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حامد فارانی

و یا دنیای مست وهشیار
دنیای متاع ! یا دنیای بدون پرسش وپاسخ !
وقتی اخبار دلخراش را درتلویزیون ها ورسانه های چاپی دیدم و خواندم می خواستم در باره اوضاع افغانستان
وجهان مطلبی بنویسم و دردم واحساسم را منحیث یک مسلمان  ،یک افغان و بالخره منحیث یک انسان این کره آبی
! ( هر کس در این کره خاکی زندگی می کند حق دارد نظر خود را بیان کند ) بیان کنم صفحاتی از کاغذ ها را
سیاه کردم اما مطلبی که مرا راضی کند وگویای درد اوضاع فعلی باشد سطری روی کاغذ نیامد باالخره شعر از
پروین اعتصامی شاعره انساندوست به ذهنم آمد بنام (مست وهشیار) که شاید تکراری باشد اما بنظرمن این
شعرشعری است که هرگزتکرار نیست تازه گی خاص خود را در هرمقطع از زمانی دارد وازشعرهای است که
هیچوقت تکراری گفته نمی توانیم بخاطریکه در زندگی روزمره ما انسان ها بیت بیت آن و مصرع مصرع آن را
با چشم بینا می بینیم پس آن را بشما هموطنان عزیزم ودرد کشیده افغانستان وبه تمام مردم درد کشیده جهان تقدیم می
کنم که این شعر نه نتها گویا اوضاع افغانستان است بلکه در کل گویای اوضاع جهان انسانی می باشد.

مست وهشیار
محتسب ،مستی بــــه ره دید و گــــــریبانش گـــرفت
مست گفت ای دوست ،این پیراهن است ،افسار نیست
گــفت :مستی ،زان سبب افــــتان و خـــــیزان میروی
گــفت :جــــــرم راه رفتن نیســـــت ،ره هموار نیست
گــفت :می بـاید تــــــو را تــــــــا خــــانـ ٔه قاضی برم
گـــفت :رو صبح آی ،قـــاضی نـیمه شب بیدار نیست
گفت :نـــزدیک است والـــی را ســـــرای ،آنجا شویم
گـــــفت :والـــی از کــجا در خــــانـــ ٔه خــــمار نیست
گـــفت :تـــا داروغه را گـــوئیم ،در مسجد بخــــواب
گــــفت :مــسجد خـــــوابــگاه مـــــردم بــدکار نیست
گـــــفت :دیــناری بــده پــنهان و خـــود را وارهــان
گـفت :کـــار شرع ،کـــــــــــار درهــم و دینار نیست
گــــفت :از بــهر غــــرامت ،جــامـه ات بــیرون کنم
گـــفت :پــــوســیدست ،جز نقشی ز پود و تار نیست
گــــفت :آگــــه نــیستی کـــز ســـــــر در افتادت کاله
گــــفت :در ســـر عــقل بــاید ،بی کالهی عار نیست
گــفت :می بسیار خـــوردی ،زان چنــین بیخود شدی
گـــفت :ای بیهوده گـــو ،حـــرف کــم و بسیار نیست
گــــفت :بـــاید حــــد زنــد هشـــیار مردم ،مست را
گـــفت :هشــیاری بـیار ،ایـنجا کسی هشـــیار نیست
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