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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 ۰۲/۰۴/۲۰١٥               عبدالولی

 هاشمیان صاحب آغا محترم جناب به سخاپ

 

و   بخاطر سیّد بودن و دانشمند بودنفته شود پیش از سالم دست های جنابعالی را سه مرتبه میبوسم )گبعد ازعرض سالم و یا 

، شنیده بودم و ساکن لندن میباشد  قبل از یک دوست عزیزم کهنام نیک شما را سالها   ( ، امیدوارم خوب باشید.ِکبر ِسن بودن

جهت   بعضاً هم مجلۀ آئینۀ افغانستان را برایم میفرستاد، آنزمان بدست آوردن مجلۀ مذکور مثل بدست آوردن تکت سینمای پامیر،

از لحاظ مضامین درج شده  رچه مجله همگیک هنر فزیکی و حتّی خوشوقتی محسوب میشد.   تماشای فلم مشهور و جدید هندی،

ی در شرایط آنزمان کار گونه مواد اطالعاتی و فرهنگکه البته تهیۀ اینبود ) گین و بزرگدر آن وزین ، و هم از لحاظ متریک سن

نزاحاً عرض کنم که مجلۀ آئینه مثل متاع لیالمی فروشی نه   و من هم بعضی مضامین آنرا با عالقه مرور میکردم،  آسانی نبود(

بیشتر شبیه کتاب حاضری شاروالی قندوز بود تا یک مجموعۀ   و نه هم اَشکال و صورت چاپی اش،و سلیقه اش یکسان بود د

 ی همیشه قابل قدر میباشد.گبا این هم تالش جناب عالی در تداوم این امر خیر فرهن  چاپ شدۀ یک دست،

  

سوی شخص محترم و دانشمند مثل شما مورد توجه و تشویق ری که عرض میشود اینکه بنده کوچکتر از آنم که از گمطلب دی

، دانشمند آن کسی نیست که کارت دکترا یا ماستری را در جیب بغل خود دوخته  یرم ) در ارتباط نوشتۀ تپۀ مرنجان(گقرار ب

وب ولو ران فخر فروشی میکند بلکه دانشمند کسی است که با مشاهدۀ یک کار خگباشد و با آن سند برای خود یا دی

رد خود احساس و ابراز رضائیت و خوشی میکند که این امر نه تنها از شأن و منزلت استاد نه گرِد شاگرِد شاگشا  کوچکِ 

 ذارم.گمیکاهد بلکه بر فضیلت استاد و استادی آن شخص افزوده میشود. بناً از شما سپاس

  

ندت میدهم که ناراحت و خفه و آزرده گی ایکه دارید سو؛ ) پیش از عرِض این مطلب به سیادت و دانش واالو اما اصل مطلب

که بنده ازین اظهاراتیکه در آتی عرض   ترین حقیقت میباشد(گند میخورم ) خلقت بزرگخاطر نشوید و همچنین به خلقت سو

 ونه نیت و مقصد سوء ندارم.گمیشود هیچ

 

لی و گدارم ولی کوچۀ شعر به خاطر خانه های هنر ، کوچۀ موسیقی و سینما را کمی دوست  گاین حقیر در بین شهر بزر

مورد توجه و عالقۀ بنده قرار دارد. شعر و موسیقی از معدود داشتنی  گفقیرانه و در عین حال مهیب و با عظمت شعرای بزر

 درس و سرچشمۀ دقیق و نه هم مخترع و مبتدع اولش مشخصآهای دوست داشتنی بشر میباشد که نه تعریف خاصی دارد و نه 

فته میتوانیم گحتی   اری میداشته باشد،گبخصوص شعر با فطرت انسانی ساز  میباشد ولی سلول سلول هر بشر آنرا می شناسد،

ازین خاطر موزون بودن شعر با توازن و تناسب بودن هستی   که هستی یعنی شعر و شعر یعنی هستی و هستی یعنی توازن،

چون بشر   تغییر کرده و حتی معکوس شده،  است،  قابل مشاهده و لمس و احساس، البته امروز هر آنچه  قابل مقایسه میباشد،

میپندارد اَستر باالپوش خود را به شکل بیرونی باال پوش در آورده، و همه چیز منجمله شعر   امروز خود را چاالک و هوشیار!

ان گروگشعر را به   امروز بال ی بنام شعر آزاد،  رفتار نموده،گو حتی ُکل هنر را با نوآوری و ابتکار کاذب با جنجال و بال 

درست مثل اینکه یک زن ، شوهر خود را مجبور و وادار و یا تشویق به چادری پوشیدن کند و خودش با لباس عادی و   رفته،گ

 معمولی در کنار شوهر خود راهی کباب فروشی شوند.

 

دند زیرا هر آنچه از دهان بیرونش میکرد عین چیز بود که در عین شعر شان پاک و زالل و تابنده و پاینده بو گشعرای بزر

 گبدینجهت شاعر بزر  فکرش بود و آنچه که در فکرش بود همانا بود که در قلبش بود و آنچه که در قلبش بود عین فطرت بود،

بیدل و رحمان  همچو فردوسی و موالنا و سعدی و حافظ و نظامی و سنائی و گشعرای بزر  هم بود، گدارای شخصیت بزر

آنها نمایندۀ و   بابا و...........دارای هویت جغرافیای سیاسی و سرزمینی نبودند بلکه دارای ماهیت بشری و پیامبرانه بودند،

مظهر این شهر و آنشهر یا این کشور و آن کشور نبودند و نیستند بلکه آنها مظهر فطرت انسانی و مفسر هنری قرآن و حقیقت 

ونه کاشته اند که تا حس بویائی ما گین و خوشبو و مفید را سخاوتمندانه در زمین خدائی و وقف گلهای زیبا و رنگ  بودند. آنها

 زنده باشد این مغازۀ عطّاری بطور مجانی بر روی ما باز خواهد بود.   فهم و تفهیم()

 

ه می آمدند استراحت میکرد و بعد هم با کسانی نبودند که مثالً هشت ساعت در مستوفیت کار میکرد بعد خان گاین شعرای بزر

زن خود دیق می آورد یک چند دقیقه یا چند ساعت می نشستند و قلم و کاغذ را برداشته و چند بیت شعر می نوشتند و فردا 

ل سرشوی گندنه و گکه پدر جاوید !   ) آنهم صدای آمرانه(  دوباره میرفت مستوفیت و زنش از دو صد متری صدایش میزد
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ان ُعمر شریف شان در مطالعه و مراقبه و مکاشفه و مناظره توأم با تقوای روحی و جسمی و گت نرود ، بلکه این بزریاد

ویند که شاعر احساس و درد درونی اجتماعی گاینکه امروز بعضی باسواد ها! می  اجتماعی و مدنی و معایشتی سپری شده اند.

بدین معنی که یعنی فقط شاعر   عین حال توهین آمیز میباشد، یک حرف چاپلوسانه و در  خود را تبارز میدهد،

فروش و مامور ناحیه و فالن فاقد احساس اند فقط  مرک و لبلبوگپینه دوز و رئیس   دارای احساس و درد میباشد،  امروزی()

، احساس و درد میکند ر ادعای شاعر امروزی را مبنی براینکه بیانِ گشاعرجان دارای احساس و درد میباشد، مضافاً اینکه ا

درد را تداوی و عالج نمیکند بلکه آن چه که مفید و مهم   ردد زیرا انتقال احساس و درد،گپذیرفته شود باز هم مفید واقع نه می

تجویز کرده و هم   یری از ابتالء به درد راگهم برای ما نسخۀ پیش گتشخیص و راه عالج درد میباشد ، ولی شعرای بزر  است

 .ت ابتالء، نسخۀ عالج و درمان درد را تجویز فرمودهدر صور

 

بازی ایکه بعضاً منجر به جراحت کلمات و یا جراحت بینی خود شاعرجان میشود.   شعرای امروز فقط با کلمات بازی میکنند،

 ح مکروفون غیر این آه و ناله هایش قرضی و عاریتی میباشد به اصطال  وید،گرفتار درد شده، دروغ می گشاعر امروز ازینکه 

فعال را نزدیک دهان خود قرار داده و مکروفون فعال را نزدیک آه و فریادهای مردم درد دیده و درد کشیده و بعضیها فکر 

له و قافلۀ شتران ارمان و گاز  گمیکنند که این صدای وحشتناک و مظلومانه از شاعر میباشد، شاعر امروز مثل ساربان لن

شاعر امروز کسیست که پریروز در سرکهای   ند ولی خود را به ارمان خود نزدیک وانمود میکند،عقیده و تفکر خود دور ا

کابل و کندهار خواهان مبارزه با امپریلیزم بود و دیروز به دوستی کرملین می نازید و با خدا در ستیز بود و امروز با 

در کوچه های خاکی ما در بین جوانان نیمه   وز، پریرشاعر امروز  مصروف روبوسی میباشد.  دموکراسی و حقوق بشر!

باسواد اخبار ) خبرهای( پیشرفت های علمی و نظامی و پیشروی های ایدیولوژیک کرملین پخش میکرد و دیروز میخواست ما 

این ) vو بی بی  cرا با همین لباس محلی و ساده در فضا پیمای شوروی عازم و رهسپار فضا کنند و امروز در ستودیوی بی بی 

ر گر مخالفین حکومت و روز دیگما را یکروز مجاهد و مبارزین راه آزادی بنامند و روز دی  کنیزک های کج دهن و کج اندیش(

ی ما منحیث متصدی امور حساس و گلستان فرهنگو باآلخره میخواهند در   اشرار و روز آخر هم تروریست خطاب می کنند،

ون گوناگتانیکه همین اکنون هم بر اثر سالها بی توجهی و بی اعتنائی در خطر امراض لسگ  لستان تحمیل شود،گمهم بر این 

 ی تقلبی.گرفته و نیاز به یک باغبان ورزیده و ماهر و مردمی و معتقد و متعهد و بی آالیش دارد نه یک فرهنگقرار 

 

خالق و با سلیقه میباشید ولی فقط با میدانم با وجود کهنسالی، شخص با حوصله و با صبر و با ا  غا صاحب!آجناب محترم 

یزه و علتش فقط گدر قلب و افکار شما جای ندارد آیا ان  عرض یک سؤال کوچک رفع مزاحمت میکنم، اینکه " فردوسی"

باز هم   ری در میان میباشد؟گیزه و علتی دیگشنیدن همان چند بیتی بود که همصنفی شما در حضور استاد تان قرائت کرد یا ان

یر، ولی این مسئله سخت افکار بنده را تسخیر و اشغال کرده که گند میدهم که جسارت بنده را به هیچ بگافت خودت سوبه شر

 اهی ندارد.گچرا فردوسی نزد شما جای

 

پدرم چون مامور   ی بنده غ حضرت و اسم انتخابی و رسمی بنده ع ولی میباشد.گاسم خانواد  ر میبوسم.گدستان تانرا یکبار دی

بود و با فارسی سر و کار داشت مرا هم وادار کرده بود که در دورۀ متعلمی زبان نوشتاری فارسی یا دری را تعقیب کنم  دولت

لستان سعدی که بنام پنج گو یک کتاب کوچک بنام مراسالت را همیشه اِنشاء و بعداً اِمال میکردم و در ضمن کتاب تخلیص شدۀ 

 گرفته ام ورنه از لحاظ کالمی و لهجی و میلودی و آهنگسبب بنده دری را کمی یاد بدین   می خواندم،  کتاب معروف بود،

بشنوید فکر خواهید نمود که وزیر فوائد عامۀ  دریر تکلم بنده را به گونه استعداد ندارم اگلفظی زیبای دری یا فارسی هیچ 

   رفتم معذرت میخواهم.گانرا ازینکه وقت کران بهای ت  الدیش سرود ملی ازبکستان را زمزمه میکند.گبن

 مستدام باد . در پناه حقیقت باشید.  گان فرهنگی تان بر ما تشنگی تان بر اوالدها و نواسه ها و سایۀ فرهنگسایۀ پدری و پدر بزر

 
 پایان                                                                       
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