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مقدمه :
چند سال پیش زیرعنوان « شاعران آزاد در قفس » پیرامون زندگی دوشاعر گرانمایه مخفی بدخشی
و محجوبه هروی مطلبی نوشتم و در رسانههای گروهی داخل و خارج وطن افتخار چاپ میسر گردید .در
آن نوشته از دوستی این دوشاعر گرانمایه که هیچگاه یکدیگر را مالقات نکردند و با تبادل نامهها بر زخم
های شرایط ناگوار وغم انگیزعینی و ذهنی زندگی خود مرهم میگذاشتند؛ روشنی انداخته شد .محجوبه
هروی در یکی از نامههایش برای مخفی بدخشی چنین درد دل میکند ... « :چقدر ناراحتم که چرا
شاعر شده ام و باز چرا همسر یک مرد خود خواه و خود بین ومتعصب شده ام یک روز به من گفت
طوطی و بلبل و مینا درقفس خوب نالهها را موزون میسازند ،اگر تو هوایی وصحرایی و شهری میشدی
شعر خوب گفته نمی توانستی بازهم خوشم اگرزبان ندارم همین قلم مایه تسلی دل ناتوان من است » ...
و در جواب مخفی بدخشی مینگارد  ... «:در فیض آباد عین شرایط است .زن ها که به دعوت می روند،
روز حرکت نمی کنند ،من خودم بارها که در منازل اقاربم به غرض فاتحه خوانی و یا عروسی و ...می
روم ،با دو محافظ محرم خود شبانه منزل می زنم و شبانه عودت می کنم .الکن به اندازه شما مقید
نمی باشم  .از زیر برقع شهر و بازار را دیده ام آن هم درشب  » ...نوشته « شاعران آزاد در قفس مخفی
بدخی و محجوبه هروی » از این دیار به آن دیار و تا سرمنزلهای دور بدسترس دوستان و عزیزان قرار
گرفت و تعداد زیاد عالقه مندان و شخصیتهای با احساس و همدرد با نامههای پر مهر و محبت از
طریق ایمل دروازه بزرگتری به جهان « شاعران آزاد در قفس » باز نمودند تا با انرژی بیشتر و حوصله
مندی خردمندانه در مسیر تاریخ ادبیات فارسی دری مروری دقیق بر زندگی شاعران زن نموده؛ دَین
بزرگ درمقابل ناگفتهها پیرامون شاعران زن ادا گردد .درسر آغاز این سفر به داستان غرقه در خون رابعه
بلخی میرسیم که برادرش حارث به جرم عاشق شدن به بکتاش و اشعار عاشقانه سرودن او را به حمام
گرم وسوزان انداخت و شاهرگش را قطع نمود .رابعه بلخی تا آخرین لحظه حیات با خون خود بر دیوار
حمام شعر مینوشت و برادرش را چنین دعا نمود :
دعووووت مووون برتووووآن شووود کوووایزدت عاشوووق کنووواد
بووور یکوووی سووونگیندل نامهربوووان چوووون خویشوووتن
تووووا بوووودانی درد عشووووق و داش هجوووور و غووووم کشووووی
چوووون بوووه هجرانووودر بدیچوووی پوووس بووودانی قووودر مووون
از زمان رابعه بلخی تا امروز در هر دوره از تاریخ ادبیات شاعر شیوا بیانی با این درد ورنجها دست
وپنج ه نرم نموده و داستان غم انگیز زندگیش نا شنیده در گو رستانی برای همیش دفن گردیده است .از
ي

گذشتههای دور به همین چند صبای پیش سال  4831هجری شمسی میرسیم .آنگاه که غزلسرای
جوان نادیا انجمن در عنفوان جوانی پیش از اینکه بیست و پنجمین سال زندگیش را تکمیل نماید در
سایه ناخوش آیند اختناق خانوادگی زیر مشت ولگد شوهرش سخت زحمی و مظلومانه جان به جان
آفرین میسدارد .
نیسوووت شووووقی کوووه زبوووان بوووازکنم ازچوووه بخووووانم
مووون کوووه منفوووور زموووانم چوووه بخووووانم چوووه نخووووانم
مووون و ایووون کووون اسوووارت ،غوووم ناکوووامی وحسووورت
کووووه عبوو و

زاده ام و مُهوووور ببایوووود بووووه زبووووانم

همچنان که در روند تاریخ ادبیات فارسی دری نام شاعران زن و نمونه کالمشان کمرنگ میباشد.
مجموعههای که تنها شرح حال شاعران زن را بیان کرده باشد نیز تا امروز به چند جلد خالصه میشود.
شاید اولی ن اثری که شرح حال و نمونه کالم شاعران زن را بیان داشته است کتاب «پرده نشینان
سخنگوی » از ماگه رحمانی است و بیمورد نخواهد بود چند کلمه پیرامون معرفی آن اثر با ارزش
نگاشته شود .کتاب «پرده نشینان سخنگوی» تألیف ماگه رحمانی به کوشش نشرات ریاست مطبوعات
نشرات انجمن تاریخ در سال  4884هجری شمسی در کابل اقبال چاپ یافته است .کتاب پرده نشینان
سخنگوی شرح حال و نمونه کالم  423شاعر زن را در آغوش دارد .ماگه رحمانی زن با دانش و مبارز در
بلند نمودن صدا و دفاع از حقوق زن نقش مهمی ایفا نموده است او مدتی به جرم مبارزاتش در خانه
زندانی گردید .لطیف ناظمی از زبان ماگه رحمانی چنین مینگارد « در  (4591لطیف ناظمی سال
 4592میگوید) وقتی مظاهرات شاگردان در برابر حکومت به حمایت از انتخابات آزاد و آزادی بیان
صورت گرفت ،من هم در برخی از این تظاهرات اشتراک کردم .هنگامی که یکی دوهزار ازمظاهره چیان
را در آگست  4591به زندان افگندند؛ مرا دستگیر نکردند اما برایم گفته شد که نباید از خانه ام خارج
شوم و سربازی را نیز در دربند خانه ام برای نظارت نشاندند تا مبادا از خانه بیرون روم .بدین گونه سه
سال ونیم در خانه ام نظر بند بودم».
در مقدمه کتاب « پرده نشینان سخنگوی » که نام کتاب درد بزرگ زنان شاعر را هویدا میسازد از
اینکه معلومات اندک پیرامون شرح حال و نمونه کالم شاعران زن در صفحات تاریخ ادبیات فارسی دری
درج است؛ یاد آوری میکند .ماگه دلیل نگارش پرده نشینان سخنگوی را چنین میگوید « چون
خوشبختانه در این اواخر در بین زنان شرق و در آن جمله زنان و دختران وطن عزیز ما ،جنبش ونهضت
پدید آمده و از طرف دیگر تشویق و تحریک بزرگان و دانشمندان برای بلند بردن سویۀ این طبقه به
مشاهده میرسد؛ موقع را مساعد شمرده و خواستم زنان سخنگوی عصرهای گذشته را به هموطنان
ك

گرامی معرفی نمایم .لذا به تدوین و ترجمۀ حال و نمونۀ کالم ایشان پرداختم .امیدوارم دوستان علم
ودانش با مالحظه و مطالعه این اثر استعداد و قابلیت ذاتی بانوان مشرق زمین را ،مخصوصاً فارسی زبانان
را به نظر احترام و تقدیر نگریسته مطمئن گردند که با کمترین توجه و اهتمام ایشان ،در راه تنویر این
طبقه عدۀ معتنا به زنان که تاکنون عضو عاطل و پسماندۀ جامعه شرق به شمار میروند؛ به کار افتاده؛
به هر رشتۀ امور زندگی اجتماعی با مردان دوش به دوش و مساویانه وظایف اجتماعی ،ملی و طبیعی
خویش را انجام خواهند داد» ماگه رحمانی در مقدمه کتاب پرده نشینان سخنگوی از درد زنان شاعر و
زندانی بودن آنها در قفس در حالی که دین مبین اسالم برایشان حقوق مساوی داده است چنین می-
نگارد « .ط بقۀ نسوان در تمام دورۀ تاریخ در زیر بار جور و ستم مردان قرار گرفته ،از تمام حقوق حیاتی
و اجتماعی بی نصیب بودند و حتی از تعلیم و تربیۀ صحیح بهرهِ نداشته (اند)؛ چه دیدیم زنان را در
عصرهای گذشته با وجود آن که دین مقدس اسالم ،زنان را با مردان مساوی و صاحب هرگونه حقوق
ساخت و تعلیم را برای هر دو جنس فرض نمود؛ تعلیم زنان را یک امر بیفایده و خطرناکی میدانستند
و یگانه وظیفۀ زن خدمت شوهر و نگاه داری اطفال ،تعیین شده بود ».ماگه رحمانی در پشت کتاب این
بیت را مینویسد .
هموووووه جوووووا قصوووووه دیووووووانگی مجنوووووون اسوووووت
هووویچکس راخبوووری نیسوووت کوووه لیلوووی چونسوووت
ماگه رحمانی در مقدمه کتاب پرده نشینان سخنگوی از شرایط ناگوار زندگی شاعران زن از جمله
مهستی هم عصر سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی و راضیه سلطان چنین مینگارد :
« مهستی که صاحب روح بزرگ و شاعره هنرمندی بود تمام عمر همچو بلبل خوش الحان در قفس
زرین و در فضای تنگ و فاسد در بارهای شاه گنجه و سلطان سنجر سلجوقی گزرانید و چون حیات او
مطابق قوانین آن زمان نبوده و با زندگی زنان هم عصر او فرق تام داشت به فحاشی و بیباکی متهم
گردید »
« سلطانه رضیه که زن فاضله و سیاستمداری بود و مملکت خود را با هوش و مالطفت اداره مینمود
برای آنکه به کارهای حکومتی بهتر رسیدگی کرده بتواند حجاب را دور افگند و لباس مردانه پوشید و
این حرکت سبب سقوط سلطنت وی گردید » « چقدر خانمهای با ذوق و صاحب استعداد قربانی بی
اعتنائی و ظلم مردان شدند .مستوره کردستانی در هر غزل و شعر خود از بی مروتی وبیوفائی شوهر می-
نالد  .محجوب هراتی و عاجزی هر دو در اثر ظلم وبی رحمی شوهران در عنفوان شباب با دلهای پر درد و
ارمان هم آغوش مرگ گردیدند  .مهری و ضعیفی و چند تن دیگر از شاعران مجبور بودند استبداد
همسران پیری که هرگز به آنها عالقه و محبت نداشتند و شاید به امر والدین تن به ازدواج با ایشان در
ل

داده بودند تحمل نموده از تمام خوشیهای مشروع دنیا چشم بدوشند و اگر از این وضع به تنگ آمده و از
آن سرپیجی میکردند فوراً به سزای خود میرسیدند .این چند تن از زنان نامور و مشهوری بودند که
تاریخ اسمای ایشان را ثبت نموده تا عصر ما رسانیده الکن تعداد بانوان گم نامی که قربانی بی رحمی و
ستم مردان ،محیط و رسومات و عرف گردیده اند از حساب بیرون است چقدر دلهای پر آرزو و امید
بدون آن که از لذایذ حیات بهره ای ببرند در زیر خاک شدند چه استعدادها و قوه های روحی که شاید
گوهر گرانبهای به گنجینه عالم علم و ادب می افزودند بی اثر مفقود ومعدوم شدند و بشر از وجود آنها
هرگز فایده ای ندیده و حتی اطالعی هم ندارد».
عنوان این اثر نوک ق لم را برا ی جستجوی شاعران آزاد در قفس از مرزهای دیار ما به سراسر جهان
در سیر و سفر ساخت .ای بسا شاعران زن حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان از امریکا تا اروپا نیز
رن و اندوه قفس را در تار و پود وجود خود حس نموده و شاعران شیوا بیان در زیر مشت ولگد و
کارتوس تفگ شوهر کشته شدند و یا پشت میلههای زندان شکنجه گردیدند.
امیلی الیزابت دیکنسون شاعر آمریکایی چنین میسراید :
من هیچکسم ! توکه هستی ؟
آیا تو نیز هیچکسی؟
پس این گونه ما دو تاییم ! فاش مکن
زیرا تبعید مان میکنند
مبادا رسوایمان کنند!
چقدر ماللت آور است کسی بودن
چقدر مبتذل بمانند قور باقه ای
تمام روز یک بند اسم خود را برای لجن زاری ستایشگر تکرار کردن
نام خود را در سراسر بهاران به منجالبی ستایشگر گفتن
دلمیرا آگوستینی مشهور ترین شاعر کشور یوروگوی « قربانی عشق و هوس» که هنوز  23سال
از عمرش نگذشته بود توسط همسر سابقش به ضرب دو گلوله بر سرش مظلومانه کشته شد.
مایا انجلو شاعر و نویسنده سیاه پوست امریکائی ( )2141 - 4523سرگذست پر غم و دردش را در
هفت جلد با عناوین چون « میدانم چرا پرنده قفس میخواند» بیان نمود .او درین آثار باجرئت از درد
فراموش ناشدنی تجاوز جنسی در هشت سالگی به او فریاد کشید و از عقیده نژاد پرستی که در دوران
زندگیش به دروازه بعضی رستورانتها در امریکا نوشته شده بود « ورود سگ و سیاه ممنوع است» شکایت
وار نالید  .زندگی مایا انجلو در آثارش نمونه بارز شاعر آزاد درقفس دنیای مدرن و پر زرق وبرق میباشد.
م

او با اشعاری دلنشین وپر محتوی زندگی زن سیاه پوست را بلبلی در قفس تمثیل و چنین درد دل می-
کند.
شب دراز است
زخمها عمیق اند
چاله ها تاریک
و دیوارها مرتفع
در ساحلی دور زیر آسمان آبی مرده
موهایم مرا دور از دسترس تو بر زمین میکشند
دستهایت به هم بسته شدند
دهانت به هم دوخته شد
حتی نمی توانستی نامم را صدا کنی
تو ناتوان بودی و من هم
اما تو در طول تاریخ
مدال شرمساری را بردی
در شعر دیگری پرپر زدن شاعری آزاد در قفس را برای آزادی نجوا میکند.
پرنده در قفس آواز می خواند
از ترس چیزهای نامعلوم می لرزد
اما در انتظار خاموشی می ماند
و آوازش در تده های دوردست شنیده می شود
که پرنده ای در قفس برای آزادی می خواند
در کشور همسایه ما ایران نیز شاهد شاعرانی در زیر سقف « شاعران آزاد در قفس » میباشیم.
سرودههای آزادمنشانه هیله صدیقی به مراتب او را پشت میلههای زندان اسیر ساخته است .پروین
اعتصامی و فروش فرخزاد با حقیقت سرائی شرایط ناگوار شاعران آزاد در قفس را تمثیل کرده اند .نمونه
های کالمشان در این اثر شاهد این مدعاست .با سفری هرچند شتابزده در تاریخ ادبیات ،اوضاع وشرایط
ناگوار و زجر و شکنجه های ناخوش آیند را در زندگی شاعران آزاد در قفس شاهد و گواه میگردید .به
تعقیب نگارش این اثر زمزمه های علل و دالیل این ناگواریها گلوی قلم را فشار میدهد تا در جستجوی
راه حل این معظله برزگ گردد .علل این نابرابری ها گوناگون و متنوع میباشد که با ریشه یابیهای
دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ده ها راه دیگر هنوز هم قناعت آنچنانی میسر نمیگردد .اما حتماً
ن

باید پیرامون علل « شاعران آزاد درقفس » وبطور کل زندگی انسان خصوصاً زن در جهان غور وبررسی
دقیق صورت گیرد و شایسته ها از ناشایسته ها جدا گردیده راه های سالم و نیکو اختیار گردد که انسان
بطور کل در جهانی از صلح ،آرامش و احترام متقابل و ارزش به حقوق طبیعی و مدنی یگدیگر فضای
خانواده و اجتماع را به مدینه فاضله تبدیل نماید .تحقیق درین باره ضرورت و احتیاج به سعی ،کوشش و
حوصله مندی طاقت فرسا و دست یابی به منابع و مأخذ بیشتر و نگارش کتب دیگری را مینماید تا علما
و دانشمندان صادقانه دست به عمل شده و چنین آثار مفید را برای بهتر شدن امور زندگی عرضه نمایند.
در اثر « شاعران آزاد در قفس » تا جائیکه درین دیار ماشینی به آثار و مأخد دسترسی میسر گردید که
کافی نیست؛ فقط به بیان این حقیقت اکتفا نموده دروازه گشای برای تحقیقات بعدی میگردیم .
درین اثر مشت نمونه خروار بیان گردیده است و ده ها شاعر گرانمایه دیگر در سراسر جهان در زیر
این سقف قرار میگیرند که متأسفانه درج صفحات این اثر نمیباشند و صدها شاعر دیگر که باید از آنها
نمونه های کالم زیب صفحات میشد باز هم بنا به ظرفیت و محدودیت حجم کتاب و کمبود معلومات و
مأخذ ،این سعادت وموفقیت درج نام و نمونه کالم همه شاعران میسر نگردید .امیدوارم در آینده ازین
قلم و یا قلم بدستان دیگر این نقیصه رفع گردد .به امید شرایط زندگی بهتر به همه شاعران و
نویسندگان جهان خصوصاً وطن عزیزما افغانستان برگ سبز تحفه درویش کتاب « شاعران آزاد در
قفس» تقدیم شما میگردد .امیدوارم با دعای خیر ولطف و محبت مورد پذیرش شما واقع گردد.
محمد شعیب مجددی
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