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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 " محمودی"بازهم در مورد زندۀ جاوید 

 !!!سیاست ادب در خدمت  

 

زیر  است؛ و هر آنچه "شعر و ادب"رم، مرادم از به میان می آ "ادب"سخن از در عنوان وقتی 

و بیائید که ادب را به شیوۀ محمودی بزرگ به کار بریم، چنان که  .خالصه میشود "ادبیات"نام 

 :کرده بودو اشعار دیگرش وطن ضمن این بیت  ند مبارز و جانبازآن فرز

 جان باختن آئین منست و  فداکارم  من 

 دمت تودۀ بی تاب و توان دین منستـخ
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، که از هفت صد سال پیش بدین وده شدهء از حافظ شیرازی سراین بیت بی نظیر ظاهراً به اقتفا

 :غزل پرطنین و آهنگین را، با این مطلع انشاد فرمودآن حافظ . سوی به یادگار مانده است

 تان دین منستروزگاری ست که سودای ب  

 دل غمگین منست نشاط  ، ارــــــغم این ک

ه اقتفاء از حافظ شیرازی سروده است؛ چون را ظاهراً ب گفتم که محمودی فقید آن بیت بی همتا

 ، ولی مضمون  قط قالب شعر را از حافظ گرفتهاین را میرساند، که محمودی ف "ظاهراً " قید  

وقتی این دو بیت را باهم مقایسه میکنم، تفاوتی از زمین تا . خود را در آن گنجانیده استغّرای 

این شعر را در خدمت خیاالت  یحافظ قالبی بی اندازه زیبا. به فلک در ذهنم بهم میرسد

 پر  دو توت و  به نلیستی خود آورده و مفهومی را در آن گنجانیده است، که از دید امروزیاایدآ

 سنگینی  کوه  به  ،میدهد ایمفهومی را ج کهن، اما محمودی در همان قالب. کاهی هم نمی ارزد

 !!!هندوکش و همالیه

ش نظر ؛ هر بتی که مد  خود میداند "دین"و آن را  سخن میزند "بتان سودای  "از  فارسی حافظ  

 مامحمودی  اما . ملموسهای دور از واقعیتحتی در زمانش ، که سخت تخیلی ست و باشدبوده 

ه است، که اگر هفت گماردخدمت سیاست وطن و در خدمت در خدمت مردم و در  کالم را ادب  

بیت  .کاسته نمیشد همبه اندازۀ پر  کاهی  تا به امروزش صد سال پیش هم سروده میبود، از اعتبار

لفظ شیرین، دگر هیچ ضابطه ای حافظ فقط از تخیل و تخییل سخن میگوید، که از آن به جز 

 بدان پایبند بودهمگر محمودی، چیزی را میگوید، که عمالً میکند و . استنباط نمیگردد مثبت

را به  همانها و در عمل هکردم ل  ع  او فداکاری و جانبازی و خدمت مردم را آئین و دین خود . است

عمل را فاصله ای میدان ل تا آری؛ تخیّ  .ساخته استهم ثابت  شه اجهو  باالترین و واالترین 

 !!!"کون و مکان"ست، به اندازۀ 

کهن نمیگنجند و ازین رو باید شاعر  چوکاتاند، که مفاهیم انقالبی در اء کرده و ادعّ همیشه گفته 

انقالبیان تروایده است، این  اما این بیت و اشعار دیگری که از طبع مبارزان و. را بشکند هاقالب

و منطبق با خواستها و و ثابت میسازد، که در قالب کهنه هم مضامین جدید  کردهعقیده را باطل 

 !!!گنجانده شده میتوانندواقعیتهای زمان 

و پدر بزرگوار  و سومین سالروز وفات پنجاهمناسبت  مقالۀ جناب داکتر سیف محمودی را که به

گرچه در . از نظر گذشتاندم نددبو نوشته صدیق خلق افغانستان ــفداکار و ند فرز شان ــ آننامدار

شنیده و خوانده ام، اما هر نوشته ای که در بارۀ محمودی بزرگ از هر زبان و هر قلم بسیار 

را هویدا شخیص ت د آن شخصیّ ابعاد جدیر است و نامکرّ تقدیم میگردد،  ن مرد نامیایمورد 
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چه خوب است که رایحۀ محمودی بزرگ را از زبان قلم فرزند گرامی ایشان بر و . اندمیگرد

 .شانیممشام خود مین مژۀ

 استشمامبصیرت  با شم   و وطن، ممرد در راه   ادبو استخدام عد ادبی سیاست ب   اشعارضمن این 

سیف ه را داکتر صاحب ، آنچواالگهرآن رادمرد بیتۀ  121آن مثنوی از زمرۀ و بیائید . گرددمی

آورده اند، یک بار  "فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"دیروزۀ خود در پورتال محمودی در مقالۀ 

امیدوارم که جنابشان روزی آن . آفرین بفرستیمرود و دصدها و بر آفرینندۀ آن  مرور کنیمدگر 

 :تازه کنندرا  انشو مشام جان مثنوی را بالتمام و بالکمال از نظر وطنداران خود بگذرانند

 

 به نام تودۀ از زیست محروم

 مظلوم  اربسی  ام  مردمــــــــن به       به نام  تودۀ  از  زیست  محروم 

 پرستی دین ندارمملت زـــــــــه جب       ین ندارمعشقشان آئز ــج که من

 سنگ خاره همچو اند سرسختکه        زارهـــــــه مرد  مردم    نام ه ب

 اند چون شیر انو  د  ـع   که در رزم       پنجشیر  زیبای  ودۀــــــه نام  تب

 گوشمالی  رنگیــــبر ف داده   که       شمالی مرد  ـودۀـــــــتـــــ نامه ب

 درد مشرق رـــــند از هاهـآگ  که       مشرق مردای به نام توده هـــــــ

 آه ه جزب  شاندر بساط نبود  که        اهرــــــــــــف ـومـمظل تودۀ به نام

 مرد   بلوچی مردم   امــــــــن به        وچیـک افغان  تـــــــــودۀ  به نام

 چون جان وطن را دوست این که دارند       و ترکمان  ازبک تـــــودۀ به نام

 که هستند از حیات خوب مهجور       نسورــــاـمرد چخـــ مردم به نام

 خوبی ولطف  هر ازند محروم که       مردم  سمت  جنوبی امــــــــبه ن

 بود در کوه و صحرا سرگردان که       های اچـــــــــکزئمردم    نام  به

 پا کنند طی با ارکه صد فرسنگ        ای مرد غلزیـــــــتوده ه نام به

 رستانگ   در   انو  د  ع   الش  د ـبرن       نورستان ،ایماق تـــــــودۀ به نام

 نیکو اک ـــخ  این  مردم  نام  به       عه و سنی و هندوــــــــشی به نام

 خواری چنگ اندر و ندمحکوم که       قندهاری  ایــــــــتوده ه  به نام

 شان تلخشد کام ر الم ـــکه از زه       م بلخــــو ه  راتیه  تودۀ به نام

 شان ملبود در کام دل   که خون       کابل  ــــــــــــــاهآگ  تودۀ  به نام

 عدو هستند چاالک رزم  در  که        خاک لوم اینــــمظ تودۀ   به نام
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 ین ندارمآئکه من  جـز عشقشان 

 دین ندارم  پرستیز ملتــــــه جب

 آگاه هستم  اـــــــــــدرد توده ه ز       پرستممردم  ،توده ام زو من اـچ

 شان ائی  ـــــــــشوم  دلشاد از  دان       شانـــز آگاهیـمرامم  نیست جـــ

 ج و مظلومی گذشتهـرن به درد و       محرومی گذشته به  همه عمرم 

 طوفان خون است دلم در رو ازآن       ستا چون هتود لحا که چو میدانم

 کردماز ــآغ وده اشـــــــت  به نام       ساز کردم  ایتـــحکلذا من این 

 پستی رهانم صنف خود از چنگ        به ایشان راز هستی ویم ـگ تا که

 یاری دست   ،ر ماـــهمدگ دهیم  با       اریـــرستگ  راه    ئیمم  پوـهه  ب

 وار گردیمـرفیق و مونس و غمخ       م  یار گردیمــــــــبا ه تفریق بال

 شیار گردیمهمه ه   ،بد وک ــبه نی       ردیمـبیدار گ بیخودی   خواب ز

 ما خون بریزیم ،سگ عدو را همچو      خود ستیزیم مردان بهر حق   چو

 بگویم را قایقــح ـودــبه صنف خ       زل بپویمـکین من ،ولی زان پیش

 را  ای بستهسر د  دفترـــــــــــکلی       را  ــویم  نکته  برجسته ایـــبگ

 نالند از  سوزی بینم  که  میــــهم       روز شب و با خلق محشورم چونکه 

 ندارد ایمان  یــیک مردم  زینکه        ه داردـدست قاضی نوح ازیکی 

 ندرجیم ا  ابلیس   و  ی دینـهمه  ب       یم اندو پست و لئ رشوه خور همه

 دم به فریادهر روهــز جور این گ       داد زندمی مدست حاکــ ی ازــیک

 استشناس نا هم حقو  یل و پسترذ       است سسپانا و خونخوار حاکمکه 

 والا   رصدبا ودــــــب شانرگکه  م       ــام  اعالــّ ـکح    مینالد  از دگـر 

 اند و زشت بدخواه  و پلید و ظالم        اند سرشتبد وپست  و خونخوار همه

 خصومه آل ند ازایـــــــــــکه  آنه       کومهــیب الحیکی  گـرید  ز  نا

 تو  ت  ف   و ادارــــــــــم   از همه  دور       تمروّ  رذیل و بی وهـمــه دزد 

 غیر سالم و و مست ون ـهمه مجن       ظالم وار  و ــخجفاجویند  و آدم

 ابلیس ـردانــــــــشاگ ندایــآنه که       ولیسز پو  ماموریکــی نالد  ز 

 ناالن هاشـــبی حسابیجـــــور  ز        گریان به  فیجور مستو از کیی

 اند بی کتاب و زشت و همه خونخوار       که این مردم نه از آل حساب اند

 بی تاب  نالد  شانز  دست  جور       ارباب  نالد ـــر از خـان و ازدگ
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 بنالد  نزندا  هاند   از   رــــــــــدگ       مندان  بنالددست  قــــویکـی از 

 دارد ریاد ـــف ـز ـیتمی قضات  ز        داد  دارد  زییی از  بی تمیــیک

 ندردم در ستیزـم  به  همه دزدان       ندیز او تمی دل ـکه آنها دشمن ع

 حکایتز اعیان صد  وید ـــدگر گ       ز شورا صد شکایت یکی دارد 

 سردی  آه    انــآن ور ـــکشد از ج       دردی ز  نناال  یکیصه هرخال

 کین مطلب چنین است یدآگاه خود       ستاصل حقیقت خود نه این لیو

 باران وقت  ابره ــــارد  بـبکه می       می  بینید  یارانـــچشم سر هه ب

 هر جوه سرچشمه آب آید ب از که       اران  دلجوـــــــشما  دانید ای  ی

 خویش  نازد  میخ به  که گوساله        را مکشوف سازد نکتهجهان این 

 رد ز بارانـــــکه چشمه آب میگی       دارانآگهید ای دوست  وبشما خ

 دارد معلول  علتی ر ــــــه   ؛بلی       دارد عاملی معمولر ـــــه بلی؛

 حقایق ما  اصل یمئوـــج ـرـــــــاگ       ردیم  فایقـــهر کاری  همیگه ب

 بر نیاید  پلیدی زـــــــج ز دونان         نزاید پستی  زــــــج داد استب ز 

 ؟گردد هویدا صنفی چون  شعور       ما  در تودۀ مردانۀ ی ـــــــــــول

 اره کوبندـسر دشمن به سنگ خ

 باره کوبندم یکو تخت ظل اجکه ت

رده و راه ترسیم ک را به نکوترین وجهیما ن ن زماجامعۀ آوطن و  ن شعر نه تنها درد مردم وای

مثنوی کم نظیر در فنون ادبی و  عالج را نشان میدهد، بلکه نشان میدهد که گوینده و سرایندۀ این

قوانین  ین حد برکه تا ا ،اند انقالبیانیبوده کم بسیار و  طوال داشته است؛بس ی واعد زبان هم یدّ ق

  . ندداشته ا تسلط  کالم افتهایرو ظ

 !!!ان است، جاودان استهتا ج انیادش

  

 


