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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  

  سيد موسی عثمان ھستی: فرستنده

  ٢٠١١ می ٠٥

  " سعيدیشريف"انگلکی بر اشعار آقای 
را با اين داستان بيجا نخواھد بود ھرگاه دھنمان " شريف سعيدی"قبل از شروع به صحبت در مورد اشعار آقای 

  :واقعی شيرين ساخته با خيال راحت به کارمان آغاز نمائيم

، ھر وقت مطلبی به آدرس آنھا جھت نشر می فرستادم، يکی "آزادافغانستان- افغانستان آزاد"اوايل ھمکاری با پورتال

ايپ و اصالح اشتباھات از ويراستاران آنھا که بر من سمت استادی داشته و دارد، با خواندن آن مطلب از طريق سک

تايپی آن می خواست به عالوۀ آن که اشتباھات و اغالط آن را اصالح می نمايد به صورت غير مستقيم برايم کورس 

آموزش امالء نيز داير نمايد، مگر وقتی به مرور زمان متوجه شد که اغالط موجود در مقاله ھا بيشتر از آن که از 

نمايانگر برخورد سھل انگارانه ام می باشد، خالف روز ھای نخست که برای يک کمبود فھم من نشأت نموده باشد، 

شاگرد با حوصله مندی برخورد می نمود، اشتباھات تايپی مطلبم را رنگی نموده برای خودم می فرستاد، تا زحمت 

اللش را شنيدم که اصالح آن را خود به دوش بگيرم؛ اين عمل ھرچند در آغاز برايم سخت تمام می شد اما وقتی استد

  :گفت

برای کسی که می داند چگونه بايد بنويسد، اما به اساس بی توجھی غلط نويسی می کند، اولتر از ھمه خود، به "

چنين شخصی نبايد انتظار داشته باشد تا . ش توھين روا می دارددش ارزشی قايل نشده به محصول مغزکار خو

  "ديگران به کارش ارج و احترامی قايل شوند

  .تصميم گرفتم تا بعد از آن بيشتر متوجه درست نويسی باشم

مبدل گردد، پيشنھاد می کنم قبل از نشر نوشته ھايش يا خود مطالب را "م"وی به " ش"ھرگاه شاعر ما نمی خواھد 

و پا کند را دست "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"دوباره خوانی کند و يا اينکه کدام ويراستاری از سنخ ويراستاران

 صرف نظر از اين که –بنويسد " مسلماً "ننويسد و يا وقتی می خواھد " ز"آنرا به " گذاشتن"تا حد اقل حين نوشتن 

داشته " قم"را در الشخور خانۀ " کرسی نقد"چقدر به کاربردن کلمه ھای تنوين دار آنھم از طرف کسی که گويا 

" رئيس"تحرير ندارد و به ھمين شکل وقتی می خواھند" مثلماً " آنرا به شکل–است، معقول و مقبول است و يا نه؟ 

  .آن خودداری بورزند و به ھمين شکل مثال ھای ديگری" ی"بنويسند، با تمام گرسنگی از خوردن يک 

 را که و اما به ارتباط پارچه شعری از ايشان  و آنرا با جواھر نقد مرصع ساختن، بعد از آن که شعر بلند جنابشان

، ضمن مطالعۀ آن پارچه شعر گرفتم  ايشان از سايت" نقشه ی قلبم بسيار تغيير کرده است" از می يابد چنين آغ
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اندکی در بين ساير اشعار شان نيز تجسس نمودم تا نخست با زبان و استعاره ھای احتمالی آنھا بيشتر آشنا گردم و 

من نيز در " ن اما جنگل را فراموش نمودندرخت را ديد"درثانی حين نقد به اساس ھمان ضرب المثل معروف که 

مير "در اين بين چشم به پاسخی افتاد که جناب شان برای آقای . گرداب يک تجريد غير عالمانه دچار نشده باشم

  . که به حق می توان وی را يکی از مفاخر نويسندگان تورنتو دانست، افتاد" حسين مھدوی

 من تاثير سوء گذاشت که اگر پای انجام امر دوستان نمی بود، ھرگز به راستش را بخواھيد مطالعۀ آن بخش چنان بر

آخر اين ترس . چپ نگاه نمی کردم تا چه رسد به آن که قلم به نقد آن بگردانم" شريف سعيدی"طرف اشعار جناب 

  :چه وقتی کسی به لحن مؤدبانۀ آقای مھدوی با اين بيت بيدل. من پايه و اساس خود را دارد

  ــجو ز جوانان که يک قلمپاس ادب م

  از تحت وفوق وقبل ودبر ھا دريده اند

پاسخ بگويد، وای به حال من مسکين که بدون آنھم ھرچه آدم کالش و وطنفروش است از دشنام خوردنم خوشحال 

  :شده و خواھند گفت

يز از پشت بسته را ن" ھستی"سرانجام کسی پيدا شد که در بد زبانی و دھن دريدگی دست " سزای قروت آب گرم "

  .نه برايش قُبلی ماند و نه ھم دبُری

با آن ھم صد دل را يک دل نموده، با خواندن اوراد رد مظالم و رد بال و با تذکر اين که حتماً در قم خوانده اند که 

 نگھداشت ورنه بدون معطلی و به صورت مستقيم به جرم اھانت به - که من باشم - را " سادات"چگونه بايد حرمت 

می پردازم به آنچه شما به نام شعر از آن ياد کرده ايد، مگر با تأسف . راھی جھنم خواھند گرديد" فاطمه نسب"يک 

  .بينام را نيز بر آورده نمی سازد" معر"معيار ھای 

 بند نوشته شده است، اين بند ھا ھم آنچنان بی ربط بين زمانه ھا در ٥٢ سطر و ٣٩٦ پارچه شعر طوالنی شما در -١

نمی تواند به آن " بندبازی"ير و حرکت است و بين زمان گذشته، حال و آينده در جست و خيز دارد که ھيچ س

  . سرعت در رد آن پا گذارد

 به زمان مال عمر و از اينجا دوباره به – يھودی بچه مقبول -خالصه کالم اين خيزش ھای متوالی از زمان يوسف

سواری را در " چرخ فلک"د که خواننده ای چون من که تحمل اينھمه تاريخ ھای نامعلوم آنقدر تکرار می گرد

باال می "جوانی نداشته تا چه رسد به سن وسالی که فعالً دارم، دل بد شده به زبان و استعاره ھای حاکم در شعر تان 

  ".آورد

 نوشت وخوان تان شعری و- اين درست است که شما درس ھايتان را در قم خوانده ايد و به اصطالح زبان ادبی-٢

در ھمانجا شکل گرفته و نمی توانيد خود را از قيد آن برھانيد، مگر شاعر عزيز، ھيچ متوجه ھستيد که مخاطب تان 

چه کسانی اند؟ ھرگاه شما ھمچو اشعار را صرف برای خودتان و يا ھم برای آنھائی می سروديد که از اين دروازۀ 

 آن خانم صيغه شده ای را با خود می کشانند می سروديد، ھيچ اجباری خانم داخل شده و از درب ديگر" معصومه"

که در گوش ھرافغانی به خصوص آنھائی که از کابل ھستند، شيوه " ساک"نداشتيد تا به خود زحمت دھيد و به جای 

  کی را تداعی می کند، کلمۀ ديگری جاگزين می کرديد، مگر اکنون چه؟؟

 قبال شئونيزم فارسی و پشتو می دانند و کسی نمی تواند به من اتھام ببندد که خوشحالم که دوستان مواضعم را در

آخر از کجا معلوم که در پس . گويا می خواھم با اين انتقاد بين گويش ھای دری در افغانستان و ايران ديوار بکشم

اگر چنين نيست و جناب شما . ستچنين گزينش ھای نا به جا، تنبلی ذھن پنھان نشده باشد که بايد با آن به مقابله برخا

کمپيری است " ايران شعر نسروده ايد به چه حقی چنين می سرائی ؟ با کاپی برداری منحط از فرھنگ حاکم در
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دارد و " روسپی خانه " که نخست است" شھرنو"لطف نموده بنويس اين کدام " جارو کش روسپی خانه ھای شھر نو

  م دارد؟ھايش جاروکش ھ" روسپی خانه"در ثانی 

ود اعم از روس و طرفدارانش، اخوان،  از بيش از سه دھه بدين سو که مردم ما در تقابل با دشمنان رنگارنگ خ-٣

با زبان گلوله و تفنگ صحبت می نمايند و بر تمام دشمنان شان رک ... ايران، پاکستان، عربستان سعودی، امريکا و 

و راست مرگ نثار می نمايند، نمی دانم ضرورت به کاربردن استعاره ھای آنچنانی چيست که ھيچ کسی معنای آنرا 

که گذشته ازنظردوستان در تورنتو، آثارش خود گواھيست " مھدوی"می در سطح و سويۀ آقای نداند و حتا اگر آد

روشن بر ميزان فھم عالی شان از شعر، خواست نقص يکی از آنھا را بنماياند، رگ گردن را بزرگ ساخته ادعا 

  .نمائيم که گويا وی معنای شعرش را درست درک ننموده و منظورش آنچنان نبوده است

  ! گرامیشاعر

اگر شعر را برای مردم می سرائی و آن ھم در شرايط افغانستان و در مقطع کنونی که ما زندگی می نمائيم، بيا و 

ظاھر "زمان نازک خيالی ھا  و کلمات را در البه الی صد پوش معنی . رک وراست بگو که چه می خواھی بگوئی

زان ماھر قسمی با کلمات بازی کرد که در جائی خود را نمی شود به مانند بند با. گذاشتن، گذشته است" و باطن

ساخته دست يک دولت مستعمره " سرود ملی"مخالف اشغال نشان داد و در جای ديگری به تقديس از به اصطالح 

  .زمينی و ھوائی بادارانش است، دست زد" کمک ھای"که وجودش را مرھون 

ار بار خود را می نماياند، دلم می خواست تک تک بند ھای  سطر ب٣٩٦بادر نظرداشت اين خطوط کليی که در تمام 

ندارم مگر " شعرشکافی"را در " مھدوی"ھرچند مسلم است که من توانائی آقای . اين شعر طوالنی را بشکافم

  .شما" معر"از نزدم خطا نمی خورد، من جمله " معری"مطمئن ھستم که ھيچ 

 از سر خود تير کرده ام، با در نظرداشت اھميت وقتم، به يکی دو حال برای آن که دوستان فکر نکنند که گويا من

  :تان نظر انداخته در اخير از شما خواھم خواست برای ادامۀ بحث نخست به سؤاالتم پاسخ ارائه بداريد" معر"بند از 

  :شما معر تان را با اين دو بند آغاز می نمايد

 نقشه ی قلبم بسيار تغيير کرده است"

 که مستانآن قلب بزرگ 

 از خراسان تا بغداد در آن می رقصيدند

 آن قلب بزرگ که از باميان تا بدخشان

 دره دره فواره ورود بود

 دره دره الجورد والاليی بودا

 آن قلب سرخ که از قندھار تا مزار انار وگل سرخ می داد

 اينک خالصه شده در سرحدات پر خون

 دھليزچپش قندھار

 باخون تازه در فوران

  راستش بامياندھليز

 با استخوان ھای شکسته بودا

١٢ 

 نقشه قلبم تغيير کرده است ونفسم قيد می شود
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 بر دھانم چپلک چوپان پاکستانی

 در سينه ام گلوله روسی

 در نگاھم سگ آمريکايی

  "ومن افتاده برخاک با قلبی آويزان از چنگک قصابی

  !آقای سعيدی

با سرحدات پارينۀ آن به قلب تان تشبيه نمائيد و از کوچک شدن آن شما که در ظاھر امر می خواھيد کشور ما را 

درد و رنج جانکاھتان را نشان بدھيد، می دانيد در نھايت امر چطور در مقابل بت سرگينی منطقه گرائی سر سجود 

خوانند تا بر زمين سائيده ايد؟ اگر اين طور نيست ھم از خودت می خواھم و ھم از خوانندگانی که اين مطلب را می 

لطف نموده نوک قلم شان را بر آن نقطه ای از نقشۀ افغانستان بگذارند که به طرف چپ شان قندھار واقع شود و به 

  .طرف راست شان باميان

ختم نگردد چرا نبايد عکس آن " قم"اين نقطه کجاست به غير از جاغوری؟ و اگر قبله ايران نباشد و تمام راه ھا به 

ست آن قندھار و طرف چپ آن باميان؟ از آن گذشته در کدام دور از ادوار افغانستان جاغوری باشد، يعنی طرف را

از چنان موقعيتی در تاريخ افغانستان برخوردار بوده که حيثيت قلب تمام افغانستان را داشته باشد؟ اگر منظور 

د و اگر داشتند چرا بايد برروی آنھا امپراتوری غزنه است مگر قبل از آن و يا بعد از آن مرکزيت ھائی وجود نداشتن

  خط کشيده شود؟

بودن را يدک می کشيد آيا بھتر نبود اندکی به ارتباط جغرافيای وطنتان " ناقد الشعراء"از آن گذشته، شما که ادعای 

را به خال ھندوی قلم فداء نمی " جاغوری"و سرحدات آن نيز ورق می زديد تا اينطور، تمام افغانستان منھای 

  ديد؟کر

به ھمين سان در بند دوم که دشمنان خارجی افغانستان را رديف می نمائيد، صرف نظر از آن که وقتی ما در زمان 

کنونی حکم می نمائيم نبايد ھيچ دشمنی را عمده تر از امريکا و شرکاء مشخص بسازيم، اساساً در بين دشمنان 

م واليت فقيه در کجا ايستاده است و چرا در چنين وحدت و آرامش مردم افغانستان، جمھوری جھل و جنايت رژي

  صفی اسمی از وی به ميان نمی آيد؟ 

  :و يا وقتی در بند ديگری می نويسيد

 چين به دور خويش ديوار کشيده است"

 وما به دور قبيله ھای مان

 ما به دور خويش چاه زده ايم

 کاروان يوسف ھای ما چه دراز است

  می شودچاه وکاروان از پل چرخی شروع

 نه اکرم ياری

 نه اسماعيل مبلغ

 نه اسد هللا سروری

 ھيچ کس حق ندارد از پلچرخی بيرون شود

 تنھا سران طالبان کليد ويژه دارند
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 در قفل در زنگ می زند کليد بندی

  "وبر لبان رييس جمھور خنده بی مانندی

و پرش ھای دور مکانی را توجيه  شاعر به ھيچ وجه نمی تواند خيزش ھای طوالنی زمان صرف نظر از اين که

  :نمايد، آوردن اسامی افرادی مانند

، يعنی قربانی جنايت را در "اسدهللا سروری"در کنار جنايتکاری چون " اسماعيل مبلغ" و "اکرم ياری" زنده يادان 

ه خليفه بخشيدن کنار قاتل آنھا قرار دادن و شکايت مساويانه از دربند ماندن آنھا، اگر دال بر بی خبری و از کيس

نباشد به جرأت می توان گفت يک ديده درائی تاريخی بوده ظلميست بس عظيم در حق تمام قرباينان " ماعرانه"

  .و بادارانش" اسدهللا سروری"جنايت 

را بشکافم، ھرگاه خواستار آن باشيد تا به اين بحث " معر"با تأسف که وقتم محدود است و نمی توانم بند ھای ديگر 

  : دھيد، لطف نموده به دو نکته توجه نمائيدادامه

نخست آن که، تمام کتره کنايه ھا و يا به عبارت ادبی تر آن استعاره ھائی را که به کار برده ايد، خود مشخص 

قرچه "ضمن جنگ اجازۀ " قرچه ھای سياسی و ادبی"سازيد ورنه وقتی بحث شروع شد من از آنھائی نيستم که به 

 حرف و يا کلمۀ دو و يا چند پھلو من ھمان را انتخاب خواھم کرد که خوبتر شکار را در تير در يک. بدھم" بازی

  رسم قرار دھد، لذا قبل از آغاز بحث، رک و راست بگوئيد که چه می گوئيد؟

نکته دوم کمک عاجزانه ای است که از شما طلب می نمايم و آن اين که، از آن جائی که شايد چندی بعد گذرم به 

ری اسالمی بيفتد و شنيده ام که در انجا ماشين سربری سخت فعال است به خصوص آنھائی را که سرشان به جمھو

تنشان می ارزد و از افغانستان ھم باشند، به ھيچ صورت از خشم ديود رژيم واليت فقيه نجات ندارند، لطف نموده 

 دست يافته بوديد؟ آيا خدا نخواسته سرتان به تن بفرمائيد، ھنر شما در کجا بود که در چنان مسلخی، به چنان مواھبی

  تان نمی ارزيد و يا اين که ھنر زنده ماندن را بھتر از آدم ھای عادی بلد بوديد؟

  :تا صحبت آينده

 

  

  


