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عبدالعلی نور احراری

پیشنهاد اعطاى لقب «استاد ادب دری»
به دو شاعر زن افغان
پیشنهاد محترم داکتر صاحب هاشمیان را در بارۀ لقب «استاد ادب درى» براى دو شاعرزن افغان محترمه خانم
صالحه وهاب واصل و محترمه خانم شیما غفورى به دقت خواندم .اگر چه بنده در رشته ادبیات تحصیل نكرده ام و
از سابقه شعر سرودن من دو سالى بیش نمى گذرد ،اما به دو ملحوظ در این پروژه اشتراک مى ورزم:
 )1اينكه مجله آينه افغانستان به سلسله قدردانى از شخصيت هاى ادبى ،فرهنگى و خدمت گزار كشور پيوسته
كوشيده كسانى را به معرفى بگيرد كه در عرصه هاى مختلف مصدر خدمات شايسته و ارزنده شده و اهليت،
لیاقت و كفایت شان برای هموطنان مقبول افتاده باشد.
 )2دیگر اینكه دو خانم فاضله و ادیب برجسته و اشعار شیرینى كه از طبع این دو شاعرزن افغان به دسترس من
قرار گرفته است ،هكذا به مالحظه احترام به حقوق و مقام واالى زن ،مسرت دارم در زمینه ذیال اظهار نظر
نمایم:
اشعار شیرین ،جالب و دلنشین محترمه صالحه وهاب واصل بیانگر طبع روان ،استعداد خداداد و قریحه سرشارى
مى باشد كه در جبلت و فطرت این شاعرزن نهاده شده و از شاعران ورزیده و ممتاز كشور ما به شمار مى روند،
طبع روان شان از هر جهت قابل تحسین و تمجید است.
انچه از طبع من براى این شاعره در سه مرحله بدیهتا سروده شده قرار ذیل است:
بخواندم دفتر اشعار بسیار
نشاط آور نبود چون شعر واصل
همه اشعار وى بر دل نشیند
چنان باشد كه برخاستست از دل
ز حق تو فیق مى خواهم برایش
ورا بهروزى و پیروزى حاصل
---------------------
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نه تنها شاعرى بل برتر از آن
سخن پرور ،سخن گستر ،سخندان
سزد استادى ادب درى
برایت دخت افغان ،فخر افغان
---------------ندیدم شاعر حاضر جوابى
چو واهب بیدرنگ آید به میدان
به شعر دلكش شیوا و گویا
به الفاظى كه باشد شكر افشان
دهد پاسخ چه زیبا و مؤدب
ادیبان را كند مبهوت و حیران
------پوهندوى خانم شیما غفورى
این خانم دانشمند كه قبال در پوهنتون كابل لقب استادى را كمایى كرده بود با مطالعه نمونه اشعار شان باید گفت كه
این اشعار بسیار زیبا و دلنشین است .از صنایع ادبى كه در این اشعار به كار رفته ،پیداست ،كه ایشان صاحب
قریحه سرشار و استعداد خداداد مى باشند .عالوتا در راه دفاع از حقوق زن و ظلمى كه در بستر تأریخ بر زنان
رفته ،مبارزه بى امان نموده اند .این خانم با احساس و با عطوفت شرایط ناگوار و عنعنات و عادات نا مطلوب
جامعه را به خصوص در باره زنان در قالب اشعار نغز به نقد گرفته و از مفكوره زن ستیزى به شدت نكوهش و
آزادى زنان را نصب العین قرار داده است ،چنانكه گفته است:
چلچراغ او نگردد رهنماى زندگى
تا به قلبم شمع آزادى نگردد مشتعل
در وصف ایشان جا دارد كه بگویم:
همه شعر تو ضد زن ستیزى
به خامه خون جباران بریزى
-----------ز احساسىى كه در شعر تو پیداست
همه درد وطن از آن هویداست

در فرجام پیشنهاد داكتر صاحب خلیل هللا هاشمیان را مبنى بر اعطاء لقب «استاد ادب درى» براى هر دو شاعره
فرزانه شیوا بیان كه ثبوت این واقعیت در پختگى كالم و صنایع ادبى در اشعار شان مشهود است تأئید نموده و به
آرزوى موفقیت مزید شان به هر دو این لقب را مبارک باد میگویم.
عبد العلى نور احرارى فریمونت كالیفورنیا
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