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 Political سياسی

  
  داد نورانی
٢٩.٠۴.٠٩  

  
  

  فرياد
  

  کابل ويران  شد،
  اين ندائيست که بر چھر زمان می تاود

  قلب گلنام وطن، کابل
                       ويران شد

  سبحه بندان
   خونين اندگرگان دھن

  يا پلنگانيکه خون می ريزند
  کلبه ھا، طعنۀ  باد

  صف به صف، تل ويرانۀ بر پا شده است
  گرد آن چشم ملک را به کجا سرخ کند
                       آنسوی عرش خدا ؟

  تا کجا، باد فشاند رگِ خون ؟
  تا کجا، باد برد زمزمه آه  ؟

  سجاده گران،  سبحه بر کابل ما ماليدند
  ھمه مھره و اوراديکه تزوير بران منقوش استبر 

  دم به دم، گردن يک دختری
                           يا مادری
  بر حلقۀ آن سبحۀ  چون دار

                             بردار کشند
  پيکر کابليان،

  بی صدا، ساکت و خاموش
            حلق و گلو آويز است

  
   سوزدباغ باالست که در قعر زمين  می
  شعله ھايش، بر ھالۀ خونين زمان

  نقش غوغای پلنگان و سگان  می کارد
  در دل  غمخاک" عاشقان "
  را به صدا می گيرد" عارفان"

  فکر بر گنبد ما بايد کرد
  برق شمشير زبر کردۀ  ما

  بر پلنگانيکه چنگال و دھن خونين اند
  ُبر گرازانی  که جز خون دگر پرھيز اند

  آه ما بی اثر است
  اد و فرياد کجا بايد کرد؟د

  وز زمين تا به کجا؟
  آنسوی عرش خدا ؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ھر کجا ھلھله آه
  بانگِ خون خيز يتيمانيکه، تنھا تنھاست

  !ای  سپردار
  آسمايی  جليل
  قد برافراز

  تا بلندای زمان
  ِتا ستيغت ره  سرب

  ُزوزه ھای که زخمپاره،  فرو می آيند
  سدوارۀ  قلبم باشند

  سد ِپوالد
  آسمايی تو  فراموش  مکن،

  کابليان عز و جالل تو به سر لوحۀ افالک برند
  چمچه مست، مست حنا برموج است

  من دگر اشک نويسم؟
  يا که دندان به جگر جوالنم

  ِبر غزاالن سيه چشم  شکوه پيکر تو
  گرگ ھا  مست و دھن پرخون اند

  ترکتازانه ترا ميتازند
  :ھموطن

  کاکل کابل تو
  فام         عطرگل

  که  اندوده زخون است و
   ز اشک است و ز آه
ِبردر کابل ويرانه زدند ِ  

                   با  نگاه ھای  مسلسل
                          مو به شانه زدند

  تکۀ سوختۀ دستی که شايد قلمی
  ی که شايد قدمیي پاتکۀ سوختۀ

  خندۀ مرده نما
  ھالۀ آھی که دود است و
  است و سکوتدر دود پيوسته سکوت 

   اين يکی منظره ای کابل ماست
  باز چنگيز مگر؟

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

  
  آتشی بردل تاريخ  تو، يکباره  دگر افشاند ؟

  روح تاريخ  تو تسليخ کند ؟
                    نه، نه

  تموچن به ھالکو ز ترحم صدا  می دارد
  رددرس  وجدان  فرا  می دا

  چشم  اسکندر و  اسکندريان 
  بر عزای تو، آه و غم ميبارد
  تيمور از وحشت ويرانۀ تو

  ی  مردم...آ
  پرده ھای زعطوفت، ميشمارد، ميشمارد

  وای  بر آنانيکه گويند دگر
ِشب کابل  ما تاريک  است ِ  

  نور از زخم شما کابليان تا به کجا بايد رفت
  آنسوی عرش خدا ؟
  گرکه ھفت آسمان

               ھر يک ھفتاد و دو بار       
  بردر و دوش زمين سجده زند

  کابليان،
  ِکاروان زتف و نفرين  و لعن
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  برزبرريش شما خواھند بست
  گردن کرکسی و خوکی تان
  ِبر سر دار وطن خواھند برد
  بر سر دار وطن خواھند برد

    ***  
 

 


