
در ژرفای یک گرداب 
 

بارق شفیعی 
 

 من َسر و توان نوشت یک نقد ادبی، چی رسد به شعری، را ندارم و 
نی در این خط چیزی می نویسم. اما، مهِر پرویز شفیعی، فرزندش که 

در خط گسترش کارهای فرهنگی مایه گذارده است ـ با آن که من تا 
کنون از نزدیک به دیدش توان نیافته ام ـ دفتر تازهٔ سروده های بارق 
شفیعی را که به کوشش خودش، نشر شده است، برایم ارسال نمود، 

من را به آن واداشت تا دیدگاه ام ـ تنها و تنها دیدگاه ام ـ را در زمینه 
بنویسم.  

پیشینه 
تا جایی که یادم هست، من در سال ۱۹۶۴، پس از آن که هنوز دو ماه 

از عمرم نگذشته بود که با خانواده که راهی تبعیدگاه شان در هرات 
بودند، کابل را ترک نموده بودم، برای درس باال تر دوباره به کابل ـ 

البته در سال ۱۹۵۰، نیز مدت کوتاهی در لیسٔه حبیبه درس خواندم ـ  
باز گشتم. این بار دیگر از پدر، مادر، خواهر و بردار و دیگر 

نزدیکانم، خبری نبود.  
از آن جایی که از ٫٫ اطراف ،، آمده بودم، در لیلیٔه پوهنتون که تازه 
از سوی امریکاییان و با مهندسی جرمنان ـ شرکت اوختیف ـ ساخته 

شده و چهره نوی به این بخش ٫٫ علی آباد ،، بخشیده بود، جای 
گرفتم. 

آن گونه که می دانید در آن دهٔه شصت عیسایی، نی کشور ما وارد 



دهٔه دموکراسی و نظام مردمساالری گردید، بل جهان نیز در لبٔه یک 
دگرگونی قرار گرفت. اثر این دگرگونی جهانی را در کشور ما، می 

توان در دو خط هواداران شوروی و اخوانیان مصر، دید. 
شوروی و دستآورد های ٫٫ سوسیالستی ،، اش، در اوج پیروزی پس 

از جنگ جهانی دوم قرار داشت و کشور های شرقیمانه که روی به 
سوی نوعی از ٫٫ سوسیالیزم ،، داشتند، در تب دگرگونی ها می 

سوختند. در برابر این نگاه، نیرو هایی اسالمگرا که در ضدیت با آن 
قرار داشتند، در تشکلی به نام اخوان املسلمین، گردهم آمدند. 

جالب این هست که هر دو اندیشه در نگاه به بیرون، از کلکینچٔه جهان 
نگری در خط همبستگی جهانی، می نگریستند. 

دانشگاه کابل، با باز شد آرام آرام فضای سیاسی پس از یک دهه 
استبداد داوودی ـ مرحلٔه صدارتش ـ  به زودی با نبود، نیرو های 

دموکرات و سوم، به دو قطب اندیشه های سوسیالستی ـ با شاخه 
های گونه گونش ـ و اخوانی ـ شاخه های متعددش ـ تقسیم شدند. 

این تقاطب اندیشه یی ـ سیاسی، تا همین اکنون ـ به شکلی از شکل 
ها و رنگی از رنگ ها ـ جریان دارد. 

من در این گیر و دار، و به دلیل وجود در دانشکدهٔ حقوق و علوم 
سیاسی که سکانش به دست استادان به شدت آگاه و دگرگونخواه 
بود، از میان این دو خط اندیشه یی ـ سیاسی، به چپ روی آوردم. 
از همین دریچه بود که چون ذوق ادبی را از همان آوان کودکی که 

سقف خانٔه ما با ٫٫ بیت جنگی ،، می لرزید، فرا گرفته بودم، با 
شاعران چپگرا چون سلیمان الیق و بارق شفیعی ـ باور به این امر 
وجود دارد که همینان و به ویژه دومی بود که هوای شعر نو، را در 



فضای شعری کشور، دماندند. البته برخی به این باور اند که یوسف 
آینه در این خط، در صف جلویی قرار دارد. 

درست در همین سال ۱۹۶۳، اولین کتاب سروده های بارق زیر نام ٫٫ 
ستاک،، به نشر رسید. از آن جایی که در آن ٫٫ هوای تازه ،، جریان 

داشت، و هنوز بوی نگاه ایدیولوجی ـ به گفتٔه مارکس، ٫٫ آگاهی 
کاذب،، از آن شنیده نمی شد ـ آن چی در کتاب سروده هایش پس از 

کودتای ثور یا درستر امین، با غرش جریان یافته اند ـ و نوای زنده گی 
با همه رنگ هایش در آن مترنم بود، به زودی در میان سرود دوستان، 

به گفتٔه مردم ٫٫ گُل ،، نمود.  
پس بدون دلیل نیست که به سروده های بارق برای خوانش روی آوردم. 

من با این اثر با سروده هایش آشنا شدم و عالقمندش. اثر همین 
تمایل و  بار معنایی بارق که برق زننده، تابان و درخشان را به همراه 

دارد، نام یکی از نواسه های خواهرم، را ٫٫ بارق ،، گذاشتم. چی 
دریافت ساده و احساسی!؟  

یک نمونه: 
 

حریر خیال  
آندم که بر حریر خیال رُخت فتد 
 داغ نگاه گرم هوس پیشه کسی

و آنگه که بشکفد به دلی ذوق بوسه ات  
 گردد چراغ خلوت اندیشۀ کسی

 دل در برم گدازد و سوزد روان من
 بنشیند ار امید نگاۀ تو در دلی

 خیزد شرر ز سینۀ غم پرورم چنان



 کاندر هوای وصل تو مرغ تصوری
 : تا بال آرزو بفشاند، به آشیان

 سوزد پرش ز نالۀ آتش فشان من
 یاد تو آن نسیم روانبخش اگر شبی
 بر خوابگاه خاطر آلوده یی گذشت

 دل خون و خون شد آتش و در پیکرم دوید
 گویی شرر ز پنبۀ پالوده یی گذشت

 اینگونه بارها به غمت سوخت جان من
 لیکن، تو مست ُحسن و غرور جوان خویش

 در بزم عشق جام تمنا شکسته ای
 یعنی به چشم دیو سرشتان بوالهوس
 بی باک جلوه کرده و بیجا نشسته ای

 غافل ز اضطراب دل بدگمان من
 بارق شفيعى

 کابل
۲۹ ماه  قوس ۱۳۴۰  

 نمونه دیگری:
 رویای بهار

دیشب هوای باغ بسی دلنواز بود 
مه چهره می فروخت به بزمِ ستاره گان 
مرغِ چمن ز ساغر گل مست می نمود 

وز پرده های حنجرهٔ آتشین بیان: 
سوزنده می سرود به هردم ترانه یی . 
من بودم و می و مه و ساقی میگسار 



ُجز ما دوتن به خلوت گُلشن کسی نبود 
او مست ناز بود و من از باده اش خراب 

من عشق را نگه بُدم، او ُحسن را نمود 
بُد باغ بزم دلکش و بس محرمانه یی. 
تا قد همی فراخت سر سبزه در چمن 

مرغ ِاسیِر سرو به پایش همی فتاد 
تا می نشست پای گل آن نوبهار ُحسن 
بلبل به من ز رشک سر جنگ می نهاد 

هردم همی گرفت برایم بهانه یی 
او، سر به زانوان من از ناز مانده بود 

من داشتم ز شور محبت ترنمی. 
من ، گل به روی سینٔه زیباش می زدم 
او می شکست بر لب گلگون تبسمی 

خوش داشتیم خلوت بس شاعرانه یی. 
تا خواستم : ز چشمٔه نوش لبان او 

در جام بوسه سر بکشم آب زنده گی 
یکدم ز جای خویش پریدم، 

خدای من !  
دیدم که نیست ز آن همه شور و شگفته گی 

ُجز جسم نیمه جان و جنونخیز خانه یی. 
بارق شفیعی 
حمل ۱۳۳۵ 

برگرفته از برگٔه ٫٫ بارق شفیعی،، به کوشش، پرویز شفیعی، پسرش. 
 



پـس از آن کـه بـه صـف حـدخـا ـ در خـط پـیروان کـارمـل ـ پـیوسـتم، ایـن امـر 
پیوند محکم تری برای خوانش سروده های این دو تن، گره زد. 

مــــــــن بــــــــه زودی پــــــــس از پــــــــایــــــــان درس، بــــــــه جــــــــای عــــــــسکری، شــــــــش ســــــــال 
آمــوزگــاری را پــذیــرفــتم و در مــکتب هــای مــتعدد در والیــت هــا از کــندهــار، 
ســـپین بـــولـــدک، تـــا جـــوزجـــان و مـــکتب هـــای گـــونـــه گـــون در کـــابـــل، بـــه درس 
زبـان و ادب پـارسـی و پـخش آگـاهـی ـ الـبته بـیش تـر در خـط آمـوزه هـایـی 

که از دانشکدهٔ حقوق فرا گرفته بودم ـ دست زدم. 
در ایـــن چـــارچـــوب بـــه ســـروده هـــای بـــارق آشـــنایـــی بـــیش تـــر یـــافـــتم و او را 
گـاه گـهی در صـف مـظاهـره چـیان نـیز مـی دیـدم. امـا، هـر گـز دیـدار رو بـه 
رو بــــا او نــــداشــــتم و از زبــــان دیــــگران قــــصه هــــا، آوازه هــــا و دروازه هــــای 

زیادی شنیده ام.  
 

دوری از حدخا 
مــن هــمان گــونــه کــه بــار هــا گــفته ام، پــس از کــودتــای داوود، در بــحثی کــه 
بــا ســلطانــعلی کشــتمند کــه در جــلسه ٫٫ فــعاالن ،، بــرای تــوجــیه کــودتــای 
داوود کــــه آن را ٫٫ انــــقالب ،، خــــوانــــد، شــــرکــــت نــــموده بــــود، در خــــط ایــــن 
بــاور کــه ایــن حــرکــت یــک کــودتــاســت و انــقالب نــی، از حــدخــا بــریــدم. خــوب 
یـادم هسـت کـه عـظیم شهـبال کـه هـنوز نـوابـی نشـده بـود و آخـریـن مـنشی 
ام بـود، بـار بـار از زبـان رهـبری حـدخـا، بـه شـمول بـارق از مـن خـواسـت تـا 
بـــار دیـــگر بـــه آنـــان بـــپیونـــدم. امـــا، مـــن دگـــر هـــرگـــز هـــوای ایـــن امـــر، تـــا نـــیم 

دهه، به سرم نزد. از آن پس وارد مطبوعات گردیدم. 
خـــوب یـــادم هســـت کـــه از دوســـتی شـــنیدم کـــه بـــارق گـــفته بـــود، مـــا رهـــپو را 
بـــرای کـــار بـــه روزنـــامـــٔه انـــیس فـــرســـتاده ایـــم. از آن جـــایـــی کـــه مـــن بـــه کـــنه 
مــسالــه آگــاهــی داشــتم و آن را در خــط الف، مــعول در آن ســاخــتار هــای 



ســیاســی مــی پــنداشــتم، هــرگــز تــالش نــنمودم تــا درســتی و نــادرســتی ایــن 
امر را رد بزنم. 

 
در کاخ قدرت 

الــبته خــوب یــادم هســت کــه پــس از دگــرگــونــیی کــه بــه وســیلٔه کــودتــای ثــور، 
صـــورت گـــرفـــت و یـــکی دو مـــاه بـــعد مـــن و رحـــیم رفـــعت را کـــه ریـــیس شـــده 
بـود، را از روزنـامـٔه انـیس گـویـا بـه سـبب ایـن کـه در یـکی از شـماره هـایـش 
تــــره کــــی بــــه ٫٫تــــره،، بــــدل شــــده بــــود، بــــیرون انــــداخــــتند و بــــه مــــن گــــوشــــزد 
نـــمودنـــد کـــه از خـــانـــه بـــیرون شـــده نـــمی تـــوانـــی یـــعنی بـــه گـــپ آن زمـــان ٫٫ 
خـــان نـــشین ،، ســـاخـــتند. در آن هـــنگام، بـــارق در کـــاخ مـــطبوعـــات، نشـــته 

بود. 
 

… دِل پیاده 
پـس از چـند مـاهـی، بـه مـن آگـاهـی دادنـد کـه نـامـم در سـیاهـٔه ٫٫ مـنتظران 
،، الـــبته بـــدون مـــعاش، قـــرار گـــرفـــته اســـت. از ایـــن رو یـــک دل را صـــد دل 

نمودم و بر آن شدم تا بارق را ـ این بار از نزدیک ـ ببینم. 
چـند بـاری نـزد سـکرتـرش رفـتم و او بـرایـم گـاهـی مـی گـفت کـه جـلسه دارد 
و گـــهی هـــم مـــی گـــفت کـــه او بـــا رفـــقای شـــوروی مـــالقـــات دارد. در آخـــریـــن 
بـاری کـه نـزد مـنشی اش رفـتم، او از اتـاقـش بـیرون شـد و بـه گـوشـم گـفت: 
٫٫ او تـــو را نـــمی خـــواهـــد بـــبیند،،. مـــن دیـــگر گِـــرد ایـــن مـــسالـــه نگشـــتم و 
یــــادم آمــــد کــــه قــــدرت ـ بــــه ویــــژه بــــدون لــــگام ـ  یــــکی از شــــگرد هــــایــــش ایــــن 

هست که گوش، چشم و دهن را میخ می زند. 
 

در کاخ مطبوعات اما… 



خـوب یـادم هسـت کـه پـس از آن کـه قـدرت بـه وسـیله سـربـازان ارتـش سـرخ 
به پیروان کارمل انتقال یافت، مجید سربلند، کاخنشین مطبوعات شد. 

روزی مــن را بــه دفــترش خــواســت. در آن جــا بــارق شــفیعی هــم در گــوشــه 
یی نشسته بود و چای سبز با نقل می نوشید و می خورد. 

 در هـمین زمـان، مـدیـر مـامـوران بـا دوسـیه و ورق هـایـی وارد اتـاق شـد تـا 
در مورد ٫٫ تعینات ،، با وزیر کار نماید. 

در جــریــان گــپ، بــارق کــه در گــوشــه یــی نشســته بــود، بــا بــادی در گــلو، از 
سـربـلند خـواسـت کـه در ایـن کـار اصـل حـرفـه یـی و شـایسـتگی را در نـظر 
بــــــگیرد. ســــــربــــــلند بــــــا لــــــبخندی در گــــــوشــــــٔه لــــــبش کــــــه آدم را بــــــه یــــــاد کــــــیرک 
دوگـــالس کـــه نـــقش ســـپارتـــاکـــوس را دز فـــیلمی بـــه هـــمین نـــام، بـــازی نـــموده 
اســـت، مـــی انـــداخـــت گـــفت،٫٫ در ایـــن صـــورت رفـــیق بـــارق را ســـرپـــرســـت 
تـیاتـر بـایـد تـعین نـمود.،،. ایـن گـپ مـوجـی سـنگین نـگاه هـا را بـه سـوی او 

دواند. اما، بارق تالش نمود تا آن را با خندهٔ بلند باال، تیر نماید. 
دیـگر رخـدادی کـه خـود در آن بـوده بـاشـم، مـیان مـا صـورت نـگرفـت تـا ایـن 
کــــه در مــــسکو، پــــس از ســــرنــــگونــــی نــــظام چــــپ، شــــبی بــــا اصــــرار یــــکی از 
دوسـتانـم، او را دیـدم. در آن گـاه او، کـارمـند سـفارت بـه شـمار مـی رفـت. 
دیــــگر آن جــــا، چــــنان هــــوای دم کــــرده یــــی فــــرمــــان مــــی رانــــد کــــه نــــوش، هــــم 

نتوانست آن را پَس بزند. 
 

در پناهگاه 
در این جا در جرمنی از زبان یکی از دوستان شنیدم که پناه گرفته 

است. یکی از دوستانم که به او ارادت داشت و  هنگامی که بارق آمر 
زون هرات بود، با او همکار، اصرار نمود تا به دیدنش برویم. من دیگر 

توان و حوصلٔه این کار را نداشتم. 



 از دور، تا هنگام مرگش و از راه سروده های سلیمان الیق دوست و 
همشعری اش، شاهد آب شدن این ٫٫ شمع ،، بودم. 

من بار ها در گفت و گویی با دوستان گفته ام که ای کاش این دو،  
بارق و الیق، تنها شاعر باقی می ماندند. 

به باورم دید، کاوه جبران، سروده گر و ناقد شعری که در میدان 
اندیشه یی بی بی سی به زبان پارسی باز تاب یافته است، بیان بلند 

باالیی در این امر دارد. این نگاه چنین است: 
افتد: نخست آن جا که  ٫٫مرگ برای شاعران انقالبی دوبار اتفاق می
گاه که سرخورده از گذشته،  از شعر به ایدیولوژی می رسند، دوم آن 

گذارند.  سر به دامن سنت و تحجر می
دسِت کم تجربۀ امتزاج انقالبی گری و شاعرانه گی در ادبیات ما همین گونه 

بوده است. این مرگ ولی برای شاعری هم چون بارق شفیعی به اعتبار 
ایدیولوژی اش که هرگز از آن نبرید، فقط یک بار رخ داد. 

همان جا که از شعر به آن رسید، اما به اعتبار شعرش، پیوسته مرد و هرگز 
نوبتی در کار نیامد.،،  

من نمی توانم گپی دیگری جز این که کاش سروده گر می ماند، بیافزایم. 
 

در دنیای تصنیف ها 
به باورم، او را می توان در دنیای متفاوت سرایش دید. یکی در هنگامی که 

پای در دام ایدیولجی ـ به گفتٔه هبرماس فیلسوف زنده یی جرمن ـ ٫٫ باوری 
که در برابر پرسش فرو می افتد،، نگذاشته بود که بیان بلند باالیش را در ٫٫ 

ستاک ،، می توان دید. به دو نمونه باال سری بزنید. 
بعد در چنبرهٔ تنگ ایدیولوجی لنینباوری که دیگر تمام پنجره ها و کلکین های 

تماسش با بیرون مسدود می گردند و شتِر خراسوار بر گرد همان ٫٫ پیوند ،، 
می چرخد و به خیال خودش وادی ها و صحراه های زنده گی را که دارای 



رنگ ها و آهنگ های بیشمار هست، زیر پای می نماید، دربند افتاد. 
اما، آن گاهی که روی به تصنیف می آورد، بارق دیگری در برابر انسان می 

ایستد. لب های پُر از ترنم و بیان آهنگی. 
این امر را می توان در وجود بخش زیاد سروده گران ما از رودکی تا به ٫٫ 

ما،، دید. شاه نمونٔه این امر، جالل الدین محمد بلخی می باشد. آن گاه که بر 
باالی منبر قرار دارد، جز همان کتاب ها رنگ و رو رفته دینی و شاخه های 

گونه گونش چیز دیگری را نمی بیند. اما، هنگامی که به مدد ـ چهرهٔ اسطوره 
یی ٫٫شمس،، یا خورشید درونش، ٫٫ میانٔه میدان آرزو ،، می نماید، دیگر 

همه تابو ها از آن میان رقص و پایکوبی می شکند و ٫٫ شمسنامه یا 
آفتابنامه ،، می سراید. اما، آن گهی ـ به هر دلیل، آن شمس اسطوره یی 

ناپدید می گردد یا شمس درونش خاموش می گردد ـ بار دیگر با ردا بر منبر 
فراز می آید و ٫٫ مثنوی ،، را می سراید. مثنویی که به گفته عبدالرحمان 
جامی،٫٫ مثنوی معنوی مولوی ـ هست قرآن در زبان پهلوی،، چیز دیگری 

نیست. 
به باورم این ٫٫ شمسیت ،، را می توان در ترانه ها و تصنیف های بارق دید. 

تصنیف هایی که به وسیله سراینده گان معروف کشور مانند زالند، خیال، 
مهوش و دیگر و دیگر… تا محمد رفیع، سراینده معروف آهنگ فیلم های 

هندی. 
این ترانه ها چون دیگر غبار ایدیولوجی بر آن ها ننشسته است، بر دل ها می 

نشینند و دهه های زیاد ـ تا کنون ـ به وسیلٔه مردم زمزمه می گردند و حتا 
سراینده گان نو نیز با نوای نو، آن ها را سر می دهند. این امر بر این بخش 

سروده هایش مهر ماندگاری می زند. 
تصنیف دوگانه  

ترانه سرا: بارق شفیعی 
تاریخ سرایش: هفت ماه ثور ۱۳۴۲. 



خواننده گان: بانو ژیال و استاد حفیظ اهلل خیال 
آهنگساز: استاد خیال 

گالیه 
زین گل تازه که بر موی پریشان زده ای 

باز آتش به دل سنبل پیچان زده ای 
تو و این فطرت گلباز، مگر صبح بهار: 

همرۀ ُدخت چمن می به گلستان زده ای 
ُجز تو کس نیست گِل باغ تمنای دلم 
به خدا بر من دلباخته بهتان زده ای 

برو ای مرغِ هوسباز که هر جا به گُلی 
زین سخن های فریبنده فراوان زده ای 
تو هم ای پیکر جادویی زیبایی و ناز 

با هزار عشوه رۀ کفر و مسلمان زده ای 
 

من و پرویز شفیعی 
مـــن تـــا جـــایـــی کـــه یـــادم هســـت هـــرگـــز، بـــا او از نـــزدیـــک نـــدیـــده ام. مـــن بـــا 
نـامـش ـ آن هـم بـا ابـتکار خـودش ـ از راه شـبکٔه اجـتماعـی فسـبوک آشـنا 

شدم. 
بر سر دیدگاه میر اکبر خیبر 

از آن گــــاهــــی کــــه بــــه هســــتی حــــدخــــا و وطــــن، در مــــیدان ســــیاســــی کــــشور 
پــایــان داده شــد، ایــن جــا ســر آن نــدارم کــه بــه ســبب هــا بــپردازم. امــا، بــا 
نـگاه بـه دیـروز مـی تـوان دریـافـت کـه  سـاخـتار  یـادشـده کـه هـنوز عـرق پـای 
وجـــودش خـــشک نشـــده بـــود، بـــر دو خـــط قـــومـــی ـ زبـــانـــی مـــنشعب شـــد. تـــا 
پــــــایــــــان از ایــــــن درد درونــــــسوز، رنــــــج بــــــرد و یــــــکی از ســــــبب هــــــای اصــــــلی 



فـروپـاشـی اش شـد. ایـن سـاخـتار پـس از فـروپـاشـی بـه جـزیـره هـای مـتعدد 
و گـونـاگـون تـقسیم شـد. ایـن جـزیـره هـا در بحـر بحـران، گـاهـی غـرق غـرق 
مــی گــردنــد و گــهی هــم از آب ســر بــلند مــی نــمایــند، امــا، هــنوز ســبزه یــی 
بــــر آن نــــدمــــیده، دوبــــار در آب هــــمان بحــــران غــــرق مــــی شــــونــــد. بــــرخــــی در 
مــدت بــیش از ســه دهــه تــالش نــمودنــد تــا بــر آن هــا پــل بــزنــند، امــا، ره بــه 

جایی نبردند. 
در یــــکی از ایــــن جــــزیــــره هــــا، پــــیروانــــش تــــپه یــــی بــــه نــــام مــــیر اکــــبر خــــیبر، 
سـاخـته انـد و بـا ایـن گـپ کـه او ٫٫مـلی ،، مـی انـدیـشید، بـر سـرنـای جـذب 

دیگران می دمند. 
مـــــن در هـــــنگام رو بـــــه رو شـــــدن بـــــا ایـــــن ٫٫ پـــــیروان ،، بـــــه ســـــاده گـــــی از 
ایـشان مـی پـرسـم کـه کـدام سـندی ـ از خـودش ـ ارایـه کـرده مـی تـوانـید کـه 
ایــن دیــد مــلیگرایــانــه اش را نــی لــنینباورانــه اش را نــشان بــدهــد. بــسیاری 
تنها همین قدر می گویند: بلی! اما، دیگر از سند و مند خبری نیست. 
در دیـدار یـکی دو سـال پـیش کـه بـا جـنرال زیـارمـل در بـرن سـویـس داشـتم 
مـــتوجـــه شـــدم کـــه تـــنور دیـــدگـــاه هـــایـــش در ایـــن زمـــینه داغِ داغ هســـت. در 
خـــط هـــمان روال ســـابـــق از او نـــوشـــته یـــی از خـــیبر را خـــواســـتم کـــه چـــنین 
امــری را نــشان بــدهــد. او بــادی بــه گــلو انــداخــت و گــفت کــه فــراوان انــد و 

به زودی به دسترست قرار می دهم. 
مـن بـار دیـگر بـه جـرمـنی آمـد و هـر هـفته بـرایـش تـلفون مـی زدم و ایـن امـر 
را بــا شــله گــی دنــبال مــی نــمود. در آخــر روز کــه بــسیار بــه تــنگ شــد گــفت 
کـــه بـــه تـــازه گـــی کـــتابـــی از بـــارق شـــفیعی زیـــر نـــام ٫٫ غـــروب خـــورشـــید،، 
چــاپ شــده اســت کــه در مــورد خــیبر مــی بــاشــد. مــن بــرایــش گــفتم کــه گــفته 
هــای خــود بــارق در ایــن زمــینه نــمی تــوانــد ســندی بــاشــد. او گــفت کــه نــی 



در آن ســه یــا چــار نــامــٔه خــیبر را دیــده مــی تــوانــی. مــن از او پــرســیدم کــه 
چـی گـونـه مـی تـوانـم آن را بـه دسـت آورم، او پـاسـخ داد کـه بـا کـمک غـرزی 
الیـــق. از ایـــن رو بـــا غـــرزی، تـــماس گـــرفـــتم و او وعـــده یـــی داد کـــه هـــر گـــز 

روی عمل را ندید. 
در ایـــن مـــیان یـــادم آمـــد کـــه بـــا پـــرویـــز پـــیونـــد پـــیامـــبری دارم و از او بـــایـــد 
کـــمک بـــگیرم. ایـــن را در پـــیامـــی از راه پـــیامـــبر بـــرایـــش بـــیان نـــمودم. او بـــه 
زودی از روی مهـــــــر، مـــــــنت ایـــــــن اثـــــــر را بـــــــه شـــــــکل پـــــــی. دی. اف. بـــــــرایـــــــم 

فرستاد. 
مـــن بـــا عـــطش و تـــشنگی، ایـــن اثـــر را از الـــف تـــا یـــا خـــوانـــدم. بـــخشی کـــه 
مــربــوط بــه دیــدگــاه هــای بــارق بــود، دیــگر ســندی را ســاخــته نــمی تــوانســت. 
از ایــــن رو بــــه ســــه نــــامــــه یــــی کــــه در آن درج شــــده اســــت بــــیش تــــر تــــوجــــه 

نمودم. 
ایـــن نـــامـــه هـــا کـــه بـــیش تـــر از جـــنوب کـــشور بـــرای بـــارق ارســـال شـــده انـــد، 
انــــباشــــته از ســــتایــــش ســــیاســــت و ایــــدیــــولــــوژی حــــدخــــاســــت. شــــاه بــــیان آن 
پشـتیبانـی از هـمان سـروده یـی هسـت کـه بـارق در حـمد لـنین نـوشـته اسـت 
کــــه خــــود ســــبب مــــصادرهٔ ٫٫ پــــرچــــم ،، نشــــریــــٔه حــــدخــــا، از پــــیروان بــــبرک 
کـارمـل، گـردیـد. دیـگر در تـمام مـنت نـامـه هـا هـمان بـیان دربـند ایـدیـولـوجـی 
و هــمان همبســتگی ٫٫ بــین املــللی ،، بــا هــمان ادب آن انــدیــشه مــوج مــی 
زنــــد. در تــــمام آن هــــا نــــمی تــــوان یــــک واژه چــــی کــــه یــــک حــــرف را در خــــط 

ملیگرایی، دید. 
مـن در هـمان مـوقـع دیـدم را بـرای زیـارمـل بـیان نـمودم کـه زیـاد هـم خـوشـش 
نــــیامــــد. هــــم چــــنان در هــــنگام رو بــــه رو شــــدن بــــا پــــیروان خــــیبر کــــه هــــمان 
آهـنگ داشـنت انـدیـشه مـلیگرا را بـه او نسـبت مـی دادنـد، ایـن حـرف را مـی 



زدم و می زنم. 
امـا، در هـمان هـنگام از آقـای پـرویـز شـفیعی سـپاسـم را بـه خـاطـر ارسـال 

این اثر برایش بیان نمودم. 
 

در ژرفای یک گرداب 
چـندی پـیش، آقـای پـرویـز شـفیعی، از راه پـیامـبر، بـرایـم پـیامـی فـرسـتاد و 

در آن خواستار نشانی خانه شد تا کتابی را برایم بفرستد. 
هـمین بـود کـه چـند روز بـعد، اثـری زیـر نـام ٫٫ در ژرفـای یـک گـرداب،، را 
در داگـــخانـــه ام، یـــافـــتم. ایـــن اثـــر دفـــتر شـــشم گـــزیـــده یـــی از ســـروده هـــای 

بارق شفیعی، با کوشش پرویز شفیعی، بچه اش، را در بر دارد. 
مـن بـا دیـد عـنوان کـه کـلکینچه بـازی بـه درون اثـر بـه شـما مـی رود، بـه ایـن 
گـمان شـدم کـه ایـن جـا سـروده هـایـی گـردآورده شـده انـد کـه در زمـان غـرق 
در ٫٫ گــرداب ،، پــناهــنده گــی و زیســت در ســرزمــین بــیگانــه کــه از کــردار 

خود او، دیگران و ما و من، شکل داده شده است، رقم خورده اند. 
 آن گــــــونــــــه کــــــه روشــــــن هســــــت، ایــــــن امــــــر در جــــــریــــــان رخــــــداد هــــــا در بحــــــر 
٫٫آرمـــانـــخواهـــی ،، بـــه ســـود دیـــگراِن در خـــط٫٫ همبســـتگی پـــرولـــتری،، بـــه 
صـورت سـرسـپرده، بـه مـیان آورده شـد. بـعد بـر هـمه هـویـدا گـردیـد کـه ایـن 
٫٫ دژ صـلح و سـوسـیالـیزم ،، چـنان چـون کـاخ ریـگی بـا اشـارهٔ انگشـتی 
و فـرمـانـی، از درون فـرو ریـخت کـه تـوان پـذیـرش ٫٫ رفـقا،، را در٫٫ قـمر 
هـــــایـــــش ،، نـــــداشـــــت. آنـــــان مـــــجبور شـــــدنـــــد بـــــه ســـــرزمـــــین هـــــا ٫٫ لـــــعنتی،، 
ســـرمـــایـــه ســـاالری، مـــردمـــساالری و آزاد کـــه بـــیش از چـــاریـــک قـــرن، بـــه آن 
لـعن و نـفریـن مـی فـرسـتادنـد، ٫٫ پـناه ،، بـبردنـد. او در ایـن گـاه، زیـر ایـن 
آرمــانــگرایــی بــی پــایــه، از ٫٫ شــعر،، بــه ٫٫ شــعار ،، روی آورد، و چــنان 

فریاد سر داد که ٫٫ پنجمین برج زمان،، به لرزه آمد. 



امـا، بـا گـشودن اولـین بـرگـه، مـتوجـه شـدم کـه آقـای پـرویـز، گـردآورنـدهٔ اثـر، 
در ایـن گـرداب، ٫٫ چـرخ ،، دیـگری را هـم وارد سـاخـته و بـه سـروده هـای 

میان سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۵، نیز نگاهی انداخته است. 
بــه بــاورم ایــن هــمان ســال هــای انــد کــه ســروده گــر در مــیدان ســرایــش، بــه 
اصـــل شـــعر نـــی شـــعار، تـــوســـن احـــساســـش را بـــه جـــوالن آورده اســـت  کـــه 
آخــریــن نــمونــه اش ـ آن گــونــه کــه در ایــن جــا آمــده اســت ـ در ســروده یــی 

زیر نام، ٫٫ توکل به خدا ،، تبلور می یابد. 
 

شگرد تازه 
هـنگام نـگاه بـه شـیوهٔ گـردآوری ایـن اثـر، سـخنی از محـمود طـرزی بـه یـادم 
آمـــد. او هـــنگام نشـــر آخـــریـــن اثـــر هـــای شـــعریـــش بـــه نـــام، ٫٫ ژولـــیده ،، و 
٫٫ پـــــژمـــــرده ،، کـــــه در دهـــــٔه ۱۹۳۰، در اســـــتانـــــبول چـــــاپ گـــــردیـــــد، بـــــه ایـــــن 
مـسالـه بـاور یـافـت کـه دیـگر نـبایـد سـروده هـا را بـر اسـاس نـوع شـعر و هـم 
چــــنان الــــفبای قــــافــــیه هــــا، کــــه از الــــف شــــروع و بــــه ی خــــتم مــــی شــــد، رده 
بـندی نـمود، زیـرا زمـانـه و جـایـی کـه سـروده هـا رنـگ گـرفـته انـد، گـم گـم مـی 
گـــردد. او بـــه ایـــن نـــتیجه دســـت یـــافـــت کـــه  ایـــن امـــر نـــو، شـــیوهٔ دگـــرگـــونـــی 
دیـدگـاه سـروده گـر کـه در جـریـان زمـان، رخ مـی دهـد و هـم چـنان مـکان را 
بــه نــمایــش مــی گــذارد و بــرای نــاقــد دیــد روشــن در زمــینه ارزیــابــی ســروده 

های سروده گر می دهد. 
شــفیع کــدکــنی، شــاعــر و بــه ویــژه نــاقــد ادبــی کــه دیــد بــه شــدت جــدیــدی در 
ایـن امـر دارد، شـکایـت مـی نـمایـد کـه شـیوهٔ قـدیـم رده بـندی قـافـیه یـی شـعر 

ها، رد دگرگونی را ناپدید می سازد. 
امـــا، آقـــای پـــرویـــز شـــفیعی، بـــا شـــگفتی بـــه ایـــن امـــر تـــوجـــه نـــموده اســـت و  



سـروده هـا را ـ تـا حـدود زیـاد ـ بـر خـط زمـان و سـرودگـاه، رده بـندی نـموده 
است که به شدت مورد ستایش می باشد. 

در ایــن راســتا نــکته قــابــل تــوجــه ایــن هســت کــه از ســال ۱۹۶۵ تــا ۱۹۸۹، 
ردی از سـروده هـا در ایـن ٫٫ گـرداب ،، کـه بـه بـاورم سـال هـای گـردابـزده 
انــــد و شــــاعــــر در مــــنت آن و شــــکل دهــــی اش نــــقش مــــهم بــــه دوش داشــــته 
اســت، ٫٫ غــار ســیاهــی ،، دهــن بــاز نــموده اســت. امــیدوارم گــردآورده گــر 
هـمان گـونـه کـه وعـده سـپرده اسـت، ٫٫ دیـوان مـکمل،، او را بـه دسـت نشـر 

بسپارد. 
در جـای دیـگر هـم تـرتـیب زمـان پـیش و پـس شـده اسـت. بـاری یـک سـرودهٔ 

۱۹۸۴، آمده است. پس از آن ۱۹۹۰، و بار دیگر، ۱۹۸۶. 
بازتاب رخداد ها 

بــه بــاورم شــعر یــک ســروده گــر، بــایســت آیــنٔه تــمام نــمای نــی تــنها، بــاور و 
انــدیــشٔه او بــاشــد، بــل بــلوری بــاشــد کــه در آن هــمه رنــگ هــای زنــده گــی ـ 

آنی که حتا مورد پسندش قرار نداشته باشد ـ باز بتابد. 
تــا جــایــی کــه مــن ـ الــبته تــند تــند و ســرســری ـ بــه ایــن هــا نــگاه نــموده ام، 
رخــداد هــای خــونــین هــمان ســال هــای گــردابــی ـ ۱۹۶۳و۱۹۷۳و ۱۹۷۸، و 

۱۹۹۲ـ کم تر رخ نموده است. 
 

شود نشد 
تــــا جــــایــــی کــــه مــــن حــــس نــــمودم در ســــروده یــــی زیــــر نــــام ٫٫ مــــادر ،، کــــه 
مــنظور مــادروطــن هســت، ایــن امــر، امــا بــدون اشــاره یــی بــه ســبب هــا کــه 

خود شاعر هم نقاشش بوده هست، باز تاب یافته است. 
مـن شـگفت زده شـدم او کـه در آن زمـان نشـریـٔه سـاخـتار گـویـا اجـتماعـیی 
کـه وابسـته بـه حـدخـا، بـه نـام ٫٫ پـدر وطـن ،، را پـیش مـی بـرد، ایـن بـار از 



٫٫ مادر ،، نام می برد. 
در ایـــــــن ســـــــروده، ص. ۱۳۳، زمـــــــان ســـــــرود: ۲۰۰۳، جـــــــای ســـــــرود: شهـــــــر 
روتـــــنبورگ، در شـــــمال جـــــرمـــــنی، هـــــمان پـــــناه گـــــاه در کـــــشوری وابســـــته بـــــه  
نــظام ســرمــایــه داری و جــز امــپریــالــیزم جــهانــی، از ٫٫مــادر،، مــی خــواهــد 

که او را ببخشد! 
ایـــــن ســـــروده بـــــا شـــــاه بـــــیان ٫٫ شـــــود، نشـــــد!،، بـــــا نـــــشانـــــٔه شـــــگفتی ـ مـــــن 

موردش را از دید نشانه گذاری درک ننمودم ـ ردیف شده است. 
در سـراپـای ایـن اثـر آرمـان مـوج مـی زنـد، امـا، هـرگـز بـه سـبب هـای شـکل 

دهی رخداد ها، اشاره یی نمی نماید. 
او جـــایـــی مـــی گـــویـــد کـــه ٫٫ آیـــین طـــالـــبان ،، در ٫٫ روزگـــار مـــن،، چـــنین 

شد که ٫٫ دست ستم ز دامن پاکت رها نکرد.،، 
جــای شــگفتی هســت کــه حــتا اشــاره کــوچــکی بــه پــیش زمــینٔه شــکل گــیری 
ایـــــن ٫٫دســـــت ســـــتم،، نـــــمی نـــــمایـــــد. ایـــــن امـــــر روشـــــن هســـــت کـــــه هـــــنگام 
فــرمــانــروایــی داوود کــه گــروه ســیاســیی کــه  شــاعــر در کــنارش قــرار داشــت 
یـعنی حـدخـا، و زیـر فـشار هـمان سـاخـتار، رهـبران اخـوانـی ـ سـمت دیـگر 
ایـــدیـــولـــوژی چـــپ کـــه شـــاعـــر عـــاشـــقش بـــود ـ بـــه کـــشور هـــمسایـــه ٫٫ پـــناه 
بــــردنــــد،، و بــــعد بــــا ورود ارتــــش ســــرخ کــــه دیــــگر ســــروده گــــر در مــــنت قــــدرت 
قـرار داشـت، مـیلیون هـا افـغان، بـه کـشور هـای هـمسایـه چـون پـاکسـتان و 
ایـــران فـــرار نـــمودنـــد و ایـــن هـــا خـــود آشـــیانـــه و پـــرورشـــگاه ٫٫ طـــالـــبان ،، ـ 
بـاز هـم رخ دیـگر ایـدیـولـوژی ـ گـردیـدنـد. امـا، شـاعـر تـنها ٫٫ روزگـار ،، کـه 
بــــه بــــاور مــــردم مــــا، نــــیرو هــــای بــــیرون از ارادهٔ انــــسانــــی آن را شــــکل مــــی 

دهد، مالمت می نماید.!؟ 
از ســــوی دیــــگر او از ٫٫ ســــتم ،، آنــــان گــــپ مــــی زنــــد و هــــرگــــز اشــــارهٔ بــــه  



ســتمی  ـ انــدیــشٔه خــودش کــه در دهــٔه دمــوکــراســی هــنگام قــرار گــرفــنت بــر 
ضـــد آزادی گـــره خـــورده اســـت ـ و بـــیدادی کـــه در بـــیش از یـــک دهـــه قـــدرت 

خودش، روا داشته شده است، نمی نماید. 
شـگفتی دیـگر ایـن کـه بـا وجـود گـذر از دریـای آتـش و خـون کـه خـود نـقش 
مـــهم در آن داشـــته اســـت و بـــدون گـــرفـــنت درس و انـــتقال آن بـــه نســـل ٫٫ 
ســوخــته،، از یــک ســو و آنــانــی کــه تــازه چــشم بــه ســوی دگــرگــونــی هــا در 
کــشور گــشوده انــد، از جــانــب دیــگر، اشــاره یــی نــمایــد، در شــاه بــیان ایــن 
ســــروده هــــمچنان بــــه آن ٫٫ ایــــدیــــال هــــا،، ـ نــــوشــــته شــــده ٫٫ ایــــده آلــــها،، 
گویا ٫٫ وفادار،، اما به باورم من ٫٫ سنگواره ،، باقی مانده است. 
من برای این که توجه خواننده را بکشانم، این را دربست می آورم: 

٫٫ مادر،  
مرا ببخش!( باز درج این نشانه درک ننمودم) 

زین واپسین گناه: 
مـــیخواســـتم تـــمامـــت ایـــن نـــاتـــمامـــها، ( الـــبته فـــرصـــت آن نیســـت تـــا بـــه جـــدا 

نویسی و پیوست نویسی که کار ویراستار هست، بپردازم) 
این ایده آلها 

از من جدا شود 
وین جان ناتوان: 

ز ٫٫ آینده،، نا امید، 
بی انتظار و بیخود و تنها شود، نشد! ( باز همان نشانه گذاری) 

یــــاددادشــــت : مــــن بــــه دلــــیل کــــمی زمــــان، بــــه بــــخش هــــای دیــــگر نــــوشــــتاری 
مـــــانـــــند: اشـــــتباه هـــــای چـــــاپـــــی و بـــــه ویـــــژه ویـــــراســـــتاری، تـــــوان پـــــردازش را 

ندارم. 



در پــــایــــان مــــی تــــوان گــــفت کــــه بــــرای او مــــرگ ـ در خــــط ســــروده گــــری ـ بــــا 
پــیوســنت بــه ایــدیــولــوژی ـ بــه گــفته مــارکــس، ٫٫ آگــاهــی کــاذب ،، یــا یــورگــن 

هبرماس، ٫٫ باوری که در برابر پرسش فرو می ریزد،، فرا رسید. 
شهر گت تینگن، جرمنی. 
اول ماه جنوری ۲۰۱۸. 

  


