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 12/04/2016                 م. نسیم اسیر
 ن ها در غربتملک الشعرای افغا

 

 ای کابل!!!
مطلب  بند است و پریشانی خاطر، طبع شعر به عاللت مزاج و نظر درین اواخر

 طرفی هم با دوستان تعهد سپرده ام که هفته وار نمی کند، از ن تراوشآ تازه ای از

ی مطالب سری به ورقپاره های گذشته زدم و تقدیم کنم، ناگزیر مطلبی برای نشر

انتقادی  ۀدلچسپی نیست. اینک سرود نظرم را جلب کرد که خواندن آن ها خالی از

 کنم: تقدیم دوستان می آن می گذرد انتخاب و نیم قرن از که بیش از

 

 کابل درــپ درــپ م ازـــــنـمسک  کابل رـــمق ن وــرا مسکــای م

 کابل دره رخت ب لیک رنگ از یـــلـ  ان گــیـم درآب ۀ رــطــق

 کابل ظرـدی نـــم شـانـمـه گـب  راـوده تـوه بـشک الل وـس جـب

 کابل درـــق نـت ایـوسـعت تـرف  دــزاغ مسکن ش راغ تو باغ و

 کابل رـــمــی ثـد بـیـل امـخـن  دهــش زارخار وـدشت ت کوه و

 کابل رــمـا کـت وــالی ت ل وــگ    به فلک رـادت کشیده سـبـخاک

 کابل برـی خـب وــت ای همه از  الــخ وست بیت  ـکنج دریای ت

 کابل رـس ا بهــات خاک هجاده   دل من پاره پاره چونَسَرکت 

 کابل رخطرـشوداست پ و خضر  رانـ  بجای کیسه  چوک توسر

 کابل رـای یک چکــرا جـه تـن  رجگاهـی تفـنه ترا باغ و ن

 کابل رـنـی هـــب وـوان تــوجـن  خرافات است و  رـیـپ وـت رـیـپ

 کابل رـست بده ــا شـریـا ثـت  امــدرین ایــنرخ بازارت ان

 کابل به سر صعود است سر در  زغال وچوب  آرد و گوشت وقیمت 

 کابل رــبـخ وـی تـاروالـش  نزول همه صعود و این نشد از
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 2از 2

 کابل جر و اخذ مشغول هست  میز رـدایما س وـت کاردار

 کابل رـود شکـولت شـه سهـب  اـم میسر رـادا اگــخ بـلـت

 کابل رــتـزد یک پالسـی سـم  ریخته ای صد جا شکست و ازدو

 کابل آب در روزــست امـنی  اـــآب نل، ام وـآب روی ت

 کابل ده ای سخت معتبرـش  پا و سر دای بیـگ روـوف از

 کابل شهیدت خراب تر هاـش  ی تو خرابـدرابــان ۀادــج

 کابل مختصر گفتهکردم این   نقصانت و ریب عیب و صد دو از

 کابل "محتضر" تو و من مریض  مـسرانجامی یـب هردو تو ما و

 کابل رــره خـکف چند ن در  وبیـه این خـتاده ای بـآه کاف

 کابل هست یک جنس کس مخر  محزونت«اسیر»شعر چون تو

 

 ش، کابل عزیز1۳۳۶ثور 1۸ «اسیر» نسیم م.

 

 


