
 

 

  
  

  طنز قصیده ای در بارهء صلح

  
  سید زبیر واعظی

 

   !گان گرامی هخوانند
 

، اما در دوران یعنی مقابل حرب و جنگ آمده است، در ادبیات قدیم پارسی صلح بھ معنای آشتی

کھ برداشت ھای  شدهمعاصر مفھوم صلح گسترش یافتھ و با مفاھیم و اندیشھ ھای متفاوتی آمیختھ 

، صلح شرایطی آرام، این در مجموع و بصورت کل بنا بر. میدارد ارائھ گوناگونی را از خود بھ ما

   .خالی از تشویش و کشمکش و ستیز را گویند بی دغدغھ و

، صلح یک آرمان جھانی تلقی میشود و مفھوم مطلق ندارد و میتواند بستھ بھ دید گاه ھای دینی

بھ ھمین ترتیب از جنبھ ھای گوناگون ، داشتھ باشد اقتصادی و سیاسی تعریف ھای متفاوتی، فرھنگی

کنترول تسلیحات ، خلع سالح، ، از جملھ مسایل مربوط بھ جنگو مختلفی میتوان صلح را مطالعھ کرد

 . . .و وضع اقتصادی در جھان ، نظامی



 

 

عدالت و صلح از دیدگاه آمریکا و کشور ھای بزرگ ، بختانھ امروز با یک قطبی شدن جھانبد

، حفاظت از تسلط سیاسی فاً تنھا یک جنبھء تبلیغاتی و تشریفاتی داشتھ و صر، اری و غربسرمایھ د

 .جغرافیایی و اقتصادی آنھا بر جھان و کشور ھای نفت خیز دنیا میباشد و بس

، ولی بر خالف آنگونھ کھ مبارزه مینمایند "تروریزم"در حالی کھ امریکا و غرب بھ نام اینکھ علیھ 

نھ تنھا کاری را  "تروریزم"این ائتالف مکار جھانی علیھ ، ی روزانھ دیده میشودگ  هدر جریان زند

، بلکھ بھ بھانھء این )بھ جز از اعمالی کھ مطابق منافع خود شان ھست(درین عرصھ انجام نمیدھد 

نظام و  آمریکا کھ فعالً . یادی را علیھ کشور ھا و خلقھای جھان انجام داده اندزجنایات  موضوع

کھ یگانھ ، پس از فرو پاشی اتحاد جماھیر شوروی و پیمان وارسا، رول جھانی را بھ عھده داردکنت

، ھمواره تالش مینماید تا استراتیژی و راھبرد ملی خود را حریف آمریکا و پیمان تجاوز گر ناتو بود

تیار داشتھ گسترش دھد تا رھبری دایمی جھان و تسلط بر آن را بدست گیرد و ھمواره آنرا در اخ

 .باشد

انحصاری و استثماری خود و متحدین آزمند  در این راستا آمریکا اھداف غیر انسانی را مطابق منافع

تنھا و تنھا  "تروریزم"در جنگ علیھ  دنبال نمیکند و گاه صلح عادالنھ را  ھیچ، پیشھ نموده، خویش

 .مآب تالش مینماید برای منافع خود و سایر کشور ھای امپریالیستی جھانخوار و ابلیس

گی مسعود و   هو زند از آن جایی کھ مبارزهء بشریت صلحجو بخاطر تآمین و برقراری فضای صلح

وسیلھء قلم و زبان و  بھن ما نیز بایست آ ، بنا برپذیرد  آبرومندانھ در جریان است و توقف را نمی

دھیم تا ازین واژهء مقدس و  سایر فعالیتھای خالقھء انسانی رسالت مان را در حد و توان خویش انجام

ھا  ھا و توده ھایی کھ سالھا و دھھ ھا و قرن آل و درست صورت گیرد و ھمھ ملت انسانی استفادهء ایده

در شرایط صلح  اً از مزایای آن مستفید گردیده و واقع، در فقر و بد بختی و جنگ بسر برده و میبرند

  .گی نمایند هندز، کشمکش بی دغدغھ و خالی از تشویش و، آمیز

وارم مورد امید ام  نوشتھ "خواب صلح"طنز نامھ یی را زیر عنوان  ،این کمترین ھمھ، بدین منظور

  .گان گرانقدر قرار گیرد هپذیرش شما خوانند

  

  با عرض حرمت
 



 

 

 

 
 

  خواب صلح
 

 تا بھ کی، ای دوستان غوغاست پیرامون صــــلح

  نھ کس از تآمین آن ممنون، نھ مـــرھون صــــلح

  

  بنــــده تا نامش برد، عیـــــــد و برات از در رسد

  ھر شبــی در خواب بینم چھـــرهء گلگون صلـــح

  

  صـــلح یعنی آشتی، و از پختگی عقل ماســـــــت

  آید پدید بی چون صــــــــلحامــــن و آسایش کجا 

  

  آنکھ ترک حرص و آزش کرد آزادی گــــــــرفت

  در دگر دنیا نصیبش گشــــت این معجون صـــلح



 

 

  آشتــــی و راستــی یـــــــکدم ز گیتی رخت بست

  یا کھ کردند اقتباس مضحک از قانون صلـــــــــح

  

  ـکنندزیر نـــام عدل و امن، بنــــگر چپاول میـــــ

  تا کھ گردیم منصــــرف از نعمت افــــزون صـلح

  

  گر یکی از فرط وحشـت میکشد مارا بھ جنـــگ

  وآن دگر مشتاق ثروت ھست و نھ مفتون صــــلح

  

  با چنین آشغال و تاراج و شـــــقاوت ھای خویش

  صد تمسخر میکنند بر واژه و مضمون صـــــــلح

  

  پاشان کــــــــــــنند میکشند و میــدرند تا مغز مان

  ـــحـــھر ابر قدرت بھ نوبت میکشد پطلون صلـــ

  

  کی گذاشتند تا شـــــویم آزاد و دلـــشاد، یکـــــدمی

  ــلحـــــــصـ ...و  ... ...چونکھ دژخیمان زنند در 

  

  گر شود ایجاد کانونی ز بھر صـــــــــــــلح و امن

  نابودش، زنند شبخون صــــــــلحمیکنند در نطفھ 

  

  ھست آمریــــکا رئیس دیو و دد اندر جــــــــــھان

  اند مارا چنین آغشتھ اندر خون صــــــــــــلح کرده



 

 

  ــسرتااحـ این زمان دنیا دگر یک قطــبی ھست و

  کو ھمان نیروی رزمنده کھ شد کانون صلــــــــح

  

  ــــت ز کــــیست؟بعد افغــــان و عراق و لیبیا نوب

  تا شوند مرھون توپ و راکت و بالون صــــــلــح

  

  اینکھ ایرانست و پاکـستان، لبنـــــان یا دمــشـــــق

  !مبرھن این است، مسلمانیست در صالون صلــح

  

  من نمیدانم چھ نامیم این فضا، ای ھمــــــوطــــن؟

  ــلحـ؟ یا حذف نام و واژهء میمون صـحرف پوچ

  

  ز صــــلـــــح جانـــیان ،واعبی بر چیده امیــدش

  زین سبب باشد بھ غربت والھ و مجنون صــــلح

  
 

  سید زبیر واعظی
  

Waezi Said Zobair 
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