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 ۰1/۴۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 باشد؟ یم  انیب یمدح ستمگران آزاد شعر ایآ

 !آزادی بیان شاعرنیست  نمودار  من: شعرمدح ستمگران انسانی و تفکر  در

 :اساسی اینست که  موضوع ارزشمند 

  آزادی بیان دارد؟ شاعر، چقدر،

 : پاسخ من

 !آزادی بیان نامحدود ندارد  شاعر

دساتیر نگهداشت شیوه های»   نباید، با دساتیر پسنیده برای زندگی اجتماعی و  نگاشته های شاعر،

  .نبرد واقع شود  تضاد، تصادم و  مدنی« درزیست باهمی جامعه، در

نیستند. بلکه   هنرمند دیگر، به هیچ وجهی، داری آزادی بیان بی سرحد  هر نویسنده و بنابران شاعر،

آزادی حقوقی   ستمگرانه، حدود   برابر بیدادهای معاییر، اساسات و آموزه های مبارزه انسانی در

 .می کند  هنرمند اجتماعی دیگررا } محدود{ هر  نویسنده و  ،شاعر

نوعی تباهی حقوق آنانیست   من ، به پندار پیسه داران، زورمندان و  شعرمدح کردن ستمگران و و

 .شرایط نادرست مدنی جوامع خویش بسرمی برند  که در

دادگرانه  بدین سبب من شعرهای مداحانه برای شاهان و دارندگان قدرت ومال را وابسته به ادبیات بی

 .می دانم وموافق به بیدادگری درادبیات نمی باشم

 زبان پارسی از زمان های دور  بیاورید درین جا، بخش بزرگ وگستردهء شعر مدحی را در به یاد 

 .تا امروز

، نجیب هللا پرچمی،  افغانستان، گلبدین در وقتی شاعری درمدح فهیم قسیم یکی ازرهبران مافیای فساد 

وی نیست.  ّ  آزادی بیان[   محمود غزنوی ووووو می نگارد، دلیل بر]  و د مسعو و حفیظ امین خلقی 

بر  بیدادگرانه ومهاجم  ادبیات  نمودن وگسترش  ایجاد  در  است  نکو    عمل کرد شاعر  های  ارزش 

 .وخجستهء انسانی

جمال    جلیل مسحور چندسال پیش دولت خلقی خواندن» توحزب ما توحزب قهرمان ما« را به آواز 

ا تلویزیون  رادیو  نمود.در  پخش  بر   فغانستان  گواه  خواندن  نیست.    این  بیان مسحورجمال  آزادی 

 .مزدوری چپاولگران قرارداده بود  را در خدمت و  آوازخوانی خود  برهان برآنست که هنر
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تحریم شعرهای    و   زمینهء لغو   نظرداشتم در   چهاردهه پیش وقتی منشی انجمن نویسندگان بودم در 

درین  ئ هیئت ر  و   ر مداحانه تجویزی ازسوی هیئت رهبری بخش شع بگیرد.  انجمن صورت  یسه 

یسه بودند مذاکراتی  ئ اکرم عثمان که اعضای هیئت ر صدیق روهی و و  جاوید  احمد  زمینه با داکتر 

 .افغانستان همه را پاشان ساخت  نیز انجام داده بودم . مگر پاشیدگی های زندگی باهمی در

اسحاق فایز، درپیرامون    وسیله محمد ، ب سه ماه پیش تقاضانامه ای به اتحادیه نویسندگان افغانستان

 .اتحادیه شنیده نشد  اشعارمدحی گسیل داشتم مگرصدای توجهی از لغو  تحریم و 

 :چندی پیش به رضا محمدی روزبهان رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان نگاشتم 

یا دوستم یا1۴۰۰اگر شاعری درسال  » یا محقق  بنویسد ، به    خ در ستایش کرزی  غنی شعری 

 «چی میگویید؟اینکار وی 

 :بدل کردند  به شوره زار مرا  روزبهان چنین پاسخ دادند که باغ امید 

 .هنر است، خودش هدف است، وسیله نیست  اً شعر مثل نقاشی و مجسمه سازی و موسیقی، صرف

 :پاسخ کامل روزبهان

اگر شاعری در مدح کرزی یا غنی یا مال عمر یا محقق شعر بگوید، اختیار آزادی بیانش است.  ]

ی زشت است به نظر من اما به نظرش و حق آزادی بیانش، احترام می گذارم. اگر شعرش به  کار

لحاظ صنایع ادبی، خوب بود یا هنرمندانه و درجه یک بود، شاید حتی جایزه ادبی هم بگیرد، اما  

علی رغم نفرت ازین سیاستمداران، نفرتم بیشتر هم می شود اما شعر را به لحاظ مضمون نمی بینم،  

منظر صنایع شعری و مسلک هنر شعر می بینم. من به خود حق نمی دهم درباره فکر او حد و   از

، شعری را  اً مرز تعیین کنم، اختیار دارد عاشق انسان می شود یا حیوان یا حتی کرکس. اما شخص

که عمق فلسفی داشته باشد ترجیح می دهم. به نظر من، روشنفکری سوسیالیستی قرن بیست، آفتی  

دبیات بود که موضوع را به جای خود اثر اهمیت داد و شعر را تبدیل به بلندگوی تبلیغات  برای ا

ً ایدئولوژی کرد. شعر مثل نقاشی و مجسمه سازی و موسیقی، صرف هنر است، خودش هدف است،    ا

 [.وسیله نیست 

. 

 !مدح ستمگران انسانی نیست  بنابران درتفکرمن: شعر 
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