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 12/03/2015          بیرنگ کهدامنی

   

 یس بوداتـنـد
 بیرنگ کهدامنی مرحوم مغفوربها از  گرانۀ سرود

 با تشکر برگرفته از وبسایت وزین کابل ناتهـ
 

  
 س، تـــرا درودمقـد  ای سـنگ! ای شـکوه

 ســالم  راـــدایی تــبهــشـت خـ ۀای بـیشـــ
  

 ف گلتـجـسـم روح لـطـیــ  ســنگ! ای ای
 سـمان ســتـاره و در بیـکــران خـــــدادر آ

  
 طی قــــرون سـت بشــر درای شـاهـکار د

 یریـاد شان بـخـ ای ســبـز خــداهـ آن ســال
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـمی نهـــاد ارادت  ز روی  ادشـاهـپ دـص
 ریعـنص ویاد آن زمانـه ایکه به وصـف ت

  
 ینــوازشــــ  به نـاز و  دانـه  دانــه  باران

 رسـید ـشت فــراه وحـاز کــران  وجـیک فـ
  

 بی خــــــبـر اوباش و  اهـــلــمـد گــروه جآ
 ســر رسـیـد ایا نـقـش بـیـنظـیر  عـمـرت به

  
 شـد اسالم در شـگـفـــت جاهــالنه زین کار

 ون جـنگـکاری که کرد لشکر جهل و جــن
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 چـشـم حـقـــارت تــرا ندیده ـز کسی بهــرگ

 نـــام تــوه ای طالـب، ای کـتــاب جـنــایت ب
  

 صبور ــۀرت ای سایـس رـرفت آنچه رفت ب
 ـشم؟کدام چ کجاست خودش؟ با از وراین کـ

  
 بـجـــــــو  نـــاهــپ  ـان خــدایـیـدر خــانه ام

 ا و سـرـپ ست ود  دشـنـآخــر خــدای بشـک
  

 و ظـلـم شـقـاوت طمع مدار ـیر از خــطاغــ
 فـگـن روعـقـوبت فـ  چاه  ـلمت گـران بهظ

  
 تت ای معـجـز بشــروزد کسی که سـوخـسـ

 ســـر نـگــــــون  نــاور بالـنــدهـقـامت ت آن
  

 تو من گریه سر کـنم ای سـنگ! در عـزای
 زـرسـتخـی  هـب اـت در ماتمی تـو گـریـه کـنـد

  
 از ســـاحل کـبــــود و  و ستـاره  از سـبزه

 ودـنـبودا به نـقـش سـنگ، در آغـوش تو غ
  

 تو مـی کشـود قـابـم نــر صبـحــدم نسیـــه
 ودـشـن  و نای تو می چـنگ و بربط   آوای

  
 ـوه تو مـی سـتـودکـوه دره شک خـورشـید و

 فــزود  تو مـی قـدر ه قدرت وآن روزها ک
  

 وکـت و جاهـت سـر سـجودـپـیشـگاه شـ در
 ی ســرودناب مـ  غـــزل و تـرانه و عـرشـ

  
 ودتـو مـی زد  غـبـار روز شــــبان گرد و

 عـمود رز و بابا گـ و  یارهبا طـ وپ وبا تـ
  

 نمود روخاکش فـه ب ت ورا شـکس تـنـدیسه
 دود  ارگـاهـدر بـ  و  آتــش  ارــدر انــفــج

  
 مـوسـایـی و هـنــــود و مـسـیحی و  بودایـی

 ودــب  ر نکـردهچـنگـیز خود نکـرد و سـکند
  

 و مـومن و یـهود  گـبـر و هـرمزی ترسـا و
 خود آیا چه کـرده بود؟ بـودا چه گفـته بـود؟ 
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 ظـلـم بـی حــدود از جـور بـی نهـایـت و از
 ودـیــاد ب و  ارـو آث اره ــنــگ  ندکـ  ویـران

  
 حــــسـود  ۀدیـد و از  شــقاوت لـب پـرـاز ق

 ودـرش آزمـیـتـو ت  ۀسیـن  به  که زد  او را
  

 و از احــمق عـنـود خصم بـی فـراسـت  از
 ودود  ـقـدم، ای خـال دهـــپـیــس مـالـک ای

  
 دا، دیـر یا کـه زودـخ خـشـم اهـوره گــدر ک

 فـرود ه سـرـاین بـخـتک حــقیر و فــرومـای
  

 نبـود  تـو  مـثـل  خـــدا  زیـر آســمـان  در
 رود  و زنــده  هـریـوا و یـه و فـرات آمـو
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