اﻣﯿﺮﺟﺎن )ﺻﺒﻮری(
ﭼﻬﺮﻩ ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده :اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ،ﮐوﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ.
ﺟﺎم ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﻔره ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻏر و ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ.
ﮐوچ ﮐرده ،دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ،آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻋﻧدﻟﯾﺑﺎن
ﺑﺎغ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﺧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﻻﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ.
اﺑوﻋﻠﻰ ﺳﯾﻧﺎ ﻣﻰ ﮔوﯾد :ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻋﻠﻣﻰ اﺳت رﯾﺎﺿﻰ ﮐﮫ در آن از ﭼﮕوﻧﮕﻰ ﻧﻐﻣﮫ ھﺎ ،از ﻧظر ﻣﻼﯾﻣت و ﺗﻧﺎﻓر و
ﭼﮕوﻧﮕﻰ زﻣﺎن ھﺎى ﺑﯾن ﻧﻐﻣﮫ ھﺎ ﺑﺣث ﻣﻰ ﺷود ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﻟﺣن را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺄﻟﯾف ﮐرد.
اﺑوﻧﺻر ﻓﺎراﺑﻰ در اﺣﺻﺎء اﻟﻌﻠوم ﻣوﺳﯾﻘﻰ را ﻋﻠم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻰ اﻟﺣﺎن ﻣﻰ داﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل دو ﻋﻠم اﺳت :ﯾﮑﻰ ﻋﻠم
ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻋﻣﻠﻰ و دﯾﮕرى ﻋﻠم ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻧظری .اﻣروز ﻧﯾز اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدى در ﻣوﺳﯾﻘﻰ وﺟود دارد .اﻓﻼطون در
ﺗﻌرﯾف ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣﻰ ﮔوﯾد :ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﯾﮏ ﻧﺎﻣوس اﺧﻼﻗﻰ اﺳت ﮐﮫ روح و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﺑﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ،و ﺟﮭش ﺑﮫ
ﺗﺻور ،و رﺑﺎﯾش ﺑﮫ ﻏم و ﺷﺎدی ،و ﺣﯾﺎت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﻰ ﺑﺧﺷد.
ﺑﺗﮭوون :ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣظﮭرى اﺳت ﻋﺎﻟﻰ ﺗر از ھر ﻋﻠم و ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻣوﺳﯾﻘﯽ در واﻗﻊ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ زﻧدﮔﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺳت .ﺑﺎ ﮔوﺗﮫ درﺑﺎره ﻣن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﺑﮫ ﺳﻣﻔوﻧﯽ ھﺎی ﻣن ﮔوش دھد آﻧوﻗت در ﺧواھﯾد
ﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﻣن ﺣق ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔذرﮔﺎھﯽ اﺳت ﺑﮫ دﻧﯾﺎی واﻻی ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را درﻣﯾﺎﺑد و اﻣﺎ
ﺑﺷرﯾت از درﮐش ﻋﺎﺟز اﺳت.
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ﻧﯾﮑﻼوﯾﭻ ﺳروف :ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﭘرداﻧﮫ ﺗرﯾن ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ ﺑوده ،ھﻣﮫ طﺑﯾﻌت را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود .اﮔر ﺗﻧﮭﺎ
ھﻧرش ﺑﻧﺎﻣﯾم ،از ارزش آن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﻧرﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺻداھﺎﺳت ،ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺗراوش اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻧدﯾﺷﮫھﺎى آدﻣﻰ و ﻣﺑﯾن ﺣﺎﻻت
دروﻧﻰ وى ﻣﻰ ﺑﺎﺷد .ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﯾﺎ ﺗراﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﻧوا و ﺻداﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﻧﯽ و ﺧوش آﯾﻧد ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن را
دﭼﺎر ﺗﺣول ﮐﻧد .ﺷﻧﯾدن ﯾﮏ آھﻧﮓ آرام ﺑﺧش و ﺟذاب ﻣﻰ ﺗواﻧد ﭘﺎﯾﺎن ﭘذﯾر ﺧﺳﺗﮕﻰ روزاﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺻﺑوری ﻣﯾﮕﻔت ،ﺧواﻧده ﺑودم ﮐﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﻧرﯾﺳت ،آزاد اﻧدﯾﺷﯽ ،ھﻣت ﺑﻠﻧد ،ﻣرداﻧﮕﯽ ،ﺷﮭﺎﻣت ،ھﻣﯾﺎری ،ھم
اﻧدﯾﺷﯽ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ طﻧﯾن از دل ﺑرآﻣده ی اﺳت ﮐﮫ ﻻﺟرم ﺑر دل ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد.
اﻣﯾر ﺻﺑوری ﺑرای دوﺳﺗداران ھﻧرش ،ﭼﮭره ی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ھﻧرﻣﻧد ﺗواﻧﺎﺳت .ﻣﺧﺎطﺑﺎن وی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗوم،
ﻣﻠﯾت و زﺑﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .زﯾرا وی ﻋﻼوه ﺑر ﺷﻌر و ﺷﺎﻋری ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺧﺎص و از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﻧذﯾری در ھﻧر
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺧودش ﺑرﺧودار اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﺷﻧوﻧده را ﻣﺟذوب ﺻداﯾش ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﺳﮑوت وادار ﮐﻧد.
وی ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن ھﻧرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺂ ﺑﺎ ﺷﻧوﻧده طرف اﺳت و از اﯾن رو ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻗداﻣﺎﺗﯽ
ﻋﻠﻣﯽ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎﺑت و ﻣردم ﭘﺳﻧداﻧﮫ اش را ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﻧﻘش آﻓرﯾﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣوﺛرﯾت و
ﻋظﻣت ﺧود را ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .ﻣوﻗﻌﯾﮑﮫ آھﻧﮕﮭﺎی ﺻﺑوری را ﮔوش ﻣﯾدھﯾم و ﻏرق رﯾﺗم ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺻدای دﻟﻧﺷﯾن وی
ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧواﻧﻧده و ﺷﻧوﻧده ﺑرداﺷت ﻣﯾﺷود.
ﮔﻠﯽ در ﭼﺷم ﻣن ﺧواﺑﯽ ﺳﺣر ﺷد
ﻏزل ﺷد ﻗﺻﮫ ﺷد ذوق ھﻧر ﺷد
ﻣﮕر اﻓﺳوس ای دﻧﯾﺎ ﮐﮫ آﺧر
اﺳﯾر ﺟﻠوﺋﯽ زھر ﺷد ﻧظر ﺷد.
در دھﮫ ﺷﺻت ﺧورﺷﯾدی اﻣﯾر ﺻﺑوری از دﺳﺗﭼﯾن ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺟراﯾد و ﻣﺟﻼﺗﯽ ﭼون :ﺣﻘﯾﻘت
اﻧﻘﻼب ﺛور ،اﻧﯾس ،ﭘﯾﺎم ،ﺟواﻧﺎن اﻣروز ،درﻓش ﺟواﻧﺎن ،ھﻧر ،ﻧﮕﺎه ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑل ،آرﯾﺎﻧﺎ ،ﺳﺑﺎوون ،زﻧﺎن از
ﮐﺎرﮐردھﺎی ھﻧرﯾش ﻣﯾﻧوﺷﺗﻧد .ﺻﺑوری ﻋﻣر ﭘرﺑﺎرش را در ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺟواﻧﺎن ھﻧردوﺳت ﺳﭘری ﻧﻣود و ھﻣﮫ
دﺳت اﻧدرﮐﺎران ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻣوﺻوف ﺣرﻣت و اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮐردﻧد.
 ﺣﻣﯾد ﮔﻠﺳﺗﺎﻧﯽ آوازﺧوان ﻏرﺑت ﻧﺷﯾن وطن ﻣﯾﮕوﯾد :ﺻﺑوری ﺷﺧﺻﯾت ﻣﮭرﺑﺎن و ھﻧرﻣﻧد ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ی اﺳت ﮐﮫ ازﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾﮕران ﻟذت ﻣﯾﺑرد و اﯾن ﺷﯾوه را ﺑﺧﺷﯽ از رﺳﺎﻟت ﺧوﯾش ﻣﯾداﻧد .ﺷﺧﺻﺂ ﻣن ھﻣﯾﺎری ھﺎی زﯾﺎدی در
ﮐﺎﺑل و ﺑﻌدھﺎ در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور و آﻧطرف آﻣو درﯾﺎ داﺷﺗﮫ ام و ھﻣﯾﺷﮫ از رھﻧﻣود و ﻣﺷوره ھﺎی ﺳودﻣﻧد او ﺑﮭره
ﺑرده ام.
ﺻﺑوری ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ در آھﻧﮕش ﻣﯾﮕوﯾد) -ﺻﺑوری را ﺻﺑوری ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد( اﻣﺎ ﻣﻧم ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر دوﺳﺗﯽ اﯾﺷﺎن
را دارم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ وی ﺑﯽ اﻧدازه ﺷﺧﺻﯾت ﺻﻣﯾﻣﯽ ،آرام ،ﺑرده ﺑﺎر ،ﻣﺗواﺿﻊ و ﺧوش ﻗﻠب اﺳت.
ھﻣﺎن وﻗﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﮭر ،ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ ﺑود
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ﺟﺎده ﺑﯽ ﺧطر ،ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎھﮕﻠﯽ ﺑود
ھﻣﺎن ﺷﺑﮭﺎ ﭘر از ﻟطف و ﻗﺻﮫ ﺑود
ﻗﺻﮫ ﺳﺎده ﺑود ،ﻧﻘل و ﺻﻧدﻟﯽ ﺑود. ..
ﻣﺣﺑت اﻧدک اﻧدک ،ز دﻟﮭﺎ ﭘر ﮐﺷﯾده
ﺟداﯾﯽ از زﻣﯾن ﺗﺎ ،ﺛرﯾﺎ ﺳر ﮐﺷﯾده
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧﺎطرات ،ﮔذﺷﺗﮫ زﻧده ھﺳﺗم
ﺑﯾﺎ ﺗو را ﺑﺑﯾﻧم ،ﮐﮫ ﻣن روﻧده ھﺳﺗم.. .
ھﻧوز ﻟﺑﮭﺎی ﺗﺷﻧﮫ ،ﺑﮫ آﺑﯽ ﺗر ﻧﮕﺷﺗﮫ
ﻣﺳﺎﻓرھﺎی ﻋﺎﺷق ،دوﺑﺎره ﺑر ﻧﮕﺷﺗﮫ
ﻧﮫ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺳردی ،ﮐﮫ ﮔل ﺷﺑﻧم ﺑﮕﯾرد
ﻧﮫ آن آﻏوش ﮔرﻣﯽ ،ﮐﮫ آدم دم ﺑﮕﯾرد.
 ﺣﻔﯾظ وﺻﺎل ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﭼﮭره ھﺎی ﻣطرح و ﻣﺣﺑوب ،ﻣﯾﮕﻔت :ﺻﺑوری دوﺳت ﺧوب ،ھﻧرﻣﻧد ﻣﺣﺑوب وﺷﺧﺻﯾت ﻣطﻠوب اﺳت و ﻣن ﺳﺎﻟﮭﺎی درازی ﺑﺎ وی ھﻣﮑﺎر و ھم روزﮔﺎر ﺑوده ام ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺷﮭرک ﺟواﻧﺎن
ﮔروپ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔل ﺳرخ را ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ درﯾﻐﺎﻧﮫ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن و ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت و ﺗﻼش ﻓراوان
ﺻﺑوری اﯾﺟﺎد ﮐردﯾم ،ﺻﺑوری ﻟﺣظﮫ آرام و ﻗرار ﻧداﺷت و ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ارﮐﺳﺗر ﺑﮫ اوج ﺷﮭرت رﺳﯾد و ﯾﮑﯽ از
ﮔروﭘﮭﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﻧﺎم در ﮐﺷور ﮔردﯾد و از اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾل ﺑﺎﻻی ﺑرﺧوردار ﺷد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻣﯾر ﺻﺑوری آھﻧﮓ
)دوﺳﺗت ﻣﯾدارم ﻣﯾداﻧﯽ ﯾﺎﻧﮫ؟( را ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﻓرﯾد رﺳﺗﮕﺎر داد و ﺛﭘت ﻓﯾﻠﻣﺑرداری آن از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﺗﻣﺎم
و ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ،ﻏوﻏﺎ ﺑﭘﺎ ﮐرد و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن دوﺑﺎره ﺧواﻧﯽ ﮐردم ﺷﮭرت آھﻧﮓ دو ﺑراﺑر ﺷد و طﯽ اﯾن ﻣدت ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ از ﮔﯾراﯾﯽ اﯾن ﺳرود ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ ھر روز ﺟﺎن ﺗﺎزه ﻣﯾﮕﯾرد و ﺷﻧوﯾﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﺳوﯾش ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد.
اﯾن آھﻧﮓ وﺳﯾﻠﮫ ھﻧرﻣﻧدان اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﮐﺎﭘﯽ ﺧواﻧﯽ ﻣﺟدد ﮔردﯾد و ﺗﺎ ھﻧوز ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺧود را دارد .و ﺑﻌد ھﺎ
در ﮔروپ ﮔل ﺳرخ ،ﺻﺑوری آھﻧﮕﮭﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎری زﯾﺎدی را ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ھر ﮐدام ﻧﻘل زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺷد و از ﺟﻣﻠﮫ
آھﻧﮓ:
)ﻗوای ﺳرﺣدی ﺳﻧﮕر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑروی دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻧﺟر ﮔرﻓﺗﮫ (
در ھر ﺟﺎ و از ھر زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷد.
 ظﺎھر روﯾﺎ آواز ﺧوان ﺟوان و ﭘرﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ دارد و ﭼﮫ از ﻧﮕﺎه زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ و ﭼﮫ از ﻧظر ھﻧری و ﻧﯾز ﻣدﺗﮭﺎی ھر دو در ﺗﺎﺷﮑﻧد ﯾﮑﺟﺎ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و اﮐﻧون ظﺎھر)روﯾﺎ( ﺑﺎ ﮐوچ ﮐﺷﯽ
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اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﺗورﻧﺗوی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﮔردﯾده و در ﻣورد ﺻﺑوری ﻣﯾﮕوﯾد :زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣن در ﺗﺎﺷﮑﻧد دﯾﭘﻠوﻣﺎت
ﺑودم و ﺻﺑوری ﻋزﯾز ﻧﯾز آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣود و ﺑﺎ ھم رواﺑط ﻓراواﻧﯽ ھﻧری داﺷﺗﯾم و وﻗﻌﺂ ،ﻣن ﺻﺑوری را ﻣرد
ﺑزرﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺎر ،دوﺳﺗﯽ ،ھﻣﮑﺎری و رﻓﺎﻗت ﺧﺳﺗﮫ و دل زده ﻧﻣﯽ ﺷود و ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺿرورت اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮕردﯾد ﮐﮫ وی را ﺑﺑﻧﯾم ،آﻣﺎده و ﺣﺎﺿر ﺑود و ﻣن ﺷﺎھد ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ اﻧدازه از ﮐﺎر ﮐردن و
ﮐﻣﮏ ﻧﻣودن ﺑﮫ دﯾﮕران ﻟذت ﻣﯾﺑرد و آواز ﺧواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل و ﻣزار ﺷرﯾف ﻧزد وی ﻣﯾﺎﻣدﻧد ﺗﺎ از ﺷﻌر ،ﮐﻣﭘوز
و ھﻧرش ﺑﮭره ﺑﺑرﻧد ،ﺻﺑوری ﻟﺣظﮫ ی درﯾن ﮐﺎر ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ﻣﯾداﻧﺳت درﻧﮓ ﻧﻣﯾﮑرد و ھر ﮐﺳﯽ را
ﺑﮫ اﻧدازه اﺳﺗﻌدادش ﻣورد ﻟطف و ﺷﻔﻘت ھﻧری ﻗرار ﻣﯾداد.
ﻣن ﺑﮫ ﺻﺑوری اﺣﺗرام زﯾﺎدی دارم زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺧوش ﺗﮑﻠم ،ﺧوش ﻗﻠب ،رووف ،وطﻧدوﺳت ،ﻣردم دوﺳت
و رﻓﯾق ﻧواز و ﺑﮫ ﻗول ﻗرارش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎران ﻗﺑﻠﯽ اش ھﻧوز ﺑراﯾش ﻋزﯾز و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ اﻧد.
ﯾﺎران و ھﻣرزﻣﺎن دﯾروزش و اﻋﺗﻘﺎدات ﮔذﺷﺗﮫ اش را ﺳﺧت ﭘﺎس ﻣﯾدارد و ﺑﺎ ﺣرﻣت و اﺣﺗرام ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد.
از ﻧﮕﺎه ھﻧری ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ارزﻧده اﺳت و در ﮐﺷورھﺎی ازﺑﮑﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن و ھﻣﮫ
آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺷﮭرت و ﻧﺎم ﺑﻠﻧدی ھﻧری ﺑرﺧوردار ﺑوده و ھﻣﮫ ﻋزﯾزش ﻣﯾدارﻧد .ﺳﺧﺎوت ھﺎی ﮐﮫ در ﺣﻘم روا
داﺷﺗﮫ ،ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ از اﺷﻌﺎر و ﮐﻣﭘوز ھﺎﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ام و دوم ،ﺑزرﮔواراﻧﮫ آھﻧﮕﮭﺎﯾش را ﺑراﯾم اﺟﺎزه داده ﺗﺎ
ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾم و ره ﺗوﺷﮫ ھﻧری ام ﻧﻣﺎﯾم و اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎی دارد ﮐﮫ از وی ﺳﭘﺎس ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾم.
 ﻣن )ﻧوﯾﺳﻧده( ﺑﺎری ﺑﺎ ﺻﺑوری در ﻣﻧزﻟش واﻗﻊ ﻣﮑرورﯾﺎن ﮐﺎﺑل ،ﺻﺣﺑﺗﯽ داﺷﺗﯾم و وی درﺑﺎره ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯾﮕﻔت:آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﻠب وﺟود ﻧدارد ،ﯾﻘﯾﻧﺂ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد و ﻣوﺳﯾﻘﯽ از ﻗﻠﺑﯽ ﺑرﻣﯾﺧﯾزد و ﻻﺟرم ﺑر ﻗﻠﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﯾﻧد.
ﻣن در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔم ﺷده ھﺎ را ﻣﯾﺎﺑم و ﻧﺎﺷﻧﯾده ھﺎ را ﻣﯾﺷﻧوم .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻟذت ﻣﯾﺑرم ﮐﮫ در ﮐﻣﮏ و
ھﻣﯾﺎری در ﺗﺻﻧﯾف ،آھﻧﮓ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻧﺳﻠﮭﺎی ﺟدﯾد را ﮐﻣﮏ و ھﻣﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾم.
ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ طﯽ دھﮫ ﺷﺻت ﺑﯽ درﯾﻐﺎﻧﮫ و ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻓراواﻧﯽ را ﺗرﺑﯾت و ﭘرورش داد .ھﻣﯾن اﮐﻧون
ﻧﯾز ﺧﯾﻠﯽ از ﺟواﻧﺎن از ھﻣﯾﺎری و ﺳﺧﺎوت ﺻﺑوری ﺑﮭره ﻣﯾﺑرﻧد و وی ھر آھﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﮫ
ﻗول ﻣﻌروف ﮔل ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﯾن آھﻧﮕﮭﺎ و اﺟرا ھﺎی ﺑﯾﺎدﻣﺎﻧدﻧﯽ و ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺻﺑوری اﺳت ﮐﮫ از وزن ﺑﺎﻻ و از
ﮐﯾﻔﯾت ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ ﺑﮭره دارﻧد و ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎ ھﻧوز ﻧﻘل ﻣﺟﻠس و ﻗﻧد ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟﺳﯽ ھﻧری اﺳت:
)ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ،ﮐوﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ  -ﺟﺎم ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﻔره ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻏر و ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ(،
)ﺧﻧده ھﺎی ﺗو وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد  -ھوش ﭘرک ﻣﯾﺷم اﮐو ﭘﮏ ﻣﯽ ﺷم  -ذره ذره ذره ﻣﯽ ﺷم(،
)ﺧدا ﻧﮑﻧد از ﮐﻧﺎر ﻣﺎ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺑر ﻧﮕردی  -ﯾﺎدم ﻧﻣﯾره ﻟﺣظﮫ وداع ﭼﺷﻣﮫ ﭼﺷﻣﮫ ﮔرﯾﮫ ﮐردی  -ﯾﺎد ﺗو ﺑﺧﯾر ای
ﻏزل ﺷﻧو – ﻋﻣر ﺗو دراز ای ھﻣﯾﺷﮫ ﻧو(،
)ھﻧوز اول ﻋﺷق اﺳت  -ﺳﻔر دﻧﺑﺎﻟﮫ دارد  -ﺗرا ﻧﺎدﯾده رﻓﺗم  -دل از ﻣن ﮔﻠﮫ دارد (،
)آﺳﺗﯾن ﮐﮭﻧﮫ داﺷﺗﯾم از ﻣﺎ ﮔذﺷﺗﯽ – از ﻣن و از دل ﻣن ﯾﮑﺟﺎ ﮔذﺷﺗﯽ(؛
)اﮔر ﺷﺑﮭﺎ ﺷب ﯾﻠدا اﮔر روزھﺎ ﭘر از ﻏم ﺑود  -ﻗﻧﺎﻋت ﺑود و ﺻﺑری ﺑود اﮔر ﺑﺳﯾﺎر اﮔر ﮐم ﺑود(
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ﺻﺑوری ﺑﮫ وطن و ﻣردﻣش ﺳﺧت ﭘﺎﺑﻧد و ﭘﺎ ﺑرﺟﺎﺳت و اﯾن اﻋﺗﻘﺎد در ﺳرود ھﺎ و اﺷﻌﺎرش ﻣﺷﮭود و ھوﯾداﺳت.
او ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﺑﺎن ﮔوﯾﺎ و ﺗﻼش ﭘوﯾﺎ اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧو آوری ،ﻧو ﮔراﯾﯽ و ﺑﮫ ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧش ﮔﺎم
ﺑردارﯾم.
ﺗﺎ ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد ﻏم ﺑر ﺳرﻏم ﻣﯽ رﺳد
رﻧﺞ و درد و ﻋﺎﺷﻘﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﯽ رﺳد
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺻﺑر زﯾﺎد ﺑﮫ دﯾﮕری ﮐم ﻣﯽ رﺳد
ﻣﮕر ای ﺳﻧﮓ ﺻﺑور ،ﻣﺳﺎﻓری از ره دور
ﮐوه ﺑﮫ ﮐوه ﻧﻣﯽ رﺳد آدم ﺑﮫ آدم ﻣﯽ رﺳد
ﻏﻧﭼﮫ ھﺎ ﮔل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮔﻠﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻧد
دل و دﻟﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ﺟدا ﺟدا ﻣﯽ ﺷﮑﻧد
ﻣرغ ﺑﺧت ِ ﻣﺎ روی ھوا ﻣﯽ ﺷﮑﻧد
ﺑﺎل
ِ
ﺗﺎ ﺷب از ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻗﺎﻓﻠﮫ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻏزل ﻣﺎ ﻣﺻرف راه ﻣﯾﺷود
ﺧرﻣن ﺧﺎطره ھﺎ ﺑﮫ زﯾر ﭘﺎ ،ﮐﺎه ﻣﯽ ﺷود
ِ
ﺻﺑرﻣﺎ ﺳر ﻣﯽ رود ﺑﺎﻧﮓ اﺳﯾری ﻣﯽ رﺳد
ﻓﺻل ﭘﯾری ﻣﯽ رﺳد ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮔﯾری ﻣﯽ رﺳد
ﻧﺎ ﺻﺑوری ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻧﺎ ﮔزﯾری ﻣﯽ رﺳد.
اﻣﯾرﺟﺎن ﺻﺑوری ازﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧرآوازﺧواﻧﯽ رو آورده اﺳت .ﺻﺑوری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻧرﻣﻧد ﻣوﻓق ﺑﻠﻛﮫ ﻛﻣﭘوزﯾﺗور و
ﺷﺎﻋر ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﻧﯾز اﺳت .ﺻﺑوری در ادرﺳﮑن ھرات زاده ﺷده و از اﻧدک ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آھﻧﮕﮭﺎی ﻣﺳت و
ﻏﻣﯾن ،ﺗﺻﻧﯾف ھﺎی دﻟﻧﺷﯾن و اﺷﻌﺎر ﻧﺎزﻧﯾﻧش ،او را در ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻧﻣوده اﺳت .اﻣﯾر ﺻﺑوری
آوازﺧوان ﭘرآوازه و ﺷﺎﻋر ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﮐﺷور در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺧورﺷﯾدی ،ارﮐﺳﺗر ﮔل ﺳرخ را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﭼون وﺟﯾﮭﮫ و ﻓرﯾد رﺳﺗﮕﺎر ،ﺣﻔﯾظ وﺻﺎل ،ﻋﺑداﻻﺣد ﺳﺣر ،ﻣﺣﻣود ﮐﺎﻣن ،ﮐﺑﯾر ﻣﺗﯾن ،ﺷرﯾف ﺳﺎﺣل،
ﻧﻌﯾم اﻣﯾری  . . .را در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﻣﯾﺎری ﻧﻣود و ﮔروپ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔل ﺳرخ از ﺷﮭرت و ﻣﺣﺑوﺑﯾت زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار
ﮔردﯾد.
ﺻﺑوری در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ ﻋرﺿﮫ آﻟﺑوم "زﻧدﮔﯽ ھﻣﯾن اﺳت" ﺑﺎر دﯾﮕر ﻏوﻏﺎ آﻓرﯾد .ﺻﺑوری در ﺳﺎل
 ١٣۵۵ﺧورﺷﯾدی ،ازدواج ﻧﻣوده و ﺳﮫ ﭘﺳر ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺳﯾﻧﺎ ،اﻟﯾﺎس و اﺟﻣل و ﯾﮏ دﺧﺗر دارد .ﺻﺑوری ﭘس از
ﺑﯾﺳت ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺳﻔرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫاﺳت.
ﺻﺑوری ﻣﯾﮕوﯾد :از ﺣدود ﭼﮭل ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﮫ ھﻧر آواز ﺧواﻧﯽ آﻏﺎز ﮐرده ام .ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﭘﺎرﭼﮫ
آھﻧﮓ در رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﺷور ﺛﺑت ﻧﻣوده ام ﮐﮫ ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﭘﺎرﭼﮫ آن ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺻورت
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ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺷش ﺻد ﭘﺎرﭼﮫ آھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ ام .اوﻟﯾن آھﻧﮕم دﺧﺗر ھﯾری ﺑود و در ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺧورﺷﯾدی در
ﻓﯾﺳﺗﯾوال ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت اﺳﺗرداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور در ﮐﺎﺑل راه اﻧدازی ﺷده ﺑود ،ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﻓﯾﺳﺗﯾوال ﺷد.
اﮔر ﺷﺑﮭﺎ ﺷب ﯾﻠدا

اﮔر روزھﺎ ﭘر از ﻏم ﺑود

ﻗﻧﺎﻋت ﺑود وﺻﺑری ﺑود اﮔر ﺑﺳﯾﺎر اﮔر ﮐم ﺑود
ھﻣو ﺷﺑﮭﺎ ھﻣو ﮐﺎﺑل

ﺑراﯾم ﻣﺛل ﻋﺎﻟم ﺑود

ﺗو ﺑودی در ﮐﻧﺎر ﻣن

دﻟم ﺟﻣﻊ ﺑود ،دﻟم ﺟﻣﻊ ﺑود

ﮐﺳﯽ در ﻓﮑر ﯾﺎرش ﺑود ﮐﺳﯽ دﻧﺑﺎل ﮐﺎرش ﺑود
ﺧﻣﺎری را ﺧﻣﺎرش ﺑود ﺷﮑﺎری را ﺷﮑﺎرش ﺑود
ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ َﻣﯽ ﻣﯾزد
ﮐﺳﯽ از ﺑﺎﺑت دﻧﯾﺎ

ﺑﮫ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮫ َﻧﯽ ﻣﯾزد
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﻧﮫ َری ﻣﯾزد

داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد ﺳوی ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﻣﯾرﻓﺗﯾم
ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻣﮭﺗﺎب

درﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﻣﯽ رﻓﺗﯾم

ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧﺳﺗﮫ ﺧواﺑﯽ ﺑود ﺑﮫ ﺟﺎم ﺗﺷﻧﮫ آﺑﯽ ﺑود
ﺑﮫ ﺷﮭر ﻋﺷق و ﻋﯾﺎری

ﺣرﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑود

ﺟداﯾﯽ ﺧواب را دزدﯾد

زﻻﻟﯽ آب را دزدﯾد

از آن ﺷﺑﮭﺎی ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ

ﮐﺳﯽ ﻣﮭﺗﺎب را دزدﯾد.

ﺻﺑوری ﺷﻌری ﻣﯽ ﺳراﯾد ﻛﮫ ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﻣردم ﺳرزﻣﯾﻧش و ﻣﻣﺛل ﻣﺻﺎﺋب اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻣﻌﺎﺻر
اﺳت.
ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ،ﻛوﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﮫ  . . .ﺟﺎم ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﻔره ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻏر و ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ اﯾن آھﻧﮓ را
ﺑﺎرھﺎ ﺷﻧﯾده اﯾم و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷﻌر و آھﻧﮓ را ﺻﺑوری در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺳرود و ﺑﻌدھﺎ ،دھﮭﺎ ﺧواﻧﻧده ی
ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﯾن آھﻧﮓ دﻟﻧﺷﯾن را ﺗﮑرار و ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐردﻧد.
ﺻﺑوری ﯾﻛﯽ از آوازﺧواﻧﺎن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و ﻣﺣﺑوب ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در آھﻧﮕﮭﺎﯾش ،ﺟﻧﮓ ،ﺑﯽ وطﻧﯽ و
ﻏرﺑت ﺣرف اول راﻣﯾزﻧد .وﻗﺗﯽ ﺻدای ﮔرم او را ﺑﺎ ﻛﻠﻣﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﺧود ھﻣﭼون ﻧﮕﯾن اﻟﻣﺎس دور ھم ﻣﯽ ﭘﯾﭼد ،و ﺗو
ﺷﻧوﻧده اش را ﺑﮫ روﯾﺎ و ﺧﺎطرات ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن ﻣﯾﺑرد .او در ﺗﺻﻧﯾف ھﺎ و اﺷﻌﺎر ﺧود ﻛﻠﻣﺎت ﺻﺎف و ﺳﺎده،
ﺟﻣﻼت ﻋﺎم ﻓﮭم و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣردم ﺳرزﻣﯾﻧش ﻣﯽ ﺳراﯾد .آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ھﻣ ِﮫ اﯾن ارزﺷﮭﺎ رﻧﮓ و روﻧق ﻣﯾدھد ،ﮔذﺷت
زﻣﺎن و ﮔﺳﺳت ﺣوادث ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ روح ﺳرﮐش او را رام ﻧﻣﺎﯾد و در ﻋﺷق و اﯾﻣﺎن او ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺧدﺷﮫ ی وارد
ﮐﻧد.
آھﻧﮕﮭﺎی ﺻﺑوری ﺣﮑﺎﯾﺗﮕر ﻏم و درد اﺳت ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دردﻣﻧداﻧﮫ ﻣﯽ ﺳراﯾد و ﺗو اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﺗم آھﻧﮕﮭﺎ
درد دارد و ﻣﺎﯾوﺳﺎﻧﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﺷد و ﺑﺗو ﻣﯾﮕوﯾد :ﻣﺗﺎﺳﻔم ﺗﻘدﯾر را ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﻧد ﻛﮫ آواره و ﺑﺎ ﻛوﻟﮫ ﺑﺎر ﺗﻠﺧﯽ و درد
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ﺑر دوش از دﯾﺎری ﺑﮫ دﯾﺎری و ﮔوﯾﯽ ﻣﻘدور اﺳت آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ در ﭼﺷﻣﺎﻧﺷﺎن ذره ﺗرﺣﻣﯽ ،ﺷﻔﻘﺗﯽ ،ﻟطﻔﯽ و ھﻣدردی و
ھﻣﯾﺎری ﺳوﺳو ﻧﻣﯽ زﻧد و از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ات راﻧده اﻧد و ﻟﺣظﮫ ی ﺑر ﻏم ﻏرﺑت ﺑﯽ اﻧدﯾﺷﯾم و ﻟﺑﺧﻧد ﺗﻠﺧﯽ ﺑر ﻟب
آورﯾم و از وﺣﺷت و ﺑرﺑرﯾت ﺑﮕوﯾم.
ادواردو ﮔﺎﻟﯾﺎﻧو ،ﻧوﯾﺳﻧده ی ﻧﺎﻣدار آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،در ﮐﺗﺎب آﻏوش ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ھﯾﭻ ﭘوﺷﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
زﺑﺎﻟﮫ ی ﺧﺎطره را ﺑﭘوﺷﺎﻧد .ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آواره دﯾده ،ﻧﺎﻣردﻣﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳر ﮔذراﻧﯾد ،رﻧﺞ و ﺷورﺑﺧﺗﯽ
و درﺑدری در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد ﻗرص و آﻣﭘول درﻣﺎن ﺷود.
آری ﺻﺑوری ﺑﯾﺷﺗر از درد ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾده و از ﻏرﺑت و دوری ﺳروده اﺳت وی در دﯾﺎر و ﺳرزﻣﯾن دﯾﮕری در
ﻏرﺑت ﺳﻧﮕﯾن و ﺟﺎن ﮔداز ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﺗو ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و از در و دﯾوار و از ﻧﮕﺎھﯽ
آدﻣﮭﺎ ،ﻓﻘط ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎرد .وی ﺑﺎ ﻛوﻟﮫ ﺑﺎری از ﻏرﺑت ﺑﮫ دوش و ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﺑﺢ ﺗﺎ آن ﻓرداھﺎی
دﯾﮕر ﺗﺎ دروازه ی ﺷﮭر دﯾﮕر ﺗﺎ ﻣردم دﯾﮕر ،اﺷﻌﺎر ﺳرود ،آھﻧﮕﮭﺎی ﺗﻧظﯾم ﻧﻣود و دردﻣﻧداﻧﮫ و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﭼﯾﻎ
ﮐﺷﯾد .ﺻﺑوری ھم ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ھﻣوطﻧﺎﻧش ،ھﺟرت و ﻣﺳﺎﻓرت دﯾده اﺳت و از ﻣﮭﺎﺟرت و درد دوری و ﻏرﺑت ﻓرﯾﺎد
ﺳر داده و ﻏﻣﻧﺎﻣﮫ ﺳروده اﺳت:
ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ،ﮐوﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
ﺟﺎم ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﻔره ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻏر و ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐوچ ﮐرده دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻋﻧدﻟﯾﺑﺎن
ﺑﺎغ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﺧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﻻﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
وای از دﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﯾﺎر از ﯾﺎر ﻣﯽ ﺗرﺳد
ﻏﻧﭼﮫ ھﺎی ﺗﺷﻧﮫ از ﮔﻠزار ﻣﯽ ﺗرﺳد
ﻋﺎﺷق از آوازه دﯾدار ﻣﯽ ﺗرﺳد
ﭘﻧﺟﮫ ﺧﻧﯾﺎﮔران از ﺗﺎر ﻣﯽ ﺗرﺳد
ﺷﮭﺳوار از ﺟﺎده ھﻣوار ﻣﯽ ﺗرﺳد
اﯾن طﺑﯾب از دﯾدن ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺗرﺳد
ﺳﺎزھﺎ ﺑﺷﮑﺳت و درد ﺷﺎﻋران از ﺣد ﮔذﺷت
ﺳﺎل ھﺎی اﻧﺗظﺎری ﺑر ﻣن و ﺗو ﺑد ﮔذﺷت
آﺷﻧﺎ ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﺷد ،ﺗﺎ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗم ﺑﻼ ﺷد
ﮔرﯾﮫ ﮐردم ﻧﺎﻟﮫ ﮐردم ﺣﻠﻘﮫ ﺑر ھر در زدم
ﺳﻧﮓ ﺳﻧﮓ ﮐﻠﺑﮫ وﯾراﻧﮫ را ﺑر ﺳر زدم
آب از آﺑﯽ ﻧﺟﻧﺑﯾد ﺧﻔﺗﮫ در ﺧواﺑﯽ ﻧﺟﻧﺑﯾد
ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ﺧﺷﮑﯾد و درﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ را دم ﮔرﻓت
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آﺳﻣﺎن اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﮐم ﮔرﻓت
ﺟﺎم ھﺎ ﺟوﺷﯽ ﻧدارد ،ﻋﺷق آﻏوﺷﯽ ﻧدارد
ﺑر ﻣن و ﺑر ﻧﺎﻟﮫھﺎﯾم ھﯾﭻ ﮐس ﮔوﺷﯽ ﻧدارد
ﺑﺎز آ ﺗﺎ ﮐﺎروان رﻓﺗﮫ ﺑﺎز آﯾد ﺑﺎز آ ﺗﺎ دﻟﺑران ﻧﺎز ﻧﺎز آﯾد
ﺑﺎز آ ﺗﺎ ﻣطرب و آھﻧﮓ و ﺳﺎز آﯾد ﺗﺎ ﮔل اﻓﺷﺎﻧﺎن ﻧﮕﺎری دل ﻧواز آﯾد
ﺑﺎز آ ﺗﺎ ﺑر در ﺣﺎﻓظ ﺳر اﻧدازﯾم
ﮔل ﺑﯾﻔﺷﺎﻧﯾم و ﻣﯽ در ﺳﺎﻏر اﻧدازﯾم.
ﺻﺑوری ﺷﺎﻋر ،آوازﺧوان و آھﻧﮓ ﺳﺎزی اﺳت ﮐﮫ ظرﯾﻔﺎﻧﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ را ﺑﮕوش ﻣردﻣش ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
آﻧﭼﮫ ھﻧر ﺻﺑوری را ﺟﺎوداﻧﮫ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﺟﻼﯾش و درﺧﺷش ﻣﯾﺑﺧﺷد ،وﻓﺎ ﺑﮫ زادﮔﺎھش ،درد ﻣردﻣش ،ﭘﺎﯾداری ﺑﮫ
ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ اش و ﺻداﻗت ﺑﮫ راه و آرﻣﺎﻧش اﺳت .ﯾﻛﯽ از وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی آھﻧﮕﮭﺎی ﺻﺑوری ،در اﯾن اﺳت ﻛﮫ
ﻏم ﻋﻣﯾق و اﻧدوه رﻗﯾق در ﮐﺎرھﺎی ھﻧری و ﺻــدای رﺳﺎﯾش وﺟود دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ دردھﺎ ،رﻧﺟﮭﺎ،
ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎ و ﺳﯾﮫ روزﯾﮭﺎ ،اﻣﯾدی ﺑزرﮔﯽ در ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ اش ﻣوج ﻣﯾزﻧد و ھﻣﯾن اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ وی را ﻣﺣﮑم و
اﺳﺗوار ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﺳت و ﻗدرت ﻓرﯾﺎد را ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﻧﻣوده اﺳت .زﻧد ﮔﯽ ﭘر از درد و رﻧﺞ ،ھﻧرش را ﻗوت ﺑﺧﺷﯾده
و ﺣوﺻﻠﮫ و ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ را ﻧوﯾد داد و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺻدا و آھﻧﮕﮭﺎی ﺻﺑوری اﻣﯾد و ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ﻣوج
ﻣﯾزﻧد .ﺻﺑوری ،زاد ِه ﺣوادث ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻛﺷورﻣﺎ در طول اﯾن ﭼﻧد دھﮫ از ﺳر ﮔذﺷﺗﺎﻧده اﺳت .او ھﻣراه ﺑﺎ
ھﻧرش ،درﯾن ﻛور ِه داغ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ھﻣو وﻗﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﮭر ،ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ ﺑود
ﺟﺎده ﺑﯽ ﺧطر ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎھﮕﻠﯽ ﺑود
ھﻣو ﺷب ھﺎ ﭘر از ﻟطف و ﻗﺻﮫ ﺑود
ﻗﺻﮫ ﺳﺎده ﺑود ﻧﻘل و ﺻﻧدﻟﯽ ﺑود
در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎم ،ﻋﺷق ﭘﺧﺗﮫ داﺷﺗﯾم
ﺑروی ﻋﺷق ﺧود ﭘﺎه ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﯾم
ﻣﺣﺑت اﻧدک ،اﻧدک زدﻟﮭﺎ ﭘر ﮐﺷﯾده
ﺟداﯾﯽ از زﻣﯾن ﺗﺎ ﺛرﯾﺎ ﺳر ﮐﺷﯾده
ﺑﯾﺎد ﺧﺎطراﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ زﻧده ھﺳﺗم
ﺑﯾﺎ ﺗرا ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻣن روﻧده ھﺳﺗم
ھﻧوز ﻟب ھﺎی ﺗﺷﻧﮫ ﺑﮫ آﺑﯽ ﺗر ﻧﮕﺷﺗﮫ
ﻣﺳﺎﻓرھﺎی ﻋﺎﺷق دوﺑﺎره ﺑر ﻧﮕﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺳردی ،ﮐﮫ ﮔل ﺷﺑﻧم ﺑﮕﯾرﯾد
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ﻧﮫ آن آﻏوش ﮔرﻣﯽ ﮐﮫ آدم دم ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﻛﻧﯾم ،از ﺷﺧﺻﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری او ﺑﯾﺷﺗر آﮔﺎه ﺧواھﯾم ﺷد .اﻣﺎ در ﭘﮭﻠوی اﯾن ھﻣﮫ ﺷﮭﺎﻣت و
ﺷﺟﺎﻋت ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻶ اﺷﺎرات داﺷﺗم ،ﻏم و ﻏﺻﮫ ی ﻓراواﻧﯽ روﺣش را ﻣﯾﻔﺷﺎرد .ﻣن ﺑﺎری ﺑﮫ ﺻﺑوری ﮔﻔﺗﮫ
ﺑودم:
ﻣﺎ از ﻓرارﯾﺎﻧﻰ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ از ﺟﮭﻧم ﺗﻔﻧﮓ و ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﯽ ﻓرار ﮐرده اﯾم ﺑﮫ اﻣﯾد ﺻﺑﺣﻰ و روزى ﺑدون ﺗﺷوﯾش و
زﻧدﮔﻰ ﺑدون دﻏدﻏﮫ ،ﻣﺎ از آﻧﺟﺎﯾﻰ آﻣدﯾم ﮐﮫ ﻋﺷق و دوﺳت داﺷﺗن ﺟﺎﯾﻰ ﻧداﺷت ،از آﻧﺟﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﮔل ھﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت
زﯾر ﭘﺎ ھﺎ ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷده و ھﯾﭼﮑس را ﻓرﯾﺎد رﺳﻰ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ از آﻧﺟﺎ آﻣدﯾم ﮐﮫ ﺷﻼق ﻣﯾزد ﻧﮫ ﺑرﺗن ﺳﺗﻣﮕر ،ﺑر ﺑدن
ﻣظﻠوم ﺗرﯾن ﻗﺷر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ھﻧرﻣﻧدان ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻋران و ﻣﯾﮭن دوﺳﺗﺎن .ﻣﺎ ﻧﺳﻠﻰ ھﺳﺗﯾم ﺳوﺧﺗﮫ ﮐﮫ از
طراوت و ﺷﺎداﺑﻰ ﺟواﻧﻰ ﭼﯾزى ﻧﻔﮭﻣﯾدﯾم ،از ﺳرزﻣﯾﻧﻰ ﮐﮫ ﺑﺳﺎط ﺷﻼق زدن ،ﺑﮫ دار ﮐﺷﯾدن ،ﺑﺳﺗن و ﺑردن ﺗﻧﮭﺎ
ﺧﺎطرات ﺳوﺧﺗﮫ از دوران ﺟواﻧﯽ ﻣﺎ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر از اﯾﺎم ﺷﮕﻔﺗن در ذھن ھﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣﯾر
ﺻﺑوری ﺳر ﺷور داد و ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﺧﯾره ﺷد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﻏﻣﯽ ﺑزرﮔﯽ او را ﻣﯾﻔﺷﺎرد و ﻣن روی ﺻﺣﺑت را
ﺑﺟﺎﻧب دﯾﮕری ﮐﺷﺎﻧدم ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ازﯾن ﻣﺎﯾوﺳش ﻧﮑﻧم و دﯾدم ﻧﮕﺎه دزدﯾده اش ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده درد و رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری
اﺳت.
اﮔر ﻣﮕر ﺷد ﺟداﯾﯽ درد ﺳر ﺷد
ﻏم ھﺎی دﻧﯾﺎ ھﻣﮫ از ﺑد ﺑد ﺗر ﺷد
ﮔل ھﺎی ﺑﺎغ آرزوھﺎ ﺑﯽ ﺛﻣر ﺷد
ﮐﺗﺎب ﻋﺷق و ﻋﺎﺷﻘﯽ زﯾر و زﺑر ﺷد. ..
در ﭘﯾش ﭼﺷﻣت ﺳری ﺳﺗﺎره ﺧم ﺷد
ﺑﺎ دﯾدن ﺗو ﻏم زﻣﺎﻧﮫ ﮐم ﺷد
اﻣﺎ ﺟداﯾﯽ آﻣد و ﻧوﺑت ﻏم ﺷد
دﻧﯾﺎ ھﻣﮫ دل ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺷد ،ﺑد رﻗم ﺷد. ..
اﻣﯾرﺟﺎن ﺻﺑوری آھﻧﮕﺳﺎز و آوازﺧوان ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣﺣﺑوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ آھﻧﮓ ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ از ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از آواز ﺧواﻧﺎن ﮐﺷور و ﺑﯾرون از ﻣرزھﺎ آھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺻﺑوری ﺗﺻﻧﯾف ھﺎی اﻏﻠب
آھﻧﮓ ھﺎﯾش را ﻧﯾز ﺧودش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣﭘوز و ﺗﺻﻧﯾف آھﻧﮕﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای دﯾﮕران ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾز از
ﺧود اوﺳت .طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن آﺧر آھﻧﮓ ھﺎی ﮐﮫ اﻣﯾر ﺻﺑوری ﺳﺎﺧﺗﮫ و دﯾﮕران ﺧواﻧده اﻧد ﺑﯽ درﻧﮓ ﮔل ﮐرده و
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷده اﺳت .ازﯾن ﺧوان ﻧﻌﻣت ظﺎھر روﯾﺎ ،ﺷرﯾف ﺳﺎﺣل ،ﺗواب آرش ،ا ﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﺗﻣﻧدی ،ﺣﺑﯾب.. .،
ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده اﻧد ،ﺻﺑوری ﻣﯾﮕوﯾد :ﺷﮑﯾب ھﻣدرد ﺟوان ﺧوش ﺻدا و ﺑﺎ اﺳﺗﻌدادﯾﺳت ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﭼﻧدﯾن ھزار ﺟوان
ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﭘروﺳﮫ ﺳﺗﺎره اﻓﻐﺎن اﺷﺗراک ﻧﻣوده ﺑودﻧد ،اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد .ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﻔﺎرش دوﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب و
ھﻧرﭘرور ،آﻗﺎی ﮐﺎﻣﮕﺎر و ﻋﻼﻗﮫ ﺧودش ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾم ،ﺑﮫ ازﺑﮑﺳﺗﺎن ﻧزد ﻣن آﻣده و ﻣن ﭼﻧد آھﻧﮕﯽ را از ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی
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ﺧود ﺑراﯾش آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗم .اﯾن آھﻧﮕﮭﺎ ﺑﺷﮑل ﺗﺻوﯾری اﺧراً از ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ،ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ
اﺟرای آھﻧﮕﮭﺎی ﻣن ،ﺷﮑﯾب ھﻣدرد واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺳﺗﺎره ﺗﺑدﯾل ﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺷﮭور و ﻣﺣﺑوب ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ﻧﯾز
ازﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی وی اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد .آھﻧﮕﯽ ﺑﻧﺎم ﻋزﯾز دل را ﺑﮫ ظﻔر ﺟﺎوﯾد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺷﮭرت ﺑﺳزاﯾﯽ را ﻧﺻﯾب
ﺷد .ﺻﺑوری ﺑﺎ آھﻧﮕﮭﺎی آرام و ﭘر ﺳوز دارای ﻣﮑﺗب و ﺳﺑﮏ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت.
ھﻧوز در ﭘﺧﺗﮕﯽ ھﺎ ﺧﺎم ﺧﺎﻣﯽ ای دل ای دل
ﺗو ﻣﺛل ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻧﺎﺗﻣﺎﻣﯽ ای دل ای دل
ﯾﮑﯽ از ﻏم ﻣﯾﺗرﺳد ﯾﮑﯽ ﺗرﺳﯽ ﻧدارد
ﯾﮑﯽ ھر ﻟﺣظﮫ ﻋﺎﺷق ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷق ﻧﻣﯾﺷﮫ
ﺑﮕو آﺧر ﺗو ازﯾن ھﺎ ﮐداﻣﯽ ای دل ای دل
ﮔﮭﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﮔﮭﯽ آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﯽ
ﮔﮭﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﮔﮭﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺷﺳﺗﯽ
دل ای دل ﻏﯾر ﮐﻧﺞ ﺳﯾﻧﮫ ی ﻣن
ﻧﺷﺳﺗﯽ ھر ﮐﺟﺎ ﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﯽ
ﺗو ﺑﺎور ﮐن ﺑﺎور ﮐن دل ای دل
ﮐﮫ راز ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣﯾﺷﮫ
دل ای دل ﻣﺎ اﮔرﺑﺎ ھم ﻧﺑﺎﺷﯾم
ﻏم اﯾن زﻧدﮔﯽ آﺳﺎن ﻧﻣﯾﺷﮫ.
اﻣﯾر ﺻﺑوری اﮐﻧون در ازﺑﮑﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد و در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدان ھﻣﮑﺎری ھﻧری دارد .آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت
ھﻧری ﺻﺑوری ﺻﯾﻘل وﯾژه ی ﻣﯾﺑﺧﺷد ،وﻓﺎداری ﺑﯽ ﺧدﺷﮫ ﺑﮫ زادﮔﺎه و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺷورش اﺳت و او ﺑﮫ رﻓﺎﻗت،
ھﻣدﻟﯽ ،ھﻣﯾﺎری ،دوﺳﺗﯽ ،ھﻣرﻧﮕﯽ و ﻣﺣﺑت ﭘﺎﺑﻧد اﺳت.
ﺷﮭﺑﺎز اﯾرج از ﺻﺑوری ﻣﯾﭘرﺳد :در دوران ﮔذار از ﺻﺣرای ﺳوزان ﺗﻐﯾﯾرات ﻓرھﻧﮓ ُﮐش ﺳﺎﻟﮭﺎی دراز ﺑﻌد از
 ١٣٧١ﺧورﺷﯾدی -ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﮐﮫ آﺗش ﻣﻘدس ھﻧری ﺗﺎن را ﭼﻧﯾن زﻧده ﻧﮕﮫ ﺑدارﯾد ،در ﭼﯾﺳت ؟
ﺻﺑوری ﺑﺟواب ﭘرﺳش وی ﻣﯾﮕوﯾد  -ﻏرﺑت ﺗﻠﺧﯽ ﮐﮫ داﻣﻧﮕﯾر ﻣن و ﯾﺎراﻧم ﮔردﯾد ،ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ اﺳﺗﻌدادی ﮐﮫ دارم،
ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺳرود و ﺗراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﻣن ﺧواﺳﺗم ﺑﺎ اﯾن ﺳرودھﺎ دل ﺧود و ھﻣدﻻن ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ ﺑﺑﺧﺷم .ﻓﻘط ھﻣﯾن.
ﻣﻧﯾژه آوازﺧوان دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧواﻧدن آھﻧﮓ ﺷﮭرﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﺷﮭرت و ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﻓراوان رﺳﯾد و ﻧﺎﻣش ﻣرزھﺎی ﮐﺷور ھﺎ را ﺷﮑﺳت .ﻣﻧﯾژه ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺗﺎرۀ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣدرن
ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ آھﻧﮕﮭﺎی ﺻﺑوری را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﺑﺎﻋظﻣت ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﻧﻣوده و ھﻣﯾن ذوق و ﺷﮭرت و
ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗش ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﯾژه ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓت و ﺑرای ﻣردم ھم زﺑﺎن و ھم ﻧژادش ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺧواﻧد .ﺑرﮔزاری
ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ او در ﺷﮭر ھﺎی ﮐﺎﺑل و ﻣزار ﺷرﯾف را ﻣﻌﺗﺑر ﺗرﯾن ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی ﺟﮭﺎن ﮔزارش ﮐردﻧد.
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ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮥ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود -ھر دو ﮐﻧﺳرت ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرﮔزارﺷد .ﻋﻠﯽ رﻏم ﻗﯾﻣت ﻧﺳﺑﺗﺄ ﮔران
ﺗﮑت )ﺣدود  ۴٠داﻟر( ﺗﺎﻻرھﺎ ﭘر از ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﺑود .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣورد از ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ زن ﺑود ،طﯽ ﺑﯾش از
ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺧﯾر در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران از زور و اﻓراطﮕراﯾﯽ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾﻧد ،ﺑرﮔزار
ﮔردﯾد.
ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ،ﮐوﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
ﺟﺎم ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﻔره ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻏر و ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐوچ ﮐرده دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻋﻧدﻟﯾﺑﺎن
ﺑﺎغ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﺧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﻻﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ. ..
ﺳﺎزھﺎ ﺑﺷﮑﺳت و درد ﺷﺎﻋران از ﺣد ﮔذﺷت
ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﺗطﺎری ﺑر ﻣن و ﺗو ﺑد ﮔذﺷت
آﺷﻧﺎ ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﺷد ،ﺗﺎ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗم ﺑﻼ ﺷد
ﮔرﯾﮫ ﮐردم ﻧﺎﻟﮫ ﮐردم ﺣﻠﻘﮫ ﺑر ھر در زدم
ﺳﻧﮓ ﺳﻧﮓ ﮐﻠﺑﮫ وﯾراﻧﮫ را ﺑر ﺳر زدم
آب از آﺑﯽ ﻧﺟﻧﺑﯾد ﺧﻔﺗﮫ در ﺧواﺑﯽ ﻧﺟﻧﺑﯾد
ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ﺧﺷﮑﯾد و درﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ را دم ﮔرﻓت. ..
ﺷﺑﻧم ﺛرﯾﺎ ھﻧرﻣﻧد ﻣﺷﮭور و ﻣﺣﺑوب ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺑﺎ آھﻧﮕﯽ از ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﺻﺑوری ﺷﮭرﺗش دوﭼﻧدان ﺷد.
ﺧﺎﻧم ﺷﺑﻧم ﺛرﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺑوب ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘﺎپ و رﻗص ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﺎﻧو ﺛرﯾﺎ ﺑﻌد از ﺑﺎزﺧواﻧﯽ
آھﻧﮕﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن ﺧواﻧﻧده ﺳﺎل  ٢٠٠۶در ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷد .ﺷﺑﻧم ﺛرﯾﺎ در ﮐﺷورﻣﺎ ﻧﯾز
ﻣﺣﺑوﺑﯾت دارد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از آھﻧﮓھﺎی ﻣﻌروف ،ﯾﺎر ﺳﺑزﯾﻧﮫ ،ﺗﺎ ﺗرا دﯾدم ،از
ﮐداﻣﯾن ﺳﻔر )اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری( ﭘرداﺧﺗﮫاﺳت.
ھﻧوز اول ﻋﺷﻘﮫ
ﺳﻔردﻧﺑﺎﻟﮫ داره
ﺗورا ﻧﺎدﯾده رﻓﺗم
دل از ﻣن ﮔﻠﮫ داره
ﺧدا روزﺷﮫ ﺑﯾﺎره
ﺗراﺑﺑﯾﻧم دوﺑﺎره . ..ﺗراﺑﯾﻧم.. .. .
ﻣﺎھره طﺎھری ھﻧرﻣﻧد ﺧوش آواز و ﻣﻘﺑول ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺳرود )ﻣﯾﻠش( ﮐﮫ ﺷﻌر و ﮐﻣﭘوز آھﻧﮓ از ﺻﺑوری ،را
ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﺷﮭرت ﺑﺎﻻی دﺳت ﯾﺎﻓت و اﯾن آھﻧﮓ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﺗرﻗﯽ را ﺑرای ﺧﺎﻧم ﻣﺎھره ﭘﯾﻣود و از وی ﭼﮭره دوﺳت
داﺷﺗﻧﯽ ﺳﺎﺧت.
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ﺗو اﮔراز دل ﻣﺎ ﺧﺑر ﻧداری ﻣﯾﻠش
ﺗو اﮔر ﺑﺳوی ﻣﺎ ﻧظر ﻧداری ﻣﯾﻠش
ﺗو اﮔر ﻋﺷق ﻣرا ﺑﺳر ﻧداری ﻣﯾﻠش
ﻣن اﮔر ﺑﯽ ﺗو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾﻘرارم ﻣﯾﻠش
ﻣن اﮔر ﺟز ﺗو ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻧدارم ﻣﯾﻠش
ﻣن اﮔر ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺗظﺎرم ﻣﯾﻠش. ..
ﺗو ھوای ﺗو ﺑﻠﻧد اﺳت ﻣﺛل دره ھﺎی ورزاب
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎره روی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﺗﺎب
ﻣﻧم آن ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺎﺷق ﻣﺎﻧده در دام دﻗﺎﯾق
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺣﺑت ﻣﺛل اول ﻣﺛل ﺳﺎﺑق
ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷﯽ ھﻣﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﻧﯽ
ﻣﻘﺻد اﻣروز و ﻓردای ﻣﻧﯽ. ..
ﯾﺎدم آﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔﺗﯽ ﺗو ﺑراﯾم ﺑﮭﺗرﯾﻧﯽ
ﺗو ﺑرای ﺧﺎطر ﻣن اوﻟﯾن و آﺧرﯾﻧﯽ
ھﻣﮫ آن ﮔﭘﮭﺎی زﯾﺑﺎ رﻓﺗﮫ از ﯾﺎد ﺗو اﻣﺎ
ﻣن ﻣﺎﻧدم و اﯾن دل ،دل ﺧﺳﺗﮫ دل ﺗﻧﮭﺎ
ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷﯽ ھﻣﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﻧﯽ
ﻣﻘﺻد اﻣروز و ﻓردای ﻣﻧﯽ
ﻣن اﮔر ﺑﯽ ﺗو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾﻘرام ﻣﯾﻠش
ﻣن اﮔر ﺟز ﺗو ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻧدارم ﻣﯾﻠش
ﻣن اﮔر ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺗظﺎرم ﻣﯾﻠش
ﻣﯾﻠش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ وﻓﺎ ﻧﮑردی
درد دل ﻣﺎ دوا ﻧﮑردی ﻣﯾﻠش
ﻣﯾﻠش ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎس آﺷﻧﺎﯾﯽ
ﮐﺎری ﺗو ﺑﮫ ﻣﯾل ﻣﺎ ﻧﮑردی.
دوﺳت اﯾراﻧﯽ در ﺳﺎﯾت ﭘرﺷﯾن در ﻣورد آھﻧﮓ ﺳرزﻣﯾن ﻣن ﮐﮫ ﺷﻌر و آھﻧﮓ از ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﺻﺑوری و داوود
ﺳرﺧوش ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﮔﯾرا و دﻟﻧوازش ﺧواﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﺑﮭﺎ را ﺗﺳﺧﯾرﻧﻣود ،ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
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»ﺳرزﻣﯾن زادﮔﺎه و آﺷﯾﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑو ،رﻧﮓ ،ﻧور ،آﯾﯾن و ﻓرھﻧﮓ آن ﺑﮫ ﻣردﻣش ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و
ھوﯾت داده و در آﻧﮭﺎ رﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎﻧﮓ زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ ھر ﻛﮫ آن را ﺑﺷﻧود ،ﺑﮫ روﯾﺎ ھﺎی ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔردد.
آری دوﺳت ﮔراﻣﯽ ،ﺳرزﻣﯾن ﻣﮭر ﻣﺎدرﯾﺳت ﻛﮫ ھر ﭼﻘدر ﻛﮫ از آن دور ﺑﺎﺷﯽ ﻧﯾز ھرﮔز از دل ﺑرون ﻧﻣﯽ رود.
ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ ﺗراﻧﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ از »درﯾﺎ دادور« ﺧواﻧﻧده و ھﻧرﻣﻧد ارﺟﻣﻧد اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳرزﻣﯾن ﻣن« ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ ﺷﯾرﯾن
ﭘﺎرﺳﯽ دری ﺷﻧﯾدم ﻛﮫ ﺑراﯾم ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و دﻟﻧﺷﯾن ﺑود .اﻓزون ﺑر ھﻧر ﺧواﻧﻧدﮔﯽ درﯾﺎ ﻛﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ آن ﺑرزﺑﺎن ﻧﻣﯽ
ﮔﻧﺟد ،ﭘژواك ﻧوای ﺳرزﻣﯾن ﻣن ،روان ﻣرا ﻛﮫ در ژاﭘن )ﺟﺎﭘﺎن( زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻧم را ھﻣراه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و زادﮔﺎه ﺧود اﯾران ﺑرد .وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم ﻛﮫ ﭼرا ﭘس از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺗراﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ ،اﻧدوھﯽ ژرف ﻣرا ﻓرا
ﮔرﻓت .ﭼﯾزی ﻧﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ در درون ﻗﻠﺑم ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳرزﻣﯾن ﭘر اﻣﯾد و ﭘرﺗوان ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷت.
ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ﻛوﺗﺎھﯽ ﻓﮭﻣﯾدم ﻛﮫ اﯾن ﺗراﻧﮫ را »اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری« ﺗراﻧﮫ ﺳرای اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﯾﮭن ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺳروده ﻛﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺟﻧﮓ و رﻧﺞ و ﻓﻐﺎن اﺳت.
ﻣﻠودی ،رﯾﺗم و ﻧﺎم زﯾﺑﺎی ﺗراﻧﮫ »ﺳرزﻣﯾن ﻣن« ﻣرا ﺑﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑرد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻗﻠم ﻧﺎﺗوان ﺧود ﺳروده آن را ﻧوﺳﺎزی
ﻛرده و آن را ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺧود اﯾران ﻛﮭن و ﭘر اﻓﺗﺧﺎر ھﻣﺳﺎز ﻛﻧم .ﭘس از ﭼﻧدی اﻧدﯾﺷﮫ ،ﺳروده ﻧوﯾﯽ را
درﺳت ﻛردم و آن را ﺑرای ﺧواﻧدن ﺑﮫ دﺳت ھﻣﺳر ژاﭘﻧﯽ )ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ( ﺧود دادم ﻛﮫ اﻓزون ﺑر ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و
ھﻧر اﯾراﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻓن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧﯾز ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت«.
ﺑﯽ آﺷﯾﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗم

ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗم

ﺑﯾﺗو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻏم
ﻋﺷق ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣن

ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗم
از ﺗو ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣن

ﺑﯽ ﺗو ﻧﻣﮏ ﻧدارد

ﺷﻌر و ﺗراﻧﮫ ﻣن

ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﺧﺳﺗﮫ ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻔﺎﯾﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﺑﯽ ﺳرود و ﺑﯽ ﺻداﯾﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
درد ﻣﻧد و ﺑﯽ دواﯾﯽ

ﺳرزﻣﯾن ﻣن

ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﮐﯽ ﻏم ﺗو را ﺳروده؟ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﮐﯽ ره ﺗو را ﮔﺷوده؟ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗو وﻓﺎ ﻧﻣوده؟ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﻣﺎه و ﺳﺗﺎره ﻣن

راه دوﺑﺎره ﻣن
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در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﯾﺷﮫ

ﺑﯽ ﺗو ﮔزاره ﻣن

ﮔﻧﺞ ﺗو را رﺑودﻧد

از ﺑﮭر ﻋﺷرت ﺧود

ﻗﻠب ﺗو را ﺷﮑﺳﺗﮫ

ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺧود

ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﻣﺛل ﭼﺷم اﯾن ﺳﺗﺎره ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﻣﺛل دﺷت ﭘرﻏﺑﺎره

ﺳرزﻣﯾن ﻣن

ﻣﺛل ﻗﻠب داﻏداره

ﺳرزﻣﯾن ﻣن.

اﻣﯾرﺻﺑوری طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧﺳرﺗﮭﺎ و ﻧﺷﺳﺗﮭﺎی ھﻧری در ﺣﯾرﺗﺎن ،ﻣزار ﺷرﯾف و ﺷﺑرﻏﺎن داﺷت ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﺧﺎطره ﺑراﻧﮕﯾز و ﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺷده اﻧد .ﺑدون ﮔزاﻓﮫ ﮔوﯾﯽ ﺻﺑوری ﻣﺣﺻول ﺗﺣول اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺑور از دﻧﯾﺎی ﻛﮭﻧﮫ ،ﺑﮫ
ﻓﺿﺎی ﺟدﯾد اﺳت و اﯾن ﺗﺣول را ﺑﮭﺗر از ھرﻛس دﯾﮕری در آﺛﺎرش ،ﻧﻘش داده و ﺗﻣﺛﯾل ﻛرده اﺳت .از ﺟﺎﻧﺑﯽ ھم
ﻣﺗﺎﻧت ﺷﺧﺻﯽ او ،ﺑر ﻋروج ھﻧری اش ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺑوده اﺳت ،او در ﭘﯽ ﺷﮭرت ﮔذر او ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﺑﮫ ﻧرخ روز
ﻧﯾﺳت.
ﺗو از ﺷﮭر ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ رﺳﯾدی
ﺗو ﭼون ﺑوی ﮔﻧدم ﻧﺷﺎط آﻓرﯾدی
ﺗو در ﺻﻔﺣﮫ ﻏﺻﮫ ھﺎ ﺧط ﮐﺷﯾدی
ﺗرا ﻣﯾﭘرﺳﺗم ﺗرا ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺗرا ﻣﯾﭘرﺳﺗم ﺗرا ﺑﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﺗرا ﻣﯾﭘرﺳﺗم ﺗرا ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
ﺗوﯾﯽ ﺧواھش ﻣن ﺗوﯾﯽ ﺣﺎﺟت ﻣن
ﺗوﯾﯽ ﻣﺛل ﺧواب و ﻧﻔس ﻋﺎدت ﻣن
ﺗو در زﺧم دل ھﺎی ﻣﺎ ﻣرﺣم اﺳﺗﯽ
ﺗو ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﯾن ﺧﺳﺗﮫ را ھﻣدم اﺳﺗﯽ
ﺗو ﻋطری ﻟطﯾف ﮔل ﻣرﯾم اﺳﺗﯽ
ﺗو ﻣﺛل ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ دل ھﺎ ﻧﺷﺳﺗﯽ
ﺗو در ﭘﯾﮑر ﺷﻌر ﻓردا ﻧﺷﺳﺗﯽ
ﺗو ﺑر دﯾده و دل ﭼﮫ زﯾﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗﯽ.
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آھﻧﮕﮭﺎی ﺻﺑوری ﮐﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺷد:
 در ﭼﻣن ﻣﯾﮭن ﺧﺎری ﻧﻣﺎﻧده زﻧدﮔﯽ ھﻣﯾن اﺳت ﺷب ﯾﻠدا .ﮐوه ﺑﮫ ﮐوه ﻧﻣﯽ رﺳد ،آدم ﺑﮫ آدم ﻣﯽ رﺳد ھﻣﺎن وﻗﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﮭر ،ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ ﺑود ﺑرای دﻟﺑر ﻣﯾﮭن ﺑﺧواﻧم  /ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧوﺷﮫ و ﺧرﻣن ﺑﺧواﻧم ﺷﮭر ﺧﺎﻟﯽ دﻟم ﭼون ﻣوج ﻣﯽ ﻟرزد ،ﭼﮫ ﻣوﺟﯽ ﻣوج ﭘر ﺣﺳرت ﺑﮕو ﺑﺎ ﻣن ﺑﮕو ﯾﺎر ﻣﺳﺎﻓر آﺳﺗﯾن ﮐﮭﻧﮫ داﺷﺗﯾم از ﻣﺎ ﮔذﺷﺗﯽ ﺑرو ﮐﮫ دﻟﺗﻧﮕم آھﻧﮓ "ﻣن و ﺗو" ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی ﺻﺑوری. -ﻋﺳل ﻋﺳل ﺷد.
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