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   تورنتو–عبدالسالم قاضی 

٠٢.٠۵.٠٩  
  
  

  " شاعر؟ "خطاب به يك جوانك 
  

  مستان خرابات ز خود بی خــــبر اند
  جمع اند چو بوی گل چراگــــند تراند

  با ما منشـــينای بچه ی خود پرست 
  .مستان دگر اند و خود پرستان دگرند

  
روح بزرگ قدس هللا سره .  ديدم و تعجب کردم) خانقاه (از قضا شبی شما را در . . . !  آقای 

العزيز مرا وادا شت  تا با تحرير چند نکته برای شما بار مسؤوليت را از شانه کم کرده  به پاس 
  !  و حرکت ھای بچه گانه ات بسازم . . .   ترا متوجه ھدف ھای – هنمک خانقا

اول تر بايد بگويم که من متعلق به ھيچ حزب، سازمان، گروه و جناح سياسی درداخل و يا خارج 
دوم بايد متذ کر شوم که آرزو دارم اين تذکرات فشرده من روشنيی شود برای آن . افغانستان نيستم

  . دم شناخت قرار دارندتعداد از ھموطنانم که ھنوز ھم در تاريکی و ع
ميخواھم ھمچنان  به طور خالصه خودم را ھم معرفی کنم تا شرط مروت و افغانيت را ادا !  بلی 

در آوان جوانی نيروی مثبت خودم را در راه رھايی از چنگ بيگانگان در سالھای :  کرده باشم
توسط .  ی مصروف بودم با جبھه  ملی آقای مجددی آغاز نمودم و در کابل به خدمات فرھنگ١٩٨٠

رژيم نا مردمی کارمل گرفتار و مدت نزديک به پنج سال را در زندان منحوس پلچرخی سپری 
 به کانادا آمدم و در ١٩٩٠در سال . حدود چھار سال در دفترآقای مجددی معاش خوربودم.  کردم

راھی کابل شدم که با راھيان قدرت و شھرت  .   آن وقت را داشتم ١.ن.م.اوتاوا نمايندگی فرعی ج
ليکن حکمت خداوند دست مرا برای يتيمان برادرم واسطه . تفصيل آن ازتوان اين نامه بيرون است 

 ١٩٩٢از سال . ساخت تا در ھجرت از جنايات رھبران مجاھدين ، طالبان و ديگران در امان باشند
  . ترک سياست گفته  راھی ديار غربت شدم

 که شير مادر ميھن به من نوشانيده است از آوان جوانی کم کمکی  جوش درد :  واما از شعر بگويم 
.  به شکل شعر گونه  از خامه ام سر ميزد،  ولی بيشتر مطالعه و شنيدن را عادت ساخته بودم

تااينکه يکی از دوستان  عھدی از من گرفت تا آه دلم  را روی کاغذ پاره  ھا ريخته تقديم ھموطنان 
پيری گرفتار شدم که تا به حال نيش ھايش در "  کفچه مار" ن قدم با در اولي.  عزيزم نمايم

  . جگراکثريت فرھنگيان خله می زند
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يادت ھست که مھمان .  اطالع يافتم "  کاروان شعر "از بخت بد از تدويرمجلس . . . !  آقای  
روز سخنی چند من درآن .  من نيز به اثر تقاضای وی با عجله خود را آنجا رسا نيدم -خسرم بودی 

راجع به فرھنگيان و مسؤوليت ھای آنھا گفتم و توھر دو دستت را  ازسر غذا بلند کرده به شکل 
و جالب اين "  قيچی بزرگی در دست دارم و سر ھمه شان را ميزنم" قيچی در آوردی و گفتی که 

بعد از صرف غذا .  ن زمان نميدانستی که من نيز اندک ادعايی درعالم شاعری دارمبود که درآ
يکی دو نوشتۀ حماسی و طنز ھايی را که افشا کننده جنايات وطنفروشان شمال و جنوب کشور بود 

با آنھم  موجوديت بعضی از فرھنگيان فرھيختۀ !  خواندم  و فھميدم که از شنيدن آن ناراحت شدی 
ای شعر مرا به اشتراک درآن محافل وادار نمود، ورنه ازقيچی کاريھايت ھمه چيز را ما در شبھ

باز، برای اولين باری که در شب شعر اشتراک کردم، تو به من گفتی که شعری .  درک کرده بودم 
نخوانی ، مگر دوست پاک طينت ديگری در آنجا گفت که اگر شعرخود را آورده ای ، در خواندن 

  ھمان بود که من ھم شعرخود را خواندم ويکی از قيچی کاری ھايت از -جود نه دارد آن اشکالی و
  !کار افتيد

وقتی در يکی از شبھا برادر آزاده و محترم ما آقای مير حسين مھدوی  از توھين ھا و نفاق ھا وکج 
  . انديشی ھا در حلقۀ گردانندگی سخن گفت،  مرا از يک حقيقت به واقعيت ديگربرد

حال مجبورم از تو بپرسم که در کابل با موتر کی ، با اجازۀ کی و با ھمراھی چه کسی . . . !  آقای 
رفتی  در حاليکه او در يک محافظت شديد ) غوث زلمی ( تا پشت اتاق ژورناليست محبوس 

! و باز از اعالن رفتنت در محفل شعر چه ضرورت احساس می شد؟ ! ارتجاع حاکم قرار دارد؟
 ازديگرخصوصيت – و جست خود خواھانه  ، ميان خالی ومضحکت صرف نظر  کنم اگر از خيز

ھم کرد و ھا ی اخالقی و سياسيت نميتوانم سؤال نه کنم  و اين سؤال ھا را حتما در آينده مطرح خوا
 ! ال جواب قانع کننده بدھیخواھم خواست تا به ھر سؤ

 ما در تحت عھد در سر کوبی آزادگانخاطر کسب شھرت  از ھيچ نوع تعلق و ته ای آنانيکه  ب
ميدانم که دام تعلقات سياسی و ضد مردمی ھميشه در خود دانه ھای ! ميکنيد شرايط موجوده دريغ ن

 می –دارد  خود که از يک قدم بيشترفاصله نسویه شيرين دارد و آدم ھای بسياری را به عبور ب
  .کشاند

 بايد افکار نفاق افگنانه و ً  قدم می زنيم اوالهانقايم ختذکر می دانم که اگر ما به حردر خاتمه  قابل 
وفان نفس سرکش داف واالی انسانی فراموش کنيم و طخود را به خاطر رسيدن به اھۀ شھرت طلبان

ورنه  خانقاه را ھم به شب و شب پرستی مبتال خواھيم کرد و . و تحريک شده را سرکوب نماييم 
  . د شد مشت ھای ما بيشتر از پيش باز خواھ

شکسته باد دست ھايی که به قصد شکستاندن شيشه ظريف شعر و عرفان حقيقی برخاسته اند  و با 
برخورداری از حمايت ھای آشکار و پنھان ارتجاع حاکم و بيگانه ھای بيرون از مرزبا نام  و نشان 

  . و حيثيت ھم وطنان ما بازی می کنند
و شاعرکوب را به اين " شاعر؟ "ھنجار يک جوانک وليت وجدانی ،  خاطره نا خواستم  نسبت مسؤ

وسيله به  آگاھی ھموطنان شريف و عزيز خود برسانم  تا در شناخت چھره ھای دوگانه غفلت نه 
  .ورزند

  
 


