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 2۰1۹.۰۸.1۵              سیدهاشم سدید
 

 را از نوشته های آقای نگارگر خوشم می آید؟چ
 

و ، به مطالعه تعداد بی شماری از عالقمنداننوشته های آقای نگارگر را به گمان من، و آنطوری که پیداست، 
بیجا، آقای نگارگر و  یبا شور و شوق تمام می خوانند. بدون اغراق و توصیف، دوستداران ادب و ادبیات و زبان

 نگارندۀ این سطور! در آن میان یکی همـ  نوشته های ایشان دوستداران بی شماری دارند
 ویا زیاده روی ، ی برای مبالغه و افراطئجا ، آنگونه که من برداشت نموده ام،برای چه؟ چون در نوشته های شان

 ،مان حدی است، که هستهدر آنهم به ندرت، ،هم دیده شود توصیف یا نکوهشیوجود ندارد؛ اگر  ،بیموردمدح و ذم 
 فخر فروشی و الف و گزاف " قمپز" نویسی، یاترک ها بدون حب و بغض و به اصطالح ؛ دارد واقعیتو وجود و 

 ه؛ با فروتنی باور نکردنی در دنیای رسان...کته، کته و و ناهموار و نامفهوم و کلمات دور از فهم و بالیدن به خود و
 های افغانی!

ر هر چه بیشتو قابل فهم است، که  گی به حد اعالء گیرا، ملیح، ظریفساد درحینشان  و تکلمزبان، یا طرز کالم 
سکوت شان هم یک عالم  آنجا که سکوت می کنند،و بیان ایشان می شوید.  مسحور و مجذوب، بیشتر دان درآویزیدب

 .سخن دارد
 که می هستند،فلسفی ـ انسانی ـ عرفانی ای اجتماعی ـ سیاسی ـ  میپیاو مصداق همان  ،حکایت های شان به مورد

ائی و زیبافتادگی و ؛ اما با چه نندبرساخواننده به گوش  نتخاب،ادر  خواننده نسانیبا احترام به آزادی و حق اخواهند 
  !گیرائی ای

نوشته های شان همان چیزی که متن نوشته های شان به آن احتیاج دارد؛ و متن همان زبانی ست، که  شانادبی زبان 
  ند.می گیربیان گفته های شان به کار  برایتنها همان زبانی که ایشان  ـ شان ادبی زبان

ه های باالترین قل یبه نزدیکی ها ، باید گفت کهاوج آن رسانده اند، بدون تردید هگویم به هنر نویسندگی را، اگر ن
  رسانیده اند. ،هنر شعر پختگیتوأم با ظرافت ها و  ،یسندگینو

نوشته های شان برای همه هستند؛ هم برای آنانی که برای یکی ـ دو انسان یا یکی دو گروه و جماعت نمی نویسند. 
که  هم برای منی ؛برای همه لذت بخش هستند ؛.و.. یا کم سوادترند ند،سواد بیشتر دارند و هم برای آنانی که کم سواد

  نازل هستند. گ، هم برای کسانی که دارای فرهنگ عالی و یا فرهنهستمدارای فرهنگ متوسط 
ی که انسان در نوشته های ایشان نسبت به سائر نوشته ها می بینید، مالیمت و نرمی ای ست که ایشان باالترین مزیت

 در زبان به کار می گیرند. 
و دوری هر نوشته و هر سخنی و هر مکانی، انسان و انسانیت و رواداری و تسامح درون مایۀ نوشته های شان، در 

سخنان شان از تحریم و تنازع  ،سخنیهر است. و در هر جا، هر مناسبت و از جنگ و تقبیح خشونت و جباریت 
و فاء ص لح وص؛ پیامی برای زیستن، برای و رد و بد ون بازخواست و سرکوفت و لجاجت و ستیزدفارغ هستند؛ ب

 اکیداً بدان ها نیاز داریم!افغان ها سخنانی که ما دوستی و گذشت و مدارا و تحمل یکدیگر، 
بودن و با  ،احتیاج دارند: درک همدیگر، پذیرش همدیگر نوشته ها و سخنانکه به همین  ،برای مردمی می نویسند

  برای همه.و اطمینان و تحمل هم زیستن و کار کردن برای ساختن یک جهان واحد و قابل زیستن 
نوشته هائی که هیچ وقت خواننده احتیاج به مراجعه به فرهنگ لغات نمی کند؛ چون در هیچ یک کلماتی را نمی یابد 

، عاری از الفاظ مهجور و صاف، ساده، اما شیرین و دلنشین؛ باشدی وجود داشته که در آن ها از قلمبه بافی نشان
خواننده همان چیزی را از و  د؛هستنقابل درک به سادگی اتی که ادبیزبان و ؛ ولمنامع متروک و عباراتی دشوار و

. نوشته هائی که از خواندن آن ها هر خواننده ای که ذوق پرورانیده استمی فهمد، که نویسنده آن را در ذهن  آن ها
  دارد!و ادبی اسی و انسانی ؛ البته به نسبتی که خواننده با نویسنده اشتراکات احسادبی دارد، کیف می کند

در میان ما، از جمله صاحب  آنگونه که هستند، که هیچ گاهی برای توجیه آن ها، و ناطق نوشته های ایشان چنان گویا
دوری دۀ پسندینوشته نشده اند؛ هر چند برخی از خصلت  ،یکی پی دیگر ،یئمعمول است، نوشته یا نوشته ها این قلم

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_h_naweshta_hi_negarger.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_h_naweshta_hi_negarger.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

م ک و بیجا منشاء می گیرند، که خود فضیلتی است از نظر اخالقی، انسانی و نویسندگیاز بحث بجا ایشان جستن 
 .نظیر

 عبی اطالو جهان  را من هیچگاه تعبیر به این نمی کنم که ایشان از زبان و ادب و ادبیات ایشانسادگی در بیان 
از  شان وافی و احاطۀ کافی ناختشبا ادبیات باال که حکایت از  ،زبان ادبی ایشان زبانی استهستند؛ بر خالف، 

مان حد ه، اگر نگویم به نهایت رسیده، با اطمینان می توانم بگویم در مکانی بسیار بسیار نزدیکی در و ادبیات زبان
 !در حد آفریدگار ـ این هم برای اینکه انسان بودن، یعنی کامل نبودن ، می کنندنهائی

 اند ههنری که در بسیاری از نویسندگان نامدار جهان، آنانی که توانستساده نویسی، همانگونه که نوشتم، هنر است. 
 .، وجود داردبه دلیل ساده نویسی های شان، در کنار سائر هنر های نویسندگی خویش، برنده ای جایزۀ نوبل گردند

 که نویسنده در ذهن خود را در دنیائی ،دیا نخواه دبخواه ،که انسان ،چنان به قلب ها نفوذ می کنندنوشته های ایشان 
ورای آن کلمات و آن عبارات  از نویسنده وی را خود   دفکر می کن که انسان ،چنان گرم و گیرا د.دارد، احساس می کن

در  ها و از طریق همان نوشته از راه دور نویسنده را هم خود به دنیای خود می برد و و گرفتهآغوش  درت و جمال
و هر روز  ـ و هر روز ؛ نه یکبار و یک روز، که صد ها باروی وارد می گرددو با وی به دنیای  دآغوش می گیر

 .اشدب که صد ها سال حیات داشته باشند و قلم شان همیشه در حرکت ،و هر بار با این آرزو
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