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 دوری میهن
 

 
 

بعد از بیست و هفت سال دوری از وطن به پاس احساس هموطنی سرودم    ۲۰۰۵این شعر را درسال  

 .جهانی ازغمها رهایش کرده بودم که از من آزرده خاطر بود، چون در

ساله  ۲۰۰۵درسال   از  پس  برگشتمهنگامیکه  کابل  به  مهاجرت  طوالنی  های  ای  ویرانی  هنوز   ،

پدری ما در چهارراهی شیرپور زدم  درسراسر کابل هویدا بود. سری به خانهٔ    ۱۹۹۰جنگهای دههٔ  

، هنوز خدا بیامرز تاج بی بی که از جغتوی غزنی  میان این ویرانه  ران گشته بود. در که سخت وی

دیگر سرپناهی نداشت.   بود با دو فرزندش زندگی میکرد، چون شوهرش در جنگ کشته شده بود و 

نخواست با من    ،ش معرفی کردم را برای  خانواده اش را از سالهای قبل میشناختم. وقتی خود و و  ا

یا کمک مرا بپذیرد. درحالیکه بغض گلویش را میفشرد گفت وقتی که تو درین    صحبتی داشته باشد و

  همسایه هایت بدور بودی اکنون با چه رویی بسویم می بینی و   رنج آشنایان و   بیست سال از درد و 

زیر افگندم؛ و همان بود که این  سر به    باالی سنگی در کنار دیوار نشستم و   من گپ میزنی؟ در  با

 :بیت در مخیله ام نقش بست 

 مین که دور بُدم سالها ز رجن و طن 

 ه سوی مهوطمن ـ از ببیمن بـگونه بــچ

خپلواکی            استقالل   
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 دوری مهین

 ان و تنم ـداخت جـزبسکه دوری میهن گ

 زبخت خود نبردم این گمان که در وطنم 

 یست مــــــــرا ـرفه حالتـدن وطنم طـزدی

 گاه غـرق خویشتنم ، زخویش رومکه گه 

 تم ـمن آن کبـــوتر گم کرده آشـــــیان هس

 م ـکه دور النــــــــۀ خود عاشقانه پر بزن

 شـــنم خیـــزد ل وایی ز گـ ه ای نه نـنه نغم

 نم ـکه سالـــهاست خمـوش است بلبل چم

 ینم ـب ز می اـنشسته ام سرسنگـــــــی و ب 

 ون آشیانۀ کهنم ـغرقـــــــــــه به خار ـدی

 ن ـد روشـقوب مــــــن نشــدریغ دیدۀ یع

 هجران درید پیرهنم ۀ اگر چه پنجــــــــ

 ج وطـــن ـدم سالــــها ز رنـمنیکه دور ب  

 وطنم ـوی همـچگونـــــــه باز ببینم به س
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