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 ۷۰/2۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 بارور  بینج  ی بار  یوب یبارور 

 

های  آشنای من نیست مگرمن مدت هاپیش شعر رفیق و  زنده بنام نجیب بارور. پنجشیری و  زبان، دریشاعری هست 

 .وی را خوانده ام
 :اگرخوشبینی کنی 
مفهومی سروده   آنهم باصطالح فوتوکاپی شکلی و  و  وی تقلید رخی{ از اشعارآن است که }ب در  فزونی معنوی او 

 .یا سخنوران همروزگار نیست   ولی }] مشهورساخته شدهء[{ پیشین پارسی سرا و  ان ]بی معرفت وخونریز[ شاعر
 .پیام هانوو زنده هستند. بیگانه بافرسودگی اند اندیشه و  خیال و  استعاره و  شعری تازه است. زبان و 

 :های زیرینهمانند بیت 
. 

 بشکن ای بازو دوباره قّوت زنجیر را 
 تعبیر راتا به بیداری کشیم این خواب بی 

 ی پژمرده چون فصل بهار شو، ای چهره تازه
 ها تصویر راتا به دست آریم از آیینه

 یی بنویس، ای دسِت عملسرنوشت تازه
 خواهیم با ذلّت چنین تقدیر را چون نمی 

 ای بر دوش ماای قلم وقتی رسالت مانده
 تا ابد از ما نگیری حرمت تحریر را

 اندیشان قرن مژده ده ای نسل، بر تاریک
 گیر راپرتِو نورافگن خورشید عالم

 ی مستانه سازی ما نعرهای گلو، از نعره 
 تاثیر رااز لباِن خسته برچین آِه بی 

 ایم کالهی کردهرای سربلندی کج ما ب
 ی آزادگان تحقیر رادور کن از چهره

 گان های خستهخیز، ای عزم متین از گام
 در مصاف خون ما شرمنده کن شمشیر را

 نجیب بارور
... 

  :ژرفی دارد خیلی سهمگین و  مگر این نجیب بارور، فرومایگی آشکارا و 
 .خواراندیشان است  شاعر مداح ستمگران و 

را زیرکــُری  فرهنگی قلقله نموده وحیثیت مدنی خود بی اعتبار  و  درمدح یاوهء احمدشاه مسعود شعرهای پلید گاه گاهی 

 .های َچتِل کفش های خویش می فشارد
پنجشر، از توانمندترین رهبران مافیای فساد تاجیک/ پنجشیرتبار/   لندغر اوباش و  زمانی در وصف یک رذیل و  و 

 :شعر مداحی پارسی جا سازی می کند << ! کثافت دانی  >>را درمجاهد، فهیم قسیم، شعر می سازد وآن
. 

 در مدح فهیم قسیم 
. 

 هایش کوه بود تازه فهمیدیم، پشت شانه
 در دلش اندازه افغانِستان اندوه بود 

 رشته صف بعد او با سادگی از هم گسست 
 که در جسم نبرد رادمردان روح بود آن 

 های او افسانه نیست داستاِن سربلندی
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سلحشوران تاریخ کهن نستوه بود  چون 
 وجان گفته بود او که خاکش را مرادف با دل 

 سنگ در هلمند را لعل بدخشان گفته بود 
 کس مرزی نداشتزیر نام این و آن با هیچ 

 اش درزی نداشتاز تعصب در خیال شیشه
 دلِی مردمانش گوش بود بر صدای هم

 سنگران سرپوش بود روی دیگ وحدت هم
 بندی نداشتمثل خاموشان امروزی دهان 

 با قبول ذلت از آغاز پیوندی نداشت 
 رهنوردی که به جا استادگان باور نداشت
 جز به راِه عزت این خاک گامی برنداشت

 او تازه فهمیدیم، مردی با صالبت بوده
 او  مظهر عیاری و اصل نجابت بوده

 م در این حوالی مانده استبعد او آهنگ غ 
 شان در هرکجای شهر خالی مانده استجای

 نجیب بارور
/// 
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