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  !!!يک روز در رـشع دو

، »نازنين و عزيز«را بدون پسوند ھای  غربت برای من عادت شده است که نام کابل عزيز در

 ، درنازنين است و پرورشگاھم کابل عزيز ، ادبگاه وزادگاه. به زبان نياورم ، نشنوم وننويسم

ل نقل رتای چنداونه سالگی به ق ھشت در نگ چشم به دنيا گشودم وشانه سازی درخت ش گذر

 از ، تا آخرين دقايق گريزرا ازان حذف کنيم چار سه و کارتۀ سه سال اخير دو اگر، مکان نموده

جوش محبت مردم  ھمان ناحيه در ، درکه علت بھمه معلوم استمي>دی  1983وطن يعنی سال 

بن که  حوالی شھر شھرکی در ، قسمت و آب و دانه مرا درمھاجرت در .به مدارج زندگی رسيدم

شھر  اينک از ده سال به اين طرف در مان پايتخت المان غرب ناميده ميشد مقيم ساخت ودران ز

، ذوق کابل در 2001 سال شرايط بعد از تغييربا  .، روزشماری ميکنمپرھياھوی فرانکفورت

بسوی ، سال فراق يک يعنی بيست و 2004گست سال آ در دلم گرم شد و طرف در سفری به آن

به آسمان Pجوردين و بلورين  یسرحد فضائ حامل ما از ۀطيار ھنگام عبور .کردم پرواز وطن

ھوای  ورود طياره در ق معمول طی اع>نی به مسافرين ازافغانستان عزيز، پيلوت طياره طب

شوری  بی اختيار، بلورين وطن آسمان کبود و مشاھدۀ شنيدن اع>ن و با .ستان اط>ع دادافغان

  : زمزمه کردم که  بداھتاً  احساسم پيدا شد و در

  گريز، به دامانت آمدمبه فرمانت آمدم      چون طفل پا !عــزيز ادری ما

ھنگام  .تکميل نمودم چند بيت در، به ميدان ھوائی کابل عزيز مواصلت تااين سروده را  و

نارسائی  ،ميدان بودمھمان  کابل که خود مدت طوPنی کارمند آريانا درھوائی  ميدان در رسيدن
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 بياد ھمان خاطرۀرا  شعر اينک ھردو .دوم شد سرودن شعر انگيزۀ کهد ی نظرم را جلب کرھائ

  : کنمپيشکش ميعزيز دوستان ، به تلخ و شيرين

به دامانت آمدم ريزــــــگاپ  طفل ون ــچـ       رمانت آمدمـــفـ  به ! ززيــــــعـ ادرای م  

، آمدمربانتــــــق  هب ازمش دودسته ا ست       رفته بکف داشتم ھنوز رــــــمـع دی زنقـ  

سامانت آمدم و رس از  ردمــــــگ وـا محت       ی ھمه برباد رفته استـــــــــامان زندگس  

گلستانت آمدم  ویل بســــــــته گـد دسص       اغ طبع منت گلفشان کندواھم که بــــــــخ  

زلخوانت آمدمــــــغ ، شکسته اعرش ن م       ناب بخوانم بنام تو رـــــــــعش  هلحظ رھ  

تابانت آمدم و  نــــــروش اب تون آفـچـــ       ضعيف رـنم اختم و ــــــرخ تابناکـچ وت  

وفانت آمدمــــــــــــــــشگ ای ھلاد فصا يب      م واژگونه ای ـــــھ و  ميده قامترچه خگ  

که ھمچو آئينه حيرانت آمدم ــربنگـــــــــ       جا شکسته ای صد شکسته ز چون شيشۀ  

دمدورانت آم ام آوريپ  ونــــــــــــــنـــاکـ       دور فرستادمت ز وق ام شـــا پيـــھــدص  

مھمانت آمدم  ،ـريختهـــــــــگـــان گناگبي       انه کرده ایــــــــانــی بيگزبيمـد نچـ يک  

فيضياب دبستانت آمدم ، فـلــــون طــچــ       رفته امــــــفيض فـــــراوان گ ون تدام از  

آمدم ،ارانتــــــــــــبھ ز وم ش رازه تا تت       خزان رسيد و  گذشت عمر ارــن بھدينچ  

شبستانت آمدم  هب ! هتباخــــــــــــای رنگ       فـروغ جمال تو ديده ام رن سـحـــنــديـچـ  

، آمدمتۀ ھجرانتزار، کشــــــن ھون مچ       کنممي تو ايت ھجرــــــــــکح ن ه ما نھنت  

  کشيدمي رــــــرا ھميشه به زنجيت مـقعش

  ت آمدمه پيمانه بتبسـ» رـياس«  ونــھمچ

  

  پارچۀ دوم

زان کابلمـــخ  ون برگريخته چ       نيست ھمان کابلم  نل مـابـــــکــ  

ره سران کابلمـــيـــخ م تـســ  از       رسدمي رـــبه نظ  اریت و يره خ  

کمان کابلم وــده چـسخت خـــمـي       جگرش خورده است ستم بر تير  
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به جھان کابلم  ،مــــــالـع رۀشـھ       ورشيد بودــخ وـکه چ انیاد زمي  

ھــره عيان کابلمچــ  کـــنـد ازمي       غمبه دل، کوه  گرچه نھان کرده  

ران کابلمــگــــ  ارب  بس رده زب       ران خم شدهـــــــگ ارب ش ازتامق  

و بيان کابلم د اين شرح دھـــــمي       غم ، اما زوتش به لبسکــ رُمھـ  

ان کابلمدرد نھ ــرــــــــاگـ  دارد       کنمش آشکارمي  ه کــنـانگــــري  

کابلم ـرت يک لقمۀ نانـــحســـــ       خوردولی مي  ،آب رخش رفـــته  

وان کابلمت ــاب وکــف تــ داده ز       ناتوان و  ه دلتـخس د وــــش يرپ  

  »اسير« ، من بود که چو ياد زمانی

  ـــــــوان کابلمــجـ و ابزي و  تـــــازه

  

  

  ) م 2004اگست  4، کابل عزيز ــ »اسير« نسيم  .م( 

  

  
 

 


