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 سیب های انتقاد سخیفآ
 

. طی طریق در این مسههیر، کسهه  ندمرارت های عبور از یک دهه کار فرهنگی، حداقل جایگاه ام را در حد خودم، تشههریر کرد
و از این رنگ، سهههرولت مفروم در  ندمی شهههدت، در زمان نقد و وصهههج، جان مایه دانش و علومی بود که در قلم پردازی ادبیا

پی گیرند. حاصههل این  عدی بودنذهن خواننده در الوان آن، کمک می کرد در جایی که از قلم ماسههت، مسههایل را در تنود بند ب  
کمک می کرد که آن به در ای معنی درک بود که با رسیدن به اصل مساله )ریشه( به  یکوشش ها، توجه بر عمق موضوعات

 ، متمرکز می شوند. «نتیجه»ن زمادر زنجیره ای از عناصر طبیعی، بشری و ماورای حس اند که   رخ می دهد،پیرامون ما 
همکاری و همنوایی با جریان های فرهنگی، در تعمیم فرهنگ احترام، گروه ها، جناح ها و افرادی را در پیرامون ما کشههههههانید 

شی از اعتماد، به درد هایی می رسیدند که ادمی فرست که در دو سوی مراودت، وقتی دیدار می کردیم و پیام  یم، عزت نفس نا
 طیج فرهنگی و قلم به دست ما، در جایی که جوانان است، با راحتی حرج بزنند و از دشواری ها بگویند.  خصوصبه 
عبور کرده اند و بر از بسهههیاری از اقوام را می شهههناسهههم که با زحمات بسهههیار، از موانع  ع کثیری از جوانان فرهنگی افغانجم

در کمین  مقال می آید، رخی از دشههواری های . در واقع آن به در متن اینان و کم ظرفان، اعتنایی نمی کنندبدخواهان، حسههود
 . دنراه را می گیری بقیه نشسته است که متاسفانه در بحران کنونی، در امواج متالطم آن، سرولت های نفس گیری برای 

، یک بشهههمه پادشهههاه ایت می کرد که هربند در شهههرر خودشهههانتاجیک، با آزرده گی از رفتار کسهههی شهههکدختری از فرهنگیان 
اسهههت، اما هیر فرصهههتی را برای تحمیل جمود فکری و سهههو  اسهههتفاده از دسهههت نمی دهد. آن دختر فرهنگی با مجموعه ای از 

هوشیاری، فرصت بیرون  رد فقط خورد کهمی رب می کند و اما با تعج  به دامی اشعارش، با تعلق میرنی و اسالمی، مراجعه
آن به اصهههههطالح فرهنگی که از بقایای انجمن به اصهههههطالح شهههههاعران و نویسهههههنده گان پربمی وسهههههتمی دوران  رفت می یابد.

ذارد می گ کمونیستی، نمونه ای از دگم و کلیشه است، با اعتراض بر اشعاری که در وصج اسالم، خدا و پیامبر آمده بود، قرار
ست شاعرکه آماده ی همکاری ا شود که آن به اصطالح فرهنگی که در  م. دختر  شاهد تیلیفون هایی می  در ادامه ی این ماجرا، 

بر حجم پرده درایی زنان و دختران مردم می افزایند و قصه ها، داستان ها و نیز جمع اعضای فاسق انجمن کمونیستی، تا حاال 
ای دروغین که با هفت ثور شههههکل گرفتند )شههههعار هشههههده اند  از بی اعتنایی بر باور هاییی یواره هادوسههههیه هایی دارند که یاد

 ی اینمعن« شههبانه ها، اشههعار شههان را یک جا کنند »تا  رفته، با بی حیایی پیشههنراد می کندمریض عادت گ عدالت و رفاه( مانند
 . روت آن معلوم می شوداطفای ششرم آوری نبود که اشمئزاز  پیشنراد، بیزی جز تقاضای

تنود قومی دارند، با سهههطل بلندی  همانند کابل، در مرکزیت ها کهفرهنگی و کاری به ویژه در شهههرر هایی  ،صهههورت اجتماعی
د، نبرخوردید، اگر از عزم و ثبات شههما بکاه ناخواسههته ع می مانند که اگر خدااز آلوده گی های فکری، قومی و حزبی، به موان

 د.نردن آسی  هایی ست که جبران نمی شوبه معنی وارد ک
دوران همواره به یاد می آورم، در نخسهههههتین سهههههال هایی جدیت کاری فرهنگی که در گذشهههههته های دور زنده گی ام، حتی در  

از این توهم می لرزیدم که آن به می نویسههههم، شههههاید در احاطه ی وجودم، در این  پیشههههینه داشههههت،در خلوت های خودم مکت  
ترس این توهم، هربند با مزیت تحصههیل و زنده گی در کنار یک خانواده ی تحصههیل  باعث می شههود خوش باشههد. درنزدیکی، 
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کرده، فرهنگی، روشنفکر و سرشناس، اما در ناپیدایی اجتماعی، آن به به سرم من از ظرفیت کار فرهنگی تعلق داشت، برابر 
تبادل افکار، جویای احوال و نامه نویسی، مشغول می شدم، مسرت  به زمان نیامد. سال ها پس از خلوت های خودم، وقتی در

 د. اطمینان از این یقین، مرا مشکورمی نشنی دوستان و بعضی از نزدیکان خوش قل ، به شور می آمد که بنویس  زیرا به دل 
حسههاس، تشههویق و ترغی  ا کسههانی کرد که حاال پس از ده سههال از آن سههال ها، وقتی بزرگان ما در جمع هموطنان مرربان و با

اله ی دشواری ها، اگر ه   د، شکرگزار می شوم که در به معنی واضل و رسا می رس ،می کنند که خطوط این قلم، در ترسیم
رسیدن به این یقین، به راحتی  حقیقت وجود و ظرفیت است؛ اما ، حاال از سرمایه ای محروم می شدم کهاز این سمت می ماندم

وم، به یادم می آید که اگر در کارنامه ی فرهنگی ما، خو  ترین نو گالیه ی جوانان فرهنگی می شههههههه ز دردا نبود که وقتیای 
ر دبا دور ماندن از آنان، د، نپیوسههته به تبار من می شههو ینههای ادبیات، هنر و فرهنگ دری در صههد سههالی که گذشههت، بیشههتر

 . ی می ماندم، فردی عادی و معمولی طیج اوباش مخالج نهزیر نقد سخیج، غیر اخالقی، غیبت و تبانی های تبه کارا
د که به گونه بازمانده گان اتحادیه ی به اصهههههطالح ن، دشهههههواری هایی به یادم می آیمی کردند شهههههکایت ،با درک آن به جوانان

ه گی دو گسترغیر قومی، وقتی از جوهر نویسنده گان و شاعران کمونیستی، دسته های کریه ستمی، معترضان هتاک و اوباش 
؛ حتی دوسههتانی که را فرا می گرفتندا مشههوش می شههدند، انباری از ادبیات مخالج در تمام قوال ، در همه جا م فعالیت های ما

به عنوان  ا راهم تبار نبودند، با انتقال مفاهیم و محتوای غیبت ها و انتقاد مخالفان، به گونه ای تالش می کردند اعتماد به نفس م
د، در حالی بشهههکنند که در درمانده گی آن به خود می کردند، حاضهههر به رقابت نکه گویا با ادبیات زبان آنان می نویسههه کسهههانی

سالم و اخالقی نبودند. تعدادی از آنان با پشتواره ای از آن به مخطوطات سخیج دولتی در نشرات دولتی ست، زور می زدند 
 کتا ( با انتقادی که همواره با اغماض بر مفروم نقد )جدا کردن سره و ناسره( و در پایان هر بحث و نتیجه ی یک تالش )باپ

ودشان ای پایین خو کوردالنی شده اند که فقط بی سوادی و ظرفیت ه بیه حسودانیادشان می رفت با منفی بافی همواره، ش بود،
منحرج  ا ران نود تخلقیات، کوشش کردند مدر جایی که خلوت های مخصوص می یافتند، حتی با بدتری را ثابت می کنند. آنان

نیز دارد، باری در واکنش به یک  یتاجیکسهههتان عضهههو شهههورای تاجیکان اسهههت و تابعیت کسهههی از هتاکان معروج آنان کهکنند.
فارسی شد. آنان با این گستاخی، نه  -کتا  من، بنان گندی زد که از اشمئزاز آن، یک میلیون لعنت مردم بر فرهنگ خراسانی

وت، ( بنان مبردو مقاله ی انتقادیرا نتوانسهههههتند مرا بیرون کنند، بل با شهههههدت پاسههههها های من که بسهههههیار غافلگیرانه بودند )تن
خورده، حقیر و بی باره شههدند که با قیمت آن تجربیات، عزمم جزم شههد تا به جوانانی که در جو برخورد های مخالفان غیر رسهه

هر »گر ابا شرامت پاسا، به فرهنگی کمک کنند که سفارش کنم ته است اعتنا نکنند، قومی، قرار می گیرند، در حالی که بایس
 به خوبی تجربه شده است. « عمل، عکس العملی دارد

و گالیه ی جوانان فرهنگی، تداعی مشههههکالتی بودند که با آن به از تجربیات خودم نقل کردم، نشههههان می دهد آسههههی  های  درد
 سهههن نظر و لطجح  ه بر کار فرهنگی و کسهههانی اثرات بسهههیار منفی می گذارد که اگر از خیر ناشهههی از انتقاد سهههخیج، به گون

 دوستان و بزرگان، بی برره بمانند، در دام اوباش به اصطالح فرهنگی غیر قومی، خورد و نیست می شوند.
حالی که ظاهراً احترام حکمفرما ، در ها گاه دوسهههههههتانم از مجامع و محالتی خبر می آوردند که بند دقیقه پس از ترک آن جا 

که بسههیاری در بحث  ندبود، اما پس از پایان بحث، هذیان گویی، انتقادات سههخیج و برندیات کسههانی در عق  ما حواله می شههد
 اد  و فرهنگ، حتی از معنی نام شان عاجز بودند. 

 ند نکته بسیار مرم است:ان، تذکر بالت جوانان فرهنگی افغدر پایان این مقال، برای یافت جوا  به معض
در زمان مواجره با نقد، بر طرج و تشخص، علمیت، سواد و آن به باید بیشتر از شما داشته باشد، اهمیت دهید؛ زیرا فرهنگ  

انتقاد، به معنی رویکرد بسههههههیار منفی، به گونه ای نیز در جامعه ی ما جا افتاده اسههههههت که گاهی بر اثر این که می بنیم، کیفیت 
 غض است.بیشتر از روی حسرت، حسادت و ب   واکنش آنانهای ما، حال شماری از دشمنان غیر قومی را زار می کند، نوشته 

شخص اجتماعی، صاح  جا و در و اند بی غرض      به کسانی توجه کنید که بی آالیش و بنابراین، در مواجره با بحث نقد، ت
 جایگاهی اند که قابل قبول همه باشد. 

ه بر نقد یکسهره، در حالی که نشهان می دهد طرج منتقد، منصهج و اهل نیسهت، بیانگر این واقعیت می شهودکه در در واقع توج
جامعه ی سیاستزده و متمایل به سمت، زبان و منطقه، اعتنا به انتقاد افراد نااهل، کم سواد و کسانی که از کارتان هراس دارند، 

د. به این نرا می ساز ی، طیج ها و رسته های افراد نخبهر ظرفیت های بشربه معنی اعمال محدویت بر سرمایه ای ست که د
یعه ی الری و طبیعت، کسههی شههاعر و نویسههنده ی خو  اسههت، کسههانی برترین انجنیر، مرندس، طبی ، دمعنی که اگر از این و

 معمار و سیاستگر می شوند. 
رانه ی این جدی را در راه کسهههانی قرار می دهد که در ب جامعه ای ما با فواصهههل زیاد از سهههالمیت و قانون مندی، آسهههی  های

 طیفی از افغانان قلم به دست آوردم.  نوشته از درد و گالیه ی
بایسهههته اسهههت با تقبل زحمات و توجه بر نارسهههایی ها، نتیجه ی ظرفیت های خویش را هرگز و قطعاً وابسهههته به نظر، انتقاد و 
اعتراض کسههههانی نکنیم که از شههههیوه ی کار ما، کاخ های مقوایی )کاک( آنان خرا  می شههههود و در ارثیه ای که مانده اسههههت، 

شه را به نفع فرهنگ ها و تاریخی مصادره کنند که همواره آرزو می کنند  با وارد کردن انحراف ه رست درات فکری، مرار اندی
ی سقاوی گری و خراسان بازی، حال زار شان با هر روشنگری تاریخی و سیاسی، در هاریت های شور و جنجال، منجر به 

 تفریل و تمسخر ما می شود.  
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