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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 11/03/2019          بیرنگ کهدامنی
  

 تــندیس بودا
 سرودۀ گران بها از مرحوم مغفور بیرنگ کهدامنی

 

 با تشکر برگرفته از وبسایت وزین کابل ناتهـ
 ولی احمد نوری

 
  

 

 را سالمـشـت خــدایی تبهـ ای بـیشـــۀ نگ! ای شکوه مقدس، ترا درودس ای
 

 داــتـاره و در بیـکران خآسـمان س در ای سنگ! ای  تجسـم روح لطیف گل
 

 ال هـای سـبز خدا یاد شان بخیرسـ آن رونـاهکار دست بشر در طی قش ای
 نصریع آن زمانه ایکه به وصف تو یاد ادـصد پادشاه ز روی ارادت هـمی نه

 یدـوج از کرانه وحشت فرا رسیک فـ ینوازش  ه ناز وـه بـدانـه دان باران
 

 یرنظینقش ب ید ایاسه سـر رـب عـمـرت بـرخ اوباش و بیگــروه جــاهـل  آمـد
 

 نگجنون ج جهل و که کرد لشکر کاری تدر شگف النه شد اسالمـجاه زین کار
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 2از 2

 وبه نام ت ایتکـتاب جن ای طالـب، ای را ندیده چشم حقارت تـب رگـز کسیه
 

 شم؟کدام چ با کور از کجاست خودش؟ این ای سایۀ صبور رتآنچه رفت بر س رفت
 

 رو س بشکندش دست و پا دایـخ رآخ وـجـاه بـپــن دایـیان خــه امـانـخ در

 نگران به چاه عـقوبت فرو فگ لمتظ اوت طمع مداراز خطا و ظلم شق یرغ

 ونــاور بالـنــده  ســر نگآن قـامت تـن ربش معجز وختت ایکه س وزد کسیس

 یزختکند تا به رس در ماتمی تـو گـریـه نمسرک زای تو من گریهع درنگ! س ای

 ودبه نقش سـنگ، درآغوش توغن بودا ودو ستـاره  و از سـاحل کب  از سـبزه
 

 ودشن می و نای توبربط  چنگ و آوای ودکش یو مـنقاب ت دم نسیمصبح هـــر
 

 زودف یتو م روزها که قدرت و قدر آن ودست یم وـو کوه دره شکوه ت یدخورش
 

 رودس یو ترانه و غزل ناب م شـعـر جودجاهت سر س شوکت و گاهشیپ در
 

 رز و با عـمودو با گ یارهتوپ و با ط با ی زدودو غـبار روز شبان  تو م گرد
 

 دودارگاه ـو در ب ـشآتجـار فـانـ در رو نمودبه خاکش ف کست ورا ش دیسهتن

 ودنکرده ب خود نکرد و سکندر یزچنگ ودو هن اییو موس یحیو مـس بودایـی

 رده بود؟چه ک خود آیاچه گفته بود؟  وداب ومن و یهودم و رمزیو گبر و ه اترس

 ودب و یادکـند  نگـاره و آثار   ویـران دودح یظلم ب و از ایتنه یجور ب از

 ودآزم یرشتو ت سینۀرا که زد به  او ودحس و از دیدۀقـلب پـر شـقاوت  از

 ودودخالق  یده دم، ایمـالـک سـپ ای ودنـاحمق ع و از فراست یخصم ب از

 رودسر ف ایهفروم و قیربختک ح این ه زودک دیر یا دا،کوره گاه خشم خ در

 رودو زنده  ریواو فرات و ه و یهآم ودل تو نبثســمـان خــدا مدر  زیـر آ
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