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گاه پرورش زادگاه وبه یاد کابل عزیز،  عمیق گذاشت و من اثر بر «حنیف رهیاب رحیمی» جناب هم نوشته ای از باز

دقیق شده است که با شنیدن آهنگی، خواندن  عواطفم چنان رقیق و احساس و راستش، درین اوخر محبوب ما انداخت.

عامیانه کابل  اشکم جاری می شود، یا به تعبیر خاطره ای، بی اختیار آوری ازیادمطلبی، دیدن سیمای معصومی، 

 شده ام. « گریانوک»نازنین، درین پس پیری، 

خاطرات  خوبی های کابل و نومبر، 2۶، منتشره «فردا کابل می روم» عنوانه مضمون شان، ب سطور بر مرور

یکسال  بیست و ، بعد از200۴سال سفری که در در اشکم را جاری ساخت. اتفاقا   یادم آورد وه شدنی را بفراموش نا

داشت می کنم. اینجا یاد جمله منظومه های زیادی که سروده بودم، در را، از خاطره انگیز سرودۀ داشتم، دو به کابل

یکی هنگامی که طیاره به فضای افغانستان داخل گردید، طبق معمول پیلوت این مژده را به مسافرین اعالن کرد، 

وشیدم تا رسیدن به میدان هوایی کابل چند بیتی به آن ک و «به فرمانت آمدم ای مادر عزیز» خاطرم آمد کهه ب ارتجاال  

 نظر تان می گذرد: پایان از بیفزایم که در

 

 به دامانت آمدم چون طفل پا گریز  ه فرمانت آمدمـز بـزیـادر عــای م

 دو دسته به قربانت آمدم سازمشتا   نقدی زعمر رفته به کف داشتم، هنوز

 سامانت آمدم و سر گردم از تا محو  همه برباد رفته است زندگی سامان 

 گلستانت آمدم سویه گل ب دستهصد   منت گلفشان کند خواهم که باغ طبع

 آمدم خوانت ، غزلشکسته من شاعر  نام توه ناب بخوانم ب لحظه شعر هر
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 3از 2

 تابانت آمدم ن وــچون آفتاب روش  ضعیف من اختر و چرخ تابناکی تو

 وفانت آمدمـای شکـاد فصل هـا یـب  قامت وهم واژگونه ام گرچه خمیده

 آیینه حیرانت آمدم که همچو بنگر   شکسته زصد جا شکسته ایۀ چون شیش

 ت آمدمـدوران ام آورـیـون پـــنـاک   دور صدها پیام شوق فرستادمت ز

 مانت آمدمـریخته، مهـبیگانگان گ   ی بیگانه کرده ایـیک چند میزبان

 چون طفل فیضیاب دبستانت آمدم   فیض فراوان گرفته ام دامن تو از

 بهارانت آمدم وم زـش رـازه تـتا ت   خزان رسید گذشت و عمر چندین بهار

 ای رنگ باخته! به شبستانت آمدم  دیده ام تو فروغ جمال چندین سحر

 ، آمدمکشته هجرانت چون من هزار  تو می کنم هجر تنها نه من حکایت

 می کشید عشقت مرا همیشه به زنجیر

 بسته به پیمانت آمدم «اسیر» همچون

 

 و نشاط جمع دوستان با با رسیدن به میدان هوایی کابل که روزگاری خود به حیث کارمند شرکت هوایی آریانا، در

، بی نظمی هایی ټتایمنی وا سوی اقامتگاه، دره میدان ب حرکت از بخش آن اجرای وظیفه کرده ام و هر مهربان در

 تان می گذرد:    نظر پایان از اینک در آمد که انگیزه سرودن منظومه دیگری شد وبه نظرم  شهر میدان و در

 

 مـریخته چون برگ خزان کابل  مـمان کابلـن نیست هـم "کابل"

 ران کابلمــــره سـیـم خـتـس از  می رسد تاری به نظر خیره و

 مـکمان کابل وـده چـسخت خمی  رش خورده استـجگ ستم بر تیر

 مـه جهان کابلـم بــعال ۀرــهـش  خورشید بود که چویاد زمانی 

 مـره عیان کابلـهـچ می کند از  مـان کرده بدل کوه غـگرچه نه

 مـران کابلـگ ارــی بـرده بســب  م شدهـران خــگ ارـب قامتش از

 بیان کابلم رح وـد این شـمیده  غم  به لب، اما ز سکوتش رـُمه

 مــان کابلــهــدرد ن رــدارد اگ  نمش آشکارـی کـه کنان مـریـگ

 ه نان کابلمـمـقـرت یک لـحس  ولی می خورد تهـآب رخش رف

 وان کابلمـت کف تاب و داده ز  وانـنات خسته دل و شد و رـیـپ

 )اسیر( من بود یاد زمانی که چو

 مـــلـوان کابــج ا وـبـزی ازه وــت

 



  
 

 

 3از 3

 ، کابل عزیزم2004اگست  3نسیم ) اسیر( م.

 می که درقس داشته باشند. یقینا   بازگشت بخیر ، با عافیت سپری شده و«رهیاب»یکروزه جناب آقای  سفر آرزومندم

 از زجناب شان نی لطافت سابق نیافته بودم، فضای خاطر را با آن طراوت و سفر بیست روزه خود، هوای کابل عزیز

 نشده باشد. هوا و اوضاع نا بسامان کابل، مکدر

 

 فورت المان   فرانک201۶نومبر2۷

 

    

  

 


