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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١ فبروری ٢٦

  
 يونس نگاه

 دان ه به سلطان پناه بردهزد  ھنرمندانی که از شر مردم جن

  
صدای يک آيت هللا کابل . شنيدم شد، گاھی می در دوران طالبان راديوی کابل را که آن زمان صدای شريعت خوانده می

از آن راديو شنيدم که به ھای حزب وحدت را بارھا  نشين که نامش يادم نيست، صدای محمد اکبری رھبر يکی از شاخه

 صفدر توکلی را نيز شنيدم که به تمجيد طالبان با ھمان ۀچند بار تران. گفتند تمجيد طالبان و تقبيح مخالفان طالب سخن می

 .خواند لحن مشھور ولی بدون دمبوره می

ھا و  لی را از تيپاز بس در کودکی صدای توک. شنيدن اين صدا در آن فضای غمگين و گرفته بسيار طنزآلود بود

اش   طالبانیۀم با شادی گره خورده بود و ترانروسی شنيده بودم، لحن او در ذھنراديوھای قريه در محافل شادی و ع

 .جنبان سرود غم بخواند رسيد؛ مثل آن که کسی چرخان و شانه نظر می مسخره به

اند  جسته ھنرمندانی که از دربار دوری می. اند مرگ شده اند، اما بيشترشان جوان ھنرمندانی داريم که کنار مردم باليده

. اند مندان آنان را در اوج ثمردھی سربريده گاه مردم و بيشتر مواقع قدرت. اند کمتر فرصت پير و پخته شدن داشته

 ۀر سايرو تا ھنوز وقتی پشت سر نگاه کنيم، بيشتر بزرگان ھنری و نويسندگان مشھور اين سرزمين با دربار يا د ازين
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يافت و اگر  نشست آرامشی برای سرودخواندن نمی  دربارھا نمیۀشايد صفدر توکلی نيز اگر در ساي. اند قدرت زنده مانده

 .شد مرگ می خواند به احتمال زياد جوان می

ده است تا قدر رشد نکر ايستد و برای ما بخواند اما جامعه آنخواھد که کنار ما ب ا ھنرمندی میِچه کار کنيم؟ دل م

اگر مثل سرور سرخوش در بين ما . جويند حمايت کنيم و فرصت باليدن بدھيم ھنرمندانی را که از دربارھا دوری می

 .خوريم شويم و او را تکه پاره کرده می نشست و سرود خواند گرگ می

اميد . ندان نيک خود را نخورنداند که فرز ھوش نيامده قدر به اند و آن زدگی مردم در بيشتر مناطق کشور ھنوز گرفتار جن

 استاد سرآھنگ، احمدظاھر، ناشناس، صفدر ۀھای تازه و اصالح شد ی برسد که نسخهئرود که روزی جامعه به جا می

ھای دربار، ببالند و با آزادی تمام بخوانند   حاکم و حاشيهۀ به سلطان، طبقءتوکلی و ديگران را فرصت دھد تا بدون اتکا

 .و خلق کنند

  

  

 


