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 ای بدخشی بھ عظیمینامھ 

---------------------------- 

 ش ١٣۴٢سال  ،۶ – ۵، پوھنتون کابل، شماره ادب، پوھنزی ادبیاتمجلھ 

 لعل زاددکتور باز نویس: 

 ٢٠١٩لندن، اپریل 

 بزرگ!» بدخشی«اھدا بھ دوستان و دوستداران 

 

 نامھ ای بھ نویسنده ای جوان
=================== 

 ه زندگی...انیمھ ر

 ،لحظھ ای حساسی در زمان وجود دارد

 ؛لحظھ ای کھ شخص درست بھ نیمھ راه زندگی اش می رسد

 جزیی از یک ثانیھ،

 از زمان، تند تر از یک نگاه،ی زود گذری تکھ ا

 تند تر از ذروه ای التھابات عشق،

 د تر از نور؛تن

 سنو)دو شخص در این لحظھ سریع التاثیر است. (دوبر 

---------------------------------------------------------- 

 برادر ارجمندم نبی عظیمی؛
بینم، از خطوط چھره اندوھناک و متفکر و فروغ چشمان مایوس و  یھر وقتی کھ ترا م

منتظرت، تمام ھیجانات و تالمات انسانی و اجتماعی جوانان عصر و محیطم را روشن می 

خوانم. آنچھ در مغز پر تالطم و طوفانی تو می گذرد، ھمیشھ مرا رنج می دھد کھ چرا 

راھی » کھسار نویسندگی«یان پیدا نیست؟ اما تو در مجرایی بھ این سیالب بھاری عص

کشور فرود » دشت کم حاصل ھنر«پیدا خواھی کرد و چون دریاچھ ای تند و شوخی بھ 

 خواھی آمد و آن را شاداب و سرسیز خواھی نمود. 
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اجازه بده! این قطره اشک تحسر نارسایی رھنمایی ھا بھ آن دریاچھ ای استعداد ھمراه و 

 بدرقھ باشد.

در کوره راه زندگی با مشعل مغشوش جھان بینی ھای سطحی، یکھ وتنھا رفتن خود را بھ 

انداختن است و حکم خود کشی را دارد کھ از نادانی » عقل و دانش«دام تزویر رھزنان 

اند کسانی کھ از نادانی و ناشناسایی خویشتن و جھان، سرچشمھ می گیرد. چنانچھ بسیار 

زرپیچ را می خورند و بھ تب ھوس می سوزند و ھذیان ھای رویایی ھای مخدر » تابلیت«

بسیار می گویند و طبقھ اغفال کرده ای شان آن الطایالت را در مجالت زراندود بنام ھنر 

و ادب بھ جامعھ ھا تقدیم می کنند تا عده ای را مسموم سازند و باز گروھی بھ تقلید ایشان 

کھ از زیبایی و ھستند  د؛ اما مردم کمی ھم بوده اندخویشتن را تخدیر کنند و ھذیان گوین

ھای طبیعت ملھم و از جریانات جوامع منتبھ شده، پس از نیکو اندیشیدن بھ گفتار نغز 

 پرداختھ و نوشتھ ای جمیل بھ میان آورده اند.

تو کھ شوق نویسندگی داری و استعداد آن ھم در تو دیده می شود، باید در تھداب کاخ 

سنگ ھای بزرگ و استوار مترقی ترین افکار بشری  ،واقعی خویش دیالیایبزرگ ھنر 

، از میان }بروی{ را بخوابانی و بعد بر باالی آن دیوار ھای کھ ارکان ادب باشد، باال بری

نند فرخی، خشت ھای پختھ شده در کوره تجربھ ای مدنیت و مواد خام زبان مادری ماانبوه 

و بیھقی بھترین کلمات و شستھ ترین الفاظ و کاکھ ترین  ندیمیم فردوسی، حافظ، خاقانی،

ترکیبات و مزین ترین جمالت را بر گزین و چون جمال زاده ساروج طبقاتی را در میان 

 آنھا بریز و بسان صادق ھدایت بھ کار ساده و عوام پسند آغاز کن.

 ببین در باره پیشوای ریالیست ھا (بالزاک) چھ گفتھ اند:

بالزاک در ھمان اجتماعی می زیست کھ نویسندگان رومانتیک را در آغوش خود پرورده «

بود، اما این نویسنده بھ جای اینکھ خود را تسلیم تخیل و تحسر سازد و دچار بیماری قرن 

ن گذشتگان زند و بھ قرون وسطی شود و برای انصراف از فکر محیط خویش دست بھ دام

پناه برد، اجتماع خود را با ھمھ مشخصات و اسرارش و با ھمھ صفات و نیکی و بدی ھا 

کھ در آن بود، در آثار خویش نشان داد. آنچھ را کھ تا آن روز نویسندگان رومانتیک از 

 ».آن غافل بودند، یعنی تاثیر و نفوذ پول را در اجتماع آن زمان بیان کرد
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وحشت انگیز ترین « پاریس، عروس بورژوازی را چنین تعریف می کند: ،ری، بالزاکآ

مان دیدار دھشت بار مردم پریده رنگ و زرد روی و افسرده ای پاریس گ یمناظر دنیای

شب و روز در جوش و خروش  ،است. پاریس میدان وسیعی است کھ بر اثر طوفان منافع

 در تک و پو است...است و در زیر این طوفان خرمنی از مردم 

س و سمومی کھ مغز شان از ھمھ منافذ قیافھ ھای پژمرده و پرچین این مردم فراست و ھو

خواند، این قیافھ ھا را  نھ... این ھا را قیافھ نمی توان است، بیرون می ریزد؛ را انباشتھ

نام  د(نقاب) نقاب ضعیف، نقاب قدرت، نقاب فقر و بدبختی، نقاب شادی، نقاب تزویر بای

داد... در پاریس ھمھ چیز دود می کند، ھمھ چیز می سوزد، ھمھ چیز می درخشد، ھمھ 

چیز می جوشد، ھمھ چیز شعلھ می کشد، بخار می شود و خاموش می گردد. زیرا پاریس 

 دوزخی است.

در پاریس عشق ھوس است و کینھ چیز بیھوده ای، آنجا انسان قوم و خویشی بھ جز نوت 

 وستی بھ جز بانک رھنی ندارد...ھزار فرنکی و د

وجود ھمھ کس در پاریس مجاز است: حکومت و گیوتن، مذھب و وبا؛ ھر کس بھ این 

 محیط تناسب دارد و فقدان ھیچ کس در آن مشھود نیست...

 چھ چیز بر ھمھ تسلط دارد؟ زر و خوشی.

این دو کلمھ را مانند چراغی در دست بگیرید و این قفس گچی، این کندو را کھ جوی ھای 

 سیاھی در آن روان است، بپایید.

 ... در آغاز کار دنیای مردم محروم را ببینید:

پنج انگشت  بازوی خود را با ھکارگر، رنجبر کسی کھ پا ھا، دست ھا، زبان، پشت و یگان

رار معاش بھ کار می اندازد. این کارگر بیشتر از حد کار می کند. زن خود خود برای ام

را مانند حیوان بھ ماشین می بندد و فرزند خود را بھ کار وا می دارد. نمی دانم کارخانھ 

میز بھ گردن این طبقھ انداختھ است؟ ... پیش از ھمھ بھ این پادشاه دار چھ رشتھ ای سحر آ

 جنب و جوش پاریس کھ زمان و مکان را بھ زیر اطاعت خود درآورده است، سالم کنید!

... 

 !»باالخره بھ این مستخدم چند کاره ای مالمت ناپذیر سالم کنید
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گذشت «سوی گفتھ است: و منتقد معاصر فران التمان ادیب بھ ھمین نسبت است کھ ژرژ

زمان بالزاک را جوان تر می کند و آثار بالزاک ھر چھ بیشتر خوانده شود، تازه تر می 

اما اکنون دیگر سبک ھوگو  گردد؛ ناگفتھ پیداست کھ ویکتور ھوگو صاحب نبوغ است،

 ».سبکی کھ چراغ آن در برابر چشم آفریننده اش خاموش شد، خریداری ندارد

ستوکرات و در ر} در باره بالزاک کھ در طبقھ ا؟لیس {انگلزد انگمی مانناشخاص عل

 سیاست سلطنت بود، می گوید:

در عالم تاریخ و حتی اقتصاد چیزی کھ من از آثار بالزاک فرا گرفتھ ام، بیشتر از ھمھ «

زبر دست  گرانرچیز ھای است کھ از کتاب ھای تاریخ نویسان و علمای اقتصاد و آما

ده کھ از سقوط اجتناب ناپذیر ارستوکراسی متاثر است با این ننویساین  –تھ ام جھان آموخ

ھمھ عاقبت خوبی برای این طبقھ پیش بینی نمی کند و این خود یکی از پیروزی ھای 

 ».بزرگ ریالیزم و یکی از بزرگ ترین کامیابی ھای بالزاک است

اما این  مکتب دیگر بھ وجود آمد، بالزاک مکتب ادبی ریالیزم را بنا کرد و بعد از آن دھھا

قصر ساده نھ تنھا ھمچنان پا برجا ماند، بلکھ روز بروز صیقلی شده و درخشان تر می 

 »:مکتب ھای ادبی«گردد. بھ گفتھ ای مولف 

مکتب ھای متعدد بعدی نتوانستھ است از قدر و اعتبار آن بکاھد و بنای رومان نویسی «

 ».وی آن نھاده شده استجدید و ادبیات امروز جھان بر ر

 خواھی پرسید، ریالیزم یعنی چھ؟

ریالیزم عبارت است از مشاھده دقیق واقعیت ھای زندگی، تشخیص درست علل و عوامل 

 آنھا و بیان و تشریح و تجسم آنھا.

ریالیزم را بھ ناتورالیزم کشاند،  کار البتھ ھیچ وقت نباید مانند نویسنده ای بزرگ امیل زوال

طبیعت است کھ بحر علم بار آن را باید بھ منزل  غرض و دقیق بیورالیزم تشریح زیرا نات

 نھ نسیم ھنر. برساند،

نویسنده ریالیست قھرمان داستان خود را از میان مردم و از دور و پیش محیط خود بر می 

بلکھ برای نویسنده یوسکی، نمی گردد. گزیند و پشت اشخاص عجیب و غریب مثل داستان 

ست چون تولستوی ھر پدیده اجتماعی و طبیعی موضوع قرار گرفتھ و بطور عادی ریالی
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بیان می شود. در نوشتھ ھای ریالیستی وحدت مصنوعی وجود ندارد، چیز ھای تصادفی 

 دیده نمی شود.

ریالیزم و ضد «اما امروز ریالیزم بھ مرحلھ تکاملی دیگری رسیده، چنانچھ مولف 

 می گوید:» ریالیزم

ز ریالیزم در نظر نویسندگان معاصر شرح تجربھ ای شخصی نویسنده است از مقصود ا«

زندگی، نھ وصف مشاھدات او؛ گر چھ نویسنده عناصر کارش را از واقعیت خارجی می 

بھ را گیرد، ولی نھ از آن رو است کھ خود چیزی برای گفتن ندارد، نویسنده ابتکار عمل 

ت از زبان خودش گویا تر و رسا تر است، دست امور واقع می سپارد،  زیرا زبان واقعی

 وصف بی طرفانھ واقعیت، حقیقت اساسی و مھمی را آشکار می کند:

 ».حقیقتی کھ نویسنده کشف کرده و در آن زیستھ است

ریالیزم متکامل قرن بیست کھ بھ اثر کامیابی جھان بینی ھای اجتماعی نوین با گورکی 

عشق «دارد، فرزندانی چون » مادر«مانند  بصورت اساسی پی ریزی شده و سرمشق عالی

شولوخوف، » دن آرام«و » سرنوشت یک انسان«جک لندن، » پاشنھ آھنین«و » زندگی

رومن روالن... بوجود آورده و فامیل انسان دوست و اجتماع » آزادی«و » عصیان«

ریاد آه و ف» یودرا«تشکیل کرده کھ آنھا نھ تنھا چون کارکنان » برج عاج ھنر«پسندی در 

طبقھ زیرین اجتماع را کھ در بردن تخت تمدن زیر گرفتھ شده اند، بھ گوش ھوش داران 

فجایع ستمگران طبقات ممتاز و صدر » تلویزیون«می رسانند، بلکھ چون کار گردانان 

 نشینان طفیلی اجتماع را بی رحمانھ افشا کرده، در نظرگاه بینایان نمایش می دھند.

جتماعی و انسانی برای ساعت تیری و روزگذرانی خستھ شدگان و پیران آثار این مکتب ا

نیست، بلکھ کتب درسی جوانان و رھنمای زندگی مردم است؛ این است کھ ھنر دوباره بھ 

جوان و ناخوشایند طبقات مردم باز گشتھ و از ضروریات حیاتی آنھا شده است. این مکتب 

این طور تعریف » ھاریک ھارتلی«افظھ کار را عالی (!) و ثقافت پسندان (!) مرتجع و مح

 می کند:
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قدرتی خالق دارد و ھنر بھ منزلھ » کار«ریالیزم اجتماعی بر این اصل مبتنی است کھ 

است. این ھر دو بطور مستقیم یا غیرمستقیم مناسبات » کار«بسط و انعکاس خالقیت 

 ».متغیر اجتماعی را منعکس می کند و در آن موثر می افتد

ولوژی یعنی تضاد ھای شھر یببین  گورکی پیشوای این مدرسھ یک مسئلھ مھم علمی سوس

 و ده را چطور ادیبانھ و ھنرمندانھ بیان می کند:

من اندوھگین بودم و احساس تنھایی و غربت در میان این مردم قلب مرا بھ شدت می «

تم؛ من می دانستم کھ فشرد... من نظایر این افراد را دیده بودم و کمی آنھا را می شناخ

تقریبا یک بیک آنھا از رھگذر یک تحول روحی شکنجھ آمیز و اجتناب ناپذیر گذشتھ اند؛ 

 رواح آنھا کھ زاده و پرورش یافتھشھر ھا با اسلوب خویش روی جوھر نرم و شکننده ای ا

آرامش روستا ھاست، صد ھا چکش کوچک کوبیده و پاره ای از آنھا را پھن و پاره  ای

باریک کرده اند؛ وقتی کھ این مردم خاموش و بی صدا شروع بھ خواندان آواز  ای را

روستا ھای خود می کردند و افسردگی خاموش و گیجی رنج آمیز ارواح خود را جامھ ای 

کلمات و نوا ھا می پوشاندند، عمل ستمگرانھ و سنگدالنھ ای شھر آشکار تر احساس می 

 ».شد

دب امروز باید بگویم کھ شکل آن شعر و چھ و چھ... نیست، در آخر بعد از دانستن ماھیت ا

بلکھ عصر ما (قرن رومان و ناول) است، چنانچھ ژرژ سمنون ادیب و نویسنده معاصر 

 غرب گفتھ:

قرن بیستم را می توان عصر رومان نامید، اکنون اگر چھ شھکار ھای رومان قبال بوجود «

شکل کھ رومان راه خود را پیدا کرده و بسوی آمده، ولی در قرن بیستم می توان ادعا کرد 

 نزدیک می شود. کالسیک خود

از رومان روسی تا رومان امریکایی... جنبش عظیم و پر قدرت و مشابھ ناشناختھ احساس 

می شود... تخمیری کھ بی شک شرابی مرد افگن بوجود خواھد آورد و این شراب این 

» رومان«زندگی یک جنین ناپیدا ھمان  لرزان... این طلب حق حسیات و ادارهحباب 

 ».است، اگر بھتر بخواھید نطفھ عصر رمان است کھ بستھ می شود
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آقای عظیمی! این است آن راھی کھ من می توانم بھ شما نشان دھم؛ یعنی جاده ای دور و 

» رستاخیز«و » جنگ و صلح«کھ اگر چھ وسیع و ناپیدا انجام است و ھمھ » رومان«دراز 

و » بی نوایان«بر باالی آن شده و » پدران و پسران«و » کارامازوف برادران«

است کھ بھ دنیای ما منتھی می » کمیدی انسانی«بسیار دارد، اما باز ھم یک » آزردگان«

ھنر «را کھ در آن » چمدان«کھ بھ آسمان رفتھ است. » کمیدی الھی«شود، در مقابل 

سگ «اه برایت تقدیم می کنم؛ اما خودت را گذاشتھ ام، چون توشھ ای ر» داستان نویسی

عشق «و با » پاشنھ ھای آھنین«ھمراه گرفتھ، با » سپید دندان«را بھ خاطر » ولگرد

سرنوشت یک «ھنر روان شو؛ این است » مادر«بھ آرزوی دیدار » آزادی«پی » زندگی

 ».انسان

زند، آسمانی فرزندانی کھ در راه عقل و حقیقت راه می روند، بھ ھمھ چیز مھر می ور«

دیگر می آفرینند، آتش فساد ناپذیری دارند کھ از روح و از اعماق قلب سرچشمھ می گیرد 

و بدین ترتیب است کھ در عشق پر شور فرزندان برای ھمھ دنیا، زندگانی نوینی بھ ما 

داده می شود؛ چھ کسی قادر است کھ این عشق را خاموش کند؟ چھ کسی؟ آیا نیروی باال 

 وجود دارد؟تر از این 

زمین است کھ آن را بوجود آورده و سراسر زندگانی خواھان پیروزی آن است، سراسر 

 »!زندگانی

 بھ آرزوی نویسندگی شما؛

  م. طاھر بدخشی

                          	


