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 2021می  22شنبه              اعال                                            افشین  شعر از:             

 از کابل  معزز ارسالی: یک دوست           

 محمد جان به کابل ل بیا م

     محمد جان به کابل  البیا م
 و نرسین و سنبل  الهلبه س یل 

 مزار "اینجاست این اقلمی خون ابر" 

   بیا اکبل برای سری گلزار 

 ببنی یک سو گیل افتاده بر خاک 

   گیل آن سو گریبان میکند چاک 

 ی تر بیا چون من ببنی اب دیده

 کرد پرپر چه گل هایی که ظال  

   ها از کش ته اینجاست ببنی بس پش ته 

 بیس دخرت به خون آغش ته اینجاست 

 ت بیس بلبل بیس کفرت به خون خف 

 ت بیس آهو بیس دخرت به خون خف 

   ام ده بیا در سوگ طفمل ایری 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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   در اندوه گمل ددلاری ام ده

   گمل میآمد از مکتب، پیاده

 خرامان مثل کبکی روی جاده

   بومسمیآمد خانه ات رویش ب  

 دو چشم و طاق ابرویش ببومس

   ویل کشتند گرگان، طفلمک را 

  ...دریدند آن غزال کوچمک را

  ! کجا رفیت گمل؟ درمان دردم

   کجا ابید به دنبالت بگردم؟ 

  عزیزم! ساق مهچون کوکبت کو ؟ 

  مداد انزک مشق شبت کو؟ 

  چه شد آن ابزوان انزنینت؟ 

  کجا افتاده دست مرمرینت؟ 

  شکس ته؟ چرا دخرت! النگویت 

  چرا خون روی کیفت نقش بس ته ؟ 

   ی تو های پاره فدای کفش

  فدای رسیخ رخساره ی تو

   فدای آن لبان روزه دارت

   فدای نرگس مست خامرت
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 گل من! تش نه بودی آخرین ابر

 بیا اباب که آمد وقت افطار  

 ای؟ جامن فدایت  کجا افتاده 

 بیا در خانه، اینجا نیست جایت  

  ندارم اتب جای خایل ات را 

   ببایف قایل ات را بیا ابید

  شدی صدپاره، چون امٓی به سویت؟ 

 رست کو؟ ات ببومس من گلویت 

  !جدا شد دس تَکت اباب مبرید 

  چه دس یت بعد از این دس مت بگرید؟ 

 جدا شد پایَکت نیلوفر من 

   چه سان ِیل ِیل کین پس دخرت من؟  

 دگر عطرت منیپیچد به خانه 

  ...مگر از اتر گیسویت ز شانه 

   چه بریمحی چه خوخنواری تو ای خصم

  داری ای خصم نیآٓئنه دین داری نه 

  بگو از طفل معصومم چه دیدی؟ 

   که مهچون گرگ، جسمش را دریدی

   چه زاری ها از این بیداد کردم
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   معیل شری خدا را اید کرد 

 عیل شری خدا صربم بیاموز 

 زه بر این زمخ جگرسو نِ تو مرمه  

   عیل شری خدا ای شاه مردان 

 از خطه ی اکبل بگردان  الب

 
 


