجناب قاری صاحب ھن

ايشان در صحبت ھای مبسوط . اولين سخنرانی را باالی قبر انجام دادند" شيرزوی"با ختم قرائت قرآن، مال صاحب

 قرآن و احاديت نبوی، ضمن آن که بر انجام فرايض دينی به مثابه يگانه توشه ای که ميت با و مستند شان به آيات

ھارت و ورزيدگی تمام روايات مذھبی را به ارتباط شب اول قبر، و سؤاالت با مو ، خود می برد، تأکيد ورزيدند

؛ مگر با تأسف به ھمان طرح مسايل عام قناعت ورزيده نخواستند، اندکی در مورد ميت باز گو نمودند" نکرين"

ان را در  و نقش ايشايشان را به مردم معرفی دارند، صفات نيک و حسنۀ ايشان را برشمارند. حاضر سخنی بگويند

  .جامعۀ انسانی مشخص سازند
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  که سراپا سفيد پوشيده اند ھنگام صحبت" شيرزوی"مال صاحب 

" عابد بودن"با ختم صحبت ايشان، خواھر زادۀ مرحومی می خواست به ادامۀ صحبت قبلی با برجسته ساختن 

مايندگی از طرف دوستان  به ن"احمد عاکفی"مگر خوشبختانه آقای . صحبت را ختم نمايند" للندری"روانشاد 

  :رشتۀ صحبت را با دکلمۀ شعر پرمحتوای سعدی شيرازی که گويد" کاروان شعر"فرھنگی آن مرحوم در 

  سعديا مرد نيکو نام نميرد ھرگز            مرده آن است که نامش به نيکوئی نبرند

که " فرياد ملت مظلوم"ری وی زير نام  يکی از مجموعه ھای  شعبه استنادروانشاد را زندگينامۀ آن به دست گرفته، 

آن روانشاد را به شکل دلپذيری به مثابه حسن ختام يکی از اشعار آزاديخواھانۀ و  خوانده ،خود متوفا نوشته بود

  .دکلمه نمودند
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  حين خواندن زندگينامۀ مرحومی" احمد عاکفی"آقای 

زادۀ مرحومی به صحبت آغاز و محفل را ختم نمايد، قبل از آن که باز ھم خواھر " احمد عاکفی"با ختم صحبت آقای 

از حاضران اجازه خواسته به صحبت آغاز "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"به نمايندگی از پورتال" مشرف"استاد

  .نمود

  

  ھنگام صحبت" مشرف"استاد

ت و از درد انگيز بودن به دنبال آن که مرگ آن مرحومی را به اعضای فاميل و دوستانش تسليت گف" مشرف"استاد

  :فقدان آن عزيز سخن گفت، افزود

روان شعر که به مناسبت اولين سالگرد آن نھاد فرھنگی اوقتی حدود دو سال قبل برای اولين بار در يکی از محافل ک

اد  آز-افغانستان آزاد"آشنا شده و ايشان را به ھمکاری با پورتال" للندری"داير شده بود، شرکت جستم، با آقای 

  .دعوت نمودم" افغانستان

، ھمکاری با پورتال را آغاز پاسخ مثبت دادهکه مردی بود متواضع، مھذب و حليم، به اين پيشنھاد " للندری"آقای 

" معروفی"به خصوص استاد سخن آقای پورتال مسؤولين در نخستين ماه ھا و حتا اولين سال ھمکاری، . نمودند

 د، مشوره ھا و ھمکاری ھا را به صنايع شعری محدودنالتی نمايدخ" للندری "بدون آن که به محتوای اشعار آقای

بيشتر از پيش ھويدا گرديد و از جانب " للندری" صفای طينت آقای ی اما به مرور زمان وقتی از جانب. نموده بودند

 محتوای اشعار ی با ايشان  به مناسبتئن مرحوم تبارز نمود، صحبت ھاآ ذوق سرشار و پشتکار بی نھايت ديگر

  .شان نيز صورت گرفت

 ما به تمام انواع شعر داريم و به کار تمام با صراحت تذکر داد، که با تمام احترامی که" للندری"به آقای " پورتال"

شاعران ارج عظيم قايل ھستيم، مگر اين نکته را بايد بنگاريم، که طرفدار شعر را به خاطر نفس شعر سرودن 

 به کار می روند، يم، ما ھمانطوری که گفتار و نوشتار را ابزاری می دانيم که به خاطر تحقق اھداف خاصینيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

شعر را نيز به مانند آنھا ابزاری می دانيم که بايد در خدمت ھدف خاصی قرار گرفته از بازی با کلمات و بافت ھای 

  .به دوش بگيردرا سان مخاطبش  غريب بيرون شده، رسالت آگاھی دھی و ارتقای فکری انعجيب و

به . باز ھم در تشخيص رسالت، پيشتر و بيشتر از ھمه بايد اولويت ھا و نياز ھای زمانش را درست درک نمايد

 خون می بارد آن کشور اشغال شده، از در و ديوار ۴٣صورت مثال در شرايط فعلی که کشور ما به وسيلۀ بيش از 

 و که با ابزار شعر خويشاست  به وسعت و بزرگی افغانستان، رسالت شاعر آن و از کشور گورستانی به وجود آمده

شعرش فريادی گردد که انسان دربند افغان را به سوی . با گلوله ھای گالمش، به جنگ عليه اشغالگران دست يازد

  .قلل شامخ آزادی کشور و بھروزی انسان آن فراخواند

 به شعر آزاديخواھانه و شعر مقاومت روی می ،واع ديگر شعر، از انديگری متولد می گردد" ندریلل"اينجاست که 

، جمع شده است" موفرياد ملت مظل" قطعه شعر آزاديخواھانه که ھمه در اثر١٢٠آورد، در مدت کوتاھی با سرون 

بعد آزاديخوھانه به مثابه يک سرباز آزادی، سربازی . بعد تازه ای به شخصيت شعری و شخص خودش می بخشد

، سربازی که می داند که "، اظھار کلمۀ حق است مقابل پيشوای ظالمبزرگترين جھاد ھا در نزد خدايش"می داند، که 

با حرکت از ھمين منظراست که ما وی را .  اشغالگران رفتن، جھاديست بس عظيمددر کشور شغال شدۀ ما، به نبر

  . آزادی ادای تعظيم عسکری می نمايم و من ھم به رسم سربازی، برای اين سربازسرباز آزادی می دانيم

بعد ديگری از شخصيت آن روانشاد اشکار که مراسم تشييع جنازه به عالوۀ آن " مشرف"با ختم سخنان پر شور آقای

  . گری به خود گرفت شکل کامالً دي، در کل مراسميددگر

ر جمع ابراز داشتند، که  سخن را به دست گرفته، دۀخواھر زادۀ مرحومی، رشت" مشرف"به دنبال صحبت استاد

به خواھش خودشان دو پارچه شعر ايشان را که يکی حمد بود و ديگری وقتی ماه قبل به عيادت ايشان رفته بودند، 

ھم چنين . قطعه شعر بيشتر از تمام اشعار مورد پسند شخص متوفا بوددو نعت، برای شان قرائت نمودند که آن 

  . و متشرعصی بود موحدشخ" للندری"ايشان افزودند، که آقای 

  

  خواھر زادۀ متوفا ھنگام صحبت
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با ختم صحبت خواھر زادۀ مرحومی که با تأسف نتوانستم اسم شان را بپرسم، داکتر صاحب اسدهللا شعور، يک تن 

ی قاآ، با بيان اين که بيشترين اشعار از نام آوران ھنر و ادب در جامعۀ افغانان تورنتو، رشتۀ سخن را به دست گرفته

شعر خانقاھيست و نامبرده در شعر خانقاھی يک تن از نام آوران ما در عصر حاضر بود، بعد ديگری از " للندری"

  . را به حاضران معرفی نمود" للندری"شخصيت شادروان

، بنا بر پيوندی که بين شعر خانقاھی و موسيقی وجود دارد و تقريباً الزم و ملزوم ھمديگر ھم چنين ايشان افزودند

آشنائی کافی داشته و تا زمانی که صحت شان اجازۀ شرکت در " رباب"سيقی وبا آلۀ م" للندری"ستند، شادروان ھ

چند چندان را تاثير کالمشان " رباب"، ھميشه در آن محافل شرکت نموده با نغمۀ شب نشينی ھای خانقاھی را می داد

  .می ساختند

  

   شادروان للندریبيان بعد شخصيتی ديگرداکتر اسدهللا شعور حين 

  .قاری صاحب مراسم را ختم نمود" ورشع"با ختم سخنرانی فشرده اما پر محتوای آقای

  :نکات مثبت و کاستی ھای اين مراسم از ديد اين قلم

  . نظم، دسپلين و آرامشی که در جريان مراسم مراعات گرديد، بس آموزنده بود- ١

بت ھائی که دوستان، ھمکاران و خواھر زاده اش نمودند، در کنار صحبت ھای مذھبی جناب مال صاحب، صح – ٢

، جايگاه  درستی از وی نداشتندانی که شناختشخصيت آن مرحوم را بيشتر آشکار ساخته، برای آنمختلف ابعاد 

  . را تثبيت نمودروانشاد

که ما افغانھا ھم می بر روی قبر بر ابعاد مبارزاتی و ھنری متوفا، تأکيد صورت گرفت، نشان می دھد   از اين که-٣

به خاطر ھمان را ما ھم سر انجام ياد گرفته ايم که فردی . ھای ايجاد شده از سنن خرافی را بشکنيم" تابو"توانيم 

به عبارت ديگر ما . است احترام قايل شويم، نه به خاطر آنچه ما می خواھيم که کسی چنان و يا چنين باشدکه چيزی 

  .که دارند احترام قايل ھستيم نه به خاطر آنچه ما می خواھيم داشته باشندبه انسان ھا به خاطر شخصيتی 

 عدم ھمآھنگی بين سخنرانان، که چندين بار خواھر زادۀ متوفا می خواست، مراسم را ختم کند و دوستانش می -۴

  .خواستند صحبت نمايند، می شد از قبل مرفوع گردد
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 ،شرکت می نمايند در مراسم ھا نيز تشييع جنازه در تورنتو، که خانم  تا جائی که ديده شد، حتا خالف ساير مراسم-۵

در آنجا مرد ساالری نوع طالبی حاکميت مطلق داشت، چه به ھيچ يک از زنھا حتا اعضای خانواده اش اجازه داد 

لبی بنويسند  ايکاش به ھمين مناسبت نيز آقای داکتر امين الدين سعيدی مط-.نشد، تا در مراسم حضور به ھم برسانند

  -تا احکام مذھبی از سنن خرافی متمايز گردند


