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برلین ــ اول نومبر 2018

خلیل هللا معروفی

مطلب مختلط منثور ــ منظومی را ،که اینک از نظر خوانندگان گرامی "آریانا افغانستان آنالین" میگذرانم ،به
تأریخ هشتم جون  2012و به افتخار و در وصف شهداء و جانبازان وطن سروده و در صفحۀ همان روز
پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" اشاعه داده بودم.
(خلیل هللا معروفی ــ برلین ــ  31اکتوبر )2018

جا ِودان گردید نامت ،جا ِودان
خطاب به جانبازان
واالترین ودیعتی ،که آدمیزاد از دستگاه آفرینش به ارث برده است ،هستی و سر و جان اوست .مگر متاع دگری هم
هست ،که باالتر ازین است .متاعی باید به مراتب باالتر از همه چیز باشد ،که انسان سر و جان و هستی خود را در
قدومش میریزد!!! برای آزادگان فقط یک امر در رأس هرم هستی قرار دارد و آن "آزادی" و "آزادگی" ست .کسی،
که در راه مقصود مقدسی جان میسپارد ،شهید است؛ و عالیترین مرتبت شهادت آن است ،که در پای و در ازای
آزادی وطن کسب گردیده باشد .من به دالئل خاص ترجیح میدهم ،ــ که کلمۀ "جانباز" دری را در عوض "شهید"
عربی به کار بندیم .درین مختصر مجال کشودن مفصل این مسأله نیست ،ولی وعده میدهم ،که ضمن مقاله ای
مستقل این نکتۀ چون "غوزه" مکتوم را باز کنم .فعالا همین قدر میگویم ،که "شهید" به کسی اطالق میشود ،که
معموالا غیر ارادی سر خود را میبازد .اما "جانباز" ــ چنان ،که از ساختمان آن پیدا ست ــ سرباختن را از روی
اختیار و به صورت ارادی انتخاب میکند .ازینجا ست ،که رجحان "جانباز" دری را بر "شهید" عربی در می یابیم.
جای به خود بالیدن و سرافرازی ست ،که افغانان بادرک متوطن متروپول بزرگ کانادا ــ تورونتو و حومه ــ انجمنی
را به نام "کانون یاددهانی از شهدای مردم افغانستان" بنیاد گذارده اند و اولین دستاورد شان تجلیل از روز شهداء و
جانبازان ما ست؛ شهداء و جانبازانی ،که به حق سزاوار کسب این نام و عنوان بزرگ و مف َّخم هستند .آرزو میکنم،
که اقدام شایستۀ این کانون ،سرمشق تمام مردم حقپرست و آزادیخواه ما در وطن؛ و بلکه کران تا کران جهان گردد.
منظومه ای ،که همین امروز در وصف این مقولۀ شأندار از طبع درویشم تراویده است ،تحفه گویا و تحیت گویان
نثار کافۀ جانبازان وطنم باد!!!
 1از 3

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com:و یا spineghar@gmail.com

جا ِودان گردید نامت ،جا ِودان
ای سمند ننگ و غـــــــیرت رام تو
ای دو گیـــــــــــتی درنوردد نام تو
قـــلۀ عـــــــــــــرش معـــــال بام تو
شأن و عــــزت درخــــور انعام تو
جـــــان ما ،قـــــربان فیض عام تو
جاودان گـــــــردید نامت ،جاودان
با عــــدو هرگـــــــــز نبودت آشتی
خنجـــــر دشمن چــو خس پنداشتی
صد سکــــــندر پشت سر بگذاشتی
تخـــم شوکت در وطـــن تو کاشتی
از شرف تاجـــــی به سر افراشتی
جاودان گـــــــردید نامت ،جاودان
زندگی در بندگی چون بردگی ست
بندگی خود مایۀ سرخــوردگی ست
بردگــــی سرچشمۀ شرمندگی ست
زندگی در بندگی ،کـی زندگی ست
زندگـــــــــی در چنبر آزادگی ست
جــــاودان گـــردید نامت ،جاودان

تذکـــرات:
1ــ مصراع "خنجر دشمن چو خس پنداشتی" در بند دوم از مثنوی پرمتن همکار بزرگوار و عالیمقام پورتال
"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ،شاعر آزاده و شیرینکالم جناب تیمورشاه تیموری ــ تیموری صاحب ــ الهام
گرفته شده است ،آنجا که فرمایند:
در ره حفظ وطـن جـان باختی

تیغ بران را چـو خس پنداشتی
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این مثنوی زیبا ،که به مناسبت "روز شهداء و جانبازان" سروده شده ،صفحۀ امروز هشتم جون  2012پورتال را
مزین ساخته است.
 2ــ "صد سکندر" در بند دوم با "سد سکندر" مغالطه نشود ،که هم وزن را برباد میدهد و هم مفهومی را ،که
خواسته ام ازین ترکیب بکر بگیرم" .صد سکندر" مراد از یورشگران و مهاجمان بی شماری ست ،که در طول تاریخ
بر خاک پاک ما تاخته اند.

جاودان گردید نامت ،جاودان!!!
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