
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
  

  "اسير"استاد محمد نسيم  

   2012 دھم سپتمبردواز   

    

  
   

  

  !!!بياد مرحوم عاطفی

که  "عاطفی"ناب مرحوم فيض محمد سروده ھای ناب ج انتشار سلسلۀچند روز به اين طرف  از
، داده شده بود" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ما در پورتال عزيزآن  نشر دوامدار وعدۀ

سروده ھای  از اولين شعر انتشار با  .داشته است متوقف گرديده و دوستداران را چشم براه نگه
 ی درکه خود استعداد واCئ» عاطفی نور«جان ازی خانم ن ابتکار ، با توجه وعاطفی وممرح

، به پدر مرحوم خود به ارث برده اند به يقين اين ذوق را از و شعرپسندی دارند شعرشناسی و
بين جوانان  در ھا پيش مطلع آن شعرسوب به جناب عاطفی افتادم که سالخيلی انتقادی من ياد شعر

به شرايط  ، اما نظرتقبال کردهاسھمان موقع  دررا  اتفاقا من آن شعر دست بدست می گشت و
 از ، اگرخواسته بودم نورجان خانم نازی  از نشرمطلع آن شعر با. داشته بودم با خود نگه ضيق

جمع  ردکه  ،ميشودديده . فرمايند نشر مرحوم شان ابيات مکمل را دستياب و داشتھای پدرياد
که  ديگريست دلسوختۀ سروده ازاصR يا  سوپرانتقادی وجود نداشته و سروده ھا اين شعر ديگر

 ھا نقش می نشست ودل صورت خواندن آن بيت در بھر. بنام جناب عاطفی منسوب گرديده است

آن مطلع  ، تکرارده ميشدھا فرستاآفرين، دنظربو ن زمان فقط آقای عاطفی درآ که دربه شاعر آن 
  :اينکه 

  شودو ديوانه ميھرکس که دزد و دله 

  شودوکانه ميملـ حضـــور  ريـــاورِ س

 سه و نيم دھۀ ھای دوامدارمصيبت برابر ، که درپنج سال پنجاه و من بعد از ۀقبالياينک است و

من  بررفته است گ مورد انتقاد قرار که درين شعر شايد روح کسی و ختهاخير، بکلی رنگ با
  :سپارم مي به دست نشر، بخندد
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شودسامانه مي و  رس  و قبيله بی وم ـــــــقـ       شودو ويرانه ميدست ت وطن ز !اــــــشـــاھ  

ميشودانه ـــــو بی خ  مفلس و قـيرفـ  ردمم       ور و چپاول استــچ تو به   انوادۀــــــا خت  

ميشودبی دانه   و  روشدـــــــــخمي  بی آب       دام اوفتاده استبسملی که ب مرغ  ون ـــــچ  

؟؟ميشودسه ديوانه  به يک دو ، اــــبج کار       است کمتر  ھشيار که و ت  ـوادۀانـــــخ  در  

ميشودو روزانه ت اد ــــــــاعتم  رونِ ــــــقم       اهـــــــــــــبارگ  به  ،قتمل راه  ز تی ـيعمج  

ميشودافسانه   ،ن فتدـــــن سخدھ ھــــر در       زبانان ترا مدامــربــــــــــچـــ ون کنند، افس  

ميشود، غمخانه ور توــــــج رخانه ای زھـ       نيست دی بلنـــکه آھ  خـانه نيست چ ھـي در  

» ميشودديوانه  ه ودل کس که دزد و ھر «       ھا فتاده استبه زبان  ریــــــاعش ـول قـ از  

» ميشودانه ــــــــــوکمل حضور اورسري «       ريبــــو ف دعه خُ   نھد به پای تو بار ميســ  

  گفت لرز بصد ترس و "اسير" را اين شعر

  ميشودزوCنه  ،ود کسیـش خبراب ـرـــــــگــ

  

  

  ) ش1336سرطان  ،کابل عزيزــ  »اسير« نسيم  .م( 

 

  

دوباره ادامه پيدا کند تا  "عاطفی نازی نور" خانم ، زحمت و پشتکاراميدوارم اين سلسله به ھمت
  حرمت با. ھای مرحوم عاطفی محظوظ گردندالينازکخي از ، رران شعدوستدا

   

  

  

  
 

 


