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 «آه نا رسا» تقریظی بر مجموعۀ 
 بنام خداوند جان وخرد

 

ازقلم  محترمه خانم « آه نا رسا » مجموعه نفیس حاضر به نام 

بارۀ آن چیزی رقم کنم. شیما غفوری بدستم رسید. الزم دیدم در 

با اینکه من خودم هنوز طلبۀ بیش نیستم، ولی آنچه که از دید 

قاصر من درمورد این مجموعۀ نفیس ممکن است، آن را در 

 چند نکته به عالقمندان  گرانمایه تقدیم  میکنم.

 بیوگرافی یا زندگی نامۀ شاعر: 

،  در آغاز کتاب غرض آشنایی با سرایندۀ اشعار این مجموعه

به بیوگرافی خانم شیما غفوری بر میخوریم. این زندگی نامه که بقلم خودش تحریر یافته 

است، چنان صمیمانه وصادقانه با یک نثر روان وشیوا تحریر شده که مخاطب را وادار میسازد تا از روی دلچسپی 

این چنین نحوۀ نگارش و  موضوع را تا اخیر دنبال کند. قطع نظر از زیبایی های  موضوع داخلی زندگینامه،

پرداختن به  بیوگرافی، زیبایی بسیارخاص دارد و درسطح بسیاربلند میدرخشد؛ چراکه در بخش هنر ها باید عرض 

کرد که نوشتن کتاب برای اطفال، طنز نویسی، نقد نویسی و بیوگرافی نویسی هر کدام جایگاه خاصی را در ادبیات  

ای ادبی باید در زمینه  قریحۀ ذاتی خاص داشته باشند تا از عهدۀ چنین کاری دارا میباشد. نویسندگان این ژانره

موفقانه بدر شوند. ما در جهان بسیار بیوگرافی نویس ها داریم، اما استاد "رومن روالن" فرانسوی درین هنر سرآمد 

ی "تولستوی" و زندگی است، زیرا زندگینامه های مثل زندگی "بتهوون"، زندگی "میکل آنژ"، زندگی "هندل"، زندگ

"گاندی" را  با نحوۀ خاصی نوشته است که در ادبیات جهانی کم نظیر وارزش ادبی بسیاربلند را دارا میباشد. نحوۀ  

نوشتن زندگینامۀ خانم غفوری را اگر دقت  کنیم، خود پدیدۀ ادبی  بسیار زیبایست که با بیان صمیمت دور از بلند 

واقعیت تحریر یافته که بنظر بنده میتواند در بخش بیوگرافی نویسی در کشور پروازی های تصنعی استوار بر 

 جایگاه خاص را دارا باشد. 

 هنری اثر:هویت 

همانطوریکه گفته شده  است هنرآفرینی،  منشایش  خصوصیات درونی  ونا شناخته انسان است که دسترسی به آن،  

سازد.  گرچه این خصوصیات را همگان دارند، اما کسیکه بتواند شخص سراینده را میتواند از جملۀ دیگران متمایز 

به این خصوصیات درونی فردی بپردازد و از جانب دیگر آنها  را هنرمندانه اجتماعی بسازد، از تکرار مکررات 

طبش را به بپرهیزد، آنگاه مقام  هنرمند ویا شاعر را میتواند احراز کند. به این لحاظ  هر اثر هنری باید بتواند  مخا

نکات تازۀ آشنا کند و چیزهای را ارائه دهد که برای مخاطب تازه گی داشته باشند ومخاطبین را از دید عاطفی بر 

انگیزاند.  در مجموعۀ حاضر به استعارات، تصویرها، تشبیه ها و کنایاتی بر میخوریم که  منحصر به گوینده و 

 ی های خاص است.  بطور مثال  مشت نمونۀ خروار:سراینده آن میباشد.  این مجموعه دارای تازه گ

، درز ونفاق اندازی  و فصل کردن ها و بریدن ها را در اجتماع با این قابل پرداس نیستدرز در بنیاد هستی 

 استعاره بیان کردن  زیبا و هنرمندانه است.

  یا در َبَرت کن بسترمیا، خواهم که آیی در برم،   
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 باد نثا ربه قدم های دو چشمان شما 

 ام شورشی  وَنَفس

 ها چــــه بجـــویم ازین مـقبره

 مـــن اســــــت، مـحـبس افـــــــکارخــــــــــانه ام 

 این چنین استعارات زیبا را میتوان معرف هویِت هنری اثر دانست. 

سرایندۀ آن پوهندوی درین مجموعه به این زیبایی ها بسیار بر میخوریم که  تراوش زیبای است از روح حساس 

 خانم شیما غفوری که درین مجموعۀ نفیس، به بسیار زیبایی تبارز کرده است.

 

 :وطن دوستی

این مجموعۀ مقبول برایم دسته ای از گلهای  زیبای نرگس سرزمین من میباشد که با زیبایی خاص دسته بندی شده 

اند . اما آنچه که مطمح نظر من است، اینست که  چشمان زیبای این نرگس ها را که سخت نگران و پریشان احوال 

 اجتماعی سرزمینم می باشند، بوضاحت می بینم . 

کنار درد و اندوه، شکست و نا امیدی و آیندۀ مغشوش وطن ، ارزش های مثل غرور و مناعت، آرمان  این گل ها در

و امید، و پیروزی و بهروزی را نیزبا خود حمل میکنند که نوید فردا های روشن را بیانگر است. تمام این 

ی و صورتگری برجسته شده خصوصیات متاثر از محیط دور ونزدیک سراینده اش میباشد که در شعاع خیال پرداز

اند. این انعکاسات محیطی در اثر، رسالت شاعر را صحه میگذارد.  همچنان مبین اینست که شاعر هیچ وقت از 

کنار درد ها و نابسامانی های اجتماع بی تفاوت نگذشته، همه را درد مندانه  حس کرده و بجد گرفته است  ودر پرده 

و آنها را روح بخشیده، ملموس ساخته و به خدمت جامعه اش  پیش کش نموده های اندیشه اش به آنها  پرداخته 

 است. 

ناگفته نگذرم که در برابر نا بسامانی ها و نا هنجاری ها، تمام ابنای وطندوست جامعه به اشکال مختلف، مبتنی بر  

میگردد به پیمانۀ حساس  برداشت های حسی شان عکس العمل نشان میدهند. اما این انعکاسات  و عکس العمل ها بر

بودن احساس آنها در برابر قضایای اتفاق افتاده در جامعه. ازینرو چون هنر مند و بخصوص شاعر که عرصۀ 

کارش باالبردن عواطف و خصوصیات نیک انسانی جامعه میباشد، درد نا بسامانی ها ونا هنجاری ها  را بیشتراز 

صدد چارۀ آن می براید، که  تعهد شاعر در همین خصوصیت عرض  دیگران احساس میکند و چون پرندۀ مادر، در

اندام میکند.  شاعر متعهد پرواز خیالش را از خوشگذرانی های فردی مانع میشود و آنرا آگاهانه در راهی  پرواز 

 میدهد که نیاز جامعه اش در آن مضمر باشد. 

مام  مجموعۀ "آه نارسا"، خود را منحیث جزءی به اضافۀ نکات یادشدۀ فوق عرض شود که خانم غفوری عزیز  درت

از کـُِل جامعه می داند که منافع جامعه اش را منافع خود می بیند و سعادت جامعه اش را سعادت خود می شمارد.  

خانم غفوری تالش کرده است تا نابسامانی های دیده شده اش را تا حد امکان درین مجموعۀ نفیس انعکاس دهد و 

 قانه بدر آمده است.ازین امر موف

 

 عرض تبریک : 

مجموعۀ زیبای "آه نارسا" که به تالش وزحمات خانم فرهیخته پوهندوی شیما غفوری به غنای جامعۀ فرهنگی ما 

پیوسته است، قابل ستایش میباشد. این مجموعه که سرآینده آن بانوِی است از ملیونها بانوِی که درین عصر هنوز 

ری عقب مانده قرار دارند و نمیتوانند حقوق اولیۀ شانرا داشته باشند یا درخواست کنند؛ هم، اسیر خشونت مرد ساال

ازین سبب اقدام هربانوی افغان مثل خانم فرهیخته  شیما غفوری اقدامیست مبارک و قابل قدر.  این موفقیت خانم 

موفقیت های بیشتر را به  غفوری را برای خودشان وفامیل محترم شان و جامعۀ فرهنگی صمیمانه تبریک گفته،

 .ارگاه خداوند متعال تمنا دارمتمام بانوان محترم سرزمینم و به خصوص خانم شیما غفوری از ب
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