
(  

  یقیموس و جاودانه شعر
  

  

 و مالیمت و تنافر نظر از، ھا  آن از چگونگى نغمھ

 . شود تا معلوم شود کھ لحن را چگونھ باید تألیف کرد

یکى علم : علم است وداند کھ شامل د  علم شناسایى الحان مى

 افالطون در. موسیقى وجود دارد بندى در

جھش بھ  و، بال بھ تفکر موسیقى یک ناموس اخالقى است کھ روح و جھانیان و

و  یعقالن یزندگ یانجیواقع م در یقیموس

د یخواھ من گوش دھد آنوقت در یھا ید بھ سمفون

اما  ابد ویت را درمیمعرفت کھ بشر یاال

)یصبور(رجان یام

جاودانه شعر و یاد ماندنیچهره ب
  )صباح(استاد : سندهینو

 . خانھ خالی، کوچھ خالی، جاده خالی

 . ساغر و پیمانھ خالی، سفره خالی

 عندلیبان آشنایان، دستھ

  . النھ خالی، شاخھ خالی، باغچھ خالی

آن از چگونگى نغمھ موسیقى علمى است ریاضى کھ در :گوید

شود تا معلوم شود کھ لحن را چگونھ باید تألیف کرد  ھا بحث مى  ھاى بین نغمھ

علم شناسایى الحان مى العلوم موسیقى را احصاء ابونصر فارابى در

بندى در  این تقسیم امروز نیز. موسیقى عملى و دیگرى علم موسیقى نظری

موسیقى یک ناموس اخالقى است کھ روح و جھانیان و: گوید  تعریف موسیقى مى

   .بخشد  و حیات بھ ھمھ مى، ربایش بھ غم و شادی

موس ی  علم و فلسفھ ھر تر از  موسیقى مظھرى است عالى

د بھ سمفونییبگو بھ او. دیبا گوتھ درباره من صحبت کن

االو یایاست بھ دن یگذرگاھ یقیم موسیدھد کھ بگویافت بھ من حق م

  . درکش عاجز است

چهره ب

جاده خالی، خالی شھر

سفره خالی، خالی جام

دستھ دستھ، کرده کوچ

باغچھ خالی، باغ خالی

گوید  سینا مى  ابوعلى
ھاى بین نغمھ  چگونگى زمان

ابونصر فارابى در 

موسیقى عملى و دیگرى علم موسیقى نظری

تعریف موسیقى مى

ربایش بھ غم و شادی و، تصور

موسیقى مظھرى است عالى :بتھوون

با گوتھ درباره من صحبت کن. ماست یاحساس

افت بھ من حق می

درکش عاجز است ت ازیبشر
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تنھا  اگر. ھمھ طبیعت را شامل میشود، موسیقی بھ خودی خود پردانھ ترین ھنرھای زیبا بوده :یکالویچ سروفن

  . ارزش آن کاستھ خواھد شد از، ھنرش بنامیم

ھاى آدمى و مبین حاالت  اندیشھ احساسات و موسیقى تراوش، موسیقی ھنربیان احساسات بھ وسیلھ ی صداھاست

 انسان را آیند باشد و  خوش شود کھ شنیدنی و گفتھ می صدایی نوا و بھ ھر موسیقى یا ترانھ. باشد  درونى وى مى

  . روزانھ باشد  خستگى پذیر  تواند پایان  جذاب مى شنیدن یک آھنگ آرام بخش و. دچار تحول کند

ھم ی، اریھم، شھامت، مردانگی، ھمت بلند، اندیشی آزاد، ستیموسیقی ھنرکھ خوانده بودم ، گفتیم یصبور

  . نشیند  دل می ی است کھ الجرم بر دل برآمده طنین از یقیو موس یشیاند

، ک قومیمربوط بھ  یمخاطبان و. ھنرمند تواناست ی شناختھ شده و  چھره، برای دوستداران ھنرش یصبور ریام

 ھنر در یرینذ یب یھا ییتوانا از بھ سبک خاص و یشاعر و شعر زیرا وی عالوه بر. زبان نیستند ت ویمل

  . کند بھ سکوت وادار د وینماش یمجذوب صدا را  شنونده تواند ھر  می است و وه خودش برخوداریموسیقی بھ ش

ند اقداماتی این رو نیازم از شنونده طرف است و مآ بایست کھ مستقیموسیقی طبیعی ترین ھنر، است معتقد یو

 ت ویقابل قبول موثر ینیبا نقش آفر مردم پسندانھ اش را بیابد و گاه ثابت ویآگاھانھ است تا بتواند جا و یعلم

 ین ویدلنش یصدا و یقیتم موسیغرق ر م ویدھیگوش م را یصبور یکھ آھنگھایموقع. اندیعظمت خود را بنما

  . دشویشنونده برداشت م ده ونن خوانیفاصلھ ب م ویشو یم

 شد سحر یبخوا من چشم گلی در

 غزل شد قصھ شد ذوق ھنر شد

 آخر کھ ای دنیا افسوس مگر

  . شد نظر شد زھر جلوئی اسیر

قت یحق: چون یمجالت د ویجرا، بود کھ روزنامھ ھا نین ھنرمندایدستچ از یصبور ریام یدیدھھ شصت خورش در

 از زنان، سباوون، انایآر، ھفتھ نامھ کابل، نگاه، رھن، درفش جوانان، جوانان امروز، امیپ، سیان، انقالب ثور

ھمھ  نمود و یھ جوانان ھنردوست سپریترب م ویتعل در پربارش را عمر یصبور. نوشتندیش میھنر یکارکردھا

  . کردند یاحترام م بھ موصوف حرمت و یقیموس دست اندرکاران ھنر

 است کھ از یھنرمند جانانھ  ت مھربان ویشخص یصبور: دیگوین وطن میآوازخوان غربت نش ید گلستانیحم -

 در یادیز یھا یاریشخصآ من ھم. داندیش میرسالت خو از یبخش وه راین شیا برد ویگران لذت میکمک بھ د

بھره  سودمند او یمشوره ھا رھنمود و شھ ازیھم ا داشتھ ام ویدر آنطرف آمو و شمال کشور در بعدھا کابل و

  . برده ام

شان یا یمنم کھ افتخار دوست اما) شناسد یم یصبور را یصبور( - دیگویآھنگش م کھ در یرطو ھمان یصبور

  . خوش قلب است متواضع و، برده بار، آرامی، میت صمیاندازه شخص یب یکھ و شناسم یدارم م را

 شھر کھنھ بود، ھمان وقتھا کھ شھر
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  خانھ کاھگلی بود، خطر  جاده بی

  ھ بودقص لطف و از ھمان شبھا پر

  . . .نقل و صندلی بود، قصھ ساده بود

  

  کشیده دلھا پر ز، محبت اندک اندک

  ثریا سر کشیده، زمین تا جدایی از

  گذشتھ زنده ھستم ، بھ یاد خاطرات

  . .. کھ من رونده ھستم، را ببینم بیا تو

  

  بھ آبی تر نگشتھ، ھنوز لبھای تشنھ

  دوباره بر نگشتھ، ھای عاشق مسافر

  کھ گل شبنم بگیرد ، ینھ سایبان سرد

 . کھ آدم دم بگیرد،  نھ آن آغوش گرمی

 ھنرمند محبوب و، دوست خوب یصبور: گفتیم، محبوب مطرح و یچھره ھا از گرید یکی ظ وصالیحف -

شھرک جوانان  کھ دریزمان، بوده ام ھم روزگار و ھمکار یو با یدراز یمن سالھا ت مطلوب است ویشخص

تالش فراوان  ت ویخالق با سازمان جوانان و یمعنو و یغانھ مادیدر یت بیحما بھ گل سرخ را یقیگروپ موس

 از یکی د ویبھ اوج شھرت رس نکھ ارکستریا تا نداشت و قرار لحظھ آرام و یصبور، میجاد کردیا یصبور

آھنگ  یصبور ریکھ امیزمان. شد برخوردار یل باالیوسا امکانات و از د ویگرد کشور بنام در یقیموس یگروپھا

تمام  یون ملیزیق تلویطر آن از یلمبرداریثپت ف و داد د رستگاریبھ فر ساخت و را) انھ؟ی یدانیدارم میدوستت م(

ن مدت نھ یا یط شد و برابر کردم شھرت آھنگ دو یکھ من دوباره خوان یوقت غوغا بپا کرد و، دیرس بھ نشر و

  . کشاندیش میبسو را یشتریندگان بیشنو رد ویگیتازه مجان  روز ن سرود کاستھ نشده بلکھ ھریا ییرایگ از تنھا

 ھا بعد و. دارد را عالقمندان خود ھنوز تا د ویمجدد گرد یخوان یکاپ یکیتاج و یلھ ھنرمندان افغانین آھنگ وسیا

جملھ  از شد و کدام نقل زبانھا آورد کھ ھر بوجود را یادیز یماندگار یآھنگھا یصبور، گروپ گل سرخ در

 : آھنگ

  گرفتھ  سنگر یسرحد یقوا(

  )گرفتھ  دشمنان خنجر یبرو 

  . شد یده میشن یزبان ھر از و جا ھر در

ست ینگاه ز چھ از ارتباط تنگاتنگ دارد و یجان صبور ریکھ با ام پرکار خوان جوان و آواز ایرو ظاھر -

 یکش کوچ با) ایرو(ظاھراکنون  ستھ اند ویز کجایتاشکند  در دو ھر یمدتھا زین و یھنر نظر چھ از و یطیمح

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


پلومات یتاشکند د کھ من دریزمان: دیگویم یمورد صبور در وده ین گردیکانادا مسکن گز یبھ تورنتو یاجبار

مرد  را یمن صبور، وقعآ م ویداشت یھنر یھم روابط فراوان با نمود ویم یزندگ آنجا زین زیعز یصبور بودم و

کھ  یوقت ھر شود و یدل زده نم رفاقت خستھ و و یھمکاری، دوست، کار از یچ زمانیافتم کھ ھی یبزرگ

 کردن و کار من شاھد بودم کھ بھ چھ اندازه از بود و حاضر آماده و، میببن را ید کھ ویگردیضرورت احساس م

 کمپوز، شعر از امدند تایم یف نزد ویشر مزار کابل و کھ از یخوانان آواز برد ویگران لذت میکمک نمودن بھ د

 را یکس ھر کرد ویدانست درنگ نمیش میخو یفھ انسانیکھ وظ ن کاریدر یلحظھ  یصبور، ھره ببرندھنرش ب و

  . دادیم قرار یشفقت ھنر بھ اندازه استعدادش مورد لطف و

مردم دوست ، وطندوست، وفور، خوش قلب، خوش تکلم، است یرا انسانیدارم ز یادیاحترام ز یمن بھ صبور

. اند یدوست داشتن و زیش عزیبرا اش ھنوز یاران قبلی دوستان و کند و یعمل م بھ قول قرارش و ق نوازیرف و

  . برد یاحترام نام م با حرمت و دارد ویسخت پاس م اعتقادات گذشتھ اش را روزش ویھمرزمان د اران وی

ھ ھم تاجکستان و، ازبکستان یکشورھا در ت ارزنده است ویک شخصی ک انسان فوق العاده وی ینگاه ھنر از

 حقم روا کھ در یسخاوت ھا. دارندیزش میھمھ عز بوده و برخوردار یھنر ینام بلند شھرت و انھ ازیم ییایآس

 م اجازه داده تایبرا ش رایبزرگوارانھ آھنگھا، دوم ش استفاده نموده ام ویھا کمپوز و اشعار نکھ ازیا یک، یداشتھ

  . میان نمایپا یسپاس ب یو دارد کھ از ینجا جایا م ویام نما یره توشھ ھنر م وینما یبازخوان

: گفتیم یقیدرباره موس یو م ویداشت یصحبت، ان کابلیمنزلش واقع مکرور در یبا صبور یبار) سندهینو( من -

. قلبھا می شیند الجرم بر زد ویخیبرم یقلب موسیقی از و وجود ندارد زینآ موسیقی نیق، یندارد آنجا کھ قلب وجود

 کمک و برم کھ دریلذت م یقیموس از شتریب یزمان. شنومیم را ده ھایناشن ابم ویم ھا را گم شده یقیموس من در

  . مینما یاریھم د را کمک ویجد ینسلھای، قیموس آھنگ و، فیتصن در یاریھم

ن اکنون یھم. پرورش داد ت ویترب را یفراوان یسخاوتمندانھ جوانان غانھ ویدر یدھھ شصت ب ین بود کھ طیچن

درنگ بھ  یب سازد ویکھ م را یآھنگ ھر یو برند ویبھره م یسخاوت صبور و یاریھم جوانان از زا یلیخ زین

 از وزن باال و ازکھ است  یراحساس صبوبا  و یادماندنیبھای  اجرا و ن آھنگھایھم. کند یقول معروف گل م

  : است یھنر یمجالس قند محافل و نقل مجلس و گذشت سالھا ھنوز با ھمتا بھره دارند و یت بیفیک

  ، )ساغر و پیمانھ خالی، سفره خالی، جام خالی - یخانھ خالی، کوچھ خالی، جاده خالی، خال شھر(

  ، )ذره ذره ذره می شم - ھوش پرک میشم اکو پک می شم - آید   کھ یادم می  ھای تو وقتی  خنده(

ای  بخیر  یاد تو - چشمھ گریھ کردییادم نمیره لحظھ وداع چشمھ  - نگردی ما رفتھ رفتھ بر کنار خدا نکند از(

  ، )ای ھمیشھ نو تو دراز عمر – غزل شنو

  ، )من گلھ دارد  از  دل -ترا نادیده رفتم  -سفر دنبالھ دارد  -ھنوز اول عشق است (

  ؛ )یدل من یکجا گذشت از من و از – یما گذشت ستین کھنھ داشتیم ازآ(

   )کم بود اگر بسیار صبری بود اگر قناعت بود و - غم بود از روزھا پر شبھا شب یلدا اگر اگر(
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. ستدایھو ومشھود  اشعارش و ھا سرود در اعتقاداین  وبرجاست  پا مردمش سخت پابند و بھ وطن و یصبور

گام  شتحول بنیادینبھ  و ییگرا نوی، آور با نوباید ا است یتالش پو ا ویزبان گوکھ موسیقی دارد عقیده  او

 . میبردار

 نی می رسد غم بر سرغم می رسدتا جوا

 ھم می رسد عاشقی ھمیشھ با درد و رنج و

 بھ یکی صبر زیاد بھ دیگری کم می رسد

   ره دور از یمسافر، سنگ صبور یا مگر

 دم بھ آدم می رسدآکوه بھ کوه نمی رسد 

 گلشاخھ ھا می شکند، غنچھ ھا گل می کند

 دل و دلخانھ ی ما جدا جدا می شکند

 ما روی ھوا می شکند بال مرِغ بخت ِ

 تا شب از خستگی قافلھ آگاه می شود

 مھربانی غزل ما مصرف راه میشود

 می شود کاه، خرمِن خاطره ھا بھ زیر پا

 صبرما سر می رود بانگ اسیری می رسد

 فصل پیری می رسد بھانھ گیری می رسد

  . پای نا گزیری می رسد نا صبوری پا بھ

تور و ینھ تنھا ھنرمند موفق بلكھ كمپوز یصبور. رو آورده است یوازخوانبھ ھنرآ ینوجواناز یرجان صبوریام

 اندک ھنرمندانی است کھ آھنگھای مست و از ادرسکن ھرات زاده شده و صبوری در. است زیبلند مرتبھ ن شاعر

صبوری  ریام. نموده است موسیقی ماندگار ھنر در را او، نشینازن اشعار ن ویدلنش یتصنیف ھا، نیغم

 جاآن بنا نھاد کھ در را گل سرخارکستر ، یدیخورش ١٣۶٠سال  در بلند مرتبھ کشور خوان پرآوازه و شاعرآواز

، شریف ساحل، متین کبیر، محمود کامن، عبداالحد سحر، حفیظ وصال، ھنرمندانی چون وجیھھ و فرید رستگار

 برخوردار یادیت زیمحبوب رت وشھ گل سرخ از یقیگروپ موس نمود و یاریھم یقیموس در را. . .  یریم امینع

  . دیگرد

سال  صبوری در. دیآفر غوغا گرید بار "زندگی ھمین است"آلبوم عرضھ  با یالدیم ٢٠٠۵ سال در صبوری

 صبوری پس از. الیاس و اجمل و یک دختر دارد، ھای سینا  بھ نام سھ پسر ازدواج نموده وی، دیخورش ١٣۵۵

 . است ھایی بھ افغانستان داشتھسفر، کشور خارج از سال زندگی در ستیب

پنجاه پارچھ  ک صد وی از شتریب. کرده ام خوانی آغاز آواز ھنربھ قبل حدود چھل سال  از: دیگویصبوری م

بھ صورت . باشد یونی میزیست و پنج پارچھ آن تلویون کشور ثبت نموده ام کھ حدود بیزیو تلویآھنگ در راد
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 در یدیخورش ١٣۵٠سال  در و بود رییھ ن آھنگم دختریاول. ختھ امشش صد پارچھ آھنگ سا از شتریب عیمجمو

  . وال شدیستیزه فیبرنده جا، کابل راه اندازی شده بود در وال ملی کھ بھ مناسبت استرداد استقالل کشوریستیف

 اگر روزھا پر از غم بود      اگر شبھا شب یلدا

 اگر بسیار اگر کم بود   قناعت بود وصبری بود

 برایم مثل عالم بود     ھمو کابل ھمو شبھا

 دلم جمع بود، دلم جمع بود    تو بودی در کنار من

 کسی دنبال کارش بود   کسی در فکر یارش بود

 شکاری را شکارش بود   خماری را خمارش بود

 بھ بام خانھ َنی میزد     کسی مستانھ َمی میزد

 نھ می ترسید نھ َری میزد       کسی از بابت دنیا

 سوی باغ باال میرفتیم   ھ دانھ باران می باریددان

 درکنار دریا می رفتیم    گاھی با تماشای مھتاب

 بھ جام تشنھ آبی بود   بھ چشم خستھ خوابی بود

 حریفی با حسابی بود    بھ شھر عشق و عیاری

 زاللی آب را دزدید     جدایی خواب را دزدید

 . یدکسی مھتاب را دزد     از آن شبھای مھتابی

 معاصر یھامصائب انسان  ممثل ش وسرزمین مردم یھارنج دردھا و کننده بازگوكھ  دیسرا یم شعری یصبور

  . است

 آھنگ ران یا ساغر و پیمانھ خالی، سفره خالی، جام خالی. . .  خانھ خالھ، كوچھ خالی، جاده خالی، شھر خالی

دھھا خواننده ی ، و بعدھا سرود ٢٠٠۵سال  در صبوری راآھنگ  و شعر باربرای نخستین  و مبارھا شنیده ای

  . بازخوانی کردند و شین را تکرارنپارسی زبان این آھنگ دل

 و یوطن یب، جنگ، شیآھنگھا شھ دریھم کھاست  کشورمحبوب  و یآوازخوانان دوست داشتن از یكی یصبور

 تو و، چدیپ یمھم  الماس دور نینگكھ خود ھمچون  یبا كلمات را گرم او یصدا یوقت. زندیغربت حرف اول رام

، ساده خود كلمات صاف و اشعار ھا و فیتصن در او. بردین میریش خاطرات تلخ و ا ویشنونده اش را بھ رو

گذشت ، دھدیرونق م ن ارزشھا رنگ ویآنچھ بھ ھمِھ ا. دیسرا ینش میبھ زبان مردم سرزم جمالت عام فھم و

وارد  یخدشھ ن یکوچکتر مان اویا عشق و در د ویرام نما ار نتوانستھ روح سرکش او گسست حوادث زمان و

  . کند

تم آھنگھا یکھ ر یکنیاحساس م تو د ویسرا یکھ دردمندانھ میزمان، درد است غم و تگریحکا یصبور یآھنگھا

درد  و یتلخ بار با كولھ  ن نوشتند كھ آواره ویرا چن ریمتاسفم تقد: دیگویم بتو کشد ویاد میوسانھ فریما درد دارد و
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 و یھمدرد و یلطفی، شفقتی، چشمانشان ذره ترحم کھ دریآناناست  مقدور ییگو و یاریدبھ  یارید دوش از بر

لب  بر یلبخند تلخ م ویشیاند یبغم غربت  بر یلحظھ  و کاشانھ ات رانده اند خانھ و از وزند   یسوسو نم یاریھم

  . میت بگویبربر وحشت و از م ویآور

تواند   ھیچ پوششی نمی: نویسد  ھای خود می  کتاب آغوش در، آمریکای جنوبی ی نامدار  نویسنده، گالیانو ادواردو

رنج و شوربختی ، گذرانید سر ھایی کھ از نامردمی، کھ انسان آواره دیده ھای  شکنجھ. بپوشاند ی خاطره را  زبالھ

  . دآمپول درمان شو و دربدری در کشورھای مختلف چیزی نیست کھ با چند قرص و

 در یگرین دیسرزم و ارید در یسروده است و یدور غربت و از ده ویکش ادیدرد فر از شتریب یصبور یآر

 ینگاھ از و وارید و در از و ندیب ینم مھربانانھ بتو ینگاھ با، ک نفری یکھ حت ییجا، جان گداز ن ویغربت سنگ

 ین فرداھاآصبح تا  یپا بھ پا غربت بھ دوش و از یبا كولھ بار یو. باردیم ینامھربان و یگانگیفقط ب، آدمھا

غ یچشجاعانھ  دردمندانھ و و م نمودیتنظ یآھنگھا، سرود اشعار، گریتا مردم د گرید شھر یتا دروازه  گرید

اد یغربت فر و یدرد دور مھاجرت و از ده است ویھجرت و مسافرت د، ھموطنانش ریھم مثل سا یصبور. دیکش

  : ستغمنامھ سروده ا و داده سر

  خانھ خالی، کوچھ خالی، جاده خالی، شھر خالی

  ساغر و پیمانھ خالی، سفره خالی، جام خالی

  کوچ کرده دستھ دستھ آشنایان عندلیبان

 النھ خالی، شاخھ خالی، باغچھ خالی، باغ خالی

  ترسد  از یار می دنیا کھ یار وای از

  ترسد  گلزار می ھای تشنھ از  غنچھ

  ترسد  یآوازه دیدار م عاشق از

  ترسد  تار می پنجھ خنیاگران از

  ترسد  شھسوار از جاده ھموار می

  ترسد  این طبیب از دیدن بیمار می

  حد گذشت سازھا بشکست و درد شاعران از

  بد گذشت من و تو ھای انتظاری بر  سال

  تا بلی گفتم بال شد، آشنا شد آشنا نا

  زدم در ھر گریھ کردم نالھ کردم حلقھ بر

  سر زدم بر بھ ویرانھ راسنگ سنگ کل

  آب از آبی نجنبید خفتھ در خوابی نجنبید

  خستگی را دم گرفت دریا ھا خشکید و  چشمھ
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  آسمان افسانھ ما را بھ دست کم گرفت

  عشق آغوشی ندارد، ھا جوشی ندارد  جام

  کس گوشی ندارد  ھایم ھیچ بر من و بر نالھ

  ناز آید ازتا دلبران ن آ باز کاروان رفتھ باز آید آ تا باز

  آید تا گل افشانان نگاری دل نواز آید ساز آھنگ و تا مطرب و آ باز

  اندازیم رحافظ س در تا بر آ باز

  . ساغر اندازیم می در گل بیفشانیم و

 . رساندیبگوش مردمش م ناگفتھ را یفانھ حرفھایاست کھ ظر یآھنگ ساز وازخوان وآ، شاعر یصبور

بھ  یداریپا، درد مردمش، وفا بھ زادگاھش، بخشدیدرخشش م ش ویجال و رماندگا را جاودانھ و یصبور آنچھ ھنر

ن است كھ یا دری، صبور یآھنگھا  یھا یژه گیو از یكی. آرمانش است صداقت بھ راه و وشھ اش یاند و تفکر

، رنجھا، وجود ھمھ دردھا با اما. وجود دارد شیرسا یو صــدا یھنر یکارھا درق یاندوه رقق و یغم عم

 محکم و را یاست کھ و دین امیھم زند ویشھ اش موج میاند و تفکر در یبزرگ یدیام، ھایھ روزیس بتھا ویمص

ده یقوت بخش ھنرش را، رنج درد و از پر یگ  زند. ھ نموده استیھد بھ او را ادیقدرت فر نگھداشتھ است و استوار

موج  ینیخوشب د ویام یصبور یآھنگھا صدا و و یقیموس ن است کھ دریچن د داد وینو را ییبایشک حوصلھ و و

ھمراه با  او. گذشتانده است سر دھھ از ن چندیاطول  است كھ كشورما در یزادِه حوادث بزرگی، صبور. زندیم

  . ن كورِه داغ پختھ شده استیدر، ھنرش

  شھر کھنھ بود ، ھمو وقتھا کھ شھر

 جاده بی خطر خانھ کاھگلی بود

  از لطف و قصھ بود  ھمو شب ھا پر

 قصھ ساده بود نقل و صندلی بود

  عشق پختھ داشتیم، ی خامدر ھمان خانھ ھا

 بروی عشق خود پاه نمی گذاشتیم 

  اندک زدلھا پر کشیده، محبت اندک

 جدایی از زمین تا ثریا سر کشیده 

  بیاد خاطراتی گذشتھ زنده ھستم 

 بیا ترا ببینم کھ من رونده ھستم

  ی تر نگشتھھنوز لب ھای تشنھ بھ آب

 مسافرھای عاشق دوباره بر نگشتھ 

  کھ گل شبنم بگیرید، بھ سایبان سردی
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  . نھ آن آغوش گرمی کھ آدم دم بگیرید 

ً توجھ كنیعم  ن ھمھ شھامت ویا یپھلو اما در. م شدیآگاه خواھ شتریب او یھنر و یت فرھنگیشخص از، میقا

گفتھ  یبھ صبور یمن بار. فشاردیم روحش را یفراوان یغصھ  غم و، کھ قبآل اشارات داشتم شجاعت ھمچنان

  : بودم

 ش ویروزى بدون تشو د صبحى ویم بھ امیکرده ا فرار ییگرا ادیبن جھنم تفنگ و م کھ ازیھستانى یفرار ما از

محبت  و یى کھ گل ھستیآنجا از، ى نداشتیدوست داشتن جا م کھ عشق ویى آمدیآنجا از ما، زندگى بدون دغدغھ

بدن  بر، رزد نھ برتن ستمگیم کھ شالق میآمد آنجا از ما. ستیاد رسى نیچکس را فریمال شده و ھ ھا لگد ر پایز

 م سوختھ کھ ازیما نسلى ھست. ھن دوستانیم شاعران و، سندگانینو، ھنرمندان یعنیجامعھ  ن قشریمظلوم تر

بردن تنھا  بستن و، ندیکش بھ دار، نى کھ بساط شالق زدنیسرزم از، میدیزى نفھمیشادابى جوانى چ طراوت و

 ریام. ذھن ھا باقى مانده است ن درم شگفتایا از رین تصاویتنھا ا ما است و یدوران جوان خاطرات سوختھ از

 صحبت را یمن رو فشارد ویم را او یبزرگ یمتوجھ شدم کھ غم ره شد ویبھ نقطھ خ داد و شور سر یصبور

 یاریبس یرنجھا کننده درد و گوه اش بازدیدم نگاه دزدید وسش نکنم وین مایاز شتریب کشاندم تا یگریبجانب د

  . است

  مگر شد جدایی درد سر شد اگر

  تر شد بد بد از غم ھای دنیا ھمھ

  گل ھای باغ آرزوھا بی ثمر شد

  . . .شد زبر و عاشقی زیر کتاب عشق و

  پیش چشمت سری ستاره خم شد در

  زمانھ کم شد با دیدن تو غم

  نوبت غم شد اما جدایی آمد و

  . . .بد رقم شد، ھمھ دل خستگی شد دنیا

 خود بھ یادگار بایی ازمحبوبی است کھ آھنگ ھای زی آوازخوان شناختھ شده و و آھنگساز امیرجان صبوری

صبوری تصنیف ھای اغلب . آھنگ ساختھ استمرزھا  رون ازیب و کشور نخوانا آواز گذاشتھ و برای بسیاری از

 از تصنیف آھنگھایی را کھ برای دیگران ساختھ نیز و کمپوزھمچنین  خودش ساختھ است و آھنگ ھایش را نیز

 درنگ گل کرده و ین خوانده اند بگراید ساختھ و یصبور ریکھ ام یآھنگ ھا خرآان یسال یط. خود اوست

. .. ،بیحبی، ا حمد شاه مستمند، تواب آرش، ف ساحلیشر، ایرو ن خوان نعمت ظاھریاز. شده است ماندگار

جوان  میان چندین ھزار ست کھ ازیبا استعداد شکیب ھمدرد جوان خوش صدا و: دیگویم یصبور، د شده اندیمستف

 خوب و بھ تقاضا و سفارش دوست بسیار. انتخاب گردید، بودند اولین پروسھ ستاره افغان اشتراک نموده کھ در

ساختھ ھای  من چند آھنگی را از بھ ازبکستان نزد من آمده و، کارھایم بھعالقھ خودش  و آقای کامگار، ھنرپرور

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


خوشبختانھ با ، بھ نشر رسید کشورتلویزیون ھای  این آھنگھا بشکل تصویری اخراً از. برایش آماده ساختم خود

 زیکستان نیمحبوب تاج و ھمچنان ھنرمندان مشھور. شکیب ھمدرد واقعاً بھ ستاره تبدیل شد، ھای مناجرای آھنگ

ب ینص را یید ساخت کھ شھرت بسزایجاو بھ ظفر دل را زیبنام عز یآھنگ. استفاده کرده اند یو یازساختھ ھا

  . فرد است بھ سبک منحصر مکتب و یدارا سوز پر با آھنگھای آرام و صبوری. شد

 ا خام خامی ای دل ای دل پختگی ھ در ھنوز

 مثل قصھ ھای ناتمامی ای دل ای دل تو

 غم میترسد یکی ترسی ندارد یکی از

 لحظھ عاشق یکی عاشق نمیشھ یکی ھر

 تو ازین ھا کدامی ای دل ای دل آخر بگو

  نشستی  گھی آنجا گھی اینجا

 نشستی  گھی پایین گھی باال

  کنج سینھ ی من  دل ای دل غیر

 نشستی بی جا کجا نشستی ھر

  کن دل ای دل کن باور باورتو 

 عاشقی پنھان نمیشھ کھ راز 

  ھم نباشیم  اگربا دل ای دل ما

  . غم این زندگی آسان نمیشھ

آنچھ بھ شخصیت . دارد یھنرھنرمندان ھمکاری  نیز با آنجا در وازبکستان زندگی میکند  اکنون در امیر صبوری

، بھ رفاقت او واست کشورش انسان  وفاداری بی خدشھ بھ زادگاه و بھ، ھنری صبوری صیقل ویژه ی میبخشد

  . محبت پابند است و یھمرنگی، دوستی، اریھمی، ھمدل

بعد از  صحرای سوزان تغییرات فرھنگ ُکش سالھای دراز از دوران گذار در: پرسدیم یصبور از رجیا شھباز

  ؟ در چیست، چگونھ توانستید کھ آتش مقدس ھنری تان را چنین زنده نگھ بدارید، تا کنون -خورشیدی ١٣٧١

، کھ دارم با اندکی استعدادی، یارانم گردید من و غربت تلخی کھ دامنگیر - دیگویم یوپرسش  بجواب یصبور

  . فقط ھمین. بخشمبھمدالن خود را تسلی  من خواستم با این سرودھا دل خود و و ترانھ تبدیل شد ھمھ بھ سرود و

بھ  یخانھ خالی، جاده خالی، گ شھرخالتاجکستان با خواندن آھن یشھ ماندنیھم و یآوازخوان دوست داشتن ژهیمن

منیژه تنھا ستارۀ موسیقی مدرن . شکست را ھا کشور ینامش مرزھا د ویت فراوان رسیمحبوب شھرت و

 شھرت و ن ذوق ویھم نموده و یبازخوان باعظمت ت ویفیکبا  اریبس را یصبور یتاجیکستان است کھ آھنگھا

برگزاری . جانانھ خواند ھم نژادش مستانھ و زبان و مردم ھم یبرا بود کھ منیژه بھ افغانستان رفت وتش یمحبوب

. ھای جھان گزارش کردند  ترین خبرگزاری معتبر مزار شریف را ھای کابل و شھر در سابقۀ او  ھای بی  کنسرت
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رغم قیمت نسبتأ گران   علی. کنسرت تحت تدابیر شدید امنیتی برگزارشد دو ھر -یک رسانۀ آمریکایی نوشتھ بود

 طی بیش از، بودھنرنمایی یک زن  از این نخستین مورد. دبوان یتماشاچ از ا پرتاالرھ) دالر ۴٠حدود (تکت 

 برگزار، ندیگویسخن م ییافراطگرا و زور جنگ ساالران از ان ویادگرایبن جامعۀ کھ ھنوز در بیست سال اخیر

  . دیگرد

  خانھ خالی، کوچھ خالی، جاده خالی، ھر خالیش

  ساغر و پیمانھ خالی، سفره خالی، جام خالی

  دستھ دستھ آشنایان عندلیبانکوچ کرده 

  . . .النھ خالی، شاخھ خالی، باغچھ خالی، باغ خالی

 حد گذشت سازھا بشکست و درد شاعران از

  تو بد گذشت من و سالھای انتطاری بر

  تا بلی گفتم بال شد، آشنا نا آشنا شد

  گریھ کردم نالھ کردم حلقھ بر ھر در زدم

  سر زدم سنگ سنگ کلبھ ویرانھ را بر

  ی نجنبید خفتھ در خوابی نجنبیدآب از آب

  . . .چشمھ ھا خشکید و دریا خستگی را دم گرفت

  . شھرتش دوچندان شد یصبور یساختھ ھا از یآھنگ محبوب تاجکستان با و ھنرمند مشھور ایشبنم ثر

بازخوانی  ثریا بعد از بانو. قص تاجیکستان استر خوانندگان محبوب موسیقی پاپ و از گریدکی یا یخانم شبنم ثر

 نیزکشورما  شبنم ثریا در. تاجیکستان انتخاب شد در ٢٠٠۶بھ عنوان بھترین خواننده سال  یافغان یھاآھنگ

از ، تا ترا دیدم، یار سبزینھ، ھای معروف آھنگ بیشتر بھ این خاطر کھ بھ بازخوانی برخی از، داردمحبوبیت 

 . است پرداختھ) امیر جان صبوری(کدامین سفر 

 ھنوز اول عشقھ

 ه سفردنبالھ دار

 تورا نادیده رفتم 

  من گلھ داره  دل از

  روزشھ بیاره  خدا

  . .. .. نمیتراب. . .تراببینم دوباره 

 رای، صبور آھنگ از کمپوز و کھ شعر) لشیم( مقبول تاجکستان سرود و ھنرمند خوش آواز ماھره طاھری

چھره دوست  یو از مود ویخانم ماھره پ یبرا را یترق ین آھنگ پلھ ھایا افت ویدست  یبھ شھرت باال خواند و

  . ساخت یداشتن
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 نداری میلش دل ما خبر اگراز تو

 بسوی ما نظر نداری میلش اگر تو

 بسر نداری میلش عشق مرا اگر تو

 ھمیشھ بیقرارم میلش بی تو من اگر

 کسی دیگر ندارم میلش تو جز من اگر

  . . .مثل ھمیشھ انتظارم میلش من اگر

 بلند است مثل دره ھای ورزاب ھوای تو تو

 انھ ھای مھتابمانند ستاره روی ش

 منم آن ھمیشھ عاشق مانده در دام دقایق

 بھ دنبال محبت مثل اول مثل سابق

 ھرچھ باشی ھمھ دنیای منی

 . . .فردای منی و مقصد امروز

 یادم آید کھ میگفتی تو برایم بھترینی

 من اولین و آخرینی برای خاطر تو

 یاد تو اما ھمھ آن گپھای زیبا رفتھ از

 ستھ دل تنھادل خ، این دل من ماندم و

 ھرچھ باشی ھمھ دنیای منی

 فردای منی و مقصد امروز

 ھمیشھ بیقرام میلش بی تو من اگر

 کسی دیگر ندارم میلش تو جز من اگر

 ظارم میلشتمن اگر مثل ھمیشھ ان

 میلش کھ بھ ما وفا نکردی

 درد دل ما دوا نکردی میلش

 میلش کھ بھ پاس آشنایی

  . کاری تو بھ میل ما نکردی

داوود  و یصبور یساختھ ھا آھنگ از و رعن من کھ شیسرزممورد آھنگ  ن دریت پرشیسا در یرانیدوست ا

  : سدینویم، رنمودیتسخ را دلنوازش خواند کھ قلبھا و رایگ ییصدا سرخوش با
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 و شناسنامھ مردمش بھ آن فرھنگ و نییآ، نور، رنگ، بو كھ است ینشدن فراموش یی انھیآش و زادگاه نیسرزم«

 یم باز خود یھا ایرو بھ، بشنود را آن كھ ھر كھ است ییبایز بانگ نیسرزم. كند یم شھیر آنھا در و داده تیھو

 . گردد

. رود  ینم برون دل از ھرگز زین یباش دور آن از كھ چقدر ھر كھ ستیمادر مھر نیسرزمی، گرام دوست یآر

 نیریش لھجھ با »من نیسرزم« نام بھ یرانیا ارجمند ھنرمند و خواننده »دادور ایدر« از ییبایز ترانھ یگ تازه بھ

 ینم برزبان آن ییبایز كھ ایدر یخوانندگ ھنر بر افزون. بود نیدلنش و بایز اریبس میبرا كھ دمیشن یدر یپارس

 نیسرزم بھ باد وزش با ھمراه را كنم یم یزندگ) جاپان(ژاپن  در كھ مرا روان، من نیسرزم ینوا پژواك، گنجد

 فرا مرا ژرف یاندوھ، بایز اریبس ترانھ نیا دنیشن از پس چرا كھ نمدا ینم یول. برد رانیا خود زادگاه و یباستان

. نداشت یھمخوان انیرانیا ما پرتوان و دیام پر نیسرزم با كھ بود گرفتھ جا قلبم درون در ییآشنا نا یزیچ. گرفت

 ستانافغان خود ھنیم یبرا یافغان یسرا ترانھ »یصبور جان ریام« را ترانھ نیا كھ دمیفھم یكوتاھ یجستجو با

 . است فغان و رنج و جنگ در سالھا كھ سروده

 ینوساز را آن سروده خود ناتوان قلم با كھ برد شھیاند نیا بھ مرا »من نیسرزم« ترانھ یبایز نام و تمیر، یملود

 را یینو سروده، شھیاند یچند از پس. كنم ھمساز افتخار پر و كھن رانیا خود نیسرزم شناسنامھ با را آن و كرده

 و فرھنگ بھ یعالقمند بر افزون كھ دادم خود) یجاپان( یژاپن ھمسر دست بھ خواندن یبرا را آن و كردم درست

  » .ستین گانھیب زین یقیموس فن بای، رانیا ھنر

 خانھ بھ خانھ گشتم     بی آشیانھ گشتم

 شانھ بھ شانھ گشتم      غم ھمیشھ با بیتو

 از تو نشانھ من     عشق یگانھ من

 شعر و ترانھ من    بی تو نمک ندارد

 سرزمین من

 سرزمین من  خستھ خستھ از جفایی

 سرزمین من بی سرود و بی صدایی

 سرزمین من    بی دوایی ومند  درد

 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

 ره منراه دوبا      ماه و ستاره من
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 بی تو گزاره من     در ھمھ جا نمیشھ

 عشرت خود بھر از     گنج تو را ربودند

 کھ بھ نوبت خود ھر    قلب تو را شکستھ

 سرزمین من

 سرزمین من   مثل چشم این ستاره

 سرزمین من    مثل دشت پرغباره

  . سرزمین من     مثل قلب داغداره

شبرغان داشت کھ ھمھ  ف ویشر مزار، رتانیح در یھنر ینشستھا ک کنسرتھا ویان نزدیسال یط یرصبوریام

بھ ، كھنھ یایدن از عبور یمحصول تحول اجتماع یصبور ییبدون گزافھ گو. شده اند یماندن و زیخاطره برانگ

ھم  یجانب از. ل كرده استیو تمث داده نقش، شآثار در یگریھركس د از ن تحول را بھتریا د است ویجد یفضا

 بھ نرخ روز و داریناپا وا شھرت گذر یپ در او، ر نبوده استیتاث یب اش یعروج ھنر بر، او یمتانت شخص

 . ستین

 شھر خورشید بھ این جا رسیدی تو از

 گندم نشاط آفریدی  یتو چون بو

 صفحھ غصھ ھا خط کشیدی تو در

 ترا میپرستم ترا صادقانھ 

 ترا میپرستم ترا بی بھانھ

 ترا میپرستم ترا عاشقانھ

 تویی حاجت من  تویی خواھش من

 نفس عادت من ی مثل خواب وتوی

 زخم دل ھای ما مرحم استی در تو

 ترین خستھ را ھمدم استی تو تنھا

 تو عطری لطیف گل مریم استی

 تو مثل حقیقت بھ دل ھا نشستی

 پیکر شعر فردا نشستی تو در

  .تو بر دیده و دل چھ زیبا نشستی
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  : کھ ماندگارشد یصبور یآھنگھا
 چمن میھن خاری نمانده  در -

  ھمین استزندگی  -

  شب یلدا -

  آدم بھ آدم می رسد، کوه بھ کوه نمی رسد. -

  شھر کھنھ بود، ھمان وقتھا کھ شھر -

  بھ یاد خوشھ و خرمن بخوانم/ برای دلبر میھن بخوانم  -

  شھر خالی -

  چھ موجی موج پر حسرت، دلم چون موج می لرزد -

  بگو با من بگو یار مسافر -

  ما گذشتی آستین کھنھ داشتیم از -

  برو کھ دلتنگم  -

  . یصبور ین ھایبھتر از یکی" تو من و"آھنگ  -

  . عسل عسل شد -

  

www.esalat.org 
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