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  ٢٠١٠ سپتمبر ٢٧

  :يادداشت پورتال

،  باز پورتال خود،، بعد از صحتيابی کامل صاحب"اسير"ه استاد سخن و فخر الشعراء، جناب هللا الحمد ک
 بس دل انگيز از نيم قرن پيش را مورد تفقد قرار داده و خاطره ای" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

استاد را مانند هميشه گرامی ميداريم، طول و جايگاِه ما در حالی که مقدم . کابل نازنين را فرستاده اند
و از برکات ايشان هميشه فائض عمر و بقای سالمت ايشان آرزو کرده و دعاء ميکنيم، که قلمرو سخن 

  !باشند دارين سرفراز .بماندمستفيد 

     با احترام و ارادت                              

 AA-AA ادارۀ پورتال                              

    
  "اسير"    استاد محـــــمد نسيم 

  ٢٠١٠ سپتمبر ٢٦      فرنکفورت ــ 
 
  
  

 سفر بازگشت از
  

 از خاطره های اخاطره 
  

 بود، باآلخره چند سال به اين طرف دامنگير درد طاقت فرسای ستون فقرات که از مشکل بی نظميها و
استراحتگاه  به دم تيغ جراحان قرار بدهم و چند روزی را در شفاخانه و بعد در مرا واداشت تا خود را

 برابر  مثبت، خود را دوباره درۀجگرفتن نتي سپری شدن يکماه  و از بگذرانم که اينک خوش بختانه بعد
افغانستان "  پورتال  وزين و دوست داشتنی ۀکمين همکاران ناتوان و  من که از.محبت عزيزان می يابم
 اما .دوران غيابت به همکاريهای خود ادامه بدهم سفانه نتوانستم درأ  می باشم مت"آزاد ــ آزاد افغانستان

هر  سايت وزين خود روشن نگه داشته و رگواری، چراغ مرا دردست اندرکاران محترم پورتال، با بز
  .می رساندند من به نشر روز شعری  از

نموده آغاز  سر اينک دوباره با صحتيابی و دست به قلم بردن، آرزومندم، همکاريهای خود را با ايشان از
 سرودن شعری ۀه انگيزدامان زيبای وطن می اندازد ک خاطره ای در به ياد مرا اين کار. و ادامه بدهم

  .دلچسپی نخواهد بود  آن برای دوستان خالی ازۀ که قص، شد"سفر بازگشت از"بنام 

 به نشر می "انيس" ۀنشريه های کابل از جمله روزنام  اشعار انتقادی من درغالبًا سی شمسی ۀدر ده
 بدين  معنی که نويسنده .درسيد، اما در اين  نوشته های انتقادی بايد مراتب  و مراحلی هم  مراعات  ميش

نميکرد،  قاطرهای دولت  بيشتر دراز يا شاعر بايست حد خود را می شناخت، پای خود را از گليم خود
 آنانی می توانست انگشت انتقاد بگذارد و نميداد، به اعضای کابينه و حکومت نمی تاخت، تنها  بر را تور

 يعنی .ديگران بلند تر نباشد گردن از و يک سر داشته ومقام های باال نه زخم زبان برساند که ارتباطی ب
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ت در چوکات أو بعضا با جر ين اجتماع، چون قصاب، نانوای، نجار، گلکارئتنها می شد بر اصناف پا
انتفادی که با اين نوشته   اداره، تاخت و تاز نمود، چنانچه  شعر يا مدير ين رتبه وئمامور پا دولت بر

  .همين محدوده سروده شده است ميشود هم در تقديم خوانندگان عزيز

 ۀسلسل ترک کابل شدم و و به سفر ی  پيش آمد که  من مجبورااين انتقادات، وظيفه  در گرماگرم انتشار
 مقدس ۀ اين سفر به غرض اجرای  وظيف.من با نشريات به  رکود  مواجه  شد همکاريهای قلمی هفته وار

جنوب وطن بود که از  سرحدات در تجاوز پاکستان به يکی از ربراب اثر اعالن سفربری در عسکری در
قرار گرفتن در  . ماه در شهر گرديزادامه يافت ش مدت چارهـ  ١٣٣٤برج اسد  تا اخير شروع برج ثور

  نشر اشعارم درۀسبب شد که سلسل نواميس ملی در برابر دشمن مکار سنگر به غرض دفاع از وطن و
 نشر ۀتقديم شعر ذيل سلسل  سفربری و عودت به کابل باۀ انيس به تعويق بيفتد، با اختتام دورۀروزنام
انتقادی را  ن اشعار آآينده، بخشی از  که  اميدوارم  در،يافت نشريه ها دوباره آغاز انتقادی من در اشعار

   :م ، بدست نشر بسپار"افغانستان آزاد ــ آزادافغانستان"از طريق  پورتال وزين 
  

  آمد اسير در  حضرــــــــــ انسفراز اينک از  سفر آمد اسير     از   ــــــــــب
  ون  سماُرق  باز  برآمد اسيرــــــــــاسير     چ ر، آمدـچند  روزی  زد  چک
  ود  پنهان ،  در  نظر آمد اسيرــــب

  مار رــــ زه ما نمودی رشوه  خوار     ای که دور از باش  ای مدير باخبر
  هوش دار رق  رشوه  آخرـــــــد فزون  و  بی شمار     چند غـرشوِت از ح

  ، آمد اسيربرـــــــــ خبی ای ز دنيا
  کدی زدی دست و ُگلی در َاو رــــــــو کار َنو کدی     بــــــــما  برفتيم  و ت

   کدیمان  شب  ماتوـــــــــدفتر خو کدی     ميله  در پغا بر ميز ــــــــروزه
  ــــر سو چکر آمد اسيرمی زدی ه

  قال من قيل و  سِرردیـــــــــکميرف من  لبت ميشد کشال     گاه  ــگه ز ح
  چال و ان مردم مکرــــــج ال     ميزدی درــــــبودی  از  نابودنم  آسوده ح

  ، آمد اسيرحيله گرر ــــــــــ مديای
  دوده بود ای کاکا چرسی هم درــــــرسوده  بود     جـــــف   و قلمدور بوديم 

  نکشوده بود  سحروابـــــــخی آسوده بود     چشم از ابوغه اطرش با ـــــخ
   اسيرخطر آمد زنگ  ونـــــباز چ

   ای داکتر  پينه دوز، ياط ، ایـ خ ر     ایـای بنيه گ ای کبابی، ای قصاب،
   ما  اگر تير ُبود  بیان ـــــــهنر     ساعت  ت ر وــ مک پشت  پرده  صدچند

  در  آمد اسيررده ـــــباش  اينک  پ
  ای تيکه دار  ای بنيه گر، عالف، ای سيمسار     ای دوز، بوت ای ای قناد،
  چندی دور بود از اختياررچه ـــــــــ     گ شماررديد  بی ما بیــــــــکارها ک

   اسيرآمد رـــــــــــبار دگ!!  خبربا 
  روب ردم  روـــــــــــ ، ای بيهوده گو     آمدم  تا  با  تو  گوان  کاکهـــای  ج

   به همرای گلوردیــــــــــمی ک  به مو     آنچه اهم گفت گپ ها موخو تو با
   آمد  اسيراخبر شو ، باخبر،ــــــــب
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  نو زنمپای ــــــــــــــــــ گ را يک دو سه تا  َدو زنم     شاروالی اــــــآمدم  ت
  زنمگان را َاو ارــــــــــــــــــ و هم نو زنم     آتش  بيچشهر کهنهه  ـــــسر ب

  از  بر آمد اسيرــــــــــب  آری آری
  نم  يکسر بيانـــــــــک  مردم  را  ای دوستان     درد "انيس" اــــباز اينک ب

  نژده ای همشهرياــــــــــ جهان     آری آری  م يک  و است حد ها بیگفتني
   حضر آمد اسير ز سفر سویـــــک

   و غوغای ماوش  مردمــــــــــــهای ما     باز گگفتن ن ما وــــــ اي،بعد ازين
  سودای ما م  داشتی ـــــــــ ما     ای  که  دايایـــــــــــــ دانشان  و  پ بیۀکل

  آمد اسير بار دگر وش بشين ــــــخ
شعری که پوره  دوران جوانی در دامان پاک مادر وطن وی فراموش نشدنی از ااين بود خاطره 

يک   نميتوانستندءمحدوديتهای همان دوران که نويسندگان و شعرا پنج سال قبل با شرايط و پنجاه و
  . سروده شده است،قدم هم ازان مقررات تخطی نمايند

  »اسير«نسيم . م

  ١٣٣٤اسد١٢

  کابل زيبا

  


