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

  

  
  "اسير"و استاد محمد نسيم "  خرسندی"هادی 

  

  شب افغان
طنز  و  شاعر"ندیهادی ُخرس" ، از کيهان لندنۀمنتشر "شب افغان" بنام منظومه ایم ١٩٩٦در نومبر 

 عجم  در نفوذعرب و مداخله و البالی کلمات طنزآميز، مطالبی از که در نويس ايرانی به دستم رسيد
به غرض شکران ازان  ی نشان داده بود، من نيزادوستانه  همنوائی همدردی و افغانستان نوشته و

اينک . فرستادم   نشر کيهان لندن غرضۀبه نشري همدردی، شعری با همان وزن و قافيه سروده و
  : تقديم دوستداران وطن عزيز ميکنمهردو شعر را به ياد همان خاطرات تلخ

  
  "خــُـرسندی"هادی 

  م١٩٩٦ومبر ــــــــــــن
  

  

  شب افغان
  

  ن  که  کابل کابل است امشبـــــــــبيا ساقی رعايت ک

  ل است امشبــُــالک در  خون که  بده آن آب تربت را                                    

   درين وادی زاداست  موسيقیــــــــچنان با مرگ  هم

  ُسلست امشب.فا.می.ِر. رب دوـــــــگفتن مط  که اشهد                                    

  ه می دهند  اينجا ، نه آزادیـــــــــــبه زندانی ، شکنج

  بلبل است امشب ه بلبل در قفس بود و قفس درـــــــــک                                    

  مستورند اموشند وـــــــــ لب  بسته خۀچون پست زنان،

  اضر بهر تار کاکل است امشبــــــــــهزاران تيغ ، ح                                    

  رمود  فرزند  زمان  خويشتن   می باشــــــــــعلی  ف

  ُدلُدل است امشب ناح وــــ ذوالج افغان، ی کنکوردــول                                    
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   دستگيرم شد »بوتو«  وشرقصی دوشيزهـــــخ من از

  رب تاج گل است امشبـــع رب وــسرغ که نامش بر                                    

  باشد بهر همسايه ه ــــــوبست آنکــــبله، مرگست و خ

  ُجلست امشب همچنان زير »بی نظيری« ه طرحــــچ                                    

    می رسد  از  راه  پاکستانودیـــــــــــــمهمات   سع

   روی پل است امشب رشـــقاط پل گذشته،  خرش از                                    

  را به توپ خشم می بندند  انهاـــــــــ ج درين دروازه،

  بازی ُفل است امشب!  ُسوتی بزن  !داورا ! دايا ـــــخ                                    

  نــای  دراکوال نشان  را قهوه چی  دم  کـــــــــــبيا چ

  قلقلست امشب ون درـــــکه کام طالبان تشنه است و خ                                    

  از می آيدقــــچشمت ه  مرغ همسايه به ـــــــــــتو آنک

  رقاول است امشبـــــمرغ  تو پيش  چشم  او ق! ببين                                     

  اک همسايهــــــــــــــچنان اسالم سفتی خيمه زد  بر خ

   است امشبزد  آن  ُشلـــــــکه  اسالم  امام  ما  به  ن                                    

  ران  روسپيد  آمد قيامش راــــــــــــــــ که  تهنپنداری 

  بزرگ کابل است امشب مادر  ودــاين عفريته، خ که                                     

  سو رــــــــــه آه و ناله از افغانست و شبی تلخ است و

  است امشب»ُد ل«  يا »کلنتون«  زندانه گويا ب سحر                                    

  ز فالحيان  دارمــــــــــــــ کترسی استمرا از طالبان                    

  هادی ُخلست امشب وـــساقی بگ  من، ز پرسد کس ار                   

 

  

  "اسير"استاد محمد نسيم 
  م١٩٩٦ نومبر  بن ــ المان، 

  
  "رسندیــُخ"به جواب آقای 

  ابل   است  امشبـــــــ  کندوستا  راز  و   نياز  شب

  نمايان چون گل است امشب »خرسندی« دران، هادی                                    

  ر ما می گفتـاز عشرتسرای شه»  صائب « زمانی 

  ال کابل است امشبـــکنون اين  خوشنوا در وصف ح                                    

  و  به   رنگينی  و شيرينیر  اــتو  پنداری   که   شع

  است امشب »آُمل  « زبانر  شيرين  ــــــــکالم  شاع                                    

  وابيده   در  خون   راــــــــــولی  ماتمسرای  کابل  خ

  ر ياران  ُشل است امشبــنمی داند  کسی،  بس  خاط                                    
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  ن   داردــــــ که  شور  دردمندان  وطسوزی به  اين 

  ا  در  نغمه  های  دل  نشين   بلبل  است امشبــــکج                                    

  ن   از   کربالی   کابل   آغشته   در  خون استـسخ

  نه وصف ُدلُدل است امشب نه حرف ذوالجناح است و                                    

   های  اين  عمامه  پوشان استرکتازیـــــفغان  از  ت

   مينا  نيست ، اما قلقل  است امشب صراحی  نيست ،                                    

    نمی آيدکاری  مولوی و     و  مال وندــــــــــــز  آخ

  اين ُخل است امشبه در عمامه  پيچيده است آن  و ـک                                    

  اران  راــــــــــــ  يسرشار  ۀمده  ساقی   صالی   باد

  ام  ها  پر  از  مل است امشبـــ  من  جۀز خون  ديد                                    

  را»   بوتو« ر تاج   سر  غرب  و َعَرب  خوانيم ـاگ

  غرب از کاکل است امشب است وروی   ۀعرب آشفت                                    

  روس  چند   داماد  استــــ  زيبا  عۀچو   اين  عفريت

  راب  در قال و قل است امشبـعجب  نبود  که  با اع                                    

     بيگانه   رنگين  شدۀ ما   سر  هر   پنچ ونــــز خ

  ل  زد  و  سر پنچه ها پر از گل است امشب ما  گدل                                    

    خاک  يکسان  شد باارياب   و  پکتيا  ـهرات  و   ف

  ای  قندهار  و  زابل   است  امشبـــــفغان  بر  درده                                   

  ن عمريست  ويران استــ ما  سوی  وطگشتپل  بر 

   است امشبپل از  فراز  اين    گذشتنه  تصميمــــــچ                                   

  دارد که می گويد   خبر"ادیـــه"از درد ما » اسير«                  

   »ن که کابل کابل است امشبــــــساقی رعايت ک بيا«                 

 


