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 03/10/4012          م، نسیم اسیر
 ملک الشعراء افغانها در هجرت

 

 ای قوم به حج رفته !!!
 

 درین شب و روز، کاروان های حج از طریق بحر و بر و فضا، بسوی عربستان سعودی، به غرض ادای فریضۀ
حج در حرکت افتاده است، جالب اینکه از دو سه سال به این طرف با اعالنات مکرر و متنوع در تلویزین ها، سفر 
به خانه خدا هم صبغۀ تجارتی پیدا کرده است، به این مفهوم که برای عازمین از پرواز های مطمئن و مستریح، 

اب آرام و نزدیک بودن هوتل به حرمین شریفین هوتل های چار و پنج ستاره با دو سه وخت خوراک، بسترهای خو
 و امتیازات متعدد دیگر، مژده داده می شود.

بیاد دارم دورانی را که بزرگان ما از سفر حج با کاران ها و اینکه رفت و آمد این کاروان ها با خسارات مالی و 
روپا و امریکا حجاج را با آرامش جانی، حد اقل شش هفت ماه را در بر می گرفت قصه می کردند.  امروز که از ا

خاطر به عربستان سعودی برده و بر می گردانند،  از افغانستان نیز هر سال بیش از سی و پنجهزار مرد و زن، 
کمر سفر می بندند و بیش از پنج ملیارد افغانی را درین راه خیر به مصرف می رسانند،  در حالیکه می گویند، در 

از شش ملیون انسان به سطح فقر زندگی می نماید. حضرت موالنای بزرگ هشت صد وطن عزیز و فقیر ما بیش 
، رهنمایی هایی دارند که من آنرا تخمیس و «قوم به حج رفته»سال قبل این حقیقت را درک و در شعری خطاب به 

 به قسم تکرار حسن پیشکش می کنم :
 
 

 ـۀ وسـواس براییدیک بـار گــر از ورط یک روز اگـــر چشـم بـصیرت بگشایید
 ایـن نغمـــۀ جـان بخش مـکــرر بسرایید

 معشـــــوق همیـن جـــاست بیایید، بیایید ای قـــــوم به حـج رفتـه کجایید، کجایید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تصاویر سخن میگویند و شما حاجیان افغان را به اندیشه دعوت میکنند)*(

 
 

 پـــــا از حـــرم عقـل برون آمـده، مگذار ای دور ز پـندار و فــرو رفتـه به کردار
 یک حـــرف حقیقت بتو میگـویم وهشدار

 در بــادیـــه سـرگشته شمـا درچه هـوایید معشوق تـــو همسایـۀ دیـــوار بـــه دیوار
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*** 
 گــه سر بـه فلک، گاه در اعماق زمینید گاهی بــه ریا ، بـــر سر سجـاده نشینید

 میـوۀ اخـالص بچینیدیک بـــار گـر از 
 هم خواجه و هـم خانه وهم کعبه شمایید  گـر صورت بی صورت معشوق ببینید

 
*** 

 خـــود دام بجـــا مانـده و بی دانه برفتید بـی دانه عجب بـی سر و سامانه برفتید
 از دوست سخن گـفته بــه بیگانه برفتید

 ر ازیــن خــــانه بـــرین بـام براییدیکبـا ده بار از آن راه بـــــدان خــــانه برفتید
 
*** 

 بسیار صفا رفـته و در مـــــروه دویدید  در کـعـبـه رسیدیـد و خمیدیـد و چمیدید
 یک نغمۀ خوش کو اگر آن لحظه شنیدید

 یک گوهـر جان کو اگر از بحر خدایید  یک دستۀ گل کـــو اگـــر آن باغ بدیدید
 
*** 

 در بادیه پیمائی نـه خوردید و نه ُخفتید  آن خانه بُرفتیدبا آنکه بــــه مژگان در 
 صد ُدّر گــــرانـمـــایه بگفتید  و بُسفتید

 از خـــــواجــۀ آن خــانه نشانی بنمـایید  آن خــــانه لطیف است نشانهاش بگفتید
 
*** 

 بکــــن یاداز خـــانۀ ویران شدۀ خویش  ای خــــانــــۀ بیگـــانــه ز امداد تو آبـاد
 در خانۀ دل های حــزین خانه کن ایجاد

 افسوس کـــه بـــر گنج شما پرده شمایید بـــا این همه، این رنج شما گنج شما باد
 

 «اسیر»م. نسیم 
 م10نومبر 40

 فرانکفورت
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 انتخاب تصاویر و نوشتۀ زیر آن از ولی احمد نوریتصاویر از "گوگل"  :  )*( 
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