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  تورنتو–پيکار پامير 

 
   

  
  نقش شعر و رسالت شاعر در قبال

  

  جنگ مقاومت ملی
  

ت زورگوی و استعمارگر غرض چاپيدن  هستی يک  جنگ مقاومت ملی اينست که وقتی يک قدرۀخصوصيت  ساد
)  اقوام ، مناطق و مليت های داخل کشور مورد تجاوزشامل همۀ(اوز ميزند و ملت ضعيف ملت ضعيف دست به تج

، بمنظور دفاع از هستی خويش دست به سالح برده و بپا ميخيزد، جنگی که از طرف ملت اسير عليه نيروی 
 ِء ملی ، آحاد ملت به استثنا در چنين جنگ گستردۀ. مقاومت ملی خوانده ميشودصورت ميگيرد ، جنگ  اشغالگر

 شان در قبال مادر د و سهم آزادی جويانۀمشتی خاين به ملت و خدمتگار استعمار، از جان و هستی  مايه ميگذارن
 ران  مينمايند ، زنان غذا وجوانان تفنگ بر ميدارند، پيران دعا و دلگرمی نثار تفنگدا!  بلی .  ميهن را  ادا ميکنند

گان  ترانه های حماسی را به ترنم ميگيرند ، کودکان، رد پای دشمن را تعقيب ميکنند ، لباس تهيه ميکنند ، دوشيز
قلمداران قلم ميرانند ، آواز خوانان آواز در می آورند، نقاشان ، صحنه های مربوط به جانبازی دوستان و مظالم 

تصوير ميکشند، شاعر هم که انسان است ، نه تنها انسان است که حساس تر از ديگران نيز  هرکجا به دردشمنان را 
هست و حواسش بر همه چيز آشنايی دقيق دارد ، شعر ميسرايد ، شعر حماسی  مقاومت گران سر زمين اشغال شده 

  . اش را 
 می برد از تا عمق دريای شيئسطح ميکشد و ب را از عمق به ئياص هنر شاعر  در اينست که جوهر شی خارزشمند
  ....رنگ و بو را می شنود" صدای پای"را می بيند و " رگ برگ گل"که بجای گل ، ، يعنی  

شاعر، دردی را که تجاوز گر بر پيکر زخمدار ملتش تحميل ميکند ، زود تر، بيشتر و عميقتر از همه احساس 
  . وفان درد ملت را آگاهانه فرياد ميشودطل درد را ميشناسد و می شناساند، مينمايد ، اسباب وعوام

 پرتاب ميشود و اينجاست که شاعر از حالت خلسه و خيال شاعرانه بدر آمده يکباره ميان موجی از شور و بی دلی
خود، سرباز جنگ مقاومت ملی گرديده در کنار  شاعر، ديگر! آری .  وفانی از فرياد و مبارزه را به راه می اندازدط

 تير و خنجر ساخته به دل و ديدۀ تجاوزگران فرو ميبرد و آزادی و ن اسير ميهنش می ايستد و شعرش رامليونها انسا
  ....دگی را می ستايد و می پرستآزاد

  : گلسرخی ، يکی از انقالبيون ايران زمين خطاب به شاعران اندک رنج ابريشم نفس نازک خيال ميگويد 
و علف جلو ما نريزيد ، چرا شعر نبايد شعار باشد  در جايی که زندگی لطفا آيه های روشنفکرانه را مثل کا ه « 

من به نفع زندگی ، از شعر اين توقع را دارم که اگر الزم باشد ، نه فقط شعار، بلکه ... کمترين شباهتی بخود ندارد 
  »....خنجر و طناب و زهر باشد ، گلوله و مشت باشد

شيگری و جنايت بيداد ت ، تفنگها می غرند و سينه ها را نشانه ميروند، وحکه ملتی غرقه در خون اس به راستی مادام
نيت مال و جان و ناموس و حيثيت انسان برباد رفته و آزادی و سالمتی ملی را به صليب کشيده اند ، ميکند و مصو

عشق "ه  يا شعر شعر ظريف خيالپردازانبه شاعری که اينهمه محشر خونين در ماحولش را نا ديده انگاشته  بازهم 
بهمين ترتيب !  و  شعرش را چه خواهيد ناميد ؟!  را بسرايد ، چه خواهيد گفت ؟"  بيطرفانه"و يا شعر خنثای "  ناکام

  . ر ها و هنرمندان ماساير هن
وفانی روبنده ما اکنون در آستانۀ ط« :   خويش چنين گفت ١٣٥٨سال " کتاب جمعه"شاملو ، در نخستين شمارۀ 

می توان به دخمه . باری طاعونی از آفاق برخاسته استباد نما ها ناله کنان به حرکت در آمده اند و غ. ايم ايستاده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

وفان بی امان بگذرد ، اما رسالت تاريخی روشنفکران، در کام و سر در گريبان کشيد تا طزبان  های سکوت پناه برد،
 خويش فرياد خواهيم کشيد و پس از حنجره های خونين. استهر فريادی آگاه کننده . ی کندنم پناه امن جستن را تجويز

بگذار . سپاه  کفن پوش روشنفکران متعهد در جنگی نا برابر به ميدان آمده اند. وفان را اعالم خواهيم کردحدوث ط
 و مدنیهای فرهنگی  باشد از هجومی که تمامی دستاوردلطمه ای که بر اينان وارد می آيد نشانه ای هشدار دهنده

  ». جغرافيايی در معرض آن قرار گرفته استخلق های ساکن اين محدودۀ
   

 مشترک ما را خاينانه آتش زده اند، خانه با اعضايش در ميان شعله های سرکش اين آتش امروز  که خانۀ! بلی
يا او برود ر ما چيست؟ آ عاطفی ، انسانی و تاريخی شاع، وجيبۀ انسانی و عاطفی ما چيست؟  به ويژه  وجيبۀميسوزد
 آتش ی؟  و يا بايد سهم شجاعت مندانه در افشای آتش افروزان و اطفای بنشيند و الاليی بخواند" ی سروسه"در پای 

زبان در کام و سر در گريبان " شاملو" يا هرکس ديگری  ميتواند به سادگی به قول ، نويسنده  وء کند ؟  البته شاعرادا
  "بعد ازين مرده حسابم کن و بگذار بميرم": ندانم کاری  فرو برد و بگويد بی خيالی و 

  شاعر با افرادش در سوختن و فرياد کردن اند ، واقعًا صدايی در حالتی که خانۀولی آيا اين مردن و گزينش اين بی
و شعر از دو شاعر را باهم گان کاری نداريم  و اما ، بياييد دبهر حال ،  با مرد! خواهد بود ؟والنه  نامسؤساده و 

بخوانيم  که هردو  در اوضاع  و احوال خونين سرزمين مان سروده شده است و در ختم خوانش به داوری خواهيم پر 
  : داخت 

  
  ـــردن  احد  ماـــقربان شود هرچند بهـــــــر لحظه صد ما       زانو نزند  تا  دم  مـ

  ــريد   سراغ لحد ما ـــــر       بيهوده   مگيـــــخاکستر  ما   نيزپراگنده   کند  دهــــ
  ـريم که پيوسته  بود جذر و مد ماــهرچند شکستيم ، اميد  ظفــــــــری هست       بح

  در خلوت ما درد پرستان همه جمعـــــــند       برسين بی داغ خــــورد  دست رد ما
  طوفان نکند خــــواب قد  ماچون سرو اگر ريشه ی ما دردل خاکست       از هيبت 

  ـرده شود نيک و بد ماـــزو ير      بگذار که بی پـميخواره و رنديم  همه دشمن  تــــ
  "ما گلخنيان  سنبل و نســــرين نشسناسيم       آتش بود آتش گل روی ســـــــــبد  ما"

  بنمايد مدد  ماچون الله ز خــــوناب  دل خويش بنوشيم       گر ابر ز رحــــــــمت  
  نرسد جــز به بدان هيچ بدما" سرمد"ما تير به صيد دد و دونان بگـــــــــر فتيم       

  
  نغمه ی مستانه

  امشب صنما باز که افسانه شنيـــــــــد يم        وصف لب تو از لب پيمـــــانه شنيديم
  رگ دل نغمه ی مستانه شنيديمپيمانه که با ياد نگاه  تو گــــــــــــــرفتيم        از هر 

  هر تاب سر زلف تو گويای حديثی است       اين راز نهــان را همه از شانه شنيديم
                          ...     ...                           

  
؟   و ميرنده خواهد بودزانه ، خنثی حاال ببينيم  کدام شعر مردمی ، مقاومت جويانه و ماند گار است و کدام آن خيالپردا

جامعه تحميل شده ، با درک درست از علت ها و  پس ، يک شاعر با مشاهداتش در محيط ، با احساسش از آنچه بر
ش ايستاده و به نفع ملت و آيندۀ  خوي و تاريخی ، در کنار مردم آزادۀوليت انسانیسؤمعلول ها و باالخره  با قبول م

های فعاالت  ذهنی و اجتماعی و رويدادآن ديگری ، علی الرغم آنکه از فعل و انسرايد و سر زمينش  ميرزمد و مي
  . ر بر اوضاع و اشيای ماحولش ندارد، خود ، هيچنوع تاثي تاثير ميپذيردسياسی و اقتصادی در محيطش
يجه ای باشد يث مثال تقديم مينمايم تا نت ديگری  از يک شاعر متعهد افغان را منح سرودۀدر پايان اين بحث مختصر،

  : از اين بحث 
  من شاعرم ، ولی نسرايم چــــــــو بلبالن "                           

                             از شوق روی برگ گل اندر  بهــار عشق
  "صنـــوبران"                            يا در هوای قامت سرو  و 

  
  م که شعر  من آتش زند بجان                           من شاعر

                             چنگی زند به دل 
                             گرمی دهد به بزم نوای نواگران 

                             روشن کند  چراغ گل  کلبه های تار
  

                            من شاعرم  که بهر وطن نغمه سر دهم
                 گويم  ز بينوايی انسان مستمند           
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                            از جور بی حساب فسون کار حيله گر
                            از برده ساز ها ،

                            از رزم  پر شکوه اسيران ميهنم 
  ار                          از کودکان غمزده ، از مادران ز
                            از قلب  ناقرار پدر در غم  پسر

                            از خشم  و قهر و بستن و زندان و کنده ها
  

                            من شاعرم ،
                            سرود من آگنده از نواست 

  عماق درد ها                           فرياد سر کشيست ز ا
                            از عشق و زندگی 
                            از مايه های جان 
                            از سوز و از گداز
                            از رنج و ناله ها 

                            وز گرمی اميد و طلوع ستاره ها 
  !           آری                

  ..."                          من شاعرم 
  

  )   پايان                                         ( 
                         

  
 

 


