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 چکیده

های از جمله سد ی ادبیات و شعر پایداری عمری به دازنای تاریخ هستی، دارد و این بدان معنی است که هرگا انسان با موانعبه نگاه
ناآزادی وعدم آزادی در سخن، عدم آزادی در بیان و صورت بیان، عدم آزادی در ارایه  آزادی روبرو میشود و احساس اسارت و

جو میکند و این در واقع از نخستین بیند، در واقع راهی برای پایداری و سد شکنی جستهایش میها و ارزشتفکر و انتخاب
شود؛ چنانکه این گونه ایجادیات در واقع به نحوی سدی است برای گسترش آن، وسعت آن ایجادیات بشری از نوع پایداری آغاز می

 قلمرو ایجادی و ارایه دقیق از آرزو و امیال.
یابد. این زند و صورت پایداری میجوشد و موج میچون خون میت و سرنوشت شعر در وجودش همبارور شاعریست که سرش

های پایداری شعرش به وسعت فرهنگ فارسی مانند است و هر سخنش، شعریست پایدار، مانا و گیشاعر و شخص شخیص ویژه
 شود.میدهی اش بر مهاجمان و متجاوزان و کوته اندیشان نابخرد، سمتپویا که لبه

صدایی برای آزادی، صدایی و یکامید به آزادی، هموگان گذشته، چشمزدگی، همانندی به آزادهدوستی، نماد پردازی، مهاجرتمیهن
ستیزی، تقدیس ارزشها، تکریم انقالبیون، ستیز با متجاوزین و وحدت طلبی را در یک دید کلی و نسبتا سریع در سخن و شعر ستم

 های پایداری آن دانست.گیاز ویژه توانیمبارور می
چه زبان بارور، ساده سلیس و روان به زیبایی های شعری، پرداخته است؛ چنانها با ذکر نمونهگیباری در این پژوهش به آن ویژه
به تر از آن است که توضیح بشود؛ اکثرا را الزام گر و روشنو از سوی زبان شعر خود روشن سعدی است و فردوسی بزرگ،

 دانیم همین بس که بخوانیم.توضیح نمی
 

 : نجیب بارور، شعر پایداری، ادبیات پایداری، شعر معاصر افغانستان.کلید واژه

 

 مقدمه 
های، عدالت خواهانه و دادخواهانه شفاهی و کتبی تاریخ، جهان گواه ستیز، نبردها و قامت افرازی هایبه گواهی روایت

ها برای قامت که وسعت ارزشها هنوز هم ادامه دارد، چنانه، این قامت افرازیها بودها و سرزمینمیان ملت
چه در گذشته بوده است؛ تر از گذشته است، با این حالت روش این دادخواهی نیز تمایز دارد با آنها، وسیعافرازی

ی بر منطق و خرد، از نخواهی، حاکمیت غریضه حیوانخواهی، دگرهای نابخردانه، سلطه جوی، خویشتنطلبیجاه
 تواند باشد.های بروز این حالت میعلت

روان راه روشنایی و با جاری شدن نهرهای خون، بلند های فراوان رههای دادخواهانه با جان فشانیاین قامت افرازی
شتند، ایستادند، داشته و تا به کرسی نشاندن داد و جلوگیری از بیداد، قامت افراها را در پیشدن درفش دادخواهی ملت

 نه گفتن و دفاع کردند. 
ها های هستی آن ملتها گره خورده است به گونه گسترده، الیهها که با سرشت و سرنوشت آنوقایع مهم تاریخ ساز ملت

 بخشد.را هستی می
های در گلو ن و آرزوپنهاو  های پوشیدهها است، که الیهها و هویت آننمای هستی ملتویژه شعر، آیینه تمامادبیات به

خواهی را بازتاب می دهد. ایجادیات پایداری به های در قفس تنیده، جور و ستیز نا شنیده و ناگفته و آزادیخفته، امید
ویژه شعر پایداری با پیدایش نخستین ایجادیات اثری و هنری، صورت هستی گرفت. و این ایجادیات همیشه گلوی برای 

 این فرهنگ به وسعت هستی پارسی بوده است. دادخواهی به علت ستیز با
 

 گی نجیب بارورمختصر نگاهی بر زنده
های است، آموزش ( استان پنجشیر2631های هندوکش و زاده )بارور شاعریست به وسعت عظمت پنجشیر و کوه

 مقطعات تحصلی را الی درجه کارشناسی در رشته علوم سیاسی در کابل سپری نمود. 
های "وزارت تجارت وصنایع"، "کانون علمی و تحقیقات اسالمی غیر رسمی را در اداره او وظایف رسمی و

نامه علمی االرشاد" مشاوریت فرهنگی "ریاست اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان" و ریاست افغانستان"، "فصل

 فرهنگی "بنیاد مارشال" عهده دار بوده است. 

بس عظیم، و اخیرا با مفهایم "وحدت فارسی زبانان" ، "هم گرایی شعر در سرشت و شرنوشت شاعر فوران دارد، 

هایش در حوزه فارسی، فارسی دوستان و فارسی پژوهان، محبوبیت ویژه فرهنگی" و " مفاهیم پایداری"در سروده

 اختیار نموده است و این محبوبت روز افزون است و تا باد چنان می باید و باد. 

مرزها دیگر اساس دوری ما »، «هندوکش بی اقتدار»، «سه عکس جدا افتاده»، «کابل نام دیگر»های، از او کتاب
  اقبال و زیور نشر یافته است.«« نیستند

 

 نگاهی بر چیستی مقوله پایداری 
 یا همانا مقاومت؛ نیز از شمار واژه گان پرکاربرد و روزمره پارسی زبانان است. پایداری
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های برابر یا معادل این واژه در زبان ، واژه گی و پایداریپافشاری ، ایستاده

های مورد کاربرد پیدا باشند که امروزه واژه پایداری هم تا اندازهپارسی می
کرده و در نزد پارسی زبانان جا افتاده شده است علی اکبر دهخدا ، در 

نویسد : " پافشاری، نامه بزرگ خویش ، ذیل واژه مقاومت ، میواژه

استقامت و پایداری" مقاومت و پایداری مفهوم مطلقی است که گی ، ایستاده
های گوناگون اجتماعی به کار برده شده و به آن های و مقولهدر زمینه پدیده

بخشد ، گاه مقاومت و پایداری در بوی خاص معنایی میوها رنگپدیده
و شود و گاهی هم ، در بستر ادبیات و فرهنگ های سیاست جلوه گر میزمینه

 گذارد.مسایل دیگر اجتماعی جای گرفته و خودش را به نمایش می
با نگاهی به صورت کلیت به این مقوله، مقاومت و پایداری در بردارنده دو 

گی در برابر همه آن ی جان فشانی و ایستادهتواند باشد، نخست گونهمفهوم می
گی خود از زندهخواهد شمارد و میها را ناپسند میچیزهایی است که آدمی آن

که انسان با خارج سازد و دو دیگر پا فشاری بر دفاع از تمام چیزهایی
کند که با حذف آن، معیارهای گوناگون، آن را مفید دانسته و احساس می

 ارزش خواهد شد.اش بیگیزنده

هر مفهومی که باشد چه گی بشری ، بههای مختلف ، زندهمقاومت در بخش
معنی حفظ گی و چه بههای ناپسند از زندهی ارزشمفهوم برون سازبه

گی ناپذیره گیر و خستهگی نیازمند مبارزات پیهای پسندیده زندهارزش
 های گوناگون آن از فکری و زبانی تا نبردهای مسلحانه است.شیوهبه

 
 چیستی ادبیات پایداری 

ا ناقص است های ادبیات پایداری است؛ امگر ویژه گیها، بیانهرچند تعریف
های جدیدی از آن، شود و الیهکه هر روز بر وسعت این دایره افزوده میچنان

شود؛ اما شناخت و بیانی را که آقای محمد رضا سنگری درخور رو می

 تعریف مقوله ادبیات پایداری ارایه کرده است، منطقی به نظر می رسد،
د که تحت تأثیر "عنوان ادبیات پایداری معموال به آثاری اطالق می شو

های فردی و شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی یا خارجی، نبود آزادی
های قدرت، غصب قدرت گاهاجتماعی ، قانون گریزی و قانون ستیزی با پای

گیرند؛ بنابراین جان مایه های ملی و فردی و... شکل میو سرزمین و سرمایه
های سیاسی ، بیرونی در همه حوزه این آثار مبارزه با میدان داخلی با تجاوز

های ضد آزادی گی در برابر جریانفرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و ایستاده
 (55، 5است.")

گاه ارومیه ایران، در پژوهشی پیرامون شعر استاد دانش داکتر فاطمه مدرسی
کند: "شعر مقاومت دیدگاه داکتر رضا اسماعیلی را به این گونه نقل می

مفهوم عام کلمه به شعری اطالق می شود که صرف نظر از  مقاومت به

های جمعی مردم برای رسیدن به روهای ایدولوژیک، به ستایش حرکتقلم
اساس این پردازد. بهها شده اند، میها مانع تحقق آنهایی که حکومتآرمان

ومذهبی داشته های دینیروتعریف، شعر مقاومت پیش از آن که ریشه در قلم
 (155 - 155، 9رساند.")د نسب خود را به اعتقادات سیاسی میباش

ها و ها، ترانهها، سرودهنامهها، نمایشادبیات مقاومت به شعرها، داستان
شود که در دوران خاصی از تاریخ ملتی یا قومی به هایی گفته میتصنیف

ز شود. گاهی اآید و هدف آن ایجاد روحیه مبارزه و پایداری میوجود می
های ادبیات کارحیطه ادبیات قومی و ملی بیرون برآمده و در شمار شاه

شوند. این نوع ادبیات به شرح و بیان مبارزه، پایداری، از جهانی، ماندگار می

دست آوردن آزادی، گی، درد و رنج مردم مبارز در جهت بهجان گذشته
تاه کردن دست استقالل و رسیدن به برابری و از بین بردن جور و ستم و کو

های قومی و های نیاکانی و دفاع از فرهنگ و سنتگران از سرزمیناشغال
روان پردازد که از سوی پیشحمایت از باورهای مردم یک سرزمین می

فکری جامعه به وجود آمده و هدفش جلوگیری از انحراف در ادبیات و تکامل 
 (121 -122، 5تدریجی آن است.)

مقاومت، در واقع بازتاب دهنده وجدان جمعی یک ملت همین گونه ادبیات به 
است. ملتی که اختناق و استبداد اجتماعی، مردم آن را در مضیقه قرار داده 

مندی و شایسته است. ملتی که آزادی، حقوق مدنی و اجتماعی، ارزش
پوشی سپرده های شکسته، بر رواق فراموشی و چشمچون قندیلساالری هم

 (672، 7شود.)می

ادبیات مقاومت در سطح جهانی به گونه مشترک، در برگیرنده موضوعات 
باشد؛ ستم ستیزی، تشویق و برانگیختن های مختلف میگوناگون در زمینه

مردم به مقاومت، میهن دوسی، صلح و مهروزی، عدالت محوری، 
گان، گرامی داشت شکوه گذشته و مهرورزی ، قداست آزادی، تقدیس آزاده

ها و عناصر مشترک ادبیات پایداری در گسترده از ویژه گیمردمی بودن 
 (121، 5تواند باشد )جهانی می

های نابخرد عجول متجاوز گر و گروههای ستماین ایجادیات، در برابر رژیم
یابد و می باید، با این وجود ایجادیات پایداری مردمی است صورت هستی می

ها ، و بازتاب دردها، ایثارگری کندهای جمعی ملت را مطرح میکه خواسته

ها را هنگام مبارزات های ملتها و امیدها و رضایت و نارضایتیبازیجان
 دهد.شان در برابر ستیز و استبداد، به زبان خود مردم شکل می

آزادی معجون سرشت و سرنوشت انسان خردمند با هویت است که از بدو 

ست باری پیدایش ادبیات به پیدایش تا روز مرگ در وجودش سرشته شده ا
یابد، در حقیقت آزادی با ویژه شعر پایداری عمری به وسعت هستی انسان می

چنان آزادی در ها عجین شده است و همهمه مفاهیم مثبت آن در سرشت انسان

ها ، جا گرفته است که تا پای جان خون و رگ و پوست شمار زیادی از انسان
 خیزند. رزه بر میبرای به دست آوردن آن به مبا

گی دیگری را، لطمه وارد هرگاه کسی با جماعتی بخواهد آزادی و آزاده
شوند. باتوجه ها روبه رو میها و مقاومتگفتن« نه » نماید، این جاست که با 

توانیم که خفقان آزادی در اجتماع، سبب پیدایش به این یادکرد، گفته می
گی به شمول شعر و ، در هرعرصه زندهها گردد و این مقاومتها میمقاومت

 کنند.ادبیات بازتاب پیدا می
ها، در برابر شعر مقاومت از ژانرهای مهم ادبی بوده که پیشتر از طرف ملت

گیرد، و از گران زمان شکل میگران، استعمارگران و استثماراستبداد
ی هاهای مختلف دارای پیشینهژانرهای مهیجی است که در ادبیات، ملت

ها است که میان حق ی بازتاب دهنده نبردمتفاوتی است شعر مقاومت به گونه

خواه، مردمان بومی و بیگانه و متجاوز گر، استعمارگر و آزادیو باطل و ستم
برای تامین دادگری و عدالت در میان اجتماع انسانی شکل هستی گرفته است. 

ظالم و مظلوم در میان دانیم نبرد میان حق و باطل، قسمی که همه نیک می
جامعه بشری، از روزگاران فرزندان حضرت آدم ) هابیل و قابیل( آغاز شده 

و تا روزگاران پس از ما؛ نیز ادامه خواهد داشت. اگر از این دیده به تاریخ 
توان گفت چه شعر پدیده اجتماعی است میشعر مقاومت نگریسته شود، چنان

در روزگاران  ها روزیادبیات ملتکه شعر مقاومت عمری به دارازنای 
 .باستان دارد

گی آن وابسته به گونه وقوع رونق ادبیات مقاومت، دامنه آن و گسترده

که گسترده و پیچیده و بیشتر های تهاجمی چنانتجاهم است، پدیده –درگیری 
 باشد، هستی تهاجم و مقاومت ، پرنمودتر خواهد بود.

رسد ، مت، نوبت به ادبیات مقاومت میپس از جنگ و درگیری و پدیده مقاو
ها و مفاخر گیها، از خود گذشتهها به واسطه آن بتوانند، اندیشهتا ملت

خویش را درآیینه ادبیات نشان دهند پس به دنبال تهاجم، مردم یک  تاریخی
واسطه غریزه وطن دوستی موضوع پایداری و مقاومت را در سرزمین، به

تری در پیدایش یان ادیان و شاعران نقش پررنگگیرند و در این مپیش می
ادبیات مقاومت دارند و از اتفاقات و وقایع برای تشویق و تشجیع مردم، 

های ملی و دینی در برابر مهاجمانی که در پی نجات و دفاع از ارزشبه
 کنند.تحمیل قدرت خود هستند، استفاده می

ها و توان در اسطورهمی ها در ادبیات رانخستین نمودهای مقاومت انسان

با مصایب و  که در ادبیات یونان مفهوم اسطورههای ادبی دید، چنانحماسه
 (219، 3هایی که در برابر اقوام کهن گذشته است، گره خورده است)سختی

های جهان وجود داشته های گوناگون تاریخی ملتادبیات مقاومت در دوره
ت به طور آشکار در شعر جاهلی که در ادبیات عربی، مقاوماست، چنان

عرب در برابر شرایط سخت طبیعی، جنگ، با امپراطوری ایران و روم و 
رویارویی با اغنیا که از حال نیارمدان خبر نداشتند. از جمله مضامین شهر 

 (261 - 219، 3زند)پایداری در دوره جاهلی عرب است، موج می
شعر عربی بوده، شاعر قدیم  های مهم پیدایششاید مقاومت، یکی از انگیزه

های خوب قوم خویش، زبانش گیعرب بر عالوه بر بازگو کردن ویژه

 (525، 8دانست)چون ابزاری دفاعی میهم
گونه جدی باری، تاریخ پیدایش پیوند ادبیات و شعر مقاومت پس از اسالم به

گردد به به در سرشت و سرنوشت شعر فارسی در سرزمین خراسان؛ بر می
های مختلف مردم به این آیین، آشنایی ها و طیفایش اسالم، گرویدن گروهپید

گی بشری، چون آزادی و اسارت، حق و های گوناگون زندهو نگاه به پدیده
نگری در این باطل، شهید و شهادت، خوب و بد، جهاد و مجاهدت، با ژرف

درازنای  رو فارسی آن روز درتوانیم که شعر مقاومت در قلمباره گفته می
گی و مبارزه تاریخ، در برگیر آثاری است که بازتاب دهنده ایستاده

یان، در برابر متجاوزان و استبدادگران، برای پیاده کردن قانون خراسان
 اسالمی "احیانا عربی زیر چتراسالمی" هستی پذیرفته است. 

یکی از ابعاد مهم شعر مقاومت بیان کردن موضع حق طلبانه است، شمار 

گی و تاریخ خود مورد تهاجم و های جهان در فراز و فرود زندهیادی از ملتز
تواند استبداد و تجاوز را تجاوز قرار گرفته اند که بدون شک، هیچ ملتی نمی

خواهی های آزادیتاب آورد. در آغاز تهاجم و یا هم مدتی پس از آن، جنبش
شود ادبیات نیز می گی اجتماعی که شامل فرهنگ وهای مختلف زندهدر بخش

ها در برابر وجود آمدن مقاومتپیدایش و بهفراراه آن، شکل گرفته و به
 شود. استعمارگران می

محدود کردن ادبیات مقاومت و پایداری به ادبیات جنگ، نگاهی با اعتبار 
رسد. ادبیات مقاومت و پایداری گاه چنان حوزه علمی و منطقی به نظر نمی

گیرد که پایداری انسان در برابر همه عناصری را شامل یوسیعی را در بر م

های بیگانه و غاضب که حکومتشود که آیینه هستی آن ملت است؛ چنانمی
ها و ادبیات ها، کشمکشها ، آرزوها، کششها، باورها، خواستهاندیشه
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تواند نامه تاریخی و اقلیمی خاصی است؛ اما میپایداری هر ملت دارای شناس

تواند فرامکان، فرامخاطب، فرازمان و فرازبان شمول باشد، یعنی می جهان
 (213، 6باشد)

صورت کلی نخستین عرصه ظهور و بروز ادبیات مقاومت با ادبیات به

های ادب باشد؛ گونههای کامل آن، ادییات حماسی میپایداری، با جلوه
اقعی حماسه، پایداری در حماسه، متنوع و متعدد است؛ زیرا پایه اصلی و و

ی ، پهلوانی های یک ملت دردرازنای تاریخ اسطورهها و جنگشرح دالوری
 (111 - 112، 5، تاریخی و شبه تاریخی اوست)

، « شاعر و نویسنده مقاومت را و مقاومت نویس»گر ادبیات مقاومت آفرینش
ویژه گو با همه مردم جهان، بهدر آثار خود به دنبال زبانی برای گفت

انان خود است. مردمی که طعم تلخ جنگ را چشیده اند و جنگ و زبهم
 ( 86، 2مقاومت را تجربه کرده اند )

گونه نوشته شده و چه نانوشته شده، چه منظوم و آثاری از این دست، چه به
های های مردمانی هستند که قربانی نظامی دردها و مظلومیتچه منثور، آیینه

 .رهایی و انتقام جویی از استبدادگران هستنداستبدادی شده اند و در تالش 
 

 های شعر پایداریویژه گی
ی معیارهای علمی ها و ارایههای ادبیات پایداری ویژگیتعیین دقیق مشّخصه

ها امری بسیار ضروری است. به باور دكتر كافی برای تعیین این ویژگی
م ستیزی، ست»های مشترك شعر مقاومت در ادبیات خراسان و جهان: ویژگی

میهن دوستی، تحریض به مقاومت، صلح جویی و مهرورزی، تقدیس آزادی 
و آزادگی، تكریم از انقالبیون تاریخ، تطبیق تاریخ )تلمیح و تلویح به گذشته و 

تواند بازگویی برخی است که این خود می« همانند سازی و یاد كرد گذشته( 
 اشد. های شعر پایداری در ادبیات فارسی بگیاز ویژه

گر است به مبارزه در برابر استبداد باور پرتو نادری شعر پایداری، دعوتبه
گر سیما و اهداف نیروی متجاوز را در و تجاوز، شعریست آیینه وار که بیان

گذارد، این شعر نمایش میگران بهدهد و آنرا برای مقاومتخویش جلوه می
، 1) از این حالت مضلومیت مردم معنکس وامیدبخش است برای رهایی

2699 :25.) 

گرایی، گی، آرمانباری شعری با محوریت انسانی، رسایی اهداف آزاده
آغوشی و معجون از سیاست و پیوند های اجتماعی و "نه" سیاسی بودن و هم

، 1داند)های شعر پایداری میگیگفتن در برابر نیروی متجاوز را نیز از ویژه
2699 :23.) 

های دیگری را؛ نیز برشمرد؛ از جمله این كه توان ویژگیسوای بر این، می
این ادبیات غالبا جریانی شعر با محوریت عدالت، واقع گرایی، ایجادیاتی 

مردمی به گونه که آیینه ایست از وضع دقیق ایشان، وضعی که دارد هستی 
را شان به آتش استبداد می کشد، شعریست معترض در برابر بی عدالتی و 

ها با گیگر و آگاهی ساز، که به پاره این از ویژهمند و روشندفشعریست ه

 کنیم.توجه به ذکر نمونه شعری اکتفا می
بارور شاعریست به مفهوم دقیق کلمه؛ پایدار و شعرش معجونیست از درک 

گستر و پایداری بر ضد مهاجمان و متجاوزان آزاد، عمیق این فرهنگ
بیخ، این شخص شخیص شعر معاصر  ها و هویت این کهنها، باورارزش

گان، روحی ها، درفش آزادی است برای آزادهافغانستان، امید است بر نامیدی
ی است است برای دمیدن دوباره سبز شدن، آوایی است هستی بخش و آیینه

 هویت نمای خراسان.
 

 میهن دوستی
ید؛ آبازی به میان میفشانی وجاندوستی، حماسه، جانوقتی سخن از میهن

نامه حضرت فردوسی خراسانی بر جان و روح حضور و ظهور ناگاه شه

 گوید؛ گاه که میکند، آنمی
 

 همه سر به سر تن به کوش دهیم» 

 از آن به که کشور به دشمن دهیم
 چو کشور )/ ایران( مباد تن من مباد

 «براین بوم و بر زنده یک تن مباد
 

سنگر به وسعت هندوکش، این  اما این کشور، این هستی، این هویت، این

مادر فروشی نیست؛ وطنی که حب آن مظهر ایمان است، وطنی که از سنگ 
های آزادی و رادمرد طنین افگن است، اش نعرهاش و از صخره صخرهسنگ

 گی را برداشت و ناخلف نباید بود.باید تاج برده
 

! سر فروشی نیست بر دار تاِج بردگی را
1

 

 گر فروشی نیستبر دشمن هندوکشان سن
 ای غافل از حب الوطن، ای فارغ از ایمان

 ای ناخلف، ای ناخلف، مادر فروشی نیست

                                                           
  تمامی شعرها از صحفه فیسبوک شخص شخیص شاعر گرفته شده است.1

 از صخره هایش نعره آزادگی خیزد

 یک مشت خاکش با دومن گوهر، فروشی نیست
 این باغ اگر ویرانه یا آتش به دامان است

 کاجش فروشی نیست، نیلوفر فروشی نیست

 در گور کابوس های کهنه ات را می بری
 این پرچم این تاریخ و این کشور فروشی نیست

 )بارور(
 

خواهد، کوه کننده میطلبد، مقاومتماند و مبارز میاما وقتی شاعر تنها می

خواهد تا روح شود، الوطن و بانگ اناالحق را به مدد میبابا، هندوکش، حب
وزگر گاه شود برای آزادی، برضد تجااستواری بخشد، اقتدار شود، پیش

پاکستانی  –پنجابی و این سروده، دقیقا روز هایست که نیروی متجاوز پنجابی 
گی، بر خاک پنجشیر متجاوزکارانه، گام می زند؛ اما بارور سرود آزاده

سرود و درد، رنج، امید و آزادی میهنش را، این سرود مقاومت و پایداری می
 سرزمین سوخته را می سرود.

 

 استوارم باش ای کوه بابا، شانه های
 هندوکش زخمی، دوباره اقتدارم باش

 تجاوزگر در پیشگاه هرچه مذور و
 ای سرزمین مادری، تو در کنارم باش

 تا دست پنجابی شود کوته از این وادی
 ای خامه آزادگی ام، ذوالفقارم باش

 تاک بریده، ای سرزمین سوخته، پایی

 میخانه شو، پیمانه شو، باغ و بهارم باش
 گوش اجیر از حرف آزادی تا کر شود

 حب الوطن تا لحظه مردن شعارم باش
 روزی اگر من بر زمین خوردم تو ای پرچم

 برجای من استاده بر روی مزارم باش
 جای تمام بیدهای سر به زیر ای سرو

 سر اده ام بانگ اناالحق، چوب دارم باش
 معشوق من، ای آشنایم خسته گی هایت

 هایتوقتی که می ترسند از برجستگی 

 سیب بدخشان و انار قندهارم باش
 )بارور(

 

 نماد پردازی 
 –های ستیز، تقویت معنوی گران، افزون بر امکانات مادی و ابزارمقاومت

فکری الزم دارد و سخت نیازمند رهبر، قاید و سرور دارد، چه بهتر از این 
عر شود برای شاکه این قاید، شناخته شده باشد که در این حالت نمادی می

پایدار، شکست سهمگین و سنگین نیروی اشغال گر اتحاد جماهیر شوروی در 
سرزمین توت و تلخان، همان پنجشیر در واقع نمادی گشت مر افغانستان را 

پاکستانی را  –گی، شاعر نیروهای متجاوز پنجابی برای استقامت و ایستاده
ی این بوم، ندای هاکه صخره صخرهدهد به نتایج این اعمال، چنانهوشدار می

که اینجا سرزمین خواهد مر مهاجمان را؛ چنانتکبیر دارد و سرود مرگ می
 پدری با تفنگ پدری، اینجا پنجشیر است.

 

 جا ندای تکبیر استی اینبه گوش صخره
 گه شیر استجا کمینخانه نه، اینشغال

 هوای سلطه بر این قوم، روس در سر داشت
 ریر استبه روی تانگ تجاوز شکست تح

 ایتو با قفس به شکار عقاب آمده

 و آسمان که بلند از محیط زنجیر است
 ی دیوار ما تفنگ پدربه روی شانه

 به دست کودک ما از نخست شمشیر است
 گران در این وادیی اشغالبه سینه، سینه

 ی تیر استنشان خنجر ما و نشانه
 بخشنددر این دیار به مزدور، مرگ می

 ست، پنجشیر استادگینماد سنگر آز
 )بارور(

 وقتی که آسمان خراسان سیاه شد
 ی امید روشن استستارهدیدم که تک

 گیدیدم که از چراغ تو در شام تیره

 نوری بلند بود
 های پُر از انتظار تودیدم که چشم

 هاستوجوی چشمک شمع ستارهدر جست
 تا بانگ روشنی بدمد در گلوی ما

 کمان ی تیر درای سنگر مبارزه
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 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 ی سرو بلند رابرخاستی که ریشه
 بار نیز هممعنی دهد قیام تو این

 برخاستی که رهرو آزادگِی ما

 های زمان گام نشکندراهدر تیره
 ی یک سرزمین شویتا تو صدای خسته

 آوران صلحتا تو دوباره مهد پیام
 تا تو دوباره مظهر فریادهای نه

 آوران شویرود فتح پیامتا تو س
 قامتانتا تو محیط رویشی از راست

 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان
 من با کدام واژه، کدامین صدا ترا

 در شعرهای خویش به فریاد آورم
 رسندها به قد بلندت نمیشهنامه
 اندها به پیش تو زانو شکستهحماسه

 امای برتر از خیال من و شعر خسته
 ه روایت کنم ترامن با کدام قص

 یی شجاعت مردان راستینتا شمه
 های با وقاریی شهامت کوهتا گوشه

 ات شودیی حکایت منصوریتا ذره
 ی تاریخ داستانداری درون سینه

 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان
 ایی پامیر ماندهتنها، ولی به قله

 تا هندوکش بلند بماند، بلندتر

 ته استهای تو امید بسبابا به چشم
 تا چشمک ستاره این آسمان شوی

 ای وارث روایت بومسلم دگر
 ی آهنگران توییهای کورهدر شعله

 باری دگر به صورت ضحاک ماردوش
 ی امروز ما بگوهای کاوهاز مشت

 تا با طلوع صبح تو نوری شود عیان
 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 در پیشگاه خنجر شان خون ما شوی
 ی شهیدبدهد الله تا خاک را عزت

 در گردن بلند بپیچان طناب دار

 مان پیامد یک زندگی شودتا مرگ
 شوق انالحق آمده از مغز استخوان

 ای کربالی مانده جلوی یزیدیان
 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 

 جغرافیای کوچک و اما بزرگ من
 ست جمعامروز با روایت تو ملتی

 ی تاریخ را بخوانفریادهای خسته
 یی بدمان در فضای یاسامید تازه

 یک نسل تازه شو شریان خون به غیرت
 تا سرکشی روایت فردای ما شود

 ثبات شویی به مملکت بیآینده
 ی روح، ای تو جانما را ببر به فلسفه

 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 )بارور(
 

 مهاجرت زده گی
ده ماندن، برای رزمیدن، گی برای نفس کشیدن، برای زنوقتی جغرافیایی زنده

تواند دوباره با شور و شود، راهی جز مهاجرت نیست؛ راهی که میتنک می

خواهی، امیدبخشی، ندای سرزمین در بند طلبی و آزادییشوق، با روح آزاد
ها نیست مر شاعر را، در واقع سنگر کشیده بشود. مهاجرت گریز از ارزش

اما بارور هرچند که دور از دیارش گرفتن از مکانی جغرافیایی دگر است؛ 
متواری داده شده، احساس وجود در کشورش را دارد؛ اما خسته، بی کشور، 

 بیند.دلتنگ و اشکبار و کشورش را بدست مردمانی نامبارک می
 

 در کشورت باشی ولی بی کشورت باشی

 دلتنگ خاکی خانه و بام و در ات باشی
 از دست مشتی بی مروت، مشت مذدوران

 ر از دیار خسته وبی یاورت باشیدو
 ساخت است وقتی یاد کابل در سرت آید

 خونی به جای اشک ها در ساغرت باشی
 قران فروشی میکند، مال سیاست باز

 شک میکنی بر دین و بر حسن مسلمانی
 حتی اگر هم عصر با پیغمبرت باشی

 گاهی به هذیان با خدا می جنگم و قهرم
 باشی خون می خوری وقتی خالف باورت
 اما حقیقت ها همین بودند در تاریخ 

 شاهد به آواز سگان در منبرت باشی
 سرباز، با این شعر پابوس تو خواهم بود

 می خواستی روزی اگر در سنگرت باشی
 این شعر را این درد را وقتی تو می فهمی

 دور از وطن، دور از کنار مادر باشی
 ) بارور(

 

 گان گذشتههمانندی به آزاده
ها قبل بر دوش کشیدند گی را سالگان گذشته، که درفش آزادهدی به آزادههمانن

گر در تاریخ خراسان های شعر پایداری باشد؛ کاوه آهنگیتواند از ویژهمی
قدیم آزاد مردی بود که برای آزادی مینهش از دست ضحاک ماردوش، جامه 

بور رزم پوشید و ننشست تا آزادی میهنش را بدست آورد. شاعر )ص
داند که مرد میگران سرزمین خورشید را پور آن آزادسیاسنگ( مقاومت

خوانند و جامه ستیز در تن برای ستیز با نیروی متجاوز، سرود رزم می
 دارند. 

 

 برا ای پور آهنگر
 برا ای قوغ آتش دان

 برا ای خو گرفته با دکان و مکتب و داالن
 برا زین برزخ سه کنج
 برای زیستن تنگ استبرا از این مثلث کان 

 برا ای وارث خورشید
 برا ای واژه عنوان

 برا تاکی مسیرت انحنای کوچه ها باشد؟
 برا ازین کهندژ، رو به سوی بی کرانی کن

 که خفتن بهر تو در بستر پنبه
 به سان مردن الماس اندر تنگنای ششه ننگین است

(1 :23.) 
 

 چشم و امید به آزادی
نه گفتن در برابر متجاوز، برای این است که  ستیز، مقاومت، پایداری، و

ها و ممکن بند شاعر، یعنی صحبت از ممکن شدنامیدی برای آزادی می
آن، پایداری یابی بههای ممکنات است. دستها است، و آزادی از مقولهبودن

ستان شدن، از گرانش را از گلاش را، مقاومتخواهد. بارور سرزمینمی
های که به خس و مردی، از هرزهاز آمدن شهامت و پایرهایی بار اسارت، 

گی دوران بوعلی سینا و موالنا و جامی، گردد، از رخشندههستی شان بر می
 دهد. ها، امید میاز زاده شدن رستم

 

 شوی روزیدوباره سبزتر از هر گلستان می
 شوی روزیدوباره لعل در جان بدخشان می

 آیدز میمردی، در حریمت باشهامت، پای
 شوی روزیصدایی از سرود رادمردان می

 های به پستی خوخسروید دگر این هرزهنمی
 شوی روزیدرختان میسپاِه سرو، از قامت

 یی از بوعلی و بلخی و جامیدوباره خانه

 شوی روزیها سمنگان میبه سرمقصود رستم
 تو هم ای دلبر بر سوگ خون خویشتن غمگین

 شوی روزیه دامان میرها از بندها و ُگل ب
 یکی ایران، یکی تاجک، یکی افغان ترا گوید

 شوی روزیولی ای سرزمین من خراسان می
 )بارور(

 

 یک صدایی برای آزادی –همصدایی 
ی صدایی و یک صدایی با شعار آزادهمشاعر برای این آزادی، دعوت به

 داند.یخواند و مصدایی را ننگ تاریخ میخواهد از دیار شمشاد بیمی
 

 صدایی ننگ تاریخ است، با فریاد باشبی
 خویان، حضرت شمشاد باشدر محیط پست

گی گی جز زیر سایه آزادهبارور به این باور است که شاد بودن، در زنده
نیست؛ اما این شاد بود قیمتی دارد بر وسعت گذشتن از دیو و دد، دیو و دد که 

 اش.حریم پاک میهندر قالب انسان، متجاوز و مهاجم است بر 
 دیوهای ددمنش مست بگذر از میان

 زندگی را وقف بر آزادگی کن، شاد باش
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 هیچ دشتی بازتر از موی دلبر نیست، نیست!

 هایش، باد باشتا بیفشانی به روی شانه
 

وطن مادر است، عشق است و معشوقه؛ اما برای رسیدن به دیار یار جز 

 یشه متحجران میسر نیست.فرهاد شدن و زدن تیشه پایداری بر ب
 

 تر( استعشق از هر چیز این دنیا ترا )شیرین

 ی فرهاد باشی من تیشهای دل شوریده
گی رهایی از بند قفس تنگ اسارت و رسیدن به آزادی، را عدم تعلق و وابسته

 دهد.بر دشمن متجاوز میداند و نفرین وننگ باد برای برگ تحفه می
 

 وابستگی! شرم بادا بر تعلق، ننگ بر

 برشکن زنجیر و از بند قفس آزاد باش
 

مردی و عیاری، در نگاه شاعر حق داد ودهش و دادگری، رادی و جوان

کند و خواستن است؛ چون کسی که دادگر باشد برای حق خویش مبارزه می
 باشد.چنان گردن فراز میهم
 

 حق بخواه تا خم نگردد گردنت پیش کسی
 و داد باشدر فضای نابرابر راد باش 

 

خواهد بگوید و خواند. میگی فرا میهای خودش را برای ایستادهنسلبارو هم
عدالتی، در برابر نوا باشیم و در برابر بیصدا و هموطن، همگوید بیا از هممی

 توفان سهمگین و سرد تجاوز و هیله صیاد، هوشیار و مشت واحد باشیم.
 

 لرزد ثباتوزد توفان مایوسی و میمی

 ی بنیاد باشای چنار ایستاده، ریشه
 ات آراستنداز پَر ات تیری برای کشتن

 ی صیاد باش!شاهبازا، هوشیار حیله
 ست خماین سِر شوریده پیش کس نگردیده

 گردن مغرور من، بر ضد استبداد باش!
 رو بسیار دارد راه آزادی بیاراه

 ی امروز ما ایجاد باشدر مسیر صفحه

 )بارور(
 

 زیستم ستی
شود، در و پنجره آورد، بارور صدا میوقتی کشور در بی کشوری رو می

کوبد برای مقاومت و شکل دادن به پایداری؛ استقامت، فرهاد میهن را می

 گی و آزادی و آبادی.واره
 

 باری دگر صدای نو ایجاد می کنیم 
 ای سر زمین خسته ترا شاد می کنیم
 زانو نمی زنیم اگر غم شود چو کوه 

 ستان خویش تیشه فرهاد می کنیم د
 از یاد ما نمی روی، ای خاک آریا!

 حتا ترا میان لحد یاد می کنیم
 مانع بال ما مشو ای صاحِب قفس

 خود را از انحصار تو آزاد می کنیم
 از نام عشق و حق و عدالت به پای دار

 با صد گلو به پیش تو فریاد می کنیم 
 ادهر کس که رو به پستی و بی مایگی نه

 در پیش او حکایت شمشاد می کنیم

 با خاک و آب اگر نشود، میهِن عزیز! 
  آخر ترا ز خون خود آباد می کنیم

 )بارور(
 

شود. کسی باید تا رهبری کند و ستیزی تنها با قیام و ایستاد شدن، نمیستم

های رهبریت، قیام و پایداری، کاج بودن، معنی زبونی، گیرهبری ویژه
 ش را بداند.ملتتاریخ و هستی 

 بودن رادقیق یاد بگیری امام
 بودن رابه گام خویش بفهمان قیام

 مباد مثل زبونان به پستی رو آری
 بودن راها برسانی دوامبه کاج

 بینمیی از چراغ میهنوز روزنه
 بودن راسحر بیاور و نه باش شام

 هنوز هندوکش سربلند پابرجاست

 بودن راهاش نوشتم مدامبه صخره
 بخوان به خاک شهیدان خفته در سنگر

 بودن راسرود خاطر در انتقام

 گانیافتههای بزرگ رهاییوثیقه
 بودن رااند حکایت غالمنکرده

 ی پامیرهای خستهعقاب زخمی کوه

 بودن راجفا و ننگ شماریم رام
 امید ماست به سوی تو پیشوای جوان

 بودن راای امروز امامکه ارث برده
 )بارور(

 

 تقدیس ارزش ها
رو معنی را در است که ساحت وسیع از قلمهایمقوله"شعرپایداری" از مقوله

چه شناخته شده است در حقیقت از تر از آنایست بزرگبرگیر است و مفهوم
های فرازمانی و فرامکانی است. قداست این واژه در قدیست معنی آن واژه

است که هویت بخش است زش هایها اردارد. در این معنیاست که ارایه می
مفهوم برای جامعه، هرچند ازپیدایش صورت ظاهر آن دیر سالی است؛ اما به

انسان هستی داشته و پدیدار رو آن، از بدوگی حوزه قلممعنی آن و گسترده
های زبان ها به صورتبوده و هراز گاهی در برابر تجاوز در حریم ارزش

 اعتراض گشوده است.

ویژه زبان هرچند وسیله افهام و تفهیم است؛ اما هویت نی بههویت خراسا
نامه، بخش، شناخت ساز و آیینه تمام نمای هستی این خطه است به وسعت شاه

مثنوی، و به عظمت سعدی و حافظ و عطار و دگر بزرگان؛ از این جهت 
 –رو پارسی ارزشی دارد بس عظیم؛ هرزگاهی عده ی کوتاه اندیشان در قلم

دار فرهنگ و تمدن غنی جهانی، جوالن بی  پارسی زبان و میراثارزش 
شود برای شاعر تا در برابر این تجاوز دهند. و این مفهومی میخردی می

 ایستاده و مانع گسترش ان بشود.
دهد گی و بازیابی هویت خراسانی است و امید میبارور آرزوی آزادی، تازه

مردی، صدای رادمران، ت و پایستان سبز، شهامو نوید، که روزی آن گل
گاه بوعلی سینا و جامی و مولوی و رستم سمنگانی، سرو، نشیمنسپاه

شود برای اتباع آن به وسعت حیات خراسان؛ سرزمین که حالیا سرزمین می

به سه جغرافیایی سیاسی حضور شگوفان و ریشه در بیشه آن کهن شمشاد 
 ستان.ستان، ایران و تاجیکدارد، افغان

 

 شوی روزیدوباره سبزتر از هر گلستان می
 شوی روزیدوباره لعل در جان بدخشان می

 آیدمردی، در حریمت باز میشهامت، پای
 شوی روزیصدایی از سرود رادمردان می

 های به پستی خوخسروید دگر این هرزهنمی
 شوی روزیدرختان میسپاِه سرو، از قامت

 و جامییی از بوعلی و بلخی دوباره خانه
 شوی روزیها سمنگان میبه سرمقصود رستم

 تو هم ای دلبر بر سوگ خون خویشتن غمگین
 شوی روزیرها از بندها و ُگل به دامان می

 یکی ایران، یکی تاجک، یکی افغان ترا گوید

 شوی روزیی سرزمین من خراسان میولی ا
 )بارور(

 

های آن دست ارزشفارسی، دری و تاجیکی خواندن یک زبان واحد؛ نیز از 
است که بعضا با برنامه ریزی دقیق با شمایل ناخردی، بر این عظیم ارزش، 

 افرازند.علم ستیز و تجاوز می
 

 ستام ُدرِّ دری اما زبانم پارسیلهجه

 ستروح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی
 اماز تبار رستم و از زادگاِه آرش

 ستتیرهایم واژگان است و کمانم پارسی
 این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترگ

 ستاین جنون عشق در خون رگانم، پارسی
 این زبان رودکی و مولوی و حافظ است

 ستگنگ اگر من خواب دیدم، ترجمانم پارسی
 وار این زبان شمس رادوست دارم مولوی

 ستاین زبان شعر و منطق در دهانم پارسی
 دانهر کجا در من نهال دوستی بنشانده

 ستام، باغبانم پارسیباغ صلح و آشتی

 واسطهروم از فرش تا عرش خدا بیمی
 ستپیمای سلوکم، نردبانم پارسیراه

 از اهورا مانده این آواز در گوش زمان:
 ستمن خدای مهرم و پیغمبرانم پارسی

 کرانکران در بیشوق پرواز است در من بی
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 )بارور(ست ام، آسمانم پارسیفتر آزادگیک
 

این زبان، زبان مولوی، شاملو، نیما، حافظ، بوعلی سینای بلخی، رستم، 
نامه فردوسی خراسانی، بیدل، اقبال و ماالنا غالب است؛ مگر میان زبان شه

اینان اختالفی است؟ نه؛ مگر ما وقتی سرود شعرای خویش را از 
خوانیم. اختالفی در درک و خوانش های جغرافیایی سیاسی میمرزبندی

بینیم ؟ نه؛ پس چشم خرد بین و سر با خرد در کار است که این تفاوت را می
آید. بیند؛ اما وقتی جفیدن از اختالف منشا، منبع و عدم وحدت آن در میان می

نگری نمایاند که اشخاصی با دید غرض آلود از روی نابخردی، کوتهچنان می

 سوادی است.و بی
 

 ما سرود رودکی و شعر موالناستیم

 مصدای شاملو، همسنگر نیماستیمه
 پافشاری بر جدایی، مرزبندی ابلهیست

 حافظیم و الیقیم و بوعلی سیناستیم
 اصل مان شهنامه و هویت مان پارسیست

 رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستیم
 هیچ درزی، هیچ مرزی، نیست دیگر می رویم

 تا رسیدن، جاده ایم و منزلیم و پاستیم
 وهر پر از فرزانگیستموج این دریا پر از گ

 بیدل و اقبال و غالب، یکدل و یکجاستیم
 بین ما از چه به نام "تو" و "او" خط می کشی

 می دانی، "من" و "او" "ما"ستیم  با وجود این که

 )بارور(
 

 تکریم انقالبیون
نظرداشت ابیات زیرین، از نقطه نظر زمان سرایش و هستی شعر، در با در

کند. آزادی؛ سرزمین ی را توصیف میا چه مسالهیابیم که شاعر دقیقمی

آزادش را از دست داده است. سرزمینی که با شالق استبداد بیگانه و متجاوز 
کوبد. چه مردمی؛ دیار یاران، سرزمین توت و تلخان، اش میبر مردم

گاه گاه بلبل، تفرجسرزمین آب های خروشان، دیار مهوشان، نشیمن
 ستان در بهاران.افغان

گاه شیران و عقابان، آسمان بلند دور از دسترس زنجیر، سلطه باری کمین
های است گان نیروی به وسعت جماهیر شوروی، صفتناپذیر، شکست دهنده

گران شود شاعر با توصیف مقاومتکه برای مردمان پنجشیر داده می
 دارد.پنجشیر، در واقع تکریم و احترام می

 

 تکبیر است جا ندایی اینبه گوش صخره
 گه شیر استجا کمینخانه نه، اینشغال

 هوای سلطه بر این قوم، روس در سر داشت
 به روی تانگ تجاوز شکست تحریر است

 ایتو با قفس به شکار عقاب آمده

 و آسمان که بلند از محیط زنجیر است
 ی دیوار ما تفنگ پدربه روی شانه

 به دست کودک ما از نخست شمشیر است
 گران در این وادیی اشغال، سینهبه سینه

 ی تیر استنشان خنجر ما و نشانه
 بخشنددر این دیار به مزدور، مرگ می

 ست، پنجشیر است ماد سنگر آزادگین
 )بارور(

 

 ستیز با متجاوز
تواند یابد؛ اما ستیز درنفس خویش و به صورت کاربری خویش قداستی نمی

میس و خاک، معنی و مفهوم دیگری ها، نواستیز به مفهوم "دفاع" از ارزش
شود "جنگ مقدس" و بخشد ستیز را و میآید و صورت کمال میاز آن می

شود "دفاع مقدس" دانست. شعری که از این خامه صورت بهتر آن را می

 آید. پسندیده می دهد شعریست مقدس و خرد رادست می
 

 میردمحنت جانکاه ما اندوه می در
 میردنه یک کوه می صخرهیک سنگ نه، یک

 شمار و زخم بسیار استکه زجر بیاز بس
 میرددمد روی لبان و روح میجان می

 ی شغادست پُر از حیلهدر هر وجب چاهی
 میردبا خنجر کین، رستم نستوه می

 این داغ، داغ الله و مرگ درختان است

 میردآتش گرفته جنگل و انبوه می
 شتمرگی ترک برداآیینه از زخم جوان

 میردی مجروح میآهم درون سینه

 )بارور(
 

 هرکه خائن شد برای خاک، بر دارش کنید

 هرکه پا کج ماند، با شمشیر اخطارش کنید
 ستآبروی سرزمین، در آزمون دیگر ا

 جان فدای کابل و هلمند و فرخارش کنید
 ی محمودهاستبلخ موالنای ما و غزنه

 دکه خواب سلطه بر ما دیده بیدارش کنیآن

 در حریم خانه هر بیگانه پایی پیش کرد
 با غرور تیغ در هنگامه مردارش کنید

 ی آزادگی دارم به گوش هندوکشنعره
 ها در سنگر پامیر تکرارش کنیدصخره

 خوان بمانمرگ بهتر باشد از ذلت، انالحق
 خند اقرارش کنیددار اگر آورده، با لب

 پرچم تاریخ را، با دست جان باید گرفت
 یک سرزمین و تاج کهسارش کنیدزینت 

 داند، دهانش را بکوبجاهل از منطق نمی

 کنید تا شود آدم به زور خویش وادارش
 بادهرکه خود را کم زند در پیش دشمن، مرده

 ار است در این خاک، بسیارش کنیدهرکه بسی
 )بارور(

 

 ست رفیقتفنگیشانه کن شانه اگر کهنه
 رفیق ستی جنگیباش آماده که هنگامه

 پوز اجیران در خاک خورد بار دگرمی
 ست رفیقدر تن بازوی ما روح ملنگی

 مگذاریم که پرچم شود از باد جدا
 ست رفیقکه به یادآور موهای قشنگی

 ی خود باز حفاظت بکنیمباید از خانه
 ست رفیقی سنگیدر فالخن اگرم تکه

 از محنت جنگل دیگر تفاوت مشوبی

 ست رفیقپلنگی آهویی باز به چنگال
 خواهان استی خون شهیدان و وطنقطره

 ست رفیقبر رخ الله اگر آمده رنگی
 بساز سنگری باز به هندوکش مغرور

 ست رفیقتفنگیکن شانه اگر کهنهشانه 
 )بارور(

 

 وحدت طلبی
"قوت ما در وحدت ماست"، "زور ملت زور خداوند است" این دو سخن با 

های بزرگان و شناخته شده و معرف است. که بار معنایی وسیع از مقوله
 محصول وحدت است. 

ایستاد و شود و میفکرانه بر ضد تاریخ استبداد، راهی میدان میبارور روشن
های تاجک، پشتون، هزاره گوید کشته شدن به نامدهد، و میبانگ وحدت می
و دیروز  زمانی باید ادامه یابد، امروز هزاره، فردا پشتونو ازبیک، تا چه

نرسیده است؛ مگر عشق غریب گشته دلی فراتاجیک؛ مگر زمان وحدت و هم
است؛ مگر قناری باید سرود مرثیه بخواند؛ مگر بلبل برای عزا است؛ نه 

که الزمه خاک شاید و شاید و باید؛ چنانباید و باید؛ وحدت میعشق می
 ست.مرهم و بیمار ادار، میهن بیخسته، خاک ویران، خاک داغ

شود. او صدای وحدت طلبی علیه دشمن مشترک این ملت و این خطه می
های های قناری، چهرهواری، داغ داری، جاری شدن مرگ، سر بریدنسوگ

خونین، بیماری ملت و میهن، محصول دو علت است عدم وحدت و عدم 
 درست اندیشی در گزینش رهبری ملت و میهن.

ن از هزاره و تاجک و پشتو "ما" بشود؛ سخن از ما و من؛ باید ما بشود، سخ
صدایی زبانی بشود، همسخنی بود، همدینی، هممیهنی، همگی، همگهوارههم

بشود، برای وصلت به دریا و جیحون از قطره بودن باید گذشت، باید گذشت 

از از ماضی و آینده، اکنون باید شد و وحدت اختیار باید تا سبز و جاویدان 
 ماند.

 

 ها اناری تا به کی؟از خون انسان هاچهره
 های مرگ جاری تا به کی؟خون ما در جاده

 ها مملوست، ای عشق غریبشهر از سالخ
 زیر تیغ کینه سرهای قناری تا به کی؟

 روز، مرثیه به بلبل، شب، عزا بر مرگ گل
 باغ درگیر تبرها، سوگواری تا به کی؟

 بر تن بیمار میهن هیچ کس مرهم نماند

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 36 ~ 

 داری تا به کی؟ه، خاک ویران، داغخاک خست

 گیرد غروباز شکست خون ما تصویر می
 ای فلک آخر تو هم شرمی نداری، تا به کی؟

 ی کاج بلندی افتاده دور ازشانهشاخه

 از تبرها مانده بر دوشت سواری تا به کی؟
 گرگ را چوپان گرفتن از شعور گله نیست

 گذاری تا به کی؟پنبه را نزدیک آتش می
 ، مشت وحدت استسخ دشمن فقط یک مشتپا

  قندهاری! تا به کی؟بامیانی! فاریابی! 
 )بارور(

     
 ایماز یک نژاد و رنگ نه از یک سیاره

 ایمانسان به خویش آ که ز یک گاهواره
 تربگذار زندگی شود از مرگ بیش

 ایمزندانیان بسته به زنجیر قاره

 مزن به پیکر زخم پُر آه ما نشتر
 ایمشده چون درد پارهی دو شقسینهاز 

 ی ما خسته گشته استدوزخ هم از شکنجه
 ایمقربانی گناه کدامین کفاره

 را ها جوانهای چو خزانکه کشتهبا آن
 ایمدر فکر باز ُرستن و سبِز دوباره

 کیشتو در حجاب چشم زنانی، سیاه
 ایمی او گوشوارهما در حریم شانه

 ستصبحی رسیدنی از امتداد تو ای شب

 ایمی کابل ستارهدر آسمان تیره
 در سنگ قبر قوم ندارند مردگان

 ایمی این شرارهتبار سوختهانسان
 ی من سرخ، شهر سرخدست تو سرخ، چهره

 ایموارهاز خون به سینمای جهان جشن
 شویمبا مرگ هم دگر پس از این کم نمی

  م(ایو تاجیک )از این پس هزاره پشتون و ترک
 )بارور(

 

 باز شو از دل یک قطره که جیحون باشیم
 بگذر از ماضی و آینده که اکنون باشیم

 ها را بکش از سینه، شکستن کافیستسنگ
 ی دل ساکن و مصئون باشیمکه در آیینه

 جنگ بین دگران و من و تو سربازیم

 همتی کن که از این غایله بیرون باشیم
 فرصتی آمده تا عشق بورزیم به هم

 پاس دل لیالشده مجنون باشیمبه و
 ریزدمیرد و شمشاد فرو میکاج می

 در دل الله اگر دشت پُر از خون باشیم
 به زبان خودت ای یار به تو )مینه لرم(

 کی در گرو تاجیک و پشتون باشیم تا به
 )بارور(

 

 که من و تو رهرو و رهبر باشیمپیش از آن
 باید از اصل و اساسات برابر باشیم

 ی ماببندید که زنجیر شود حلقهصف 
 برنگردید اگر سینه و خنجر باشیم

 های فرومانده بلندی آریدبه قدم

 تا که بیداری هندوکش دیگر باشیم
 ستآزادی -خدابه-آخرین مکتب انسان 

 دار که بر ضد ستمگر باشیمدل قوی
 بگذر از ما و منی تا من و تو )ما( نشویم

 اشیمکی سزاروار به پامیر دالور ب
 دوری بیگانه از این خاک بهدست آلوده

 شاه باشی تو و ما خیر قلندر باشیم
 دامن قوم گرفتیم و ُدم رنگ و نژاد

 بعد از این پیش بیا تا که برادر باشیم
 اندی یک شطرنجوقتی اینان همه بازیچه

 ا ما و تو سرباز دو سنگر باشیم؟پس چر

 )بارور(
 

 پی گفتار

های اعتراض است در برابر استبداد و جور زمان، شعر پایداری از گونه

 رود.های که دارد از بین میاعتراض بر ارزش
بارور از این دست شاعر است، او روح بلند اعتراض است، اعتراض دارد 

های که تاریخی به وسعت تاریخ دارد و ارزشی به وسعت انسان، بر ارزش

ه آنرا ناکسان متجاوز، از بین گونشود که چهانسان این سرزمین؛ اما شاهد می
 برد.می

کند، ابزار مبارزه او، ایستد، مبارزه میفکرانه، میبارور آگاهانه و روشن
سخن اوست، سخنی از جنس آگاهی، اعتراض، پرخاش، خرد، ارزش و 

ها ارزشی ندارد برای متجاوزین، و خون، خرد و ارزشی و خونی که آن روز
 ر همت بستند.پیوسته در صدد نابودی آن کم

گی و نه گفتن در سرشت و سرنوشت شعر بارور پایداری، مبارزه و ایستاده
شود و فراتر تر میباید و قویچون خون فوران دارد و هردم، هستی میهم
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Abstract 

Poetry is a form of protest against tyranny and the passage 
of time, the protest against the values disappears. 

Barwar is such a poet, he is a high spirit of protest. He 
protests against the values that have background as vast as 

history and a value as vast as man, the man of this land; but 
he witnesses how the aggressor Naxan destroys it. 

Barwar consciously and intellectually, stands, and fights. 
The tool of his struggle is his word, word of the type of 
consciousness, protest, aggression, wisdom, value and 

blood. Wisdom and value and blood that has no value those 
days for the aggressors, and constantly they try to destroy 

them. 
Perseverance, struggle, endurance, and saying “no” exist in 

nature and destiny of Barwar’s poetry like an eruption of 
blood.  And every time, he becomes stronger and goes 

beyond to cross new frontiers. 
  

Key words: Najeeb Barwar, Resistance poetry, Modern 
poetry of Afghanistan 
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