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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 زنده ياد داد نورانی

  ٢٠١١ جوالی ٢۶
 

   شاعرانۀمرثي
  

  !آھای 

   شاعراِن بسته به ديوار جسم خويش

  از خود رھا  شويد

  آنسوی حلقه ھای رھا گشته پا شويد

  ا وز مرز پيله ھ

   خورشيد پرکشيدۀتا ارغوانی چشم

  ديگر نگين نافذآن ديده گان ژرف

   اندام خويش کاشتۀحيف است بر تران

    شعرخود نگاشتۀبر فرق بسته داير

  از خود رھا  شويد

  ی تا خط فرياد سرکشيدئجام رھا

  جنگل غريو  و درد

  ی پرشکسته بر امواِج نا قرارئچون قو

  چپرد به ھي تا شِط ديدگان شما می

  روزگار  دھليزۀآواز پرگل

  تلنگری/ رازی 

  بر دودَوش ضمير شما ميچکد به ھيچ

  نگاه ز گريبان بدر کنيد/ آنسو ترک 

  کابوس زندگی بشر را نظر کنيد

  دستان باد

   شاخ بلند شکوفه را

   پدرود ميشکندۀبر پای اشک و خوش

  

  بر ھر چه خاطرات دالويز ما و تو

    ھيھات  ميفکندۀشال سيه و پرد
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  اردوی واژه ھای کسل ساز  بی رمق

  به معبرتنگ تکاوران/ مرداب گس

  بی سوز و داغ و درد

  اينگونه قلب پرچم موعود ميدرند

  !آھای 

  خيِل پرستوان زبان شما مگر

  در خم خم و مواج گلوی کبير روز

   مسکوت خورده اند ؟ۀکال ھراس و دان

  تفخنده باد، بر

  آنی که کلک لشکر موعود ميشکند

  از خود رھا شويد

  بر کلک زخم زخمی دوران دوا شويد

  کلنگ ھای مقدس چه بی امان/ اينجا

  بر پای استوار

   سدر سالله خيز ھنرتيشه ميزنند

  ی ازين پيکر کبيرئھر لحظه شاخه ھا

                                          برخاک ميفکنند

  اينجا که شعر

   چون مرغ پير

  ود و بی فروغل آبر آشيان سرد و تب

                                        بی روزن و اميد

  در دامن غروب 

  کشد ُخرناسه می

  آخر مگر نه آنکه خدا را نظر کنيد 

  

  موسيچه ھای زرد غزل را چو يک گناه

  در خون مثنوی فالن قصه تر کنيد

  با تيغ يک سرود

   خونين سرکنيدۀدر مسلخ قصيد

  !خيزيد

  حماسی به بر کنيدخفتان مصرع ھای 

  ھست در بين ما کسی/ و اما

  ھميش/ با آخته تيغ شعر بُرش دار خود

   بزرگۀدر عرص

  با اھريمِن سکوت 

  با دست و با زبان  و قلم جنگ کرده است

  بار ھم حميدی شاعر را  يک

  بر دار شعر خويشتن آونگ کرده است
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  که نجوای اينچنين/ ديريست شاعران

  ش بسته استدر قاب سينه ھای زمان نق

  گوش شما مگر

                          که بدھکار ھيچ نيست؟

  روح شما مگر  

                          که درين حلقه پيچ نيست؟

  از خود رھا شويد

  سر تا به پای  ھستی خود

  يک نگاه شويد

  از خود رھا شويد
  ***  

 
 


