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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  بيستون

 ٢٠١١ دسمبر ١٣

  

    ناقدانهئیالي رامشگرانه و واوئیچرا
  

 . ندازدي نهيسا) ی طاھرميلس( غم آلود و پرشکوه  اني و عصواي بر نقد شی که لطمه اآغازمي بحثم را چگونه بدانمينم

 که مرا خدشه یزيچ  .نيجاست و راسته  ھرچه گفته ، بدانم ی مکي نوشته ام وھم نني ایچرا که ھم سخت ھمنوا

 محو و غبار آلود من  و ني که در سرزم، دست اندني ااز ئی گفته ھائی آزارد نا کارآی و روحم را مخراشديخدشه م

 و ارتداد ی دست را کفر آزمودنني از ادنيشي اندی حتیرفتار و گشتار کنون راه گم کرده و اشباح در یطاھر

 ني افغان زمی چنان با وھم و گوش انسان ھا و جنبنده ھادي خارا بگوتاري گۀ که از نغمیاديفر . خوانند ی میسوزاندن

 اندک به من حق ی طاھرحتما جناب . ی شک کنغمبري پینوس است که توبه نغوذ با به آخرالزمانأ و نا مآشنانا 

 مشت بسته افغانستان ني سرزمتي ملکۀ که در حوزی در چاھی ناله را حتني که ای کو مردسميخواھند داد ، اگر بنو

   .باشد ، ندا در دھد

 ني البته که ای به انترنت دارم با ھزاران مشقت و معطلی خواندن بلدم و ھم دسترسمي بھتر بگواي و خوانم ی که ممن

 ني را از ای و باب گفتماننمي با که ھماھنگش کنم ؟ با که ھا بربحثش نشکه ني بحث اماند ی و اما مبلعم یا منوشته ر

 . مي کنی و دق دل خالمئي  جا و آن جا به چشم آمد کنارش گرد آني از ایوئسو به رسانه ھا بکشم تا اگر سديدست شا

 کراستي ھشت صبح است که آن ھم ۀ  روزناماي دست گونيا از یئ ھای دار گردنفرازهيسفانه در افغانستان طالأمت

 ی ولده خواننی امهي چه گوارا را به الاقل ناي مرگ خارا و امي کمران پشت پرده اش نتوانسته صداقت پی بیبا انحنا

   . کندميدر بند افغانستان تفھ

 و با دست کنند ی منيا سبک و سنگ بلند ری و نام ھازنند ی قلم مدست کي وارونه چنبره زدگان قدرت که با قرائت

 رنگ غش و زي ھا نی انقالبني پاک ااني بر عصی ، حتگذارند ی رنگ وارنگ مھر صحه می سند ھاري زگريد

  . زنگار ناخوش فرو افگنده

 گل و گشاد که با ی از دھن ھای ما ولھني شان در مئی شناسایستگي پاک و بای نام ھازي است سرنوشت غم انگنيچن

 که ی نوازتاري سنگ که در عنوانش فکر کردم از گاهي بر نوشته سمي آی و حال مختهي در ھم آمري تزونيھرگلبخند ز

 که فکر ھرکس به مي است ، سخن رفته چه کنیھنر طلوع است و رامشگرش اسم ۀ افغان شبکۀ ستارۀداور برنام
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   .  چھارتا ناندي نگوتواند ی دو را با دو جمع ببندد نمستيقدر ھمت اوست و گرسنه در پاسخش که با

 ی شنوانده بغضی سرودشياني کم زی که ترنگ خوش و صاف دارد و در ھر زمانه با متقضای قاسمی به صدامن

چشم من به  (ستي به عنوان نوجوان جازاي ) ی غنچه شدیپندک بود / ی غنچه شدینازک پر(  که ديندارم چه بسرا

.  را زمزمه کرده بود مي افغانرتي غی ام گرنداندهي شنی نابکارش که بارديشاو نه ھم با جد )  راه تو در انتظار است 

 حنجره ني زبان خواھد گفت و کدامني  را کدامئی ناکجاني ما تا کجاست و اۀ که رسالت ھنرمند در جامعماند یم

  .  خواھد کرداديفر

 پراگنده ی ھاادي خواسته فریگر گاھ شرم بادش سزاوار است و اختهي در رختهي که خون ری کسیاث در ری قاسماگر

 ۀ با خامکه ني گفت نوشش باد و اال نه ادي کند و سرو سامان دھد ، بای افغانستان را نت بندی ھا و دشت ھاهيکوھپا

 ناني و پشم کابل نششي رري را از زئی سرود رھاائي بتراشد و بر تارکش نشاند که گوشي برای چنان عاجسنگ اهيس

 معمول ی شب بازمهي با خکه ني کمر بست مگر امشي به اکرام و تکرني چندي است که نکرده و نباسرداده ؟؟  معلوم

   .  پرداختگريگدي ديئأ دارد به تالوگي شکل دشتري سخنور و چند واه واه گو که بکي افغانستان یروشنفکر

   کرد شما ؟؟دي ما و چه کنم من و چه خواھمي ، چه کنزي عزیحاال محترم طاھر

 شناسم چون من از ی پنھانم ، از بخت بد شما را ھم نمی و پشت ھزاران نام من در آوردترسم ی که سخت ممن

 در عمق دل به شما و توانم ی و اما نمستي را بلد نگري دچي از جواب چھار تا نان ھري استم که به غیگانھمان گرسن

 ني بخوانم که اخواھم ی ؟ من از شما مستي کافن احترام گذاشتديکن ی احترام نگذارم  و اما فکر متانيحرف ھا

 من و ی صدارسد ی که به گوششان مشنوند ی را میئ ؟ مردم صداستي دق دل گفتن من کافني است؟ينوشتن شما کاف

 ئی تعصب آن روشنای ماوراۀ من ھرچند که نعرئیاي جغرافۀ و مشت بستاني کابلیشما که مادون صوت است برا

 ی میدر خود دارد ، مردم به دنبال کس ) ی گورکمي ماکسی از قھرمان ھایکي (دانکوان ھزاران ھزار قلب فروز

 ، پس چگونه شود که دي که دوردي شما ھم شادزدم ی من که قدم منندي خود ببني زمی را در روشي که چاپ پاروند

   سمي را بنوني ادي موافقدي شااي و مي فدا کندي بازي نی سرمي داریامياگر پ

   ینيش بگز خامُ ديا بی متو

    نتواند بودنیامي دروغت اگر پجزه ب

   ی سر کنی آزادی برای مجال آن است که نغمه اوگرت

    در افگن ویاديفر

    آن پرتاب کنۀ پشتوانی را به تمامجانت

ر  نشسته دی کشتني و النگد ی کار می جاکي که مي ، معترف باشدئياي بی ولستي در کارنی که شما را دروغدانم یم

 ی برایدني و شناي که گومي باشی پشتوانه ااي نخواھد برد ، ئی چون شما ره به جای دوردي چون من و شایگل با چالق

 مي و بگذارميني گزی ، خاموشمي اش کرده ای نشان تازه نامرئو که با نام ی و گلووشاي نانی با صداکه ني اايمردمان و 

 مي کنی کوبی که طالبان جشن گرفتنش را منع کرده بودند ، پای زمان به تقاصخواند ی ھله نوروز را می قاسمیوقت

 دي چمن سبز و  نوی برادر و خواھر ماست به  ھوادهي خون خشکشي که سنگفرش ھا و خاکھایو د رھمان کوچه ھا

   .مي کنی و خوشميري بھار را جشن بگئیراي و نمیندگز

 ، ی حق دوستاي دارد ی ھااتي خودش نديازد که شا به وصفش بپردشترکي بی کمسنگ اهي اگر جناب سبي عچه

    داردهي مازي من و شما را نی زبان مادرۀي گرانمای توان لغزش در ھای گذشته را  با برخورداریھمکار

 و با کاش مي را داشته باشماني ھاغي دری خودی و شما بھتر ھمان که در نداشتن خارا ھا و چه ھا و شاملو ھامن
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 خودم را ھمان بدانم که ۀ و اما عرضئی اھواراادي موعود دل بندم و نه ھم به فریمن نه به مھدکاش گفتن ھا مثل 

   . بجنبانمئی سر خشم چرا چرا گوگراني دبا که بدي نزدي و مرا ھم شاستي نگري ، پس دستي نی کسیوقت

 و با امامت زيبرخ ( یکار با ندانم ختهي آمادي در نماز جمعه فری را دوست داشتم و اما وقتی شعر قھار عاصمن

 کشته اني هللا و اکبر گوی چکمه ھاۀرانيچون تازه شھرم و !!ی لعنتی اميرا سر داد نتوانستم نگو) مردان را نماز کن

 بار ننگ را اندک شست و ني کرد که ایاني شد باز قھار عصل تر و به تل خاک مبدرانهي بعد که ویبود و باز چند

    گفتگري دی و بعدش ھم شعر ھادئي و سرادئي سرای دولتۀ مطبعیدر خرابه ھا

  ! زي عزیطاھر

 ی انقالباي اند ی دولتاي ام دهي که من دئی مان دستخوش خبط اند و خطا و تا آنجاني سرزمی شاعران احساساتیحت

داد و بعدش  نغمه سردي خارا بودن بای ھمانجا بودن و گفتن و شنواندن برایعني بودن ی من انقالبري که به تعبستندين

 و سنگ اهي از قماش سیئ ھاسندهي دلقک وار من و نوليما شني آن ھمريتا کشتار گاه رفت تا جاودانه شد در غ

    کم بدک نباشدمي ھم دلخوش باشني اگر به ھمدي شای از تبار قاسمیئ ھاندهيسرا

 فتدي شما را باب نی جمله ااي ی کلمه ااناً ي عرض احترام و پوزش اگر احبا


