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سلیم رگبار

ایزدت را نه خانه یكتا شد
هر کجا خانه ایست یزدانى ست
ارسالی حنیف رهیاب رحیمی

توبه را حرمت از پشیمانى ست

حـج كه بنیاد دیـن و ایمانى ست

این درست است كه حج  ،فرض خداست

ســتــون پنجـــم مسلمانــى ست

ایــزدت را نــه خانــه یكـتـا شد

هر كجا خانه ایست یزدانى ست

ت خـدا چـه مى گردى
پُشت پُش ِ

همه جا اوست هرچه را بانى ست

نان همسایه ات به خون ،تر است
ِ

داغِ ننگـش تـرا به پیـشانى ست

كوى و برزن به شهر تو تاریك

زار حجاز چـراغانى ست
ریگــ ِ

خم هر كـوچـه دست هاى دراز
ِ

اشك من باز ،وه چه توفانى ست

تــا پــدر ُكـشـتـۀ و بـیـــوه زنى

ق اندوه و در ِد بى نانى ست
غر ِ

تا یكـى شب گرسـنه مى خوابـد

ردم تــو ظلمانى ست
تا ش ِ
ب مــ ِ

تا یكى پا برهنه در شهـر است

كودكى خسته از پریشانى ست

همشهرى تو تشنه لب است
تا كه
ِ

آب زمــزم تـرا نه ارزانى ست

ق خــدا
دستگـیرى ،كمك به خلـ ِ

رسم نیك و قشنگ افغانى ست
ِ

كاســۀ دیگــران سفـالـیـن است

جام شربت ترا چه مرجانى ست؟
ِ

از گلـویت چگـونـه مى گــذرد

گوشت گوسپند اگر چه قربانى ست
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گر به پو ِل حرام َروى به َح َرم

وش انسانى ست
حجِ تو
ِ
ننگ هـ ِ

مى روى سنگ به اهرمن بزنى

در سرت نقشه هاى شیطانى ست

ت حجاز
تو چرا مى روى به دش ِ

این خـدایت مگـر بیابانى ست؟

زخــ ِم ناسـور گـشته دل ما را

سـ ِر ذاهــد یكى نمك دانى ست

غرور خود بشكن
مى روى حج
ِ

كه از آن مـر ترا فراوانى ست

نَـفـ َسـم ت ُـنـد و ت ُـنـد مــى گیرد

چشم كابل ز گریـه بارانى ست
ِ

ان آ ِل سعـود
دامــن آلــوده گــ ِ

گرم عیش انـد تا مسلمانى ست
ِ

گـنـده پندارى و كــژ اندیشى

گفت شیخ الحدیث :سخن دانى ست

ُگل نبشتى سلیم و ذاه ِد شهـر

گفت :كافر شدن به آسانى ست
سلیم رگبار

یادداشت اداره
دوست عزیز و ارجمند ،جناب حنیف جان رهیاب رحیمی!
امتنان و تشکرات قلبی این دوستدار تان را امیدوارم بپذیرید .جهان سپاس و امتنان از ارسال این شعر عالی و زیبا
و پرمحتوای جناب سلیم رگبار .تبریکاتم را خدمت شان به عرض می رسانم .امیدوارم از ایشان محترمانه خواهش
کنید از همکاری قلمی و فرهنگی خویش را با وبسایت شان "آریانا افغانستان آنالین" بر ما منت گذارند و بر امتنان
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