
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

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

  

 

 20/05/2016                     هاشم سدیدد سی

 

 از کاروان بجا نخواهد بود! بار  تا تو کمر ببندی، غ
 

لی خی و که در پایان همین بند به حضور خوانندگان گرامی نقل خواهد شد، "،موزون "میسازمت ای وطن زیبا و ی به نهایتشعر

خر خواندم. شعر را تا آ. نظرم را جلب کرد از هموطنان با احساس ما یکیدر فئس بوک  اند، و خوانده ها بی گمان آن را شنیده

که نمی دانم کدام  ،عمیق شاعرپاک و ، احساس شعر به فکر .به لرزه درآورد را عجیبی تار، تار وجودمشور لذت بردم. زیاد

ن ای شاعر و مانند انسانی که مانندبود، و آرمان های میلیون ها  انتخاب هموطنی که آن را برگزیده و شیر  پاک خورده ای است،

حبوب به یاد ترانه ای از آواز خوان خوش صدا و مبتکر و م ادم وفتا هموطن ما در آرزوی ساختن کشور ویران شان هستند،

ترانه خوان به یا شعر همانندی، درست به یادم نیست، نه از این که  ،که آهنگی را، شاید عین شعر ،وطن فرهاد دریای عزیز

با احساس غیر قابل توصیف نسبت به میهن و  ،چون حافظه گاه گاهی با من قهر می کند، بلکه آن آهنگ ، یا به شعرعالقه ندارم

به سادگی  ،"می سازمت ای وطن"شعر و با تصنیف بسیار جذابی می خواند.  ،با صدای گرم و گیرا و شرینش خویش مردم

دستخوش هجوم پیگیر افکار دردآگین  من، فرسودۀ مانند ذهن و حافظۀ ظۀ کسی،نمی شود، مگر این که ذهن و حافکسی فراموش 

ت و اسا را در چنبرۀ هولناک خود گرفته کشور مطی تقریباً چهل سال گذشته و یورش کابوس های ناراحت کنندۀ حوادثی که 

قرار داشته  دارد،می بر ن و لحظه ای دست از آزار وی عارض می شود ،مند استدبر هر یک انسانی که از درد کشور در

 مرد یا زنی میهن پرستی بر می خیزد و به قلبی پردردیآرزوی واال و میهنیی که از  درد و باشد. شعر سراسر انباشته است از

دیگر در می روح که با میلیون ها  کریم و ارجمندی روحی .در آن ماواء می کند هبوط کردهدیگر میلیون ها انسان قلب تپندۀ 

 تبلور می یابد! رفیع، شریف و سرمدی و به شکل یک آرمانآمیزد 

 

 سازمت ای وطن... می
 

 ردوس هم میسازمتاختم فـگـــر جهنم س

 ودم میسازمت ر خای وطن میسازمت آخـ

 ـتم ل نیســـــاهآنقدر هایی که میگویند کـــ

 تم با قلــم میسـازمت با تفنگت گـــر شکسـ

 اطفه ــآینــــه در رهگـــذار عـــ آینــــه در

 ازمت میستم ـسنگ اندر سنگ در راه ســ

 غم مخور  که آمد بر سرت بم ریخت، اماهر

 ت ـرخ بم، میـسازممن از آهنپاره های سـ
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 ویران ولی زیبای من  ۀای خان ورم مخـغ

 دم دم بدم، میسازمتای امیـبا نفــــس هــ

 ل میشوم ل میشوم گ  ـوی گ  تا تو زیباتر ش

 م نی یک رقم میسازمترق ن یکباورم ک
 

عجیبی به من دست داده و اطمینان راحتی  خوشبینی، حالیکه احساس میدواری، در، با منتهای اس بوک این هموطنیاز صفحۀ ف

ه ه اند، به سبزه ها و ب، برآمدم. چند لحظه ای به پشت ارسی خانه ایستاده و به بیرون، به درختانی که چندی است سبز شدبود

 ی، نگاه کردم. تازگی و طراوت بهار و برگ هادر پشت خانۀ ما وجود دارد وسیع و سبز که در بیشۀبته های کوتاه و بلندی 

با  ،، که عشق پریوشی سراسر وجودش را به آتش کشیده استعجیبی همچون عاشق پریشان خاطریبا هیجان  کهسبز درختان 

مرا  و یره شده بودوجودم چ که از بادۀ شعر بر تار و پود سبکی یهمراه با مستی ،وزش باد نسبتاً تندی در حرکت و نوسان است

، وادی سالنگوایگل و پنجشیر و نور و  نورستان، گاهی هم به درۀ زیبایبر بال های نرم تخیل گاهی به کابل و گاهی به کنر و 

ر و دنیای پو هرات و جاجی و وردک،  رندهابه بامیان و ق کوه های سر به فلک کشیده و پوشیده از برف پامیر، ،زبیای بغالن

و به تعقیب  ،ی که جغد شوم هفتزبه گذشتۀ نه چندان دور، از روو  می برد؛ یک، یک از هموطنان شریف ما ۀاز مهر و عاطف

نافرهیخته و به  یانسان ها و خوشی های آن را به دست ما پهن کرد آرام سرزمین شت ثور بال های منحوسش را بر رویآن ه

ه اصالً متوجه آمدن مادر بچه ها که از خرید روزانه برگشته ک، چنان مرا در خود پیچیده بود، به تاراج برد دور مانده از مدنیت

به فکر  ،برایش خواندم پیدا کرده شعر رای؟  نشدی!؟ خیریت است، به چه فکر می کنبود، نشدم. با تعجب پرسید: متوجه آمدنم 

شعری واقعاً زیبائی است. من چندین بار آن  . کمی به فکر فرو رفت. بعد از چند دقیقۀ گفت:این که او هم از آن لذت خواهد برد

    شعر بیدل هم فکر کن که می گوید: کمی به این ، ولیرا شنیده ام

 

 تا به فکر خود فتادم، روزگار از دست رفت

 دست رفتتا شدم از کار واقف، وقت کار از

 ر جا نبودــار از کاروان بــم، غبــتا گمر بست

 دست رفت ار ازـشک وردم،آ از کمین تا سر بر

 ذاشتـود گــار از خـادگـدی یـای ناامیــداغ ه

 دست رفت از نقد شرار چون خوردۀ عمرم که

 تا نفس را راست کردم، ریخت اوراق حواس

 دست سودم، نوبهار از دست رفت دست تا بر

 مـا بصیرت داشتــود نبردم تـب خـه عیــی بـپ

 ت رفتـش را نشناختم، آئینه دار از دســویـخ

 

 ان اختیارــت آرم عنــه دســــم بــق را گفتـعش

 از دست رفته دستم، اختیار ـد بــا عنان آمــت

 ذرانــه غفلت مگبده را صائب ـاقیمانـب ـرمـع

 دست رفتار ازتا به کی گوئی که روز روزگ
 

که تو خواندی زیباست. مردم ما، به غیر از یک مشت انسان های بدذاتی که نه عشق وطن سر شان می شود و نه در  شعری

ند؛ شکی شان را بسازویران که وطن  ، با جان و دل،خواهندمی همه احساس نیک دارند. نسبت به وطن همه  غم مردم هستند،
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 ،به قول صائب ،عمر؟! و از چه راهی چه وقت یکی به این فکر نمیفتد که اماهمه می گویند: "می سازمت ای وطن"، نیست، 

 در دنیا اریک آیا ؟راویران این وطن  کی می سازندکی؛ چون نقد شرار از دست می شود، روزگاری که رفت بر نمی گردد، 

 ، اما با تأسفندستو شریفانه ه بلند ، اگر آرزوی در سر داری! می دانم آرزو هاعملت می باید است؟ رفته پیش با حرف اتنه

اً با ، خصوصخیلی کوتاه استو شریفانه، و آرزو های انسانی و ملی همت ما در برابر این این آرزو های بلند باید بپذیریم که 

گندگی و بی اعتمادیی که میان مردم وجود دارد ـ نگو که چنین چیزی وجود ندارد! نه خود را فریب بده و نه این همه تشتت، پرا

می کنند، با سکوت چه سپرده ایم، هر از آرمان های انسانی و بی خبر از افغانیتملک را به دست چهار تا خودمحور غافل  مرا!

 ی است که نه آب دارد و نه دانه!تماشا می کنیم، اگر اعتراضی کردیم، تنها اعتراض

روزی که کرزی بیت "گرندانی غیرت افغانی ام/چون به میدان آمدی میدانی ام" را در برابر پاکستان به زبان آورد، برایت چه 

گفتم؟! گفتم: من وقتی این شعر را از زبان کرزی می شنوم، آنهم در موقعی که در برابر پاکستان عمالً مستاصل و فرومانده 

هستیم و هر روز پاکستان، گاهی اینجا و گاهی آنجا، به خاک ما تجاوز می کند و روستا های ما را زیر راکت و گلولۀ توپ می 

، افغانانی که نه غیرت افغانی در آن ها باقی مانده و نه از آزادی و آزادمنشی بوئی برده اند و خود را را گیرد، هزاران افغان

صد به ق چادر از سر مادر* خود می ربایند، اده اند و کمر به تخریب و نابودی کشور خود بسته اند،در اختیار این کشور قرار د

واقعی باشیم، با شعارهای عملی و گونۀ  که در فکر وحدت و نیرومندی خود بهو ما به جای این  نابود کردن ما گسیل می دارند

، هم به نزد پاکستان و هم به نزد جهان ریشخند می سازیم ،خود رامیان خالی نه این که خود را فریب می دهیم، که همۀ مردم 

همان گونه که در آن زمان گفتم، باز می گویم که بهتر  یم؟می شو آمدن به میدانقابل ما چه وقت  .مشدیداً احساس خردی کرد

یست"، م کردار نصد گفته چون نی ، همانطور که شاعری گفته است "دوی که مانند کاه بیدانه باد می کنیماست، به جای حرف زیاد

متوجه  ،بستن بهتر است به جای خواب دیدن و دل به هر سخن زیبا عمل اکتفاء کنیم! ذریم، تنها به نیم جواز یک خروار گپ بگ

 عیب ها و کمبودات خود، و متوجه گذشت مافوق سرعت صوت زمان شویم، آقای سدید!بیچارگی و

که من با خواندن شعر"می  زیبائی راو  ، رنگینخوشکاخ های چون همه  بی موقع،سوگمندانه بسیار کامالً بجا، ولی های گپ 

آن مصروف و مسرور ساخته  برای چند لحظه ای به تماشای آن ها بودم و خود را عالم خیال بنا کردهدر "ای وطن سازمت

 . ه بودبهم ریخت "واقع گرا"بودم، با خونسری کامل یک انسان 

مرا تنها گذاشت. من هم چون در برابر این استدالل قوی چیزی برای گفتن نداشتم،  ،جمله که "مه برم نانی چاشته تیار کنم"با این 

چون َمرَدم و مرد نباید در برابر زن  ،سکوت اختیار کردم، گذشته از این که نخواستم مانند کودکان لجوج لج کرده و دو پای را

 و چه وقت ما پی به عیب ها ،به راستی هم و در هرحالتی به حق یا ناحق یک چیزی بگویم! دهدر یک کفش نموکوتاه بیاید، 

 ؟؟؟پیشۀ خود خواهیم ساختکه منشاء قوت انسان ها می باشد، و کمی واقع گرائی را  ی خود خواهیم بردخوش خیالی ها
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