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 درگاِه "احمد ظاهر" سجده بر

 
  

ُخرد ات از همین حاال از گردنم خالص کرده و مینگارم، که در شرائط اسفناک و خونبار وطن، پرداختن به موضوع

پیش "تبدیل هوا" و "تنوع" عادی و جانبی، حکم گناه را دارد. من مگر عرایضم را با بهانه و شیرغلِت و ریزه و 

 میکشم. ضمن این نوشته به دو موضوع کامالً مختلف ازهم تماس میگیرم:

 کامرانی:در عین جوانی و در اوجِ شهرت و  ،"احمد ظاهر"ــ یکی یادبود از چهلمین سالگرد درگذشت 1

 بسیار چاق بود و هنوز هم هست؛ کسان فراوان در زمینه قلم روی کاغذِ "احمد ظاهر" درین شب و روز بازار 

الکترونیک کشیدند و هنوزهم میکشند. صرف نظر از وبسایتهای دیگر افغانان، که مرور همه برایم از هیچ مظلوِم 

. ببینیم، که "افغان جرمن آنالین"و یانا افغانستان آنالین" "آرهای  ندازیم به وبسایتا نگاه مقدور نیست، نظری می

 :"احمد ظاهر" درین دو صفحه چه گذشت و میگذرد؛ اندر بابِ 

گپ ریانا افغانستان آنالین" "آفقط دو سه مطلب معدود درین مورد به نظرم رسید، اما در "افغان جرمن آنالین" در 

از مبالغه به اغراق رسید؛ "احمد ظاهر" درین صفحه یادبود از مرگ از گپ گذشت و از حّد و اندازه بیرون َجست. 

خاصتاً  "ها سازین"قهرمادر کارها و  "روی اضافهو چنین است رسم روزگار ما و در فرهنگ و زبان این منطقه. "

ا مّ ست سخت تعجب آور، ا در زبان دری، کاریدر شرق و منطقۀ ما و بالخاصه  "و ... "مدح و تمجید و ستایشدر 

ها از زمان قدیم در زبان ما دیده شده است و ما  در چنین عرصهروی"  "اضافهواقعی و مشهود. کامالً در عین حال 

امروزیان، که وارثاِن اجداد و نیاکان خودیم، به مشکل میتوانیم خود را از زیر این بار گران برهانیم. جهت تمثیل 

مکتفی میدانم؛ چون یادآوری از ساحات و موارد دیگر و شگافتن  را "شعر دری"عینی این پدیده، نگاهی بر دنیای 

 موضوع از هر نگاه و از همه نقاط نظر، نه در حوصلۀ قلم من است و درخور تحمل این نوشتۀ مختصر. 

انجامد.  می"اغراق" و لو" "غُ ، که معموالً به "مبالغه"در شعر دری از روزگاران بسیار قدیم صنعتی داریم به نام 

نظری اندازد، ضمن "شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری"  حضرت الطیر"ِ "منطقِ  به کتاب بسیار مشهورِ کسی  اگر

 چنین خواهد خواند:"پیغمبر اسالم" نعت 
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.... 

 ، از همه در پیش بودیــــــزدر همه چ      چه گویم بیش بودهر کــــزای خواجه 

 ام او، آرام یافتنــــــرش نیز از ـــعــ      ام یافتنــودش جـــردو گیتی از وهــــ

 بر طفیلش در وجود ،المعـــــلق خـــــ      جود رِ حــــــاز ب ،و شبنم آمدندچــــهم

 ودات بودجـــــدومات و موعــــم اصلِ       لوقات بودخـــــــور او مقصود منـــــــ

 نور حـــــرصد ب ،ید از نور اوفــــــرآ      ق چو دید آن نور مطلق در حضورـح

 هان را آفریدـــخـــــلِق ج ،بهـــــــر او      جان را آفرید ویش آن پاکخـــــر هــــب

 تر ازو، موجود نیست دامنــپــــــــاک      ز او مقصود نیستــآفــــرینش را جـــ

.... 
 

و پهنای الیتناهای کائنات را درک کرده  عظمت آفرینشذّره ای از و هر عارف دیگر جهان اسالم، یشاپوری" ن "عطاراگر 

میتوانستند، هرگز چنین ادعائی را نمیکردند. ما، که در قرن بیست و یکم بسر میبریم، هنوز ملیاردم و ترییالدم حصۀ کائنات 

چ کشف را حتی به کمک بزرگترین و قویترین رادیوتلسکوپها هم نمیتوانیم درست تخمین کنیم. اسرار جهان و کائنات هنوز هی

یم، چطور به مدعیات هزار و دریابرا نمیتوانیم نامکشوف و ناشناخته نشده اند. وقتی ما امروزیان عظمت جهان و کائنات 

، بتوان باور کرد؟؟؟ راه دیگری نمیماند، غیر و کارگاِه هستی چارصد سال پیش با آن دانش اندک و ناچیز و ناقص از جهانِ 

؛ نه عقل من فقط در همین حدود قد میدهدبنمائیم. حمل  "شعر و عقیده"در عت مبالغه" "صنبر  ین، که چنین مدعیات رااز

 !!!بیشتر و پیشتر ازین

نیز مورد انتقاد خود شاعران قرار گرفته است؛ چنان، که  پیشهای بسیار  مگر از زمانهدر شعر نعت مبالغه" "صَ 

 را مخاطب ساخته فرمود:انوری ابیوردی" "و فاریابی"  "ظهیراز سِر توبیخ، "ابوالمعانی بیدل" 

 اندوز بیش و کم م، صلهیَ از هیچ کس نِ 

 ـرتم، نه ظهـیرم نه انوریــــمداح فطـ

 در مورد خویشتِن خویش به اغراق پناه برد و فرمود:ستۀ خود، رَ  بههم "حضرت بیدل" متأسفانه، که همین 

 آسمان بیدلم" "عرش اگر باشم، زمینِ 

"آریانا افغانستان آنالین" ، که پارسال در همین صفحۀ "عرش اگر باشم، زمین آسمان بیدلم" ضمن مقالۀ دوقسمتۀ

مندان موضوع را به مطالعۀ آن مقاله در دو لنک  منتشر کردم، درین مورد بالنسبه به اشباع سخن رفته است. عالقه

 ذیل دعوت میکنم:

 _pdf1http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Maroofi_k_arsh_agar_baasham.: قسمت اول

 pdf۲nistan.com/UploadCenter/Maroofi_k_arsh_agar_baasham_http://www.arianafgha.: قسمت دوم

در توصیف روی"  "اضافهو فرهنگ "مبالغه" هائی از اغراق و غلو، تمثیل فرهنگ  غرض از یادآوری و ذکر نمونه

ان آنالین" "آریانا افغانستدر "احمد ظاهر" ستایش از ممدوح است. وقتی انبوِه مقاالت و کامنتها را دربارۀ تمجید و و 

 کنم، نه چیز دیگر!!! بمیتوانم حمل غراق" "فرهنگ إو روی"  "فرهنگ اضافهمیبینم، آن را فقط بر 

 ــ مسألۀ دیگر نوشتن به نام مستعار است؛ آن هم در همین دو وبسایت: ۲

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Maroofi_k_arsh_agar_baasham_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Maroofi_k_arsh_agar_baasham_2.pdf
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اصیل زنان ا در بین نویسندگان ما موضوع به اصطالح عالم رائج است، امّ دنیا و جهان و مستعارنویسی در تمام 

 میرود."یک ِگِره باالتر" کابلی 

"مستعارکانی" یا بهتر است بگویم  "مستعاربازی" و ، که آهسته آهسته آغشتۀ""آریانا افغانستان آنالیندر وبسایت 

 میگردد، درین اواخر دو نفر از نام و مقام مستعار داد سخن دادند:

 ۲۰1۹جون  1۶خ مؤرّ  باد" ــــ یکی "هیچ" از "هیچ آ

 ۲۰1۹جون 1۷خ گر "پکول" از "مرادخانی" ــ مؤرّ ـ دـ

پیامهائی را صادر کردند و من و پشت سر هم در دو روز پیهم و پیاپی و پشت به پشت  ،این دو مستعارنویِس علنی

 میگویم:"انوری باوردی" از زبان 

 بدمد ح دولتتـــتا صب !!!باش

 ر استحَ کاین هنوز اول دم سَ 

 :اینطور آورده اند را مدر انترنت مصراع دو

 "کاین هنوز از نتایج سحر است"

 باب روز گردد، فقط این نکته را میخواهم برجسته بسازم:بیشتر ازین اگر مستعارنویسی 

نام خود « مستعار بودن»آباد، که با انتخاب چنین نامها، خود به "آریانا افغانستان آنالین" خانۀ این دو مستعارنویس 

آنها پی نبرد ــ همان "مستعار بودن" ، که نامهائی را سر خود بگذارند، که در ظاهر کسی به اقرار میکنند. نه این

هدف از نوشتن با  خروار خروار دیده میشود.من من و تن تن و کوت کوت و  "افغان جرمن آنالین"قسمی، که در 

ه است، تا هرکه را بخواهند یدگردو باب دندان ایشان شاید ازین سبب مود "افغان جرمن آنالین" نام مستعار در 

"مستعارنویسی" و "نامهای مستعار" بکوبند؛ و کس ظاهراً نداند، که از نیش قلم کدام شخص گزیده میشود. موضوع 

 ضمن مقاله ای مستقل بررسی خواهم کرد.روزی را 

 

 (۲۰1۹جوالی  3)برلین ــ 

 

 

 

 

 

 

  

 سجده بر درگاِه "احمد ظاهر"
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