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 03/05/2017          م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 
 

 دشمن بی حیا 
 کند!! مرا هیچ رها نمی

 
بی گناهان کابل را  عدادی ازجان ت باز، قلب پایتخت در، حمله انتحاری خونینی 2017چارشنبه سوم ماه می  امروز

والن دولت را برای ؤلب های آلوده به خون مس ساخت و را ماتمدار خانواده ها، گرفت

چند کلمه تکراری بی مفهموم مردم بال رسیده ما را اغوا  تقبیح به حرکت آورد تا با ابراز

 کنند. کین خاطرتس و

 موضوعات بر ،دمانی، طی محفل خودوستان همدل جمعی ازقسمی که معمول است،  

منفی  با نظریات مثبت و وطن صحبت و در پذیر رامی های پایان ناآ جمله نا ازروز، 

م رش ترین و جانگداز سرحد تاهم پیوطن  حوادث درازین که  و اقتصادی مملکت را تحلیل و، نظامی مسایل سیاسی

 رصد بست له شفاخانه چارجم ازکه چشم مردم به مددگاری آنها دوخته است، امنیتی  نظامی و مراکز حمله درآورترین 

  کردیم. سف میأت و ثرأت اظهار ،ارددادامه  والیت بلخ در قول اردوی شاهین کابل و در اردو

 هب، بار با شنیدن این جمله اندوه نمی کند.ما را رها خونین،  و های مکرر داشت که غم با اندوه اظهار، جمله یکی از

حیم فرصتی که مرحوم ر در. یک کلمه عنوان این نوشته شده است با تغییرن آ زیبایی افتادم که مصرعی از یاد شعر

می  ءااجر روحنواز خیلی ، آهنگ ها راطالیی و نظیرکم ۀ ا حنجرب داشت و وازاوج شهرت هنرمندی پر در، ساربان

 نزدیک ترین دوست شباروزیفقید، پرشورترین دوران جوانی را سپری می کردم که ساربان  کرد، منهم گرمترین و

  .من بود

 ، استاد ننگیالی وسرمست استاد سلیمصوصی که مرحوم گردهمایی های خ ، درهای مورد پسند من آهنگ ۀجمل از

 یکه مصرع غزل شیوا با، بود د، یکی هم آهنگیدنمی بو مارای رادیو، مجلس آ ترسآرکگروه  م ازغالم سخی صمی

 :مطلع آن غزل چنین بود و خواند می تکرارمن  ، با اصرارباال آورده ام ن را درآ از

 

 کند ا نمیـره م بی حیا مــرا بازــاین غ

 کند ناله های من هیچ حیا نمی من و از
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 2از 2

رهایش  عمر زندگی شخصی بود، تا اخیر نا بسامانی های اجتماعی و حقیقت غم های رحیم ساربان که ناشی از در

ا غم هایی که ب ما را با رفت و خود خاک رفت. ساربان با غم های پایان ناپذیر زیره یکجا ب تا ابدیت با او نکرد و

 شبه آت نفس پایتخت با محاکمه صحرایی و که در طالب تا امروز با ویران کاری تنظیم ها و آغاز و کودتای ثور

جریان سگ جنگی  شعری دارم که در رهای ما نمی کند، تنها رها کرد.  ، آنهم یک زن، ادامه دارد وکشیدن انسان

رها نمی  هنوز ما را تا سرزمین همان غم های بی حیایی که ما و ست ازا یادی های تنظیمی سروده شده است و

  :   کند
 

 

 ی چندـانـمـر، مسلـزویـد به تـنـبـریـی فـم ه عصیانی چندـظالمی، خود نگری، غرق ب

 ی چندــــرآنــت قـآی ــۀزمــان زمــزب رـب حدیثی جاری نفسی، ِورد و رـزبان ه بر

 سلطانی چند هـتـدف باخـاده هـتـم افـهـه ب نیست ثبات ی که دروـمسند شاه سر رـب

 چند یـسوارانش، ـعـن نـریـند بـالشـت در دهـنـافگ لــدان امـیـمــه ال بـبـوی اقــگ

 ی چندـانـریـده عـارت ملک آمـی غـپ از عداوت امروز نیست پنهان که به پیمان

 ی چندـه شیطانـتـداخـم انــهـرادر، بـب دو ست عجمی عداوت، عربی و کین و منشاء

 ی چندـادانـن هـتـباخ شرف و زـع رـگه د مجاهد خزفیـجهصدف  د برون ازـش

 انی چندـخیاب ودهـــون دل آلــده با خـش کابل ویران امروز؟ خبرت هست که در

 نانی چند فیـذارد به کــنه شفیقی که گ کسیه عطوفت ب نه رفیقی که دهد دست

 زمستانی چند بهاری که گذشته است و در که شود واقف احوال غریب نه عزیزی

 نمکدانی چند که نمک خورده، شکسته است ی دارم ـیهـای سفـی هـبی ادب ده برـنـخ

 معرکه رنگین شده دامانی چند که درین نــدامنی غنچه مک باغبان! گریه به تر

 انی چندـبـگری رق وـاره دگر، فـند پـنک بگو فله ساالرااله، به این قـمن ای ن از

 «اسیر» زمزمه های تو که از ای خوش آن روز

 ی چندــوانــدی رکی سازد وـتـدف یــدمـمـه

 
 نام ، بن الم95جنوری25«اسیر» نسیم م.

          
 

 پایان

 

 
 

 


