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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
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 Political  سياسی

  
  ھاشم سديددسي
  ٢٠١۶ می ٢٠

  

  !جا نخواھد بوده  از کاروان بیتا تو کمر ببندی، غبار
  

 خوانندگان گرامی نقل خواھد ، که در پايان ھمين بند به حضور"ميسازمت ای وطن"شعری به نھايت زيبا و موزون 

. شد، و خيلی ھا بی گمان آن را شنيده و خوانده اند، در فئس بوک يکی از ھموطنان با احساس ما نظرم را جلب کرد

به فکر شعر، احساس پاک و . شورعجيبی تار، تار وجودم را به لرزه درآورد. زياد لذت بردم. شعر را تا آخر خواندم

 و انتخاب ھموطنی که آن را برگزيده بود، و آرمان ھای  ِ کدام شير پاک خورده ای استعميق شاعر، که نمی دانم

ميليون ھا انسانی که مانند شاعر و مانند اين ھموطن ما در آرزوی ساختن کشور ويران شان ھستند، افتادم و به ياد ترانه 

ھنگی را، شايد عين شعر، يا شعر ای از آواز خوان خوش صدا و مبتکر و محبوب وطن فرھاد دريای عزيز، که آ

ھمانندی، درست به يادم نيست، نه از اين که به ترانه خوان عالقه ندارم، يا به شعر آن آھنگ، بلکه چون حافظه گاه 

گاھی با من قھر می کند، با احساس غير قابل توصيف نسبت به ميھن و مردم خويش با صدای گرم و گيرا و شرينش، و 

  . بی می خواندبا تصنيف بسيار جذا

، به سادگی فراموش کسی نمی شود، مگر اين که ذھن و حافظۀ کسی، مانند ذھن و حافظۀ "می سازمت ای وطن"شعر 

ًفرسودۀ من، دستخوش ھجوم پيگير افکار دردآگين و يورش کابوس ھای ناراحت کنندۀ حوادثی که طی تقريبا چھل سال 

 است و بر ھر يک انسانی که از درد کشور دردمند است، عارض می گذشته کشور ما را در چنبرۀ ھولناک خود گرفته

شعر سراسر انباشته است از درد و آرزوی واال و . شود و لحظه ای دست از آزار وی بر نمی دارد، قرار داشته باشد

 کرده در آن  ميھن پرستی بر می خيزد و به قلب تپندۀ ميليون ھا انسان ديگر ھبوطمرد يا زن قلب پردردميھنيی که از 

روحی کريم و ارجمندی که با ميليون ھا روح ديگر در می آميزد و به شکل يک آرمان رفيع، شريف و . ماواء می کند

  !سرمدی تبلور می يابد

  ...ميسازمت ای وطن

  ی وطن ميسازمت آخـــر خـــودم ميسازمتا  گـــر جھنم ســـاختم فــــردوس ھم ميسازمت

  با تفنگت گـــر شکســـتم با قلــم ميسـازمت    آنقدر ھايی که ميگويند کـــــاھل نيســــــــتم 

  سنگ اندر سنگ در راه ســـتم ميســازمت      ه در رھگـــذار عــــــــاطفه ـــــينئه در آــينـئآ

  من از آھنپاره ھای ســـــــرخ بم، ميـسازمت  خور ھر که آمد بر سرت بم ريخت، اما غم م

  با نفــــس ھــــای اميـــدم دم بدم، ميسازمت    ويران ولی زيبای من ۀ غم مخــور ای خان
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ِتا تو زيباتر شـــــوی گل ميشوم گل ميشوم    باورم کـن يک رقـــم نی يک رقم ميسازمت    ُ

که احساس خوشبينی، راحتی و اطمينان عجيبی به من  يدواری، در حالیاز صفحۀ فئس بوک اين ھموطن، با منتھای ام

چند لحظه ای به پشت ارسی خانه ايستاده و به بيرون، به درختانی که چندی است سبز شده اند، . دست داده بود، برآمدم

تازگی و . گاه کردمبه سبزه ھا و به بته ھای کوتاه و بلندی که در بيشۀ سبز و وسيع در پشت خانۀ ما وجود دارد، ن

طراوت بھار و برگ ھای سبز درختان که با ھيجان عجيبی ھمچون عاشق پريشان خاطری، که عشق پريوشی سراسر 

ًوجودش را به آتش کشيده است، با وزش باد نسبتا تندی در حرکت و نوسان است، ھمراه با مستی سبکی که از بادۀ شعر 

ا بر بال ھای نرم تخيل گاھی به کابل و گاھی به کنر و نورستان، گاھی ھم به رن بر تار و پود وجودم چيره شده بود و م

درۀ زيبای پنجشير و نور و وايگل و سالنگ، وادی زبيای بغالن، کوه ھای سر به فلک کشيده و پوشيده از برف پامير، 

طنان شريف ما می برد؛ و به باميان و قندھار و ھرات و جاجی و وردک، و دنيای پر از مھر و عاطفۀ يک، يک از ھمو

چندان دور، از روزی که جغد شوم ھفت، و به تعقيب آن ھشت ثور بال ھای منحوسش را بر روی سرزمين به گذشتۀ ن

را ن آرام ما پھن کرد و خوشی ھای آن را به دست انسان ھای نافرھيخته و به دور مانده از مدنيت به تاراج برد، چنان م

متوجه : با تعجب پرسيد.  متوجه آمدن مادر بچه ھا که از خريد روزانه برگشته بود، نشدمًدر خود پيچيده بود، که اصال

؟ خيريت است، به چه فکر می کنی؟  شعر را پيدا کرده برايش خواندم، به فکر اين که او ھم از آن لذت !آمدنم نشدی

من چندين بار آن را شنيده ام، ولی . ی استً واقعا زيبائ شعر: گفتهبعد از چند دقيق. کمی به فکر فرو رفت. خواھد برد

  :    ھم فکر کن که می گويد"صائب"کمی به اين شعر 

  تا شدم از کار واقف، وقت کار ازدست رفت      تا به فکر خود فتادم، روزگار از دست رفت

  از کمين تا سر برآوردم، شکار ازدست رفت     تا گمر بستــم، غبــار از کاروان بــر جا نبود

  خوردۀ عمرم که چون نقد شرارازدست رفت      داغ ھــای نااميـدی يـادگـار از خـود گـذاشت

  دست تا بردست سودم، نوبھار از دست رفت      تا نفس را راست کردم، ريخت اوراق حواس

  خـويــش را نشناختم، آئينه دار از دسـت رفت      پـی بــه عيب خـود نبردم تــا بصيرت داشتـم

  تــا عنان آمــد بـه دستم، اختيار از دست رفت     را گفتــم بــــه دســت آرم عنــان اختيارعشـق

  تا به کی گوئی که روز روزگار ازدست رفت    عـمـر بـاقيمانـده را صائب به غفلت مگــذران

مردم ما، به غير از يک مشت انسان ھای بدذاتی که نه عشق وطن سر شان می شود و .  که تو خواندی زيباستشعری

ھمه می خواھند، با جان و دل، که وطن ويران شان را . نه در غم مردم ھستند، ھمه نسبت به وطن احساس نيک دارند

فتد که چه وقت و از چه  ابه اين فکر نمی، اما يکی "می سازمت ای وطن: "بسازند؛ شکی نيست، ھمه می گويند

، چون نقد شرار از دست می شود، روزگاری که رفت بر نمی گردد، کی؛ کی می "صائب"عمر، به قول ! راھی؟

! ی در سر داریئسازند اين وطن ويران را؟ آيا کاری در دنيا تنھا با حرف پيش رفته است؟ عملت می بايد، اگر آرزو

و شريفانه ھستند، اما با تأسف بايد بپذيريم که ھمت ما در برابر اين اين آرزو ھای بلند و شريفانه، می دانم آرزو ھا بلند 

ی که ميان مردم وجود ئ ھمه تشتت، پراگندگی و بی اعتمادًو آرزو ھای انسانی و ملی خيلی کوتاه است، خصوصا با اين

ملک را به دست چھار تا خودمحور غافل از ! ران نه منه خود را فريب بده و ! دارد ـ نگو که چنين چيزی وجود ندارد

آرمان ھای انسانی و بی خبر از افغانيت سپرده ايم، ھرچه می کنند، با سکوت تماشا می کنيم، اگر اعتراضی کرديم، تنھا 

  !اعتراضی است که نه آب دارد و نه دانه

را در برابر پاکستان به زبان آورد، " يدانی امچون به ميدان آمدی م/گرندانی غيرت افغانی ام" بيت "کرزی"روزی که 

ً می شنوم، آنھم در موقعی که در برابر پاکستان عمال "کرزی"من وقتی اين شعر را از زبان : گفتم! برايت چه گفتم؟
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صل و فرومانده ھستيم و ھر روز پاکستان، گاھی اينجا و گاھی آنجا، به خاک ما تجاوز می کند و روستا ھای ما را أمست

زير راکت و گلولۀ توپ می گيرد، ھزاران افغان را، افغانانی که نه غيرت افغانی در آن ھا باقی مانده و نه از آزادی و 

آزادمنشی بوئی برده اند و خود را در اختيار اين کشور قرار داده اند و کمر به تخريب و نابودی کشور خود بسته اند، 

 نابود کردن ما گسيل می دارند و ما به جای اين که در فکر وحدت و  خود می ربايند، به قصد*چادر از سر مادر

نيرومندی خود به گونۀ عملی و واقعی باشيم، با شعارھای ميان خالی نه اين که خود را فريب می دھيم، که ھمۀ مردم 

 وقت قابل به ميدان ما چه. ًخود را، ھم به نزد پاکستان و ھم به نزد جھان ريشخند می سازيم، شديدا احساس خردی کردم

آمدن می شويم؟ ھمان گونه که در آن زمان گفتم، باز می گويم که بھتر است، به جای حرف زيادی که مانند کاه بيدانه باد 

، از يک خروار گپ بگذريم، تنھا به نيم "دو صد گفته چون نيم کردار نيست"می کنيم، ھمانطور که شاعری گفته است 

 است به جای خواب ديدن و دل به ھر سخن زيبا بستن، متوجه بيچارگی وعيب ھا و کمبودات بھتر! جو عمل اکتفاء کنيم

  !خود، و متوجه گذشت مافوق سرعت صوت زمان شويم، آقای سديد

ًگپ ھای کامال بجا، ولی سوگمندانه بسيار بی موقع، چون ھمه کاخ ھای خوش، رنگين و زيبائی را که من با خواندن 

درعالم خيال بنا کرده بودم و خود را برای چند لحظه ای به تماشای آن ھا آن مصروف و " نمی سازمت ای وط"شعر

  . ھم ريخته بوده ب" واقع گرا"مسرور ساخته بودم، با خونسری کامل يک انسان 

رای من ھم چون در برابر اين استدالل قوی چيزی ب. را تنھا گذاشتن ، م" چاشته تيار کنممه برم نان"با اين جمله که 

َگفتن نداشتم، سکوت اختيار کردم، گذشته از اين که نخواستم مانند کودکان لجوج لج کرده و دو پای را، چون مردم و  َ
راستی ھم، چه ب! مرد نبايد در برابر زن کوتاه بيايد، در يک کفش نموده و در ھرحالتی به حق يا ناحق يک چيزی بگويم

د خواھيم برد و کمی واقع گرائی را که منشاء قوت انسان ھا می باشد، وقت ما پی به عيب ھا و خوش خيالی ھای خو

  پيشۀ خود خواھيم ساخت؟؟؟

١٩/٠۵/٢٠١۶  

   . منظور مادر وطن است-*

  

  :يادداشت

به گوگل مراجعه نموديم، اين پارچه شعر زيبا را که با " ميسازمت ای وطن"وقتی جھت اطمينان به درستی انتقال شعر

تراوش نموده بود، نيز يافتيم و " سمين بھبھانی "شاعر بلند آوازۀ ايرانين عنوان از قلم و قريحۀ اندکی تغيير دارای ع

  :محروم سازيم آن  شما را از خواندن حيف دانستيم که 

   !سازمت وطن دوباره می

  اگر چه با خشت جان خويش 

  ستون به سقف تو می زنم، 

  اگر چه با استخوان خويش 

  ُگل، دوباره می بويم از تو 

  به ميل نسل جوان تو 

  دوباره می شويم از تو خون، 

 به سيل اشک روان خويش
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  دوباره ، يک روز آشنا،  

  رود  سياھی از خانه می

  به شعر خود رنگ می زنم، 

  ز آبی آسمان خويش 

  اگر چه صد ساله مرده ام، 

  به گور خود خواھم ايستاد 

َکه بردرم قلب اھرمن،  َ  

  آنچنان خويش ۀ ز نعر

  

  را » عظم رميم« کسی که 

   کند به لطف ءدوباره انشا

  چو کوه می بخشدم شکوه ، 

  امتحان خويش ۀ به عرص

  اگر چه پيرم ولی ھنوز، 

َمجال تعليم اگر بود،  ُ  

  جوانی آغاز می کنم 

  کنار نوباوگان خويش

   

  حديث حب الوطن ز شوق 

  بدان روش ساز می کنم 

  که جان شود ھر کالم دل، 

  دھان خويش چو برگشايم 

  ھنوز در سينه آتشی، 

  بجاست کز تاب شعله اش 

  گمان ندارم به کاھشی، 

  ز گرمی دمان خويش 

  دوباره می بخشی ام توان، 

  اگر چه شعرم به خون نشست 

  دوباره می سازمت به جان، 

    اگر چه بيش از توان خويش

   AA-AAادارۀ پورتال

 


