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 01/04/2019                  م. نسیم اسیرملک الشعراء 

 «!!شیون» شیونی به یاد

 یاد بود از جنت مکان 
 سردار محمد رحیم شیون کابلی

 

محبوب  وارسته و وفات شاعر چارمین سالروز سی و یاد بود از دوست گرامیم ولیجان نوری !نوشته دیروزت در

به  مسکو شهر درمحبوبش بازگشت به زادگاه  آرزوی و وطن، دوری از گداز و سوز وطن که تا آخرین رمق در

همراز کرده باشم. نا توانی های صحی مجال  بران داشت تا یادی ازین دوست همدل و مرا نیز رحمت حق پیوست،

گردیده است با  نشر گرامی، نوشته یی را که قبلا  یار نوشتن مطلب تازه نداد، اینک با اتحاف دعا به روح این

 پیشگفتارش تقدیم می کنم: 

 دوست مشترک ما"( 2019مین " 34)اکنون بیستمین سالگرد وفات  از وزعزیزالقدرم ولی احمد جان نوری، امر

 به من خبر داد. « شیون کابلی»رحیم ضیایی  محمد مرحوم سردار

هنگام  .آریانا افغان هوایی شرکت در مسکو، شناختم دوران مأموریتم به حیث نمایندۀ را، در« شیون»روانشاد 

 ، آتشه کلتوری، آتشه نظامیرتسفا با، شناسایی از بعد طبق معمول،، میلدی 19۶9 جوالی در، مواصلت به مسکو

 بتمح به نیکی وزبان  هر مش ازکه نا «رحیم شیون» سردار به دیدار ،دوستی رهنمایی ، روزی بانکارمندان شا و

 .هم رفتیم ،شنیده می شد

 با مذاکره دوستانه بود که بعداا  وبی آالیشانه  منزلش، با من صمیمانه و در اولین دیدار مرحوم در «شیون» سردار

 گردید. صمیمی تر و تر مشاعره ها مستحکم ها، مناظره ها، مشاجره ها و

 عابه روانش د ، تقدیم ون ما تعاطی گردیده استشدنی، سروده هایی را که بیاین دوست فراموش نا بوداینک به یاد 

 گرامی بادا. یادش ، روحش شاد وتممی فرس

 

 «:اسیر»به آدرس « کابلی شیون»سروده  
 

 در دل مـن گـر نباشـی، در ضمیر کیستی بی پیر!، با مـن گو که پیر کیستیآخر ای 

 ، سختگیرکیستیمی جوشی به یـاریُسست  با تـو ام عیش دوام و بی تو ام درد مــدام
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 2از 2

 وصف رخسار کی می گویی، دبیرکیستی می نویسم شرح خوبی های تـو با صد قلم

 آسـا در فـغـان و در صفیر کیستیبلبل  نیستعیب  من گر نمی آید به گوشت« شیون»

 کیستی« اسیر»صبح آزادی « نسیم»ای امشب انـدر آتش درد فـراقت سوخـتــم

 مسکو19۷0جنوری
 

 «شیون کابلی»به آدرس « اسیر»سروده  
 

 شهـپـر بـال عـقاب چـرخ گـیـر کیستی با چنین روشـن ضمیری از خمیر کیستی

 نـا مـرادم چند می سازی، تـو پیر کیستی ای مـراد دل، مـریـد پر ز اخلص تو ام

 

 نظیر کیستی بـی مانند و یـار بیدوست  در بر مـن دل به سودای تو پَرپَر می کند

 ملک دل، شاه و امیر کیستیخدیـو ای  کشور جـان مــرا شاهـنـشه بـا عظمتی

 کیستی در نظر بازی و جانبازی نظیر همچو من صد جا گرو کردی دل و جان را به عشق

 مـن سیه روز تـو ام، بدر منیر کیستی بزم مردم روشن است از آفتاب روی تو

 به گیر کیستی در کدامین حلقه افتادی، دل از تو برد مو سیه، در روسیهگلرخان 

 دام تــو« اسیر»تند پروازم « نسیم»من 

 کیستی« اسیر»تو، به این آزادگی مرغ 

ماسکوم، 19۷0مارچ  «اسیر»نسیم   

 تذکر: 

 رهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" ب
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

 

 یاد بود از جنت مکان سردار محمد رحیم شیون کابلی
assir_nacim_shewan_ey_ba_yaad_shewan.pdf 


