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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

 
  کاروان شعر: فرستنده

 ٢٠١١ دسمبر ٠۶

  

کاروان شعر که اختصاص داشت به ۀ متن سخنرانی شاعر و طنز نويس گرانقدر محترم شکرهللا شيون در چھلمين برنام

  .  علمی استاد وحيد قاسمی-ی داشت از شخصيت ھنری گرام

 
 دو يادگار بر درخت چنار

 

 
 

  ونيشـکرهللا شـــ
   

آموزگار  ، وحيد قاسمی ١٩٨٠ ۀسالھا پيش، در دھ خواندم که ئیاجاز کسی شنيدم يا اولين بار درست يادم نيست 

گرد " گزارش BBC، در سايت ٢٠٠٧ وقتی در بھار سال. شھر کابل بوده است ھایموسيقی در کودکستان ۀرشت

به ھمت و پشتکار وحيد قاسمی را خواندم، حدسم به باور مبدل شد که او نه " آوری و تازه سازی ترانه ھای کودکان

گويم که ممکن  اين را به جھتی می. تنھا از راه ذوق و سليقه، بلکه با ھمه ھستی و عاطفه اش با موسيقی پيوند دارد

 برای کودکان و نوجوانان سرزمين شان کرده باشند، اما ئی ھنرمندان در سراسر جھان کارھااست شمار زيادی از

آيا ھمچو کارکردھا در گام نخست با نھاد و روان خود ھنرمندان پيوند عاطفی داشته است؟ : پرسش اساسی اينجاست

  . اميدوارم ھميشه يا غالباً چنين باشد
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بيشتر گردد، ديده خواھد شد که اين آفرينشگر چند بعدی پيمان صميمانه اگر در روانکاوی ھنری وحيد قاسمی دقت 

توانم ادعا کنم که راز محبوبيت  به اين ترتيب می. اش با نسل جوان را نيز پيوسته و متعھدانه پاسداری کرده است

  .فراتر از شھرت او نيز در ورای ھمين اصل نھفته است

صی مانند کودکان و نوجوانان مد نظر باشند، از نگاه گزينش موسيقی، مخصوصاً ھنگامی که گروه سنی مشخ

سفانه اين نکته در بسياری موارد از چشم افگنده شده است، چنانی که کاربرد و به نوا أمت. سازھا اھميت زيادی دارد

د خوشبختانه، وحي. شود  موسيقی به اصطالح به خورد کودکان و نوجوانان داده میۀ چندين آلۀدرآوردن مجموع

 و گروه آماج خويش دارد، در انتخاب وسايل نوازندگی ھميشه ئیقاسمی با آگاھی علمی که از تناسب موسيقيا

  .ھنرمندانه عمل کرده است

در نگاه من، او فرمان .  وحيد قاسمی را  شخصيتی يافته ام ھدفمند، دارای برنامه ھای خودانگيخته و عميقاً آگاھانه

که مثالً کدام  ش است، نه تماشاچی روندھا و تابع گرايشھای عام مارکيت ھنر و اين خويۀپذير شعور و ذوق و عاطف

خطر ھمپای ديگران گام بگذارد و  متاع، در کدام موسم، در کدام بازار به چه نرخ و نوا خريدار دارد تا آھسته و بی

  !شما راه بيفتيد، من ھم به دنبال تان ھستم: به آنان بگويد

او در نقش يک ھنرمند . اندمعيارھای از قبل عيار شده نمی چسبقاسمی اين است که خود را به برترين کيفيت وحيد 

  .گر، با ھر کار تازه اش معيار می آفريندنشآفري

قـوقـوقـو "با نام مشترک " سی دی "ۀگرد آوری و تازه سازی ترانه ھای کودکان ھم به شکل کتاب و ھم به شيو

  :عاطفی نيز دارد/ فرھنگی برای شخص من ارزش تجربی/ عالوه بر اھميت ھنری" برگ چنار

دم، تنھای تنھا، بر گرد يدخترکی را دکی از روزھای بھاری يدر . بيست و چند سال پيش در جالل آباد معلم بودم

 کشته - زبانم الل -ا يش فرار کرده يزيھاد ھمبايشا. خواند  را می" برگ چنارقـوقـوقـو "ۀتراند و يچرخ درختی می

خواھم آن   که میسرودمی شعر اد ھمان دخترک ناز،يرانسه بودم، به ر فديداد که ده سال بعد از آن رو .ده بودندش

  . امروزی سازمۀ کوچک و سعادت اين دوست بزرگ پيشکش برنامۀرا به اميد سالمت آن فرشت

  

  قـو قـو قـو برگ چنار

  

  –ک شب که ابر ھای کبود ي

  –خشمناک 

  – ره را به روی ماه

  دند يوار می کشيد

  ر بام باديدر ز

  ا ي، مرغان دشت، مرغان کوه و جنگل و درمرغان خانگی

  بستند عزم قاف 

  ققنوس،

  د مست ياز جا جھ

  در کنج بام باد 

  بر گنبدی نشست 
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  :ديخت با امياد آمرانه اش آميفر

  شادی به کام تان باد « 

  »من راه می شمارم 

  بر آسمان خفته در اندوه صبح گرم 

   آشوب گاه شبۀري گوشه ھای تتا

  موجی ز باد بال ھزاران خجسته مرغ

  د تند يره می بر

  در ذھن کودکان ده ما 

  کوچ پرندگان 

  ،الی رايک بھار خير يتصو

  آشفته می نمود 

  »د بھار آمده پنھان و بی خبر يشا« 

  یمی گفت دختر

  و آواز بال ھا 

  ه را ي مردان قرۀمی کوفت قلب خست

  » ا بھار آمده پنھان و بی خبر ؟ يآ« 

  می گفت شاعری 

   آشوب بار شب ۀريبر آسمان ت

  رياه درشت قيک خط به رنگ سيدر 

  مرغان به گرد ققنوس 

  پرواز می نمودند 

  نيو بر زم

  آن لحظه دخترک

  ید وار آمدن صبح آشتيام

  ش يبر گرد خو

  تنھا قطار می بست

   برگ چنار راقـوو 

  ده می سرود يخند

  » و بی خبر د بھار آمده پنھانيشا« 

  می گفت دخترک 

  

  : گفت –دربان قاف  –عنقا 

  شادی به کام تان باد « 

  د از ره اندوھناک دور يخوش آمد
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  »سلطان در انتظار است 

  

  ،مرغيس

   ھفتمۀبر تاج سنگ قل

  ش پرستی ي از شراب خومست

  مغرور،

  ھا گشوده بود پر

  و در چشم ھای قرمز افسانه بار او 

  و خشمھر م

  آلوده بود 

  اي جنگل و در، مرغان کوه،، مرغان دشتمرغان خانگی

   تمام مرغان ،مرغان

  ش ببستند ينه ھای خوي بر س،ھر دو بال

  ھای شان ر منقاريوز

  معنی گنگ گمشدگی را 

  که سال ھاست

   در گوش ھای شان بود ،از شغال

  زمزمه کردند 

  :ققنوس گفت 

  سالم بادت ! سلطان « 

  مشب  ا،ميما آمد

  »....تا معنی زندگی را 

  :مرغ گفت يس

  »دانم  ی م،دانم یم« 

  :ققنوس گفت 

  !سلطان « 

  م يما بندگان سر به سجودت نھاده ا

   ،باور بکن

  ،ورنه بپرس از خروس ما

  که به آواز نغز او 

  ،سر ھای ھر کدام

  ،ھر صبح

  »از خواب ھا بلند و بر خاک ھا نشست 

  :مرغ گفت يس
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  »م دان ی م،دانم یم« 

  :ققنوس گفت 

  »م يش سوی تو کردي سر ھای خو،و به ھر جرعه آب« 

  :مرغ گفت يس

  »دانم  ی م،دانم یم« 

  :ققنوس گفت 

  دانی  ی م، آری،دانی یم« 

  ستن ي بی خبر از درد ز،ن وجوديو با ا

  ،بر بام المکان

  یپر می زن

  از،يمغرور و بی ن

  »م ياز روزه و نماز که کرد

  ، تمام مرغان،مرغان

  دند يی کالم کفر شنئوگ

  ی گنگ گمشدگی را يمعن

  ن يک بار دومي

  قدری بلند زمزمه کردند 

  ش فشردند ينه ھای خوي بر س،و ھر دو بال

  ند ش بگفتي بر مرده گان خو،ن دروديو چند

  و دل ھا به دست خوف سپردند 

  :ققنوس گفت 

  شادی به کام تان باد « 

  »شمارم  ی راه م،من

  :نا گاه خروس گفت 

   سحر ۀ نشان، منم«

  »نماد انقالب 

  :و طوطی گفت 

  » کالم ۀ نشان،منم« 

  :بلبل گفت 

  »عشق « 

  :و کبوتر 

  » آزادی ،آزادی« 

  :د ياد بر کشي فر،و جغد

   »! بی ادب!خاموش« 
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   تمام مرغان،مرغان

  ش فشردند ينه ھای خوي بر س،ھر دو بال

  ميمحکمتر از قد

  :ققنوس گفت 

  !سلطان« 

   ، درد،آوار گی

  ميان شديبی آش

  وفان تمام شاخ درختان سبز را ط

  در ھم شکست 

  رانه گشت ي و،و خانه ھای مرغان خانگی

  »گاه جغد يچون جا

  :مرغ گفت يس

  ار شما است يدانم که جبر مختار اخت ی م،دانم یم« 

  » ... اما ،و جبر تان در بال ھای من

  :ققنوس گفت

  » و اما معجزه در چشم ھای من « 

   ،و آنگاه

   ،ک نگاهيبا 

   مخوف ۀبر در

  آتش فروخت ققنوس 

  : گفتند ،مرغان خانگی

  »... نه ،نه« 

  : گفتند ،اي مرغان کوه و جنگل و در،مرغان دشت

  » .... اما ،نه« 

  ، از فرط درد،ققنوس

  د يمستانه بر پر

  ن شعله ھای جنون رنگ ياز ب

  :د ياد بر کشيفر

  شادی به کام تان باد « 

  »شمارم  یمن راه م

  

  ،روحی شفاف 

  از شعله ھا برون شد و مستانه پر زنان 

  ،مرغي سگاهِ يتا جا
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  »شادی به کام تان باد « 

  ن لفظ تا ھنوز يا

  از قله ھای قاف 

  در گوش می رسد 

   

  ،زان روز

  مرغان خانگی را 

  ، در شادی،در سوگ

  گردن زدند

  ا ي مرغان کوه و جنگل و در،مرغان دشت

  ن ين زميد اانيتا دانه ای مگر که برو

  بر بال ھا 

  ن خاک پست را يمنت ا

  وسته می برند،يپ

  آواره ھمچنان 

  

  ... دخترم ، اما،و

  ن لحظه دخترک يا

  از بستن قطار 

  ، تنھا،شيدر گرد خو

  خسته است

  و آواز ناز او 

  اندوه قلب کوچک او را 

  :د يدر گوش شب می گو

   اال اال :ر گفتيش

  مه گفتم درد و بال 

  صبح و بر تابلوی 

  ای نغمه اشيره دريگ ھای تيبا ر

  :ده است يک خط کشي

  رف آخـر خود را نگفتـه اسـتـرغ حـمـيس

** *  

  ٠٢/٠۴/١٩٩٨ستراسبورگ ـ فرانسه 

 


