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    حامد نوید

 

۲۵/۰۲/۲۰۲۰ 

 

 داستان منظوم سرباز تنها

 

 

 قصۀ سرباز تنها

 قصۀ سرباز جنگ

 داستان مرد لنگ

 نداریكه از چندیستآن وط

 دیگر پا ندارد
 

*** 

 ویرانه ای با چند مجروح دگر خفته در 

 عمر ها شد از عزیزانش نمي آید خبر

 قریه اش دور است دور

 لیك مي گویند مردم

 ن است وقریه ویرا

 موجودي در آن مأوا ندارد
 

 

 

*** 

 در كنار او جواني خفته روي بستري

 كاو مجاهد بوده و زخمي شده در سنگري

 هر دو چشمش بسته است، كس نداند از كجاست؟

 دیدۀ بینا نداردوان جوان هم از دوسه ماهیست دیگر 
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 5از 2

 در لحاف درد پیچیده ست با افسردگي

 پشت او را خم نموده بارهاي زندگي

 آه سردي میكشد هنگام خواب

 قامتش را راست میسازد به زور

 گرچه میداند كه دیگر آن قد و باال ندارد
 

*** 

 یشام تاریكیست و باران میزند، بر كهنه درب بسته ا

 آب میشوید پیاپي شیشۀ بشكسته ای

 مسجد ویرانه میلرزد ز خوف تند باد

 خانه ویران است و سقف سالمي آنجا ندارد.

*** 

 مرد بي پا كوششي دارد كه بر خیزد زجا

 دستهاي ناتوانش تكیه دارد بر عصا

 نیمه پایش با همه سعي و تالش

 از ضعیفي ها توان جسهٔ او را ندارد

 ان سوي دیگر مرد كوراز نفیر باد و بار

 گرچه تاریك است بهر او جهان مانند گور

 در تالش بي ثمر راه جوید از عصا

 لیك راهي را كه مي پوید دیگر پیدا ندارد
 

*** 

 بهر هردو خانه تاریك است و دنیا بسكه تنگ

 مرد نابینا همي افتد بروي مرد لنگ

 با تقال هردو میخیزند و مرد لنگ مي گوید

 :به آواي حزین

 بسكه بر سر خورده ایم

 بسكه ما افتیده ایم

 پروا ندارد بهر ما افتاده گان اینبار هم 
 

*** 

 لنگ میپرسد در آن شام سیه از مرد كور

 از كجا هستي برادر؟

 از كنر یا بادغیس؟



  
 

 

 5از 3

 از بدخشان یا ز غور؟

 در جوابش مرد نابینا همي گوید به خشم:

 از دیار مرگ مي آئییم و شهر نیستي

 من كیستم؟ تو كیستي؟ فرقي میكند،پس چه 

 در بیابانیكه میمیرند هردم كاروانها پشت هم

 جز دراي مرگ ناي دیگري آوا ندارد
 

*** 

 هر دوي ما مهره ای بودیم در میدان جنگ

 چشم من را توهدف كردي و من پاي تو لنگ

 من و تو در عذاب  ،رهبران در شادي و ثروت  

 واي زین حال خراب

 بهر آنانیكه در عیشند رنج ما از

 ندارد. مثل ذره ای معنا ندارد
 

*** 

 من بقول خود مجاهد بودم و تو عسكري 

 تو مرا اشرار میخواندي، ترا من كافري

 بگذشت و رفت ل هاسا

 وز جدال هردوی ما پشت این ملت شکست

 لیك اكنون بازهم سودا گران مملكت

 با نواي دیگري گویند بهر منفعت:

 تو تاجیك دگر پشتون بَُوداو هزاره است 

 وه كه زین تبعیض ها این سرزمین درخون بَُود 

 جز من و تو  بار این غم را برادر!

 كس درین دنیا ندارد

 اندوه مرد لنگ در جوابش گفت با احساس

 جنگ ملت نیست این،

 وین لكۀ ننگ است ننگ

 ما همه از ملك افغانیم و اهل این وطن

 جمله عضو یك بدن

 اي دوران لیك در اندوه غماز شقاوت ه

 آنكه مخلوق خدا را اینچنین

 با هزاران فتنه اندازد به هم



  
 

 

 5از 4

 و پیرو كردار شیطان است

 ره در بارگاه خالق یكتا ندارد

 خون پاك هر وطنداریكه ریزد خون افغاني بود

 مرگ هر فرد وطن،

 مرگ انساني بود

 از جدال چند خود خواه اجیر اجنبي

 بیخبریزدان  چند فرعوني ز

 سرزمیني شد تباه

 ملتي شد غرق خون

 كشوري شد در شرر

 عطش شان پایان

 ما ندارد د و رنجاز در مگر
 

*** 

 و آندو چو یك پیكر شدند نوبهاران آمد

 هر دو از بیچارگي، چون جسم یكدیگر شدند

 و در آن دنیاي تنگ

 هردو موجودات جنگ

 مرد نابینا گرفته بازوي سرباز لنگ

 میگوید همي:با نسیم باد 

 من اگر پاي تو ام

 تو چشم بیناي مني

 اي برادر هركه هستي

 جمله دنیاي مني!
 

*** 

 قصۀ سرباز میهن

 قصۀ سرباز جنگ

 داستان مرد لنگ

 مرد بیماریكه از چندیست

 دیگر پا ندارد

 قریه اش دور است دور

 از عزیزانش نمي آید خبر



  
 

 

 5از 5

 او دگر در این جهان

 ینا ندارد هیچ همدردي به جز آن مرد ناب

 آن وطنداریكه در چشمان او

 خندۀ گلها ندارد. جلوه گاهي، آسمان نوبهار و

 آنكه در خاطر

 یر یاد دخترشبه جز تصو

 آن كودك تنها ندارد

 حامد نوید

 ۱۹۹۷مارچ  ۱۴

 ویرجنیا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


