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 عارف عزیز گذرگاه

 
 12/11/2017 

 اقبال و کابل
 

 اقبال و ظاهرشاه
 

 اقبال  عالمهشعر از 

  

 ریبگ تاکش رگ از وانیآب ح ریجنت نظ ه  ـطـخ "کابل"شهر 

1چشم صائب
 نیزم سر آن باد ندهیروشن و پا نیسوادش سرمه چ از 

 غلطد سحر یبر بساط سبزه م ظالم شب سمن زارش نگر در

 روم باد شام و ز خوشتر او باد آن پاک بوم ،سواد خوش ارید آن

 خاک مرده ،مشیموج نس زنده از تابناک شـخاکو  راقـبآب او 

 در کهسار او هـتـفـان خـابـتـآف صوت اسرار او وحرف  اندر دینا

 خبر یخود ب جوهر از غیمثل ت و خوش گهر چشم ریساکنانش س

 استیمیگرد راهش کرا زائران  که نامش دلگشاست یسلطان قصر

 ندـقیری دردمـف یسلطان شیپ ندـبلدر آن کاخ  دمــدیشاه را 

 ملوک آنجا نبود ینـآئرسم و  دلها را گشود مـیـاقلاو  قـلـخ
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 3از 2

  رـهـگواال  هــشآن  ضورـن حـم

 مرـار عــه دربـردی بــوا مـنـیـب

  دازـگ کالمش در وزـساز  مــجان

 ازـیـن راهاز  دمـیـــوسـباو  تـدس

 پوش خوش کالم و ساده یپادشاه

 گرم جوش و یخو سخت کوش و نرم

 آشکارصدق و اخالص از نگاهش 

 استوار ودشـوجو دولت از  نـدی

 رـزه تـوریان پاکیـنو از  یـخاک

 رـبــی باخـاهـشو  رـقـام فـقـماز 

 در نگاهش روزگار شرق و غرب

 حکمت او راز دار شرق و غرب

 نکته دان مانیحک چون یاریشهر

 انـتـزر امـــــد و جـــــدان م راز

 گشود یها از طلعت معن ردهــپ

 را وانمود نـدیملک و  ینکته ها

 در بدن یاز آن آتش که دار»گفت 

 شتنیخو زــزیـم عــرا دانــن تــم

 هر که او را از محبت رنگ و بوست

 «اوست هاشم و محموددر نگاهم 
 

** * ** 
 

 میعظ رآنــقآوردم ز  هـدیـه مـکریدر حضور آن مسلمان 

 است مطلق اتیحاو  ریدر ضم است حق اهل ه  یسرما نیا» گفتم:

 گشاست بریخ او یروین از دریح اندرو هر ابتدا را انتها است



  
 

 

 3از 3

 

 دیدانه دانه اشک از چشمش چک  دـدویاو  خونه م بــحرفنشه  

 

** * ** 

 خبریکوه و دشت از اضطرابم ب

 برـی خـم بـحساب یاز غمان ب

  بود چارهیب جهان در نادر» گفت:

 آواره بود نـوطو  نـم دیـغاز 

 تمـزار آمیخــهبا بانگ  هـالـن

 تمـآمیخبهار  ویــجاشک با 

 نبود نـمقرآن غمگسار  رـیـغ

 گشود من بر را باب هر قوتش

 نژاد واال خسرو گویو  گفت

 سرشار داد ه  ـذبـن جـمبا  ازـب

 الصلوت یوقت عصر آمد صدا

 کند پاک از جهات آن که مؤمن را

 دازــگعاشقان سوز و  ایـانته

 ازــمـناو  دایـتـدر اقـردم انـک

 و آن سجود یامـقآن  ایـرازه

 نتوان گشودجز به بزم محرمان 
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