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 برگــــــــریزان

(خاطراتدفتر از )  

 

رادیو ـ تلویزیون »ها کلمۀ تلویزیون هم دران افزوده شد؛ یعنی ، که بعد"رادیو افغانستان"

یاد می شد و اولین دفتر و دیوان و دستگاه انتشار  "رادیو کابل"، در ابتداء به نام «افغانستان

 "پل باغ عمومی"قرار داشت، و بعدها به نزدیکی  "پل هارتن"، متصل "کوتی لندنی"در آن 

و  به حیث رئیس «صدقی»در اواخر دهۀ سی شمسی، مرحوم محمد عثمان . قال یافتانت

مرحوم صدقی با ذوق . در بخش فرهنگی آن وظیفه دار بودند «نباتی»مرحوم استاد نجفعلی 

فرهنگیی که داشت، در ضمن دیگر نوآوریها از جمله تشویق جوانان در بخش آوازخوانی و 

ری استادان ورزیدۀ خرابات چون استاد غالم حسین و تنظیم کورسهای موسیقی به همکا

، گل "نسیم"، ابراهیم "خیال"استادان دیگر، زمینه سهمگیری جوانان، چون استاد حفیظ هللا 

و تعداد کثیر دیگر، که اسمای شان به خاطرم  "ځالند"، مرحوم استاد عبدالجلیل "شیفته"احمد 

پشتون »گرامهای ادبی و نشریۀ ماهوار هم پرو «نباتی»مرحوم . نمانده است، مهیا ساخت

مستقیم و ی هم به طور ئنظیم پروگرامهای ادبی، مشاعره هادر ضمن ت. را پیش می برد «ژغ

در یکی از مشاعره های . از ستدیوی رادیو پخش می گردید "زنده"زی نگریبه اصطالح ا

 "رادیو کابل" دۀ ذیل را طور زنده در سالونخزانیه، ازین عاجز هم دعوت شده بود، که سرو

چون خاطرۀ زیبائی از . کثیری از شعراء و فرهنگیان اشتراک کننده، قرائت کردمدر جمع 

ت سال تجدید خاطره نموده و به دست شی من است، اینک بعد از پنجاه و هُعنفوان جوان

 : نشرش می سپارم
 

 دشت با پهـــــــــنای  بی پایان خود      کـــــــــوهها با  ُوسعت  دامان خود
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 ــــــلهای  رنگارنگ او      راغ با الــــــــوان شوخ و شنگ اوباغ  با  گـــ

 آبشاران با نـــــــوای جــــــــانفزای      کـــــــوهساران  با  فضای دلکشای

 صبــــــح  با دامان  چـون آئینه اش      شام  با  رنگیــــــــــــنی دیرینه اش

 شب،  به چشم خلـــــق، دل آرائیش روز  بــــــــا چندین صفا بخشائیش     

 دامن گلـــــــــــــگون و زیبای شفق      چهـــــــــرۀ صاف و طربزای شفق

 کهـــــــــکشان  با آســـمان پیرائیش      مهــــــــر و مه با خوبی و زیبائیش

 آسمان  با چتـــــر نیلوفــــــــام خود      چــــــــرخ  از آغـــاز تا انجام خود

 داده است امــــــروز زیبائی ز کف

 برگـــریزان  سر زده از هر طرف

 در چمـــــن  ره  کرده  باِد مهرگان      دهـــــــــــر کرده  باز آهنگ خزان

 له جـــــــــام  باده  افگنده ز دستقــامت  سرِو  سهی  اکنون شکست      ال

 در نگـــــاِه  نرگس  آن مستی نماند      در گلستان بوئــــــی از هستی نماند

 گل گریبان چــــــاک افتاده به خاک      بلبل از تاراج گــــــــل گشته هالک

 نماندبرگ بر شاخــــــــی ز افتادن نماند      از ضعـیــــــــفی  تاب اِستادن 

 غنچه لب نکشوده و از شاخ ریخت      خاک  گلشن  را فلک امروز بیخت

 پرتو خــورشید  سرد است و ُخنُک      چهرۀ  مه  بی فــروغ است و تُنُک

 شرشر  آب  روانبــــــــــخش  بهار      لــــــــرزه  آرد در بدن از جــویبار

 تازگـــــیها را  کنون از کف بِِهشت گــــــــــــــــلبن  نوُرستۀ اردیبهشت     

 دیدۀ  گـــــــــلزار را  زردی گرفت

 مرغ آهنــگ جهانگــــــردی گرفت

 ای  بهــــــــــــار  گـــــلشن آمال ما      ای اساس روز  و مــــاه  و سال ما

 ای خجسته  گــــــــــــلبن  با افتخار      ای وطن را روی تو همچون  بهار

 ه باغ زندگـــــــــی نوُرسته گل      در گلستان  وطـــــن  یک دسته گلای ب

 رنگ  و بوی این چمن از روی تو      آب و تاب این  وطــــن  از بوی تو

 ای بهـــــــــــــــار شوق را اول قدم      ای نهــــــال  ذوق  را زیب و ِحَشم

 گل  و بــــــــــاغ تو و بستان تو پیش ازان، که در بهـــــــارستان تو      در

 راه یابد  بــــــاد  سرد مهـــــــرگان      قامت  زیبای  تو گــــــــــردد کمان

 پیش ازان،  که از خـــــزان زندگی      چهـــــــره ات از کف  دهد تابندگی

 پیش ازان، که خسته گردی و کمان      چــــــــــون گل زیبا ز تاراج خزان
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 دست در کـاری زن و سرشار باش      از  بهار عمـــر برخـــــوردار باش

 تا  نبیند  گلشنت بـــــــاد خـــــــزان

 سعــی کــــن در خدمِت افغان ستان

 

 

 

(ش، کابل عزیز133۱عقرب 1۱ــ « اسیر»نسیم . م)  

 

 

 

 

 

 


