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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

   
   "اسير" استاد محمد نسيم  

   ــ المانترانکفورـــــف   
   ٢٠٠٩رــاکتوب ٢٣     

  
  

 

  

 هندوگذر
  

 يک آرزو
  

   سعادت  در دهان من َشَکر افتد ر اينــُشک  افتد     زر بارم   گذر  ــاگر  در  کابل   زيبا    دگ

  افتد حل البصرـُکف روشنی، ک  دل انگيزی     بچشِم  داده از روح به جاِن رفته از چنگم ، دمد 

  م  سازم  به هرجا تا نظر افتدـــ نو  جوانی ها     سِر  تعظيم  خ  خاطرات   کودکی   و به   ياد 

  کمر افتد رط  اشتياقم  ره به  هر کوه  وــوه   شير دروازه     ز  فـــ  به  کز  کوه    آسمائی   تا

 افتد  به آن زيبا اثربختی اگرچشمم  می آيد     چه خوش وی  شيرم  ياد جـ قسم  با  شير مادر ، 

 )١(جانب هندوگذرافتد  "سنتراشی"از شهر نو ، گاهی  به  شهر کهنه بشتابم     سراغ  گهی در

  رابات  و به دل شور دگر افتدـــوشرچو بينم جمع وجوش شوربازارش     روم  سوی خبه شور

   بر اندام در افتد  لرزه م ا"کاسه ُبرج"کوه  وخضروپنجه شاه     ز زشا طاووس و ازباالحصار

  )٢ (نظرافتد خم آن کوچه ياری در ا خانه     بهرپيچ وـ سوی ريک روم"  الوریۀدرواز"از گر

   زنده  بانانم  گذر افتد   چمن   در دم  سوی  چمن مانم     گه  از راهــگه از باغ علی مردان ، ق

  افتد  شرر دشمنان دون      که از نامش به جان  "امان اهللا"د  ياد ـــــرواق   عيد گاهم    می ده

  تصر افتدار مخذ گ کاه فروشی هم  ان در  سرچوک وطن ازگرمجوشی چوک خواهد بود     از

  )٣(افتد ُشمر خشتش آشنائيهاست     زنم خشتی بسرگرخشت اوکم از پل خشتی که با هرسنگ و

  راهست درکف سيم و زرافتد صرافيست     درانجاهرکه را  و مصروف داللی" شازده"سرای 

  افتد خطر ، کاروبارش دررغافل شود کسـمندوی  دارد     اگ  سوی   پل  باغ  عمومی  ره  به 

  ی به  يادت بيشتر افتدئه  بيشتر گوـــرب کابل کوچه هارا نام بسياراست     که  هرچـق وغزشر

  افتد ازحد فزون گرديده در جانم     چه موزونست اگر روزی به آنسويم سفر اين آرزو »اسير«
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  وبی نمی يابیــــ از آنهمه خ  اثر به من گفتند

  دافت ر اين آرزويم  بی ثمرــــ اگ چه  درد آور

  

  

  گذر سنگ تراشی ــ١

  دروازه الهوری ــ ٢

   است"شمردن"منظور از  ــ ٣

 


