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  2016روری بف 15 برلین ــ                                                                              دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
 

 

 "شیون کابلی" و  "نوری"ولی احمد 

 ءافغان باوفادو عاشق وطن، دو 

 تذکر:
ه سال ، ن  ارجمند قرار دارد خوانندۀ رس مطالعۀدستدر مقاله ای، که اینک 

ه کبود؛ آزاده مردی، یافته رقم شخصّیت "شیون کابلی"  جهت تبجیل یشپ

سالهای سال در . شاعر از وطن نگه داشته شده بودمهجور و دور قهراً 

مرگ به سراغش آمد و  ، تاسوختو تنهای تنها ب سوختوطن ب فراقآتش 

 سافر ساخت!!!م   نیزخاکش را 

"شیون"  ت از درگذشتتخ که سی سال   ــ 2016فبروری  15ــ  امروز

از نظر داده، را آرایشی تازه  نوشتهم، که همان شد، بر آن گذرد می

 ، که: بگذرانمبا این دعاء خوانندگان گرامی 

 !!!اباد بر زبان"شیون"  نام  تا جهان است، 
 

 !!!نشکستند ءوفا یمان بستند و ناموسرود، که پ وطنپرست میدو افغان از  حدیث

با توجه به ذکر خیری که در مورد یار دیرین خویش مرحوم  ،خواندمرا  "نوری"جناب ولی احمد  وقتی یکی از مقاالت

بودند، به فکر اندر و وطنپرست افغان ــ نموده  ــ  شاعر آواره "شیون کابلی"سردار محمد رحیم ضیائی متخلص به 

جدا را در یک روح واحد، قالب  های جدا ادگان را می پیوندد و تنشدم، که چه چیزی آدمیز

زند؟ بدون این که لحظه ای به تأمل و اندیشه فرو روم، به کلمات زیبائی رسیدم، به نام  می

ت سر خصلت وفادارانۀ خود، که خصلتی بنا ب "نوری"ولی احمد  . جناب"ء"وفاو  "دوستی"

، ندبسته بود "شیون کابلی"جان برابر خود، ه و ذاتی، بر عهدی که با دوست ب 1مجبول

م ساخت، تا اشعار پراگندۀ و شرح ایشان را مصم   "وفاداری". بلی؛ خصلت نداستوار ماند

ی نفیس نشر را جمع آوری نموده و در مجموعه ا "شیون کابلی"مرحوم پریشان ی انزندگ

 ست، که بنا بر"شیون کابلی" کنند؛ و این اول کار است. چون آنچه ایشان برون داده اند، کتاب اول در مورد مرحوم 
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ت و عزمی که ایشان دارند و با خصلت وفاشعارانه باشد. با قاطعیّ  ءجلد دومش باید در قفا، "نوری"اظهارات خود جناب 

ماط و س   ساط سخن رنگینکه کتاب دوم نیز حلیۀ طبع و نشر به تن کند، باشد که ب  ای که از ایشان می بینم، زود باشد 

شعر دری پرتمکین گردد و آرزوی دیرین شان به وصلت قرین. از بارگاه ایزدی برایشان عمری دوامدار و صحتی 

ویش را برآورده ین دوستی و فرهنگی خجا کرده و د  ه استوار میخواهم، که این وعده و وعده های دیگر خود را ب

 !!!ن فرهنگی با وطن راین دوستی با دوست و دی  بسازند؛ د  

در کابل  1895مرحوم سردار محمد رحیم فرزند سردار محمد عمر خان و نواسۀ امیر عـبدالرحمان خان، که در سال 

د زیب نام خو فرمود و چون چنین تخلص را چند هموطن دیگر نیز تخلص می "شیون"دنیا کشود، در ابتداء ه دیده ب

مان را نیز بر تخلص خویش بیفزایند. ه "کابلی" وصفی   پسوندکرده بودند، جناب ولی احمد نوری پیشنهاد کردند، که 

 را برای سردار ضیائی بس با "شیون کابلی"گردید. تخلص  "شیون ها"میان آمد و سرامد ه بود که "شیون کابلی" ب

کابل شریف حضرت سر بردند و از طرفی زادۀ  ه ب "شیون"ن همیشه در میدانم، چون ایشان از درد فراق وط امسمّ 

ا خود حمل را ب "کابل"نمای ست، که نام مبارک و خوش ازین سبب نیز زیبا "شیون کابلی"هم بودند. ترکیب  "کابلی"و 

  !!!میکند

خواندم. در  "ءافغان باوفاو دو " "عاشق وطن"را دو  "شیون کابلی"و  ولی احمد نوری"در ناصیۀ این نوشته، جناب "

عـشق جناب "ولی نوری" به وطن، هیچ شک و شبهه ای ندارم، که کارنامه و آنچه از خامه اش بیرون آمده، بیانگر 

 میگوید، سخنی به گزاف نگفته ام. "وطن"و  "افغانستان"این امر است و اگر بگویم، که شهیق و زفیر ایشان 

بیت بیت کالمش وطن میگویند و مردم مصراع مصراع و ف و کلمه کلمه و ؛ حرف حر"شیون کابلی"اما در قـسمت 

اند، که  ببریده وطن" "نیستان  از ش ، کستبوده انیی  "شیون کابلی"میگویند و آنچه به این دو ارتباطی دارد. گوئی 

    !!!است "نیستان"حکایت و شکایت و نفیر و ناله اش یکسره از همان 

  :که ،خواندم "نوری"وقتی در مقالۀ جناب 

از طریق ماسکو به اروپا سفر میکردم،  که ،( هر گاهی1977)اپریل  1356ثور  7قبل از وقوع فاجعه و آشوب »

همین شهر محکوم به زندگی بود، به مجرد رسیدن به آنجا به زیارتش می شتافتم و چندین شب  چون شیون کابلی در

ها میگرفتم و آنچه نسبت معاذیری قابل همه را مینوشتم و یادداشت دادم وو روز را به نوای اشعارش گوش فرا می

 را با شنواندن آنها محظوظ می یادادشت نبود، به حافظه می سپردم و در بازگشت به وطن، دوستان و عالقه مندان او

 «ساختم.

 :و یا

زمانی متوجه می شدم  وقتی در حضورش می بودم، آنقدر در بارۀ وطن و نابسامانی های آن صحبت میکردیم، که»

اشعارش  که هر دو از فرط درد میهن اشک می ریزیم و خموشی اختیار کرده ایم زیرا از انتهای حزن توان خواندن

می خاست و پیش ازینکه در پی تهیۀ چای و نان شود می گفـت: "ولی برشد. بعد از دقایقی سردار  از ما سلب می

 مائیم، نشود دل من بایستد و از دیدار مجدد وطن محبوبم محروم بمیرم."جان عـزیز! دمی از احساسات رقیق فرار ن

 «دریغ که همان طور شد و وطن محبوبش را ندیده از این جهان برفـت.» 
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 که: ،افتیدم ، شمس الدین حافظ،به یاد همان دو بیت مشهور حضرت خواجۀ شیراز
 

 ۀ چمنیراغـتی و کتابی و گوشـــــفـ  دو یار زیرک و از بادۀ کهن دو منی      

 دم انجمنیهـر  ،به دنیا و آخـرت ندهـم        اگرچه در پیم افـتند  اممن این مقــ
 

س دانیم که ن قل مجل می دّ ـدانیم، ولی به ج   چه شنیدند، نمی این که این دو یار زیرک و جاناجانی در انجمن چه گفتند و

 ."افغانستان عزیز"شان وطن بود و درد مشترک میهن، 

بود، که پیغام افغانستان محبوبش را برایش  سردار که راه  رفتن به وطن نداشت، پیوسته منتظر پیک و بریدی می

دانیم که دل تنگ سردار چه رنجها  نمی ."نوری"برساند و بهترین پیام آور، دوست دیرین و وفادارش بود؛ ولی احمد 

یم، که چه سخت است بر کسی چون وی، تحمل هجران و آن هم هجران اجباری دان را تحمل میکرد، ولی به تحقیق می

 ،خواست خواست یا نمی رفتن به وطن نداشت و خواه می که پای   سردار از این از وطن و زادگاه.و قهری و قسری 

ا تحمل کشید. او همه رنجها ر باید در سرزمین بیگانه شب را به روز و روز را به شب می آورد، سخت عذاب می

وی به دوست همدمش  ولی  ، تا در وطن بمیرد.بودکبوس وطن نایل آید؛ گوئی زنده که به خا به امید این ،کرد می

 گفـت: می "نوری"احمد 

د وطن ! دمی از احساسات رقـیق فرار نمائیم، نشود دل من بایستد و از دیدار مجدّ ولی جان عزیز»

 «محبوبم محروم بمیرم.

رقم زده بود، که در درد وطن بسوزد و چون بلبل آواره در جالوطنی بسراید  ؛تقدیر رقمی دگر زده بود یهات کهاما ه

به تعبیر رسای هنرمند شهیر کشور، استاد شاه ولی ولی  "شیون کابلی"بلی؛  هرگز به دیدار گلستان میهن نرسد.و 

 !!!لقـوم شعر برون می آوردبود و ناله و افغانش را از ح   "بلبل آوارۀ  افغان ستان"، "ترانه ساز"

 تقدیم دلهای ناالن باد: 2شیونی چند از کتاب "شیون کابلی"

 دعای شیون کابلی به میهنش
 

 یـــــر و کسی را برسانبرسان        ناکسان گ  ی رادادرس  !ـداــای خـــ

 سی را برسانر  ـــــای ج  ـــــم شده اند        نغمه هـــخـــلق در بادیه ره گ

 ی را برسانریادرســـــــــفـ س می نرسد        مرد ک به  لومـــــــداد مظ

 سی را برسانک مسیحـانفــــــــحالت مخـمصه آمــــــــد به وطن         ی

 ی را برسانبازپس   ظۀــــــــــطاقـت دیدن خونخـــواران نیست         لح

 سی را برسانسو دار و ع ـد ـــــوق        بنـــــحقــ دزدان  این دارۀ سر  

                                                           

، اثر ولی احمد نوری ، چاپ "انجمن فرهنگ افغانستان"، شهر لیموژ ــ  فرانسه، انتشارات بامیان، سال «کابلی"سردار محمد رحیم ضیائی "شیون » -2
1382  
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 هجر وطن

 ف چمنر وطن       چون بلبل دور از گل  و بی طــر  ست دلم خون شده از هج مریع

 راق یاران شیونـــــــــــاز فـــ ه دارم هـم    ـــریاد   ـــی فـو گاهــ و گـــهی ناله گه آه 

 بی وطـن

 درمامی و یار و وطـن و دربـــبی ح   یا رب من اگـر گـدای بی پا و سرم     

 یر دگرمدستگـ به   ــنمکــــ تو دستگیرم میشو        محتاج  ــرم کـ از روی 

 گله از خدا

 بر تودۀ بی لباس و بی نان رحمی    ا رب به فغان خلق افغان رحمی    ی

 سامانی ایشان رحمی و بر بی سر     ن را امید   ار و نی کفنی جا به مز

 جوان افغان

 ریان نشدیـ،  دیده گناالن نشدی       وز فاقــۀ تودهاز درد وطن پرغـــم و 

 جوان افغان نشدی ،راو جرمن        صد حیف چ  ، فـرانسویانگلیس شدی

 

 

 

 

 

 

 "نوری" و "شیون" ــ وطن ق  عاش  دو 

 آباد!!! "نوری"روان "شیون کابلی" شاد باد و خانۀ جناب 


