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 ۵۲۵۲  اگست ۵۲سه شنبه                                         کابل شهر رویا های ویران      

  

 داکن عشقری

 

 چه می کردم ،سر بازار اگر دکان نمی کردم

 

 تکرار میکرد۔ سخنپنجاه سال یا بیشتر از این شاعری در دل کابل این 

 این حرف را به تکرار از هر کسی شنیدم

 داردـدا نــرس از خـا تـیـم به روی دنـالـظ

 دام راه استـراه ک م اینـفتـبگ یروـبا ره

 ا نداردـچ انتهـگفتا که راه عشقست هی

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           

             

https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-407725619359052/?__cft__%5b0%5d=AZVmVWN2YEUc6FviCwlHI4M9yKG8u9bwvrZuhTVVn7dfmY6bracnhAJRSqiKakIqWNkK14ZLmgd8T5JLsuYP2HiKff0kGZ1KrA2BiPb3OSfakVThvGNRZccxDY6zmU5C61hYby2zBDZqCoNgXW-yBFM24ym4OF1t2o_t6LRbniYblrdWEHPq9WhOkb63zKmAz4IgfZxZXNfSHL0udoBFagUOtyMcq5XoernCGE4pBV03Xw&__tn__=-UC%2CP-y-R
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net
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چپن   و لنگی و نورانی ۀشور بازار کابل مردی باریک اندام با چهردر  ،ه سنگ تراشیخر جادآدر 

 .ی چهار زانو نشسته بودارفته و شکسته  روو چوبی رنگ  ۀغرف در

گاهی دوستانی که حرف دلش را میدانست نزدش میامد و مینشست و  .راه عابرین بوده چشم ب

کاغذی را از  وری های تاب خورده کوچکاو پیشش میامد و پ  گاهی مشتری های همیشه گی

 .افغانیگی پر کرده و به مشتری هایش میداد   یک افغانی و دو پیشرویش از نسوار های تکری

  عشق اگر در کار بار این جهانم میگذاشت

 کره مهتاب رفتن پیش من نصوار بود

 .بود مد زندگی شبا روزی اوآبود و بیشترین مال دکانش اسباب کار   دکان او خالی

 ری اگرت نیست عشقریـاس دیگـنـاج

 خاشاک و خاک بر دهن این دکان بریز

 یا

 داغ نیست به دکان عشقری جز درد و

 ...ر بروـطلبی پیش ت می جنس نشاط 

در این دکان کوچکش صحافی هم  ،افتخارات ادبیات ماست ءصوفی عشقری که امروز نامش جز

 .میکرد

دستان شاعر  .ن ها از هم گسسته بودآد که شیرازه ی بوئعشقری پس از این با کتاب ها کار  سر و

 .نمیر تا اخیر ماندو  بخور  ۀمگر روز گارش همان رنگ غریبان ،پیوند میکرد کاغذ پاره ها را

 عشقری را باالی خاک دیدم  افتاده

 گفتم به این ادیبی یک بوریا ندارد

 .ن دکان غریبانه اش بودعشقری تا پایان عمر مجرد ماند و پناهگاه و غم غلط خانه او تنها هما

 شخصی که بینوا شد خانه بدوش گردد

 داردـا نـد بیچاره جـر کجا که باشـدر ه

 ستعاشقانه ها و عارفانه های عشقری منحصر به فرد ا

  بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بیا

  یا بیاـویم بـگانه نیستی که بگـبی
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  دی روزی به پرسشمـدگی نیامـدر زن

  ُمردم کنون به فاتحه بهر خدا بیا

  نمی رسد به شوکت حسنتیک مو زیان 

  روزی سوی شکسته دلی بینوا بیا

خان گفته بود که اگر اشعار عشقری را از نگاه عروض باز  استاد بیتاب روزی به قاری عبدهللا

 ! هم میتواند شود کالمش بهتر از این  ،بینی کنیم

از هر شعر عشقری درد  ،هرگز شعر عشقری را دست نزنید  بود هقاری عبداله به استاد بیتاب گفت

 .عشقری از عشقری باشد  شعر  بمان ،ن نمیدانیمآدل او بلند است که ما از 

* 

 از استـفرزند ارجمندم البت قمار ب

 لیکن نماز خود را هرگز قضا ندارد

* 

 از قیمت خرمهره مپرسید درین شهر 

 ر امروزـرخ گهـبسیار بلند است ز ن

  در بیابیـو دمی بنمای که تا ق اخـش

 ی تا نشوی گاو و خر امروزآدم نشو

* 

  شکست دل صدا دارد، ندارد؟

  محبت مومیا دارد، ندارد؟

  بپرسید ای حریفان از مسیحا

  ، ندارد؟دوا داردکه درد ما 

  فتادم ز دست و پاهی من ال

  دارد؟ـق انتها دارد، نـره عش

  رسیدـبپ رویان نکو ز بازار

  دل بها دارد، ندارد؟ که جنس

  به غیر از دیدن روی نکویان
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  دارد؟ـدعا دارد، نـا مـدل م

  عشق عاشقان ای مفتینماز 

  ، ندارد؟داردقضا  نفرمودی

  ببین جانا اطاق عشقری را

 که نقش بوریا دارد، ندارد

* 

 ن عنوان نداردـسر مكتوب م

 حدیث عاشقی پایان ندارد

 پرسان ردـافالطون ارسطو كز 

 ندارد درمانبگفتا عاشقی 

 

   


