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جا و نسبتاً آرام ، كه همزيستي باهمي  ادبي و هنري در يك اجتماع پا برهرگاه شرايط رشد و نموي
 و يا كمبود آن احساس شود ، در و مسالمت آميز را به درستي بازگو نموده بتواند ، وجود نداشته باشد

چنين حالت عدم وجود انتقاد كنندگان و قضاوت پيشگان حرفه ئي رشته هاي مختلف ادبيات و هنر 
 سبب مي شود كه دردامنه هاي چنين اجتماع ، هر گونه بذر  ،ترسيم و تراش هيكل و ساير شعب هنري

 شعر و هنر به رشد ي و خود روة دست باغبانهاي باد آورده ، از دور دست ها و يا نهال هاي تربيه نشد
بي ريخت خود ادامه دهند ؛ و يا در شرايط بحران هاي اقتصادي و سياسي و مداخله و تجاوز  نظامي بر 

صورت مي ) كننده نشده باشد كه ميكانيزم آن تا آن هنگام  دچار تغيير و تكان خرد( يك اجتماع آرام 
فشار و اختناق از جانب عوامل تجاوز .  تشتت و پراگندگي مي گردد و آن اجتماع به يكبارگي دچارگيرد 

و ارتجاع، هست و بود آن اجتماع را برهم مي زند و انسان صدمه ديده و خساره مند چنين اجتماع ، 
براي التيام درد خود و بعضاً  تأثرات همنوعان  و محيط زيست اش كه دچار استحاله و دگرگوني خونبار 

روي مي آورند و تسكين دل خونين شانرا در سرايش اشعاري آگنده از شكوه و شكايت ، شده ؛ به شعر 
كلمات و جمالت رنگين و آهنگيني را كه از ،  ديده  گردون نا بكاراز روز و روزگار بد و بخت بد فرجام و

وانندة  آن ، چيزي را شكل مي دهند كه اغلباً هم گوينده  و هم خكمكبه  گذشته ها به خاطر دارند ،
   .  ش مي خوانند"  شعر "آن 

 ، از تعميم و گسترش غم و  اجتماعبخش هاي ديگر جدا شده از آن پيكر بحران زده و توفان ديده
 اجتماع را در مسير رخوت و سستي و درجازدگي به نفع ة كه اذهان صدمه ديد- اندوة خود و ديگران 

ي نمايند و از انتقال احساس جريحه دار شده و تسليم و  انقياد  سمت مي دهد ، با جديت جلوگيري م
اينها كه در برابر اجتماع از هم پاشيدة .  جداً  اجتناب مي ورزند هاندوة استخوان سوز خود به خوانند

خود احساس مسؤوليت مي نمايند ، در گام نخست به فكر و انديشة  مقاومت در برابر  تجاوز و اشغال 
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افتند و سر انجام از جا  بر مي خيزند و براي برپايي و استواري يك  زادگاه شان توسط بيگانگان مي 
كه خود در ( استقامت همگاني در برابر دشمن غارتگر فرهنگ مادي و معنويشان ، به  شعر مقاومت 

اينها براي برانگيزاندن مردم خود ، . روي مي آورند ) مقولة شعر سياسي جاي  در خور توجهي دارد 
 را در برابر تجاوز و استعمار در  دلير و آزاديخواة شان  اجداد و نياكانةومت و مبارزنخست خيزش و مقا

مركز ديد آنان قرار داده ، اذهان مردم را آماده پذيرش ايستادگي ، مقاومت و مبارزه در برابر دشمن 
در برابر تجاوزگر مي سازند و چنين امر بس مهمي را با تركيب واژه ها ، جمالت و مفاهيم ايستادگي 

ابحار  (  شعركه اغلب آنان از مكانيزم ساختار ونوعيت( تجاوز ، يا به شكل شعر نو  و يا شعر كالسيك 
اشعار سروده شدة خود  چيزي نمي دانند و يا اندك مي دانند ، با تمام نارسائي ها باز هم شعر ) شعري 

) ماني ( اگر شاعري آزاديخواه ايراني  .  و مبارز بكشانند ، برپائيمي گويند ، تا ديگران را هم به تحرك
  :در زمينه نظرش را چنين بيان  نموده 

هاي فكري  هاي ادبي در فضاي سالم ادبي و چالش شناخت و پرورش استعدادهاي تازه و نهال « 
و ي هنر  ها را درپهنه توانند جايگاه بهترين تنها با نقد، اقناع و استدالل است كه منتقدان مي.  ميسر است

 گرايش بهتر شدن در ديگران زنده و كارا ...در اتمسفر آزاد نقد ادبي . ادبيات نشان دهند و باال برند
   ».شود مي

 ؛ مگر  ديده  شده كه در اتمسفر غيرآزاد و اوضاع نابسامان هم ، عده اي از ادب دوستان و ادب 
پروران ميهن پرست و آزاديخواه پا به عرصة ادبيات گذاشته اند كه به ساخت و بافت چنين اشعار 

ماً تكامل و پرداخته ، همچنان به غناي عمق و ارتقاي سطح اشعار خود توجه  مبذول داشته اند ،كه مسل
به وضاحت مي توان اظهار . ارتقاي اشعار شان حضور منتقدان آگاه و عادل در همان حوزه  بوده است 

داشت كه بدون  وجود  همچون  داوران منصف و با تبحر از تكامل شعر به مفهوم علمي آن نمي توان به 
   .بحث اقناع كننده اي پرداخت 

ذشته بيشتر نداشته اند ؛ با همان كمتر خود هم در برپائي  مردم ما از اينوع اشعار ، اگر در گ
مقاومت و جنگ به خاطر استقالل و آزادي سرزمين شان نقشي قابل توجه اي  داشته اند ؛ مثال هاي 
زيادي در زمينه ادبيات مقاومت از زبان گوياي دري و پشتو داريم كه  اشعارحماسي رزمي شهنامه در 

 معروف  حماسي رزمي بر انگيزانندة خشم و خروش ملي ما و مقاومت در گذشته هاي دور و لندي هاي
همزمان با  رشد و گسترش اشعار مقاومت با يك جهان تأسف كه ] . 1[برابر تجاوزگران بوده است 

 نداشته ايم و يا  )...چه شعر و چه هنر ترسيم و تراش و (منتقدان آگاه و با مسؤوليت در زمينه نقد ادبي 
  . كم و ناكافي بوده اند كه با تأسف ما از وجود شان چيزي نمي دانيم  اگر بوده 
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 علم - كه زمان پيشرو  براي آموختن ( كه هيچگاه نگفته و در آينده )و فروتن   من نوعي ( من
نيز )  به نسبت سن زيادم ، كم است -عروض و قافيه و ابحار شعري و صد ها پيكرة مربوط به اين علم 

 چيزي نمي دانم ، و اگر - چه نو ، چه كالسيك –د  كه شاعرم ؛ زيرا كه از ساختار شعر ادعا نخواهم كر
 را در برابر انساني خود   فقط و فقط احساس و عواطف ،من. چيزي هم بدانم ؛ اندك و ناكافي است 

(  را در برابر ستم  مقدسم نفرت و كين؛در مورد زن  احكام دين و مذهبها ، بخصوص و بدي هازشتي 
  كشورم تجاوز و اشغال استعمار، را در برابر برحقم خشم و خروش؛و استثمار ) بخصوص ستم بر زن 

نه (  در قالب واژه ها و جمالت  آهنگين  و شعر گونه  ،...توسط اشغالگران غارتگر روسي و امريكائي و
 يا به .ت  نموده ام ريخته و پيشكش خوانندگان بادرد و ميهن پرس) شعر، به مفهوم واقعي و علمي آن 

 را فرياد كرده بيدار و حساسممن گپ دلِ خونين و صداي قلب آتش گرفته و نداي وجدان : بيان فشرده 
 مي " شعر "از اينكه دوستان و عزيزان و خوانندگان گرانقدر ، چنين سروده ها را از روي لطف . ام 

نم بگويم  ؟ بهر رو  ، به خاطر اين حسن  خطاب مي كنند ، چه مي توا" شاعر"خوانند و گويندة آن را 
  !نيت صادقانه و مهرباني دوستانه ، درود هاي پرحرارت و سپاس فروانم نثارهمة شان باد 

 ، به نسبت ويراستاري جلد اول احمد پوپلدر پايان اين فشرده نامكمل و نارسا ، از برادر گرانقدرم 

كه اكنون به نشر آن اقدام نموده ام ؛  ) يد به آزاديام( و جلد چهارم آن  ) پيام آتشين( سروده هايم 
  ◙ .بدينوسيله از ايشان رفيقانه  ابراز امتنان مي نمايم 

   

  
  
  

  توضيحات

  

 ، بوده  كشورما )گفتاري( يعني شفاهي  ،لندي ؛ نمونه اي از ادبيات غير مكتوب - ] 1[

 بسيار معصومانه و در اوج لطافت كه لندي ها.  بيشتر زناني هستند كه گمنام مانده اندسرايندگانش

 بازتابي ست از جنگ هاي تجاوزگرانه ؛ همچنان شرايط آرام براي ابراز عشق و سروده شده اند،

 آنها به زبان هاي فرانسوي و انگليسي و ة، و ترجم  شعر لندي به زبان پشتو ست. دوستي دلدادگان

  « ولي حماسي سروده،؛ كسي كه شعري ساده  نخستين  . با استقبال فراواني روبرو بوده استوياسپان

  ودش عنوان پدر شعر پشتو شناخته ميبوده است كه در ادبيات پشتو به » امير كرور


