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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Political سیسيا
   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴ مارچ ٢۶  

  "پاغر"شعر از        

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                          

  !!!از شعر من است                                    

  رھای مقاومتـشع

   "دستی در آتش"از دفتر 

  )تھشبيست و (

 فرياد

 کابل ويران شد، 

  اين صدائی ست که بر چھر زمان ميتاود      

وطن، کابل گلنامِ قلِب   

 ويران شد 

 ُسبحه بندان

گرگاِن دھن خونين اند   

 يا پلنگانی که خون ميريزند

 کلبه ھا، طعنۀ باد

  صف به صف تل ويرانه برپا شده است           

سرخ کند  َگرد آن چشم َملَک را به کجا  

 آن سوی عرِش خدا؟
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 تا کجا، باد فشاند رگِ خون؟

، باد برد  زمزمه آه؟تا کجا  

 سّجاده گران، سبُحه بر کابل ما ماليدن

 بر ھمه  مھره و اورادی که تزوير بر آن منقوش است

يک دختری ، گردنِ َدم به َدم  

 يا مادری

 بر حلقۀ آن ُسبحۀ چون دار 

       آونگ کنند                 

 پيکِر کابليان،

  بی صدا، ساکت و بی آه          

 حلق و گلو آويز است

  باغِ با�ست که در قعر زمين ميسوزد 

  شعله  ھاش بر ھالۀ خونين زمان         

 نقش غوغای پلنگان و سگان ميکارد

در دِل غمخاک              " عاشقان"  

را به صدا ميگيرد" عارفان "  

بايد کرد فکر بر گنبد ما  

 برِق شمشير زبر کردۀ ما 

 بر پلنگانی که چنگال و دھن خونين اند

 بر ُگرازانی که جز خون دگر پرھيز اند

 آه ما بی اثر است

 داد و فرياد کجا بايد کرد؟

 وز زمين تا به کجا؟

 آن سوی عرش خدا؟

آه ۀھر کجا ھلھل  

 بانگِ خونخيز يتيمانی، که تنھا  تنھاست

!ای سپردار  

 آسمائی جليل

افرازقد بر  
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 تا بلندای زمان

 تا ستيغت رِه سرب

   زوزه ھائی که ز ُخمپاره فرو می آيند   

 سدوارۀ قلبم باشد

 سد پو�د

 آسمائی تو فراموش مکن،

و ج_ِل تو به سرلوحۀ اف_ک برند کابليان عزّ   

 چمچه مست، مسِت حنا بر موج است

 من دگر اشک نويسم؟

�نميا که دندان به جگر جو  

 بر غزا�ن سيه چشم ُشکوه پيکِر تو

 گرگھا مست و دھن پرخون اند 

 ترکتازانه ترا ميتازند

:ھموطن   

 کاکِل کابِل تو

 عطر گلفام 

 که اندوده  ز خون است و

 ز اشک است و ز آه

 بر دِر کابِل ويرانه زدند

 با نگاھھای مسلسل

 مو به مو شانه زدند

 تکۀ سوختۀ دستی که شايد قلمی

 تکۀ سوختۀ پائی که شايد قدمی

 خندۀ مرده نما

 ھالۀ آھی که  دود است و

 در دود پيوسته سکوت است و سکوت

 اين يکی منظرۀ کابل ماست

 باز چنگيز مگر؟

 بھر تاراج تو ای گلشن سبز
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  که چه گويم که خدا داده ستت      

   آتشی بر دِل  تاريخِ تو يک بار دگر افشاند؟   

ليخ کند؟روِح تاريخ تو تس  

، نهنه  

 تموچن به ھ_کو ز ترحم صدا ميدارد

 درِس وجدان  فرا ميدارد

 چشِم اسکندر و اسکندريان

 بر عزای تو، آه و غم ميبارد

 تيمور از وحشِت ويرانۀ تو

ی  مردم......آ  

شماردشمارد، مِ پرده ھائی ز عطوفت، مِ   

 وای بر آنانی که گويند دگر

 شِب کابِل ما تاريک است

 نور از زخم شما کابليان تا به کجا خواھد رفت

 آن سوی عرش خدا؟

 گر که ھفت آسمان 

 ھريک ھفتاد و دو بار

       بر در و دوِش زمين سجده زنند  

 کابليان،

و لعن تکاروانی ز تف و نفر  

 بر زبِر ريِش شما خواھند بست

 گردن کرگسی و خوکی تان 

!!!بر سِر داِر وطن خواھند برد  

!!!وطن خواھند برد بر سِر دارِ   
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