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رفعت حسینی

به چی دلیل جای حافظ بهشت شعر پارسی باید باشد؟
یکی از انواع بیماری روانی در خاکزار افغانستان اینست:
برخی ها که ارزشهای (((مدنی ))) را از دریچهء خرافی می نگرند ،شاعر مدح کنندهء ستمگر
را موجب و بنان گذار و ایجادگر ««««مفاخر»»» ادبی تلقی می کنند.
بنابر این وقتیکه لسان الغیب!!!! حافظ شیرازی ،آلهء سنت شده ،مگر شل و پل شاه شجاع را
پچی کرد و لیسید:
.
جبین وچهرهء حافظ خدا جدا مکناد
زخاک بارگ ِه کبریای شاه شجاع
ِ
.
شخصی بنام  ،آقای حمید اندیشه،دودفعه ،بمن(رفعت حسینی) نگارنده ،در باره این پچی
کردن،چنین نبشته است:
« Hamid Ravee Andisha
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ
که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت
حسینی گرانقدر اگر چه لسان الغیب غرق گناه مدیحه سرایی بود اما جای به بهشت ادبیات پارسی
دارد و نا انصافی است اگر نقش اورا نا دیده گرفت».
و
«Hamid Ravee Andisha
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حسینی فرهیخته عزیز ،شاعران بزرگ ما انسان بودند نه فرشته که دور از اشتباه می بودند ،اگر
اندک زن ستیزی موالنا و یا بیدل و یا مدیحه سرایی حافظ و خلیلی و ...را کنار بگذاریم ،به نقش
سترگ شان در ادبیات پارسی باید درود فرستاد».
.
و
آقای حمید صلجو در مورد چنین دُر فشانده اند:
 ».وقتی جای بحث شعر و ادب میشود کالم جان هستی باده ناب انجمن جوهر غواصان فرهنگ به
بحث جمال کشیده شود حافظ مانند سایر شعرای زبان فارسی فر فضایل ترجمان معرفت بود ایت
های عشق وساقی را رخسار گهربار داد ما وقتی این قافله ساالران شعر و ادب را به برسی
مینشینیم نگاه به یک زاویه ،اندیشمندانه نخواهد بود ان جفاست ما زمان ،مکان و شرایط زندگی
شاعران را با جوهر هستی گهر بار داشته های شان در قامت اشعار شان به بحث بگیرم ومانند
محترم حسینی این خداوندگاران سخن را دست کم نگیریم هویت ونقش ادبی شانرا در پیچ و تاب پر
خم و پیچ روزگار شان وغنا مندی شانرا با طبع اراسته دور از غنای هستی بی ارزش ندانیم »۰
///////
بنابراین وقتیکه مجیر الدین شاعر آسمانی شاه را با کـِریم ویژه فربه ساخت و پیشانی برخاک مالید
و نالید:
شها تو شیر خدایی و من سگ در تو
که بی گناه تر از گرگ یوسفم حقا
مجیرالدین
.
این شاعر سند ورود رایگان بجنت مسلمانی پس از مرگ را با این بیت بدست آورد و شعر پارسی
را بر مسند جایزه نوبل ادبیات نشانده است.
////
نادان نفهم تاکنون پس از  ۵۵سال خوانش و وقت عزیزم را ضایع کردن ،در ۷۰ساله
وحاال من
ِ
گی ،باالخره در د َِم مرگ ،نفهمیدم که این حافظ ،پس از نماز خواندن و قرآن خواندن در وقت
نشئه شراب ،با مایه مالی ستمگران چی دسته ُگلی را بهمسرشرعی شماره دهم شعر
پارسی تقدیم نموده است؟.....
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کدام فخر ادبی شعری را ایجاد کرده است حافظ؟
درادبیات اجتماعی و مبارزه با بیدادگری و برای برابری حافظ کاری کرده است؟
آیا اوزان عروضی را بوچود آورده اند؟
ترکیب های علم بدیع و بیان فخر و سبب مباهات نیست .الزمهء کار شاعر است .بس و خالص!
وبه چی دلیل جای حافظ بهشت شعر فارسی باید باید وباید وباید باشد؟
چرا؟چرا؟چرا؟ باید احمق بمیرم و بمیریم؟.....
.......
زهی خر وخریت!
....
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