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از سجده بر پای مرمرین
تا »راه« مرده شویی مرتدین

در شـرایطی کـه خـوکان بنیادگـرا وطن و مـردم ما را در پرتگاه نیسـتی قـرار داده 
و سـایر عوامـل امپریالیـزم امریـکا یـا اروپایـی از مجـددی و مولوی نبـی گرفته تا 
طرفداران متنوع ظاهرشـاه بسـان روباه هایی محیل و عشـوه گر با بی کفایت و بی وفا 
جلوه دادن یکدیگر مقابل اربابان خارجی شـان می خواهند از رقبای اخوانی درگیر، 
رسـوا و لعنت شـده بیشـترین سـهم را در دولت آینده بدسـت آرند؛ در شـرایطی که 
خلق ما در جهنم تلخ ترین ماتم های انسـانی می سـوزد ولی آن الشـخوران گوناگون 
بـا چشـم های از حدقـه برآمده تشـنه برای جلوس بر کرسـی های ریاسـت جمهوری 
و صـدارت و وزارت بی تابـی می کننـد؛ در شـرایطی کـه باندهـای خایـن بنیادگـرا 
تجـاوز بـه عصمت مـادران و خواهران و بـرادران نوجوان ما را در صـدر برنامه کار 
»جهـادی« خـود قرار داده اند، سـوالی کـه بالفاصله ذهن هر جسـتجوگر انقالبی و 
آزادیخواه را اشـغال می کند اینسـت که تشـکل ها یا عناصر ضدبنیادگـرا که عالوتا 
ادعـای ضـد امپریالیـزم و ضـد ارتجاعـی بـودن را دارنـد در اوضـاع کنونی چگونه 

می اندیشـند و چـه می کنند؟
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سـازمان مـا قبـال در نوشـته ای بـه ایـن موضـوع پرداخته اسـت. دریـن فرصت قصد 
نداریـم بازهم جواب سـوال را با نگاهی به نشـریات گروه هـای متذکره بدهیم، بلکه 
می خواهیـم بـه گروهی مشـخص اشـاره کنیم کـه اینروزها بـوی اعمـال به اصطالح 
رهبرش بسـیار باال گرفته و اگر دیگران هرچه زودتر حسـاب شـان را از حسـاب او 

جـدا نکننـد، طبعا کل آنـان زیر سـوال می روند.

بحـث برسـر نشـریه »راه« شـماره اول )جـوالی ۱۹۹۴( و فـاروق فارانـی گرداننده 
است. آن 

افتضاح نامـه هـای »نوبهـار« و شـماره اول »پیمـان« را کـه دیدیـم بـه آنهـا اعتنایی 
نکردیـم و منتظـر فعالیت هـای بعـدی آقای فارانـی ماندیم کـه اینک »راه« بدسـت 
مـا رسـید. آیینـه ی اصلـی بی غل و غـش شـاعر »فرهیختـه« و گریخته ی مـا که در 
آن اکت هـای قبلـی اندکـی چپ نمایانـه، سربسـته گویی و روشـنفکرفریبی را کنار 
گذاشـته و خـود را لـچ و لـق در آغـوش واصف باختـری و دیگر قوادان شـعر گوی 

روسـها و سـگان پرچمـی و خلقـی آنان به تماشـا گذارده اسـت.

اول بایـد دیـد کـه چـرا دریـن روزگار پرداختن به چیزهـا و موجوداتـی ازین قبیل 
است؟ الزم 

۱ -گرداننـده ی اینهـا فـاروق فارانـی با سـازمان ما بود. اکنون برماسـت نشـان دهیم 
کسـی کـه سـالح کبیـر مبارزاتی سـازمان رهایـی افغانسـتان را بـر زمین می نهـد، با 
هیـچ قیافه گیـری »دموکراتیـک«، بـا بازکـردن هیچ دکان »شـعر« و »ادبیـات«، با 
عرضـه ی هیچگونـه »نسـیم های تـازه« انـاث و ذکـور همـراه بـا سـرخی و ماتیـک 
بسـیار، بـا هیچگونـه »دانشـمند«، »پرمایـه« و »فرهیختـه« و... خوانـدن خـود از 
زبـان چنـد گـدی گگ، قادر نیسـت سـقوط پرشـرم خـود را از قله ی رفیع عشـق به 
توده هـای پابرهنـه و راه رهایـی شـان، به سراشـیب ارتداد، تسـلیم طلبی و یا خیانت، 
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انـکار و کتمـان کند.

۲ - اینان نیز خود را طرفدار دموکراسـی می  نامند. مبارزه برای دموکراسـی واقعی 
در افغانسـتان مبـارزه ای بـزرگ و انقالبـی اسـت. بـدون تردید تحقـق ابتدایی ترین 
ارزش هـای دموکراسـی در کشـورما طالـب بزرگتریـن قربانی هاسـت. انقالبیـون 
همانطـوری که ماهیت فاشیسـتی و ارتجاعی کسـانی را برمال می سـازند کـه خود را 
زیر ماسـک دموکراسـی می پوشـانند، باید از افشـای مرتدان و تسـلیم طلبان ناگهان 
»دموکراسـی خواه« شـده نیـز کـه مایه بدنامـی جنبش اصیـل دموکراسـی خواهانه 
انـد، غافـل نماننـد. بنابریـن فـاروق فارانـی و همـکاران کـه بـرای اعـاده ی حیثیـت 
کسـانی ماننـد واصـف باختری هـا و الیق ها و اسـداله حبیب  ها و ناظمی هـا و... کمر 
بسـته انـد، نیـز الزم اسـت بـه مثابه مرده شـوی های پسـت مرتـدان جنبـش انقالبی و 

نعش هـای »ادبـی« خـادی افشـا گردند.

۳ - فـاروق فارانـی دچـار آنقـدر قلـت سـواد و معرفـت نیسـت کـه با توجـه به آن 
بتـوان از بسـیاری هرزه گویی هایـش گذشـت. او صاحـب تجربه سیاسـی بـوده، بین 
اغلب روشـنفکران شـناخته شـده اسـت و از همه بارزتر شـاعر و نویسـنده به شـمار 
مـی رود کـه اگر با سیاسـت نشـد بـا کالم ولـو زرد و میان تهی اش، خواهد توانسـت 
روشـنفکرانی سـاده را اغـوا کنـد. بنابریـن از وظایـف انقالبیون اسـت کـه نقاب از 
چهـره او و امثالش برگرفته و سرشـت واقعی آنان را برمال سـازند. فـاروق فارانی ها 
بایـد بمثابـه دریوزگانـی نمایانده شـوند کـه از فرط دنائـت، با پرچمیان غیررسـمی 
چـون واصـف باختری ها هم پیمان می شـود تـا در اوج بیداد بیماننـد نوکران مذهبی 
امپریالیـزم و ارتجـاع جهانی در افغانسـتان ماتم سـرا شـده ی ما با »بررسـی دوره های 

شـعر و شـگوفایی« شـعر، باقیمانده ی وجدان و شـرف شـانرا به اخوان بفروشـد.

۴ - و باالخـره، فاروق فارانی ها متاسـفانه مهر »شـعله جاویـد« را بر جبین دارند که 
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لیکـن حـاال شمشـیر آن جریـان رزمنـده را دور انداختـه اند پس قبل از آنکه دشـمن 
طعنه ی تسـلیم و رام شـدن آنان را بدهد، برماسـت تا ارزش آنان را، بمثابه کرمک ها 
و خـس و خاشـاک جنبـش چـپ تثبیـت و هرگونـه تعلق شـان را به جریـان مذکور 
منتفـی اعـالم کنیـم. چیزیکه خـود آنان هـم جهت هر چـه زودتر، بهتـر و مصون تر 
جـا گرفتـن در دامـن دشـمن خواسـتارش اند. حـاال که فـاروق فارانی آگاهانـه و به 
عنـوان آرزوی دوران پیـری، »راه« غوطـه زدن در لجـن ارتجـاع را برگزیـده فقـط 

شایسـته لگـدی اسـت که تا فـرق در آن فـرو رفته و پایـان یابد.

اکنـون ببینیـم وی که در »نوبهار« بیهوده کوشـید تا با گفتن شـعری عاشـقانه برای 
زنـی شـوهردار، صحبـت از تاریخچـه آالت موسـیقی، وزانـدن »نسـیم«های تازه و 
»قتقتک«دادن هـای پی در پی، ملتی زیر سـاطور را به خنـده وادارد، در جدیدترین 

چرخـش چه عرضـه می کند؟

پهلوان ما با نام و نشـان »سـازمان رهایی« مقاومت چندین ساله در پلچرخی و تجربه 
کار سیاسـی و شـاعری، در همـان اولیـن صفحات مجلـه درون پوده و پنبـه ای اش را 

آفتابی می سـازد.

او کـه در »نوبهـار« بـه سـراغ قلـم و حنجـره فروخته هـای بی مسـلکی چـون داوود 
فارانی هـا رفتـه بـود، در »راه« قدمـی فراتـر نهـاده، شـرمک و حجـب روشـنفکر 
فریبش را کنار گذارده و یکراسـت به پابوسـی واصف باختری شـتافته اسـت. او را 
بعنوان »اسـتاد«، »شـاعر بزرگ کشـور«، »سـرآمد شعر معاصر«، »شـاعر بلندپایه 
کشـور«، »در سـطح بـاال یگانـه شـاعر کشـور«، »نقـاد و محقق برجسـته کشـور«، 
»یکـی از افتخـارات فرهنـگ و ادبیـات کشـور مـا«، و... می سـتاید و در کابلـی 
کـه صـدای ریختـن خـون و اسـتخوان هایش غوغـا دارد، از آن »اسـتاد« وقیح تر از 
خـودش می خواهـد تـا »در رابطه ادبیـات معاصر افغانسـتان و بخصـوص در عرصه 
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شـعر لطـف بکنند« تا شـاگرد بتواند برای گرمـی پایوازی های پس از عروسـیش در 
آلمـان، »هدیه«ای داشـته باشـد. واقعـا برای یک دلقـک بی وجدان چـه هدیه ای از 
کابـل و افغانسـتان شـهید باالتـر از مصاحبـه ای ویدیویی بـا یک دالل ادبی مسـتعد، 
کارکشـته و سـربزیر متجاوزان روسـی و سـگ های پرچمی و خلقی شـان می تواند 

وجود داشـته باشـد؟

خواننده ی بیخبر از ماهیت فاروق »فرهیخته«۱ مسـلما انتظار خواهد داشـت که وی 
الاقـل پـس از آنکـه واصـف را هیجان زده و بنده وار به آسـمان ها می برد از »شـاعر 
بلندپایـه« بپرسـد کـه مثـال: آقـای واصف چطور شـد که شـما پـس از بازگشـت از 
امریـکا۲ از جریـان شـعله جاویـد بریدیـد و بعد در خدمـت روس ها و میهنفروشـان 

۱- فرهیختـه یـا هرچیـز ازیـن قمـاش را که پهلـوی نام فـاروق خواهیـم آورد همه صفاتی اسـت کـه او در صفحات 
»نوبهـار« یـا »راه« بخـود عنایت کرده اسـت.

۲- آقـای واصـف پس از سـفر بـه امریکا، یکباره قلب ماهیت داد و بـا دیدن دالر و زرق و بـرق خون آلود امپریالیزم 
امریکا، به مارکسـیزم و ایده ال های انقالبیش پشـت کرد و بعدتر دسـت آموز روسـها و پرچمیان گردید.

امـا والدیمیر مایاکوفسـکی شـاعر بـزرگ روسـی در ۱۹۲۵ از امریکا دیدن کـرد که حاصل آن سـفرنامه ای بود بنام 
»مـن امریـکا را کشـف می کنـم«. او بـا تعمق نسـبت به ماهیـت پدیده های اجتماعی، شـیوه زندگی تیپـک امریکایی 
را که تا امروز معتبر اسـت ترسـیم نمود: پول پرسـتی، قدرت متعال دالر، فزونی جرم و جنایت، پیشـرفت غیرانسـانی 
تکنولـوژی. او در جایـی از کتابـش می نویسـد: می توان در مورد امریکا چیزهایی رایجی را تکرار کرد نظیر: کشـور 

دالر، شـغال های امپریالیزم و غیره. اما این فقط گوشـه ی کوچکی از تصویر بسـیار گسـترده تر امریکاسـت.

دالر خداسـت، دالر پدر اسـت، دالر روح مقدس اسـت. برخورد امریکایی به دالر شـاعرانه اسـت. امریکایی می داند 
کـه دالـر یگانـه قـدرت در کشـور بـورژوازی ۱۱۰ میلیونی اوسـت. مـن مطمینم که عـالوه بر خاصیت هـای پول که 
بـر همـگان معلـوم اسـت، امریکایـی از دیدگاه زیبایی شناسـانه هم از رنگ سـبز دالر لـذت می برد و آنرا همسـان بهار 
می دانـد. و تصویـر لینکلـن بـر دالـر و تـالش فـراوان او بـرای جهانی کـردن آن، دالـر را بمثابه بهتریـن و جلیل ترین 

صفحـه ای درمـی آورد که مـورد مطالعه جوانـان می تواند قـرار بگیرد.
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پرچمـی و خلقـی درآمده برای شـان شـعر سـاختید و سـخنگوی هیات های مختلف 
رژیـم پوشـالی را در کشـورهای خـارج بعهده گرفتیـد؟ اکنون چطور آیـا امکانات 
کنـار آمـدن با اخوان را هـم در خود می بینید؟ آیا چاپ شـعرهای تان در »هفته نامه 
کابـل« را می تـوان آغـاز علنـی دوره فعالیت های جهـادی تان نامید؟ سـال هایی که 
مـن شـاهد زنـده بگور کـردن هـزاران انقالبـی و شـاعر و هنرمنـد در پولیگون های 
پلچرخـی بـودم، شـما معموال کتاب شـعر چاپ می کردید یا در مسـکو و شـهرهای 
دیگـر شـوروی بـرای اراکیـن حزبـی و دولتی بـه میمنـت و »افتخار دوسـتی افغان 
شـوروی« سـخنرانی داشـتید؟ از نظر شـما از تره کی تا نجیب کدامیک در شـکنجه 
و کشـتن شـعله ای ها و دیگـر آزادیخواهـان بیشـتر کاردان و موفق بود؟ شـما زمانی 
در وصـف قـدوم ظاهرشـاه در بلـخ چکامه ای گفته بودیـد، آیا برای رهبران کشـور 
پـس از ثـور ۵۷ هـم اینـکار را ادامـه دادیـد؟ اگـر نـه، چـرا؟ شـما کـه مـورد لطف 
رژیـم بـوده و بـه مقامـات مهمـی رسـانیده شـدید چرا بـرای آنـان شـعر نگفتید که 
البتـه می شـد برادرت داوود فارانـی با آن صدا و ادای کم نظیرش آنهـا را از رادیو و 
تلویزیـون دکلمـه کند؟ یـا اینکه چنین قصایدی داریـد و ما آن را ندیـده ایم و؟...

البتـه اینگونـه سـوال ها را می شـد بـا آن نیـت مطـرح کنـد که »نقـاد برجسـته« هم 
پاسـخ هایی دروغ بخاطـر توجیـه تمـام تسـلیم طلبی های ۱۵سـاله اش ارائـه دارد.

یـک امریکایـی نخواهد گفـت: »امروز خوش )یا ناخوش( بنظر میخـوری.« او خواهد گفت: »امروز دوسـنت بنظر 
میآیـی« یـا »امروز مثـل یک میلیون دالر بنظـر می آیی«.

... در امریـکا چگونگـی دسـت یافتـن بـه میلیون هـا دالـر اهمیـت نـدارد. همه چیـز کسـب و معامله )بزنس( اسـت و 
کسـب چیـزی اسـت کـه دالرسـاز باشـد. درآمـد ناشـی از فروش خوب شـعر یـک بزنس اسـت و همینطـور ارتکاب 

سـرقت اگر گیـر نیفتی.

واقعا چه تفاوت عظیمی است بین یک شاعر بزرگ انقالبی و یک شاعر سست عنصر تسلیم طلب!
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ولـی نـه. فاروق که چند سـال محدودیسـت ننـگ بریـدن آخرین رشـته هایش را از 
جنبـش انقالبـی پذیرفتـه، نبایـد، نمی توانـد و نمی خواهـد ولو بـا نیت فـوق، مرتد 
پیشکسـوت تر از خـود را بـا طـرح یکچنان سـواالتی احتمـاال دچار مخمصه سـازد.

آری، باآنکه برای ناآشـنایان به آقای ف.ف. چندان باورنکردنی نیست ولی واقعیت 
تلـخ و نفرت انگیـز در برابـر ماسـت: خلقی غریق خونش هسـت اما مرغابـی ای بنام 
فـاروق را ایـن خونابـه ی گـرم تا بند پا اسـت که اینسـو و آنسـو به نـاز می خرامد و 
مسـئله ی اصلـی ملـت و میهنـی را که زیر سـلطه ی سـتوران جهـادی امپریالیزم جان 

می کنـد فقط در شـعر و شـاعری سـال های اخیـر می بیند:

»اسـتاد... شـما نظر تانرا درباره شـعر بگویید. اصال شـعر چه قسـم یک چیز اسـت و 
بازتاب آن در شـعر معاصر و شـعر نو یا شـعر امروز... افغانسـتان چگونه شـروع شده 

و بحث روی پانزده شـانزده سـال اخیر.«!!

و آنـگاه در »سـطح بـاال یگانـه شـاعر کشـور« کـه میـدان داری محفـل بـه میزبانـی 
فرزانـه جـان و فـاروق جـان را بـه عهـده می گیـرد، شـمع می شـود و میزبانـان و 
»جمعـی از عالقمنـدان شـعر و ادبیـات« پروانـه، وضعیـت چنـان اسـت که صحبت 
»افتخـار ادبیـات و فرهنـگ کشـور« همه را در خلسـه فرو بـرده طوریکه هیچکس 
بـه هیـچ اکـت جهادی، به هیچ طفره روی از اشـاره به جنبه سیاسـی مسـایل و به هیچ 

خنثی گویـی رندانـه ی نکبت انگیـز سـخنران توجهـی نمی کنـد.

در مجلـس بی عـار و شـرف مرتـدان کـه خـود را متولیـان بالمنـازع شـعر و ادب 
افغانسـتان شغالی شـده می پندارند، از هرچه سـخن مـی رود به غیـر از کودتای هفت 
ثـور، اشـغال کشـور، ادامـه ی حکومت پوشـالی و باالخره سـیاهروز ۸ ثـور و تاثیر 
همـه اینهـا بـر شـعر و شـاعری. طبعـا اگر غیر ازیـن بود حاضـران در محفـل را چند 
نمک خوار سـفله ی پوشـالیان تشـکیل نمـی داد، بر هرچـه انجمن و منجملـه »انجمن 
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نویسـندگان« دوران حکومت های پوشـالی بود، منحیث نهاد های زرد و میهنفروش 
مهـر باطله می خـورد و گرداننـدگان و اعضای آنها هم بمثابه نوکـران بیمقداری که 

قریحـه و کرامـت شـان را سـودا کرده انـد، ارزیابی می شـدند.

همچنیـن دریـن عالـم بی عـار و شـرف از هرکـی سـخن مـی رود حتـی از شـاعرانی 
جالد نظیر سـلیمان الیق، اسـداله حبیب، بارق شـفیعی و امثالهم به غیر از شـاعران و 
هنرمنـدان شـهید مـا زیرا که اگـر نام رسـتاخیزها و حیدر لهیب ها و داوود سـرمد ها 
و... بـه میـان می آمـد تنهـا دلیـل زنده و آسـوده مانـدن واصف هـا، رویین ها، لطیف 
ناظمی هـا و... کـه همانا سـازش با روسـها، پرچمی ها و خلقی ها بود، مطرح می شـد. 
نام و خاطره آن روشـنفکران انقالبی که مرگ را پذیرفتند اما در مقابل اشـغالگران 
روسـی و پـادوان شـان سـرفرود نیاوردنـد، توابانـی ماننـد واصف هـا، رویین هـا و 
مضطـرب هـا را غـرق در خجلـت و وحشـت بی پایـان خواهـد سـاخت. خـون آنان 
همانطـوری کـه راه اساسـی انقـالب را در کشـور مـا ترسـیم کـرده، بر فراز سـمت 
شـعر و شـاعری نیز مشـعلی را برافروخته که نشـان می دهد شـعر در کشـور ما فقط 
و فقـط بـه اعتبـار درونمایـه ی هنرمندانه ی تـوده ای ضد امپریالیسـتی، ضـد خاینان 
پرچمـی و خلقـی و ضـد دژخیمـان بنیادگـرا می تواند ارزنـده و الهام بخـش مبارزان 
بـه حسـاب رود و بـاز بـر پایه ی همین مالک اسـت که شـاعر یا در صف مـردم قرار 
می گیـرد یـا در صـف دشـمنان مردم این مشـعل را دسـت پسـت هیچ تسـلیم طلبی با 
هیـچ مسـلمان نمایی و هیـچ تقلید میمـون وار از نشـریات ادبی ارتجاعـی ایرانی قادر 
نیسـت برداشـته و چیـز دیگـری را جایگزینش نمایـد. ولو این دسـت، از آن »یگانه 
شـاعر در سـطح بـاال« و چوکره هـای »فرهیختـه«اش باشـد. ایـن دسـت را بـه یقین 

دسـت توانـای هنرمندان راهرو آن شـهیدان خواهد شکسـت.

بررسـی تاریخچه شـعر و شـاعری »اسـتاد« پشـت کرده را حتی اگر از دیدی صرفا 
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به اصطالح ادبی و بدون توجه به سیاسـت ارتجاعی که همچون خط سـیاهی از اول 
تـا آخـرش خودنمایی می کند، هم در نظر بگیریم آن را بشـدت سـاختگی، سـطحی 
و مبتـذل می یابیـم این اثباتگر آن حقیقت درخشـان اسـت که شـاعر یا نویسـنده ای 
ولـو از اعجوبه هـای عصـرش هـم بشـمار رود مادامیکـه از اندیشـه های مترقی برید، 
بـه پذیـرش اشـغالگران و مشـتی میهنفروش تن سـپرد، از واقعیاتی که ژرفـای روان 
خلق ما را میسـوزد چشـم برگردانـد و خالصه مادامیکه آثـارش دیگر آیینه زندگی 
و پیـکار اکثریـت محـروم نبـوده بلکه به خواسـت ها و هوس های جوانـی و یا پیری 
خودش تنزل یافت، سـرو شـخصیت و نیروی آفرینندگی او شـادابیش را باخته، از 
ریشـه کـرم خـورده و سـرانجام با شـتابی شـگفت به زمیـن می خـورد. در مصاحبه، 
ایـن پوسـیدگی و احتضـار شـاعر خودفروختـه بخوبـی هویداسـت. اشـاره بـه همه 
تاریخ بافی هـای ذهـن پریشـان وی نه میارزد و نه صحیح اسـت. تنها بـه عنوان کردن 

آنها اکتفـا می ورزیم:

واصـف باختـری از هر مرتجـع جهادی و غیرجهادی، از هر میهنفـروش و خادی ای 
کـه اسـم می بـرد گویـی می خواهد سـینه اش را چاک داده و ملتمسـانه قسـم بخورد 
کـه بـه همـه ی آنـان از صمیم دل احتـرام و محبـت دارد و خـود را خاک پـای آنان 

هـم نمی داند:

خلیل الـه خلیلی را بخاطر صرفا شـعرک بی ارزش »سـتاره روشـن و مهتـاب در پرتو 
فشـانی / شـب و عشـق و جوانـی / بچینـم گل برایـت و... «، اولیـن گام نهـاده در 
»اقالیـم نیمـا« معرفـی می کنـد. امـا از شـخصیت و دیدگاه سیاسـی ارتجاعـی آقای 
خلیلـی )کـه در اواخر عمر از همدسـتی با باند جنایتکار ربانـی هم ابا نکرد( کلمه ای 
برزبـان نمی رانـد و حتی یکی از شـرم آورترین بازتاب های موضـع ارتجاعی خلیلی 
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را کـه خـود نقـل می کنـد۳ به هیـچ گرفته و آنـرا صرفا ناشـی از عدم آگاهـی او از 
»شـهریار و تفکـر و احوالـش« وانمـود می سـازد. او تقـال می کنـد بـرای شـاعری 
دربـاری، بروکـرات و جمعیتی، تاجی الماس نشـان از »توجـه« وی صرفا به »نیما و 
راه و رسـم نیمـا« برسـرش نهـاده و بـه مردم مـا تقدیم کنـد. تا مگر ازیـاد ببریم که 
دسـت آن خلیلـی شـاعر در سـتمگری ای خونین بر خلـق بینوای ما در گذشـته و در 

امارتـگاه برهان الدیـن ربانی رنگین اسـت؟

و از این کثیفتر، برخورد به جهادی ای اسـت موسـم به یوسـف آیینه رییس صاحب 
کنونی »اتحادیه ژورنالیسـت ها«! مرتد ما شـعری بسـیار بی ارزشـتر از »شب و عشق 
و جوانـی«۴، یعنـی شـعر »پیـش آتش، یار مهـوش تارمیـزد« از آیینـه را نقل کرده 
و آنـرا بی شـرمانه »مثـل انفجـار یـک بـم بسـیار سـهمگین«! میخوانـد. اینجـا دیگر 
بیشـعوری »محقـق بـزرگ و یگانه« در کار نیسـت، گپ جای دیگر اسـت. واصف 
باختـری از طریق »بم بسـیار سـهمگین« سـاختن یوسـف آیینـه در واقع خواسـته به 
ایـن وسـیله بـه درگاه امـارت برهان الدیـن ربانی، سرسـاییده و اظهار نمایـد که بهتر 
و خالصانه تـر از آنچـه برای پوشـالیان پرچمی هـا و خلقی ها بود، حاضر اسـت برای 
دولـت اسـالمی برهان الدین ربانی جانفشـانی کند. ولی او نمیداند کـه از همان دمی 
که در برابر اسـتبداد داوود ی خط بینی کشـید و بعد طوق داللی روسـها و سگ های 
شـان را بـه گـردن انداخت، مال خورک شـده و اخـوان هم بهایی فوق العـاده برایش 
قایل نبوده و او و امثالش را صرفا منحیث سـرخی و سـفیده بر رخسـارش اسـتعمال 

می کنـد تـا طوری وانمود سـازد که گویا ضد روشـنفکر نیسـت!

۳- شـهریار شـعری در سـتایش جنـگ اسـتالینگراد سـروده بـود و خلیلـی او را محکـوم دانسـته بود که چـرا به یک 
مشـت ملحـد کـه در برابـر یک مشـت کافـر جنـگ کردند چنیـن ظفرنامه می نویسـد.

۴-  سطرهایی از اشعار درینجا و صفحات دیگر همه به نقل از مصاحبه است.
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اظهـار امتنـان هـای قویـا ادبـی »فخـر فرهنـگ کشـور« از میزبانـان )خانـم و آقای 
ف.ف.( یکـی از جالب تریـن بخش هـای مصاحبه اسـت. ولـی اوج این بده و بسـتان 
زمانـی اسـت کـه سـخنران، الالی میزبان یعنـی محمود فارانـی این »نظریـه پرداز« 
ظاهـرا متقاعـد اخـوان را شـاعری می تراشـد کـه یک دهه ی تمـام از سـال ۱۳۴۰ تا 
۱۳۵۰ همـه شـاعران دیگـر را تحت تاثیر داشـت و درین مدت فرمانـروای بالمنازع 

قلمرو شـعر بود!۵

الاقـل در سـه سـال آخـر و دو سـال بعد از دهه ی مذکور، شـعر شـعله ای بـود که در 
کشـور سـیطره داشـت و محمود فارانی بـرای هیچکدام از شـاعران انقالبـی آن ایام 
بشـمول واصـف منحیـث شـاعری درجه دوم هـم مطرح نبـود. هیچکدام از شـاعران 
انقالبـی آن ایـام بـه شـخصیت محمـود فارانـی بهایی قایـل نبودند چه رسـد به آنکه 
تحـت تاثیـر »شـعر« این رییـس صاحب انیس و متهم بـه دزدی و تجـاوز به یک زن 

مظلوم هندو باشـند.

ایـن بیانـات »شـاعر بـزرگ کشـور«، اگر از سـر نـان قـرض دادن هـا و تعارف های 
شـنیع نباشـد، پـس »حتمـاً حتمـاً« و»جـداً جـداً«6 جـز خوش طبعـی یعنـی همـان 
»قتقتـک« دادن بـه شـیوه آقـای ف.ف. چیـز دیگـری شـمرده نشـده و محـض 
عناصـری آنـرا جـدی خواهند گرفـت که در قلب سـرزمینی آلوده و قبرستان شـده 
بدسـت دژخیمـان بنیادگـرا، در برابر شـاعری بی ایمـان زانو می زنند تا او برای شـان 
از شـعر خیانت و تسـلیم، از شـعر ضد انقالبی مطلقا غیرسیاسـی و تطور و تکاملش 

۵- معلـوم نیسـت »نقـاد برجسـته« چطور نام داوود فارانی سـتاره ی مشعشـع دیگـر از همین تبـار را فراموش می کند 
کـه آقـای ف.ف شـماره اول »نوبهـار«ش را بـا تیر کردن از زیـر »رنگین کمان« او برکتی سـاخت.

6- تکیه کالم واصف در مصاحبه.
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در پانـزده سـال اخیـر سـخن گفته و آنـان را در ورای دنیـای واقعـی، در عوالمی پر 
از نشـاط و فرحتـی شـورآفرین و بـا لبخند مقابل قصابـان بنیادگرا، مسـتی داده و از 

خـود بیخود سـازد.

حاجـت بـه گفتـن نیسـت کـه »فخـر فرهنـگ و ادبیـات کشـور« رفقـا و امـرای 
جاسوسـش سـلیمان الیـق، بـارق شـفیعی، اسـداله حبیـب و... را از یـاد نمی بـرد.

و شـعر هـای »ای زهـره ای سـتاره زیبـای آسـمان« و »خوشـا بـه سـاغر آغـوش تو 
شـراب شـدن« آنان را با وفاداری یک نوکر نمک حالل، »حادثه«، »سـخت مورد 
احتـرام« و »فرامـوش ناشـدنی« نـام نهـاده و حتـی بـه خوانـدن شـعر اولی توسـط 

آوازخوانانـی هـم اشـاره میکند تا بیشـتر اهمیـت »حادثـه« را بنمایاند!

تـا اینجـا با در نظر داشـت ماهیت مرتـد ما زیاد تعجب نـدارد. بهرحال او با اسـتفاده 
از نخسـتین فرصـت پـس از تـار و مـار شـدن سـقوط رژیـم »سـابقه«۷ کـه خـود را 
یکبـاره بی پـدر و بی مـادر یافتـه، خواسـته نسـبت بـه یـاران پرچمی و خلقـی که او 
را مهربانانـه »رفیـق واصـف«، »اسـتاد واصـف«، »شـاعر شناخته شـده « و... صـدا 

می زدنـد، سـپاس و ادای دیـن مختصـری بعمل آورده باشـد.

امـا »اسـتاد« ماده رنـد آنـگاه موجـب حـد اعـالی نفـرت و بهت انسـان میشـود که 
ضمن اشـاره به سـلیمان الیق و بارق شـفیعی بمثابه دو »علمدار تجدد در یک مرحله 
خـاص از تاریـخ جامعه« و »شـاعر های بسـیار عمـده«، میگوید: »شـما می دانید که 
همـراه هیچکـدام ازینها )بارق و الیق( من هیچگونه تعلق سیاسـی ندارم و نداشـته ام 

و برعکـس تعارض سیاسـی بسـیار بوده و تعارض فکری بسـیار زیـاد بوده«!!

۷- »اسـتاد گرامـی« هـر کـدام از رژیم هـای تره کـی تـا نجیـب را مودبانـه »رژیم سـابقه« می نامد یعنی فقـط و فقط 
»سـابقه« و نـه هرگـز وطنفروش، پلیسـی، آدمکش و فاسـد که مـردم ما و جهانیـان می گویند!
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اینجاسـت که میبینیم چگونه دروغگویی و وقاحتی روسـپی وار سـرانجام بر مرتدی 
قیافه گیـر و محیـل چیـره شـده و شکسـته شـدن چندیـن بـاره ی وجدانـش را عیـان 

می سـازد.

کـدام »تعـارض سیاسـی و فکری بسـیار زیاد«؟ سـزای »تعارض سیاسـی و فکری« 
حتی بسـیار کم با سوسـیال امپریالیزم و رژیم وابسـته به آن اغلب اسـارت پلچرخی 
بـود و شـکنجه و مـرگ در پولیگون هـا. ده ها شـاعر و هنرمند انقالبـی و آزادیخواه 

بهـای آن »تعـارض« را با قبول ریخته شـدن خون شـریف شـان پرداختند.

امـا »تعـارض سیاسـی بسـیار زیـاد و تعـارض فکری بسـیار زیـاد« تو آقـای واصف 
برایت چه بدنبال داشـت؟ آیا سـفرهای خارج و سـخنرانی برای روسـها و مزدوران؛ 
گردانندگـی انجمـن نویسـندگان؛ تقرب و هـم پیک بودن با رفقـای عالیرتبه »رژیم 
سـابقه«؛ مشـاوریت ادبـی پوشـالیان؛ چاپ شـعر و کتـاب؛ تدریـس در کورس های 
ادبـی؛ راه انداختـن مجالـس طرب انگیـز شـعرخوانی و بحـث هـای ادبـی و خالصه 
خندیـدن و گریسـتن۸ بـا مخدومـان میهنفـروش و... همه بـه معنی داشـتن »تعارض 

بسـیار زیـاد« با روسـها و دست نشـاندگان شـان بود؟؟

آقـای واصـف باختـری، مـردم مـا می داننـد و حتـی فـاروق فارانـی ایـن لئیم تریـن 
مریـدت نیـز می دانـد کـه اگـر تـو صرف نظـر از پابنـدی بـه اعتقـادات قبلـی، 
صرفـا و صرفـا دارای یـک جـو غیـرت می بـودی و تمکین تمـام و کمـال در برابر 
بی حیثیت تریـن میهنفروشـان دنیـا را امـر غیرقابـل تحمل و خردکننده ی شـخصیت 
می دانسـتی و »تعارض«ت کوچکترین انعکاسـی می داشـت کافی بود که از جرگه 
ادبـا و غیرادبـای سـگان مسـکو رخصت شـوی. و اگر »تعارض سیاسـی بسـیار زیاد 

۸-  استاد واصف شعری دارد با نام »آنروز من هم گریستم« که گویا شکوائیه ایست از حفیظ اله امین.
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و تعـارض فکـری بسـیار زیاد« می بـود در آنصورت اگر کشـته نمی شـدی الاقل به 
انـدازه فـاروق -کـه امروز به روی همه جهـات پاک زندگیش چتلی می پاشـد - در 
کشـتارگاه پلچرخی بسـر می کردی و اگر پایدار میماندی از ورای کابوس موحش 
آن هیچ خاین پرچمی و خلقی شـاعر و غیرشـاعر را تا آخر عمرت، بمثابه »علمدار 
تجـدد« و »شـاعرهای بسـیار عمـده« قابـل بحـث نمی دیدی. آیـا زندگـی الیق ها و 
بارق  ها و حبیب ها با »شـعر« شـان مشـخص می شـود یا با سیاسـت شـان که آنان را 
در راس هـرم خیانـت بـه افغانسـتان و ملتش قرار داد؟ آیا »شـعر« خاینـان مذکور- 
هـر چنـد بفـرض زبـده و متعالـی - می تواند چهـره آنـان را پوشـانیده و کامال جدا 
از شـخصیت سیاسـی آنان ارزیابی گردد؟ آیا »شـعر« آنان برای سیاسـت شـان بود 

یـا برعکس؟

»اسـتاد« واصـف خواهـد گفت، چـون »تعارض« داشـتم به عضویـت حزب پرچم 
و خلـق نـه درآمـدم! نـه. بـا ایـن »اسـتدالل« هـم نمی شـود از مـرداب تسـلیم تبری 
جسـت. ایـن دشـمن بـود که تـو و امثالـت را به حـزب نپذیرفت نه برعکس دشـمن 
از نوکـران مختلـف غیرحزبـی یکـی را سـاالر فالن قـوم، دیگری را سـرکرده فالن 
مذهـب، ایـن یکی را نماینده فالن تشـکیالت »مسـتقل « آن یکـی را روزنامه نگار و 
نویسـنده ی »مسـتقل« و باالخـره ایمان باختـه ای را هم مثـال »از مهمترین چهره های 
شـعر و ادب امـروز« لقـب داده بر سـرچوب تبلیغاتش بلند می کرد تا منجمله سـایر 
اهـداف، بـرای »فراگیر« بـودن »پایگاه«ش سـند آورد. حزبی بـودن و نبودن هیچ 
مسـئله ای را حـل نمی  کنـد. مهـم اینسـت کـه شـما آقـای واصـف بـا شـرکایی مثل 
لطیـف ناظمی هـا، روئین هـا، سیاهسـنگ ها و پرتـو نادری هـا و... چاکـر، بلندگـو و 
آرایشـگر ادبـی و هنـری اشـغالگران و رژیم هـای دست نشـانده ی آنان بودیـد ازینها 
گذشـته کی می داند که شـما و شـرکا همه کارت حزب »پیشـتاز« را نیز در جیب 

داشتید؟
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بنظـر می رسـد کـه حتـی عنوان کـردن نـکات قابـل بحث ایـن مصاحبـه ی نیز گپ 
را بـه درازا می کشـد. پـس مـا )از قصـه ی عالقـه ی غیـر نورمال »شـاعر بـزرگ« به 
سـن و سـال افـراد، »مسـتغرق شـدن در سیاسـت و ادای دیـن در برابـر بت سـرخ«؛ 
جهادی نمایی هایـش بـا قسـم خوردن های غلیظ بـه اهلل و تعالی و انبیـای کرام؛ حرفی 
از گل نازکتر نزدن بروی شـاعر و نازکدلی آقای رویین؛ نقد نویسـی در افغانسـتان 
و جریـان یـک کارد کشـی، عقیـده بکـر و تکاندهنـده  ی ضیـا رفعت نام کـه »باید 
شـعر فارسـی تحـول کنـد« و کار هر کول مانند »سـخت در جسـتجو بـودن وی در 
فضـای غزل هایـش«؛ »جمـع و جـور کـردن« و سـایر نصایـح بـه یک »پزشـک«۹ 
موسـوم به صبور سیاهسـنگ، »بینش های بسـیار عجیب و بسـیار اعجاب آور و بسیار 
قابـل تحسـین« عظیم هراتـی نام؛ وقس علیهذا( میگذریم. لیکن بخاطر داشـته باشـیم 

کـه »اسـتاد« در جایی از سـخنرانی گاه بسـیار بی ربطـش می فرماید:

»مـن در مـورد خود هیـچ چیزی برای گفتن ندارم... مـن هیچگونه تعارف نمی کنم. 
بـه چـه سـوگند یـاد کنم که شـما باور کنیـد که من جـداً جـداً خـود را نیازمند این 

احسـاس می دانم که انتقاد شـوم«!

ولـی »شـاعر بلندپایه« این حرف سـوگند کاذب را در مکانی بـر دهان می آورد که 
مطمئـن اسـت در آنجـا در محضرش هیچ مرد و زن شـرافتمندی وجود نـدارد که از 
گلویـش گرفتـه و بگویـد: »چـرا آقـا واصف باختـری، شـما اتفاقا بایـد حرف  های 
زیـادی برای گفتن داشـته باشـید، ۱۵ سـال همراهی و همکاری بـا روس ها و خاینان 
پرچمـی و خلقـی را کـه مـردم بـر شـما نمی بخشـند بـا چـه شـعبده بـازی لفظـی و 
»ادبی« توجیه خواهید کرد؟ بهر حال داغ سـیاه پانزده سـاله بر پیشـانی شـما کافی 

۹- »اسـتاد« واصـف هماننـد همتایـش لطیف پدرام مشـهور، آنچنان واله و مـرده ی بکار گرفتن کلمات ایرانی اسـت 
کـه بجـای طبیـب یا داکتر خـود ما، بر زبـان توانای شـان فقط »پزشـک« می تواند جاری شـود.
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اسـت؛ کـم از کـم حاال اگـر از هیچ چیز دیگر حیـا نمی کنید از خون شـهیدان کابل 
حیـا کنیـد؛ از تجـاوز خـوکان بنیادگرا بر مادران هفتاد سـاله بشـرمید؛ زمـان، زمان 
افاده فروشـی در باب تاریخ شـعر و ارزیابی شـعرهای الیق و اسـد اله حبیب و خاینان 
دیگـر نیسـت؛ اگـر چیـزی گفته نمیتوانید که بسـان خنجری مسـتقیما بـر حنجره ی 
گلبدیـن و ربانـی و شـرکا بنشـیند، الاقل نظاره گر بوده و سـکوت کنیـد؛ درحالیکه 
خانـه همسـایه تان بـا راکت به هوا می پرد و جانوران وحشـی به نامـوس زن و دختر 
و پسـر نوجوانـش دسـت می برند، بـراه انداختن یا شـرکت در یکچنیـن بزم ها نامی 

جـز رذالـت و خیانت ندارد. آخ ای »اسـتاد برجسـته و یگانـه« ننگت باد!

ولـی آیـا درسـت اسـت که بـا انگشـت گذاشـتن روی مصاحبه سـایر مطالـب مجله 
»راه« مشـخصا نویسـندگان آنهـا را افشـا کرد؟

خیـر این درسـت نیسـت. بـا توجه به اینکه فـاروق فارانـی آنهمه القاب را در پشـت 
نـام مرشـدش می بنـدد۱۰ و خـود مرشـد بـا اسـتفاده از کانال خـداداد فـاروق فارانی 
می خواهـد بـا مشـتی از جراثیـم خطرنـاک ارتجاعیش بـر بالین خلق در خـون تپیده 
و تـن پـاره پـاره و سـوخته ی شـعر و هنـر ایـن خلق حضـور یابـد، اگر حق داشـتیم 
بـه آن مصاحبـه بپردازیـم، در مـورد اما داکتـر رنگین دادفرسـپنتا ها کـه در دوران 
قوله کشـی هایش برضد سـازمان رهایی، هواداران سـازمان او را به درسـتی »احسـان 
طبـری خلمـوک وطنـی« نامیده بودنـد، مجاز نیسـتیم و مجال آنهم نیسـت که خود 
را مصـروف سـازیم. اصـال بایـد کسـی را افشـا و از گـوش و بینی آویـزان کرد که 
چـرا پـس از »نوبهـار« بازهـم نـه اینکـه شـرم نکـرده بلکـه آسـتین ها را بـر زده تـا 
مرده هایـی بی آبـرو نظیـر واصف باختری ها را بـا یاران پرچمیش شستشـو داده و به 

۱۰- آیـا اعطـای القـاب مذکـور از سـوی یک مرتد درجه دو به مرتدی درجه یک و باد کردن کلمه »اسـتاد« برسـر 
یکدیگر، مراسـم دسـتاربندی یا رتبه جنرالی و سـترجنرالی دادن خاینان جهادی را تداعی نمی کند؟
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اعـاده حیثیـت از رنگین هـا و دیگر کرمـداران ضد سـازمان رهایی برخیـزد آنهم به 
شـیوه ی مجلس آرایی شـعری بـا نواله خوران ملـوث و خپک وطنفروشـان پرچمی.

مکـث روی نشـریه ای لبریـز از نمک پاشـی بـر جراحـات مردمـی در دوزخ اخوان، 
مشـکل و مالل آور اسـت بخصوص که با هنرپیشـه بازاری بالهوسـی مواجه هسـتیم 
کـه ابتذالـش مـرز نمی شناسـد؛ خـود را »عزیـز میهـن«، »خروشـنده ی شورشـگر 
کوهسـتان سـوخته ی میهن«، »دانشـمند« و... گفته و واصف نامه اش را »برگ سبز 

درویشـی« تقدیم شـده بـه »جامعـه افغانی« می نامـد و...

ولـی بنابـر دالیلـی کـه اول آوردیم الزم اسـت مچ آقای ف.ف و دیگر یلتسـین های 
»فرهنگـی« وطنـی را با تولیـدات نیمه پورنوگرافیک آنـان باز کرد.

گویـی پوقانـه ی »راه« از همـان بـه اصطـالح سـرمقاله اش بـرای ترکیدن پف شـده 
اسـت. سـرمقاله اینطور ارشـاد می کند جمله اول: »بیراهه رفتن، درد اساسـی جامعه 

ما شـده است«!

فقـط چشـم امپریالیسـت ها و عمال مذهبی و غیرمذهبی و روشـنفکر آنـان جامعه ای 
را اینچنین می بیند. هر جامعه بشـمول افغانسـتان در مقطع معینی از تکامل تاریخیش 
توسـط طبقـه یـا طبقـات معینی در مسـیر مشـخصی قـرار می گیرد که ممکن اسـت 
»بیراهه« باشـد یا شـاهراه. مهم اینسـت که کـدام نیرو نماینده کـدام طبقات قدرت 
را در دسـت دارد. راه بـرای آنانیکـه قـدرت را گرفتـه انـد هرگـز »بیراهـه« نبـوده 
و هیـچ دردی هـم ازیـن ناحیـه احسـاس نمی کننـد. در کشـورما از دیـد نیروهـای 
سیاسـی مترقـی، بانـد هـای اخـوان در »بیراهه« ی پـر خیانتـی روان اند کـه دردش 
را تنهـا رنجبـران میهـن ما می کشـند نـه همـه ی »جامعه«، نـه بنیادگرایان و نه سـایر 
مرتجعـان و وابسـتگان بـه امپریالیـزم. درد خلـق ما با »درد« دشـمنانش و بـا »درد« 
روشـنفکران سـرکاری و سازشـکار یکـی نیسـت. »درد« ملـت مـا با برچیده شـدن 
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طومـار بنیادگرایـان و صاحبـان آنـان آرام می گیـرد و »درد« بنیادگرایـان با تحکیم 
و تـداوم هرچـه بیشـتر پایه هـای خونیـن قـدرت شـان تنهـا شـاعری کـه زور هردم 
خیالی و ارتداد بر مشـاعرش چنگ انداخته باشـد هردو »درد« را یکی کرده »درد 
جامعـه« می نامد. بـرای او »درد «خودش و ببرک کارمل، گلبدین، دوسـتم، ربانی، 
مجـددی، مولوی نبـی، ظاهرشـاه، واصـف، مضطرب، ناظمـی و .. بـا درد ۹۰٪ مردم 
محـروم مـا هیـچ فرقی نـدارد و همه عبارتسـت از »درد جامعه« که بایـد برای عالج 

آن شـعر سکسـی و غیر سیاسـی سرود!

جملـه دوم: »بعـد از هفـت ثـور پنجـا و هفـت و اسـتحاله آن به هشـت ثـور هفتاد و 
یـک، جامعـه ما راه خود را گم کرده اسـت در میدان سیاسـت، فرهنـگ و زندگی، 

کشـور به سـوی سرنوشـت نامعلومی می تـازد.«!

بنظـر می رسـد »فرهیخته« بهشـت گمشـده اش را در دوران پیش از کودتـای ۷ ثور 
می جویـد یعنـی در عهد اسـتبداد مخوف هاشـم خانـی و داوودخانی، یعنـی دورانی 
کـه »جامعـه مـا ره خود را گـم« نه کرده بـود و در میدان های »سیاسـت فرهنگ و 
زندگی« یکراسـت به »سـوی سرنوشـت معلوم« والبد پرخیر و برکت و شکوفایی 

می تاخت!

شـاعر بیچاره ی براسـتی »شـوریده حال« و شـوریده فکر که بخواهد برای پرمسـما 
و پر معنـی نشـان دادن نـام مجلـه، کلمـه مظلـوم »راه« را در یک پراگـراف بیش از 

هشـت بار اینسـو و آنسـو بکشـد، طبیعتا دچار چتی گویی می شـود.

»گـم کردن راه«، »راه جامعه«، »سرنوشـت نامعلـوم« این عام گویی های بورژوایی 
و جهـادی یعنـی چـه و چـه چیـزی را حـل می کنـد؟ واقعیـت اینسـت کـه چنانچـه 
گفتیـم هیچکـس راهـش را گم نکـرده. اخـوان به راهـش مـی رود، حواریون محمد 
ظاهرشـاه بـه راه شـان خـوب واردنـد و انقالبیـون هم آگاهند کـه چه راهـی را باید 
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طـی کننـد ولی تنها مشـتی روشـنفکر جبون فـراری کـه تکامل جهان و بشـریت را 
در گـرو چگونگـی تکامل شـعر می بینند، شـاید کمـی راه گم کرده باشـند چرا که 
پـس از پشـت کـردن بـه راه انقالبـی هنـوز نتوانسـته انـد تصمیـم بگیرند به آسـتان 
کـی بوسـه زننـد، بـه آسـتان اخـوان، ارتجـاع مذهبـی غیراخوانـی یا دیگـر محافل 
وابسـته بـه قدرت هـای امپریالیسـتی. اگـر از یکسـو روشـنفکران انقالبی به اشـکال 
و سـطوح گوناگـون بـه کار بیـن توده ها مشـغول انـد تا بـرای شـدیدترین نبردهای 
طبقاتـی بـا بنیادگرایـان نیـرو جمعـاوری کننـد، از سـویی هم روشـنفکران بـا »دل 
نازکتـر از گل«۱۱ روشـنفکرانی کـه شـعر برای شـان نه بمثابـه تیغ جوهـردار پیکار 
آشـتی ناپذیر بـا دشـمن کـه بمثابـه مخـدر و چـرس و هرویین مطرح اسـت، »شـعر 
پارتی«هـای آنچنانـی با شـرکت شـاعران خودفروختـه و دیگر قلمزنـان مطبوعات 
پوشـالی برپـا می دارنـد تـا نیروی عظیمـی! گـرد آورده و... و در محراب »سـپید و 
مرمرین عشـق«های شـان ذبح نمایند و درعینحال به باندهای اخوانی چشـمک زنند 

کـه از دام و دانـه ی جهـادی آنهـا زیاد روگردان نیسـتند.

لـذا هـردو گـروه از روشـنفکران راه شـان را نیـک بلدنـد زیـرا منافـع و تمایـالت 
طبقاتـی نگذاشـته و نمی گذارنـد هیـچ فرد یـا گروهی راهـش را گم کنـد. ولی لُب 
مطلـب اینسـت کـه به کـدام راه باید رفـت، راه رهایـی توده ها یا راه خنجـر زدن از 

پشـت به آنـان و تن سـپردن بـه امپریالیـزم و ارتجاع.

جمله سـوم: »فقط اینجا و آنجا کورسـوی از روشـنایی، راه هایی را نشـانی می کند 
و بعـد بازهـم تاریکی و بازهم بن بسـت.«

در این قسـمت درسـت فهمیده نمی شود منظور از »کورسـوی از روشنایی« چیست 

۱۱-  از کلمات واصف در مصاحبه.
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فـرار فـاروق از کابـل بـه دهلـی و از آنجـا بـه آلمان عزیـز که همچون خورشـیدی 
جهانتـاب بایـد راه را »نشـانی« می کـرد ولی مثلیکه مشـکالتی تکنیکـی کار را بهم 
زد؟ انتشـار »نوبهار« هم که عالوه بر سیاسـت، شعر سکسـی دارد، در مورد بکاربرد 
گل پخسـه ای بعـد از تجزیـه و ترکیب البراتـواری آن رهنمودهای مفیـد می دهد و 
بـا قتقتک هـای مشـهورش نیاز حیاتـی خواننده را بـه »نمک زندگـی« بکلی مرفوع 
مـی دارد؟ یـا شـاید مقصـود اقدامات کمیسـون های آقـای مولوی حقانـی و آصف 
محسـنی و غیـره »قیادی«هـا باشـد که بـه نتیجه مطلوب یعنی »نشـانی کـردن« راه 
صلحـی دایمـی بین تنظیم هـا و رهبران ارجمند جهـادی نمی انجامد و شـاعر کم طالع 

را در برابـر »بازهـم تاریکـی« »و بازهم بن بسـت« قـرار می دهد؟

جملـه چهـارم: » اکنـون راهیابـی و راه بری اسـت که چون سـتاره ره نمای گمشـده، 
دیـاری را به انتظار نشـانده اسـت«!

چقـدر بایـد تکـرار کـرد. باندهـای بنیادگـرا با تمـام توان بـر روی یکدیگـر پریده 
و مـردم بـی پنـاه مـا در تقاطـع آتـش خاینانه ی آنـان جانسـوزترین دردهای بشـری 
را متحمـل می شـوند. ازینـرو یگانـه راه نجـات همانا توفـان مسـلحانه ی انقالبی علیه 
ضـد انقـالب مسـلح بنیادگرایـی اسـت. و انقالبیـون کـه در حـال حاضـر نیـروی 
دشـمن بـر نیـروی شـان برتـری دارد راه سـخت و طوالنـی ای را باید جهـت برپایی 
آن بپیماینـد. در شـرایط حاکمیـت اخـوان، الزمـه نیـل بـه ابتدایی تریـن ارزش های 
آزادی و دموکراسـی هـم گـذر از معبرهـای سـخت مبـارزه می باشـد کـه در مرکز 
آن سـازماندهی توده هـا قـرار دارد. راه دیگـر راه ملـل متحـد و ده هـا به اصطـالح 
»کمسـیون صالحی« اسـت کـه چون به برداشـتن علت فاجعه - وجـود بنیادگرایی 
- نمی پـردازد، هرگـز ضامـن کاهـش آالم مـردم و بربـادی وطـن نخواهـد بـود. اما 
»شـاعر توانـا« فـاروق »راه خـود را در عرصـه فرهنـگ و ادبیـات انتخـاب کـرده 
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اسـت«. او بـا آوردن شـعر هـا و تصاویـر انصافـا پرقدرت خانـم »نو آغـاز« فرزانه 
ف. فارانـی، خالـده لهیـب نیـازی، نادیـه فضـل سـادات، غنچـه فنـا و نیز عکسـی به 
معنی دقیق کلمه »شـاعرانه ی« اسـامی وحیدی شـکراله شـیون، می خواهد به »دیار 
بـه انتظار نشسـته« بصـورت »راهیاب« و »سـتاره رهنمـای گمشـده«اش درآمده و 

ضربت هـای کاری بـه اخـوان بزند!

جمله پنجم: »چه کسـی ما را از این ظلمت به بیرون می برد؟ چه کسـی بن بسـت ها 
را می شـگافد و می گشاید، راه گشا کیست؟ پاسخ مطلقا اینست: هیچکس.«

»فرهیختگی« شـاعر ما درینجا در شـکل چنان خشـوع و خضوع ملنگی واری تبارز 
می یابـد که هـر خواننـده ای را تحت تاثیر قـرار می دهد.

چـرا »هیچکس«؟ اوال شـخص »فرهیخته« با »کانون پناهنـدگان افغانی« و »پیمان 
نجـات افغانسـتان« و اینـک »انجمـن فرهنگـی راه« بایـد گشـایش سـه گانه را انجام 
دهـد. مگـر ایجـاد اینهمـه تشـکل مجهـز بـا نشـریه های رنگین و مصـور، اگـر برای 
»بن بسـت شـگافی« نیسـت برای چیسـت؟ فرضـا اگر او به یـاری آن احسـان طبری 
خلمـوک و درجنـی از نسـیم های تـازه ی ذکـور و انـاث نتواند امر »گشـایش«های 
مذکـور را متحقـق سـازد، خـدا واصـف باختـری قهرمـان را نگیـرد کـه کار تمـام 
»منجیـان از ظلمـت« و »راهگشـایان« و »بن بسـت شـگافان« را یکـروزه بـه پایـان 
خواهـد رسـانید. اگر چنین چیزی متصـور نمی بود، آیا فرهیختـه ی نوداماد ما بیکار 
مانـده بـود کـه بـدون احسـاس ذره ای شـرم و ننـگ و با خونسـردی مافوق انسـانی 
در میـان شـیون و خـون و اجسـاد متالشـی شـده کابلیان، با »شـاعر بزرگ کشـور« 
و حواریونـش راجـع بـه »ادبیـات معاصـر افغانسـتان و بخصـوص در عرصه شـعر« 

مصاحبـه ای ویدیویی ترتیـب دهد؟

جمله ششـم: »اما این پاسـخ اوج ناامیدی نیسـت. بلکه آغازیست برای اینکه امیدهای 



22 از سجده بر پای مرمرین تا »راه« مرده شویی مرتدین

خـود را به جای دیگری ببندیم...«

کامـال درسـت. اصـال بـا موجودیـت ادبایی مثـل فـاروق که در جـواب ماتمـداران 
کابـل شـعر »گفتنـی نیسـت« و »آشـنای زندگـی« و »حاصـل ترانـه« را عرضـه 
می کنـد چـه جایـی بـرای ناامیـدی ملـت باقـی می مانـد؟ بـاری از »شـاعر پرمایـه« 
باید پرسـید که مردمی که بعد از سـرخورده شـدن از تمام سـازمان ها، امید شـان را 
به آن سـه تشـکیالت شـما بسـته اند چـه کنند، قطـع امید کننـد؟ چرا؟ اگر دسـتور 
اسـت کـه قطـع کننـد پـس آن »نهضتی که بـا دینامیـزم جامعه مـا بپیونـدد و دنباله 
اسـم ایـن یـا آن شـخصیت نباشـد« کجاسـت و کی بخیـر ایجـاد می شـود؟ آیا قول 
اسـت کـه در نشـریه ی آن نهضـت نام و القـاب تـان را نخواهیـد آورد؟ اگر جواب 
»فرهیختـه« مثبـت باشـد، دروغ می گویـد زیـرا بالفاصلـه ایـن سـوال از او مطـرح 
می شـود کـه: بـه مجـرد ورود به آلمـان برمبنای چه ضـرورت مبارزاتی بـود که در 
تـب چـاپ نـام و نشـانت بـر سـر شـعرها و مقاله هایـت سـوختی و باالخره تـا  آن را 
در »نوبهـار« و »راه« و غیـره عملـی نسـاختی آرام نگرفتی؟ آیـا این کار به میمنت 
درخشـیدن آفتـاب دموکراسـی بر کشـور فلـک زده ی ما پـس از ثـور ۱۳۷۱ بود یا 
بخاطـر دسـتیابی بـه تکـت ادخـال در طویله هـای اخوانی و سـلطنتی و یـا جایی که 
برخـی نانجیب ترین جاسوسـان ضد سـازمان رهایی پناه گزیده انـد؟ از جانب دیگر 
آیـا می شـود »نهضتـی« در پیونـد »بـا دینامیـزم جامعـه« مـا توسـط تو و اسـتادت 
عـرض وجـود کند ولـی توده هـای میلیونـی روح دو »پرمایه، بزرگ و خروشـنده 

و...« را در آن ندیده و در پیوسـتن به آن سـر و دسـت نشـکنند؟

ایـن راز را بایـد از کلـه ات بیـرون نمی کـردی »فرهیختـه« جـان تـا روشـنفکران 
مبـارز بـه مجـرد ظهـور »نهضـت« مزبـور و احسـاس نقش تـو، واصـف، مضطرب 
نگارگر، اسـداله حبیب، الیق و... در آن، بر»نهضت« بمثابه مجمعی از تسـلیم طلبان 
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و خادی هـای ادیـب تـف نیندازند.

جملـه هفتـم: »امیـد خـود چهره هـای گوناگـون دارد. مهمتریـن آن اینسـت کـه نه 
صـرف بدنبـال امیـد یافتـن، بـل به دنبـال امیـد آفریدن باشـیم.«!

بـه عبـارت سـاده تر: دنیـا بـه امید خورده شـده اسـت! حیـف که مبـارزان جهـان به 
اقـوال زریـن و رهنمودهـای ظفرنمون این »فرهیخته« افغانسـتانی دسترسـی ندارند 
تـا اسـلوب جدیـد و بی نهایت سـهل رسـیدن بـه آرمان های شـان را بیاموزنـد. دیگر 
موقـع آن فـرا رسـیده کـه جـای وجیـزه داوودخانـی »تصمیـم شـرط اول موفقیت 
اسـت« را وجیـزه فرهیختـه فارانـی بگیـرد که امیـد »آفرینـی شـرط اول موفقیت 

است«.

راسـتی هـم در دنیـای امـروز پـس از پایـان جنـگ سـرد و پرتوافکنـی »نظـم نوین 
جهـان«، کار و مبـارزه بـرای تحقـق یک امید معین چـه مفهومـی دارد؟ وقتی یک 
امید یا یک هدف برآورده نشـد خسـته نشـویم، فوری پشـت امید و هدف دیگری 
را - هرچـه باشـد - بگیریـم. هکـذا تا کی باید ایـن و آن مثال امپریالیـزم و اخوان و 

غیـره را بـد گفـت و به امید سـرنگونی شـان رزمید؟

نـه. فقـط خیلی که به زحمتش بیارزد اینسـت که شـب آرام بخوابیـم و صبح به خود 
و دیگـران بگوییـم کـه »صرفـا بـه دنبـال یک امیـد معین رفتـن« کار عبثی اسـت، 
بیایید زنده دالنه و سـرخوش دورهم بنشـینیم شـعر بخوانیم، یکدیگـر را تا می توانیم 
قتقتـک بدهیـم، دنیـا و مافیها را فرامـوش کنیم تا بدینترتیب »امید آفرین« شـویم. 
بـه زبـان عـام فهـم خودفریبی پیشـه کنیم و بعـد خدا رحیم اسـت! فلم هـای محبوب 
هنـدی از مثال هـای جاودانـی طـرز تفکـر دورانسـاز هرقسـم امیـد بافی و بـرآورده 
شـدن آن بدون هیچ جنجالی و فقط بر اسـاس خوش نیتی و تصادف حتمی روزگار 
را عرضـه می دارنـد که وسـیله ی خوبی بـرای درک فلسـفه »امید آفریدن« بشـمار 
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می روند.

جملـه هشـتم: »در این درهم شکسـتگی، جنگ پرسـتی و ویرانـی و ویرانگری آنچه 
بیشـتر آمـاج حمله بوده اسـت، فرهنگ و فرهنگیان بـوده اند.«

ایـن هـم دروغی مسـخره بیش نیسـت. ضرباتی را کـه بر »فرهنـگ و فرهنگیان« ما 
وارد آمـده علـی الرغـم سـهمگینی آنهـا، با عـذاب و بربـاد رفتگی توده هـا نمیتوان 
مقایسـه کـرد. اگر آمـاج اصلی توحـش اخـوان را »فرهنگ و فرهنگیان« تشـکیل 
مـی داد، حـدود رنـج مـا هـم بیکـران نمی بـود. روشـنفکر گریـزان از راه انقالبـی 
تازمانیکـه خـود دردی نابودکننـده  را تجربـه نکنـد، قلبـش از پیکـر دریـده شـده ی 
توده هـای »بی فرهنـگ« نمی سـوزد. مثـال اگـر خانـم فرزانـه فارانـی خـود قصه ای 
میداشـت از هجـوم خـوکان جهـادی بـر سـرش، آیـا بازهـم آقـای فـاروق فارانـی 
بصـورت فـوق نتیجه گیری می کـرد؟ درینمورد حقارت و کوچکـی »فرهیخته«ی 
پرمدعـا و همفکرانـش حتـی در مقابـل آوازخوانـی بنـام »پرسـتو« نمایـان اسـت. 
خبرنـگار بی بی سـی کـه از او پرسـید راجـع بـه پخـش نشـدن آوازش از رادیـو و 
تلویزیـون چـه فکـر می کند؟ »پرسـتو« گریـان پاسـخ داد: اکنون در آن کشـور و 
بـرای مردمـی کـه بـه من شـهرت داده بودند چیـزی نمانده که پخش شـدن و پخش 

نشـدن صـدای من قیمتی داشـته باشـد.

آقـای با »رسـالت«، تـاراج فرهنگ و بیکار ماندن عـده ای از »فرهنگیـان« در برابر 
قطعـه قطعه شـدن و مورد تجـاوز قرار گرفتن هزاران هموطـن »غیرفرهنگی« ما در 
کابـل و والیـات دیگـر، در خانـه یا بیـرون، در کمپ های سرشـاهی و حصارشـاهی 
یـا در مـزار، چـه اهمیتـی دارد؟ براسـتی »فرهنگیانـی« مثـل واصف، سیاهسـنگ، 
لطیـف پـدرام، مضطـرب نگارگـر و... کـه حتی نشـریات »جهـادی« از جمله هفته 
نامـه »کابـل« را هـم جوالنگـه ی فرآورده هـای خود سـاخته اند و »اسـتاد واصف« 
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کـه افتخار تکیـه زدن به چوکی معاونیت »انجمن نویسـندگان« را هم کمایی کرده 
و »شـعر پارتی«هـای شـان هم با میزبانی آقـا و خانم فارانی چوک اسـت، دیگر چه 

غـم مهمی خواهند داشـت؟

جملـه نهـم: »مجله راه که به هیچ ایدئولوژی مشـخص سیاسـی - فلسـفی و همچنین 
به هیچ گروه بندی سیاسـی و... وابسـتگی ندارد، صفحات خود را... وسـیله ای برای 

احیـای فرهنگی نظـام معنوی جامعه ما خواهد سـاخت.«

خیلـی خـوب. بـه هیچ ایدئولوژی سیاسـی و فلسـفی که وابسـته نیسـتی پـس همان 
چیـزی هسـتی کـه قبـال گفتیـم: موجـودی خنثـی با شـعر خنثـی و هر تولیـد دیگر 
ادبـی و سیاسـی خنثـی. امـا بالفاصلـه بایـد افـزود کـه در شـرایطی کـه پاسـداران 
اخوانـی امپریالیـزم و ارتجاع بر مبنای ایدئولوژي شـان سـرزمین و مردم ما را شـقه 
شـقه می کننـد، هـر فعالیت خنثـی در تحلیل نهایی خدمتی اسـت به حاکمیت سـیاه 
بنیادگرایـان میهنفـروش. و بـه ایـن اعتبار می توان گفت که سـر یا پـای خنثی ترین 
)»بیطرف«تریـن( ظاهرا »بی ایدئولوژی«ترین افـراد را با محصوالت ادبی و هنری 
شـان نـه در ماورالطبیعـه بلکـه می توان به آسـانی در بغـل این و آن حـزب ارتجاعی 
پیـدا کـرد. هـر فـرد و هر جمـع سیاسـی و فرهنگـی چـون در جامعـه ای مرکب از 
طبقـات مختلـف مـردم هسـتی می یابـد، دارای ایدئولوژی سیاسـی و فلسـفی اسـت 
هرچنـد خـود را بـه زمیـن و زمـان بزند که نـدارد. و ممکـن در مواردی خـود واقعا 
ندانـد کـه بـا موضعگیری به نحـوی از انحا به نفع ایـن یا آن نیـروی ارتجاعی پرچم 
یک ایدئولوژي مشـخص ارتجاعی را بر دوش گرفته. »فرهیخته« و امثالش هرقدر 
هـم ایـن حرف هـا را در پرتو ترانه ی جـاری امپریالیزم »مرگ سوسـیالیزم« و »نظم 
نویـن جهانـی«، »کهنـه« و از »مـود افتـاده« و »غلط« بخوانند موفق نخواهند شـد 

صبغه ایدئولوژیک و سیاسـی کالم و کردار شـان را بپوشـانند.
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همیـن اکـت شـاریده و بی افتخـار »نداشـتن ایدئولوژی مشـخص« اسـت که شـاعر 
»توانـا« را بـدون آنکه توانسـته باشـد دم ایدئولوژی و سیاسـت ارتجاعیش را پنهان 

دارد در لجـن فالکـت هـای ذیل انداخته اسـت:

۱( فاروق در اولین نشریه ای تاریخچه طبله و رباب را جا می دهد.

آیـا بـه وسـیله ایـن تاریخچه هـا می تـوان بـه جنگ اخـوان رفت؟ بـه مـردم آگاهی 
بخشـید؟ روحیـه و سـطح پناهنـدگان ما در خـارج را باال بـرد؟ آیا دشـمن اخوانی و 

غیـره با تمسـک بـه ایـن مسـخره  گیها روشـنفکران را به تحقیـر نمی گیرد؟

۲( در اولیـن نشـریه، شـعری از الال داوودش را مـی آورد کـه بـه جای »دار سـرخ و 
سـبز« پـروژه افروختن »طـاق نصرت رنگین کمانهـا« و ادای نماز جماعت »صلح« 
را پیشـنهاد می کنـد کـه باید منظور بازگشـت به همـان ایام تالیـی گلودریدن هایش 
از ورای رادیـو در وصـف »نابغـه شـرق« و غیـره مسـتی های »ذوجوانبـش«۱۲ در 
رادیـو و مطبوعـات کابل باشـد. آیا با راه دادن عناصری بـه بدنامی داوود فارانی که 
جانـش در همنشـینی بـا پرچمی هـا و خلقی هـا برآمد در نشـریه  ای، می توان سـهمی 

متیـن در تقویـت جنبش دموکراسـی خواهانه ضد امپریالیسـتی ادا کرد؟

۳( در اولیـن شـماره و شـماره های بعدی »نوبهـار« الزم بود آنهمه »شـعر«های نیمه 
پورنوگرافیـک اثـر زنـان را بـا عکس هـای جلف تـر از به اصطـالح شـعرهای شـان 
آورد؟ آیـا ایـن، بـه کثافـت کشـاندن و لکه دار کـردن بی رحمانـه ی ادعـای مبارزه 
برضد اخوان در سـاحه فرهنگی نیسـت، آقای »فرهیخته«، اگر آن زنان »نسـیم های 

۱۲- گفتـه می شـود ایـن کلمـه »ذوجوانب« که در مقالـه خاینانه ی »چه می توان کرد؟« )صدای افغانسـتان، شـماره 
۹ و ۱۰، سـال ۱۳6۲( بـرای کمـاالت روشـنفکران بـکار رفتـه اگـر از طبـری خلموک نباشـد بـدون تردیـد از داوود 

فارانی اسـت.
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تـازه« و ناشـی بودنـد، شـما که نـام خدا »توفـان خروشـنده« گفته می شـدید، چرا 
آنـان را رهنمایـی نکردیـد کـه اگـر نمی تواننـد شـعر آزادیخواهانـه و ضداخـوان 
بگوینـد بهتـر اسـت دنـدان بـر جگـر گرفتـه و هیچ نگوینـد تـا موجب رسـوایی و 
سـر افکندگـی خـود و دیگـران نشـوند؟ حتـی شـنیدیم پافشـاری بـرای چـاپ آن 
عکس هـای »جـذاب« نـه از »نسـیم ها« بلکـه از خـود شـما بـود. اصـال چـاپ آن 
عکس هـا با سـجل و سـوانح صاحبـان شـان از کدام ضـرورت تاریخـی پیکارجویانه 
برمیخاسـت؟ ازیـن »ضـرورت« که بعدها به بهانه »شـناخته شـده بودن« گذشـته از 
کسـب وصـال پناهندگـی آلمـان، رفتن شـان به افغانسـتان و مبـارزه بر ضـد اخوان، 
ناممکـن یـا فوق العـاده دشـوار گردیده و بـرای همیشـه از مردم وطن بیگانه شـوند، 
کاری کـه خـود در حقـت کـردی؟ مگـر پـس از رهایی از زنـدا ن موجـی از رفتن 
بـه اروپـا را )کـه سـخت مـزه اش را چشـیده بـودی( بیـن روشـنفکران معصـوم راه 
نه انداختـه و خـود پیشـتر از همه با سوءاسـتفاده از پول سـازمان خالف نظر سـازمان 

ناگهـان خـود را بـه آلمـان و در آغـوش بیمـاران ضد سـازمان رهایی نرسـاندی؟

۴( چـه جـای بحث از شـعر و عکس »نسـیم های تازه« اسـت. ایـن کار به عنوان یک 
اعمـال سـلیقه خصوصـی از طریقـی خصوصـی اهمیتـی نمی داشـت. امـا در اولیـن 
شـماره »نوبهار« چرا »دریچه نور« باز می شـود که دعایی اسـت در »معبد عشـق« 
زیـر »پـای سـپید پیکر« معشـوقی مکار تا »دل بشکسـته« ی تو شـاعر جـواب داده 
شـده و ذلیل را »دوباره بسـازد«؟ آیا شـاعر »بدون وابسـتگی ایدئولوژیک« تصور 
می کنـد بـا ایـن »دریچه« بـر فرق نیروهـای آزادیکش کوبیده اسـت؟ آیـا اینگونه 
بنجل هـای خجالـت آور را می تـوان »وسـیله ای بـرای احیـای فرهنگی نظـام معنوی 
جامعه مـا« جامعـه ای گرفتار در چنگ عفریتی اخوان، محسـوب کـرد؟ آیا اینگونه 
شـعرهای سـخیف و زیرلحافـی بـه ریشـخند گرفتن خاینانـه ی مردمی نیسـت که در 

سـتمکده ی اخوان می سـوزد؟
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۵( در مجلـه »راه« بجـای آنکـه خواننـده با مثال سـیمای ابراهیم تقصیر رسـتاقی ها، 
سـید متقی ضمنی ها، انیس آزادها، سـید ثابت بدخشـی ها و سـایر شـاعران جانباخته 
در پولیگون هـای پلچرخـی، آشـنا شـود، چشـمش بـه اولیـن مطلبـی کـه میافتد آن 
مصاحبه ی فجیع اسـت با واصف باختری کسـی که از اول تا به آخر با تجاوزکاران 
روسـی و سـگ های شـان سـاخت. این موضوع به تنهایی بر دیگر مرداری های مجله 
سـایه می افگنـد کـه می توان از روی آن کیفیت، سـمت و سیاسـت بقیـه مطالبش را 
حـدس زد و بنـاًء مـا هم به اسـتثنای ذکر نکته ششـم از برشـمردن ده هـا نکته ی قابل 

بحـث می گذریم.

6( »فرهیختـه« ی نودامـاد در »راه« عـالوه بـر چـاپ عکس هـای تـازه از برخـی 
نسـیم های کهنگـی، عکس و شـعری از عـروس »نوآغـاز ش« را آورده اسـت. چرا؟ 
آیـا سـاده بخاطـر آنکـه قضیـه معرفـی »نسـیم«ی تـازه بدسـت آمـده مطـرح بوده 
اسـت؟ خیـر بـرای به میـدان کشـیدن جدیدترین »نسـیم« اگر فرمـان تخطی ناپذیر 
تاریـخ هـم درکار می بـود، می شـد اندکـی وقـار داشـت و صبـر کـرد. و اگـر ایـن 
مقـدور نبـود بایـد نهیـب زد کـه: ای »دانشـمند« نامـرد، تـو در مسـلخ جسـم جـان 
مـردم، بـر مدفـن شـهیدان گمنـام، در افغانسـتان بـه تـاراج رفتـه و مثله شـده زیـر 
سـاطور مهره هـای بوگرفتـه ی سـی.آی.ای، آی.اس.آی و ایران ایسـتاده ای ولی دو 
»شـعر «ی را مـی آوری کـه عـروس بی طاقـت شـده ات در »هجران« تو سـاخته که 
هرچـه زودتـر بشـتابی تا با بوسـه هایت برلبـش جـان، در رگهایش خـون و بر بامش 

مـاه شـوی و البتـه بـا نوازش هایت نـازش بدهـی و...

گرچــه کراهت انگیــز اســت امــا خوبســت هــر دو قطعــه را نقــل کنیــم تــا تصــور 
نشــود کــه در ســنجش میــزان انحطــاط سیاســی و ادبــی فــاروق فارانــی بــا اغــراق 

ــم: ــخن می گویی س
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گفتنی نیست

 آشنای زندگی 

گنـاه از خانـم فرزانـه فارانـی و غیـره گوینـدگان اراجیفـی شـهوتناک از نـوع بـاال 
. نیست

نیسـت  شـنیدنی  دلـم  فریـاد 
احسـاس بکن کـه گفتنی نیسـت 
بسـتی که دگر، گسسـتنی نیسـت 
وصـل تـو مگـر رسـیدنی نیسـت 
بـا صبـح بـه سـر رسـیدنی نیسـت 
بی تو شـب من گذشـتنی نیسـت

دور از تـو سـحر شـگفتی نیسـت 
هجـران ز  بـود  مـرا  حالیکـه 
بـا رشـته عشـق خـود تـو مـا را
خاموش و سـیه شـده، شب و روز
ایـن شـب کـه مـرا گرفتـه در بر
سـویم بـه  بیـا  تویـی  خورشـید 

مـن  بـام  بـر  روشـن  مهتـاب 
چون روان در جسم پنهان می شود

همنفـس با تو به شـور و تشـنگی 
شـدم  شـیدا  تـو  هجـران  ز  بـاز 
همچـو غنچـه بر لبـم خنـده دمی 
همچو خون در رگ و شریان منی 
قـرار  و  آرام  تـو  از  یابـم  بـاز 
بـده  نـازم  نوازش هـای خـود  بـا 
شـرار  و  تـاب  در  دیـدار  تشـنه 
در شـب ظلمـت چراغانـم بسـاز 

مـن شـام  بـر  روشـن  آفتـاب 
بوسـه هایت بر لبم جان می شـوند
زندگـی آشـنا  ای  مـن،  تـو  بـا 
تـا تـو رفتـی از بـرم تنهـا شـدم
تـو بهـاری بـر مـن سـبزه دمـی
منـی جـان  منـی  روح  منـی،  از 
ایکـه آغوشـت مـرا چـون نوبهار
بـده بـازم  خـود  مهربانی هـای 
شـور عشـقت بر دلـم شـد بیقرار
بســاز نــورافشــانــم  آفتـاب 
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یـک زن یـا مـرد جـوان بی شـعور، عقب مانده و چشـم گوش بسـته که هیـچ درکی 
از مسـایل جـاری سیاسـی وطـن نداشـته و در برابـر آنچـه بـر سـر مردمـش مـی رود 
همچـون سـنگ و کلـوخ می نگـرد اگـر میـل شـعر و شـاعری کنـد، عمومـا بـا بیان 
ملتهبانـه ی  و خواسـت های  یـا جوشـش ها  سـرکوفته  عقده هـای  و  محرومیت هـا 
جنسـی اش بـه »طبع آزمایـی« می پـردازد. لیکـن به محضی کـه به خانه بخـت برود 
یـا اینکـه در متـن توفان های اجتماعـی جامعه قرار بگیرد، مضمون شـعرش - غیر از 
علـل دیگـر - متناسـب بـا ارتقای سـطح آگاهی و نزدیکیـش به جریان هـای مترقی، 
عمیقـا دسـتخوش تغییر می شـود. و آنـی که از فرهنـگ و نجابت کافـی برخوردار 
باشـد نوشـته های پیشـین خـود را همـواره مایـه رنـج و ناراحتـی خـود دانسـته و بـه 
هیـچ قیمتـی حاضر به انتشـار آنهـا نخواهد بود مخصوصا در شـرایطی که کشـور و 
مردمـش لگدمال منفورترین موجودات تاریخ باشـد. فـروغ فرخزاد اگر مجموعه ی 
»تولـد دیگـر« و اشـعار بعـد از آن را نمی داشـت همـراه بـا »دیـوار«، »اسـیر« و 

»عصیـان« ش بباد فراموشـی سـپرده می شـد.

گناه از »شورشـگر کوهسـتان سوخته« اسـت که اسـتعدادهایی احتماال آینده دار را 
به فسـاد و فحشـای ادبی می کشـاند.

صرفنظر از هر چیزی، آیا سـزاوار نیسـت که صرفا به دلیل چاپ همین دو »شـعر« 
کـه در ایـران بـه آن »شـعرهای بندتنبانـی« می گویند فـاروق فارانـی را به محاکمه 
کشـید؟ آیـا نبایـد او را مایه بی آبرویی هر تشـکل و ابتکاری دید که در آن دسـتی 

داشـته باشد چه رسـد به اداره ا ش؟

آیـا فـاروق را بـه گفته مردکی زبون تر از وی۱۳ باید »شورشـگر کوهسـتان سـوخته 

۱۳- خلمـوک معـروف مـا در اشـاره بـه سـفر »کاری« فـاروق )زمانیکـه از آلمان به کابـل رفت( می نویسـد: »و باز 
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میهـن« نامیـد یا بازیگر شـرفباخته ی که بر سـر این »کوهسـتان سـوخته« باال شـده 

همـو بـود کـه تـاب دلتنگی هـای غربـت )بلـی، همـان دلتنگی هایـی کـه بعضـی بنـده گان زندگـی در غـرب را با چه 
پسـتی هایی از ترکیـه بـه آلمان کشـاند!( را نیـاورده و... رفت.« آیا نویسـنده صاحب که اکنون با فرزانـه ف. فارانی 
آشـنا شـده اسـت، به گپ رسـیده که آنروزها »شورشـگر کوهسـتان« کدام »تاب« را نیاورده و رفت؟ اگر بی تابی 
بخاطـری »دلتنگی هـای غربـت « می بـود چطـور شـد که او امر شـورش در »کوهسـتانات سـوخته« را نیمـه کاره رها 
کـرده و چهارنعـل خـود را بـه آلمـان غیر کوهسـتانی و آباد و شـاداب، نزد شـما رسـاند؟ اگر این »تـاب دلتنگی های 
غربـت« را نیـاوردن، از غـرب دل کندن و به »کوهسـتان سـوخته ی میهن« رفتن کار خوب و شـرافتمندانه ای اسـت، 
چرا خودت آقای نویسـنده  از »شورشـگر« فرهیخته هیچگاه تاسـی نجسـتی و نمی جویی که بعد هم در آسـتانه رفتن 

نـه »غمگینانـه« بلکه شـادمانه چیزکی بسـرایی ولو بـا همین نثر متظاهرانـه، مقلدانه، بی اصالـت و مهوع؟؟

ایـن فـرد آرزو دارد از طـرف روشـنفکران خیلـی جـدی گرفتـه شـود و بخصـوص کـه در سـال های اخیـر پیشـوند 
»دوکتـور« را نیـز مصرانـه زیـب نامـش می سـازد. او با عنـوان دادن هایی مثـل »و کلمه نزد خـدا بود...« )کـه آن را 
بایـد از انجیـل ادبیـش »طـال در مس« رضا براهنی گرفته باشـد( و قلمفرسـایی در عرصه های مختلـف و هر مطلب را 
بـا شـعری آغـاز کردن، می خواهـد بطرز خیره کننـده ای »مـدرن« و »ذوجوانب« بنظر آیـد. اما او از یـاد می برد که 
وقتـی روشـنفکران مبـارز مـا به »شورشـگر و عزیز میهـن« ش بخاطر وحدت او بـا »ادبا « ی پرچمـی و خادی، دیگر 
دوپـول بهـا قایـل نباشـد، بـه او چگونه وقعـی خواهند نهاد که حتی پیشـتر از »شورشـگر کوهسـتان«، روشـنفکران 

جامعـه مـا را خاینانـه به گـوش دادن بـه بانگ واصف باختـری فرا خوانـده بود؟

و همیـن یـار نـادان »شورشـگر کوهسـتان« ناآگاهانـه سـند خوبی بدسـت می دهـد در اثبات ایـن ادعای سـازمان که 
»فرهیختـه« تنها و تنها بر اسـاس عشـق افالطونـی اقامت در اروپا بود کـه بهانه آورده، دروغ گفته،  پول های سـازمان 
را زده و بـه آلمـان رفـت هکـذا ایـن سـند منظور اصلی »شورشـگر« را در تـرک چند ماهه ی غرب و سـفر به »میهن 

در خاک نشسـته« را فاش می سـازد. 

شعری که فاروق آن را به عبارت داکتر رنگین دادفر سپنتا »غمگینانه سرود و رفت«:
»نگاه خود مسافر بر گذر بست - در خود را ز پشت آهسته بربست

)اگـر منظـور از »درخـود« دروازه منزلـش در آخـن باشـد و نـه چیـز دیگـر، درآنصورت ایـن کار الزم 
بـود. چـرا کـه آخـر قـرار بود کابـل برود تـا پایکش را بنـد کنند و »آهسـته بـرو« بشـود و می دانیم که 

»شورشـگر کوهسـتان« درینمـورد خیلی خجالتی اسـت!(
کسی اگه نشد، از خود نپرسید - چرا آمد، چرا بار سفر بست«

)مـا کـه از اول می دانسـتیم ولی شـما آقـای داکتر ذوجوانب چطـور؟ الاقل حاال فهمیـدی که علت اصلی 
رفت و آمد »شورشـگر کوهستان سـوخته« چه بود؟
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از زبـان ادیبـان رژیـم پوشـالی، شـعر و تاریخ شـعر می شـنود از هایکو و بودا سـخن 
می رانـد و ابـرازات سکسـی زنـش را با سـربلندی نشـر و پخـش می کند؟

نتیجه گیری:
بـا سـقوط رژیم پوشـالی و حاکمیت یافتـن اخوان بر کشـور، تعدادی از شـاعران و 
نویسـندگان خـرد و کالن پرچمی و خلقی و نوکران ادبـی غیرحزبی آنان که خود 
را بـی پـدر و مـادر یافتند، نتوانسـتند به جناح های مختلـف با بنیادگرایـان بپیوندند. 
اینـان کـه بـه رذالت مابی هـای بروکراتیـک و سـتم بر مـردم خو گرفته انـد، همانند 
روسـپیانی پیـر هـم از سـوی انقالبیـون مـا سـیلی خـورده رانـده می شـوند و هم در 
شـبه دولـت کنونـی، جایگاهـی چنـدان »مناسـب« و مصون بـرای خود دسـت و پا 
نمی توانند اینسـت که اگر فاروق هایی پیدا می شـوند و ناگهان یکشـبه عهد رفاقت 
بـا آنـان می بنـدد، مطرودان مذکور فرصت را غنیمت شـمرده و با اسـتعمال این نوع 
واسـطه های ارزان بـدون آنکـه دیـروز شـان را بـروی خـود آورنـد، می خواهند در 
صحنه فرهنگی و سـپس سیاسـی عرض وجود کرده و آهسـته آهسـته به تشـکیالت 

درهـم ریخته ی خود سـر و سـامان دهند.

البتـه طـی ایـن راه بـرای ظاهـر طنین هـا، پرتو نادری هـا، اعظـم رهنوردهـا، الیق ها، 
بارق هـا، اکـرم عثمان هـا، لطیـف ناظمی هـا، واصف هـا، مضطرب هـا و... بـا وجـود 
داللـی قلبی فاروق ها چندان آسـان نیسـت. اینان بـرای مردم ما چهره های ناشـناخته 
نیسـتند. دموکراسـی خواهان مردمی و انقالبیون میهن مـا مخصوصا فریب نخورده 
و تـا همـه ی آن افـراد، گذشـته ی پرننـگ مـزدوری شـانرا بـرای پرچـم و خلـق و 
روس هـا، بـه بـاد انتقـادی ریشـه ای، صریـح و بیرحمانـه نگرفته انـد، از آنـان دوری 

خواهند جسـت.

مسـلما روشـنفکران آگاه و شـریف، حتی در همان اروپا نیز با در اهتزاز نگهداشـتن 
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درفش شاعران شهید و ادبیات انقالبی، عرصه را بر اینگونه زدوبندهای »فرهنگی« 
ضـد انقالبـی فاروق هـا تنـگ کـرده، »برگ سـبز درویشـی« آنـان را به روی شـان 
زده و بـه ایـن دسـت پـروردگان نقابـدار امپریالیـزم و ارتجـاع خواهنـد فهمانـد که 
هرچنـد خیانـت و جنایـت اخـوان مـرز نمی شناسـد، هـر چنـد امپریالیـزم و ارتجاع 
جهانـی نغمـه ی مرگ »کمونیزم و جنگ ستمکشـان علیه سـتمگران« را بیش از این 
گوشـخراش تر سـردهند، میـدان را زیاد شـغالی ندیده و بیشـتر از ایـن در جلد افراد 
صـد در صـد »فرهنگـی« »بـی ایدئولـوژي« و »بی طـرف«، علیـه جنبـش انقالبی 

چـپ و جنبش اصیـل طرفدار آزادی و دموکراسـی خرابـکاری نکنند.

ما متیقنیم که مشـخصا دوسـتان »پیمان نجات« هم به این مسـئله مسـئوالنه و جدی 
خواهنـد اندیشـید کـه آیـا عنصـری کـه دزدانه با سـازمانش آیین شـکنی کنـد و از 
فرط کینه حیوانی چشـمه شـعرش برای رهبران و کادرهای شـهید سـازمان بخشـکد 
امـا بـرای هوس های شـرم آورش قلقل زند، و دسـتش دسـت های واصـف باختری و 
همردیفـان پرچمیش را بر سـینه بفشـارد، می تواند به »پیمان« خود بـا عده ای مبارز 
آزادیخـواه، صـادق بمانـد؟  آیـا ممکـن اسـت ضمـن »پیمـان« بسـتن بـا واصف ها، 
داوود فارانی هـا، پرتـو نادری هـا، صبور سیاهسـنگ ها و... به جسـتجو راه »نجات« 

افغانسـتان همت گماشت؟ 

سـیلی تمـام سـوال های یادشـده تـا دم مـرگ بـر روی فـاروق فارانـی و همکارانش 
کوبیـده خواهد شـد.

عقرب ۱۳۷۳




