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پیشگفتار

هنگامی که گزینه شعری »فراز برج خاکستر« را با هزار زحمت بیرون دادم، 
با بازتاب چندانی در حلقه های ادبی روبرو نشد. الجرم به این نتیجه رسیدم 
که روزگار طالیی شعر در اجتماع، در زمانه یی که زنده گی می کنیم به سر 

آمده و متاع شعر دیگر خریداری ندارد.
در زمانه یی که کشش سود آوری و سود جویی و یا به سخن دیگر تعقل و 
خرد گرایی و روزمره گی در همه جا و همه زمینه ها بیداد می کند، راستی چه 
نیازی به شعر و شاعری خواهد بود؟ چسپیدن به گردونٔه فرامنطقی عاطفه و 
تخیل برای هیچکس آب و نانی نمی شود؛ جز بریدن از واقعیت های ملموس و 
روشن. برای همین دیری شاید از سر دلزده گی و ناتوانی و یا شاید در نتیجٔه 
دفتر های شعری  و نشر  از چاپ  واقعیت  بازار منطقی  در سیاه  ورشکست 
دل کندم ولی پنداشتم که شعر های یک شاعر زمزمه های خودمانی عوالم و 
عواطف او با خودش است و بسیار دشوار است که بتوان آن را با عوالم و 

عواطف دیگری بخیه زد.
اما بعد ها با تابش پیوستٔه آفتاب مهر و التفات دوستان هموطن و همزبانم به 
پاره یی از این شعر ها،  بدین باور دست یافتم که ممکن است چنین پنداشتی 
پایٔه درستی نداشته باشد؛ زیرا بیشترینه سروده ها و به ویژه چکامه های 
برخاسته از واقعیت ها و رویدادهای ملموسی اند که هر روزه شاهد آنیم. موج 
سنگین گذر فرایندهای زمانه یی که ذهن و روان را پیوسته مشغول می دارد و 

به صورت واکنشی در قلمرو عاطفه ها جامٔه واژه گان می پوشند.
ناگفته نماند که تأخیر این مثنوی موجب آن شد طرح نخستین گزینه های از 
چاپ مانده را برهم بزنم و آن را دست کم با در نظر داشتن درونمایه محتوایی 



4 

و شکلی یکدست تر و منسجم تر تدوین کنم.
گزینٔه حاضر مجموعٔه فراگیر همه چکامه هاست. پاره یی افزون برگزینٔه »فراز 
برج خاکستر« در برخی از نشریه ها و تارنما های رایانه یی انتشار یافته اند، 

اما بخش بزرگ آن برای نخستین بار در این دفتر گرد آمده اند.
از نظر من اجتماعی ترین شکل شعر فارسی دری است، منسجم و  چکامه 
ساختار مندکه تشتت و پراگنده گی را پذیرا نیست، از مضمون واحدی پدید 
آید، بازتاب واقعیت های ملموس و تمرکز ذهن به وقایع و رویداد های  می 
مشخص اجتماعی در آن بسیار برجسته و در خور دید است. اندیشه، آگاهی، 
روشنگری و نمایش درونمایه های آن را می سازند. از آنجایی که شعر زبان 
روزگار خویش است، قصیده نیز بیانگر روزگار ماست؛ روزگاری که سیر پویا 

و زوایای آن هر از گاهی آبستن دگرگونی، نوزایی و انقالب است.
رویکرد من به چکامه قالب شعری که به باور برخی از منتقدان و پژوهنده گان 
یا پرستش استخوان  آزمایی  برای طبع  آن سپری شده،  امروز دوران  شعر 
های پوسیدٔه گذشته گان نیست؛ بلکه نیازی است که ما را بر می انگیزد که 
به داشته ها و بازمانده های کارا و مؤثر گذشته های ادبی و فرهنگی خود 
بازگردیم و آن را در شرایط و موقعیت امروزی مورد بازنگری، باز اندیشی و 

نوسازی قرار دهیم.
از رویدادهای نوین آبستن  باور و تجربٔه من چکامه و غزل نیز میتوانند  به 
شوند و به خواسته های و نیاز زمانه هماهنگی نشان دهند. در زیر آسمانی که 
همواره باران تیر و تبر و بر سر ما و به ویژه فرهنگ دربدر ما باریده، شاید 
ژرفای خون چکان زخم ها، انگیزه یی باشد برای باروری این گونه شعر ها 

در راستای تعهد و رسالت اجتماعی شاعر.
نسل خون و خاکستر شعر را در هر قالبی، به تأسی از نیاکان آگاه ما فریادی 
می سازد تا صدای تکه تکه شدن مان را به گوش زمانه بدماند و بر دادخواهی 

ما گواهی دهد.
بی تردید در فراهم آوری و چاپ این گزینه دوستانی را ممنونم که در درون 
و  بیگمان مشوق  و  اند  را خوانده  این شعر ها  از  از کشور بخشی  برون  و 
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پشتیبان من درکار انتشار آن بوده اند.
جای آن دارد که پیش از همه از عزیز گرانمایه نجیب اکرمی هموطن با درد 
و فرهنگ دوست سپاسگزاری کنم که با همت بی دریغ شان هزینٔه نشر این 

دفتر فراهم شد.
سپاس ویژه از پژوهشگر فرهیخته و نستوه، دوست گرمابه و گلستانم نصیر 
مهرین که با تشویق و تالش و مواظبت شبانه روزی رنج بازخوانی و از همه 

مهمتر رساندن آن را به میعادگاه چاپ بر خود هموار کرده است.
از انتشارات شاهمامه و بانوی فرهیخته و سختکوش و صمیمی منیژه نادری 
سپاسگزارم که با کارنامٔه ستودنی و بارآورشان در کار نشر و پخش کتاب ها 
و آثاری از این دست همواره یار و یاور فرهنگ و فرهنگیان ما در دیار غربت 

بوده و هستند.

شبگیر پوالدیان

هامبورگ - اکتوبر 2015
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اگر پرسند چرا شعر؟

)برگرفته از بخشی از گفتگو با نویسندهء گرانقدر نعمت حسینی(

شعر  توانید  می  که  دریافتید  زمان  کدام  و  آوردید  روی  شعر  به  چگونه 
بسرایید؟

من با شعر با نخستین زمزمه های الالیی مادرم آشنا شدم. آهنگ موزون و 
حزن آلود سرودهای محلی در سیاهی شبهایی که سراپای آن دیو و دد می 
بارید و زمستان های سهمگین بر حجم آن می افزود. مادر با جادوی دوبیتی 
های محلی و تک فردهای دلنشین بر توهم های کودکانٔه من چیره می شد 
و مرا آرام آرام بر سرزمین سراپا سبز رؤیا ها میبرد. پس از این که کمی 
بزرگتر بودم و معانی واژه ها برایم مأنوس تر می شدند، نغمه های آشنای 
الالیی های مادرانه را بر بالین هر کودک نوزادی که مادرش برایش سرود 
می خواند، گوش می خوابانیدم و آگاهانه به سرزمین رؤیاها سفر می کردم.

بعد ها شعر را به صورت غریزه در جیک جیک گنجشکانی که فراز درختان 
سبز خانٔه ما سرود می خواندند، دریافتم؛ در آواز دسته جمعی کودکانی که 
در آستانٔه نوروز به گلگشت کوچه ها می رفتند و نخستین شگوفه های نرگس 

صحرایی و سیاووشان کوهی را خانه به خانه به ارمغان می آوردند.
هنگامی که زمان آموزش و رفتن به مکتبخانه های محلی فرا رسید، من از 
و  بیدل  و  غزلهای حافظ  یافتم،  دلپذیرتر  را  آنچه  ها  قیل  و  قال  آنهمه  میان 
پندنامه های منظوم عطار بود که بچه های بزرگتر در مکتبخانه از روی دفتر 
های خطی با آواز بلند می خواندند. من در آن زمان از این شعر ها چیزی 
نمیدانستم ولی ریتم موزون، غرابت و موسیقی واژه گانی آن احساس مبهم 
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و شگفت انگیزی را در من بر می انگیخت؛ گاهی به تقلید و تأسی پاره های از 
این شعر ها با هم مکتبی هایم قافیه گویی میکردم. در دورٔه مکتب رسمی آنچه 
از کتاب مکتب پیوسته زمزمه میکردم، سروده های »مژده که آمد بهار« و »پسر 

شوخ چشم خلق آزار« و »غالم همت واالی بابه خارکش« بودند.
اما آنچه را که بار نخست به صورت جدی، خود جوش و برای رفع دغدغٔه 
حزن آلود به نام شعر به نظم کشیدم، در دورٔه صنف هفتم مکتب اتفاق افتاد، 
در چارده پانزده سالگی. آمر مکتب ما که خود شاعر خوش قریحه یی بود، 
به اثر حادثٔه سقوط موتر حاملش در دره با چند نفر دیگر جان باختند. آن 
بدرقه  اش  خانه  سوی  به  تا  آوردند  مکتب  چمن  صحن  به  را  او  نعش  روز 
کنند. بسیاری ها می گریستند. ما نیز با همصنفی های خود از پشت شیشه 
های پنجرٔه اتاق درسی مراسم سوگواری را در نهایت سوگ و اشک تماشا 
میکردیم. پس از بدرقه تشییع جنازه، معلمی به صنف ما آمد ودربارٔه چگونه 
گی حادثه و مرگ جانگذاز آمر شاعر مشرب مکتب سخن هایی گفت و آخرین 
شعر او را که از جیب پیراهن خون آلودش بازیافته بودند، برای ما خواند و 
سپس در بارٔه مرثیه و مرثیه سرایی به مناسبت های مرگ و فاجعه داد سخن 
داد. واژٔه مرثیه همان روز مرا رها نکرد؛ با اندوه فراوان و دیدگان نمناک به 
خانه بازگشتم، چیزی در وجودم موج میزد و سراپای مرا با سنگینی حزن 
آلودش پر میکرد. در فرصت استثنایی که دست داده بود، دست به قلم بردم،  
چکیده یی از احساس هایم را زیر عنوان »آموزگاری که در دره سقوط کرد« 
به روی کاغذ ریختم. این نخستین نظم من از سوی همصنفانم استقبال شد و 

از آن به بعد به من تهمت شاعری بستند.
در دورٔه ثانوی مکتب، پیوسته چیزهای به نام شعر می نوشتم و باخط مشقی 
درج  ارغوانی  پوشهای  با  مخصوص  های  دفتر  به  رنگه  های  قلم  با  بیشتر 
میکردم. استاد و رهنمایی نداشتم تا شگردهای فنی کار را برایم بازگوید و 
به اصطالح سروده هایم را اصالح کند. این شعرهای غریزی و خام حاصل 
آزمون ها و احساس های تلخ و شیرینی بودند که رود بار لحظه ها و حادثه 
بر سواحل  پر همهمه  و  گان موزون  واژه  از  به صورت موج های  را  آن  ها 
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خاموش و یکنواخت زنده گی می کوبیندند و من به یاری آنها توسن رؤیاهای 
سرگردانم را مهمیز می زدم.

را  این رودبار خروشنده  ادبیات سیر پرهمهمٔه  دانشکدٔه  در  دوران تحصیل 
آگاهانه تر تداوم بخشید. از آن پس من وجود این همزاد نامرئی و مزاحم را 

پیوسته پیرامونم احساس می کنم.

 شعر با زندگی شما چه پیوندی دارد؟
این پرسش کلی که به نحوی رابطٔه هنرها را با هستی اجتماعی بیان میکند، 
 به اندک توضیح نیاز دارد. هستی آدمی در کلیت خود دو رویٔه بهم پیوسته 
گی  زنده  فرهنگی.  گی  زنده  دیگری  و  غریزی  زندگی  یکی  دارد،  متداخل  و 
غریزی به تعبیر رسای سعدی بزرگوار همان قلمرو »خور و خواب و خشم 
و شهوت...« است، رویٔه حیوانی زیستن، آدمی را با طبیعت پیوند می دهد 
و ضامن بقا و تداوم او در زنجیرٔه طبیعی است. اما زنده گی فرهنگی قلمرو 
عاطفه ها، اندیشه ها و هنر هاست که از نده گی اجتماعی، از آگاهی و دانایی، 
این  از  از هستی و موقعیت انسان در میان اجتماع و طبیعت بر می خیزد. 
دیدگاه هر پدیدٔه هنری از زنده گی اجتماعی جدا نیست و هر انسانی بنابر 
از خود نشان می دهد. شعر  موقعیت خود در جامعه معین واکنش عاطفی 
در حوزٔه فرهنگی ما گسترده ترین بخش این واکنش های عاطفی را در خود 
بازتاب داده است و در پیوند تنگاتنگ با زنده گی بخشی ازهستی اجتماعی ما 
را تشکیل داده است و انسان سرزمین رخساره های تابناک صدا و سیمای 
تاریخی و جلؤه عاطفی هستی اجتماعی اش را در آیینٔه شعر صیقل زده است. 
یگانه  بوده است،  را مجالی  و شیرینی هایش  ها  تلخی  دیگر شعر  تعبیر  به 

مجالی برای فوردان آزدای و اندیشٔه آفرینشگر تندر آسا و بند گسل.
بلکه  آبایی،  فرهنگ  ارجناک  قلمرو  تنها  نه  بوده،  چنین  نیز  من  برای  شعر 
درآمدی به سوی دنیای رازناک عاطفه ها، گونٔه زنده گی فردی و اجتماعی 
ورای عادتها و روزمره گی ها، پشت هر رویدادی در زنده گی شعری قامت 
می افراشت، هر حادثه یی در قلمرو عاطفه واژه گان را از روال عادی بیرون 
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میکرد و به رستاخیز می کشایند و به رقص وا می داشت. گاهی این پیوند 
شعر با زنده گی چنان فراخ دامن می شود که نه تنها درجهان عواطف نسل 
باز مییابم. مثاًل  را  بلکه در جهان عواطف نسل های دور خویش  امروزین، 
آواره گی و جدایی را گویی یکجا با ناصر خسرو و مولوی احساس میکنم. 
من چند بار هنگام خوانش غزلهای دیوان کبیر اندوه دوری موالنا از شمس 
و اشتیاق سوزان دیدار او را تا مغز استخوان گریستم و هنگامی که چندین 
سال پیش از مسیر بلخ به سوی غربت ناخواسته رانده می شدم، گویی همراه 

با کاروان موالنا به سوی دیاران دیگر قافله های اشک می بستم.
آزمون ستم دامن گستر، ما را نیز برسکوی رسالت ناصر خسرو می نشاند 
شاهد  نیز  ما  زنیم.  رنگ  را  مان  های  شعر  اعتراض  و  پرخاش  خون  با  تا 
ایلغار ها، لشکر کشی ها،  خونریزی ها و کشتارهای عام زمانٔه خوده بوده 
و هستیم؛ شاهد درهم ریختن بازمانده هایی از کاخ های سر به فلک کشیدٔه 
فرهنگ درد فردوسی، رنج جانکاه مسعود سعد و جنازه های رقصان حسنک 
ها و منصور ها و عین القضات ها دست از سر ما بر نمیدارند. تجربٔه غربت 
و آواره گی، داستان سوزناک نی موالنا و کژدم های غربت ناصر خسرو را 

بر گلوگاه و جگرگاه های مان مکرر میکند.
آزمون های از این گونه شعر ها مرا زندگی می کنند. منظومٔه دراز »در افق 
فاجعه« نمونٔه این زنده گی در شعر است و نوستالژی خانمان برانداز شعر 
های غربت نیز. از این دیدگاه طوریکه در جای دیگر نوشته بودم، با این تعبیر 
دکتور رضا براهنی موافقم که »شعر بیان هستی نیست،  خود هستی است« 
گونه یی از هستی که با تحرک مدام خود، حضور مدام خود را تجلی میدهد. 
در این هبوط دوباره آنچه معنی و هستٔه هستی است، همین است که تداوم 

خود را به واژه گان سپرده و زنده گی را در خود فشرده است.
پیوند شعر با لحظه لحظه زنده گی ، در قلمرو عاطفه ها و احساس ها، برداشت 
ها و اندیشه ها پیوندی است همیشه گی و سیالی که بدون تردید در قالب شعر 

ها سیمای زنده گی فرهنگی را نیز شکل می بخشد.
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 شما بیشترینه به قصیده توجه دارید و نمونه های موفق در این زمینه کم 
را  از میان اشکال گونه گون شعر، قصیده  باعث شده که شما  ندارید. چه 

انتخاب کنید؟
عظیم  میراث  از  برداری  بهره  و  توجه  چارچوب  در  قصیده  به  من  رویکرد 
به  را  قالب  این  من  گیرد.  می  جای  دری  فارسی  کالسیک  شعر  ارجناک  و 
عمد و اختیار برنگزیده ام بلکه آزمون های فراوانم مرا به کشف دوبارٔه این 
امروز پیوسته  قالب شعری کشانید. قالب شعری که منتقدین پیشگام شعر 
به آن تاخته اند و آن را سخت زمان زده و پوسیده و پایان یافته تلقی کرده 
اند. دلچسپی من به قصیده در واقع تداوم سنت ادبی و بازگشت به گذشته 
نیست، بلکه آزمون نو و نگرش نو و برداشت نو با تکیه بر پایه های ساختاری 
باید بگویم که من ناخودآگاه به سوی قصیده  ادبی گذشتگان است.  میراث 
کشانیده شدم، برخالف روالی که آزمون های شعری ام بر آن تکیه داشت. 
یافته شعر معاصر  اوزان تحول  و  نیمایی  ابتدا سخت شیفتٔه شعر های  در 
بودم، از این رو در نخستین دفتر شعری که ترتیب دادم، قصیده یی وجود 
نداشت. شگردهای تکنیکی شعر معاصر به ویژه توجه به شکل ذهنی و حرکت 
تصویری شعر یا به عبارت دیگر توجه به محور عمودی شعر مرا متوجه ابعاد 

ساختاری قصیده ساخت. 
من به آن شکلی که بسیاری ها می پندارند، در شعر های اصیل ادبیات فارس 
دری کهنه گی و نوی نمی شناسم. البته تا جایی که به قالب های شعر و شکل 
ظاهر شعر پیوند می گیرد، درست است که شعر معاصر در زمان ما دچار 
تحول و دگرگونی هم در شکل و هم در محتوا شده و این خود از ضرورتی 
ناشی میشود که شرایط زنده گی معاصر و جلوه های متنوع و نوین آن از 
شاعر می طلبد. از این دیدگاه من همیشه مدافع این تغییر و تحول بوده ام 
این  دلباخته  ام  ادبی  از همان مراحل نخست تجارب  یادآور شدم  و چنانکه 
شیوه)اوزان نیمایی( بودم. بعد ها دریافتم آنچه در شعر اصالت دارد، قالب 
آن نیست بلکه محتوای آن است؛ محتوایی که جانمایٔه پیام هنری شاعر را 
و  ها  حالت  اشیا،  با  بسترگفتگوی صمیمانه شاعر  که  محتوایی  می سازد؛ 
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احساس هاست. هرگاه شاعر حرفی برای گفتن داشته باشد، شعر می تواند 
قالب مناسب خود را باز یابد. این قالب می تواند غزل باشد، مثنوی باشد و 
گونه های دیگر و نیز می تواند وزن نیمایی یا وزن شعر هجایی معاصر باشد. 
قالبهای متنوعی که نمونه های درخشان و ماندگار آن امروز در پهنٔه گستردٔه 

شعر بارور فارسی دری وجود دارند.
چسپیدن به سنت های بازدارندٔه تکرار مکررات، تقلید با نشخوار حرفها و 
قله  به درد شعر ما نمی خورد.  به راستی  بار گفته شده  تصویر های هزار 
آثار شان در طول زمانه ها رنگ  اند که  های ادبیات فارسی نوآورانی بوده 
کهنه گی نپذیرفته؛ کی می گوید شعر حافظ، موالنا،  بیدل،  نظامی و سعدی 
کهنه شده اند. آنچه بیشتر از همه در هنر ها مورد بحث است، تناسب شکل 
و محتوا است. امروز دیگر هر محتوایی را نمیتوان در قالب قصیده و یا غزل 
پرواز خیال،  برابر  در  ها  قالب  این  وپاگیر  های دست  داد. محدودیت  جای 
فوران احساس ها و حرکت های تصویری که جریان سیال زنده گی معاصر 
بار آورده، امر شناخته شده است و کار کامیابانه در این زمینه در خور نبوغ 
بزرگان ادب ماست. اما این قالب ها را میتوان درپارٔه موارد و در فضایی که با 
چارچوب معین این قالبها همخوانی دارد، به کار گرفت. ناگفته نماند در شعر 
معاصر فارسی دری آنچه در شماری از این قالبها مانده نام است، مضمون 
اوزان شعر پیشرو معاصر دگرگون شده  و درونمایه و صور خیال و حتی 
است، آن که شماری از منتقدین نیز اشاره کرده اند، غزل روال نو گرفته که از 
نگاه مضمون، وزن و تصویر ها کمتر شباهتی با غزل قدما دارد، مثنوی های 

امروز حال و هوای دیگری دارند.
بنابرین قالب قصیده را نیز چنین می یابیم. انسجام، ترتیب و تنوعی که در 
قصیده به چشم می خورد، بسیار جالب توجه است. تمامیت شعر یا به عبارت 
دیگر شکل ذهنی در قصیده می تواند به خوبی رعایت شود. این تکنیک را 
برخی از شعرای نوپرداز در قالبهای غیر عروضی نیز به کار گرفته اند. آن 
شیوه یی که کاربرد آن در منظومه های دراز که بیشتر به شگردهای داستان 
پردازی و نمایشنامه نویسی نزدیک است، به چشم می خورد. قصیده مانند 
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هر شکلی از شعر هنگام اصالت خواهد داشت که هم به گذشته ها و هم به 
فردا ها چشم دوخته باشد. توجه به محور عمودی شعر و تمامیت موضوعی 
با وجود دراز دامنی با گسترش افقی تصویر ها، مجموعه یی از تداعی های 
به هم پیوسته به وجود می آورد؛ زیرا رویکرد خیال به زمان های گذشته و 
حال در هر برگشت به وسیلٔه قافیه ها کلیتی را شکل میدهد که برآیند رویکرد 
به موضوع ویژه و مرکزی شعر است. قصیده با ارکان خود، این ظرفیت را 
دارد و اگر کسی میتواند با زمان معاصر در قالب این سنت شعری و پرداختن 
تصویر های نو و فضاهای تازه، این ارکان را به کار گیرد، کار مورد پسندی 
ارائه خواهد داد.  با این همه نباید از یاد برد که قصیده ماننده هر قالب دیگر 
در وزن های عروضی محدودیت خود را دارد و هر محتوی و مضمونی را 
نمی توان در تار وپورد و دست و پا گیر آن گنجانید. از این رو این شکل ادبی 
یک بخش کار ادبی مرا می سازد. برای من شکل ها و قالب های دیگر شعری 

به شمول اوزان نیمایی و سپید نیز به همان اندازه اهمیت و جذابیت دارند.

 شما به گونٔه نیمایی نیز شعر های سروده اید، آنگاهی که شعر می سرایید 
شکل آن را قباًل تعیین میکنید؟ مثلن تعیین میکنید که قصیده سرایید و یا شعر 

نیمایی؟
شعر واقعی زادٔه حالت های بی خودی است، تا جایی که من از تجربٔه خود 
دریافته ام، چیزی که بدان نام الهام یا الهام شاعرانه داده اند. الهام حرفه 
ییست که ناخود آگاه ذهن شاعر را روشن می کند و او را به نوشتن و یا به 
اصطالح به سرایش وا می دارد. دراین حالت نخستین و شفاف ترین احساس 
هایی که ظرف عاطفه را انباشته، به صورت نخستین سطر های یک شعر و 
یا به عبارت دیگر تصویر مرکزی یک شعر چهره می نمایاند. پهلو نشینی و 
یا کنار هم قرار گرفتن واژه های این نخستین سطر ها وزن شعر های مرا 
تعیین می کنند. این وزن ممکن است در قالب یک غزل درآید و یا چکامه و یا 
شعر نیمایی و یا شعر سپید. البته مرحلٔه بعدی مربوط کوشش نسبتًا آگاهانه 
آن در نخستین سطر  برای شکل دادن محتوا و مضمونی است که عصاره 
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ها و یا تصویر مرکزی فشرده شده است. ولی در غالب شعر های روایی و 
منظومه های دراز و چکامه ها به ساختار و بافت مضمون و یا به عبارت دیگر 
به حرکت تصویر به صورت یک طرح کلی پیشاپیش نیز اندیشیده ام؛ یعنی 
نقطٔه آغاز بدنٔه اصلی و یا پایٔه آن همانند سوژه های داستانی پیش از شکل 
گیری نهایی یک شعر مشخص می شوند که در این صورت بستر و یا قالب 
شعر نیز تا اندازه یی مشخص اند. مثاًل قالب قصیده که مشخصات ساختاری 
آن برای من به صورت پیش در آمد و یا فضایی که به متن اصلی، پایانه و 
به یک  تمامیت بخشیدن  و  دادن  انجامد، رهگشای شکل  توقف می  نقطٔه  یا 
سروده بوده اند.  در اینجا باید بیفزایم که ارکان قصیده به صورت قالبی و 
یا به آن صورتی که برای قدما مطرح بوده است، برای من مطرح نیست؛ بلکه 
همان طوری که یاد آور شدم، طرح داستانی و ساختار دراماتیک قصیده برای 

تمامیت بخشیدن و تصویر های یک شعر مورد نظر می باشد. 
به هر صورت، تولد شعر برای من جریان پیچیده یی است که هیچ طرح از 
بلکه  کند؛  کلی معین  قاعدٔه  رادر چارچوب  آن  تواند  نمی  پیش ساخته شده 
الهام تخیل، اندیشه آزمون و آگاهی و تکتیک در تلفیق و هماهنگی با همدیگر به 
وجود آورندٔه یک شعر موفق اند. از اینرو سوای پاره یی از قطعاتی که گاهی 
است،  بوده  آن  برانگیزنده  اجتماعی«  »سفارش  »مایاکوفسکی«،  تعبیر  به 
غزلی  یا  و  بسازم  یی  مثاًل قصیده  که  ام  نگرفته  قباًل تصمیم  من  هیچگاهی 
بپردازم و یا... . بنا بر ین همیشه منتظر الهام و جرقه یی بوده ام تا گردونٔه 
و  این چیزیست غیر منتظره  و  با وزش های مساعد خود بگرداند.  را  شعر 
بدون تصمیم و البد برای من جوانه های الهام و جرقه های شهود  دستاویزی 
است سخت دریافتنی و بارآور جهت رسیدن به شعری که به اصطالح چنگی 

به دل بزند.
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در خط پنجاه

می منود آیینه بردوش از گل و باغ و بهار

اخرتی از کهکشان  دوردست شعله بار

انفجار نور جاری دردمیدن های صبح

جاری خون غروب رسخ شام انتظار

شب رسودی از خروش یک خروس شبزده

باغ غوغای چناری سهره و گنجشک و سار

یک درخت سبز رقصان در مسیر تند باد

آذرخشی رسته ازدامان تندرهای هار

یک پری کوچک سبزینه رنگ سبزپوش

یک گل رؤیای رقصان روی موج جویبار

برگ های رسخ شعر سبزگون خواجه بود

بررواق خانه پهلوی دو سه سیب و انار

باغ فردوس برین جامناز مادرم

گفتگوی با خدا در لحظه های با وقار

گاه خوابی بود رؤیاخیز، شیرین و شگرف

گاه کابوسی درون دخمه یی پر مور ومار

درخموشی گفتگویی ،گفتگویی در سکوت

گنگ و ناپیدا چو فریاد برون از اختیار

یک کسی ناگه مرا از جمع بیرون می کشید

می نشاندم گوشه یی در خلوت آیینه وار

یک کسی در النۀ گنجشک فکرم می خزید

مثل مار خوش خط و خالی به دنبال شکار

رازهای مانده در بن بست دیوار خموش

گوش های موش دیوار سترب موشدار
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چون خروش سیل از دامان سبز دره ها

چون پرند ابر روی شانه های کوهسار

درد پنهان گریز چشمه از زندان سنگ

ره کشیدن سوی دریاهای ناپیدا کنار

یک شبی از در درآمد چون نسیم از پنجره

بامدادی روشن از رؤیای رنگین بهار

دیدمش آری گریبان چاک ومست مست بود

دست افشان چون رسود مست مست آبشار

گام هایش بازتاب موج می آمد به گوش

لیک از خورشید بودش حلقه ها در گوشوار

گفت: ای دیوانۀ خواب و خیال و آرزو

مانده در خود تک درخت دورازهربرگ وبار!

این منم همزاد تو ای آنکه می جویی مرا

روزو شب درخویش با گمگشته گی ها رسدچار

دیده بکشا بازخواهی دید در من خویش را

من پر از آیینه گی های توام آیینه وار

د یده مالیدم که بیدارم ببینم خوب تر

کیست این ناخوانده مهامن پر از نقش ونگار

دیدمش پرواز را بکشود پر ققنوس وش

برفراز خانه گم شد در هوای پر غبار

وانگهی ابر بهاری سخت باریدن گرفت

تندر وحشی فروکوبید طبل مرگبار

آذرخشان چهره مالیدند پشت شیشه ها

کلبه ام شد سایه روشن های رؤیاهای تار

جای باران ریخت بارانی ز رؤیاهای او

من پر از رؤیای او درخویش ماندم رسدچار



بی امهی و امه و موج

19 

بعد ازآن او بود هرجا سایه سان دنبال من

مثل همزادی پر از من درهمه گوش و کنار

کودکی های مرا می زیست در خواب وخیال

می تنید از نوجوانی حله های زرنگار

النه ها می بست بر سقف ستون خانه ام

چون پرستوهای عاشق در رسآغاز بهار

وه چه شب هایی که با او شام را بردم به صبح

روز را تا شب به سودایش بدون کار و بار

خواب را در چشمۀ مهتاب می شستم بسی

رنگ شب می رفت با صابون صبح نقره کار

من به دست خود سحررا ملس می کردم چنین

دامنم پر از پرند اخرتان شعله بار

روی دوشم روز رسمی ماند می خوابید دیر

در بساط پرنیان آفتابی سبزه زار

وانگهی در برکه های رسخ قلبم می شگفت

باغ پر نیلوفر پر رنگ و بو از هر کنار

گه بلوغ سبز را با من چو رؤیا های سبز

زیر خرگاه بلند بید مجنون در بهار

دست در دست پری یی کوچک سبزینه پوش

برفراز قاف پر افسون عشق پر رشار

او که می افشاند گیسو در مسیر تند باد

او که می رقصید روی فرش رسخ الله زار

گه مرا از بند ماندن می رهاندی با سفر

تا دیار ناکجا رفنت به بال اختیار

وه که از کوهان شب پرواز را ره می زدم

تا هزاران سال نوری کهکشان نور و نار
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غوطه در کیهان دور بی نهایت می زدم

مثل خورشید رها از دام زنجیر مدار

شیر می نوشیدم از پستان رسخ اخرتان

شیرگرم کهکشانی آفتابانی تبار

می دویدم موج رقصان روی دریاهای ژرف

می نشستم ژرف تر در حفره های تنگ وتار

وه چه دنیاهای رنگین بود سیروگشت ما

با هزاران قصۀ ناگفته از پار و پیرار

گه به دشت جنگ با حامسه های پیرتوس

رقص شمشیر هزاران رستم و اسفندیار

در میان هایهوی پرمالل دیو و دد

با چراغ پیر رسگردان به گرد شهر تار

گاه در بزم رسورانگیز کاخ رسوران

با مزامیر رسود شاعران ماندگار

او مرا چون زورق مستانه بردریای مست

می ربود از خویش چون امواج مست بیقرار

شعرمست مولوی می خواند چرخان روی موج

قصۀ شیرین پیر گنجه را بی اختیار

وه چه شب هایی که با حافظ به کوی میکده

بستۀ پیرمغان بودیم و رند باده خوار

گاه دستانم به بند وزن می پیچید سخت

سنگساری از قوافی بر رسم دیوانه وار

گاه در امواج سیال حضور شعرناب

با غریو و با غرنگ واژە ها بی بند وبار

گه مرا می برد سوی گیرودار زنده گی

سوی توفان های تارو تیرۀ گرد و غبار
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نان من با اشک می اندود از غم های تلخ

باده ام می داد از جام رشنگ روزگار

خانۀ فکرم چکک می کرد چکه چکه خون

از بن سقف خیاالت سیاه غار غار

گه فرو می رفت در گودال رسد انجامد

من به دنبالش به ژرفای زمستان های هار

سنگواری می شدم چون نسل دیناسورها

انقراض یک جهان خفته در پارو پرار

رد پایی مانده از گمگشته یی در نقش سنگ

هیکلی یخ بسته در رسمای سخت مرگبار

درد بیزاری ز دنیای پر از رنج و ستوه

پنجه می افگند بر جانم چو چنگ الشخوار

گهگاهی خسته ام می کرد از پر چانه گی

چشم می پوشیدمش، می ماندمش در انتظار

وانگهی می آمد از رس، روزهای دیگری

غرق در مرداب های زنده گی درگیرودار

خورد وخوابی، نیش و نوشی بود مثل دیگران

در جامعت می خزیدم مارگون و مور وار

باز می دیدم که فوج لشکر بیهوده گی

از دروبامم فرو می ریخت چون گرگان هار

باز می دیدم که چیزی رفته از دستم برآب

صد گل پر رنگ وبو چونان گالب وکوکنار

باز می دیدم که بی او در میان تیره گی

زنده گی می خورد بر تاق فراموشی غبار

وه خدایا او کجا شد من چه بد کردم به خویش

تا به خود می آمدم ، می آمد از در اشکبار
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شانه های اش خسته از سنگینی باری که من

می کشیدم روی دوش خسته و نا استوار

گریه می کردم به پایش تا که دل می شد تهی

از رشنگ تلخ و تار نیش و نوش روزگار

او مرا باری تسلی بود و تسلیم و سکوت

در متام لحظه های اضطراب و اضطرار

یک شبی در غصه بودم سوگ تلخ خویش را

در غم مرگ برادر سخت تلخ و سوگوار

ناگهان در اشک هایم شد به شکل مولوی

گفت: ای دلخسته از دملرده گی ها هوشدار

مرگ آغاز دیگر سوی نهایت رفنت است

تا رسانجامی که از آغاز می راند سوار

راه ما خط قطار مثنوی معنوی است

از بدایت ها دویدن در نهایت ها قرار

قصۀ رفنت ز جابلقا به جابلسا منم

خاوری مردی به صحراهای مغرب رهسپار

او مرا حتا به غربت کرد یاری همچنان

تا نباشم مسخ را بازیچه های دستکار

از پریدن گرچه واماندم درین زرین قفس

در هوا پیامی او بی بال پروازم سوار

او مرا هرجا که خواهد می نشاند بیدریغ

گاه در بکوای سوزان گاه بر دشت تخار

هرکجا دوزخ برآرد رس، کشاند پای من

گه به خونین شهر کابل گه به اشک افشان مزار

گاه با تندیس بودا، قتل عام سنگ ها

گاه با تنپوش رسخ انفجار و انتحار
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بر خط پنجاه مرا گویی رسانده پنج روز

لیک با بار هزاران سال رنج بیشامر

گردش ایام را در من دهد فرمان ایست

بی زمانی را تو گویی کرده در من پایدار

پادزهر زهر مار اعتیاد روز و شب

خانۀ امن گریز از هیچ و پوچ روزگار

رفته گر دارو ندارم در ره اش اما چه باک

برکف درویش من برتر ز گنج شاهوار

این هامن رنگین کامن هفت رنگ زنده گیست

با هزاران چهره در آیینه هایم آشکار

او من من، من هامن اویی نخستین وی ام

با رسشت خود رسشته رسنوشتم بار بار

مرحبا پیدای من پیدای ناپیدای من

رونق دنیای من رسمایه های اعتبار

شعر من ای جاری جاوید جوی جان من

قلب خونین مرا با خون هستی آبیار

نقش تذهیب خوش دیباچۀ دیوان من

معنی منت کتاب جاودان افتخار

هست وبود من بود وابستۀ موجود تو

با تو آغازم رسانجامت مرا پایان کار
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صبح آزادی

به قهرمانان در خون نششۀ زندان پلچرخی

ازخون جوانان وطن الله دمیده ست

برماتم سرو قدشان سرو خمیده ست                                                                                                  

عارف قزوینی

بیا که کوه خمیده ست پیش قامت من

چه رستخیز به پا می کند قیامت من

زمین چو شاخ درختان به لرزه می آید

به گاه یورش رهوار پر صالبت من

بر آستان اسارت منی نهم گردن

گر آفتاب ببوسد زمین طاعت من

من از ساللۀ قربانیان بیدادم

شگاف سینۀ خونین دهد شهادت من

به موج حادثه از جا نرفته ام هشدار

چو برج قلعۀ خلق است استقامت من

اگرچه مرگ به پاییز تند بادم برد

ببین چو رسو وصنوبر شکوه قامت من

هزار خوشۀ خورشید گل کند هر روز

ز دست های بلند پر از کرامت من

شکوه سبز زمین بذر خون رسخ مراست

عطش شکسته زجوبار پر طراوت من

هنوز می فرسد خون به رگ رگ دژخیم

ازان خروش که برپا شد از شهامت من
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مگو که خانۀ جالد من بود آباد

متام هستی خود باخت بر غرامت من

رشاب زور که باشد سلیح دشمن دون

به کام مرگ شود تلخ از حالوت من

بسوخت خرمنت ار باز ای ستمگسرت

رشار آتش کینم مکن مالمت من

گرین کهن دژ پوالد کاخ بیداد ست

ز پای بست برافتد به یک اشارت من

ز خاک رسخگونۀ کشتارگاه برخیزند

هزار رستم دستان پی حامیت من

ز زیر خاک کشم رسبه قله های غرور

گرفته راه مرا راهیان رایت من

چو باز نعرۀ بیدارباش می پیچد

خراب باد دگر خوابگاه راحت من

به سجده گاه هزاران شهید غرقه به خون

مناز رسخ بخوان باز با امامت من

رهین منت پیوند جاودانۀ تست

دوام ریشۀ پایاب بی نهایت من

خمش مباش که فصل سکوت می روید

بخوان به کوچۀ فریادیان حکایت من

بیار مشعل خورشید صبح آزادی

که جاودانه فروزد شب اسارت من

من از جامعت خنیاگران خورشیدم

خروش نالۀ شبگیر در متامت من

ـ حوت 1358 هراتـ 
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چکامه یی برای طلوع

وقتی سحر به زمزمه آغازگر شود

خورشید در سپیده دمان شعله ور شود

دیوار شب فروشکند از هجوم روز

صبح سپید دررگ شب منترش شود

سیمینه رنگ چادر مه دامن افگند

سیامب گونه چهرۀ هر بوم و برشود

آیینۀ جامل سحر صیقل سحاب

با صد هزار جلوه به آفاق بر شود

کشتی کشد به موج فضا ناخدای مه

در آبگینه بحر افق غوطه ور شود

زنگار دهر صیقل املاس در خورد

مس هوا به بوتۀ خورشید زر شود

سیمرغ مهر جوجۀ انوار بر کشد

گیتی پراز پرندۀ زرینه پر شود

از چارسوق دایرۀ سبز آسامن

موج رشار صاعقه ها در گذر شود

وانگه خط کشیدۀ مرموز کهکشان

با کاروان رسخ شفق پی سپر شود

صد پرتو از گشایش آفاق بر دمد

از انفجار صاعقه شق القمر شود

ریزد به ساتگین افق شهد ناب نور

تلخابۀ سیاهی شب در شکر شود

پروانه های خواب پرد زآشیان چشم

گوش فلک ز بانگ خروسان خرب شود
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قندیل آفتاب فروزد رواق شام

فانوس صبح مشعل هربام و در شود

در چهچۀ چکاوک و کوکوی فاخته

جنگل ز انزوای شب آلود بر شود

صد شاخه دست مهر برآرد به آفتاب

روح بهار در تن خاک کدر شود

جواله شعله ها فکند مقدم سحر

نیزار رسخگون شفق در رشر شود

مشکوی شب که قبه به مهتاب می کشد

یکسان به خاک گردد و زیرو زبر شود

خورشید گامزن شود از سوی خاوران

اوج بلند رایت برج ظفر شود

طفل سپیده از رحم شب برامده

غوغای گاهوار طلوع سحر شود

از داربست حادثه افتد شهاب ها

آتش به جان جنگل بی باروبر شود

وز گوهران شعله ور اخرتان رسخ

گنجینۀ شکوه شفق پر درر شود

زرین کاله یکه سوار سپهر مهر

از خاوران برون شده تا باخرت شود

هنگامۀ نیایش برخاسنت رسد

بیدارباش بارقۀ پرده در شود

شب مانده گان کشند رساز خوابگاه وهم

پوینده گی رسود زبان برش شود

نوباوۀ شکوه شگفنت دهد نوید

آزاده گی تولد بار دیگر شود
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تاریخ خفته در دل صد قرن برده گی

بیدار از طالیۀ پرخاشخر شود

آتشفشان خلق ز اعامق رس زند

صد لرزه در نهانگۀ کوه و کمر شود

ضحاک ماردوش برافتد ز تختگاه

در اهتزاز پرچم پوالد گر شود

جوش دگر زخون سیاووش زند برون

شمشیر انتقام تهمنت  بدر شود

پیکان تند ترکش آرش نژاد ها

ژوبین گذار بارۀ بیدادگر شود

خونین درفش رستم دستان زابلی

بار دگر به تارم پیروزه بر شود

شیپور رستخیز پیام آوران داد

فریاد فاتحانۀ شیران نر شود

آید غریو نیزک کردان ز بادغیس

قارن ز موج های هریوا بدر شود

سهراب از سواد سمنگان کند طلوع

افراسیاب طعمۀ کام سقر شود

بومسلم از طلیعۀ خاور چو آفتاب

رسبر زند طالیۀ پیروزفر شود

آتش به جان لشکر تاتاریان فتد

چنگیز را سنان ستم در جگر شود

"آهنگران پیر" همه کاوه های گرد

یعقوب لیث آتش هر رویگر شود

اسفندیار زادۀ هر مادری بود

گردآفرید دخرت شوریده رس شود
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هر چاهسار مظهر خشم مقنعی

هر کوهپایه سنگر واال گهر شود

هر جوی اشک سیل دمان دژم شود

هر تیر آه تیغۀ خارا گذر شود

هر چوب تیر صاعقه بر دودمان ظلم

هر سنگ تیزتر ز دم نیشرت شود

دژخیمیان کاخ گریزند سوی کوخ

ایوان ظلم و زور به خونابه تر شود

با دست  خشم خلق درفش ستمگران

وارونه بر چکاد ستم منکرس شود

وز تاقنای شهر بر افتد شعار شب

وز پایگاه قریه برون شور و رش شود

منشورنامه های ستم زیرپای خلق

چون خاکدان مزبله ها بی اثر شود

آزاده گان سالسل زندانیان درند

بی آبروی سلسلۀ بی هرن شود

در خون پرکثافت مردم ستیزه گان

"گلگون قبای مردم بی پا و رس شود"

باالبلند رایت مردان داد خواه

برقلۀ شکوه زمان مستقر شود

خورشید رسفراز رهایی دهد فروغ

گور سیاه سایۀ شب را مقر شود

ای آفتاب صبح امید بزرگ ما

رخشنده تر برآی که شب رهسپر شود

ای خواب برده خسته به بالین بنده گی

از خود برآ که مشت تو گرز وسپر شود
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بیرون نگر که قافله ره می زند به پیش

گلبانگ آفتاب درای سفر شود

از داستان غیرت چون باستان تو

وین دیرپای قصۀ شب مخترص شود

نخل بلند باغ ستم می شود نگون

گر دست های پاک تو تیر و ترب شود

رستم شوی اگر سپری هفتخوان رزم

حامسۀ تو باز به گیتی سمر شود

تندیس ترس گر شکنی در نهاد خویش

اهریمن از هراس تو آسیمه رس شود

گر آتش تالش رهایی به جان تست

بر دست تو شکسته قضا و قدر شود

برخیز ای حامیل شمشیر تو فلق

کافاق دهر پهنۀ خوف و خطر شود

خارا تنت به نور اهورا  بشوی تا

روح پلید اهریمنی کور و کر شود

درتنگنای حادثه چون آفتاب باش

تا عرصۀ شکوه تو بی حد و مر شود

محراب رسخگون شفق را مناز کن

تا قامت بلند تو خورشید فر شود

ـ سنبله 1357 کابلـ 
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دست های فتح

تا شام یأس می شکند صبحگاه تو

آتش زند به جان سیاهی نگاه تو

چون کهکشان کشیده رۀ دوربر فلک

بنگر رسیده تا به کجا پایگاه تو

در گیرودار حادثه خاموش مانده ای

عیب زمانه نیست بود این گناه تو

آن نعره یی که گوش فلک می شگافت حیف

وامانده در کرانۀ خاموش چاه تو

جز زورق نشسته به خون نیست حالیا

گردونۀ شکستۀ عمر تباه تو

از بام چرخ درگذرد سوز و درد من

دیوار های شب شکند اشک و آه تو

تندیس رنج گشته کنون ناتوان تنت

سنگ ستم شده ست رس بی کاله تو

تا چند چون جوانۀ پاییز زنده گی

در شوره زار یأس بروید گیاه تو

گر من چو تک ستاره درین شام مانده ام

رفته است زی افق به کجا مهرو ماه تو

در انتظار یاری دستان دیگران

بنشسته ای اگر چه بزرگ اشتباه تو

دست مرا بگیر درین بحر موج خیز

راه نجات ماست کنون درپناه تو

این عرصه را حضور تو رسشار می کند

روشن شود زمانه در آن جلوه گاه تو
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وز تارو پود خون تو پیوند می خورد

این رشتۀ گسستۀ بخت سیاه تو

گر دست های فتح گشایی نربده وار

رهوار دهر رس نکشاند ز راه تو

دریاست قطره یی که بجوشد به چهره ات

سنگین تر از صالبت کوه است کاه تو

برخیز و با فروغ طلوعت مرا فروز

خورشید رسزده ست ز پشت نگاه تو

فرزند کاوه ای و نژاد تو رستمی ست

تاریخ پر شکوه تو باشد گواه تو

وارسته گی ست سایقۀ عزم و رزم هات

آزاده گی ست اوج درفش سپاه تو

آتشفشان قاف قیام قیامت است

فانوس شام فاجعه را انتباه تو

ایامن رسخ راهربان راه می کشد

از برج های سوختۀ خانقاه تو

خونین درفش راه شهیدان فراز کن

خامش نگشته گر رشر دادخواه تو

بگذر ز مرز مانع تاریخ رسبلند

هیچ است پیش همت تو کوره  راه تو

ـ 1359 ـ حوتـ  هراتـ 
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این چه دوراست!

گل درین گلشن منی روید چه شد یاران همه

پایامل باد خشم کیست گلزاران همه

سایۀ پاییز مرگ افتاده بر صحرا مگر

گلبنان راغ می بینم عزاداران همه

باغ از وحشت بلزرد چون منی آید بهار

دشت از خشکی برتکد نیست چون باران همه

گند خیزد جای بوی گل ز گلزار طرب

خون ببارد از مذاب رسب رگباران همه

سایۀ بر مرداب غم ریزد سهی رسوان سبز

ریشه در پایاب خون دارد سپیداران همه

سوک پوشیده ست چون ظلمت رسای شامگون

جامه های آبنوسی بر چمنزاران همه

می خزد بر نعش خشک سبزه ها سم ستور

توسن تحقیر بگسسته ست افساران همه

بر خراب آباد خون آلود دشت آهوان

گرگساران مانده اند و پیرکفتاران همه

زیر چرت هول وهم انگیز شب خشکیده اند

انتظار تلخ و تار چشم بیداران همه

پشت این ابر سیه گفتند: آمد آفتاب

خنده زد برق رشر بر ساده انگاران همه

نیست نور جانفزایی گوییا بگریختند

روشنان پرتو افشان زین شب تاران همه

شهرو ده را داس مرگ و نیستی بدروده ست

بار دیگر رسکشیده فوج تاتاران همه
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می درد رسپنجۀ منحوس شهوت زاده گان

پردۀ ناموس پاک پرده برداران همه

خندۀ نوش آفرینی بر لبان کس مناند

سست پای و چهره آژنگین و بیامران همه

نیست در تاب دل روشندلی تصویر حق

چهرۀ آیینه ها بگرفته زنگاران همه

آیت اعجاز کلک شعر جاویدان کجاست

آن گهرسنجان چه شد وان نغزگفتاران همه

خلوت اندیشه ها را روشنایی نیست نیست

تیره گی در تیره گی چون تیره پنداران همه

خفته در موج غبار قیرگون تند باد

موکب چابکسوار تند رهواران همه

نعرۀ یعقوب واری از خراسان برنخاست

بسته در بند خموشی پای عیاران همه

گوسفند رام شد گویی ستمکش زیر زور

چون پلنگ مست می تازد ستمگاران همه

در لباس مصلحت بردند هست و بود خاک

بر بساط داوری خفتند طراران همه

گر بجویی راستی هرگز نیابی یک نشان

جز متاع فتنه در بازار مکاران همه

ساحت معیار انسانی به ویرانی کشند

حرمت حق را فروریزند دیواران همه

کاخ های اهرمن شد کعبۀ شوق کسان

گرد کوی برده گی گردند زواران همه

دست می بوسند تندیس پلید دیو را

جبهه می سایید بر درگا جباران همه
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همچو مارو مور و کرکس بر رس نعش طمع

رسفرازان، سینه جنبان، اشکم انباران همه

هرکی را بودی  توانی برفزودی بیدریغ

زخم ها بر زخم ها بر خاطر افگاران همه

از کی گویی کو نباشد "بند سیم و بند زر"

از چه جویی مردمی از مردم آزاران همه

دانۀ خشخاش را ماند جهان تبزده

رفته چون در کام آز این جهان خواران همه

اهرمن خویان برش را آبرو نگذاشتند

آب جوی رفته کی آید به جوباران همه؟

نیک گفتی آی سنایی برتو بادا صد ثنا!

ای که یادت شاد سازد خاطر یاران همه

"این چه قرنست اینکه درخوابند بیداران همه

این چه دورست اینکه رسمستند هشیاران همه"

ـ 1367 کابلـ 
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در بهار آزادی

مژدۀ نوروز نو از روزگاران می رسد

فر فروردین آزادی شعاران می رسد

موج در موج بهار سبز می جوشد زمین

شهسوار مهر از موج غباران می رسد

دشت خون آلود می بندد شقایق بر کمر

موکب رنگین فصل نوبهاران می رسد

شب گریزد سوی گور رسد وحشتناک خویش

صبح میالد بشارت بر دیاران می رسد

آن سیه پو.ش عزا آن رسو خونین پیرهن

چون پرافشان پرچم خونین تباران می رسد

نوشخند فتح بگشاید دهان باغ را

غنچۀ خونین دهن تا بر اناران می رسد

وان رسود مانده در خشکیده نای شام شوم

همنوا با نم نم شاداب باران می رسد

شاهد پاک شهید خفته در گرداب خون

تازه چون روح شقایق بر شیاران می رسد

خون بخشکد در نگین چشم جالدان باغ

تا به گلشن نغمۀ مست هزاران می رسد

بر شیار چهر پرآژنگ  می خندد لبان

از دل آیینه ها تصویر یاران می رسد

صیقل خوناب می شوید غبار بنده گی

مزرع ویرانه را آن آبیاران می رسد

آب زهرآلود پاالید نگاه برزیگر

خاک خون اندود را آن خاکساران می رسد
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طبل آزادی چو تندرهای توفان می تپد

مژدۀ وارسته گی از روزگاران می رسد

ترعه می بندند از جوبار خون مردان رزم

ساحت میدان حق را پاسداران می رسد

دیو و دد را پای ماندن نیست در غار غرور

پهلوان هفتخوان کوهساران می رسد

داربست جور می افتد ز پا از بیخ وبن

پاکبازان شهادت رسبداران می رسد

تا شامری از شامطت می نشیند شمروار

کربالی فتح خون را بیشامران می رسد

شحنه های تنگدل را تنگنا خواهد فرشد

دل به دریا داده گان آتش کناران می رسد

خنجر رخشان حق بر سینۀ باطل خلد

روشنان دیدۀ امیدواران می رسد

جادۀ آزاد را آزاده مردان ره برند

کوره راه مردمی را رهسپاران می رسد

بیرق گلگون نشان قهرمانان شهید

با هزاران الله از خاک مزاران می رسد

کاوه های دادگر شمشیر آزادی شوند

مرگ نفرتبار بر ضحاک ماران می رسد

قامت الربز کوه را آرشان رس بر کشند

هیرمند مست را اسفندیاران می رسد

شهر جامی چون منار جام می بالد به اوج

بلخ بامی را نهانی یادگاران می رسد

می فروزد طاق بست باستانی را چراغ

شعلۀ قندیل سبز قندهاران می رسد
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رود ترنک را نوازد غرش میوندیان

وز هریوا نعرۀ چابکسواران می رسد

رستم از هامون براید با درفش نیمروز

موج های مست آمو بر تخاران می رسد

از ستیغ کوه بابا بر بلند بامیان

قامت تندیس شیر شه شکاران می رسد

آفتابی از شهامت بر چکاد هندوکش

سایه سار خاک را پرتونثاران می رسد

وز فراز بام دنیا از دیار الژورد

کاروان راه ابریشم قطاران می رسد

تاکنب ها خوشه می بندند در پروان زمین

بادۀ مست جوانی بر خامران می رسد

آسامنی نعرۀ حق ز آسامیی گل کند

نرصتی باالتر از باالحصاران می رسد

می گشاید  داور حق دادگاه داوری

دادخواهان بر بساط دادیاران می رسد

نقش می بندد به لوح جاودان نام وطن

صفحۀ آزاده گی را زرنگاران می رسد

پای در زنجیرها زنجیرها را بشکنند

شاهد پیروزمند کامگاران می رسد

باز می خشکد به چشم همگنان سیالب اشک

دل به غم بسپرده گان را غمگساران می رسد

از نوا بر می نشیند مرغوای جغد جنگ

مرغ میمون طرب بر مرغزاران می رسد

مزرع پدرام می گردد زمین سوخته

کشتزاران را پیام کشتکاران می رسد
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نقطۀ فرجام یابد غربت دلخسته گان

لحظۀ دیدار بر چشم انتظاران می رسد

میهن از زرین درفش خاوران گلگون شود

نگهت باد رهایی مشکباران می رسد

بر زالل چشم مام میهن از وارسته گی

اشک شوق زنده گی چون چشمه ساران می رسد

ای زمین تشنه بکشا کام عطرآگین خویش

کان بهارتازه رو با باد و باران می رسد
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از این شب

شب نشیند در رساب تار دودآسای خویش

قله می بندد چو کوه هندوکش بر جای خویش

تپه ها از مه چو آتشدان بکشوده دهن

جاده ها چون اژدهایی مانده از هرای خویش

کوه درکوه می فشارد شهر را چون قیر گرم

این هیوالی سیه در مشت قیر اندای خویش

جنگلی از آبنوسان بر پهن دشت سیاه

کم کمک می گسرتد تا دورها پهنای خویش

اخرتان چون ماهیان در جال شب افتاده اند

کین کهن صیاد زنگی می دراند نای خویش

میر شب شمشیر زهرآگین ظلمت در بغل

می کشد فانوس مه از هی هی و هیهای خویش

در حریر اشک خسپبده ست ماه سوگوار

چادر شب بسته برچشامن نا بینای خویش

خواب ها کابوس را مانند در تابوت خون

بسرت چرکین گدازد مرد در سودای خویش

نیست جز برج ستم، یک قامت افراشته

رشم بادش رشم رسخ از قامت رعنای خویش

آن بلندای سیه کز آه مردم رس کشد

بسته در خرگاه خاکسرت قد و باالی خویش

گر چراغی می درخشد نیست جز چشامن دیو

کو نشسته در کنام زشت نا زیبای خویش

می پزد در دیک قیراندود مغز نابکار

مرگ شهری از خیال خام بی پروای خویش
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گله های گرگ شهری مارهای رسخ و زرد

غرفه های باغ وحش اگنده از سیامی خویش

"در کجای این شب آویزم قبای ژنده را"

مثل آن شاعر که می نالید از غمهای خویش

این شب و این شهر نفرین این کهن کانون درد

این من و شبگون دلی با سایۀ تنهای خویش

تلخ می گریم وطن را کو به کام شب اسیر

حلقۀ زنجیر می پیچد به دست و پای خویش

نوعروس آرزوهایش کفن پوشیده باز

می کند گوری به طول مرگ در ژرفای خویش

چاردیوار تباهی های اعصار ستم

چار سو بر سنگ می کوبد رس سودای خویش

خانه های مردمانش خیمه های کوچیان

رنگ گورستان تراود از سیاهی های خویش

می نشیند روی نطع انهدام هست و بود

می نویسد رسنوشت تلخ جانفرسای خویش

برج مرتوکی تو گویی مانده در توفان باد

خفته در موج تباهی در دل صحرای خویش

مادران سوک نعش نوجوانان شان به پیش

زی شب تاران به ساز غم زده آوای خویش

آتش و خون هدیه می آرد چو باران بهار

آسامن نیل چشم از ابر درد افزای خویش

ناله اش از هفت اقلیم خموشی در گذشت

در شبان ویل از بس خواند واویالی خویش

سایۀ مشؤم شام شوم در آیینه هاش

باز تابد چهرۀ اندوه بی همتای خویش
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درد و داغ بیدریغ از غربت وامانده گی

انتظار تلخ و تار از نقش ناپیدای خویش

ساحل زرخیز آمو خوشه های خون گرفت

بسکه خون بگریست از چشامن خونپاالی خویش

رستم اش وامانده در چاه شغاد روزگار

کاشته در خاک و خون دستان رزم آرای خویش

خون و خاکسرت فروشد کاروان ساالر مرگ

در سیه بازار شب انباشته کاالی خویش

از تنور داغ نان گرم غارت می برند

رهزنان قرن سوی سفرۀ یغامی خویش

برگ سبزی می مناند بر درخت این دیار

باد تا بر می نشیند از غو و غوغای خویش

ای به زهدان شب تاریک آبسنت شده

گو برآور آنچه داری در بن احشای خویش

زین سیه چال مشبک بیش ازین نشکیبم آی!

باز کن آن روزن نورافگن فردای خویش

از شب شومت گریزم زین سپس دانم که هست

هر شبی را روز روشن از پی یلدای خویش

زین درازآهنگ سنگین پای نقبی می زنند

رهگشایان سحر با گام شب پیامی خویش

پشت این شام دژم مردان خورشیدی نگاه

آبشار مژده می پاشند از سیامی خویش

شانه شان  جای پای آفتاب بی زوال

دست ها شان مشعل رنگین شب پیرای خویش

باد های رشطه را چون زورق زرینه فام

بادبان بر می گشاید بر کف دریای خویش



بی امهی و امه و موج

43 

دیو را آماج تیر پارسایی ساخته

در نوشته اوج ها تا گنبد مینای خویش

باشدم روزی که بینم در دل خونین خاک

روشنان آسامنی با رخ رخشای خویش

باشدم روزی که با شهبال آزادی پرم

چون عقاب مست سوی قلۀ واالی خویش

فجر را باید ندایی داد با بانگ بلند

مرده جانان را دماند روح نامیرای خویش

آفتابا ره بزن زان رشق روشن زی دیار

تا بگندد نعش شب در پیکر رسوای خویش

انجامد لحظه های تلخ  را درهم شکن!

نور جاری کن ز دست راد جان بخشای خویش!

ـ 1358 کابلـ 
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بی ماهی و ماه و موج

گلچهرۀ  آفتاب ها پیدا نیست

آییــنۀ بازتا ب ها پیدا نیست

چشمی که  شود همدم تنهایی تو

از روزن ماهتاب ها پیدا نیست

مرغی که بخواند ز خراب آبادی

در باغ دل خراب ها پیدا نیست

خوردیم همه زهر روان سوزی بود

شور و تپش رشاب ها پیدا نیست

بر می شکنی چو موج ها تا ژرفا

اما رس پیچ و تاب ها پیدا نیست 

در تندی هر نگاه صد پرسش تلخ

آنکس که دهد جواب ها پیدا نیست

دنبالۀ بی طنین حالج صدات

داری ست که در طناب ها پیدا نیست

جز مذبح آرزوی هر روزه شهید

جز مدفن اضطرا ب ها پیدا نیست

رسچشمۀ نیش و نوش امید بزرگ

در پیچ و خم رساب ها پیدا نیست

کوهی که نهد قله به معراج غرور

رسبر کشد از سحاب ها پیدا نیست

آن جمجمۀ جنون و وان درد درون

در خرخر خشک خواب ها پیدا نیست

آفاق نگاه رسد هر مهرویی

نیلی ست ولی شهاب ها پیدا نیست
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چاهی و شغادی که زند دشنه ز پشت

وان چهره که در نقاب ها پیدا نیست

آوخ که ازین جنگل پوالد دگر

جز زمزمۀ غراب ها پیدا نیست

ارابه یی غیژ و غاژ و غوغای غریب

اشباح شب است و خواب ها پیدا نیست

بی ماهی و ماه و موج مرداب عفن

پایاب کبود آب ها پیدا نیست

ـ اپریلـ  1992 هامبورگـ 
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برج خاکستر

کدامین بسرت خوناب را دریاستی میهن

که از موج جنون توفان خون آراستی میهن

فراز برج خاکسرت ستون دود را دامن

شباهنگی ز چاه ژرف بی پهناستی میهن

شبی سنگین تر از سنگینی آفاق مرگ آور

زمین و آسامن درد روان فرساستی میهن

سوار بادها ی مرگ از دوزخ فراز آیی

کدامین ایلغار شوم را غوغاستی میهن

شیار خاک هایت بذر خون را نطفه می کارد

شقایق زار خونین دامن صحراستی میهن

چنان رگبار در رگبار غربال تنت بیزند

به تندیس مشبک زخم خونپاالستی میهن

ز هرسو الشخوارانت فرا بگرفته دامانت

که گویی سفرۀ تاراج را یغامستی میهن

چه شمشیری برآورد از نیام این بامداد رسخ

که رستارس زمین و آسامن رسخاستی میهن

شب و روزت دو مرغ رسخ بال آشیان مرگ

برآفاق پر از خون آسامن پیامستی میهن

نه شام از روزن پر دود صبح کاذب امروز

نه صبح روشن بشگفتۀ  فرداستی میهن

به هر شهری به پایی کربالیی خون و خاکسرت

به هر روزی ز سوگ و اشک عاشوراستی میهن

یتیم بی پدر را دوزخ عصیان ابلیسی

شهید بی کفن را محرش کرباستی میهن
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چنان از کوهۀ  تنوار ویرانی گذر کردی

که باران های توفان خیز سیل آساستی میهن

نه بارانی به شادابی نه کام تشنه را آبی

هزاران رود خون را شط بی پهناستی میهن

جوامنرد جوامنرگی چو سهراب سمنگانی

که جشن سوگ بر تهمینه ها آراستی میهن

علم بر می زند نوروز خون بر پهنۀ آفاق

ولی وامانده خود در چلۀ رسماستی میهن

زمین مادرت را گو که از زادن بیاساید

تو خود فرزند خواری را برو باالستی میهن

چه دستی رسنوشت تلخ بر پیشانی ات بنوشت

"خط سوم" خط موهوم ناخواناستی میهن

دیار عاشقان و عارفان تاراج را چونی؟

خراب آباد خون من چه را ماناستی میهن؟

مگر با دیو چرمین پوش پیامنت بود جاوید؟

که می سوزد تنت در کورۀ ناراستی میهن

به زیر سهمگین شهبال جغد جنگ واماندی

کنون باد توحش را پرو سیامستی میهن

هزاران گرزه مار از آستین فتنه باز آری

رشنگ مرگ می باری چه مارافساستی میهن

هزاران زوزۀ وحشت فرو پیچد ز پیچاکت

هزاران جنگل کفتار را آواستی میهن

هزاران دیو و دد پروار شد از خوان یغامیت

ولی خود کوه کوه از بینوایی کاستی میهن

ز ره هرکس که آمد خنجری بنشاند درپهلو

ز نیرنگ جهانخواران چه درد افزاستی میهن
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به خاک یأس می غلتد غرور بام دنیایت

نه اوج قلۀ الربز و نه بابا ستی میهن

ازان اوج غرور قله های رس به خورشیدت

عروج پشته ها از کشته ها برپاستی میهن

نه چنگیزی، شغاد نابرادر گورچالت کند

تهمن وار دام مرگ را ژرفاستی میهن

به خونت می کشد آنکس که پروردی به جان خویش

مگر این روز را خود از خدا می خواستی میهن؟

سزای رسکشی هایت به دستان تهی این بود

که چون رسوی ترب را بر تبار آراستی میهن

همه از یاد بردندت به بدبختی سپردندت

چو من در روزگاران یکه و تنهاستی میهن

رساغت را منی گیرند یاران فراموشی

فتاده از دو چشم کور این دنیاستی میهن

غرور آسامن سایت چه شد دنیای ناکس را؟

که اکنون رس به زیرو خسته از غمهاستی میهن

چرا بر کام دیو ودد فروماندی به ناکامی

چرا چون دشنه یی بر خویشنت کاراستی میهن

کجا شد مردی و رادی کجا شد بانگ آزادی؟

و با خود خود در افتادی چه بی پرواستی میهن

چه شد شمشیر دشمن کوب آزادی ستانت را

چو آن روزی که از افتاده گی برخاستی میهن

منی باری چرا باران سنگ از سنگسارانت

مگرنه غول سنگستان سنگین پاستی میهن؟

صدایت مدتی شد در گلو وامانده خاموش است

تو با خود از هجوم درد در نجواستی میهن
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منی توفی دگر توفان مرشق بر جهانبانان

زپا بنشسته در سوک بلند باالستی میهن

ز چاه ژرف صدها سال در تحقیر و در وحشت

نفس بر می کشی اینسان شگفتی زاستی میهن

کمرگاه ات ز رضب آهنگ رگباران چرا نشکست

که می بینم هنوز آن کوه پا برجاستی میهن

تناور آن درخت رسفراز بیشۀ خاور

که بر باد حوادث صخرۀ خاراستی میهن

به امیدی نشستم من درین غربترسای تار

بدان روزی که چون خورشید جان بخشاستی میهن

بدان روزی که از شادی شوی رسشار مهرو صلح

بدان روزی که از آزاده گی زیباستی میهن

اگرچه دور دورم از کران ات مهربان مادر!

در آغوشت مبیران گر مرا می خواستی میهن!

ـ نومبرـ 1994 هامبورگـ 



50 

میهن ای مادر ببخش!

میهن ای گیسو سپید خاک و خون بر رس ببخش

دورم از آغوش مهرت مهربان مادر ببخش

این منم آن بی وفایی الفزن پیامن شکن

ماندمت تنها به خاک وخون خاکسرت ببخش

سال ها گزافه  می گفتم که "دارم دوستت"

زین دروغ پرفسون زان قول رشم آور ببخش

شهروند رشمساری در گریز از کشورش

این منم آن رشمسار دور از کشور ببخش

از دو سو می آید آنجا بر رست توفان مرگ

پشت بر توفان گریزم زان سیه منظر ببخش

روز و شب زنجیر می پیچد به پایت اهرمن

من به زنجیر هوس پیچیده ام یکرس ببخش

گاه جنگ و گاه فقر و گاه سیل و زلزله

برگرفتت چار سو در حلقۀ چنرب ببخش

در کف سوداگران شورو رش سودا شدی

فارغم اما من از سودای شور و رش ببخش

خواندمت تندیس نکبت دادمت دشنام تند

دیدمت اینسان به چنگ دیوو دد ابرت ببخش

خوب می دانم که نوشیدند خونت بیدریغ

دشمنان و دوستان باهم ز یک ساغر ببخش

سنگباران ها شدی در دوزخ دژخیمیان

خاک خوردی زیر دیوار ستمگسرت ببخش

گیسوانت مانده در دستان خون آلود خصم

می کشاند سوی زندان های مرگ آور ببخش
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بر رس رسنیزۀ سهراب کش، تهمینه هات

از هری تا بامیان بیدرو پیکر ببخش

می شگافد سقف های آسامن ها ضجه ات

کی صدایت بشنود این گوش های کر ببخش

تا گلیم آز آب و آتش بر کشیدم بارها

در رشار شعله ها واماندمت دیگر ببخش

وای ازین آغوش سحرآمیز غربت آفرین

می کند بیگانه از خویشم چو جادوگر ببخش

دور از تو یک گدا، آواره یی بی هویت

کس نپرسد از کجایی؟ کیستی؟ آخر ببخش

از تفنن گاهگاهی یادکی از تو مراست

آنهم از روزی که بودی مفخر خاور ببخش

رفت گر میراث خونت از کف بدگوهرم

شیر  پاک ات را ولی ای پاک خوش گوهر ببخش

طینت آیینه وارت باور عشق است و مهر

من به زنگ آلوده ام آیینۀ باور ببخش

آی رسگردان تنها آی خون آلود تلخ!

بی توام تنهاترین تنهای بی یاور ببخش

شانه ات اکنون به زیر بار صد قرنم شکست

ای زن ای خورشید ای معشوق ای مادر ببخش!
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بهار در کشتارگاه

به شهر مرگ رو کردی ترا در هر کجا کشتند

ترا در هر کجا ای نوبهار آشنا کشتند

تن سبز دیارانت  زمستان پوش خون کردند

گل رسخ مزارانت  به محراب دعا کشتند

نه رسخ و زرد می جوشی سیاهی را کفن پوشی

تبار سبز سبزت را به دستان دغا کشتند

گل رخسار زیبایت که گل می داد در نوروز

به خونین دشنه یی از زعفران و کهربا کشتند

دریغا زین سیه کاری به نوروزم چه بد  کردند

فغان زین بی بهاری نو بهارم را چرا کشتند

شفق با ناخن خون می خراشد چهرۀ آفاق

به تیر تیره گی ناهید را در ژرفنا کشتند

دوتا خط موازی خون چکان ازخاوران جاریست

یل خورشید پنداری به خط استوا کشتند

ز دیامهی که پا بگرفت یخبندان تاریخی

پی پوینده را در انجامد لحظه ها کشتند

رسیده فاتحان کوژپشت  قرن تاریکی

که با فرمان دلقک ها چراغ روشنا کشتند

زمین و آسامن کشتارگاه عام دژخیم است

به هرجا زنده گی را بر زمین و درهوا کشتند

فروغ اخرتان را زیر چاه خیره گی کردند

عروس ماه را درچالۀ تاریکنا کشتند

نسیم گلفشان را در حصار باغ در بستند

صفیر بلبالن را بر سپیدار صدا کشتند
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نوشتند: "عشق ممنوع!" کوچه های شوق مجنون را

هزاران لیلی عاشق به تیغ نا سزا کشتند

نگار باد و باران را که عطر افشاند و گل پرورد

به جرم چهره افروزی به دیوان قضا کشتند

هزاران دست و پا از قامت این باغ بربیدند

هزاران رسو قامت را به زیر دست و پا کشتند

به قتل عام گل ها چون تگرگ رسخ باریدند

به باران گلوله مایۀ نشو ومنا کشتند

اال ای اللۀ خونین قبایی پرپر و بر باد!

شهیدی کین چنینت پرپر و خونین قبا کشتند؟

کل میخک ، گل سوری، گل افتاده بر گوری

سیاووشان منصوری به دشت کربال کشتند

فغان زین داعیان واژگون دین و دانایی

جهانی را بدین وحشت برای مدعا کشتند

به هر نامی که بنهادند بگذشتند از پیامن

به نام دشمن جانی به نام آشنا کشتند

تهی کردند از معنا حقیقت های روشن را

صدا دادند دنیا را ولیکن بی صدا کشتند

ز شیطان و خدا گفتند، خدا گویان شیطانی

خدا و خلق را در سایۀ نام خدا کشتند

خدا را زیر ثقل ریش و پشم خویش گم کردند

فروغ جاودان اش را به تزویر و ریا کشتند

وطن را با چنین خواری به دستان تبه کاری

چنان نعشی که می گندد به گور قهقرا کشتند

مگر آن گوسفند مسلخ تاریخ تکراریم؟

که بر گردونۀ وحشت به تسلیم و رضا کشتند



54 

گر آن نوروزعاشق را به فتوایی زخود راندند

به غربت خلوت ما را درین جا جابجا کشتند

نشان از بامدادی نیست، پیدا آفتابی نیست

مگر فردای ما را شب پرستان دغا کشتند؟

فراموشم نخواهی شد بهارا فر فروردین!

تو نامیرای جاویدی چه بد گفتم ترا کشتند

تو رستاخیز تابانی درین شام زمستانی

اگرچه روح اعجاز مسیحاییت را کشتند

نه آن همزاد خفتبار مرگ زنده گی سوزم

به فریادم برس یارا! ببین آخر مرا کشتند
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با کدامین شکوه

خانۀ اندوده  با باروت را مانم نگار!

لحظه ها را می شامرم لحظه های انتظار

کی رسد آن لحظۀ موعود کز درد درون

شهر شورانم به آوای بلند انفجار

بانگ بر تندر زند تنواره های آتشم

صبح خاکسرت برآرد ذره هایم شام تار

ذره هایم بر نشیند بال بر بال نسیم

مشت خاکم بر کشد بر جلگه ها دود غبار

از لجنزار تنم بالد هزاران رسو سبز

بر رسانگشتان سبزم النه ها سازد هزار

نظم گورستان بهم ریزم چو عیسای مسیح

خیل خاموشان برآرم از سکوت دخمه زار

آه زین باغ سرتون، زین درازآهنگ فصل

هیچ سویی نیست امیدی که بنشیند به بار

شورزار آرزویم قحط سال آرد پدید

کشت بادم حاصل توفان دهد پایان کار

دشتم از خشکی تکیده چون منی آید تگرگ

باغم از وحشت فرسده چون منی پاید بهار

مانده زین سیال جاری جویه های اضطراب

لحظۀ رسخ گدازان در مذاب اضظرار

صبح رستاخیز من شبگیر بی خورشید گشت

سنگ شد شور شگفنت در زمستان های هار

سنگ و رسب و سایه یی از انجامد لحظه ها

عقدۀ خشم و خروشی از گلوی زخمدار
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کیستم  من بادبانی در مسیر تند باد

چون پر کاهی دوانم خسته گی را راهوار

بار بردوشی که رنج کاییناتی را به دوش

می کشم بر شانه های خسته از درد دیار

هفتخوانم مانده پشت هفت دریا هفت کوه

هفت کوه اژدها و هفت دریای رشار

در کجای این زمینم جای پای ماندنی ست

در کجای این جهان آواره یی یابد قرار؟

های ای تنهایی بی رحم ای جالد روح

لحظه های غربتم آیینه یی در قیرو قار!

تا کجا سوزانیم در کوره های درد و داغ

تا کجا برمی کشی از روزگار من دمار

تا کجا چون "بوف کور"م می نشانی درسکوت

تا کجا بر می فرازی اوج برج زهر مار؟

حیرتی دارد نگاهم درشکسنت های خویش

وحشتی دارد تنم درلرزش سیامب وار

اشک های بیدریغم شام کس آذین نبست

ناله های غربتم برکس منی ریزد رشار

تار مویی تارو پودم را به دار آویخته

های هویی خلوتم را می مناید تار ومار

بشگفم در خویش اما زود پرپر می شوم

چون گل رؤیا که تاراجش کند کابوس تار

زاد راه عرستم در گام گام نکبتی

توشه پیچانم گل خوناب را در پشتبار

زین خط رسخ سفر آیا منی دانی چه بود؟

قطره های خون من بر آهن داغ قطار
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می خراشد غیژغاژ رسخ دیوار تنم

مرغ پوالدی که دارد چار سویم قار قار

بر خیامل زینۀ برقی نزد برقی که برد

ثقل سنگین سقوطم را به ژرفای غبار

شیشه بندی از چپرهای فلزین قفس

عرصۀ پرواز تلخم را گرفته در حصار

بر تکاپو های تنگم ماهی اکواریوم

در تۀ آبی که فرساید تنم را در رشار

خاطرات رفته از یادم فراموشم زخویش

سایۀ انسان بی نامی درون تنگ غار

بومیی از زادبوم خویش دور افتاده را

بر منی تابد جهان جز باغ وحشش را شکار

کس نپرسد از کجایی زنگی آواره گرد

بی رسوپایی رسیده از کدامین زنگبار؟

چیست این آتش که دارد در نگاهت آشیان

از کدامین دوزخی ای دوزخی خوی نزار

دامن از ماقبل تاریخ کدامین عرصسنگ

می کشی بر پیشگاه قرن پوالدین تبار

گیسوان آبنوست داستان تلخ کیست؟

در کدامین شب نشسته آفتابت سوکوار؟

بی خدایی را خدایش هست اینجا زرق وبرق

معبدش گنجینۀ جادویی بانگ دالر

ایستاده از غرور و خشم چون تندیس زور

روی سکویی که گرداند جهان را بر مدار

هادی جنگ و جنایت حامی خودکامه گان

اهرمن های رشارت چون خداوندان پار
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باغ وحش زرق وبرقش نیست جز تحقیرو وهن

دست مهرش نیست جز شمشیر پنهان در کنار

وه که این طناز آبی چشم گیسو زعفران

عشق را نفرت تراود از نگاه طعنه بار

روحم آالید چو تن های گناه آلوده اش

"زین هوا های عفن زین آب های ناگوار"

جز به مزدوری منی خواهد زمن از مزد شست

جز گدایی نیست نقد هستی ام زین گیرو دار

تیره پنداران شان پنداردم دزد و دغل

در مظان اتهامم از یمین و از یسار

زیر کوه کاغذی از مهرو تصویر و سؤال

خرد شد جانم به دور از اعتامد و اعتبار

در تبی می سوزم ای طبال رضبی زن نوا

مردۀ خاموشم ای نیزن نوای نی برآر!

با کدامین شکوه یی پیوند خواهم زد به مهر

زین جدایی ها که بگسسته ست مارا پود و تار

رشق و غرب آوای ما را در سکوت خویش کشت

رسخ و زرد آورد باران های خون ابر بهار

خانه ام را باد برد و هستی ام را خاک خورد

ریشه بر خاکسرتم بر هیچ و پوچ روزگار

خواب دیدم خواب تاریخی که نتوان داد رشح

دامنم بگرفته کابوسی که نتوانم شامر

خواب دیدم رسزمینم  را که غارت می شود

زیر چنگال حریص کرگسان الشخوار

در خراسانم خروسان را گلو بربیده اند

دیگر از گلدسته ها ناید نوای کوهسار
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موج آمویی منی موید رسود رودکی

باغ جادویی ندارد رسو شیرازی تبار

در گذرگاهی که آید ایلغار از چار سو

چارسویم می کشد در خون به موج ایلغار

آنچه می چرخد دمادم بر زمین پر دمه

ابرهای تیرباران آسامن سنگسار

غزنه ام بگرفته غزهای جنوبی در غزا

تا هریوا آمده  چنگیز تاتاری تبار

گور بابایم به زیر تانگ می لرزد به بلخ

از دم توپ است ویران برج و باروی مزار

باد بهمن می فرازد از فراز هندوکوه

رود خون می آورد از هیرمند  اسفندیار

انگلیس آهنگ فتح کابلستانش به رس

چودری چادر زده بار دیگر در قندهار

ریشه هایم می زنند از بیخ با تیرو ترب

شحنه و شیخ و شه و شداد و منرود و تزار

آن شغاد نابرادر خنجری دارد ز پشت

چاهساری کنده بر راهم که نتوانم گذار

دیگرم شهر بخارا جای تخت وبخت نیست

مرو را در خواب می بینم به صحرای تتار

پایم از بغداد بربیدند حجاجان قرن

همچو بومسلم که شد خون و خیانت را شکار

از ری و توسم نیامد دست فردوسی که بود

رستمم را یار و یاور در سمنگان و تخار

رافضی می خواندم رسدار تازی در حجاز

زآستان کعبه می راند به زهر انزجار
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های ای همزاد کردم من چو تو خواهم شدن

پاره پاره شش جهت از تیغ ظلم روزگار

یک رسم در کاشغر مدفون تاریخی شده

یک رسم مانده به کوی قونیه دور از دیار

می رسد جنگ صلیبی از رسابستان غرب

بر صلیب ابن مریم در فلسطینم به دار

وادی قدس و حجازت را به خون آلوده اند

بر کدامین قبله ات روی آورم پروردگار!

من ازین بیگانه گان بیگانه گی آموختم

نیستم با خود خدایا ریشه هایم را بیار

ریشه هایم را زمین دوستی باید که نیست

دوستی ها را درختی کن که باشد ریشه دار

دامن افشاند به زیبایی به باغ آفتاب

قامت افرازد به واالیی  چو کوه استوار

روید از دستان شاخش گلبنان آرزو

بر زمین سبز رویان تر ز رؤیای بهار

ساقه هایش برگ پوشد از رسانگشتان مهر

ریشه هایش آب نوشد از زالل چشمه سار

رسخ و زرد از الله های آفتابی رنگ دشت

سایه روشن هایی از باغ بلوغ کوکنار

ریشۀ پیوند باغ سبز کاشی های شهر

بسرت آرام قالی های پر نقش و نگار

ریشه بر ابریشم باغ بلور آب ها

بوسه بر رخسار شورانگیز موج تابدار

همدلی و همزبانی مرغ شاخش را رسود

سبز سبز از راستی دامان پاک اش مرغزار
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پیچک دستان پیچاپیچ از عشق و شکوه

بسرت آغوش های گرم از شعر و شعار

باز آرامم دمی از غربت و دلخسته گی

دربهار سبز تو ای دوست ای آواره یار!

زخم هایم را بشویم از زالل اشک رود

نوشدارو آورم از خون داغ کوهسار

آسامن بندم ز تارم های ویران بر رسم

بوریا بافم ز نی های همیشه سوگوار

چون گل رسخی بچینم ماه را با دست شوق

بشگفم بر گیسوان آبنوست بار بار

دامنت را پر کنم از اخرتان شعله ور

بر گریبانت نشانم شعله های زرنگار

با توام ای خاوری رفتار انسانی نگاه!

مانده گر در نی نی چشمت نگاه شعله بار

دست هایم را بگیر ای گرمیی خورشید رشق

ای همه عشق و شکوه و نور مهرانی تبار!

صد دل بشکسته را پیوند از پیامن تو

صد رس آواره را سامان و آرام و قرار

بی پناهی های ما را در پناه خویش گیر

ای پناهگاه امید مانده ای خونین دیار!

ـ نومبرـ 1995 هامبورگـ 
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به مناسبت عاشورای حسینی

                   

حماسۀ مقاومت

ای سوگوار خاطرۀ سوگوارها

یاد آر زان رشارۀ رسخ بهارها

زان دشتبان دشت پر از اللۀ شهید

زان نو گل فرسده به صحرای خارها

زان اشک سیلوار زمان بر زمین تلخ

زان زخم خونچکان دل روزگارها

از مادران سوک به دروازه های مرگ

از کودکان گریه به پایی مزارها

وز کربالی خاطره و خون و انقالب

زحامسۀ مقاومت تکسوارها

یاد آر زان شهید بلندای قرن ها

آن قامت بلند تر از کوهسارها

کوهپایۀ ستاده به رغم هجوم باد

نیلوفر شگفته به شمشیرزارها

وان رسنهاده بر رۀ حق تا به پای جان

آن ره نرفته جز به رۀ حقگزارها

آیین تابناک ستم کوب و دادخواه

آیینۀ صداقت آیینه دارها

ای شهسوار خون که به تاالب خون شدی

گلدستۀ شقایق خونین تبارها

خون تو بر شکسته غرور ستمگران

چون آفتاب حق که درد شام تارها
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آن تیغ آبدار قیامت، قیامتی است

برهم زند سالسل زنجیر دارها

این جاری همیشۀ خون جوان تست

آن کربالی رسخ شهادت شعارها

بیدادیان به خاک درافتند فوج فوج

تا می دمی چون صاعقۀ ذوالفقارها

حامسه یی که از دل تاریخ می رسد

چون موج های مست به دریا کنارها

پیوند خون پاک پیمرب پیام توست

پیامن حق ز پایگۀ افتخارها

* * *

ای رهرو مبارز راه خدا حسین!

آزادشهر داد و فدا را حصارها

رسچشمه های خون تو جاریست هرزمان

در جویبار خون شهیدان هزارها

برما رود حکایت تلخی که بر تو  رفت

در رسزمین تشنۀ خونآبه خوارها

ماییم و راه  رسخ تو و کربالی ظلم

ماییم و دست فتنۀ  پارو پیرارها

نسل یزید می کشد اکنون به تیغ جهل

از روزگار تلخ دیارم دمارها

کاشانه ها بسوخته  در آتش ستم

شالوده ها نهاده به کام رشارها

این دست رسخ کینۀ قابیل ظلمت است

از آستین فتنۀ آن کهنه کارها
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اهریمنان کفر که اسالم گونه اند

قرآن به نوک نیزه پی گیرو دارها

ابن زیاد وشمر زمان اند بیگامن

فوج یزید تشنه به خون گرگسارها

از ریش و پشم بافته دام اسارتی

صد دیو کورچشم ز اعامق غارها

ما نیز کشته گان کویر شهادتیم

در کربالی کشور آدم شکارها

ما نیز رانده گان حریم عنایتیم

در گوشه های غربت دور از دیارها

ما را اسیر دست ستم پیشه گان مکن

ما را مامن چو سایه درین سایه سارها

ما را به دست حق طلب خویش دست گیر

ای شاخۀ سرتگ پیمرب تبارها!
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 قتل عام سنگ ها

ابر رسخ گریه می بارد به بام سنگ ها

موج رسب و رسمه می ریزد به کام سنگ ها

اژدهاک ماردوش از بارگاه قیرگون

می دهد فرمان رسخ قتل عام سنگ ها

دست های استخوانی ز آستین دیو و دد

می پزد در دیک وحشت خون خام سنگ ها

در غبار دود و آتش آسامن آتش گرفت

ماه نو تاریک شد ز آشوب شام سنگ ها

آنکه  با خورشید و با باران ستیز آغاز کرد

پای افشارد کنون بر انهدام سنگ ها

آنکه از تحقیرمی لرزد به خود چون کورموش

بر نتابد ذروۀ واال مقام سنگ ها

می کند با تیشۀ بیداد نفرت آفرین

نام نفرتبار خود بر نقش نام سنگ ها

یک سیه مست سیه کردار زاعامق قرون

پرکند از خون و آتش رسخ جام سنگ ها

آسامن را آبرو و خاک را خون ریخته

بانگ تحقیری که برخیزد ز بام سنگ ها

کشتکار کینه توز دوزخ مرگ آوران

کینه می کارد به پاس احرتام سنگ ها

فصل خون آلود را دژخیم خون آشام مرگ

دشنه می بارد به کام تشنه کام سنگ ها

در بنفشای غروب آفتاب غرق خون

ترعه می بندد سیاهی در ظالم سنگ ها
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ابر رسب داغ و باران های باروت آورد

بوی گنداب تعفن بر مشام سنگ ها

از نفیر انفجار خشم این وحشی پلنگ

جان دهد آهوی کوهی در کنام سنگ ها

تا سکوت سهمگین سنگ را آتش زدند

می جهد امواج آتش از  کالم سنگ ها

نیروانای تو آشفتند، بودای خموش!

در زالل برکۀ آیینه فام سنگ ها

برد با امواج توفان سیه مست کبود

طرح تندیس تو از نقش مدام سنگ ها

بشکند دستش که دیگر برفکند از پا و پر

قامت باالبلند خوشخرام سنگ ها

نالۀ دریا و دره گر شنیدی پیش ازاین

بشنو اکنون گریه های مستدام سنگ ها

نغمۀ خاموش تو خنیاگر بشکسته چنگ

با رسود سوک می خواند متام سنگ ها

آه کی رقصند دیگر با نوای چنگ تو

دخرتان بامیانی روی بام سنگ ها

مشت خارایین دشمن کوب مام هندوکش

می رسد روزی که گیرد انتقام سنگ ها؟

می رسد روزی که دست داد دادار زمان

برکشد شمشیر خونین از نیام سنگ ها؟

رهزن تأریخ را رس بشکند کوه و کمر

خوانده ام من این حکایت از پیام سنگ ها

از تبار رسخ ققنوسان آتش تافته

زال زر می پرورد کهسار سام سنگ ها

روز رستاخیز کوه و دره و دریا و دشت

قامتی دارد قیامت با قیام سنگ ها
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رنگ بیرنگی

زخمه زن بر تار قلبم ای صدای چنگ عشق

ای صدای چنگ شیرینکار خوش آهنگ عشق

رنگ بیرنگی ست در چشامنت ای شیرین نگاه

در نظر رنگی منی آید مرا جز رنگ عشق

چارسو زیباست با تو خوش خرامی در بهار

چشم جادوی من ای آهوی شوخ و شنگ عشق

آید از خرگاه عطرآگین گیسویت نسیم

باز کن بند گره از زلفکان چنگ عشق

دست بر دستت نهم تا گل کند دستان من

رس نهم از شوق در آغوش تنگاتنگ عشق

جاودانه مست مستم کن ز جام مولوی

هست در میراث خونت فره و فرهنگ عشق

مثنوی چشم هایت آیه و آیین شعر

شهرزاد قصه گوی شام هفت اورنگ عشق

آن رخ زیبا که دارد جلوه در آیینه ها

نقشبند سحر کلک تست ای ارژنگ عشق

بادبان بکشا که توفانی است دریای دمل

می دمد غوغا کنان امواج پیشآهنگ عشق

بانگ شور جاودانم مرگ را خامش کند

می تپد در رگ رگم فریاد خونین رنگ عشق

دل شکسنت نیست رضبآهنگ تار دلربی ست

گو بزن بر صیقل آیینۀ ما سنگ عشق

این صدا از هرکجا تا ناکجا دارد خروش

باز می پیچد به گوش جان طنین زنگ عشق
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آن گل رسخی که می رقصد درون سینه ات

پرفشان کن با رسود مست رضب آهنگ عشق

رقص شورانگیز در محراب جانت ساز کن

برکش از ناقوس قلبت بانگ دنگادنگ عشق

هرچه می جویی بجو زین نادر نایاب ناب

هرچه می خواهی بگو از خاطر دلتنگ عشق

کینه ها در سینه ها بی جنگ می گردد خموش

آه زین رسدار فاتح ما کجا و جنگ عشق

می برد ناموس جنگ فرقه سازان دغل

صلح کل جاودان پاک بی نیرنگ عشق

راند از هر در مرا دژخیم آژنگین شهر

دیده دارد التامس چهر بی آژنگ عشق

زین تباهی زین سیاهی زین جهان رسخ و زرد

رو کجا آریم جز درگاه آبی رنگ عشق

رهسپارانیم رسمستانه در راه خطر

رسبدارانیم و ما را خوش بود آونگ عشق

خون ما چون رودباران جاری جاوید مهر

پشت ما چون راستای استوار ننگ عشق

جام شبگیرم ز خورشید رخش لربیز شوق

بامدادم گل کند از بادۀ گلرنگ عشق

ـ 18|8|1998 هامبورگـ 
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زمین خشمگین

 چشمدیدهای چند روزه  از شهر دوران کودکی ام رستاق، 

پس از زمین جنبش فاجعه بار سال 1998

بعد عمری دیدمش اما  پریشان دیدمش

زخم های ژرف برتن سینه ریشان دیدمش

خاورانی مهر را آن مرزوبوم عشق را

وادی وامانده در آشوب دوران دیدمش

خاورانی مهر را آن مام پیرو خسته را

چشم بر درگاه درد و داغ و حرمان دیدمش

قامت پامیر را تنهاترین  تنهای تلخ

رس پر از کابوس در خواب پریشان دیدمش

خیل آهو را رمان از تیرباران های مرگ

موج آمو را نوان خوناب جوشان دیدمش

تا زمین خشمگین اش لرزه بر اندام داشت

دوزخی بر بال های مرگ رقصان دیدمش

برمی آشوبید آفاق خدا را فاجعه

پایامل خشم آتشکوب شیطان دیدمش

مرگ را گرم شبیخون در رگ خونین شب

درد را دست نوازش بر رگ جان دیدمش

کوه ها آتشفشان و خاک بر رس باغ ها

دشت را خاشاک خشک خارزاران دیدمش

کوی و کاخ شهر درهم کوفته، خرد و خراب

باغ وراغ روستا با خاک یکسان دیدمش
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باغ را از بینوایی تلخ کام و تنگدست

راغ را از بیکسی تنها و ترسان دیدمش

پشته ها از کشته ها با پرچم سبز و سیاه

کشتگه را خون و خاکسرت به دوشان دیدمش

ابر می بارید باران منک بر زخم هاش

باد را جالد خون آلوده دامان دیدمش

قامت سبز درختان از تربباران رسخ

پیکر آویخته از دار دوران دیدمش

وای بر ویرانه های کودکی یادش به خیر

آنچه دیدم در خیال خانه ویران دیدمش

النه یی حتا ز گنجشکی به دیواری نبود

دخمه یی حتا ز مارو مور عریان دیدمش

چون هیوالی دهان بکشوده خاک از تشنه گی

اژدهای دره را از خشم پیچان دیدمش

تاج رسخ "خواجه رسخه" واژگون افتاده بود

"ماله کش" را سایۀ تابوت تفسان دیدمش

نی نشان از "خواجه مسکه" نی نشان از "سبزپوش"

سنگالخی را نشان از بی نشانان دیدمش

کاکل پرخون افتاده چناران سترب

غرقه در اشک کبود چشمه ساران دیدمش

آن بنفشای پرآوا کوچه باغ شوخ و شاد

در سکوتی تلخ تر از گور تاران دیدمش

بیشه زاری را که در رؤیای شیرین می غنود

موج خاکسرت به دوش سایه ساران دیدمش

باروبرگی بر سپیداران چهچه زن نبود

بید را خونین قبا بر جویباران دیدمش
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تاکنب های تباهی با ترب در گفتگو

نای باغ سبز بر شمشیر بران دیدمش

آه زین گیسو سپید دیرسال سوکوار

مام دریابار را دریا به دامان دیدمش

آه این خاک رسشته از هزاران کهنه زخم

مانده زیر آسامن سنگباران دیدمش

آرزوی دیدن اش را داشتم اما چه سود

جای آن باغ شگفنت دشت سوزان دیدمش

آرزوی دیدن اش را داشتم شاداب تر

دوزخی اما به دور از باد و باران دیدمش

کس نبیند یار را باری سیاه و سوکوار

اینچنین یاری که آنجا زار و ناالن دیدمش

یار را یار دیار درد و داغ و دود را

آیتی از بیکسی در خویش ویران دیدمش

دست وپا زنجیر پیچان درخم پیچاک مرگ

شب نشین دژ دهشتناک زندان دیدمش

یک گل نیلوفر پرپر به گرداب جنون

کشتی خون روی شط رسخ توفان دیدمش

غرقه در سیامی ناهمرنگ صدها نقش شوم

با هزاران چهره در آیینه حیران دیدمش

آه که از صد جا شکستم در شکست آیینه

چون دل آیینه وار خود غباران دیدمش

دور بادا سایه ام تا دور ماندم از غمش

کور بادا دیده ام در رنج و حرمان دیدمش

ـ اگست 1998 دوشنبهـ 
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بهار ولوالج

با بانگ صبح "ماله کش" از خوابگه خزید

چون غول خفته قامت و کوپال برکشید

از آتش شفق چو تن خسته گرم کرد

خون سپید در رگ سنگین او دوید

بربست دیده اخرت خاموش دوردست

سیامی روز در دل آفاق شد پدید

چون ارغوان ریخته بر صفحۀ سپهر

برگونۀ سحر شفق رسخ بشگفید

یک سو برفت پردۀ زنگار آسامن

بر قله های سوخته خورشید بردمید

کبک از فراز درۀ "بندیل" قهقه زد

از کوره ره فرا شد و بر صخره آرمید

بیدار شد عقاب، ازان النۀ بلند

چون تندباد جانب خورشید پر کشید

نقش سیاه سایۀ پران بال او

در تنگنای دره چو سیالب می دوید

صد بوسه ریخت لعبت خورشید برستیغ

کهسار تشنه نم نم باران فرو مکید

رنگین کامن چشمه به دیدار آفتاب

از دوردست دره به پایین همی خمید

گویی که بر بسیط درخشان سنگ ها

هر قطره چون فوارۀ املاس می جهید

از بس ترانه ریز بشد چشمۀ بلور

"ترکان" به آب دیده دل سنگ می درید
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تا مرغکان صبحگهی نغمه خوان شدند

آهو به ناز سوی چمنزارها چمید

از البالی جنبش مواج بوته ها

عطر نسیم صبح دل انگیز می چکید

گل خوشه های الله وحشی به دشت سبز

چون شعله های آتش زردشت بردمید

برخیز چون بهار ز خواب گران کنون

ولوالجا! دیار گل و نغمه و نشید

ای مانده یادگار ز مردان نامور

از باستان زمانۀ با فره و فرید

از سینۀ خراب خراسان رشاره یی

ای اخگر نشسته به خاکسرت پلید

نقش تو در صحیفۀ اعصار بس بدیع

وصف تو در جریدۀ ایام بس حمید

از ذره ذره خاک تو خورشیدها برست

از قطره قطره آب تو سیالب ها جهید

کو آن بلند جای که بخت جوان تو

فرخنده رس به تارم نیالب می کشید؟

در روزگار از چه رست مانده بی کله

شهباز آسامنی بخت ات کجا پرید؟

رفته ز یاد نام تو از لوح روزگار

چون گور بی کتیبۀ درویش نا امید

چون بخت بیکسان دل خاک ات چرا سیه؟

چون موی زال تارک کوه ات چرا سپید؟

آن سکه یی که دهر به نام تو  زد به زر

رصاف روزگار چرا کرد نا پدید؟
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نساج چرخ جامه منی بافدت حریر

حداد روزگار منی کوبدت حدید

زان خواجه گان پاک نهاد تو کو نشان

جز مشت "خاک مرقد" ویران صد شهید؟

چون "خواجه سبزپوش" به سبزینه کوچه ها

بودت هزار رهرو حالج و بایزید

پیران پارسات به خاک اند رسبه رس

چون عرعران سوخته با قامت رشید

"روحی" که روح شعر ازو جان گرفت کو

وصاف وصف دولت سامان کجا خزید؟

"قاضی حمید دین" تو گر رفت سوی بلخ

"مالشۀ " شهیر تو خلوت کجا گزید؟

رس برنهاده  "واقف" راز تو بر زمین

نام "ظهیر" راد تو کمرت توان شنید

از "غنج" گنج ناید وز "باغسار" سار

از "رسخه" پیر رفته و از "خانقه" مرید

کو باد نوبهاری " پشت بهار" هات

گفتی دم مسیح که از خلد می وزید؟

کو باغ های سبز تو کو دشت های گل؟

کو چشمه های صاف تو کو سایه های بید؟

کو ناله های دلکش "زرغاو زلیچ" تو

آن نغمه های نغز که صد دل بدان تپید؟

آوخ که از دیار ختای و خنت دگر

آهوی مشک موی منی آردت نبید

گشتی به چارمرز تهی چار میخ دهر

کشمیرو سند رشته الفت زتو برید
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مرز خجند و مرو و بخارات را دگر

محمل نشین قافله ها نیستی برید

در بسته ای و راه به جایی منی بری

در چاه سفله گان شده قفل ترا کلید

پیری شکسته بال تر از چرخ یابم ات

دامان بخت سبز تو چون آسامن بعید

ز آزاده گان راد مناندت اگر نشان

کم نیست در دیار تو اوالدۀ یزید

بیداد دهر کرده ترا زار و ناتوان

چون قامت شکستۀ پیران رسسپید

تا دیر ره زدی ز پی کاروانیان

پای تو ماند در گل و حرف تو ناشنید

یاد آر باز فر کهن پایگاه خویش

گردون ز بارگاه تو اقبال را سزید

رخش حرون قلعه گشای زمانه را

از آخور نعیم تو بودش تر و ترید

کوری مکن کشای دو چشم جهان نگر

داری هزار منظر روشن به چشمدید

گیرم شدی خراب ، به بازار حادثات

صد گنج شایگان ز نهانت توان خرید

چون سبزه رس بکش ز دل خاک رس زنو

اکنون که نوبهار تو از ره فرا رسید

آمو به موج مست خود از روزگار شاد

باشد که چون سپیده رساند به ما نوید

باشد که غنچه وار شگوفی به کشورم

چون باغ  پر طراوت شبو و شنبلید
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از آتش نهفتۀ کانون کهنه ات

تابان شود به مجمر ما پرتو امید

آباد و رسفراز درخشی به صبح وشام

فرخنده تر ز نور درخشان ماه و شید

هر صبح تو چو صبح بهاران پر شکوه

هر شام تو چو شام دل انگیز خوب عید

ـ 1350 ـ حملـ  رستاقـ 
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نامه

ایا خامه پرداز غربت یکی نامۀ داغ پرور نویس

غریب غروبم ز دنیای رسدم به خورشید خاورنویس

برون کن به متهید نامت، مداد شکسته رس تلخکامت

ز خونابۀ دیدۀ رسخ فامت غم بال گسرت نویس

دبیر دیاران پوچ عدم به تیغ کبود قلم

ز منت سیه چاله های ستم به دیوارۀ رسخ آذرنویس

نه شهنامه آغاز که تاج رسشاه من چلیپای خارست

یکی رستم تلخ خونین به چاه شغاد برادر نویس

ز رسچشمۀ خونفشان درومنایۀ تلخ اندوه خویش

به آیین غمنامه های کهن یکی سوک دفرت نویس

ز نی نامه کن داستان نفیرم برآور به هفت آسامن

چو تندیس بودا به آتش بکش پیکرم هفت پیکر نویس

کتاب نحوس  پر از نکبت رسنوشت سیاه مرا

خط رسخ بطالن بکش رسبه رس دگربارش از رس نویس

بگو تاچه معنا کنم نشسنت به ژرفای آیینه را

که من خود ندانم کی ام، چیستم؟ دوسه واژە در خور نویس

دو سه واژۀ گنگ در جملۀ سخت مغلوط و نا خواندنی

و از نام های فراموش من ز یک کهنه دفرت نویس

وفا را کج و کوله بنگار به خط سیاه رنگ خاکسرتی

چو مردی به دروازۀ دوست ولی خورده از پشت خنجرنویس

خط میخی خاطراتم نخواندند کارآگهان جهان

دیجیتاله کن منت  ذهنم، به زرین خط کمپیوتر نویس

چه خوانی به گوشم ازین بیش زین ابتذال کلیشه شده

ازآن  خط سوم که ناخواندنی ست برایم مکرر نویس
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به دیوار ویرانۀ آرزوها یکی نقش شاخ شکسته

فرومانده در دست تاراج باد گل رسخ پرپر نویس

کویر سکوتی ست وارون و تلخ متامیت لحظه هایم

ازین تا همیشه نشسته به زندان زرکوب بی در نویس

ازین مانده تنهای بی آب و رنگ به ژرفای آواره گی

ازین رفته برباد بیهوده گی ازین خاک بر رس نویس

سیه نامۀ روزهای دویدن پی سایۀ  هیچ وپوچ

صلیبی بزن نقش کورو کبود به طنزو به تسخر نویس

شب از نیمه بگذشت ندارم رساغی ازان نیمۀ گمشده

ازان مانده تا جاودان در سفر ازان پاک گوهر نویس

صدایی نپیچد به گوشم ازان روز غوغاگر پر خروش

ز مرداب دملردۀ بی صدایی ز نعش شناور نویس

ندیدی چه رسدست و دردست و مرگ ست سرتون فصول بهار

ازان ریشه بنهاده بر دود و آتش درخت تناور نویس

هامن کین بلور جهانتاب در خود نپوسد فسیل وار باری

ز فوارۀ خون من باز بر آیینه های مکدر نویس

فراخای آشوب ذهنم نگنجد به تنوارۀ  واژە گان

زبان دگرگونه آور برون به دستور دیگر نویس

پرم از هوایی فریبای رفنت فروبند بارو بنه

به دیبای شبگیر خاکسرتی دریغای آخر نویس

ـ 10.2005. 3 هامبورگـ 
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در شب میالد میترا

مخمل درد مرا بافد سیه باران شب

پرنیان اشک پوشد چشم بیداران شب

تندباد تیره می تازد به تا روپود باغ

برگباد مرگ می ریزد سپیداران شب

یا گلو پر می کند از بغض رسد سوکوار

یا که می گرید به حال من عزاداران شب

در جنون چارچوب تنگ و تاران  تا کجا

این رس رسگشته را کوبم به دیواران شب

وای ازین سال نحوس اهرمن خویان قرن

وای ازین رسمای جانسوز تبه کاران شب

زین درازآهنگ ای یلدای غربت باز کن!

روزنی ما را از آنسوی پدیداران شب

اینکه می گویند فردایی پس از این شام تلخ

رو کند سوی دیار ما گرفتاران شب

مادر ناهید من امشب چه دردی می کشد

تا بزاید مهر من بر دامن تاران شب

از گالب اخرتان گلدسته ها بندد سپهر

تا به دامانش بروید شاخ گلباران شب

میوۀ ممنوع باغ عشق بار آرد بسی

سیب رسخی چون لب رسخ هوسباران شب

دامنم را از انار لعل گون اخرتان

پر کن ای ماه نهان در پشت نیزاران شب

آهوان مست چشامن تو اخرت می چرند

پشت کوهی از نجابت بر چمنزاران شب
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با تو امشب تا سحر می می زنم تا آفتاب

رس زند از شانه های مست میخواران شب

ای اهورا ای فروغ آسامنی وارهان !

دست و پای ما ز بند تیره پنداران شب

در شب میالد میرتا پیک امیدی فرست !

آفتابی یا مسیحی بر سیه کاران شب

شاد باد آن دم که بگشایند با مهر دیار

دست های همدیاری سوی ما یاران شب

هامبورگـ  دسمبر 2008
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ستایشنامه ها
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به پیشگاه نیای شعر دری 

ابوعبداالله رودکی

               هزار دستان باغ سبز بخارا

 "مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود"

مرا شکست وفروریخت هرچه بنیان بود

ز پای بست اگر کاخ بود وایوان بود

زچارسوی صدایی اگر به گوش آمد

صدایی ریخنت برج های ویران بود

نوای ضجۀ تلخ شکسته پای اسیر

"صدای شیون زنجیرو کنج زندان بود

رشارَۀ گذر دوزخ عداب وعزا

هزارۀ سفر رسخ آذرخشان بود

زمین تبزدَۀ فصل های تباهی

تبار رسخ تربرا تنور تفسان بود

ز الی پنجره های هجوم و هزیمت

صدای تاخنت مرگباد  پیکان بود

به رغم مرگ ولی باربار شنیدم

کسی به شکوه در آفاق شب غزلخوان بود

کسی به حرست پربی یه چنگ می مویید

فسانۀ شب تاریک پیر دوران بود

خجسته پیر سمرقند بلبل رودک

ز باغ سبز بخارا هزار دستان بود
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"دلش خزانۀ پر گنج بود گنج سخن"

نشان نامۀ اومهر شعر عنوان بود

خروس شعر که در بامداد کرد خروش

به نام نامی او "شاعر خراسان" بود

* * *

نیای شعر دری ای چکامه خوان کهن!

که روزگار سخن از تو شاد وخندان بود

هامنکه باز خروشید جانگداز ترین

رسود چنگ تو از چاه چنگ و دندان بود

جهان به چشم تو هرچند جز فسانه و باد

نبود گرچه جهانت عروج انسان بود

ور از مصیبت پیری به شکوه بنشستی

هامن که بود ولی خود قضای یزدان بود

متام منت کتاب خیال پیری تو

چو نوجوانی رؤیای من پریشان بود

"کنون زمانه دگر گشت وما دگر گشتیم"

فرسد آنچه که بنیاد سازو سامان بود

پس از تو هرچه درین دشت رسنوشت گذشت

هامن فسانۀ تلخی ز باد وباران بود

پس از تو کام سخن تلخ گشت و دردآلود

چو شعر تلخ من آوای تلخکامان بود

نشان نامۀ ما اهرمن نوشت به خون

قضای اهرمنی رنج و درد و حرمان بود

پس از تو مام خراسان به خاک تیره نشست

به خاک تیره که در باد های عطشان بود
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هرآنچه بود ز تاراج خاکدودی شد

هرآنچه ماند به آتش نشست و داغان بود

رسیر رسوری اش قامت شکسته ترینان

رسی نداشت اگر داشت در گریبان بود

"چو آتشی که به گوگرد بردوید کبود"

متام هستی ما دودناک وسوزان بود

جهان گرد به گرداب خون ما گردید

"همیشه تا بود آیین گرد گردان بود"

مگو که قلب عطشناک آسیا اینجاست

ز خون بی گنهان آسیای گردان بود

ازین گدازۀ نیلی ازین رشارۀ رسخ

نصیب ما ستم جانگداز دوران بود

ستاره خوارترین حفرۀ سیاه مثل را

نه کهکشان سپید ستاره باران بود

درین حواشی وحشت ستاره ام گم شد

شهاب ثاقب من چشم های شیطان بود

کتاب فاجعه را نقش های وهم انگیز

بسان صاعقه در شامگاه توفان بود

گهی ز بومی بیباک چون جهانسوزی

گهی ز شومی تاراج خان و خاقان بود

رضیب غارت و تاراج در توازی خون

درین معادله از هر دوسوی یکسان بود

به جای خنگ سپید تو رود آمو را

عبور صاعقه بود و خروش طغیان بود

پس از تو مادرآموی مام برنایت

ز دست رسخ چپاول دریده دامان بود
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ز هردو سوی براو خامنان پراگنده

ز هردو سوی براو کودکان گریان بود

منی شناخت که "کافرنهان" برادراوست

به خود نشسته بسی رودبار بغالن بود

لبی به خنده ز "خرناب" کف نکرد گهی

اگرچه خواهرک مست او "زرافشان" بود

صدای "وخش" بخارا منی شنید دگر

دو پارۀ جگر سوخته بدخشان بود

هوای آنسوی پامیر کوهه و کتلم

فراز قلۀ خاکسرت هراسان بود

من از زمین سوختۀ زادبوم خورشیدم

که ذره ذره تن اش آتش فروزان بود

هزار پرچم  خورشید بامدادم کو؟

به برج وبارۀ بلخم که پر درفشان بود

ز بادغیس دگر باد تند می خیزد

گذشت آن که براو بارگاه سلطان بود

به کوچه های بخارا چگونه بخیه زنم

قبای چاک روانم که نابسامان بود

به جویبار پراز مشک مولیان دیدم

ز قطره های رسشک تو درومرجان بود

به خون تپیدۀ بلخ و هرات و غزنی را

ز خامنان به کف اش باد خانه ویران بود

* * *

سخن دراز شود بیشرت چه بخروشم

که داستان ستم بس دراز دامان بود
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به باد رفت و رود نیز آنچه هست وبود

ولی چه باک که میراث تو فراوان بود

زبان شعر تو میراث جاودانۀ تو

هامن که باغ بهار همیشه رویان بود

وطن لطیفۀ گویای شعر تو باقی  ست

زبان مام سرتگت که جسم را جان بود

زبان شعر تو جان جهان جاویدت

به کام تشنۀ ما چشمه سار حیوان بود

زبان کشور بی مرز عشق و آزادی

زبان میهن فرهنگ مهر تابان بود

ز خشت واژۀ شعر تو پیر توس فراشت

شکوهمند بنایی که رس به کیوان بود

نگین گوهر نایاب حافظ و سعدی

کالم سبز سنایی و سعد سلامن بود

بلند قلۀ پامیر بام دنیایت

هوای گسرتۀ بیشه زار گیالن بود

ایا شناور آموی رسخ موج کجایی؟

که رودبار کالمت زالل باران بود

خروش چنگ تو از بارگاه سامانی

هامن نشانۀ زرین آل سامان بود

به دور گردن فرهنگ باستانی ما

"سپید سیم رده بود و درو مرجان بود"

طنین گام تو در کوچه های قدسی شعر

به رهروان سخن آیه های ایامن بود

فروغ دیدۀ اهل هرن بود نامت

به هر کجا که هرن پایگاه انسان بود
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به جان خریم گهرهای آبدار ترا

اگرچه بی هرنان را متاع ارزان بود

به راه و رسم تو من این چکامه رسکردم

خجسته راه تو رفنت نه سهل و آسان بود

ـ تاجیکستان دوشنبهـ 

هشتم اکتوبر 1999
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در ستایش ناصرخسرو

خراسانی سرود

چو برقدقامت شب قامت افرازند شبخیزان

برآوای فلق خوانند آهنگ سحرگاهان

رسوالن سحر از بارگاه آفتاب آیند

ز آتشگاه مرشق مشعل خورشید شان درجان

سپیداران مناران بلند معبد آفاق

به محراب دعای رسخ شان خون شفق ریزان

نیایش را مناز سبز برخوانند صحرا ها

گراز گلدسته های صبح پیچد هی هی چوپان

مزامیر پیام نور خوش خوش می رساید مهر

بیابان در بیابان آیت ترجیع "الرحامن "

مگر خوانده ست بلبل قصه های شهرزادی را

که دارد در هزارویک شب گل نغمه ها پنهان

درختان رقص شورانگیز را بر رهگذار باد

پرافشانند  در بال نسیم مست پر جوالن

کالف ابرها آشفته زربافان توفان ها

ببافد تا حریر باغ ها ز ابریشم باران

درین صبح مبارک کز شمیم مرغزاردور

هوا را در مشام آید هوای سنبل و ریحان

مرا یاد از زالل چشمه های شعر می آید

ازین پویای جاری در رساب تشنۀ رشیان
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اگر آن پرتو روشن که درآیینه ها تابد

جهان را برنشاند در جهان بین جهانبانان

جهان را در خیال سبز باغی می توان دیدن

به روی موج های رود مست نیلیی پیچان

فلک را چلچراغ قبۀ خورشید خواهی یافت

شبانگاهان که دامن می فشاند شب چو شادروان

سواد خاک را منشور رنگارنگ گلنب ها

کران باغ های آسامن را نسرتن زاران

جهان باغی ست باغ آفتاب روشن هستی

وبرهر شاخ رنگین اش چراغ قصه ها رخشان

"زهر نسلی به نسل دیگری افسانه می خواند"

زبان سبز سوسن ها دهان رسخ نارستان

شقایق چشم خونین شفق در باده پیامیی

رشاب رسخ رسمستی ست دانی اللۀ نعامن

گالب آن عصمت قدیس عذرا را نگهبانست

که دارد تاج خار نارصی برجبهۀ رهبان

سپیداران صلیب رسخ قدیسان گمنام اند

سیاووشان حکایت دارد از خون سیاووشان

کدامین خط پیچاپیچ طرح تاک را بسته

مناید در سپهر شاخه ها صد نقش ناهمسان

دهان عنرتی از اژدهای چرخ می گوید

بدان یال منقش کش بود  برساقه ها پاشان

ندیدی گیسوان نسرتن بر شانۀ دیوار

نشسته برف پیری مو به مویش در مۀ نیسان

هزاران لحظۀ جاوید و نامیرای بودا را

بخوان در نیروانای نگاه نرگس حیران
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نگر زلفان لیلی را به پای لخت مجنون بید

ببین چشامن وامق را به روی جعفری گریان

گلیم فتح قاآن را به تن پیچیده عباسی

که تا بغداد می راند سپاه بادش بی سامان

شبی با قصه های آشنا رسکرده بودم من

هزاران قصۀ نا گفته از صد رستم دستان

منی دانم که دوران برکدامین فصل می چرخد

به گرد محور لغزنده چون گوی سیه لغزان

هزاران شاخه خشکیده ست در انبوه جنگل ها

هزاران داستان مانده ست از دیامه و تابستان

چه آتش ها که افتاده به روی جنگل هستی

چه باران ها که داده قصۀ طومارها پایان

ولی سیالۀ رویش که تخم سبز پویش هاست

نیفتاده ز پا در شاخسار جنگل انسان

جهان در باغ خود آزاده مردان نیز پرورده

تناور نارون های گشن شاخ گشن بنیان

بیاشوبد سیاهی در دل شب های قیراندود

گذارد رسبه پای عزم شان صد حرست وحرمان

زبان قوم را گویای ارسار مگو بر لب

شبان ملک را فانوس روشن بر رس ایوان

صنوبر قامتان جنگل ایامن  انسانی

منی لرزند از باد حوادث همچو بید هرآن

صنوبر نی به باال بل که چون کوه گران برجا

کشیده تا به گردون قله های اوج را دامان

به دار حادثات دهر چون میکال رس برکف

به خون شویند ناموس خرد را با دل پژمان
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محیط هفت اقلیم خدا را پاسبابان اند

به نیروی خرد در تن به یمن گوهر ایامن

ز یاد نام شان آشفته گردد خواب صد سنجر

بلرزد برخود از فریاد شان مشکوی صد خاقان

اگرچه تیر زهرآلود دوران را بر آماج اند

ولی جان شان بود در تیر چون آرش پی پیامن

من از خورشید یمگانی سخن رانم خراسان را

که می بالد خراسانش بدین خورشید در یمگان

خراسان باغ سبز سالیان را رسو آزاده

خراسان دشت رسخ خاوران را الله بر دامان

خراسان خاستگاه رادمردان خروشنده

خراسان رسزمین کوهسار و بهمن و توفان

من از تبعیدی مرشق که از مرشق پیامش بود

فروزان تر زخورشیدی که می تابد بدین سامان

خراسانی رسود آورده ام از زادگاه او

خراسانی رسودی روشن از تابنده تر مهران

خراسانی رسودی از تبار میهن احرار

که دیده بس خراسان را به چنگ دیو و دد ویران

خراسانی که شد تاراج را چون باغ پاییزی

بهارانش چسان شد پایامل بهمن و آبان

نهال قامت اش در انحنای باد وارونه

بر آتشدان رسخ باغ آتش دست افشانان

به کام موج های ایلغار شوم دژخیامن

بنای آرزوهای جهانگیرش فرو ریزان

چو برج واَژگون قلعه های داد نا آباد

چو کاخ زرنگار شهر ظلم آباد آبادان
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لئیامن را درو بام اش نشتنگاه دیو و دد

کریامن را بروبوم اش چو دهشتناک تر زندان

نوای ارغنون مرگ را پیوسته می توفید

هیاهوی بلند باد در نجوای کوهستان

کشاورزان دشت باد بذر مرگ افشاندند

ستون دود را آغوش بکشودند دهگانان

زبان یاوه گویان آیت  تکفیر اهریمن

"انالحق گوترین حالج ها بردارها" رقصان

بسیط  مرغزاران بر غزاالن دام گسرتده

سپیدار بلند باغ ها بر زاغ ها ارزان

* * *

خراسانا! چه  می نالی که آمد نارص خرسو

مهین فرزند دوران ها به دستش مشعل تابان

خوشا دامان پاک ات کین چنین فرزند پروردی

خوشا ام البالد تو خوشا آن نازنین دامان

خوشا مرز بدخشان مأمن آزاده گان راد

خوشا بام برین رسچشمۀ زایندۀ دوران

خوشا آن شهسوار عرصۀ آیین و ایامنت

خوشا سیمرغ قاف کوهسار شامخ یمگان

جهانگرد جهان پیام سوار رخش عصیان ها

زپا ننشستۀ برخاسته چون رستم دستان

درفش حجت علم و حقیقت بر کفش پایا

کالم اش تیرو زوبین اش زبان آتشین پیکان

شب تاریک میهن را به نور فضل آراید

نشاندی نیرۀ پیکار را بر تارک شیطان
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منودارست چون رنگین کامن طیف آزادی

چو اوج کوهۀ الربز آرش را خم چوگان

چریک پیر کوهستان یمگان می زند فریاد

که این بیدادیان را کاخ لرزد از بن و بنیان

کدامین رسبدار از داربست قرن می خواند

رسود خشم مردم از گلوی بستۀ دوران

درافشان می کند پایاب ژرف درفشانش را

درفشان زرافشان موج آموی دررافشان

ز اوج املوت آید عقاب خشم صباحی

که می لرزد ز جا کوهپایه های دیلم و گیالن

تکاور از کدامین سوی می راند ابومسلم

که مانده تا کمر در گل به رسوایی خر مروان

مگر خنگ سپید رودکی بر رود آمو رفت

رساید موج های مست شعر رسکش طغیان

اال ای یادگار رادمردان خراسانی!

که میراث سخن بودت به خون پاک در رشیان

به همت چون ابومسلم ، به دانش چون ابومعرش

به حکمت بوعلی سینا به رفعت چون ابوریحان

زبانت راستای راستین بامداد مهر

"به پهلوی چپ ات بنگر شب مهتاب در جوالن"

فراز خاطر خورشید سایت آسامن بیرنگ

به نزدیک ضمیر نورزایت زهره چون قطران

ردای خاوران افکنده بر کتفان نورانی

هزاران آفتاب شعله ور بر دست ها ورزان

هزاران حلۀ زرین معنی را حریر از شعر

هزاران کاروان حله را ساالر از دیوان



بی امهی و امه و موج

95 

هزاران ساحل خاموش را آغوش دریابار

هزاران کشتی خورشید را چون نوح کشتیبان

چو اوج قله های رفته تا ژرفای گردون ها

رس آزاده گی ساییده بر گردونۀ گردان

بلند ذروه های شور را انگیزۀ شورش

چکاد کوهسار نور را آمیزۀ نیران

اباذر وار ره بر ذروۀ آزاده گی برده

به نستوهی سپرده جادۀ پیکار چون سلامن

به کف شمشیر برهان بودت از چون وچرا بران

جهالت رس ز پا نشناختی زان منطق و برهان

نشیند یاوه گو از منطق ات "چون آب در غربال"

گریزد اهرمن از هیبت ات چون موش از انبان

خروش خشم برب بیشۀ مازندران دارد

غریو تندرآسایی که می توفد ترا در جان

اگر تیر مالمت ریخت بر جانت نرتسیدی

به حق گفنت شدی خود شهرۀ آفاق بر اقران

نیامد گر ز مغرب لشکر معهود پیروزی

تو بر مرشق درفش فتح را خورشید نورافشان

به جنگ اهل ظلمت برکشیدی تیغ نور شعر

چو پیکان شهاب تند بر اهریمن نادان

ز زنجیر مدایح بر رهاندی گردن چامه

که افرازند گردن سوی نیکی چامه پردازان

به زیر آرند زاورنگ دروغین ناسزایان را

دهن شویند از گند دروغ نا سزاگویان

ستایش می سزد آن را که دارد گوهر دانش

نه میرالجیش بغدادی نه طوغانشاه ترکستان
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نه نار شور ورش گردند چون منرود را ابلیس

نه یار زور و زر گردند چون فرعون را هامان

نه اجرام فلک را بر نهد در پای هر خوکی

نگردد "گرگ پویان گر به گرگان خواندش سلطان"

مقام شاعری را از غرور پاک بشناسد

نه بهر صلۀ ناچیز از دربار هر قاآن

نبندد تهمت دریوزه گی بر دامن همت

نپوشد چهرۀ زیبای حق در پردۀ بطالن

کنند آزاد جان از بنده گی آز جانفرسای

رسافرازند از آزاده گی بر گنبد کیوان

بدینسان خود رسیدی تا کران کهکشان فضل

بسودی رس به سوی آسامن بیکران آنسان

"حروف عقل بشمردی که مسطورست اشیا را"

"کتاب نفس برخواندی که باشد نسخه یی درجان"

جهان گفتی که "بحر ژرف را ماند زمان آبش"

"صدف را کالبد" خواندی و "جان را گوهررخشان"

خرد را ماهی ژرفای دریای زمان گشتی

شدی غواص دانش ها گرفتی گوهر ایامن

نشابور سخن را خود تویی عطار تصنیفات

چکد از کلک واالیت هزاران لؤلؤ و مرجان

کالم ات شهربند پند را آیینه بندان کرد

پیام ات بعثت پرخاش را چون آیۀ فرقان

حکیامن یکرس از "زاداملسافر" توشه بر دوشند

به "وجه دین" شان از "جامع الحکمت" بود عنوان

به نور "روشنایی نامه" ره جویند در ظلمت

خداجویان حکمت جو به سوی جودت وجدان
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"گشایشنامۀ" اوراق زرین خردمندیست

رساالت تو چون دیباچۀ رنگین هر دیوان

سخن های دآلویز بلندت بر دل آویزد

چو حرف دلپذیر حق که خیزد از دل قرآن

عروس شعر را از طبع مواجت بشد زیور

پروبال سخن را عرصۀ پرواز بی پایان

سخن را پاسداری اینچنین واالتبار و راد

ندیده کلک برنای فلک در دفرت امکان

دیار بلخ را چون تو به باال شاخ کی روید

بدخشان را چنین لعلی کجا آید برون ازکان

چو آن مشکوی بشکوهی که پی افگند فردوسی

نبیند کاخ آبادان شعرت تا ابد نقصان

ز بعد سال ها باقی ست فریاد فرهمندت

رسد تا سالیان دور دیگر نیز این افغان

نشینی با سخن در هودج رنگین معنی ها

بپری با سخن تا راستای دامن کیهان

سخن تندیسۀ اندیشه های پاک انسانیست

سخن بر می فرازد خلق را تا پایۀ یزدان

زبان خامۀ "شبگیر" را آوای آزادی ست

پیام پاک تو همچون صفیر مرغ خوش الحان

من این در دری را کز دیار مرد زای تست

برافشانم به پایت ای سخن پیرای جاویدان!
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سه چکامه برای خداوندگار بلخ

آفتاب آمد دلیل آفتاب

ملک هستی را جاملش بی نقاب آمد برون

آفتاب آنگه دلیل آفتاب آمد برون

رود هستی موج زن بر ساحل شب می گذشت

کشتی صبح مبارک از سحاب آمد برون

چار رکن هفت اقلیم خدا را درنوشت

پرتو وحد ت که چون تیر شهاب آمد برون

نشئۀ صهبای عرفان عشق را مستی فزود

زورق ارشاق از شط رشاب آمد برون

نور حق پیراهن شبتاب وحدت چاک زد

جلوۀ روح القدس زان نور ناب آمد برون

اخرتان عشق شد بر آسامن معرفت

هالۀ حق بر مدار ماهتاب آمد برون

پنجۀ خنیاگران رشق نای نی نواخت

سوز و ساز عشق از بانگ رباب آمد برون

لحظه یی در بیکران لحظه ها جاوید گشت

راز باقی در بقای یک حباب آمد برون

عشق را رسمایه بر کف شد چو آن گنجور فقر

از کران آدمیت در ناب آمد برون

شعله یی از بلخ رسزد روم در آتش گرفت

بانگ نای سوخنت از شیخ و شاب آمد برون

تا جالل الدین محمد شد خراسان را ضیا

کاخ آبادان برین شهر خراب آمد برون
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نور صد شمس مبارک خاوران در بر گرفت

صبح روشن از کران آفتاب آمد برون

گلبنان عاشقان را صد گل معنی شگفت

تشنه گان عشق را صد رود آب آمد برون

رهروان وادی امید را انوار او

برتر از فیض دعای مستجاب آمد برون

عارفان را مرشبش پیوند فیاض حضور

سالکان را مکتبش محکم طناب آمد برون

با کاله فقر بر اورنگ هستی جا منود

آب حیوان گشت جوشان زی رساب آمد برون

آدمی بیدار شد بند تعلق را برید

تکیه بر خود زد خرد وز خوردو خواب آمد برون

از رسودش مهر ومه بر آسامن پا کوفتند

وز سامعش چرخ گردون پر شتاب آمد برون

بیقراری در قرار روح او رامش گزید

لرزه از کاخ بلند اضطراب آمد برون

جلوۀ یکرنگ هستی شد جهان هست و بود

افرتاق فرقه گم شد اقرتاب آمد برون

مایۀ سیال آدم رنگ آب و گل سرتد

گوهر واالی خلقت چون گالب آمد برون

پیر حق را بر رس آن زرین کله زیبنده شد

معرفت را بر تن آن سیمین ثیاب آمد برون

جستجوی گوهر نایاب انسان را سزید

برگذشت از دیو و دد وز دام و داب آمد برون

شیشۀ پیامنۀ معیارها درهم شکست

یاوه پویان جلب از منجالب آمد برون
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عقل از دیوارۀ تنگ تعصب پا کشید

شحنه از بند زبون احتساب آمد برون

آدمی با عشق ره بر المکان هموار کرد

رفت تا اقصای گردون از خالب آمد برون

کهسار عشق را نازم که موالنای بلخ

بر فرازین قله اش همچون عقاب آمد برون

معنویت رس به بام عرش گر ساید سزاست

مولوی بر اوج معنی راهیاب آمد برون

عرصۀ جوالن مسخر شد چوآن ساالر شعر

رخش معنی را خرامان بر رکاب آمد برون

شعر نه، بل کوه رسکش تا کران کهکشان

طبع نه، بل بحر یاقوت مذاب آمد برون

کهکشانی از طراوت آسامنی از بلوغ

قلزم شوق شگفنت از شباب آمد برون

بوالعجب زین بحر جوشان بوالعجب زین بحر نور

بوالعجب زین روح عریان کز حجاب آمد برون

"کوه در رقص آمد" و دریا رسود آغاز کرد

تا نوای مولوی پر پیچ و تاب آمد برون

در دریای معانی گوهر در دری

بر بلور شعر نابش انتخاب آمد برون

از روان نازنین اش تابش خورشید ها

از زبان آتشین اش التهاب آمد برون

شعر در دیوان شمس اش شور بر آفاق زد

رشحه رشحه عشق را برسینه تاب آمد برون

پرتو فطرت به نور مثنوی تابنده شد

ماه معنی از محاق اکتساب آمد برون
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نیست قرآن مثنوی اما به معنی گوییا

"مصطفی از کعبه با ام الکتاب" آمد برون

مثنوی خط خروشان کامل آدمیست

زین موازی معنویت را مآب آمد برون

تا طریقت را مناقب قله بر افالک برد

هر حقیقت را ازان لب لباب آمد برون

نفخۀ صورست نی این مرده گان خاک را

محرش کربا ازین مشت تراب آمد برون

نی نوای نالۀ پایاب انسان بود و هست

نعرۀ جاوید حق زان بازتاب آمد برون

هرکی یار مولوی شد عاقبت را بازیافت

هرکی یار شمس او شد از عقاب آمد برون

آدمی را تا نهایت می توان پرواز داد

این خطاب جاودان زان مستطاب آمد برون

مولوی بنیاد انسان ساز پیوند دل است

هر محبت را ازو مفتاح باب آمد برون

"بحر اندرکوزه" کی گنجد بیانم نا رساست

وصف پاک اش را زبانم الجواب آمد برون

ای کامل آدمی ای آفتاب معنوی!

روز میالدت جهانی فیض یاب آمد برون

ـ عقرب 1365 کابلـ 
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ای گهر کان عشق

چیست جهان جهان، موج رشر بر حباب

تارم گردون دون خیمۀ خونین طناب

صبح که بندد کله نور بجوشد چو خون

شام که پوشد قبا رسب بریزد مذاب

بحر افق موج خون کشتی مه رسنگون

دامن شب پرفسون عرصۀ وهن و عتاب

مهر نه دریای نور نار روان از غرور

ماه نه جام رسور رهزن شبگرد خواب

خشم قضا و قدر درگذر تندباد

چین جبین زمان در شکن موج آب

خنجر حجاج ها سینۀ محتاج ها

نالۀ حالج ها بر رس دار عذاب

بادیه پیامی حق تشنه لب کربال

فاجعۀ العطش می شکند در رساب

قفل گران بر لبان مهر به دل ها نهان

باد خموشی وزان از افق اضطراب

شیشۀ پندارها زنگ تعلق گرفت

پایۀ معیارها گشت نگون در خالب

مخمصۀ شآن وفر غایلۀ شور ورش

وسوسِۀ زور وزر راهرب شیخ وشاب

بر رس مردارها خفته به خروار ها

جیفه به منقارها کرگس وجغد و غراب

باره گشایان آز خنگ وقاحت جهان

شاعر گزافه گو بوسه زنان بر رکاب
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جهل وجهالت کشد در لجن خویش خلق

رادی و آزاده گی نیست کسی را مآب

شحنۀ خوارزمشه مال یتیامن برد

هستی آزاده گان غرقه به امواج آب

ریخت چو رود روان اشک خراسانیان

قامت یرثب کامن از ستم بی حساب

رشق به ماتم نشست سد سکندر شکست

آمده از دوردست  صاعقۀ انقالب

گمشده گان کو به کو قافله ساالر کو

پیر طریقت چه شد رفت کجا آفتاب

پیر نشابور را در شط خون ریختند

خرقۀ حالج شد دارجفا را طناب

گوهرواالی روم رانده شد از زادبوم

جامه کفن می کند بلخ به رنگ تراب

بر رس ویرانه ها جغد رساید نوا

جای صدای خروس زوزۀ زشت کالب

خانۀ آباد شد جایگۀ اهریمن

منرب ارشاد شد آخور مشتی دواب

کیست که پیچد عنان کیست که دارد فغان

کیست که گوید نشان زین شب تاریک تاب

عشق نبودی اگر دامگۀ دهر را

چهره کشیدی به قیر فاجعۀ ارتکاب

عشق جهان را سزاست پیرشو و پیشواست

ورنه جهان خود چراست یاوه چه جویی جواب

* * *
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دست قدم برکشید از رخ هستی نقاب

نور تجلی منود جلوۀ صد آفتاب

شعشعۀ رسمدی پردۀ ظالم برد

صبح مبارک دمید از پس موج سحاب

باغ طرب سبز شد گلشن فطرت شگفت

بحر خرد جوش زد از دل خشک رساب

غنچۀ ایجاد زد شاخ چو خون شهید

الله چو منصور شد سوختۀ دل کباب

دولت نو شد پدید دام جهان بر درید

گرز برآورد عشق کاخ خرد شد خراب

قلۀ ارشاق رفت بر فلک برترین

کشتی وحدت نوشت پهنۀ شط رشاب

دیدۀ حیرت گشود نورفشان شد افق

جام جهان بین شب مجمرۀ ماهتاب

بانگ مناز خلوص می رسد از بامداد

خیز که گلدسته را کرد موذن خطاب

طرفه منازی ست عشق آب وضویش رسشک

آیۀ تقدیس او خنجر خون داده آب

"خیز دگربار خیز خیز که شد رستخیز"

سایه ز گیتی سرتد شهپر سیمرغ خواب

خیز که خورشید حق پرچم توحید گشت

سینۀ شب چاک زد آتش تیر شهاب

مشعل زرین به کف دایرۀ نورو نار

مغقرسیمین به رس رسخ قبا آفتاب

خرسو بی تاج و تخت ملک فقیران گرفت

نادرۀ کن فکان چهره کشید از نقاب
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کوکبۀ مولوی ذروه به افالک برد

زندۀ جاوید شد سلسلۀ آفتاب

شش جهت آواز داد مفخر تربیز او

نام مصفای عشق گوهر بحر شباب

سوخته مرد عجب خازن گنج ادب

واقف ارسار رب راهرب راهیاب

"شمس حق و دین عشق" آیه و آیین عشق

جام جهان بین عشق نادرۀ کامیاب

"حق حق حق انالحق" خواند به گوشش سبق

تا که چو نورفلق گشت ز حق بازتاب

"از هوس عشق او چرخ زند نه فلک"

وز می او جان و دل نوش کند جام ناب

برتن وارسته اش خرقۀ آزاده گی

خون شهامت به جان از قبل اکتساب

ای گهر کان عشق سلسله جنبان عشق

موجۀ توفان عشق بحر پر از التهاب

قلزم وحدت تپید موج تپش بر دمید

تا که ترا برکشید از صدف در ناب

"پرده برانداخت دل از گل آدم چنانک

سجده درآمد ملک" کرد ترا انتخاب

"رستم میدان فکر همچو عروسان بکر"

طرۀ اندیشه را می شکنی پیچ و تاب

مظهر انوار حق واقف ارسار حق

شهپر طیار حق بال فشان چون عقاب

وارث پیر هرات ملک سنایی تراست

کشور عطار را رسور و مالک رقاب
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مثنوی معنویت مایۀ ایامن خلق

آتش دیوان شمس از نفست بازتاب

عربده جویان عشق نام ترا بر زبان

سوخته جانان حق بردر تو باریاب

رس بفرازت روانت تا دل فوق الفلک

مست کنی آب وگل در بن تحت الرتاب

تا تو نبودی نبود در چمن آواز عشق

تا تو نخواندی رسود گل نفشاندی گالب

تا ندماندی نفس نی نکشودی نوا

تا نه منودی سامع چرخ نکردی شتاب

چنگ برآرد خروش تا تو نوازیش گوش

نغمۀ وحدت زند تن تننا بر رباب

مطرب بزم خدا با تو شود همنوا

ترللال ترللال با تو مناید خطاب

سوسن آزاده ای داد سخن داده ای

بادۀ آماده ای از خم ام الکتاب

از تو شود استوار چنرب قد برش

بر تو شود منتهی راه صفا و صواب

از تو شود منترش پرتو منشور خیر

بر تو شود مخترص حرف ثنا و ثواب

مانده هنوز آن زمان برتو گراید جهان

لحظۀ معهود را می رسد آن اقرتاب

جان جهان بشگفد نور شگفنت کند

باش که آن مهر رخ چهره کشد از نقاب

راه نیابد خرد تا نخورد خاک وخون

طرف نبندد هوس تا نکند اجتناب
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"پخته شدن سوخنت، سوخنت آموخنت"

اینت ره ورسم و کیش اینت حساب و کتاب

چست شوو مرد باش در رۀ سعی وتالش

خاک سیه ره چو زر از در معشوق یاب

کیست که بی ما و من گوید ازو یک سخن

برد جهانی به دوش خجلت این پیچ وتاب

قطره یی از بحر او کوزۀ ما را بس است

"هفت فلک کی توان ریخت به جام حباب"

بار خدایا از آن منبع فیاض نور

در دل ما برشکن وسوسۀ اضطراب

تا که شود جان ما زنده به بوی خلوص

تا که شود مهر او بر رخ ما فتح باب

ـ عقربـ  1366 کابلـ 
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آفتاب در قونیه

آن روز آفتابی در قونیه در آستان آرامگاه موالنا چه بر جان می گذشت؛ 

رهگذر رسگشته یی را که جز درد شورواشتیاق وحکایت دردناک جدایی، 

از ریشه های بیشه  چیزی برزبان نداشت. مگر داستان مکرر بریدن 

های وجود، از نیستان دوردست زادبوم، آن درد انسانی موالنا نبود که 

از ناکرامنند ازل تا بیکرانه های ابد بر جان تنهایی انسان پنجه می کشید.

از  من منی دانستم بر ذهن و روان آن صدها جهانگردی که آن روز 

چهارگوشۀ جهان چون قطار منظم مورچه گان بر آستان گنبد سبز آرامگاه 

موالنا صف کشیدند، چه می گذشت. ولی پیدا بود که هرکس به گامن 

خود او را می اندیشید؛ او را که به بزرگی کرۀ خاکی ما از آنسوی سده ها 

قامت می افراشت و رسزنده گی و امید می بخشید. آن ستایشگر کامل 

انسان وعروج او تا فراسوی آنچه هست و آنچه نیست.

آری من حکایت جدایی های اورا می اندیشیدم و آزمون آواره شدن اورا 

از بلخ، با کاروان رسگردان پدر از زادبوم تلخ. به بلخ می اندیشیدم به 

تنهایی شهری که در چنگال خونین هزاران ایلغار به خاکسرت سیاه نشست 

و نقش گام های جوان اورا بر کوچه های کودکی با یورش خوناب بنیان 

کن کشتارهای عام فروشست. یورشی که به گونه های دیگر از پس صد 

ها قرن هنوز برما می آشوبد وهست وبود مان را دیوانه وار فرو می کوبد.

چنین بود و در چنین آب وهوایی، سطرهای پراگندۀ این چکامه  روی هم 

ریختند وبلخ را با قونیه درآمیختند. پای ملخی به پیشگاه سلیامن پیام آور، 

ذرۀ ناچیزی در برابر آفتاب رامشگر.
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چون گل خونیـن قــبا آمد زخاور آفتاب

اشکریزان در رشار رسخ مجمر آفتاب

گام هایش همچو بیامری که افتاده زپا

داشت از غم اخگرسوزنده دربر آفتاب

طیلسان زرد پیچیده به پای انداز درد

سوک پوشیده ست گویی پای تا رسآفتاب

شادخندش نیست پیدا چهره اش کوروکبود

در کف کفــتار شب مانند کفــرت  آفتاب

در نگاه خون فشان آورده از خونین شفق

خون رسخ کهکشان در رسخ ساغر آفتاب

بلخ می ماند خراب وتار در پدرود تلخ

پا کشاند از برش ویران و مضطرآفتاب

های زین تنهایی بی رحم این شهرغریب

کزکرانش می رود در خون خود تر آفتاب

"از چه تنها می گذاری بلخ را؟ " گفتم به او

ای جهان آرای راد، ای مهر پرور آفتاب!

ای خراسان را رفیق روزهای سوزو درد

این خراب آباد را آغوش مادر  آفتاب

تا کجا خواهی کشانی کشتی زرین خویش

زی کران بی کران دریای اخرض آفتاب

گیسوی زرین فشاند وگفت: آوخ کو مرا

آن مهین موالی بلخی آن رسارس آفتاب؟

حالیا از بلخ سوی روم دامن می کشد

من به چشم خود بدیدم بی تکاور آفتاب

می رود در قونیه در بارگاه نورو نار

تا به اکســیر ارادت تن کند  زر آفتاب
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وه که یک شهر آقتاب افتاده در آغوش تو

ای گزین شهر مبارک بام  تا در آفتاب

کهکشان مولوی داری به قلب خویشنت

پرتو افشان تا نهایت مهرگســـرت آفتاب

خوش به حال قونیه این شهر موالنای بلخ

روم می بالد به خود زین پاک گوهرآفتاب

خانه هایش روشن از نور چراغ رسمدی

بر رس هر کوچـــــه می تابد منور آفتاب

پایگاه رفعت اش بر آسامن ها سایه ریز

شط نور جــاودان اش را شــــــناور آفتاب

شعرمی آید که رنگین می شود شهرخیال

چون خط رنگین کامن ها را مصور آفتاب

آستان شمس اورا چرخ گردون پای بوس

خاکروب اش ماهتاب ایستاده بر در آفتاب

نور بارد چــــارسو از گنــبد ســبزینه اش

بوم و بام و کوی و کاخ و طاق و منربآفتاب

باد می خیزد که دست افشان شود تا کهکشان

خاک می رقصد که دامن می کشد بر آفتاب

شور درویشان چرخان اش بچرخاند به شوق

گرد آن منظومۀ ارشاق و باور آفتاب

بال در بال نوای نی غروب  رسخ  را

گســرتد گویی چو سیــمرغ شفق پر آفتاب

خانقاهی می رساید ذوق را سنتور عشق

می زند صد زخمه بر تارش مکرر آفتاب

مست و شورانگیز می رقصد سامع شوق را

نور نوشــــیده ست گویی نشئه آور آفتاب
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با نوا و نور در آییـــــنه ها پرتو فـــــگن

با رسود و سور پر رسو و صنوبر آفتاب

* * *

خیز ای آوارۀ خاک وطن کـآمد کنون

پای عریان چاک دامن خاک بر رس آفتاب

ره زده از بلخ تا اقصای روم از بهرآنک

خاک بوسد بر درت یکبار دیگر آفتاب

بلخ بی تو شام هایی تلخ را ماند  چنان

رفته گویی از کران اش تا به محرش آفتاب

بوی خون می آورد باد مهاجم بر درت

زان گل افتاده بر دســــــتان پرپر آفتاب

داستان خواند ز زخم خون چکان روزگار

وز شب شوم سیه بر خاک خاور آفتاب

رود آموی اش به هامون می کشد امواج خون

می  برد  تا  دامــن  الــربز  آذر  آفتاب

"شادیان" را شادخند روزهای وصل نیست

ابرهـــای گـــریه دارد در برابر  آفتاب

شوکران می ریزد از خونین غروب اش برافق

در کفن پوشیده بینی رسخ پیکر  آفتاب

ای مقیم قونــــیه ای قلۀ ارشاق عشق

ما به شب وامانده گان را صبح باور آفتاب

ای نهــــاده رس به معراج کــامل آدمی

تا فراسوی فلک بالـــــین و بسرت آفتاب

آســـتان خاک پاک ات باغ سبز عاشقان

عارفان را کعــــبۀ امــــید برتر  آفتاب
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لحظه های تار ما را نور امـــیدی فروز

ای همه نورو شگفــــــنت ای تناور آفتاب

خالیی آغوش مامت پرکن از انوارخویش

تا بخــــندد باز بر  دامـــان  خـاور  آفتاب

استانبول – ترکیه – نومبر- 1990
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شهر سنایی

خاک غزنی ای خراسان را کهن شاخ گشن

باغ سبز رادمردان خاوران را نارون

بارگاه شهسواران مهبط تقدیس عشق

کشور کشورگشایان مأمن صد تهمنت

ای قدمگاه "علی الال" و" پیر الیخوار"

ای سنایی را دیار برتر از روم و خنت

دوستدارانت که یاد از داستان هایت کنند

اشک شان از چشم می غلتد چو لؤلؤی عدن

ماجراها دیده ای بسیار ای شهر عزیز

زیر چرخ مردسای رنجباری پرمحن

نامت از شوکت زمانی تارک گردون گرفت

از چه رو امروز گشتی با زبونی مقرتن؟

برج وبارویت چو می بینم کنون درخاک وخون

فرخی گویی منم بنشسته در بیت الحزن

مرزوبومت را ببینم آنچنان کو دیده بود

سوکواران در نبود شاه شان بس مردو زن

خوش به حال فرخی کو داشت سوک فرخی

من به سوک شهر او بنشسته ام ای وای من

غزنه را آن عظمت دیرینه کو ای دوستان

باز می گردد چو چرخ واژگون دور زمن؟

باز رو کرده جهانسوزان تاتاری نژاد

با ستوران زمین فرسای آتش در دهن

شهر می سوزد در آتش "باغ پیروزی" مگر

هیزم خشک است گویی در اجاق راهزن
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گنبد پیروزه گون کاخ شاهان شد نگون

قامت سبز مناران شد فرو اندر لجن

رفته در کام سمندر رسو از رس تا به بن

خفته برفرش کثافت بسرت سبز چمن

جغد بر دشت "لکان" پوید به جای لکلکان

الشخواران آشیان بندند بر شاخ جگن

می خرامد موش جای آهوان بر "شابهار"

سوسامران گند خایند جای یاس و یاسمن

رسوسارانش هجوم مهرگان مرگ را

دست افشانان بر آتش پای کوبان در لجن

آنچه می بارد هوا را نیست جز رگبارتیر

آنچه می روید زمین را نیست جز خارگون

از بروبوم اش نوایی بلبلی ناید به گوش

جز صدای نارسای وای وای گورکن

ایلغار شوم دژخیامن فروپیچیده باز

شهربند چون عروسش را به نیلی پیرهن

نازک اندامان گیسومشک او کافور پوش

نوجوانان صنوبرقامت اش خونین کفن

باد در غبغب بخواند بقه های کورچشم

بقبقوی زشت آوا بدتر از زاغ و زغن

باده خواران را به ساغر خون خلق بیگنه

گوشتخواران را  کباب آدمی بر بابزن

سعد سلامن مانده در زندان نای خود اسیر

چون گل پرپر فروریزان ز رنجش جان وتن

شیخ هجویری گرفته راه شهر هندوان

ویحک ای قوم مسلامن زین جفاهای علن
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خواجۀ بوالفضل کو تا برنویسد دفرتی

زین ستم های سیه زین کید رسخ اهرمن

* * *

از فراز بقعۀ ویران غزنی یک دمی

رس بدر کن ای سنایی نیک بنگر این وطن

کشور نام آورت را رس به خاک افگنده اند

پای تا رس سوکوارو خونچکان چون مرعزن

زادبومت را تبه کردند چندین بار نیز

مشتی دیو و دد به کردار سیه کار اهرمن

"رس برآر از  گلشن تحقیق" تا در شهرخویش

"کشته گان زنده بینی انجمن در انجمن

در یکی صف کشته گان بینی به تیغی چون حسین

دردگر صف خسته گان بینی به زهری چون حسن"

گر نبودی تربت پاک ات به غزنی تکیه گاه

رو کجا آرند یاران عزیزت زین وسن

شکر ایزد را که نام جاودانت کم نشد

از رواق خونچکان زادگاه ات در وطن

نه چه بد گفتم کجا نام ترا دوران پیر

بسرتد از دفرت زرین اوراق کهن

مام دوران کم بزاید مثل تو فرزانه یی

آنچنان که زاده مردی کم جهان چون تهمنت

جاودان نامی اگر در دفرت تحقیق بود

با سنایی شد قرین همچون ثنای بوالحسن

کوهسارجاودان مردان حق را نام تو

چون عقاب پرزنان تا ذروه ها در تاخنت
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ای تبار مولوی را پیشدار و پیرشو

ای طریق رودکی را پاسدار و گامزن

شعرهای آبدارت شاعران را دلپذیر

همچو مروارید قرآن خلق را زرین رسن

مطربان از سحر کلکت دست مانده روی دست

"ماهرویان پیش شعرت پایکوب و دست زن"

همچو قناد معانی شهد می ریزی به شعر

همچو گنجور بدایع در چکانی در سخن

حرف خوش تا زان لب حقگوی شیرین کرده ای

می مزد لب های شیرین معانی چون لنب

از "حدیقه" بوی گل خیزد ز باغ معرفت

نگهت آگین تر زشاخ گلفشان نسرتن

رهنامی رهروان "سیرالعباد"ت بس بود

تا دیار المکان با پرو بال مؤمتن

تاج از فرق فلک بستاندی از راه زهد

نه چو شاهان مزور با دغا و با فنت

عاشقان خاکت به چشم شوق می مالند باز

عارفان بر آستان بارگاه ات رس فگن

کشور دل های ما را میرو سلطانی همیش

نه چو میران دو روزه با هزاران شک وظن

شهر غزنی با سنایی زنده خواهد بودوهست

گرچه صد بارش تبه سازند مشتی اهرمن

ای خراسان شاد باش، ای غزنه آبادان بزی!

تا بود نام سنایی بر جبین تان شعله زن!

کابلـ  1353
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به پیشگاه حافظ

مشرق اشراق

بود که خانۀ خونین شب خراب شود

هزار لرزه به کاخ بلند خواب شود

ز شاخسار سحر گل کند رسود قیام

درفش نور به پهنای آفتاب شود

کالف تافته از روشنان رسخ شفق

سپید خیمۀ خورشید را طناب شود

ز آستان خزان ریز باغ های غروب

نحوس دلهره خیز غو غراب شود

سموم ریخته بر سینۀ سیاه کویر

چو داغ مرثیه بر سینۀ رساب شود

رشاره یی که درآن نام پاک آزادیست

چراغ صاعقۀ مشعل شهاب شود

به نای ناله که خوانده ست ناودان صدا

نوای نم نم باران که موج آب شود

جوانه ها بدر آیند از مشیمۀ خاک

سپیده صیقل آیینۀ سحاب شود

شکسته بال ترین مرغ آشیان سکوت

رسود خوان عروج پر عقاب شود

در انتهای ره خسته می زند فریاد

شبی که سایۀ تابوت ماهتاب شود

سپیده رس زده چون فجر صادق فردا

بر آستانه برایم که آفتاب شود
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"چرا به چشم زمان ننگرم به شط شفق"

که جای نور در آن خون اضطراب شود

برون کشم رس تنهایی شکستۀ خویش

رسی که در خأل خویشنت مجاب شود

رسی که خوشۀ خوشاب خرمن اشک است

رسی که سایۀ بی صاحب کتاب شود

درین هوا که تب شعر در گدازۀ اوست

هوای تازه به جانم تب عتاب شود

هوا هوای غزل زان غزال مشکین موی

که با خدای غزل در شط رشاب شود

هوای گلشن شیراز در تغزل من

چنان گرفته که چون بو که در گالب شود

غبار خاک مصلی به پلک خسته کشم

چو رسمه یی که به چشم پر التهاب شود

کجاست "حافط خوش لهجۀ خوش آوازم"

که از طنین صدایش دمل کباب شود

بود که باز خیامل چو رهروان وصال

به سوی تربت آن رند  راهیاب شود

بود که با نگۀ گرم آن رشار شعور

حصار برفی غم قطره قطره آب شود

به شاعرانه ترین شعر شاعران جهان

تنم به رقص درآید دمل به تاب شود

* * *

ایا پیمرب جاوید شور و شیدایی !

کتاب عشق به نام تو فصل و باب شود
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"سپهر بر شده پرویزنی ست خونپاالی"

که پیش شعر تو چون سایۀ سحاب شود

به آب زر بنگارند حرف نغز ترا

چو نام حق که به رسلوحۀ کتاب شود

سپهر خسته نوازد چو روح سبز بهار

جهان پیر چو سبزینۀ شباب شود

به طاق چرخ چو گلبانگ شعر تو پیچد

"به گوش زهره نوای خوش رباب شود"

"غزل رسایی ناهید رصفه یی نربد "

در آن مقام که شعر تو انتخاب شود

تو ایستاده ای بر آستان آیینه ها

چو روح سبز شگفنت که در گالب شود

صدا صدای تو در بادبان باد رود

هوا هوای تو در گنبد حباب شود

صدا ی تست بلندای صبح صادق شعر

ز باغ آیینه و رود پر شتاب شود

دوباره رس بدرآرند خفته گان خموش

دم مسیح کالمت چو مشک ناب شود

نه اوج شوق که اوج نجابت عشقی

عروج پرچم شعرت به آفتاب شود

نه شعر، شور مجسم که در رشاب دمد

نه حرف قند مکرر که در گالب شود

متام باغ ادب بوی آشنایی تست

گل شگفته توای گل که بی نقاب شود

"معارشان به رسود و ترانه یاد آرند"

به هر کجا که حدیث گل و رشاب شود
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پیام رشقی تو چون رشاب رشق کهن

ز جام مرشق ارشاق شعر ناب شود

شکوه وحی در الهام شعر تو جاریست

رسوش عشق ندای ترا جواب شود

رشار جادویی باستانی خاور

ز روشنان نگاه تو بازتاب شود

متام دفرت شعرم فدای نکتۀ تو

که جان من همه جا با تو در خطاب شود

شبی به فال گرفتم رسود رسمدی ات

بدان امید که بختم سپیده تاب شود

پیام پاک تو دادم ندا که "هان دریاب!"

که نقد گمشده ات در تو دستیاب شود

"حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم"

خوشا کسی که دراین پرده بی حجاب شود

طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل!

بیفتد آنکه درین راه پر شتاب شود "

نرفته ام به خدا گامکی شتاب کجاست

نه راه عشق ز یمن تو اکتساب شود؟

زبان غیب تو دانی و هیچ کاره منم

"چراغ مرده کجا شمع آفتاب" شود

زالل شعر تو شوید روان خستۀ من

چو روح موج که از تنگنای آب شود

هوای کوی تو داریم ای خجسته پیام

دلی که بی تو بپوید چه درعذاب شود

"زکوی میکده برگشته ای" مبارکباد!

رخی شگفته به نورت که مهرتاب شود
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"بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی"

ازان می یی که جهان زو به انقالب شود

رواق دهر شگافد ستاره بر گیرد

"که خون شعر بر آفاق شب" خضاب شود

صالی عربده  درچارسوق دهر زند

غریو و غلغله در جان شیخ وشاب شود

به چشم دل همه جا نزهت بهار دهد

به گوش جان همه جا لؤلؤی خوشاب شود

روان خسته ما را به ساحل آموی

غبار معجزۀ پاک آن تراب شود

بود که باز بیابیم خویشنت در خویش

بود که باز جهان با شکوه و تاب شود

ـ 1367 کابلـ 
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برای جامی

باغ حله

خوشا شهر هری وان شهربند عنربافشانش

که می ریزد شمیم خاوران از طرف دامانش

کهن مرزی که دارد در دل تاریخ خود مکنون

هزاران یادگار مانده از گردون گردانش

به بشکوهی چو مشکویی تو گویی دست جادویی

فریباتر ز مینویی پی افگنده ست بنیانش

ز شامش چادر گلگون شب استاره باران است

که می بندد شفق را چون شقایق بر گریبانش

نگین پربهای مرزو بوم شهر خورشید است

نه بر انگشرت خاور چنو دارد خراسانش

"بهارستان" ایجاد است نزهتگاه هر باغش

"نگارستان" بهزاد است گلجوش گلستانش

به شامش چلچراغ ماه آویزد ز گنبد ها

بشوید روی خود در"حوض زمزم" صبحگاهانش

"منارجام" آن ساید رسآزاده بر گردون

که رفته چون درفش فتح تا اقصای کیوانش

"هریوا"یش که می غرد چو شیررشزّۀ ایام

خروشد نعرَۀ تاریخ در موج خروشانش

هنوز "استاد سیس"ش همچو "قارن" تیغ بر دست است

بود صد رادمردی همچو رستم مرد میدانش

هنوز از قلعۀ "پوشنج" بانگ طاهری خیزد

رود تا تارم نیلی غریو " رسبداران" ش
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تو گویی نیزۀ رنگین کامن "رستم زال" است

چو پرچم می فرازد مهر از "برج نریامن" ش

عروج اوج رفعت دان بلندای " مصلی" را

که می پیچد صفیر مرغ قدسی در "خیابان "ش

رشار الله زار دشت سبز "سبزوار" ش بین

چه آتش ها برانگیزد چو "آتشگاه ماالن" ش

به دژ "اختیارالدین" کاله چرخ می افتد

اگر ساید رس نخوت به پیرامون ایوانش

شکوه خفته در خاک " کهندژ" را نگر کانسان

بفرسوده ست چرخ پیر را با چنگ و دندانش

جالل " تیموری" تیامردار رنج ایامش

علو دور " غوری" پاسدار نام و عنوانش

نگر در نقش قالینش رسانگشتان " بهزادی"

ببین درطرح هر کاشی بهار سبز دامانش

بنایی چون "بنایی" داشت انگشتان هر بناش

نوایی چون " نوایی" داشت هر طفل سخندانش

به زیر هر وجب خاکی هزاران مرد حق خفته

به پای هر گل و برگی شگفته مهر رخشانش

فلک بوسد بلند بارگاه پاک " گازرگاه "

ملک رس می نهد بر آستان "پیرعرفان" ش

کرامت می برد از نقش سنگ اش چرخ سنگین دل

حالوت می برد تلخاب گردون از " منکدان" ش

چراغ خانقاه " چشتیان" روشنگر جان ها ست

که دارد شبچراغ معرفت هر خشت ایوانش

هزاران " درب خوش" وا می شود بر باغ مینویی

روی گر سوی "بکرآباد" و سیر " باد مرغان" ش
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ادب بوسد کف خاک " زیارتگاه" احبابش

بیابد جلوۀ مینو به گلگشت " شمیران " ش

رشاب خواجۀ " تاقی" بود در هر رگ تاکش

جامل خوب " گوهرشاد" دارد خوبرویانش

به " نوبادان" مسجل شد صنادید بزرگانش

به " برناباد" روشن شد ادبگاه دبستانش

امامی همچو "رازی" رازدان علم و دین او

پزشکی چون "موفق" غمگسار درد و درمانش

ندارد چون "هاللی" آسامن شعر مهتابی

نبیند چون "امامی" آفتابی چشم دورانش

هزاران "واصفی" وصاف وصف با صفایش بود

هزاران " کاشفی" کشاف رس علم و عرفانش

خوشا این رسزمین مرد گسرت مفخر خاور

که پرورده چو "جامی" جاودان مردی به دامانش

هامن آیینه دار بزم ساالران صاحبدل

هامن رسمست رسمد از می حق ساغر جانش

نشان "خواجۀ احرار" و "پیر کاشغر" دارد

به نقش " نقشبند" عارفان کلک سخندانش

تبار شاعران فحل را نوباوۀ شعر است

چنو میراث خوار راد کم بینی به دورانش

بزرگ آموزگار شیوۀ اخالق انسانی

ببالد بارور گردد ازو اخالف انسانش

شمیم نفحۀ انس است نفس پاک پروردش

حضور پرتو عشق است نور پاک ایامنش

ز شور عشق شورانگیز شیرین کرد کام شعر

چه شیرین کاشته زین چاشنی طبع غزلخوانش
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هامره راهیان علم راه دانش اش پویند

جهان رهتوشه گیرد لقمۀ حکمت هم از خوانش

ز گوهر های انسانی همه گوهر نشان نامش

ز اخرتهای اسالمی همه جان چراغانش

کالمش مرز ایران را نوردد چون نوای خوش

تربک می برندش پاکبازان تا به تورانش

سخن ها گفته از انسان ز راه دانش و بینش

"به چشم از روی پیدایش به گوش از جان پنهانش"

نفس را می گشاید نگهت پند گهر سنجش

هوس را می زداید طینت با فضل و احسانش

سخن را غنچه می بندد چو در شاهوار عقل

"تکلم بوی گل پرورده گوهر های غلتانش "

ببین چون رود های مست طبع نکته یابش را

نگر چون باغ های سحر شعر سحرکارانش

ز اوج داستانش پر گشاید مرغ مینویی

به پرواز آورد اقبال را سیمرغ دستانش

رسود عشق می خواند هزار آوای بستانش

عروج روح می رقصد به بام عرش سبحانش

خراج هفت اقلیم است "هفت اورنگ" زیبایش

به باغ حله می ماند بهار سبز دیوانش

زلیخای جوان شد شعر از کلک گهربارش

سخن شد چون رخ "ابسال" ازشور "سالمان" ش

هامن آزاده یی را "تحفة االحرار" بایسته

هامن هر راهجو را "سبحة االبرار" شایانش

نوازد کلک معنایش مقامات وفا کیشان

طرب را نغمه پرداز است آهنگ خوش الحانش
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به لوح دل مخلد شد حدیث نام جاویدش

به ملک جان مسلط شد شکوه ساز و سامانش

نشاید شست دست روزگار دون دون پرور

ز لوح سینۀ میهن نشان پرتو افشانش

هرات باستانی را همه فیض از وجود او

خراسانی بسی بالد بدین خورشید تابانش

ـ 1367 کابلـ 
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برای صوفی عشقری شاعر وارسته مردمی

گل فروش کوچۀ رندان

چون چاووش سحر به نوا رس برآورد

در گوش خاک زمزمۀ خاور آورد

گلگون کند قبای زرافشان خود شفق

وز رودبار سبز فلک گوهر آورد

دستان رستامنۀ  خورشید شب شکن

بر سینۀ سپیند افق خنجر آورد

سیمرغ قاف قلۀ وحدت چو بیضه یی

گیتی به زیر گسرتۀ شهپر آورد

در هالۀ مشعشع نور محمدی

آیینه ها ز جلوۀ حق جوهر آورد

خوش باد آفتاب بلند نجابتی

کز مرشق سپهر بشارت رس آورد

بر کربالی شام نشاند حسین روز

بر ذوالفقار صبح ید حیدر آورد

از برج های سوختۀ خانقاه شب

فریاد از گلوی اناالحق بر آورد

خوش باد مأمنی که به دامان پاک خویش

سلامن پارس پرورد و بوذر آورد

خنیاگران خلوت بزم ستاره گان

آن آفتاب طلعت خنیاگر آورد

نازم دیار کابل دیرینه سال را

کز گلبنان تازه گل نوبر آورد
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صد کاروان حله ز بازار مهوشان

مشک خنت برون برد و عنرب آورد

چون عشقری ز خرمن جاوید مردمی

آتش به زیر خرگۀ خاکسرت آورد

مهر فروغناک که دست زمانه ها

کمرت به بام چرخ چنین اخرت آورد

وارسته یی که از افق روشن امید

روشن ترین ستارۀ روشنگر آورد

در کوچه های شبزدۀ عاشقان مست

غوغا کند ترانۀ او محرش آورد

مردی که خون عشق بود در رسشت او

کی رس بر آستان فقیهان در آورد

"از قیل و قال مدرسه ها دل بگیردش"

از گیرو دار مشغله ها دلرب آورد

آزاده گی ست پرچم سبز نجابتش

پشت فلک ز قامت او چنرب آورد

آیین او چو آیینه پاک است از حساب

نه "اب و جد" ز حاشیۀ دفرت آورد

ابجد نویس مکتب عشاق را چنان

استاد شعر سازد و بر منرب آورد

عشق از حصار بستۀ مهراب کابلی

رودابه را به حجلۀ زال زر آورد

مجنون به پای عهد نشاند متام عمر

جاوید نام لیلی نام آور آورد

"گو تاج وتخت زیروزبر شو که باک نیست"

درویش را که تاج مند بر رس آورد
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از چارسوق کهنۀ بازار عاشقان

مردی چنین به شوکت اسکندر آورد

اسکندری که تاج نهد فقر را به فرق

ز آزاده گی به تارک خود افرس آورد

ای مرد حق نگر که صدای رسای تو

پا بر رسیر گنبد نیلوفر آورد

تو زنده ای که در دل مردم نه مرده ای

نام ترا زمانه به لوح زر آورد

باالحصار کنگره بر عرش می کشد

آنگه که نقش نام تو بر پیکر آورد

شعر ترا ز خانقۀ عشق هر سحر

با بال خویش ناله کنان رصرص آورد

آن اشک های پاک که از درد ریختی

از خون دل به دامن شب اخگر آورد

رس تا به پای پرتو لرزان سوخته است

شمعی که سوزوساز تو بر مجمر آورد

آن واژە های سادۀ شعر تو بر مشام

بویی ز شنبلید تر و شبدر آورد

گو گلفروش کوچۀ رندان شهر را

ما را گلی ز گلشن شعر تر آورد

از برگ های دلکش دیوان عشقری

گل گل سبد سبد دل غم پرور آورد

باغ پرند پر گل و دشت ترانه هاست

آن نغمه های نغز که بر دفرت آورد

آنک ترانۀ دل و آنک رسود عشق

آنک گل مراد که بار و بر آورد
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بر آستان شوکت دلداده گان شوق

چشم نیاز و رسمۀ خاک در آورد

بر دار رس ز بقعۀ خاموش عشقری!

بنگر زمانه بر کف خود آذر آورد

غول عنود از رۀ کین و عناد خویش

کوهی چو سد حادثه بر معرب آورد

کابل به پای مرقد تو خون گریسته

روی نیاز سوی جهانداور آورد

زین کاروان غصه و سیل دمان غم

صد خامنان خراب برین منظر آورد

جز بوسِۀ ارادت تقدیس خاک تو

گو دوست راچه بهرتو اندر خور آورد

ما را حضور دل به نوای تو زنده شد

ما را صفای عشق تو بر باور آورد

باز آمدم به تربت پاک تو سوگوار

بازم دو دیده طفل غامن دربر آورد

بازم دل شکسته به توفان فاجعه

دریای اشک دامن غم بسرت آورد

باشد که از رشار دل سوزناک تو

صاحبدلی چو آیینۀ انور آورد

باشد که از صفای تو ای مرد پاکباز

رب جلیل رحمت خود یاور آورد

ـ 1366 خورشیدی کابلـ 
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دو چکامه

برای اسطورۀ جاودان مقاومت احمدشاه مسعود

رهرو راه  رهایی

درغروب تلح زین شهرخراب اشک و خون

رخ به تاریکی نهاده آفتاب اشک و خون

اخرتان سوک آویزند پر دود و دمه

آسامن رسخ را در پیچ و تاب اشک و خون

از تن صد پارۀ خیل پرستو اهرمن

در تنوری از ستم دارد کباب اشک و خون

با خط خونین نگارد اهرمن تاریخ شوم؟

رسنوشت تلخ ما را در کتاب اشک و خون

ملتی بر خویش می پیچد چنان لربیز درد

رس نهاده سوگواران بر عذاب اشک و خون

وه چه تاریک است بی تو شام خاکسرت نشین

ای مسیر نور جاری ای شهاب اشک و خون!

قهرمانی را مناد جاودان مسعود راد !

رهرو راه رهایی بازتاب اشک و خون

خاک خون آلود مام میهن آزاده را

برکشیدی چهره اکنون در نقاب اشک و خون

نا به هنگام از میان ما به جاودان سفر

رخت بستی آخر از شهر خراب اشک وخون

خیز کاینک لشکر آزاده کان بی رس شده

های ای رسدار فاتح غرق خواب اشک وخون
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خیز یارانت به سنگر چشم بر راه تو اند

رس به کف در راه میهن شب شتاب اشک وخون

قامت ات قد قامت سبز مناز رسخ عشق

رو به محراب دعای مستجاب اشک و خون

زورق آزاد ۀ دریای نا پیدا کنار

سینه ساییدی به موج اضطراب اشک و خون

وه که رسمستی چنان از بادۀ آزاده گی

از خم حامسه ها ریزی رشاب اشک و خون

خون بومسلم به رگ هایت خراسانی رسود

می تپد چون رودباران موج آب اشک وخون

از کران ها می رسی تا بر کران ها رسکشی

ای چریک زخمی خورشید تاب اشک وخون

از چکاد هندوکش تا بام پامیر بلند

اوج پرواز شهامت را عقاب اشک و خون

کشوری چون پیکر پاک به خون آغشته ات

داغ ها دارد به دل از لعل ناب اشک و خون

جاودانه افتخار ملت حامسه جوست

راه پر حامسه ات ای راهیاب اشک و خون

مردم آزاده از خون تو نیرومند باد

گرچه خود وامانده اکنون در رساب اشک خون

ـ 21.09.2001 هامبورگـ 
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یاد آن چابکسوار 

                  دره و دریا و دشت

آمد و از خویش صد آیینه تابان کرد و رفت

آتشی را با طلوع خود فروزان کرد و رفت

جاودانی آتشی از مردی و آزاده گی

شعله یی از پرتو آیینۀ جان کرد و رفت

پهنۀ آفاق را رنگین کامن فتح بست

شام را با دست های خود چراغان کرد و رفت

بردمید از کوچه های خاوران خورشید وار

خاک را آبسنت از روح خراسان کرد و رفت

دامن شب را ز خون خویش صبح الله کاشت

ز آتش رگبار صد گل برگریبان کرد و رفت

یاد آن چابکسوار دره و دریا ودشت

قامت قافی که بر آفاق جوالن کرد و رفت

آن عقاب کوه بابا، آهوی کوهی نگاه

قلۀ الربز را تا اوج باالن کرد و رفت

از فراز هندوکش فریاد آزادی کشید

دیو را آوارۀ کوه و بیابان کرد و رفت

سیل وار از دره می آمد به هنگام نربد

اهرمن را پوزه ها بر خاک ماالن کرد ورفت

زیر هر گامش هزاران آرزو گل می شگفت

خانۀ تاریک ما خورشید باران کرد و رفت

بازوانش را به دریا داد و چشم اش را به ابر

کوهسار پیر را صد گل به دامان کرد ورفت
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نقد جان بگذاشت عاشق وار بر میثاق خاک

درد میهن را به خون خویش درمان کرد و رفت

چون درخت سیب رسخ رخش از بخشنده گی

آنچه خود بر شاخساران داشت افشان کردو رفت

رسنوشت تیرۀ افتاده گان خاک را

چون زالل تابناک چشمه ساران کرد ورفت

در مناز رسخ می خواند هنوز آموی مست

زان وضوی رسخ کو با موج و توفان کرد ورفت

ای یتیامن ای به خاک افتاده گان کو آن پدر

آنکه شام سوک تان را غمگساران کرد و رفت

باز کی می آید آن روح سرتک ایزدی

آنکه این ویرانه را مشهور دوران کرد و رفت

وه که از نامش چه ناکس ها به آب و نان رسید

آنکه آب و نان خود بر خاک پاشان کرد و رفت

ای به خود وامانده بر ساحل منی دیدی چرا؟

موج دریایی که در هر لحظه طغیان کرد ورفت

زین دگردیسی بکن کاری که دنیا زیر و روست

خود به کرداری که آن بیدار دوران کرد و رفت

از وجود کوهوار خویش بارویی فگند

خون خود را هدیه بر آزاد مردان کرد و رفت

از چه ما گم کرده راهان رس ز راهش تافتیم

گرچه او صد کوره ره بر ما منایان کرد و رفت

از چه بر پاییز خشک نا امیدی بسپری

باغ سبزی را که او بهرت گلستان کرد و رفت

از تواضع های صیادی چرا نشناختی

دشمنی را کو برایت لخت و عریان کرد ورفت
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اینکه بیرشمانه می تازد به کوی و کاخ تو

کورموشی نیست کو زین خانه تاران کردو رفت

ای درختان فروافتاده از زخم ترب

باغسارانی که دشمن تان بیابان کرد و رفت

رس برون آرید از خاکسرت تن سوخته

کو شام را در شگفنت نوبهاران کرد و رفت

تن مزن از ایستادن ای فرو افتاده تن

کو ترا بر پای های خود خرامان کرد و رفت

از بن فرخار فرخ تا هریوای خروش

بر تو دنیایی برای جلوه رخشان کرد و رفت

تا تو دنیا را به نور مردمی تابان کنی

دیده گانت را هزار آیینه تابان کرد و رفت

هامبورگ سپتمبر 2010
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به استاد دوکتور عبداالحمد جاوید

باغ صدا

مرد بزرگ دست بزرگ خداست او

"دستی که از نجابت خود برمالست او"

رسشار از گالب وگهر مایه پرورد

چون درناب بحر ادب بی بهاست او

از بیکران آبی تصویر می رسد

گلواژۀ شگفنت باغ صداست او

جاری تر ازفروغ شفق در سپیده دم

آبی تر از درخشش آیینه هاست او

آیین سبز آیینه وارش شگفته گی

یک باغ سبز آیینۀ باصفاست او

چون آفتاب گسرته های سخاوت است

آغوش پر عطوفت مهرآشناست او

از کلک زرنگار نگارد هزار نقش

نقشی که جام روشن گیتی مناست او

یک عمر در مکاشفۀ شور زنده گی

رهپوی راه عشق، دل روشناست او

زرین کاله تارک تاریخ ماندگار

بر شانه های خستۀ دانش رداست او

تا چهره های گم شده را باز بنگریم

آیینه یی مقابل ما و شامست او

هر لحظه در مصاحبه با لحظه های بکر

یک داستان دلکش پر ماجراست او
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رسمایه اش کتاب و قلم دانش وخرد

از تهمت جنون جهالت جداست او

دارد دل سپید تر از دامن سحر

سجادۀ بنفش دل پارساست او

زانو زند به پای ادب تا به پای جان

کشتی کشد به بحر خرد ناخداست او

برگ شناسنامۀ بود و نبود ما

ما را به سوی خود نگری رهنامست او

ز آزاده گی به تارک خود تاج می نهد

وزبند پر فسون اسارت رهاست او

آن پاسدار صادق فرهنگ باستان

بر شه نشین حافظه ها متکاست او

در قحط سال مرد شود لحظه یی پدید

پیدا کجا توان که بسی کیمیاست او

جاوید نام دفرت فرزانه گان دهر

در شهر واژە گانی ما دهخداست او

او رفت و ما و باز دریغای رفتنش

یک عمر وای وای که آوح کجاست او

هامبورگ

4 جون 200
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سوکسرودی برای دوکتور برنا آصفی

رهتوشۀ فراق

بگذار تا سیاهی شب دامن افگند

سوک هزار مرثیه را برمن افگند

برپا کند به تارک من خیمه های زرد

چرت سیاه گریه به پیرامن افگند

آتشفشان شعله ور انفجار مرگ

بر ژرف چاه هاویه ام مأمن افگند

گو آن سوار تیزتک آفتاب را

تا خود ردای رشقی خود از تن افگند

گو ابرهای دامن کهسار کوچ را

کان چادر سیاه به کهدامن افگند

نوروز نیست گل ندمد نوبهار من

باران کجاست ابر مرا بهمن افگند

کوبد به رس قرابۀ املاس را سحر

خورشید را به منگنۀ هاون افگند

از کوی من کامنه کشد تیربار مرگ

خون پارۀ تگرگ به هر برزن افگند

کوالک درد از چه مرا دوره می کند؟

کهسار مرگ از چه مرا بهمن افگند؟

فریاد از زمانه که اکنون چرا ز پای

آن صخرۀ تناور خاراتن افگند؟

برنای من پزشک من آن غمگسار من

رهتوشّۀ فراق چرا بر من افگند
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دژخیم روزگار بداندیش ددمنش

شمشیر مرگ از چه به شیراوژن افگند

درمانگری که مرگ هراسان شدی ازو

خود از چه روی رخت بدین مدفن افگند

کو آن پزشک درد روان های دردمند؟

تا درد را به دست نوازش تن افگند

کو آن پزشک حاذق و دستان حکمتش

باری به چاه ظلمت ما روزن افگند

بر کام های تشنۀ ما تشنه گان مهر

از جام عشق بادۀ مرد افگن افگند

کو آن دو شاخۀ گل رسخ محمدی

تا طوق سبز فاخته بر گردن افگند

کو باغبان باغ دل درد و داغ ما

تا دست های معجزه بر گلشن افگند

کو آن چراغ برکف تاریک کوچه ها

آن کس که بر چراغک ما روغن افگند

دردا که رفته باز سفر جاودانه تا

رخت سفر به قلعۀ بی روزن افگند

آسوده جوی خلق نیاسوده یک دمی

رس زیر پای خاک به آسودن افگند

آوخ که سوخت جان وتنت روزگارتلخ

چون شاخه های خشک که برگلخن افگند

دردا که نیستی که ببینی چگونه باز

آتش به جان سوخته گان دامن افگند

بر تندباد تیرۀ تاراج روح ما

آماج تند صاعقه بر خرمن افگند
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دادم ز روزگار فسونکارۀ وقیح

ما را چسان به دامن تردامن افگند

دستان سبز شعبده هایش سیاه باد

زین آذرخش رسخ که بر میهن افگند

دهقان فاریابی بیامر تو هنوز

بر کشتزار سوخته گاوآهن افگند

روزو شب اش تداوم امواج فاجعه ست

وین سایۀ سیاه که اهریمن افگند

ترفند راست شعبدۀ مار آستین

تا آتش نهفته به پیراهن افگند

آن آتش جهنده ز نراژدهای کور

آن آتشی که دوزخ بن الدن افگند

یادت به دشت لیلی نیزار فاریاب

آتش به جان سوختۀ نیزن افگند

یاد تو تا به حافظۀ باغ می رود

قمری به شاخ رسو بسی شیون افگند

گویم برای سوک تو آزاد رسو را

تا گیسوان سبز به موییدن افگند

میالد دشت های گل یاس را سزاست

صد شاخ رسخ خاک ترا سوسن افگند

یک دشت پر زالله و لبالب و الدبن

یک باغ پر بنفشۀ پر الدن افگند

یاد تو صبح صادق شب های تارمن

صد آفتاب خاطرۀ روشن افگند

ـ مارچ 20011 هامبورگـ 
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دریای مست زمزمه

به دوست شاعرم عبدالسمیع حامد

شاعر توای که شعر و شعار آوری پدید

از درد و داغ  شور و رشار آوری پدید

بر سبزنای خاک ترا ریشه های ژرف               

تا از زالل چشمه بهار آوری پدید

زرباف چیره دست پرند سخنوری

جادوی کلک عشق نگار آوری  پدید

بی بار و باره گسرتۀ بیکرانه را

از گردباد واژە  سوار آوری پدید

بر سینۀ سپیده دمان آیه آیه نور

از منت  شام تیره و تار آوری پدید

دریای مست زمزمه ها را نهنگ مست

تا موجکوب صاعقه بار آ وری پدید

ای مستی رسود تو می را هوای مست

صد جام ناب دفع خامر آوری پدید

چون رقص قوی مست به دریاچۀ رسود

موج غزل ترنم تار آوری پدید

با "دستامل رسخ گل سیب" دفرتت

باغ عقیم را گل و بار آوری پدید

از روشنان جاری شعر سپید خویش

بر دامن سپیده  رشار آوری پدید
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فریاد رسفراز اناالحق ترین عشق

منصور رسخ بر رس دار آوری پدید

ای پاسدار گوهر بیدار پیر توس

از خشت خشت واژە حصار آوری پدید

در تلخی مشام غریبانه های من

گلبوی درد تلخ دیار آوری پدید

یاد دیار دور من و درد یار من

درد  دیار بر دل یار آوری پدید

تصویرهای آیینه هایت همیشه باد

تا صد بهار آیینه وار آوری پدید

هامبورگـ  31.11.2004
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ترکیب بند ها
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تضمینی بر دیباچۀ مثنوی

سرود نی 

"بشنو این نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند "

رمز و راز عشق را درناله ها

واژە واژە آیت آیت می کند

زان غم گسرتده تا پهنای چرخ

صد زبانش کی کفایت می کند

صد پر پرواز تا اوج حضور

از نهایت تا بدایت می کند

بیکرانی ها کران تنگ او

پویه آنسوی نهایت می کند

نبض جان آفرینش می تپد

رمز هستی را کنایت می کند

روح ساری در رساب آب وگل

در رسای جان رسایت می کند

زین جهان و زان جهان تا بگذرد

رخنه تا پایاب غایت می کند

می گشاید سینۀ سخت زمین

آسامن را اوج رایت می کند

هفت دریا موج درموج تپش

کشتی توفان هدایت می کند

می کشد از جان جان آوازها

جویه های خون عنایت می کند



146 

"عقل دوراندیش" می سازد خجل

بند در پای درایت می کند

ای غریب بی صدا ای بینوا!

نی نوایت را حامیت می کند

تا بلندای بلندت می برد

مستت از جام رضایت می کند

نی نوای جاودان سوز و ساز

داستان غم روایت می کند

 "کز نیستان تا مرا بربیده اند

وز نفیرم مرد و زن نالیده اند"

"سینه خواهم رشحه رشحه از فراق

تا بگویم رشح درد اشتیاق"

"یک زبان خواهم به پهنای فلک" 

دفرت بکشاده چون نیلی رواق

کوچه های درد تا اقصای شوق

خانه های غصه تا پهنای طاق

زاشتیاقش مهرشوقم در زوال

وز فراقش ماه عیشم در محاق

چون نی بشکسته ز آتش های دل

در گلویم ناله می گیرد خناق

غم ببارد زآسامنم تاق و جفت

خون بجوشد در رگانم جفت وتاق

خانۀ بلخم به سوز عشق سوخت

خشک شد نخل امیدم در عراق
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رشح  دردم رشح درد سوخنت 

شعله افشان در گداز و انفالق

ذره ذره جسم و جانم روز وشب

می گدازد در تنور احرتاق

اشک دریابار و اخگرهای دل

آب و آتش کرده با هم اتفاق

زی شام خواهم شدن ای دوستان

ای شام را سینه سوزان ز افرتاق

جای من این وحشت آبادان که نیست

این غرابت این پلشتی این نفاق

باز خواهم سیر نورانور عشق

در میان کهکشانان وفاق

نور وحدت شش جهت یکسان کند

بشکند دیوارهای چار طاق

 "هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش"

"من به هر جمعیتی ناالن شدم

جفت بد حاالن و خوشحاالن شدم"

گه نوردیدم زمین پست را

گه به  بال عقل تا کیهان  شدم

جان درد آلود را گه تن شدم

گه تن بی درد را چون جان شدم

هم عنان موج مست رودبار

همرکاب باد بال افشان شدم

قله ها چون ابر پوشیدم حریر

در زالل چشمه ها باران شدم
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در شگفنت با گلی بشگفته ام

در رسودن بلبل بستان شدم

تیره شب ها را به نور دیده گان

اخرتان اشک رسگردان  شدم

چون گدازان کهکشان شورو شوق

جلوه های آفتابستان شدم

شورو شادی روز های تلخ را

فجر جاری در شب تاران شدم

دست ها پل ساختم بر دشمنان

دوستان  را یار و همدستان شدم

با ستمکش آزمودم کینه را

بر ستمگر رستم دستان شدم

بار مظلومان کشیدم دوش دوش

بوسه بر شمشیر خونریزان شدم

هم صدا با هایهوی چون و چند

رونق دکان آب و نان  شدم

راستای راستان را ره زدم

شاهد بازار کذابان شدم 

رنگ ها آمیختم با  ننگ ها

صلح را با جنگ در میدان شدم

"هرکسی از ظن خود شد یار من  

وز درون من نجست ارسار من"

"رس من از نالۀ  من دور نیست

لیک چشم و گوش را آن نورنیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دید جان دستور نیست"
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رسما نزدیک چون رگ های جان

بازتاب بانگ دورادور نیست

در دل هر ذره پنهان مهر من

آسامن جلوه ام مستور نیست

رسمن پنهان درون چشم تست

گر جهان بین  روانت کور نیست

آب و گل نور مرا تا جلوه گه ست

دخمۀ تاریک مار و مور نیست

موج  تا دریا شود من  می تپم

یکدم آسودن مرا مقدور نیست

زخم های سینۀ مرشوح من

کم ز داغ الله های طور نیست

در خراب آباد تنگ سینه ها

هیچ عاشق را دل معمور نیست

گر نبودی نالۀ فرهاد عشق

قصۀ شیرین ما را شور نیست

رسو باالی که رس زد تا به  من

جز بلندای رس منصور نیست

عرصۀ پرواز سیمرغان عشق

این جهان بستۀ محصور نیست

مرد چون شمشیر روشن بر افق

تا ز خود در نگذرد منظور نیست

غربت آباد جهان را ناله ایم

در نی ما جز دم مهجور نیست

نالۀ نی ز آتش  پنهان ماست 

نی ننالد گر دمی معذور نیست
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"آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر کی این  آتش ندارد نیست باد"

 "نی حدیث هرکه از یاری برید

پرده هایش پرده های ما درید"

"آتش عشق است کان رانی" نواخت

جوشش عشق است کان رامی" تپید

نی به آتش زاد و آتشپاره  شد

نی حدیث آتشین ما شنید

سوز و ساز ما به نی آمیخته

نی  گل فریاد ما را بشکفید

رس نی از نای ما آید برون

رس ما در نی شود بانگ  نوید

نی تنور داغ کوی المکان    

نی پیام بی زبانی را برید

نی به نفخ صور ارسافیل وار

جان جان در مرده جانان بردمید

نی سوار انگیخت تا اقصای جان

بیکران دشت غربت گسرتید

نی مزامیر رسوالن فراق

جلوه گاه مهبط وحی  و وعید

نی به تاب ناله های سوخته

تار وپود حلۀ وحدت تنید

نی شب تاریک آبسنت کند

نی رسد تا قلۀ زرینه شید

آبشار ناله  از نی پست شد

نی به کوی رسکشی ها رسکشید
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نی سپیدار صدا بر چار سو

نی بلند پرچم خون شهید

نی صدای رسخ منصوران عشق

نی صفای نسرتن های سپید

نی به فرهادان عاشق خونبها

تیشۀ فریاد بر کوه حدید

"نی حدیث عشق پر خون می کند

قصه های عشق مجنون می کند"

" در غم ما روزها بیگاه شد

روزها با سوزها همراه شد "

سوز تو در روز ما شد توأمان

تا که جان از خویشنت آگاه شد

در غم ما شب تراویدن گرفت

سوزو ساز ما به سوی ماه شد

سوزهامان روزهامان کور کرد

مهرو مه در خرگه و خرگاه شد

روز ما را مهر غم خندید و رفت

شام ما همدوش اشک وآه شد

روز ما از بی صدایی شام شد

کوه ما از بینوایی کاه شد

از غم ما یوسفستان فلک

چهره پوشید و درون چاه شد

ما رعیت های تنهایی شدیم

غم کله بنهاد و شاهنشاه شد

"خواب آمد ما ومن ها ال شدند

وقت آن بی خواب االلله شد"
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مه پرستان ماه از ره می رسد

شربوان خیزید وقت راه شد

آنکه در کوه تو خلوتگه گزید

بی نیازاز کاخ و مال و جاه شد

هر دلی با یاد تو الفت گزید

همنشین جان مهرآگاه شد

صاف چون آیینه های بیخودی

دوراز زنگ و غش و اکراه شد

در دمیدن صبح پاک صادقان

در شگفنت سبز رستنگاه شد

جاودان را جاودان دیگری

لحظه ها درلحظه ها کوتاه شد

"روزها گر رفت گو رو باک نیست

تو مبان ای آنکه چون تو پاک نیست"

"باده در جوشش گدای جوش ماست

چرخ در گردش اسیر هوش ماست"

ما به ساغرهای هستی نشأ ایم

باده نوشان فلک مدهوش ماست

هایهوی ساقیان بزم غیب

نه فلک از بانگ نوشانوش ماست

جانشین روح االالله ستیم

از امانت بار حق بر دوش ماست

"شیشۀ ناموس عامل در بغل"

 کهکشانان خفته در آغوش ماست

پا به بام بی نهایت می نهیم
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عرش پاک کربیا مفروش ماست

رمزو راز جاودان هست ونیست

مظهر پنهان نیش و نوش ماست

رنگ رنگ نور در منشور حق

جوهر آیینۀ منقوش ماست

اوج های عشق گردون سای را

قله های کوه خارا پوش ماست

سجده گاه قدسیان خاشاک ما

آستان عرش دوشا دوش ماست

صد جهان فریاد شورانگیزعشق

داستان گوی لب خاموش ماست

نکتۀ رسبستۀ راز جهان

چون گهرآویزه های گوش ماست

باغ های سبز از ما گلفشان

خرمنان دانه زرین پوش ماست

پویش باد از روان چست ما

هستی خاک از توان و توش ماست

خاک پست و آسامن بیکران

مست مست از ساغر رسجوش ماست

"باده از ما مست شد نی ما از او

قالب از ما هست شد نی ما از او"

بند بگسل باش و آزاد ای پرس

چند باشی بند سیم و بند زر

چند این اهریمنانت ره زنند

چند راه آز گردی رهسپر
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چند در زنجیر وهن برده گی

چون ستوران مانده ای درخواب وخور

چند این گوساله های  سامری

می فریبندت به جای و جوی وجر

"آب ونان چرخ سیل بی وفاست"

چند بند کوی وکاخ و بام و در

دست وپای زن که آزادی خوش است

ای ترا داغ شهامت بر جگر

بر شکن بت های خود خواهیت را

همچو ابراهیم با سنگین ترب

نیل فرعونی به نور حق شگاف

تا کشی بر طور سینا بال وپر

رستم دستان توای از دست غیب

داستان راستان دادگر

چون علی بگشای دست راد فتح

چون حسین از کربالی خون گذر

همچو نجم الدین کربا بر فراز

پرچم آزاده گی پیرانه رس

دام های کید ابلیسی گسل

پردۀ سالوس شیطانی بدر

کاخ استکبار را از بن فگن

دیو استبداد را بشکن کمر

عاشقی آزاده کی را در خوراست

ای خوش آن عاشق که شد آزاده تر

عشق آز و زور و زر را دشمن است

عشق هر آزاده یی را کرو فر
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"هرکی را جامه ز عشقی چاک شد

او ز حرص و عیب کلی پاک شد"

"شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما "

ای گشن شاخ درخت آرزو

ای گل آزادۀ دنیای ما

ابر باران ریز دریابار مست

موج توفان خیز بر دریای ما

تشنه گی های روان ها را رشاب

ساتگین و ساقی و سقای ما

دست و پایی هست با تو می زنیم

در تپیدن شور دست و پای ما

از تو دنیاهای ما معنی شده

برگزیده واژۀ زیبای ما

آفرینش را مقام رسوری 

هستی ما تاج "کرمنا" ی ما

درد فریاد تو شورانگیز تر

درد تو پیچیده در آوای ما

ای هوای دار را اوج غرور

ای اناالحق را قد و باالی ما

ای ز بادت خاک رقصان شده 

"وی به یادت هی هی و هیهای ما"

عرصه های جاودانی را توای

رقص شورانگیز پرغوغای ما
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ساز تو تا در ترنگ ما خوش است

"تر للی لی تر لال ال ال" ی ما

بال در بالی جهان اندر جهان

عرصۀ پرواز بی پهنای ما

"مرحبا ای آفتاب الیزال "

روشنان چشم خونپاالی ما

شاد باش ای از تو شادان تر شده

پای تا رس جان درد افزای ما

"ای دوای نخوت و ناموس ما

ای تو افالتون و جالینوس ما"                   

"جسم خاک از عشق بر افالک شد

کوه در رقص آمد و چاالک شد"

عشق مد و جذر دریاهای مست

عشق توفان های وحشتناک شد

کهکشان در کهکشان استاره ریز

جلوه های آسامن پاک شد

اوج پرواز نهایت هاست عشق

عشق تاج تارک افالک شد

از رس گلدسته ها فریاد عشق 

آسامن در آسامن پژواک شد

الله خون آلود می روید ز عشق

ازغوان از عشق آتشناک شد

خون جوشان بر رخ هر گل شگفت

آب سوزان در رگ هر تاک شد
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رنگ ها بسرتد از نیرنگ ها

صیقل آیینۀ ادراک شد

تاروپود از خون گرفت و شوق دوخت

بر تن عریان ما پوشاک شد

هر کی او عاشق نشد آدم نگشت

هر کی او کاوه نشد ضحاک شد

عشق تا خود راند رخش المکان

قدسیان را جای بر فرتاک شد

ققنسان عشق باالتر پرند

مرغ عقل خام بر خاشاک شد

ما نیستانیم وعشق آن آتش است

"هرکی این آتش ندارد" خاک شد

عشق زد بر جنگل جانم رشر

در گرفت و شعلۀ بی باک شد

عشق تا گفتم زبانم الل ماند

عشق تا خواندم دمل صد چاک شد

"با لب دمساز خود گر جفتمی

همچو نی من گفتنی ها گفتمی"

ـ عقرب 1368 کابلـ 
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از قتلگاه کینۀ قابل

ای پیک خون نشسته زخونین زمان بگو

زان فتنۀ نشسته به بام جهان بگو

از زاد راه اشک که داری به پشتبار

خون توشه یی که زخم زند بر روان بگو 

زان حفرۀ سیاه در آن برزخ کبود

از مجمع الجزایر آتشفشان بگو 

زان الله های اشک خراسان دربدر

از قلب خونچکان خراسانیان بگو

دیروز اگر ز فتنۀ تاتار گفته ای 

امروز از سپاه فرنگی نشان بگو

زین قحط سال آمده از قرن های تلخ

زان دوزخ نشسته درین خاکدان بگو

ای سوک سینه سوز سیاووش دردلت

از رستم زمانه و از هفتخوان بگو

زان خونزمین الله وش الله پیراهن

زان الله های دل سیۀ شادیان بگو

از شابهار گمشدۀ شاه غزنوی

از نام بی نشانۀ دشت لکان بگو

بودا به شهرغلغله دارد سکوت خون

از شهربند نوحه گر بامیان بگو

رسچشمه را به چشمۀ خون درنشانده اند

وز کوچه های سوختۀ کلکان بگو

چون موج های رسکش نیالب ناله کن

از دره های هندوکوه خون چکان بگو
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از کشنت و دریدن و آتش زدن بخوان

از کوچ و بار مــردم بی خـامنان بگو   

از قتلگاه کینۀ قابیل قصه کن 

سنگی که زد به سینۀ هابیل قصه کن

از سینۀ شگافتۀ کفرتان صلح

از بال خون چکان ابابیل قصه کن

ز اصحاب فیل ابرهۀ انگلیس وش

زان رسشکسته گان پی پیل قصه کن

از نرخر دسایس دجال ددمنش

وز سحر پیرزال عزازیل قصه کن

آیینۀ قبایح جهال را نگر

وز قلۀ جنون قبایل قصه کن

از غرقه گان موج خروشان ایلغار

از خامنان خراب رۀ سیل قصه کن

زین شش جهت که جمله ظالم ست و زور و زر

زین چارسوی دیو شامیل قصه کن

زان خواب مرده گان قرون در سکوت شوم

وز نینوای صبح رسافیل قصه کن

از قامت بلند منار ستم بنال

از مرده شمع های قنادیل قصه کن

از تند باد مرگ که توفان کشد به دوش

وز بیم موج و ساحل هایل قصه کن

شامی که آفتاب مصیبت به خون گرفت

صیحی که کرد فاجعه تأویل  قصه کن
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مجمل مگوی جمله که درد  نگفتنی است

 زین درد بیکران به تفاصیل قصه کن

زان نوحه خوان خروس خراسان زمینی ام

وز کابل شــــــکســـته پرم داســـــــتان بگو

ایران من گرفته انیران فغان فغان

اهریمنی است فتنۀ دوران فغان فغان

ارجاسب باز آمده با تیغ انتقام

دین بهی شده ست گریزان فغان فغان

بومسلام ز دخمۀ تاریک خود برآی

تازی ببین رسیده به تازان فغان فغان

اسالم شمر می شکند با هزار مکر

آن حرمت حریم مسلامن فغان فغان

کشتاروکوچ و سوخنت و برده ساخنت

درانتظار تست خراسان فغان فغان

رسب مذاب جمجمۀ جنگ و غارت است

این کورۀ همیشه گدازان فغان فغان

پایان شاهنامۀ خونین ما شده است

چاه شغاد و رستم دستان فغان فغان

دری مگو که باز درندت زبان و کام

درنده گان وحشی دوران فغان فغان

با ننگ و نام و طایفه و تیره و نژاد

بر می کشند ریشۀ انسان فغان فغان

در جلوه های آیینه مغشوش گشته است

آن چهرۀ مشعشع تابان فغان فغان
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فرهنگ من دوباره تۀ خاک می شود

در خاکتود سوخته بنیان فغان فغان

خشکید و سوخت خرمن پربار ملتم

از تیربار صاعقه باران فغان فغان 

از نوبهــــار نیست نشان شگوفه یی

از مرگ باغ وسایۀ فصل خزان بگو

یاد آر از بلندی کله منار ها

از ارتفاع نعش شهیدان هزارها

وز مادران سوک به دروازه های مرگ

وز مردمی گریسته در پای دارها

نسلی که می فرسد به زندان بردگی

نسلی که می کشید ستم از تبارها

نسلی که باخت گوهرآزاده گی به مفت

نسلی که شد شهید سیاستمدار ها

در بسرت رشارت تاریخ رفته است

این موج های خون به کف رودبارها

پامیر پست شد که نشیند به خاک وخون

آمو فواره زد ز رسشک رشار ها

رسها زدند رست اگر رسو قامتی

آتشفشان شدند دل کوهسار ها

صحرای پرشقایق خون شهید تست

این کربالی رسخ شهادت شعار ها

با کاروان غارت لشکرکشان گذشت

برجادۀ بریشم ما ایلغار ها
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ما نسل های یاوۀ تاراج مانده ایم

بردند آنچه بود همه تاجدار ها

تا می رسند صف به صف این صوفیان سوک

با هایهوی گریه چو ابر بهار ها

از رسنوشت تلخ تو ای پاک باخته 

در خاک وخون تپید دل بی قرار ها

ما را هــوای مرثــــــیه تاراج می کند

زان خنجر نشسته به ژرفای جان بگو!

یاسای رسخ حرضت چنگیز نیست؟هست

دست سیاه فتنۀ انگریز نیست؟ هست

ارواح کوروکودن  تاریخ برده گان

کابوس رسشکستۀ شبخیز نیست؟ هست

اسالم "بولهب" زلحد رس بدر زده

با دین پاک  باز گالویز نیست؟ هست

کشتار عام نسل رسوالن نبود؟ بود

این کربال یزید برانگیز نیست؟ هست

این کورچشم محتسب آدمی شکار

"حجاج بن یوسف" خونریز نیست؟ هست

یک اهرمن امیر بر مومنین شده ست 

"ابن زیاد" خرسو پرویز نیست؟ هست

قرآن به نوک نیزه درآمد نفاق را

بر فتنه ها رشارۀ او تیز نیست؟ هست

کفری که نام خویش مسلامن نهاده است

این خود دروغ مصلحت آمیز نیست؟ هست
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جشن کتاب سوخنت و علم رسزدن

رسم و رۀ ساللۀ چنگیز نیست؟ هست

رطل گران شهوت میهن فروش شان

از خون خلق بیگنه لربیز نیست؟ هست

نای سپیده در شب شبخونیان درند

جغد سکوت بانگ شباویز نیست؟ هست

بر چارسوق زنده گی مرگبار تو

دار و درفش و چکمه و مهمیز نیست؟ هست

تاریخ ســفله دفـرت درد و دریغ تست 

زین سوکسار باطل بیهوده خوان بگو

بر پای زن سالسل زنجیر می کنند

بر گردن فراشته شمشیر می کنند

چون مرده گان به گورسپارند دخرتان

فردای شان حواله به تقدیر می کنند

شالق می زنند و به دشنام می کشند

بازیچۀ اهانت و تشهیر می کنند

حافظ کجاستی که ببینی دوباره باز

بیدادیان به فتنه چه تدبیر می کنند

میخانه های وحدت شهری بسوختند

"پنهان خورید باده که تعذیر می کنند"

نو دولتان ساحل سند از درنده گی

با این وطن چه حیله و تزویر می کنند

از مرزهای "تورخم" و "بولدک" و"قالت"

این ریش و پشم بین چه رسازیر می کنند  
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یک شهر را به دست وحوشی سپرده اند

یک ملک را شکار چو نخچیر می کنند

یک مشت شیخ و شحنه و جالد و محتسب

"عیب جوان و رسزنش پیر می کنند"

این ریش وپشم چیست که اسالم را بدان

بدنام و بی درایت و تحقیر می کنند

با رسوران کفر نهان جام می زنند

خلقی به نام رشع چه تکفیر می کنند

بر نطع بی صدایی کشتار چنگ و نی

نقش کدام فاجعه تصویر می کنند

زین درد بیـکران قفس در قفس اســیر

شهری که مهر مرگ نهد بر زبان بگو

داری به چارسوق زمان هر زمان زنند

داری که در میانۀ هر شارسان زنند

داری که بر سپیده سپیدار قامت است

داری به رسخی شفق آسامن زنند

از "جلجتا"ی رسخ جنایت کشیده رس

این تارم صلیب که تا کهکشان زنند

دریاچه های جاری خون شهید را

خورشید شعله ور به دل خاوران زنند

داری که باز بر رس بازار عارفان

منصور وار باز رس عاشقان زنند

این پاره پاره پرچم تاریخ سفله را

بر برج خون گرفتۀ این خاکدان زنند
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درنیمروز و کابل وهرات و قندهار

هرجا رسفراشته را شمع سان زنند

این دست وپای کیست که برند بیدریغ؟

این گردنان کیست که سیافیان زنند؟

داغی که  چون گلوله دمد بر جبین زن

گلخون باغ کیست که بر گیسوان زنند؟

ساطور تندباد به گلباغ ها برند

شمشیر آذرخش به رسو جوان زنند

صد کاروان حله به تاراج برده اند

خود رهربان قرن رۀ کاروان زنند

تا برده پرورند و جهنم به پا کنند

آتش به جان مردم بی خامنان زنند

با درد و داغ باز برین خاک و خون نویس

از وحشت زمــــانه به درد و فغـــــان بگو!

این خاک خون گرفته که بسیار شد شهید

در خون نشست و با دل خونبار شد شهید

بادش وزید مرگ و بهارش رشاره کاشت

صد بار زنده گشت و دوصد بار شد شهید

رسهای رسوران دلیرش به باد رفت

منصور وار بر  رس هردار شد شهید

هردم شهید بود که از جور روزگار

هردم به یک طریق به ناچار شد شهید

گه از ظالم تیره وش جابران رشع

گه از هجوم کینۀ کفار شد شهید
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گه از جفای آتش تبعیض فتنه گر

گه از سیه حکومت مردار شد شهید

چنگیز خشم کرد تبه هست وبود او

زانگریز رش وفتنۀ اغیار شد شهید

صدها هزار دشت گل الله خون گرفت

باغ هزار دامن کهسار شد شهید

رسچشمه های زمزمۀ جویبار مرد

قد قامت بلند سپیدار شد شهید

کوهپایه های پیکر بودا به خاک خفت

سنگ وسفال و صخره و دیوار شد شهید

با سنگ رس شکست و به تریاک کشته شد

با سکه های دالر و کلدار شد شهید

بیگانه پروری است که خود می کشد چنین

بنگر چسان به کوچه و بازار شد شهید

زین آب وخاک فاجعه وجنحه و جنون

از دامـــگاه مرگ جـــنایت نشان بگو!

تا هست وبود ماست به دست نظام مرگ

ماییم و این سیاهی قیرینه فام مرگ

گویی که رسنوشت من و تو رقم زده ست

این دست های رسخ تطاول به نام مرگ

کس دیده شوربخت تر از ما درین جهان

محکوم ظلم و زور به هر صبح و شام مرگ

هر روز انتحاری و هر روز انفجار

هر روز خشم شعله ور انتقام مرگ
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کس را به جان خسته دگر نیست ایمنی

وامانده در کریوۀ وحشت به دام مرگ

جای صفا و مهر نشسته امیر خون

فرمان دهد به جنگ جهالت امام مرگ

بازیچۀ کشاکش دستان زور و زر

دینی که زنده گیست نه دارالسالم مرگ

"مومن اگر برادر مومن بود" بیا

مشنو دگر برادر و خواهر پیام مرگ

ام الکتاب نور حیات است و آشتی

نه آیه های وحشت ام الکالم مرگ

اندیشه کن کشای دو چشم جهان نگر

دنیا به کام تست دگر نه به کام مرگ

دام فریب اهریمنان را به هم بزن

تا پرچم حیات فرازی به بام مرگ

حامسۀ مقاومت راستین تو

دیو ستم به بند کشد در کنام مرگ

دیگر مگو شغاد برادر که خون فشاند

از رســــتم نجات مرا داســــتان بگو!

باشد زمانه باز به رنگ دگر شود

رنگی که بازتاب ترا جلوه گر شود

با رهرو سپیده دمان بر دمد شفق

از خاوران طلیعۀ خورشید بر شود

افراسیاب فتنه دگر جادویی مکن

شمشیر انتقام تهمنت بدر شود
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باخون خود نوشت به دیوارها اسیر

کآزاده گی تولد بار دگر شود

خاموش نیست آتش جاوید نوبهار

این الله خون ماست که خونین جگر شود

دیگر بس است ملعبۀ ننگ و نام ها

دوران پرشکیب اسارت برس شود

بیگانه گی است پیشۀ بیگانه پروران

ناآشنا ز خویشنت خود خرب شود

این گوسفند نیست که بع بع کند ز ترس

شیرست شیر رشزه که بیدارتر شود

می داند آنکه ریشۀ خورشید اصل اوست

بام جهان به تارک تاریخ بر شود

چون هندوکوه است قاف قیام نجابت اش

شمشاد قامتی است که پیروزگر شود

ای زادۀ اصیل خراسان با شکوه

رشق کهن به عظمت تو مفتخر شود

برخیز و از مجاری پیکار کن گذر

بر خاوران بتاب که شامت سحر شود

آزاده ای که می گسلی بنـــد بنده گی

آن برده نیستی تو دگر آی هان بگو!

از خاور امید برآ آفتاب وار

ای شعلۀ شتافته تا شامگاه تار

رسنیزۀ شهاب توای از کران شب

بر لشکر سیاهی شیطان نا بکار
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برخیز! با قضا وقدر پنجه در فگن

گام رها به راه رهایی برون برار

تو تیر آرشی که ز الربز می رسی

تا دامن سپیدۀ خورشید شب شکار

گردآفرید خشم زن روزگار نو

بشکن غرور مام ستیزان روزگار

این جغد بر نشسته به ویرانه را بران

رسکن هزار نغمه ز باغ هزار هزار

با پنجه های پر هرنت ارغنون بزن

باغ بهار زمزمه را ارغوان بکار

گردن منه به تیغ ستم هندوکوه پیر

ای قامت فراخته ای اوج کوهسار

پشت تو کوه خاره شود گر به پا شوی

دست تو جام زهر دهد بر زمانه خوار

نوروز را بدوز به تن جامه های نو

افروز باز آتش جاوید نو بهار

ای رسبدار رسبکش از داربست خون

اوج درفش فتح بکن چوبه های دار

گلگون کفن به عرصۀ تاریخ ره بپوی

دشمن شکن به رزمگۀ داد پا فشار

 برخیز با حامسه شکن بند های قرن

حــــامسۀ عقاب بـــلند آشــیان بگو !
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آرزو

به بازار صابر  و محمد کاظم کاظمی

نایی به شور زن که نیستانم آرزو ست

شوری که شعله برکشد از جانم آرزوست

شوری پر از رشارۀ آغوش دوستی

باغی پر از شگوفۀ دستانم آرزوست

از خاوران بتاب خراسان زمین من

کان آفتاب صبح درخشانم آرزوست

از باغ های سبز بخارا گلی بیار

آن بوی جوی و سیر گلستانم آرزوست

شام هرات و صبح نشابور دلکش اند

رسوی ز کاشمر به سجستانم آرزوست

دیوان رودکی است سمرقند قند ریز

"بکشای لب که قند فراوانم آرزوست"

چون شعرهای نغز خجندی خجند را

شعری بخوان که حافظ خوشخوانم آرزوست

صد گله رخش چابک و شبدیز خوشخرام

از دشت های پرگل ختالنم آرزوست

یک النۀ عقاب به پامیر رسبلند

کاخی فراز رود زرافشانم آرزوست

از لعل ناب شعر، چکاد چکامه ها

یک کوه لعل ناب بدخشانم آرزوست
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پامیر رسبلند ز رسدابه ها بر آ

ای رسو قد کشیدۀ دامان آسیا

از شانه های سبز تو خورشید می دمد

بر دامن سپید خراسان با صفا

تاریخ را فراز برازند ه گی ز تست

تاجیک رسبلند تر از تاج قله ها

نقش تو بر صیحفۀ گیتی شکوهمند

وصف تو بر جریدۀ ایام بس رسا

پامیر در چکاد ترا پرفشان شده 

آمو به موج مست ترا داستان رسا

تاریخ تا ز فر تو آموخت فرهی

از مهر و داد سایه برانداخت هرکجا

میراث باستانی فرهنگ فرخت

آیینۀ فروغ خرد را جهان منا

چنگی تو از نوای دل انگیز رودکی

بر می کشی ز نای دل باربد نوا

برخوان رسود شعر شهامت چو پیرتوس

فریاد بی صدایی ما را به صد صدا

دوران تلخ بی رسوسامانی ات گذشت

سامانه ساز باز که سامانم آرزوست

دامن فشان که دامن سبز تو دلکشاست

باغ پرند جلوه و جام جهان مناست

هر سو که رو کنی همه سو در درخششی

چون مهر تابناک که آیینه گون قباست
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با کاروان حله بیا همسفر شویم

از بلخ تا به قونیه بانگ درای ماست

بیگانه نیست زمزمه هایت به گوش هند

آنجا هزار بیدل بیدار در نواست

"این قند پارسی که به بنگاله می رود"

شیرین ترین حکایت پیوند قلب هاست

کشمیر از تغنی کلک تو خود "غنی" است

در گنجه گنج های نظامی چه پر بهاست

الربز کوه قله به قله است هر کنار

یک قله در ری است و یکی قله در نساست

یک قله بلخ را به دماوند می کشد

یک قله از خجند به اروند جا بجاست

سیمرغ سبز مهر تو زی قله ها پرد

با بال های اوج که پرواز را سزاست

اسطوره وار باز بر افسانه ها ببار

یک آسامن طراوت بارانم آرزوست

سازی بزن به نغمۀ تاریخ باستان 

سازی برای خاطر آن یار مهربان

"شاید که باز هم کسی از بلخ و بامیان"

با کاروان حله بیاید به سیستان

"وقت وصال یار دبستانی آمده است

بوی عجیب می رسد از جوی مولیان

سیمرغ سالخورده کشوده ست بال و پر

بر گرد او به هر رس شاخی پرنده گان 
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ما شاخه های توأم سیبیم و دور نیست

بار دگر شگوفه بیاریم توأمان "

با هم رها کنیم به آمو و هیرمند

صد کشتی رها شده در باد بادبان

بر نقشه های کهنه خط تازه می کشیم

از کوچه های قونیه تا دشت خاوران

لفظ دری و پارسی و تاجیکی یکی است

در دفرت زمانه ز هر یار همزبان 

یاران دلنواز به هر جا یکی شوند

از مرز توس تا به دیار قبادیان

دستان مهر پل شده با هم به هر زمان

پیوند جاودانۀ دورانم آرزوست

با هم یکی شویم که ما را خدا یکی است

این آسامن آبی و آب و هوا یکی است

زیباست هر زمان که براید ز خاوران 

خورشید مهر را همه جا روشنا یکی است

شهنامه های همدلی ما حکایتی است

با هر زبان که گفته شود ماجرا یکی است

یک جنگل سترب سپیدار رس فراز

با صد هزار شاخ ولی ریشه ها یکی است

همرنگ و بوست الله به بلخ و خجند و ری

نوروز را بهار طرب هر کجا یکی است

آن باد نوبهار که خوارزم و سغد راست

با باد نیمروز و نسیم صبا یکی است
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آرکسرت رسود به هم وارسیدنیم

گلبانگ همرسایی ما را نوا یکی است

ما مجمع الجزایر دریای وحدتیم

هر سو که موج جوش زند آبنا یکی است

دوران تلخ و تار جدایی گذشت و رفت

با هم یکی شویم که مهر و وفا یکی است

گیتی دگر شده ست من وتو دگر شویم

تنها مامن مرا که دگرسانم آرزوست

ـ دوازدهم دسمبر2011 هامبورگـ 

 

 




