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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠۶
  

 ر آبادانيادت بخي

 
 

  بزنمیه دوريد بود رفتم شھر يروز ع

  خلوت بودیليم شھر خي قدی سالھایدھايخالف ع

  رد شدمیرياماز چھار راه 

 ه بوق بزنمي نبود كه الاقل یكس

 تا جاسم برادرم خوشحال بشه

 ف كه جاسم ھم رفته بودياما ح

 گه صف دراز نبودي ھا ھم دیتي بازار كویدم در ورود

  ھم بسته بودندیري ھا چھار راه امیھر دو كفاش
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  مي واكس بزنیكه الاقل كفش

 مين كنيو بحث فوتبال كارگر و شاھ

  بدون واكس زدن كفشھاش رفته بودیستانھوشنگ كوھ

  زدمیر سريبه قھوه خانه ام

 نميگران را ببي و دیل رودانيد مرادان و اسماعين و شھي الدید محمود سعيشا

  گهي دیا بچه ھاي و ین پور دواني سعدون، محسن حسیعقوب بنيد ھم يشا

 رام و كنعان زمان ھم نبودند،ي بھروز فر و ھرمز بایحتى حاج

 اونجا نبود و قھوه خونه بسته بود یكس

 ل بودينما ركس ھم تعطيدونم چرا س ینم

  شاخشون شكسته" گوزنھا"د ھم يشا

 واز اونجا رفته بودند

 د و شھر خلوتين روز عيبا وجود غم سنگ

  كردمیھوس بستن

  ھم بسته بودی فتاحی بستنیول

   آقا رضا ھم بسته بودندیان و باقلوايشكرچ

 نميرا بب" واگويدكتر ژ"لم ياگارا و فينما نيگفتم برم س

  دنبال الراه  بیبريوانه وار رفته به سي دیوري یول

 ل شده بودي تعطیورينما ھم تا بازگشت يوس

 رمي ظفر بگیاطيخواستم برم كت و شلوارم را از خ

  اون ھم بسته بود

  و حسن كاسبیرج گودرزي و ایدم حسن الرستانيشن

 دينما خورشيخوان برن سيم

 نمايفتم من ھم برم با بچه ھا سگ

 مينيرا بب" شكوه علفزار"لم يف

  نبودینما و بچه ھا و علفزاريدم، سي رسیاما وقت

  باشه،یكه شكوھ

 یست بزار برم سلموني نیگفتم حاال كه كس

 شگاه پوپك بودشيراآرفتم باال، 

  نبودندیب و تقيز و حبياما عز

 ن نبودشيرينما شير سيسفانه ابوالقاسم پرمه ھم زأمت

 را را ازش بخرمي حمی گلھاۀ برنامۀن صفحيخرآكه 

  ن زدميرينما شي به سیتو راه سر

 وردهآرا "  لبنانیشبھا"لم يد فيگفتم شا

  نبودیئنمايسفانه سأ متیول
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 بادان را نشون بدهآا ي لبنان یكه شبھا

 ن پا ھم نبودشيماش" حنون"حتى 

 نيرينما شي سی ھوا كنه تا باالیكه موشك كاغذ

  نگرو ھم بسته بودیدونم چرا حتى قناد ینم

  نقدر بد شانسميگفتم حاال كه ا

 "د ببرميشا" بخرم یئزماآط بخت يبرم بل

 "ديد ببريد شايبخر"زد  ی اونكه داد میول

 ھم از اونجا رفته بود

   ارامنهیسايبعدش اون قدر از در كل

 و حموم جرمن رد شدم

 نميا آق بابا را ببي گدا ید القل فاطيكه شا

 اونھا ھم از اون جا رفته بودند

  نما تاج اگه راھم بدنيجمعه ھم نبود كه برم س

 نمي را ببی بق بقو تام و جریفلمھا

  حاضر بشه بخنده ست كهي نین روزھا كسيھر چند كه ا

  زدمی به بوارده جنوبیسر

  دفتر كارمون تو جنگل بغل باشگاه اروندی روبرویخونه ھا

  و خرابه بودندشكسته

 م و صادق جبار اصل ھم تو دفتر نبودنديز نسيپرو

 دم كه اونھا ھم رفته بودنديبعد ھا شن

 ستادمي ایو نفت مليون و راديزي در تلوینقدر جلويا

  محمد صادق زاده را بشنومی كودكی مالك جرموز و صدایتا صدا

 اما ھر دو از اون جا رفته بودند

  ميقبرستون قدد آباد خواستم برم يته جمش

 اتيسر قبر خواھرم ح

  نبودیاون جا ھم پارك شده بود و قبر

 بادانآن تھران اومده يم شاھيدھا تيد مثل تمام عيگفتم شا

  كنهین و كارگر آبادان دوستانه بازيكه با شاھ

 وميبرم استاد

 نمي از بچه ھا را اونجا ببیلي و خیكوئي نی و علی و داراب فرامرزید مظفر زارعيشا

 دميوم رسي به استادیاما وقت

 گه رفته بودندي دی ھایلي و خید برمكيو حم محمود زارع

  ل شدهيھا تعطيو باز

 ل به مجسمه شده بودندي ھم تبدی و مظلومیدھدار
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 كارخونه كاراموزان سر جاش بود

  كاراموزی بیول

 ن فوتبال كاراموزان ساختمون شدهيزم

 باشگاه آبادان ھم عوض شده بود

 ده نداشتيچ كباب كوبياندو سیو بو

  فوتبال مون بزنمیف مربي به محمود تكلیگفتم سر

 ًاما راه باشگاه كاراموزان اصال بسته بود

 ل بودي احمد اباد باز بود، اما تعط١ن يل

  نبودیلم سنگام ھم خبريران و فينما اياز س

 ش ھم نبودندي چھار حوض ابوالحسن و تانكیحت

 روننما شعله كايگفتم برم در س

 نميرا بب" مادر ھند" فلم یبيونس طيد بتونم با جواد و يشا

  نبودینما شعله اي كه سغياما در

  باشنیونس و جواديكه 

.. 

  بود مثل شھر ھای بود شھریھر چ

 اما شھر ما نبود

 "یريام"اسمش ھم شده بود 

 ...  دلم براش سوختیليخ

  نبود،یگه اشكياما د

 ... ه كنميكه براش گر

.... 

 ... ر شھرمونيت بخادي

 ... ر بچه ھايادتون بخي

 ... ديش ما رفتي كه از پی دوستانیادتون گرامي

 ... ر آبادانيادت بخي

 ... ر آبادانيادت بخي

 )١٣٩٦ ]جوزا[باز نوشته در خرداد(

 

  :يادداشت

  .زبان گويش شعر آگاھانه ويراستاری نشده است
 AA-AAادارۀ پورتال

  

 


