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 04/09/2017              ولی احمد نوری

 كنم باز از جور ایام شیون
 

سردار محمد رحیم ضیایی )شیون کابلی( شاعر خوش قریحه و مملو از احساس و درد در رابطه با دیدار قبل روز دو مطلبی را 

ملک الشعرای افغانستان در زمان دهۀ دیموکراسی و پدر شعر مقاومت آزادی بخش مردم حضرت استاد خلیل هللا خلیلی افغان با 

و سروده بود، خوانندگان را جهت مطالعۀ افغانستان، نوشتم و شعری را که جهت دیدار "شیون کابلی" دوست دلبندش در ماسک

آن گل مهره ها به یک لینک انترنتی حواله داده بودم که امروز آن لینک به دالئلی از آن مطلب برداشته شده است. اکنون می 

 خواهم آن سرودۀ عالیتر از عالی را در ذیل به مطالعۀ شما عزیزان برسانم:

 

 

 

 

 

 

 

 بی رویت امروز شد شام، شیونكه  كنم باز از جور ایام شیون

 سازش به دشنام، شیون! كنون شاد شاد! دلم اگر با سالمی نكردی

 انعام، شیون! به نه از سـفله مردم رنجه بهتر آزادگان به دشنام

 جام، شیون!كه نوشم به شادی می از  حرام است بیتو من درین شهر بر

 شیون! دل آرام، به گلهای نغز  تو گناهست دیدن درین باغ بی

 برجسته ازبام، شیون! چو شهباز  درین را بیاد تو پرواز كردم
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 3از 2

 دار تو كام، شیون!ـز دی مـستان  روز اول برآن عزم بودم كه در

 اندام، شیون!كه گردی سراپا گل   گل ه وـدر اللــنثارت كنم آن ق

 به پیری كه بودیگردی  گل اندام

 دام، شیون!ــبه فصل جوانی گل ان

 

 !یونخام، شابریشم  وـگردی چكه   وش خود تنگـدر آغفشارم چنانت 

 شام، شیون! به گردن نهم صبح تا  م كمندیـبتاب آن بریشم، زسپس 

 مگر یابم از هجرت آرام، شیون!  گردن گذارم چو طوقی ز اخالصه ب

 الف الم، شیون! كه چسپد الف در  شوق و شادی در تو از بچسپم چنان

 شیون! ابهام، ونجاتم ده از شك  سراغی من نگیریچه كردم كه از 

 

 عام، شیون! خاص شیون چه از چه از كه دیدم هر و جستم ازـكوی ت ه  ر

 وام، شیون! دلت دادی كه مهربه  شب ها كجایی؟ سحرها كجایی؟ تو به

 مپوش آن غزالی كه كردهمخلص  ز

 !رام، شیون دل مهرجوی ترا

 

 به لرزنده دستان توجام، شیون! بنهاد  آن چشم مستی كه منمپوش از 

 شد لب بام، شیون! كه خورشید من مـپوش ازمن آن ماهرویان طناز

 جهان هر چه غم داشت ادغام، شیون! به قلب من زار یك بارگـی كرد

 جا مانده از زندگی نام، شیون!ب سرآمدجوانی بهم خورد و پیری 

 شیون! ،2شاخ پدرام 1درخت كشن باد خزانی كنون ُخم گرفته ز

 

ُود رنج و سراسر یاد آر كاین زندگانیه ب  آالم، شیون! اندوه و بْ

 شیون! از پیدا، نه انجام،ـنه آغ  نباشد چو آن شام تیره، كه آنرا

 بیاد آرآن دوستانی كه دیگر

 نام، شیون!آنها كسی  نگیرد از

                                                           

 « بر  ْپر درخت كشن یعني درخت انبوه و» بر، انبوه، بسیار .  به معني ْپر ، ْپر و یكشن : كلمه فارس 1 

 (چیزی که لطیف پدرام نمی باشد، زیرا می گوید افغان نیست)خجسته  آراسته، فرخ و خرم، نیكو و به معني خوش وپ درام :  2 



  
 

 

 3از 3

 تو فرجام، شیون! ما وـجهان را ب د و بگذاشتـندـنـتـگذشتند و رف

 شیون! ی شام،کی یكی بامداد و  بزودی روانیمتوهم اكنون  من و

 تو چه هـنگام، شیون! به نام من و بكوبند م كین كوس رحلتـندانی

 بادام، شیون! و چون مغزـوفای ت  است كه آنجا نهفته مشكن دلم را تو

 ام، شیون!ـمرا كن شكر ف بساط  و شیرین آن شعرهای دل آویز از

 فزونتر ز اعداد و ارقام، شیون!  مـبیا تا ترا بوسه باران نمای

 پیغام، شیون! دیرینهیاران  ز دلت باز خوانم بیا تابه گوش

 ز برق نگاه تو الهام، شیون!  رجویمـد دل مهـبیا تا ستان

 كه خندد م چندانـا تا بخندیـبی

 مهر و ناهید و بهرام، شیون! و مه
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