
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 02/04/2015          م. نسیم اسیر  
 

 !!کند بی حیا مرا هیچ رها نمی دشمن
 

رامی های آ جمله نا ازروز،  موضوعات بر ،دمانی، طی محفل خودوستان همدل جمعی ازقسمی که معمول است، 
 از و اقتصادی مملکت را تحلیل و، نظامی منفی مسایل سیاسی با نظریات مثبت و وطن صحبت و در پایان نا پذیر

بی  ۀبه آتش کشیدن دوشیز کوب و ترین عمل لت و آورم شر ترین و گداز جان سرحد تاهم پیوطن  حوادث درین که ا
  کردیم. سف میأت و ثرأت اظهار ،ارددادامه قلب پایتخت   گناه، آنهم در

 

 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
م رحیم فرصتی که مرحو در. یک کلمه عنوان این نوشته شده است با تغییرن آ ازیاد شعری زیبایی افتادم که مصرعی 

 ءااجر نواز روح خیلی ، آهنگ ها راطالیی و نظیر بی ۀبا حنجر داشت و وازاوج شهرت هنرمندی پر در، ساربان
نزدیک ترین دوست فقید، ترین دوران جوانی را سپری می کردم که ساربان  شور پر ترین و هم گرم می کرد، من

، سرمست  صوصی که مرحوم استاد سلیمگردهمایی های خ ، درهای مورد پسند من آهنگ ۀجمل از .من بودشباروزی 
 غزل با، بود د، یکی هم آهنگیدنمی بو مارای رادیو، مجلس آ گروه آرکستر م ازغالم سخی صمی استاد ننگیالی و

 ن غزل چنین بود:مطلع آ و خواند می تکرارمن  ، با اصرارباال آورده ام ن را درآ ی ازکه مصرع شیوا
 

 کند ا نمیـره م بی حیا مــرا بازــاین غ
 کند ناله های من هیچ حیا نمی من و از

 

رهایش  عمر یربود، تا اخشخصی زندگی  نا بسامانی های اجتماعی و ازحقیقت غم های رحیم ساربان که ناشی  در
ا غم هایی که ب را باما  ورفت  خود های پایان ناپذیر ساربان با غم .رفتخاک  زیره بیکجا  تا ابدیت با او نکرد و

 شبه آت نفس پایتخت با محاکمه صحرایی و که در طالب تا امروز ها و با ویران کاری تنظیم و آغاز کودتای ثور
جریان سگ جنگی  شعری دارم که در  رهای ما نمی کند، تنها رها کرد. و ادامه دارد، ، آنهم یک زنکشیدن انسان

رها نمی  هنوز تازمین ما را سر ما ویی که های بی حیا همان غم ست ازا یادی های تنظیمی سروده شده است و
  :   کند

 

 

 ه عصیانی چندـظالمی، خود نگری، غرق ب

 ی چندـانـمـر، مسلـزویـد به تـنـبـی فریـم
 حدیثی جاری ، ِورد ونفسی زبان هر بر

 ی چندــــرآنــت قـآی ۀــزمــان زمــزب رـب
 نیست ثبات ی که دروـمسند شاه سر رـب

 م افتاده هدف باخته سلطانی چندـهـه ب
 

 ل افگندهــدان امـیـمه ــل باـبـوی اقــگ
 چند ارانیسو، شـعـالشند برین نت در

 داوت امروزــنیست پنهان که به پیمان ع

 ده عریانی چندـی غارت ملک آمـپ از
 ست عجمی عربی و ،عداوت ومنشاء کین 

 ه شیطانی چندـتـم انداخـهـبرادر، ب دو
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 د خزفیــــاهـد مجـصدف جه رون ازـد بـش

 ی چندـه نادانـتـشرف باخ و زـع رـگه
 ویران امروز؟کابل  خبرت هست که در

 وده خیابانی چندـــون دل آلــده با خـش
 بکسی دهد دست عطوفتنه رفیقی که 

 ذارد به کفی نانی چندــنه شفیقی که گ
 

 ه عزیزی که شود واقف احوال غریبـن
 زمستانی چند که گذشته است وبهاری  در

 ای سفیهی دارم ـی هـبی ادب ده برـنـخ
 نمکدانی چنداست شکسته که نمک خورده، 

 غنچه مکن دامنی به تر ! گریهباغبان
 که درین معرکه رنگین شده دامانی چند 

 

 بگو فله ساالرااین ق، به هـالـن ای نـم از

 گریبانی چند رق وـاره دگر، فـنکند پ
 

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

 ی چندــوانــدی رکی سازد وـتـی دفــدمـمـه
 
 نام ، بن الم95جنوری25«اسیر» نسیم م.
          
 

 پایان

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

