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  ھنر يعنی ھنر
 

را  خود دلخواه تعريف يا و تعاريف آن برای ميتواند کسی ھر که ميباشد فھم عام و بديھی مفھوم يک ھنر کلمۀ مفھوم
 ميباشد برخوردار ِبزرګ دامنۀ از دوستان ھنر حتی و ھنرمندان اندازۀ به کلمه تعاريف حساب اين به که نمايد وضع

 ميشود ګفته شبخ فرح ِامواج به ھنر: اينست از عبارت ھنر تعاريف از يکی .باشد بوده بايد قبول قابل ھم اش ھمه که
 و عواطف و احساسات ساحل بر)  شده تشکيل خالص و محض رياضی و تناسب از که ( ھستی درونی  دريای از که

 )گفتم؟ چه که فھميدم نه ھم خودم مثليکه. ( نمايند عبور ونهگ نسيم آدمی بنی روحيات و اعتقادات

( نموده ِاعطا ِمخصوص تذکرۀ و ھويت کدامش ھر به و تفکيک ھم از خواھر شش مثل را ھنر انسانی علوم علمای
 اين  پرداختند، آنھا ذارینامگ بهً ضمنا و) رددنگ مبذول جان عطا به توجه که ميکنم نه صحبت بازی سياست به راجع
 انقOب پيروزی با البته که ميباشند نقاشی و سازی موسيقی،شعر،تئاتر،معماری،مجسمه از عبارت خواھر شش

 و ارخواستگ کدامش ھر که خواھر تا ھفت يعنی  رديد،گ اضافه آنھا بر نيز) سينما ( ھفتم اھرخو صنعتی! شکوھمند
 مختلف ًبعضا و يکسان ًبعضا خصوصيات از کدامش ھر خواھر تا ھفت اين. است ميداشته راخود ِخاص عاشق

 حتی شان يکی و يرفتم فاکولته و مکتب شان يکی که ما وطن مادران و خواھران مثل درست ( ميباشند برخوردار
 و بود ګرامی نھايت خود پدر و شوھر نزد شان يکی ، ھميداشتنگ پوشيده را خود روی خود )ايور(ليور مقابل در
 را خود پيام انتقال ولی ددار کار و سر آدمی احساسات با ھنر چه راگ) . ميکرد ذارهګگ فقط اصطOح به شان ریديگ
 ِارضای و ِاشباع وظيفۀ دادن وشگ طريق از فقط موسيقی ًمثO  ميرساند، آدم بنی ادرس به مختلف حواس طُرق از

 منتقل را خود پيغام مشاھده و چشمان طريق از فقط سازی مجسمه و معماری و نقاشی ّاما دارد عھده بر را شنونده
 ستيج و نقاشی تابلوی و حنجره و رباب  کند، می نمائی خود چشم طريق از ھم و وشگ طريق از ھم تئاتر. دنميساز
 ھای بازی اثر در کاش اې که ( را امانی قصرً مثO   ميباشد، منقول غير معماری ولی ميباشد انتقال قابل تئاتر اجرای
 کوتۀ در واقع ( کاکاافضل سماوار کنار در و نمود منتقل نميتوان)  ميشد نه ويرانتنظيمی  پليد بازان شطرنج کثيف
 جھان و ما سرزمين ستمديدۀ مردم تا ميبود انتقال قابل کاش و ( ميباشد منقول غيرً الباغ نيز مجسمه .داد قرار)  یسنگ
 ترين داشتنی دوست و ترين عاقل و ترين حيا با و ترينبزرگ ّاما).نميشدند بودا مجسمۀ ظالمانۀ خون ريختن شاھد

 به و نموده دلربائی آدمی بنی ادبی ۀذائق سلول سلول در که ميباشد شعر ھمانا )رامیگ خواھران اين جملۀ از ( خواھر
 جابرانه و مشروع نا ھای زدن چشمکً بعضا ميان درين البته که ( ميکند سOم آن به کس ھر ھم و ميکند سOم ھرکس

 و اکتوبر قبيل از تاريخی ناپسند ھای رويداد يا و صالح نا اشخاص مدح ًمثO  يرد،ميگ صورت نيز کارانه فريب و
  ).بانيانش و! ھنګیفر انفجار و ثور

 آدم بنی چه رگ ( ميباشد برخوردار آدم بنی نزد ِخاص احترام از که ميباشد یخواھران جملۀ از خواھر انهيگ شعر 
 خواھر اين يزانگ بر تحسين خصوصيت) ِببندد بايد ھم نه و بسته نه خواھران ساير روی بر را خود احساسات دروازۀ

 از ھم باشد، می آشنا ًکامO آدمی بنی احساسات ُعمق در رسوخ ِروش با و داربرخور کافی سواد از که ميباشد اين
 می احساسات شکار به) نوشتن و خواندن ( چشم پنجرۀ طريق از ھم و زبان پنجرۀ طريق از ھم و وشگ پنجرۀ طريق
 زير پياده پای با)  هِسن و قلم طريق از ( را تاريخ پھنای است قادر که اينست زيبا خواھر اين زيبای ھنر و پردازد
  .ھستيم شاھدش چنانچه کند طی سرمازا و رمازاگ آسمان

 از موسيقی از ِیبخش بسا چه  شعر، زيبائی به نه ولی ميباشد برخوردار ِخاص زيبائی و محبوبيت از نيز موسيقی 
 در آنھم پوشيد بجورا بدون را شيک ھای بوت ًمثO که ميماند اين به شعر بدون موسيقی و شده تشکيل شعر عنصر

 :آمد يادم جالب مطلب يک راستی.  عروسی شب
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 ضمن ( خورد سرآھنګ مرحوم مصاحبۀ متن  به چشمانم)  کابل چاپ ( ژوندون مجلۀ در پيش! سال صد دو کم چيز
 به بخشش و مکافات عنوان به غوزهجل کيلو نيم و يک ايشان راگ  استاد، مرحوم ِدوستداران از حد بی خواھی معذرت

 ھنری درک سويۀ از  ميباشد، موجه من دليل البته  دھم، فرا وشگ اش نمائی ھنر به نبودم حاضر ھم بخشيد می ندهب
 در معمول طبق ارخبرنگ  خواندم، ھم آخر تا و شدم مصاحبه اين متن خواندن ادامۀ جذب چرا نميدانم)  بود بلند من
 از خالی کند وبازگ خويشرا شخصی يا ھنری یزندگ ينشير خاطرۀ يک راگ که بود خواسته ايشان از مصاحبه آخر

 در ھميشه ايکه خاطره يک ولی دارم زيادی ھای خاطره من که بود فتهگ جوابش در استاد مرحوم  بود، نخواھد لطف
 البته ( متمکن و متنفذ شخص يک که من قندھاری رفيق يک پيش سال چند که است اين ماند خواھد باقی من ذھن

 در که فتگ برايم بعد روز سه دو  برد، قندھار به خود با مھمان منحيث مرا بود دوست ھنر و)  ونمضم به قريب
 شمال متری کيلو پنج و سی فاصلۀ در مقصود شاه محل ( ميشود زاربرگ عمومی ميلۀ مراسم مقصود شاه شھرک
 بعد  ميله، محل رفتيم ھم با  ميروم، نه چرا فتمگ  آنجا، برويم ھم با خواھد می دلت آيا) دارد قرار قندھار شھر غرب

 ما اطراف در بودند قندھار شھر از شان اکثريت که مردم بسياری  ھنرنمائی، به کردم شروع عصر نماز وقت از
 دسته خندۀ متوجۀ خواندن راگ دقيقه چند از بعد  خواندن، راگ به نمودم شروع اول قدم در من ند،بود زده حلقه

 که نفر يک ګفت جواب در پرسيدم را مردم خنديدن علت دوستم از وقفه و استراحت وقت در  شدم، حاضرين جمعی
eو قواره عجب) استاد مرحوم ( شخص اين که فتگ حاضرين به تو خواندن راگ شنيدن با ميباشد اينجا باشندۀ ًاحتما 

 از بيشتر دوستم ِحرف اين شنيدن اب من که بود فتهگ مرحوم استاد  ميباشد، ُگنگ که افسوس ولی دارد ونهگ پھلوان بدن
 ( کوچک خواھر ِرفتن حمام که فتمميگ محترمانه ايشان به ميبودم ارنگ خبر بجای من راگ.  ( خنديدم خود با حاضرين
  ).آورد می وجود به را درد کمر و لغزيدگی اين)  لحن و شعر ( بزرگ خواھر ھمراھی بدون)  موسيقی

  نوشته، ين از اينجانب منظور ھمچنين و ميباشد موسيقی و شعر بنده عOقۀ مورد ِھنر چون  ( شعر، به ردمگ می بر
 .ميکنم!  وئیگ ياوه شعر بارۀ در بيشتر اين بر بنا ميباشد خاصی شاعرۀ و شعر بررسی

 اين ھاھنر ساير به نسبت ھنر اين بارز مشخصات يا و مشخصه و ميباشد ھا ھنر ملکۀ شعر ھنر که باورم اين به من
 سوګواری و غم مراسم در ميتواند ھم .ميباشد ھا مناسبت و مراسم ګونه ھر در حضور جواز دارای شعر که يباشدم

 ونهھيچگ)  غم اشک آنھم ( اشک با تبله و رباب ولی  کند، کوبی پای شادی مراسم در ميتواند ھم و کند ريزی اشک
 شعر)  اسباب حاوی ( بوقچۀ نقل و حمل مأمور که)  دبا ( بنام ميباشد ھوش با کنيزک يک دارای شعر ندارد، آشنائی
 و بخش آرام ميتواند موسيقی ميدھند، انجام خودش را وظيفه ھر و ميباشد خادم فاقد ھنرھا ساير و موسيقی ولی ميباشد
 دخو در را آدمی بنی اخOق و معنويات کيفيت تغيير نيروی و قدرت شعر ولی) ردرمانگ نه ( باشد روحی رنج ّمسکن

 در راگ که ميتواند بوده اين شعر مشخصۀ بارزترين hخرهاب و کند برپا انقOب انسان درون در ميتواند و پرورانده
 محترم واeی شخصيت و نيکنامی يا سراينده ِشخص به خويش جادوئی ھای بوسه با يردبگ قرار خويش سرايندۀ آغوش

 ھفت وصف در و بزند شعر زلفان به دست شخص يک راگ ًمثO( کوبد می سخت را شخصيتش اينکه يا  بخشد می
 ساير ولی) ګرفت خواھد قرار زلفان اين لعن مورد بسرايد، ثور ھشت وصف در دوباره شخص عين و بسرايد ثور
 بر کيسه يک اش عOقه مورد نوازندۀ يا و خواننده که نيست مھم شنونده يک برای  ميباشند، خصيصه اين فاقد ھا ھنر
 اش عOقه مورد شعر سرايندۀ که شود قانع که است مھم برايش اين ولی پوھنوال يا څارنوال و مال کيسه يک يا باشد
 پرواز خوب شعر سرائيدن با بايد که اند اشخاص اين اينکه خOصه .باشد برخوردار نيز شخصيت و صOبت از بايد
 .برعکس نه کند

 ترسيم اين به کنيم تشبيه ميوه و لگ باغ با را سرائيدن عرش و شعر راگ  شعراء؛ و شاعر مورد در کوتاهِ عرض اما
 خويش سخاوت و رياضت و شھامت و ھمت با آنانيکه يکی  ميباشند، روهگ چندين بازان لگ و باغداران که ميرسيم

 و سعدی و موeنا مثل رديمبگ مستفض و مستفد آن از ما تا نموده لگ و ميوه باغ رساندن ثمر به وقف خودرا عمر
 و خويش مادی استفادۀ برای ھم خويشرا ميوۀ و لگ ھای باغ ھا باغبان بعضی  بابا، رحمن و بيدل و نظامی و افظح
 چند خود برای شعراء از بعضی  درباری،  بزرگ شعرای بعضی مثل ورزيده آن ايجاد به ھمت ما، استفادۀ برای ھم

 ممکن چند ھر ميبرند لذت آن بوی و مشاھده از دشخو فقط و کاشته محدود ساحۀ يک در ګل بوتۀ چند و ميوه نھال
 بنظر ،بزرگ شعرای بيکران باغھای در موجود لھایگ از بعضی از خوشبوتر و زيباتر باغچه اين لھایگ تا دو يکی
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 موجود ھم شعراء بعضی ولی  ميباشد، آسمان تا زمين باغبان، آن با باغبان اين ھدف و نيت و يزهانگ ِتفاوت ولی برسد
 از بيرون در ولی کرده ايجاد فشانی آتش خود درون در که رفتهگ قرار بزرگ شعرای مرتبت بلند افکار تحت که اند

 و مولوی لھایگ زيبائی به باغش لھایگ زيبائی ھرچند( ميباشند برخوردار معمولی و عادی بسيار شخصيت يک
 می تOش اينکه و کند تربيت بخوبی مکان و زمان ھياھوی از بدور خودرا درون که ميکوشند ولی ) ميرسد نه سعدی
 که رددميگ تلقی نيک اقدام يک و عمل يک  باشد، بزرگ باغھای مشابه اقل حد باغش لھایگ کيفيت که ورزند

 .رددگ مؤفق جويد، می مدد پاک شعر از پاک نيت و ھدف اين به شاعريکه ھر ُاميدواريم

 ( محترم بسيار خانم تا دو معرفی به اقدام ھاشميان آقای جناب اينطرف به ماه چند از  کنم، عرض را مطلب اصل اما
ً اکثرا ( مختلف ھای العمل عکس با مورد درين که اند نموده  زيده،برگ استادان عنوان به) جان شيما و جان صالحه
 بارۀ در آزاد افغانستان سايت در)  بلغاريا از مستجاب ناصر (ما عزيز ھموطن يک پيش چندی .شده مواجه)  مثبت

 يکی  بود، شده تشکيل بخش سه از مذکور مطلب بود، نوشته ِمفصلً تقريبا ِمطلب يک صاحب ھاشميان محترم تصميم
 ارزش و ينیسنگ و وزن مورد در ومد ،)  ميباشد اکادميک و عالمانه بسيار که ( شعر کيفيت بررسی مورد در

 بر مبنی ترديد و شک ايجاد مسو و رامیگ خانم دو اين به دهورزي عنوان اين لياقت نداشتن يا داشتن و مقايسوی
 مستجاب آقای جناب تخصصی دانش به نسبت عميق احترام و نھادن ارج ضمن بنده. صاحب ھاشميان آقای صOحيت

 نوانع به نه البته( نمايم نظر اظھار زمينه درين که فرمايند اجازه نيز حقير اين به که دارم استدعا خاضعانه ايشان از
 اول بخش مورد در)  . خودم زعم به ( وئیگ حق عنوان به بلکه) واربزرگ خواھر دو اين و واربزرگ سيد از دفاع

 شما مقابل در) شعر بررسی ( شما تخصصی دانش بارۀ در که ميباشم اين از تر کوچک بسيار بنده که شود عرض
 معنويت و اخOق عنصر به بنده چون که کنم عرض بايد شما مسو و مدو بخش مورد در ولی باشم داشته فتنگ حرف
 اقل حد و ( بررسی اخOقی نظر از را خوردن شورنخود حتی چيز ھمه که ميخواھد دلم ھمواره و دارم ايمان سخت
 فاقد خانم تا دو اين جنابعالی تشخيص به نظر اينکه فرض به که کنم عرض ميخواھم ًبنا)  کنم توصيه خودم برای
 و ؟افغانی و انسانی رحم و حوصله آن شد کجا پس) ميباشند مقام اين  ومستحقeيق نظرم به که ( باشند ممقا اين داشتن
 استدeل جنابعالی اګر  مرد؟ و زن حقوق تساوی به اعتقاد آن شد کجا و  ؟)زن برابر در( مردانه شفقت آن شد کجا

 جراحی عمل يک ما رمگ که کنم عرض بايد اردند ِاهجايگ ھيج احساس و عاطفه ، اکادميک مسائل در که فرمائيد
  شده، کمپودر تازه که بنده خالۀ پسر  متخصص، جراح فOن بجای بايد را اينکارً مثO که ميدھيم انجام را ردهگ و روده
 خير شخص يک سوی از و خواھانه خير يزۀانگ با و خواھانه خير عمل يک اين اينکه از ګذشته ً،مضافا بدھد؟ انجام
 اناتومی با اينقدر که شما که آيد می در حرکت به خاطر اين از شما بطرف يریگ ُخرده شتانگ  ګرفته، صورت خواه
 يا و نموده نه افغان ديگر شاعرۀ يا و شاعر يک کردن معرفی يا کردن پيدا به اقدام چرا ، داريد آشنائی و بلديت شعر

 منظور اينجا. باشد داشته نيز الترناتيو و بديل يک پھلويش در بايد ميکند رد را ِچيز يک که کسی يک  نمائيد؟ می نه
 یفرھنگ جھش و تحرک يک که اينست مھم بلکه باشد کسی چه که نيست مھم  ميباشد، ادبی و یفرھنگ موج يک ايجاد
 يا ِکس شما رامی،گ خانم دو اين عوض که کنم می خواھش حتی و ميکنم پيشنھاد بشما من و رددگ ايجاد قانهمشو

 دارند شھامت قدر اين خانم تا دو اين و ھاشميان آقای که ميدھم تضمين من ،فرمائيد معرفی آثارش با را ریديگ کسانی
 يزۀانگ يک شايد تان نوشتۀ اين از شما يزۀانگ آن غير در شوند، منصرف شما کانديدای نفع به خويش ادعای از که
 به که شود عرض)  بود ھاشميان آقای کار اين يزۀانگ بارۀ در هک ( تان نوشتۀ مسو بخش مورد در اما و. باشد ریديگ

 از و اخOقی نظر از. اخOق قاضی ميز به رددميگ بر دوسيه ھم باز شما ادعا بودن صحيح و بودن درست فرض
 به) دانشمند و مرد پير يک بخصوص ( شخص يک راگ) ميباشيد معتقد دو ھر به مطمئنم که ( دينی ھای آموزه روی
 از ناچيز ِچيز آن که نيست احترامی بی آيا  ميشود، خوش)  معنوی چه مادی چه ( ِچيز يک دادن به يا ِچيز يک تنداش
 و مصرف ھيچ ما برای شخص آن نمودن خوشحال يا و شدن خوشحال وقتيکه بخصوص ،رددگ دريغ شخص آن

 صحرا ھایسنگ و ھوا انپرندگ و دريا ھای ماھی فقط که کنم عرض ونهگ آه فرمائيد اجازه باشد، نداشته بر در ھزينه
 نموده درک بخوبی را) پيغمبر ( اخOق بزرگ استاد  ِوزين و ينسنگ فرمودۀ اين آسمانی بزرگ ھنرمندان و شعرا و

 ).باشيد داشته خوشحال باشد، ساده فتنگ سOم يک تحفه آن ولو  دادن، تحفه با را انسان يک شما ( که
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 لقب مفھوم و معنی مورد در جنابعالی نوشتۀ که شود عرض تيموری تيمورشاه محترم جناب اظھارات مورد در اما
 اظھارات جواب در ُتندی اين با ھاشميان آقای جناب کاش و ميباشد معقول و علمی و بجا ًکامO  دری، ادب استاد

 شديد می نه احساسات خليۀت به مجبور ُتندی اين به واربزرگ يک مقابل در نيز شما کاش و پرداخت می نه شما معقول
  رديده،گ ما دانشمند برادران بين یزدگ دل و دلخوری ھمه اين ايجاد باعث کوچک ِماھتف سوء يک اينجا کنم می فکر ،

 بوده فرھيخته خانم دو اين به)  حاضر عصر در ( دری شعر استاد لقب دادن ھمانا ھاشميان آقای جناب منظور شايد
 داريد که قبولی مورد ذائقۀ و دانش به نظر جنابعالی که اينست زمينه درين استدeلم البته ی،در ادب استاد لقب نه باشد

 و فاقد نيز ھاشميان استاد پس ميکند احتواء را وسيعی ساحۀ يک دری ادب استاد مفھوم که ايد برده پی اصل اين به
 راه اين بر بنا معترفند ايشان بودن استاد هب ما برادران ھمه اينکه بخصوص باشد بوده نميتواند اصل اين درک ِغافل
 .ميباشد تفھيم سوء و تعبير سوء يک ايجاد به اعتراف ھمانا مشکل اين ِحل سادۀ

    آخرم، عرض اما و

 ميتوانم فقط و ندارم ِدانش ھيچګونه زمينه ھيچ در متأسفانه البته ( ندارم ِدانش ھيچګونه ادب و شعر زمينۀ در اينکه با
) کنم دائیگ نشين الفباء زيبای و ثروتمند بازار در خود نحيف شتانگ تا وچھار" قلم  "کوتاه و شکسته عصای کمک به

 شاعر من ميباشد، برخوردار مزه و طعم کردن قضاوت حق از اما نيست آشپز کس ھر اجتماعی مقولۀ يک به بنا ولی
 ذايقۀ و سليقه خود برای کسی ھر  ارم،د دوست خيلی را شعر ھنر ولی)  نيست شاعر کس ھر اينکه کما ( نيستم

 از شده رھا امواج با را خود ذائقۀ فريکنسی خودش درونی روحيات و اعتقادات داشت نظر در با که دارد مخصوص
 مزه با را آشپز يک توسط شده درست َآشکِ کسی يک راگ حال .سازد می عيار اش عOقه و نظر مورد شاعر سوی
 کند اصرار آشک، در شده رفتهگ بکار مواد دانستن مورد در و بدود آشپز دنبال روز ھر که نيست مھم برايش کند ميل
 دو اين شعری قطعات بعضی. است مھم کردن استفاده بردن لذت فرصت از بلکه)  نيست مھم مروض عروض اينجا( 

 ھائيکه فشان آتش حرارت .ندميک تصاعد آن از ناب شعر بوی کهً حقيقتا ام کرده مرور من را استعداد با و توانا خانم
 من برای و باشد می گرمابخشً کامO زده سرما ھای آدم برای دارد، وجود)جان صالحه بخصوص ( اينھا قلب قفسۀ در
 از يکی. ميباشند زن جنس از وارانبزرگ اين تا دو ھر که است اين افتخار حتی و تحسين  جای منصف افغان ھر و

 شاعر يک معرفی صOحيت ( کار اين که) ميرسيد نظر به ِدانشمند شخص البته که ( بود نوشته محترم برادران
 که کنم عرض بايد عزيزم برادر اين جواب در  يرد،بگ صورت سيستماتيک و رسمی دستګاه يک توسط بايد)  ورزيده

eاين مجبور شده خراب ما رسميت ِموتر ِيربکسگ اينکه يعنی ميباشيم سيستم و رسميت يک ھمچو فاقد ما امروز ًاو 
 يک طرف از فرض به اګرً ثانيا و وشهگ يک تا کنيم تيله مسافر و سالخورده و یتقاعد انبزرگ تا چند توسط را موتر
 به  ميباشد، منتخب شخص آن يا اين مخالفً قلبا آنھائيکه ھم باز يردبگ صورت کار اين ھم اکادميک و رسمی مرجع

 در ريشه  زنان، شير تا دو اين انتخاب با مخالفت يزۀانگ ويمبگ را راستش.  داد خواھند ادامه ھمچنان خود مخالفت
 فاصله از بيشتر يعنی  ميباشد، سياه و سفيد فاصلۀ اندازۀ به عقيده اختOف اين بين فاصله ( بس و دارد عقيده اختOف

ِجنت که بپذيريم باھم بيائيد) . کھکشانی ھای  قابل غير و سرد آنقدر زیرو يک ورزی حسد و ورزی کينه ِموھوم ّ
 آتش بلی ( نمود خواھد کاھی جان و کنی جان سوزان ِجھنم ارمان و حسرت در توز کينه و حسود که شد خواھد تحمل
 اشخاص خوب و خير ھای کارکرد به که بود خواھد بھتر پس)  ميباشد فرسا طاقت و سرد اينقدر کينه و حسد

 یفرھنگ مسائل در و نھيم ارج ھموطن وارانبزرگ و  دانشمندان ساير و ھاشميان سيد ھمچو دوست مردم و وطندوست
 با و فرھيخته اشخاص فزونی شاھد واريم ُاميد. بکاھيم کمی دردآور ھای فاصله ازين مان کشور مربوط اجتماعی و

 نشمنددا و فرھيخته شخص يک تا باشيم) جان شيما و جان صالحه ( شيماء شاعرۀ  و صالحه شاعرۀ ھمچو استعداد
 .ګردد ھا استعداد ونهاينگ معرفی و کشف به مؤفق  ھاشميان، آقای ھمچو ریديگ

  .کنيم می آرزو شرافتمندانه و شاعرانه زندګی ادامۀ امثالھم و شيما و صالحه محترمات برای
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