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  ٩/۶/١٣٩٣: تاريخ

  !جناب استاد فرھيخته خليل هللا معروفی

  سالم عليکم و رحمة هللا؛لا

که اين ادبيات با  رود مخصوصاً آن  مردم يک کشور از بديھيات اوليه به شمار میۀبيات و پيوند آن با زندگی روزمراد

 مردم کم و بيش ۀدر اين ميان اما ادبيات عاميانه از قدر و منزلت خاصی بين عام. زندگی مردم گره خورده باشد

بيات بر دانشمندان دلسوز و آگاه الزم است که به قدر توان کوشا  اين ادئیاصوالً برای استحکام و ديرپا. برخوردار است

 ئیشما استاد عزيز و محترم به نظر بنده يکی از آنھا. باشند و مردم را با اين خرمن جاويد و شيرين بيشتر آشنا سازند

  .د که اھميت اين گنج جاويد را به فراست دريافته ايديھست

. کنم  برای اولين بار است که به جنابعالی نامه نوشته می– به قول شما کابل جان –جناب استاد عزيز من از کابل امروز 

 ما به خاطر ۀدھد؛ تا حدودی عرصه را برای ھم وليتھای امروزه که فرصت کمتری به اختيار ھر شخص قرار میؤمس

 خيال نکنند که جوانان اما آن استاد گرامی. کند صرف امور انسانی و عاطفی و درد دل کردن با ھمديگر تنگتر می

از عواطف انسانی و درد دل کردن و » دموکراسی«که در دوران به اصطالح  امروز و کابليان مدرن و بدتر آن

 برای شما از راه دور به یاشخص بنده بارھا شده که با خود قول داده بودم تا نامه ! احوالپرسی ھمديگر غافل مانده اند

اما . ھای مداوم اين فُرصت را از من ربود ی ادبی شما روان کنم ولی تنبلی و بيکاریخاطر سپاس و قدردانی از کارھا

ھای روزگار کمی فراغت حاصل کردم؛ تصميم گرفتم که به شخص  در اين روزھا که از مشکالت درسی و دل تنگی

  . روان کنم و در آن از کارھای علمی و سترگ تان تشکری کنمیاشما نامه 

 شايد گفتن من در آن مورد ،را شما به عھده داريد که مديريت آن»  آزاد افغانستان–انستان آزاد افغ«در مورد سايت 

سايت شما بدون شک در کنار مقاالت سياسی و تاريخی . فايده باشد و بيم آن دارم که حق شناسی را کمتر به جا آورم بی

ی است که به زبان آورده شود يا در چند خطی حق شود اما ارزش مقاالت ادبی آن بيشتر از آنچيز که درج آن می... و

ال خود را که ؤوقت جواب س  من با ادبيات در پرس و پال بود ھيچۀدر طول چندين سال که ذھن ساد. مطلب اداء شود

 با اما حدوداً سه سال پيش.  برای آن نيست در ھيچ جا يا کتابی نيافتمئیجا»  ما در زبان گفتار و قلمۀچرا ادبيات عاميان«

 توان و استعداد از خرمن مقاالت شما تا حدود. مقاالت شما يافتماالت متعدد خود را در ؤمقاالت شما آشنا شدم و جواب س

اينک سه سال از آن . ھای شيرين شما برطرف گشت االت مذکور با خواندن نوشتهؤبھره بردم و درد و رنج ھمان س

کردم و حداقل   اين مدت طبق اخالق و نزاکت بايد از شما تشکری میگذرد و من در  دور و ادبی من با شما میئیآشنا
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اميدوارم که آن وجود مبارک مرا ببخشند که ديرتر به زحمات ادبی ايشان ! کردم ولی نشد سطری به آن استاد روان می

  .پاسخ گفتم

 که من اطالع دارم ھمسنگ سايت شما در جمع آوری و اھتمام به ادبيات عامه يا فلکلوريک سايت ئیدر افغانستان تا جا

 ديگر کسی به ادبيات ۀ و چند نشري ُدر دریۀماھنام و  سيمرغۀھفته نام،  کليدۀمجلبه جز .  وجود نداردیايا نشريه 

نگ و بوی ادبيات خالص و غنی اين وطن در صفحات فيسبوک و انترنت و ديگر نشرات چاپی ر. عاميانه توجه ندارد

اما . زند بايد عرض کنم که جای خالی ادبيات عاميانه در نشريات داخل کشور موج می. به فراموشی سپرده شده است

قدردانی کردن از اشخاصی که در ديار غربت از اھميت ادبيات عاميانه غفلت نکردند؛ کاريست تقريباً واجب بر ھر 

امروزه اشخاص ! بر دارند که در داخل افغانستان ادبيات و نوشتن خيلی مھجور است و تقريباً ناپيداجناب استاد خ! فرد

جوانان امروز با تأسف . خيلی باسواد حتی در نوشتن مشکل دارند چه رسد که نسبت به ادبيات خود آگاھی حاصل نمايند

شای خويش دارند و آن طرف وزارت اطالعات و با ادبيات و ان» عميق«امروزه يک گسست ) که من ھم يکی از آنانم(

ھای چاپی و   خويش را در سطح رسانهئیامروزه حتی ما مشکل امال! توجه ھستند فرھنگ و معارف ھم کامالً بی

دانم که در چيست؟ اما اين  اما دليل اين بيگانگی را من نمی. بينيم تصويری داريم و در اخبار ھمه روزه با چشم سر می

رم که تمام شاگردان مکاتب در نوشتن و درست خواندن مشکل دارند و علت آن، نبود کتب مدون و مطابق قدر خبر دا

ت محدود برای غير از شعر و چند لغدر کتب ادبيات دری امروزه ! نياز است و به ھمين منوال نبود استادان باتجربه

 که آيا اين کتب برگرفته از زبانيست که به آن ماند شاگرد در ھمان صنف اول حيران می. حفظ کردن چيزی وجود ندارد

در اين اواخر اگر سيستم . کند يا خير؟ در اين جنجالھای ادبی وزارت معارف کادر مجرب و دلسوز ندارد تکلم می

خورد و شاگردان در نوشتن و درست خواندن مشکل  نصاب تعليمی آلش شده است، باز ھم مشکالت پيشين به چشم می

شود بلکه به آن افزوده نيز  نه شاگرد بعد از خالصی از مکتب، ھنگام ورود به پوھنتون مشکالتش حل نمیمتأسفا. دارند

کنم که تا حد توان از اين مسايل  که نامه ام کمی دراز شد ببخشيد اما در آينده وعده می جناب استاد از اين... شود می

  ...شما را باخبر سازم

نم و  روان کیا لرزيد که چگونه به جناب استاد نامه ر حين نوشتن اين نامه دستم می که کم تجربه ھستم؛ دیمن به خاطر

چون آگاھی داشتم که جناب استاد در اين رشته وارد ھستند طبعاً .  مختصری داشتم باشمدر آن از کارھای ايشان تشکر

کنم  شما در اين راه اظھار سپاس می ۀجناب استاد باز ھم از زحمات بی شائب.  بنده کامالً بجاستئیاين ترس و وارخطا

  . عافيت کامل به کارھای ادبی و عملی خويش ادامه دھندۀلت دارم که آن وجود مبارک در سايأو از خداوند مس

  با حق شناسی و سپاس فراوان

   کابل- اميد اديب 

 

  


