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ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 ملک الشعراء             

 «اسیر» نسیمحـمد ماستاد       
 ۱۱1۲جوالی  1۱           

 پورتال: تنظیم و ویرایش          

 

 

  

 !کابل یادی از
به فیض آن  که از ،است عزیز کابلزیبای  و پرمهربهشت آسا،  حبوبم، هوایم پرورشگاه زادگاه و

مهاجرت،  غربت و ی دراندوران طوالنی زندگ. می کمائی کرده اافتخاراتو  کمال رسیده بلوغ و

 هر لحظه و هرنساخته است،  لوح احساسم دور ازرنگین دامان پرفیضش را  خاطرات شیرین و

  :به همان مناسبت ،ست هم سروده ای این. می دهم یادش نغمه ای سره بساعت 

 

 راب کابل راـزمان به دل دارم، اضط رــــــــه      واب کابل راـکه خ بینم بس میـشب، ه و روز

 چ باب کابل راــــهی ،هان نمی یابیــــــــــج در      بوی مکنونش صل موزونش، رنگ وـف ارـــچ

 بی حساب کابل را و ارــــــــبسی انـــــــــدوست      ؟هان چه می پرسیـــــج از مشتاقان، شمار در

 واب کابل راــــخ بیز، دید لـــــگ راوت وــپرط      تبریز «صائب»که  زآمیز، اینــــه اند رمتــگف

 اب کابل راــــــــانتخ یادش زد،ه ب رـــــــــدادگ      بادش زد اک وـــخ نهادش زد، آب و عشق در

 آب ناب کابل را ،وشیدــــــــــن و دـــــــتشنه آم      یدنسترن بوئ رـــــعط ابل دید،ــــــــتا ریاض ک

 راتاب کابل ــــــــــمان، آفــــــــــــپغ آب چشمۀ      کس نمی یابد :رضوان گفتم به روضۀ ـــــــه

 الب کابل راـــــــگ وان گلنارش، همــــــــــارغ      لزارشـــگ و راغ اغ وـــــزارش، بموج نسترن

 اب کابل راـــــــبازت ،داد ری میــــــرنگ دیگ      رف خرامیدنــــتن، هرط ــــرخان سیمینـــــگل

 ابل راــــــــابل را، نه کباب کــــــــنی شراب ک      ستمه دورــــــشد نخ دیر مستم، کند اد اوــــــــی
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 ارداند، آسیاب کابل رــــــــــــبگ ونــــــسیل خ      ربارـــــه دکن ها ، فتنهارـــــــکه دشمن مک   بس

 ناتوانم ساخت و ربت، پیرــــمحنت غ ج وـــرن

 شاب کابل را و ــخشی ،یاد از «اسیر» کی برم

 

 

 

 

(ع، فرانکفورت۱۱1۲ جون ۱۲ ــ «اسیر» نسیم .م)  

 


