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 قصه ای از روزگاران پــار
 به مناسبت عید قربان

میالدی بود که برای تکمیل یادداشت های  1961یا  1960اگر فکر فرسوده ام یاری دهد، پنجاه سال قبل در سال  

فکر شاعر، مت (شیون کابلی)کتابی که در بارۀ زندگی و آثار سردار محمد رحیم ضیایی 

و نویسندۀ فرهیختۀ وطن ما، افغانستان عزیز می نوشتم، رهسپار ماسکو پایتخت کشور 

ن و آتش داس و چکش و خودر آن کشور  (شیون کابلی)شورا ها شدم. چون به اصطالح 

 مهاجر سیاسی بود، یعنی زندانی آزاد !! 

با آن بزرگوار در صالون اپارتمان محقر شان که یکی از دیوار های آن با تصویر شاهانۀ 

، پدر کالن سردار محمد (م1901 – 1880)امیر عبدالرحمن خان فقید، پادشاه افغانستان

ردن قابلی دم پختی بودیم که خود سردار با دست رحیم ضیایی، مزین شده بود، نشسته بودم و هر دو مصروف خو

 های مبارکش پخته بود. 

هنوز نان چاشت را تمام نکرده بودیم که تلفون سردار به صدا درآمد. در آن سوی تلفون جناب استاد خلیل هللا خلیلی 

برسد.  قدیمی اش دوست و رفیق شفیق (شیون کابلی)شاعر و سخندان بزرگ افغانستان بود که آرزو داشت به زیارت 

دقایقی طوالنی سردار خاموش بود و می شنید و استاد بزرگ خلیلی افغان حرف می زد که من با تأسف آن سخنان 

شعر دور و درازت را که برای من و به  باالخره سردار با مهربانی گفت: خلیل عزیز من!  گهربار را نمی شنیدم. 

و در  (1) عتابی که داشتم با خواندن هر مصراع و هر فرد آن گریستمنام من نوشته بودی گرفتم و با وجود قهر و 

عالم خیال در ایام فرخندۀ امانی با تو سفر کردم. همه صحنه ها و همه یاران در ذهنم زنده شدند و مرا قوت بخشیدند. 

 شد.  دهاز دیدنش و از شنیدنش خوشحال خوا  بیا عزیزم منتظرت هستم. عزیز دیگری هم اینجاست که حتما  

                                                           

احساس دوستی و عشق را که استاد بزرگوار سخن و ادب دری، قصیده وار و خوانندگانی که خواسته باشند آن شعر عالی و پر از  - - 1

فریاد گونه برای نزدیکی مجدد به "شیون کابلی" سروده است، بخوانند و مانند شیون از هر فرد و مصراع آن حظ ببرند، بر لینک آتی کلیک 
   نموده آنرا مطالعه فرمایند:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Walinouri_shewane_khalili_ba_shewan_kabuli.pdf   
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ساعتی نگذشته بود که شاعر بزرگ افغانستان و فرزند وفاشعار وطن که از نوک هر خامه اش عشق سوزان وطن 

 )که اگر زنده است میمی بارد با جناب "پاینده محمد کوشانی" سکرتر اول و شارژ دافیر سفارت افغانستان در ماسکو 

کوشانی بعد از پاینده محمد وارد شدند.  آقای باشد روانش را شاد و آزاد می خواهم(  دار فانی رفتهاین بوسمش و محبت می رسانم و اگر از 

عرض سالم و حرمت به سردار بزرگوار اجازۀ مرخصی خواست و تشریف برد. سردار شیون کابلی و خلیلی افغان 

ه در آغوش گرفتند و از مانند دو عاشق سوخته دل، دو یار قدیم و دو انیس ایام صباوت از هجران یکدیگر را با گری

 روی و موی و گردن و رخسار همدیگر بوسیدند و اشک های همدیگر را پاک کرده و نشستند. 

یکی از اشعار خود استاد را به مقدم تشریف آوری استاد در کلبۀ محقرش  (شیون کابلی)سردار محمد رحیم ضیایی 

 برایش خواند: 

 ا آوردی؟ای باد صــبا بـکـو چه

 ا آوردینـی صـفدل مـمـهـمـان 

 زاـبوئیست نهان در نفست جان اف

 آوردی؟ من دانم و دل که از کجا

 

 و هـر دوی شان دوبـاره بـه هـای هـای بـه یـاد وطـن گمشده به دریـا گریستند کـه مـن هـم بـا ایشان هـمـراه گریستم. 

وقتی سردار مرا به استاد معرفی کرد و نام مرا به ایشان گفت، استاد فرمودند من تا حال این جوان را ندیده ام و  

را به استاد گفت، استاد  (میرزا سلطان احمد خان)خوشی شناخت با وی را ندارم. اما وقتی سردار نام پدر امجد مرا 

 و رو بطرف سردار نموده گفت:  برادر زادۀ من هستی جانم. فورا از جا برخاست و مرا در آغوش گرفت و گفت تو 

میدانی رحیم! وقتی پدر بزرگوارم در عصر امانی به شهادت رسید تمام خانوادۀ ما را با اطفال خوردسال همان امان 

هللا خانی که دوستش داری در یک سرای باغ علیمردان زندانی ساخت. قصۀ آن دراز و دردناک است صرف عرض 

صورت پنهانی از ما ه که پدر این جوان چون دوست و رفیق پدرم بود و یکی از منشی های جوان دربار بود بکنم 

من آن ایام  ما می رساند. ه کرد و احتیاجات ما را آماده ساخته و با گرفتن ریسک خشونت امیر ب خبر گیری می

که ترا ببینم و درد هجران تو را که سالیان دراز  بگذریم من آمده ام تاریک و اندوه بار را هرگز فراموش نکرده ام. 

سوی تو تا توان دارم بنگرم. من در عالم خیال همیشه با تو بوده ام. حتی در خانۀ ه مرا رنج داده، فراموش کنم و ب

 خدا و در کعبۀ شریفه با تو بودم و ترا دعا کردم و برای دیدار تو در وطن به دربار خداوند الیزال اشک ریختم. 

من وقتی برای ادای حج عمره  و راستی قصه ای از خانۀ خدا که من به زیارتش رفته بودم به تو عزیزم حکایت کنم. 

گشتم و صلواة کفتم، خاستم لحظه ای به درون کعبه  (ص)از عراق به مکۀ معظمه رفتم و دور زیارت پیغمبر گرامی 

به قفل مطالء مسدود شده بود. هر چند به سروران آن  نرییعنی به درون خانۀ خدا روم و عبادت کنم. دیدم آن در ز

مقام عرض کردم دروازۀ خانۀ خدا به من باز نکردند و این بسیار برایم المناک بود که چطور می شود خدا دروازه 

 اش را بروی بنده اش ببندد. 
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سته می ب هر آن در کعبۀ دروقتی از آن جایگاه قدسی مکان برگشتم، شب همه شب خواب به سراغم نیامد و خود را 

کاغذی و قلم شکسته را گرفتم و این شعر را در همان شب هجران تو نوشتم که اینک برای  ۀدیدم بر خاستم و تریش

 تو عزیز، و این جوان عزیز می خوانم: 

 

 و مـحـــزونـی ل و بـیـنــوا بـیـد    دوش دیـــدم بـه کـعـبـه مـجنون

 ه دهـانآشفته و کـفـش ب مـویش   دو مشعـل رخشان  چشم ها چون

 بر نای و سلسله (2)رشته بر کتف    ها بر پای بند بر دست و حلقه

 رم!!آسـتـان حــ انمـیـمـق ای    سران حرم بانگ می زند که ای

 قۀ در چیست؟؟ـحل زرین و لـفـق   بر در خانۀ خدا زر چیست؟؟

 دـایـان بـبـق پاســلـدر خ رــب    دـایو آن ب ل بر باب اینقف

 در و بندمی شکستم به سنگ این     دبن ودی به دست و پایمـر نبگ

 ای خداستغن نۀـیـنجبه گـکع    دست مایۀ ضعفاست سیم و زر

 یـمـتاع دن نـد کایــمـگـذاری   ی ـنارگاه غـبـه ب دـابــار یب

 این بتان را که نام شد زر و سیم!!

 مقام کـریـمدور سازیــد ازیـن 

 

 روان هر دوی شما شاد باد

 

 

 

 

 

                                                           

است. برای کتف در بعضی متون  (شانه))کتف( کلمۀ عربی است و معانی بیشمار دارد ولی شناخته ترین آن در زبان دری افغانستان  - 2

 هم به چشم می خورد.( دوش)دری 


