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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

  
 لمبه

  ٢٠١٢جوالی ٢۵

  

  ھا با کينه عليه جالدان و عشق به زحمتکشان،»سبنا«

  !  به الگوی عالی انسانيت تبديل می شوند
، بر اسرود، بدون استثناين .  بود که در کودکی می آموختيمئیزيباۀ ما نسل رنج و خونيم، ما انقالب آريم؛ سرود

ما اين سرود را . زبان ما تکرار می شد، زيرا کشور ما در چنگال خونين سوسيال امپرياليزم شوروی، نابود می شد

غرب » مدال ھای«آن، شب و روز، در خواب و بيداری با » پير«در مکتبی می آموختيم که اکنون آموزگاران 

  .بازی می کنند و به آرامش روحی می رسند

کدام ده ھا شعر و ما ھر . ما ھر صبح، سرود و ترانه را با نفرت ما در مقابل جالدان کشور، زمزمه می کرديم

صبحگاھان را با شعار بلند .  ما بودۀ ضد اشغال می خوانديم و ميھن پرستی و استقالل، رديف و قافيه ھر ترانسرود

 استقالل و آزادی، به انتظار سحرگاھان ۀ را با زمزممرگ بر اشغالگران و پوشالی ھا آغاز می کرديم و شامگاھان

  .می نشستيم

 قد داد و  با پتک  ئیبا شعور انجو» پيرمردان«با خزيدن ده ھا انجو و انجمن با پول غرب در کشور ما، شعور 

 انجوھا و انجمن ھای استعماری شروع کردن به فرو ريختن در و ديوار آن مکتب عظيم و شکوھمند؛ و اکنون آن

مکتب آواری است که مطمئناً فکر تازه ايجاد کرده نمی تواند و چه بھتر دوبيتی را که در ھمانجا آموخته ايم با 

  : بلند فرياد کنيمیصدا

  .استادش آتش زنۀ به مضمون و درس و کل       دبستانی که درسش فکر نو ايجاد نتوان کرد

را به ن م» موسيقی و رقص باله در پرورشگاھی در کابل«. تادماما چرا پس از تقريباً بيست سال به ياد آن روزھا اف

 ما نفرت به ،و در ھر مصراع شعر» شعر و ترانه«ی که ما مضمونی داشتيم به نام ئياد آنروزھا انداخت، روزھا

  .دژخيم و عشق به مام ميھن را تقطيع می کرديم

سی فارسی نشر شده، انگيزه ای است برای که در سايت بی بی » موسيقی و رقص باله در پرورشگاھی در کابل«

بثينه، جويا، انديشه، راوا، کدام يکی شجاعت دارد تا فرياد «قبالً در مطلبی . پيگيری بحث  انجوھا و و عوامفريبی

پرداخته بودم که چگونه با ديدن ميشل اوباما احساساتی شده بود و چگونه ھيلری » انديشه فريد«به » !نه«: بزند
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ش پرداخته بودند و ھنوز اين به پايان نرسيده بود که سفير اوباما در عقيب آن اوباما به تحسين و ستايشتکلنتن و به 

  . او را از رھبران افغان ناميد)  امريکاۀاکنون  معاون وزارت امور خارج( امور زنان 

 ئیمپرياليست ھای امريکابرای ا» خدمات شايسته اش« به نام افيسکو است که به خاطر ئیول انجوؤانديشه فريد، مس

او يکی از فعالترين . دارد) اوباما(داشتن عکس شانه به شانه با جالد جھان » افتخار«ايوارد و پاداش گرفته است و 

» انديشه« را رھبری می کند، اما با درنظرداشت سن و سال ئی امپرياليست ھای امريکاۀانجوھای مورد عالق

 سويدن، ۀ مجرب از کميتئی واقعی اين انجو  است يا کارکشته ھای انجوۀردانندکه، آيا او گ االتی مبنی بر اينؤس

در عقب آن قرار دارند، در ذھن کنجکاو جای باز می کند؛ که در اين صورت ...  اتريش، داکار، اکبر  و ۀکميت

  !مالمت نيست» انديشه«

او .  کرده استأوبار در ايتاليا کنسرت اجراسبنا د«: که در آن می خوانيم» ...موسيقی و رقص باله«بر می گرديم به 

 پيانو ئیسال گذشته به دعوت يک نھاد غير دولتی به ايتاليا رفت و آنجا در شھر ميالن تحت نظر استادان ايتاليا

او دو بار به کاخ رياست جمھوری افغانستان دعوت شد و در حضور حامد کرزی رئيس جمھور اين ... نواخت

  ». کردءکشور کنسرت اجرا

سبنای عزيز با لبخند معصومانه اش  به پای جالد برده می شود تا لحظاتی را که پس از ھر قتل و غارت و چپاول 

اين . بگذراند» سبنا«دست می آورد با پيانو و سمفونی بتھون و رقص باله ه کودکان، زنان و توده ھای  افغانستان ب

رش را در جنايت ھمين جالد از دست داده، خيانت به آرزوھا بدترين خيانت به حقوق کودک، خيانت به کودکی که پد

  .و آرمان ھای سبنای نازنين است

اين دختر عزيز، دختری که وقتی بر کليد ھای پيانو انگشتان مھربانانه . است» افيسکو«سبنا، قربانی فند و ايوارد 

 به غوغا بياورد و غوغای درد از دست دادن که فريادھای مردمش را در پيانو  اش را می فشارد، به جای اين

پدرش را تا عرش خدا ببرد؛ افيسکو، او را به پای  کرزی، سپنتا و کشاف جالد می برد تا اين قصابان در ميان خون 

  .مست و خمار شوند... ريختن کودکان ھلمندی، کندھاری، ارزگانی، شيندندی ، کنری، ننگرھاری، کندزی و 

 با آن عشق و عاطفه می نوازی، وقتی با آن خنده که بر قلب من سخت می نشيند، می خوانی،  سبنای ناز من، وقتی

وقتی با رقص باله می خواھی دردھايت را گم کنی و با ھر قدمت زمين را طعنه بزنی، دلم می خواھد با تو بنوازم، 

گذارند، وقتی حنجره ات را پيش دژخيم  ارگ پوشالی می ۀاما، وقتی قدمت را بر درواز. با تو بخوانم و با تو برقصم

 صدای به صدا در می آورند، وقتی چرخيدن باله ات را حراج می کنند، وقتی صدای رگبار کشتار خلق ما را  در 

  :روبرت فرياد شوی و صدا بزنیو؛ دلم می خواھد با آن چھره ھای نازنين د»زير می زنند«ت يپيانو

  !قصيم نه، پيش جالدان نمی خوانيم و نمی ر

سبنای عزيز،  می دانی کی پدرت را از تو گرفته است؟ می دانی پيش کسی که ترا بردند تا برايش بنوازی و 

بخوانی و برقصی، کيست؟ می دانی وقتی می نواختی، وقتی می خواندی ، وقتی می رقصيدی، چه  تعداد دختر و 

 چرخ می خوردی، چند تا ھيلی کوپتر پسر ھمسنت، در خون غوطه می خوردند، می دانی وقتی با رقص باله

چينوک بر کودکان ھمسنت چرخ می زدند و آنان را به رگبار می بستند؟ می دانی وقتی می رقصيدی، اوباما  و 

 مزدوران شان ۀوسيله کرزی چه تعداد کودکان ھمسنت را کشتند، مادر و پدر آنان را گرفتند و بر دختران آنان ب

  ! می دانستی و برايت گفته می شد،  ھرگز نمی خواندی، نمی نواختی و نمی رقصيدیتجاوز کردند؟ می دانم، اگر
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ت را ي، رقص و پيانوسبنا، ما خنده ھای کودکانه ات را، انگشت ھای کوچک ھنر آفرينت را، عشق و عاطفه ات را

در قلب دشمن فرو را چون خنجر ساطع،  را در پای يک جالد آلوده کنند، آن دوست داريم، مگذار که پاکيزگی آن

  ! ببر و شکوه موسيقی و باله ات را جادوانه بساز

 مردمت بخوان، با انگشتان کوچکت عليه استعمارگران و جالدان بنواز، با ئیبا صدای گيرا برای رھا! عزيز دلم

  .ھا ترا به پای جالدان، ننگين سازند» افيسکو«چرخيدنت سکوت ننگين زمانه را بشکن و مگذار که 

که چندين پرورشگاه را در کابل، » افيسکو«ول نھاد ؤانديشه فريد، مس«:ادامه می دھد» ...ی و رقص بالهموسيق«

ننگرھار و ھرات اداره می کند، می گويد که اين نھاد می خواھد با فراھم ساختن فرصت ھای مختلف آموزش و 

  ».يل کنندپرورش برای کودکان پرورشگاھی، آنھا را به الگوھای واقعی در جامعه تبد

نه، انديشه جان، سبنای عزيز، با نواختن و رقصيدن در پای يک جالد، نه تنھا که به الگوی واقعی تبديل نمی شود، 

ختر نازنين، که ھنوز اين د. بلکه به الگوی تسليم طلبی تبديل شده و بر خوان ھر جنايتکاری موسيقی خواھد نواخت

 می زند، با سمفونی نواختن پيش يک پوشالی نه تنھا به الگوی واقعی ش  آِه  از دست دادن پدرش موجدر خنده ھاي

جامعه تبديل نمی شود، بلکه با رقص باله اش جنايت ھای استعمار و پوشالی ھا را ماستمالی خواھد کرد؛ او فقط با 

عمارگران و نواختن در کنار محرومترين کودکان کشور ما، نواختن از درد، رنج و زخم کودکان و فرياد عليه است

سمفونی درد، کشتار، اسارت، فقر، بدبختی و فرياد عليه . جالدان پوشالی می تواند به الگوی واقعی تبديل شود

خيانت، جنايت، عوامفريبی و کاسبکاری است که سبنای نازنين ما را به الگوی مردمش، الگوی عالی ترين فرھنگ 

  !ر گلخانهتبديل خواھد کرد، نه حضور در ارگ و رقصيدن در قص

گويند . صحبت می کند، داستانی از احمد شاملو در ذھنم تداعی می شود» الگوی واقعی جامعه«از » افيسکو«وقتی 

 مدنی ۀ به اصطالح جامعۀدر ايران تازه به کار شروع  کرده بود و به عنوان اولين روزنام» جامعه «ۀکه روزنام

زنامه خيلی تالش می کرد که بتواند با احمد شاملو مصاحبه کند، اين رو. توسط بسياری مورد استقبال واقع شده بود

آخرين باری که با من تماس گرفتند، به آن ھا گفتم با شما مصاحبه کنم «شاملو می گويد که . اما شاملو نمی پذيرفت

ضعش را م نمی دھد و موچون الاقل آن يکی فريب. ن ھستيدکيھاۀ چه بگويم، بگويم که شما بی شرف تر از روزنام

  ».پنھان نمی کند

  .تا بعد

 


