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لقدرم به انتخاب عزیزا« شیون کابلی» ، «محمد رحیم ضیائی» ، مرحوم دلنشین دوست مشترک ما شیوا و شعر انتشار

مرا به یاد منظومه ای انداخت که هژده سال پیش  «آریانا افغانستان آنالین» اکتوبر ۳1 صفحه ولی ا حمد نوری، در

 تان می گذرد:  نظر ردیف سروده شده است، که از به همین قافیه و به یاد کابل عزیز

 

 نام گهربارش ارب، کابل وــچه مضمون است ی

 دل گردد گرفتارش ان وـج هرکس بشنود، از که

 دارمـرا خری دل او د جان وـقـه نـن بــم ه تنهاـن

 خریدارش و هم گرفتار «صائب» که روزی بود

 می خواند تر این شعرچون بلبلی  خریدارش شد و

 «ان کهسارشـدام ل وـشرتسرای کابا ع  ــخوش»

 دـارنـبسی روزــام ،او ازــن زمــب ارانـتـرفـگ

 ان بسیارشـمشتاق زار الــح ز ویسمـنـه بــچ

 بشنیدم رارـتک و ال دل پرسیدمـکس ح رـه ز

 آزارش فرط رنج و ز یک ماتمی دارد که هر

 ن آیدـردوس بریــف وـه چشم دردمندان همچـب

 خارش ه وـتـب   ن هرـسنگ کهسارش، ب   رـه سر

 سر م برـزنمیحسرت ، سنگ سنگتراشیبه یاد 

 وارشسدوکان ن می آید و« عشقری» ادمـبه ی

 تاس خورشید تابانشعرچون  در «عشقری» مقام

 مقدارش و قدر از روـف وارش نمی آردسکه ن
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 2از 2

 «بسمل»و «قاریزاده» و «بیتاب»و «شایق»و «خلیل»

 ارشـمفتون اشعردارش، همه ـک ه محصورـمـه

 زون سازدـاران اشکم را فـاش ب« هـارانـب»م ـغ

 «شوربازارش»اد ـم سینه یـنمک پاشد به زخ

 مـیابمی گردم، نمی  روز هر به گلگشت چمن

 «انصارش جابر» صفای ،«پنجه شاه و خضر» هوای

 امانی بود امن و «داراالمان» خوش آن دوران که در

 «افشارش» داراالمان بینی، نه راحت نه درکنون 

 ای دل طالب مخور فریب رنگبازی های هر

 پیچ دستارش هر ست در خواهی که صد مضمون خود

 دانم این خانه ویرانی نمی و بربادی به این

 معمارش خواهد گشت هد کرد آبادش، ک  ـخواه هک  

 دـمی آی رارـه تکـیـقاف ا درـه گفته هـچ اگر

 ست تکرارشا وزونام کابل زیبا، چه مه نب

 چه می پرسی کابل ۀخست «اسیر» احوال ز

 است و بیمارش عمریست محزون که این بیچاره از

 
 ، ب ن المانم01فبروری «اسیر» نسیم م.
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