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 "تابش"سخنی چند در بارۀ نظرّيات استاد نور محمد 

  و مجموعۀ اشعارش

 

در آن . اواسط سالھای دھۀ شست که مشغول تعليم در مکتب بودم، با نور محمد تابش آشنا شدم

زندگانی اکثريت توده ھای مردم و ملت ما که زمانھا در حلقه ھای روشنفکری روی شرائط 

 .تحت سلطۀ خاندان اھل يحيا و مستبدين آن خاندان قرار داشت، صحبت ھائی در جريان بود

بخاطر رھائی توده ھای ميليونی مردم و ملت ما که از ظلم و ستم رنج ميبردند، به تشکليابی 

 .روشنفکری مبادرت صورت ميگرفت

ا روی شرائط داخلی کشور بلکه روی شرائط بين المللی، روی جنايات تابش در آن زمان نه تنھ

از جنايات امپريالزم امريکا . امپريالزم امريکا که مشغول جنگ در ويتنام بود تماس ميگرفت

بمقابل ملت کبير ويتنام و ھم از قھرمانيھای ملت و مردم ويتنام مخصوصاً ويتکانگھا به رھبری 

او از ظلم وستمی که آنزمان . ان امپريالزم امريکا سخن ميراندھوچی من در مقابل اشغالگر

امپريالزم امريکا به مقابل ملت ويتنام روا ميداشت، مثلی که امروز در مقابل ملت ما انجام 

ميدھد، از انواع شکنجه ھا، در بند و زنجير کشيدن مردم، بمباردمان شھرھا و قصبات، کشتن 

برع>وه او سخت در مبارزه . دانھای مخوف، بيانھائی ميداشتمردم بيگناه و بيدفاع، اعمار زن

او ھميشه ت>ش ميکرد تا واضحاً . عليه دولت و فرھنگ پوسيدۀ ارباب رعيتی در کشور بود

شرح دھد که دولت با اورگانھای سرکوبيش چون اردو، پوليس، قوای امنّيت جھت حفظ منافع 

 .ب و در بند کشيدن ملت ماستسرمايه داران، دBBّن و مالکان مشغول سرکو
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بياد دارم روزی را که تابش در يکی از تظاھرات محصلين و شاگردان مکاتب روی غرفۀ 

ترافيک کابل در پل باغ عمومی قرار گرفت و در بحث روی فرھنگ پوسيدۀ ارباب رعيتی 

ھنگ  ببينيد که اين فرھنگ پوسيده توسط حاميان فر: مثالی بيان کرد و خطاب به مردم گفت 

چگونه به نفع اربابان ترويج ميگردد و اين فرھنگ به حيث وسيلۀ سرکوب » وزارت معارف«

اين فرھنگ به مستبدين و ظلمان حق ميدھد تا بر توده ھای  .عليه خلق و مردم استعمال ميشود

 .مردم ظلم کنند و اين ظلم و ستم را حق مسلم خود بدانند

صنف اول مکتب به روشنی پوسيدگی و چھرۀ  تابش بيان داشت که حتی در کتاب فارسی

واخ، واخ، ماما خرکار را «: استعماری اين فرھنگ نمودار است، چنانچه تحرير يافته است

در تصوير کتاب مردی با دريشی و نکتائی چوب در دست و در فرق مردی پيراھن و » .زد

ب مستبد حق دارد کارگر يعنی اربا. تنبان پوش و لنگی بسر که در کنار خرش ايستاده، ميکوبد

در . رنجبر و مردم بيچاره را بزند، توھين و تحقير کند و ديگران در مقابل ھيچ حق نداشته باشند

که درين حال موضوع » .را زد واخ، واخ، خرکار ماما«: کتب درسی ھرگز تحرير نشده که

تابش بارھا  .ودشکل ديگری بخود ميگرفت، و دور از امکان و غير قابل قبول برای ستمگران ب

تکرار ميکرد که چگونه طبقۀ حاکمه جھت سرکوب توده ھای مردم به چنين فعاليتھای فرھنگی 

 .در ساحات مختلف دست ميزند

تا . در آن وقت و حتی بعدھا، من از سرودن شعر و سروده ھای شعری تابش اط>ع نداشتم

در پورتال دوست اينکه يکی از نمونه ھای شعريش به مناسبت مرگ آن مرد مبارز 

بعد از مطالعه در صدد بر آمدم تا . به نشر رسيد» افغانستا آزاد ــ آزاد افغانستان«داشتنی

» معبد عشق«مجموعۀ شعريش را بدست آورم که البته بعد از دريافت مجموعه شعريش بنام 

ميخواھم نظر خود را به حيث دوست وی و کسی که ع>قۀ فراوان به شعر و ادبيات کشور 

 :ارد، بيان کنمد

تابش چون ھر شاعر ديگر با انديشه، تفکر و عاطفۀ انسانی که نمودی از شرائط محيط و مقطع 

با استفاده از استعارات و تشبيھات و با در . زمانش ميباشد، کلمات شعری را رديف ميزند

 نظرداشت عروض و قافيه، قالب و شکل شعر اشعاری می آفريند که دارای انسجام و تسلسل

از ھمه . بوده با فصاحت و صراحت بيان ميشود، روان بوده و دارای رسالت تاريخی خود است

مھمتر اشعارش در خدمت توده ھای فقير و محروم مردم ما قرار داشته و در راه آنھا خدمت 

در اشعار تابش کمتر شعری و يا . به عبارت ديگر بازگوی ندای توده ھای مردم است. ميکند

شود که از گل و بلبل و شمع و پروانه، روی زيبا ، قد رسا، سرو دلجوی و غيره نظمی يافت مي

اين نوع توصيفھای شعری ديگر پاسخگوی نياز . تعريف و توصيف گرديده و به بيان آمده باشد
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اشعار .عصر و زمان و شرائط فعلی ملت و مردم ما که در شرائط اشغال قرار داريم، نميباشد

شاعر . لق آن است درد، رنج مشقات زندگی مردم را به تصوير ميکشدسروده شده که تابش خا

مردم را . مردمی بايد مردم را در مبارزه اش برعليه ظلم و استبداد بر انگيزد و ياری رساند

چھرۀ استبداد زور و ظلم  طبقۀ حاکمه . انسجام ببخشد و به اتحاد و قيام عليه استبداد دعوت نمايد

که چگونه پنج درصد مفتخور جامعه با دستگاھھائی چون دولت،  را به وضاحت نشان دھد

زندانھا که در دست دارند با استخدام  » امنيت ملی«عسکر، پوليس و دستگاھھای به اصط>ح 

روحانيون بر نود و پنج درصد افراد فقير جامعه حکم ميرانند و ظلم و ستم روا ميدارند و آنھا را 

 .ازنداز ھستی و زندگی شان ساقط ميس

اگر شاعر در اشعارش از مردم دفاع کند، ازوضع مردم و ملتش سخن بگويد و بازگوی آBم 

مردم خود باشد، مردم را در راه مبارزه عليه استبداد و اشغالگران بسيج نمايد، آن وقت است که 

ه به نيروی مادی و اسلحه عليه استبداد و طبقات حاکم تبديل ميشود و در آن حالت است ک شعر 

شعری که از مبارزۀ طبقاتی بيانی نداشته باشد، به طبقات . شاعر وظيفۀ خود را انجام داده است

پائين جامعه عليه طبقات مستبد و ظالم خدمت نکند، ديگر آن شعر به پيکر و بنائی ميماند که 

 .درون آن خالی از ھمه چيز است و يا پر از بی مايگی است

او با . انديشه ھای انق>بی، پر از درد و رنج و پر از احساس بوداشعار تابش پر از مايه، پر از 

برحق که او توانسته در جھان شعر و . اين اشعار درد و احساس مردم خود را بيان داشته است

. ادب حق خود را در مقابل مردم و ملت خود اداء نمايد و برای مردم خود خدمت بسزائی بنمايد

 .بدر آمده است و او از عھدۀ اين کار خوب ھم

تابش در آن زمان به حيث يک مبارز، يک وطنپرست در مبارزه عليه اشغالگران روس و 

باندھای خلق و پرچم درنگ نکرد و در سروده ھای وی اين مبارزه عليه اشغالگران کام>ً 

نه تنھا باندھای خلق و پرچم از مبارزۀ بی امان وی در امان نماند بلکه او . واضح و ھويداست

در مقابل جنگساBران، اين گماشتگان امريکا، انگليس و پاکستان قد علم کرد و در اشعار وی 

ر عميقش به مقابل دسته ھای اس>م جھادی خودفروخته، به وضاحت ديده انزجار، نفرت و تنفّ 

 .ميشود

تابش کسی نيست که اولين بار در اشعارش از مناسبات طبقاتی، مبارزۀ طبقات و مبارزۀ اضداد 

او ھيچگاه و از ھيچ کس شکوه و شکايت نداشته و به درگه ھيچ دون . سخنی به ميان می آورد

اشعار وی چون قلۀ شامخی در تاريخ ادبيات و مبارزات مردم ما درج . صفتی سر نسائيده است

 !!!روح او شاد باد. است


