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 !!!ای کابل
 

 

 

بی  اثر سال پیش در یک جوی مطلب تازه، نظرم را منظومه یی جلب کرد که پوره شصت و جست و در

  .شده است انیس نشر ۀروزنام در شهر کابل سروده و ردها  نظمی

 ا وه نرخ ۀبلند رفتن روزمر صدق می کند مخصوصا   نیز این سروده با شرایط امروزی کابل عزیز اتفاقا  

  :تان می گذرد نظر که از تنظیف شهر غفلت شاروالی در جاده ها و خیزی در آب

 

 کابل ،درـدر، پـپ از کنم سم     کابل ،رـمق را مسکن وـای م

 کابل ،درـب رخت لیک رنگ از   لیـان گ  ـیـم در آب ۀرـــطــق

 کابل ،رـظـن دیـش مـبه گمان   راـوده تـب وهـشک س جالل وـب

 کابل ،درـق نـوست ایـعت تـرف   دـزاغ مسکن ش وـراغ ت باغ و

 کابل ،رـمـی ثـید بـل امـخـن   شده زار خار وـدشت ت وه وـک

ل و   به فلک رـخاکبادت کشیده س  کابل ،رـا کمـت وـالی ت گ 

 کابل ،بی خبر تو ه ازـمـای ه   بیت الخال ج دریای توستـنـک

 کابل ،سر خاک ها بهجاده ات    نـَسَرکت پاره پاره چون دل م

 کابل ،خطر پر شوداست و خضر   جای کیسه بران وـچوک ت سر
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 2از 2

 کابل ،نه ترا جای یک چکر   رجگاهـفـی تـرا باغ و نـه تـن

 کابل ،نرـی هـب وـوان تـنوج   خرافات است و رـیـپ وـت پیر

 کابل ،رـا شده است بـثری تا   امـن ایــدریـرخ بازارت انــن

 کابل ،سره ب صعود است سر در   زغال چوب و آرد و قیمت گوشت و

 کابل ،رـبـخ وـی تـاروالـش   زولـن ود وـصعهمه  این نشد از

 کابل جر هست مشغول اخذ و  زـمی رـا سـمـدای وـت کاردار

 کابل ،ود شکرـه سهولت شـب  اــم سرـیـم رـادا اگــب خـلـت

 کابل ،ترـزد یک پالسـی سـم  ته ایـریخ ودوصد جا شکست  از

 کابل ،درآب  روزــنیست ام اــل، امـــن آب وــآب روی ت

 کابل ،تبرـسخت معده ای ـش اـپ و سر یـگدای ب ورـوف از

 کابل ،شهیدت خراب تر هشا ی تو خرابـدرابــان ۀادـــج

 کابل ،ردم این گفته مختصرـک نقصانت وریب  صدعیب و دو از

 کابل ،محتضر تو من مریض و بی سرانجامیم دو رـه وـت ما و

 کابل ر،ـغه کف چند لند در وبیـه این خـاده ای بـتـآه کاف

 محزونت «اسیر»شعر چون تو

 کابل کس مخرهست یک جنس 

  
 کابل عزیز میالدی(1957می  ۸) ش133۶ثور 1۸ «اسیر» نسیم م.

 
 

 
 
 

 
 
 

 تذکر: 
 نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" برهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 ای کـــــابــــــل !!
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