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 ،انیشکوهمند بام یشب قبل از انهدام مجسمه ها کی، انیبام یخیتار یها کرهیانهدام پ یاثدر ر

 2001هشتم مارچ 
 

 رو رفته آسمانـوت فـکامشب که در س

 سنگ زد زچشمدرد بری که اشکامشب 

 شبرایۀ کوهـپـ ــلــه هـای شامــخاز ق

 انبامیـو سیه پوش  بر وادئ خموش

 مـفرط غ ز نگشایدامشب که ماه ُرخ 

 رانـکهـــر، در اوج بیـپـلئ سـیـدر ن

 یرـکتاده دو پیـس وهـای کـه پـبآنجا 

 در انتظار مرگ
 خاموش و بی صدا

 پای رواق ها 

 است اندوه نشسته و غصه امشب که ابر
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 3از 2

 

 اـان مضطرب تک ستاره هدیده گ بر

 نشان ن دشت بیـد زیــدم نمیبانگی 

 ارــد پـهـای عـه تـُ بوم نیستی ــمحک

 ارــظمت دور روزگـاعادگار ــوان ی

** * ** 

 دردا که صبح آیـد و خون شفق دمــف

 دشب بتها به سر رس گه که آخرینوان

     انــۀ زمــنـهـدر وادئ قـــرون، در پ
 

 انفجار و بعد از انفجاربودای بامیان قبل از 
 

 در شهر بامیان

 و گذشت زمانه ها البعد از هزار س

 رگ بیایند در جنونمـ ایـم هـیـدژخ

 جنگ و ستیزه ها ه زدر بامیان خست

 ونـجشن خ ـرنداز بگیـچنگیز وار ب

 جهل و غرور و ن کبرپا در رکاب توس

 تم به کفـم و سبا خنجر تباهی و ظل

 رهای قرن، نمرود های عص فرعون

   بر هدف کین بنهاده ر زـر پـیـس تـب
 

** * ** 
 



  
 

 

 3از 3

 را برآن سروده افزودم( گریچند بند د نیها در نهم مارچ ا کرهیپ یرانیآنشب پس از و ی)فردا
 

 شد، شب  رفت و روز
 

 قرن رانگرانیو
 

 با گرز های کینه و بی دانشـی به دست
 

 هدف سویکین بنهاده  ر زـبس تیر پ

 اند های مست تکبر نشستــل هـیـبر پ
 خیال خویشکه به فکر و  سرشار نخوتی

 درا شکسته ان بتی ،ن پارچون فاتحیـ
 هوای رسیدن به عزو جاه در ای آنکه

 تن بهشــــتـیا رف
 یه ئا نشستـبـقـع ۀـفـتح ظارـتـاندر 

 باری به من بگو!
 س رایا بُت غرور و خودی های نفآ

 ی شکسته ئیـگاه ن،ـتـدر قلب خوش
 گوبه من باری ـی به من بگو، بارـب
 

** * ** 
 ای آنکه در هوای رسیدن به عزو جاه

 یا رفتن بهشــــت
 در انتظار تحفۀ عقبا نشستـــــــــــه ئی

 باری به من بگو!
 ایا بُت غرور و خودی های نفـــس را

 در قلب خوشتن،
 گاهی شکسته ئی

 باری به من بگو، باری به من بـــــــگو
 امد نویدح

 یک شب قبل از انهدام مجسمه های شکوهمند بامیان سروده شد.
 

 
 

 تذکر: 
سروده هایی از این نویسنده، شاعر و هنرمند بی بدیل افغانستان و  نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

به فهرست  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بررا جناب حامد نوید 
 رهنمائی شوند!" شان "آرشیف


