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پیشگفتار

بعد از حمـد و سپاس بی حد و حصر به حضورحضرت بی همتا  و  
درود  بی پایان  به روح پر فتوح سرور کائنات محمد مصطفی ) ص ( 

رسول خدا.
و  شعر  جهان  کسوتان  پیش  و  نظران  معنی  سخن،  ارباب  همه  از 
فن  درین  مرا  های  مایگی  بی  دارم،  تمنا  و  خواهم  می  پوزش  ادب، 
شریف و نارسایی های مرا  در   پیمودن این راه دشوار به دیده اغماض 

نگریسته، از کرم و بزرگواری خود کار گرفته، بر من خورده نگیرند.
آن چه درین وقایه  به عنوان » اشک های چکیده «رقم یافته، و 
خدمت دوستداران جهان ادب فارسی دری تقدیم می گردد، می دانم  
که قوانین دستوری معینه نظر به عدم دسترسی کامل درین راستا 
مراعات نگردیده است، ولی هر آن چه در قالب این سروده ها گفته 
شده، بیشتر قریحه یی بوده و چکیده هایی است از شور و احساس 
این دبستان، که  نوای  نو آموز بی  باطنی یک  اندیشه های  درونی و 
مسلمأ از خطاهای لفظی و معنوی خالی و مطابق به قواعد و ضوابط 

صنایع شعری نخواهد بود.
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در فرجام وظیفهء خود  میدانم از خانم نازنین ناهید کبیر  که در 
تایپ کامپیوتری ابتدایی این مجموعه مرا یاری نمودند، اظهار سپاس 
نمایم و از بانوی ورزیده و دانشمند، خانم ژیال سمیعی که این وقایه 
آماده  و  کامپیوتری   تایپ  در  را  زیادی  بار زحمات  دگر  و  تنظیم  را 
ساختن آن برای نشر متحمل شده است و همچنان بانو منیژه نادری 
مسؤول بنیاد "شاهمامه" که در برگ آرایی و چاپ این اثر مرا یاری 
رسانیده اند، کمال امتنان به عرض برسانم و  به امید قبول اعتذار از 

جانب متفکرین  و اندیشمندان عالوه می کنم که:
خامه ار نقش کند سوز دلم بر کاغذ
الفی بیش از اینم به جگر نیست مرا

خالد صدیق چرخی
آرنج کاونتی – کالیفرنیا

ایاالت متحده امریکا
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این بار امانت اه
به استقبال از غزل داکتر اقبال الهوری سروده شده 
است. این غزل را احمد ولی جان خوانده است.

 افالک دگرگون شد، از دیدٔه تر، ما  را
 انجم به فغان آمد، از جوش نظر، ما را
 مستی به مذاق ما،  شالودٔه هستی بود
 گر نیست چنین دنیا، دنیای دگر ما را
 آب و ِگل نا چیزم،  برتـر ز سمَا افتاد

 این بار امانت ها، بشکسته کمر ما را
آید عیار  نیک  تا  باید،  نظری   صاحب 
را ما  نظر  انـداز  مردم،  نگـٔه   سطـح 
 چون ذره شکست ما، درهمشکن گیتیست
 پـرهیز  ز  آه  دل،  هـنگام  سحر  ما را
 خاکستر ما پنهان،  آتش بـه بـغل دارد
 منگر به حقارت ها، خوابیده شرر ما را
 گر حلقه بشد قامت، در راه اطاعت ها
 فرمان ازل، سر ها خم کرده بدر ما را
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اللهء   آزاد
به مناسبت دفتر اشعار شاعر و دانشمند معروف وطن، 
مرحوم قاری محمد ابراهیم خان صفا، به نام الله ء آزاد 
سروده شد.

 رسید هدیه یی از دوست دی، ز روی صفا

 شقایقی  ِز  گلستان   رنـگ  و بـوی صفا

 حدیقه یی  ِز  دبستان  شعر  نغز  و ادب

 ودیعـه یی  غـزل نـاب  و  تـابـلوی  صفا

 خزینه یی کـه بسی،  زیر خاک بود نهان

 بشد  عیان،  ِز  ید  »یوسف«  نکوی صفا

 دوباره الله  به صحرا و گل  به باغ  دمید

 ادب  دوباره  غنی شد،  ِز  گفتگوی صفا

 دلم گرفت ازین  قیل و قال و گفت و شنود

 کجا روم  که  بیابم،  رهی به سوی  صفا

 طـراوِت دگری  یـافت،  کشتزار خیال

 کویر فکر گرفت، جرعه یی ز جوی صفا

 ز چشمه سار محبت، ِز کهسار  حقیقت

 بلند بود  نـدا هـا، و هـای و هـوی صفا

 به مثل  اللٔه  آزاد، جلوه  کرد و شگفـت

 ز هر نیاز  زمان، بی نیاز، خوی  صفا

 هزار  راز  نهان  در  میان  لفظ و سخن

 نوای  تر  چو  هزاران،  در  گلوی صفا
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 به رغم  تیره نگاهان دهر، شعر سرود

 گـروه زنده دالن بود، جستجوی صفا

 کمـال فیـض گرفتی،  ز طبع فیاضش

 کسی اگر گذری داشت گه، به کوی صفا

 حدیث عشق هویداست، در کالم صفا

 نمـاد حسن بود، در بگو مگوی صفا

 ِز  ُتند  باد  حوادث،  نگشت  قامت  خم

 نـبرد  سیل  مظالـم،   آبــروی صفا 

 جهان او سخن از درد  بود و رستاخیز

 به خاک تیره فرو رفت،  آرزوی صفا
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بهار آرزو
الس آنجلس ۲3 مارچ سال ۲۰۰1

بهار مـژده میدهـد،  ز همنوایی زمـان

ز همسری روز و شب، ز همدلی دوستان

ز تـازگی سبزه زار، ز خرمی بوستان

چمن زمردین شده، بهشت گشته گلستان

ز دور میرسد بگوش، خندٔه کبک و مرغکان

یـکـی دلی دهد  باین، دگر دلی برد ز آن

بهار باشد آیتی، ز هستی و نظام ها

بهار با خود آورد، بشارت و پیامها

نوای زندگی رسد،  ز شامها و بامهـا

سرود عشق سرکند، چه آدم و چه دامها

خمار د َی برد ز سر، بکوزه ها و جامهـا

علی السویه رو کند، به خاص ها و عام ها

یکی ترانه سر کند، ز آزمـون بندگی

ز راز فطرت بشر، ز نیستی و زندگی

ز درس جد و جهد ها، ز سرعت و دوندگی

ز غیرت و شهامت و، ز قدرت و زنـدگی

نشاط و فرحت آورد، ز جا برد گزندگی

سخـن ز مهر گویدا، نه شیؤه درندگی
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بهار آمد  و ولی،  بـهـار آرزو نشـد

آبیکه رفته بود دوش، بار دگر بجو نشد

دو همسفر،  دو هموطن،  بهم بگفتگو نشد

کسی به کس، چو آئینه اال که، روبرو نشد

هزار ابر شد مگر، چو سیل،  تند خو نشد

زمین چرک را همی، دگر به شستشو نشد

بهـار بـا فضلیتـت، به سرزمین مـا میا

برو به بوم دیگری، که با تو هست آشنا

نه یک بنفشه سر زند بطرف جویبار ما

نـه الله یی به دشت ما،  نه یار در دیار ما

نه همدمی بشهر ما، نه دوست در کنار ما

نه محرمی که واکند،  یکی گره ز کار ما

 بچشم کور سنبل و نسیم و بی دماغها

 بـه آشیـانٔه هـزار،  نموده النـه زاغها

 گلـی نرویدا دگـر، بـگلشن و بـه باغها

 اثر ز الله کی بود، بدشت ها و راغها

 همه فسرده خاطر و همه بسینه داغها

همـه ز خون دل، بکف پیاله و ایاغها
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شعار زن
من زنم اول زنم آخر زنم آری زنم 

من که در خلقت نیم کمتر زمردان جهان 

دوستان ای دوستان 

از چه رو خجلت کشم در کار خود از این وآن 

یا به قول دشمنان 

من نهال مثمر پر حاصل این گلشنم 

من زنم اول زنم آخر زنم آری زنم

نیستم پیغمبری، لیکن به دامان خودم 

وندر دبستان خودم 

پروریدم در بغل ، پیغمبران این جهان 

اول و آخر زمان 

نیمه یی از پیکر نسل رجال میهنم 

من زنم اول زنم آخر زنم آری زنم

 

مادرم یا دخترم یا خواهرم یا همسرم 

مهترم یا کهترم 
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با خبر ای راد مردان دو عالم بی گمان 

عاقالن و عارفان 

من نهال مثمر پر حاصل این گلشنم 

من زنم اول زنم آخر زنم آری زنم 

هستیت در هستی من بود پیدا ورنه هیچ 

اینقدر در خود مپیچ 

از تو نی نامی به عالم بود نی دیگر نشان 

دلبرم اخر بدان 

من نهال مثمر  پر حاصل این گلشنم 

من زنم  اول زنم آخر زنم آری زنم 

من چرا پرده نشین باشم ز جبر روزگار

یا ز دست نا بکار

تو بپروازی بسوی کهکشان و آسمان 

من نهال مثمر پر حاصل این گلشنم 

من زنم اول زنم آخر زنم آری زنم 
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ای زاهد
 ای زاهد، از برای خدا بس کن از ریا

 بـگـذار،  مـا  و  بـنـدگـی ذات کبریا

 مـا نقد جان دهیم،  برای وصال دوست

 تو قصر عرش خواهی، و ما فرش بوریا

 ما خون رز بجام، و تو خون انام به ُخم

 مـا گـوشٔه قنـاعـت، و تو حرص دنیا

 شایستگی بندگی، عجز و نیاز ها است

 از آسمان کبـر،  دمـی  بـر زمیـن بیا



اکش اه ی چکيده

19

مرا چه کار؟
مرا چه کار، بپرسم کـه آمدم  ز کجا ؟

چه حاجت است، بدانم که می روم به کجا؟

چگونه دست توان یافت،  در حقیقت راز

کسی که دست قضا، می کشاندش همه جا

به من که حلقه به در کوفتن، اجازت نیست

درون خانه چه دانم، ز بزم دوست کجا؟

نه از فرشته شنیدم، نه از کسی دیگر

که هستیت ز کجا آمد و عدم ز کجا؟

بـه آنکه بهرٔه کـم داد،  از علوم و هنر

ز پشت پرده چه داند، ز ِسر غیب کجا؟

غالم همت آن زنده دل که در دل شب

ببـرد راه به منزل،  ولی نگفت کجا؟

دال بیـا که از این چون و چند کنیم حذر

تـالش بنـده کـجا،  ذات کبریـا کـجا؟
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از بسکه یاوه گفت مبارک امام ما
صعب است مرغ بخت شود، صید دام ما

بیهـوده  بـود  ایـن  همه سعی،  تمام ما

از دست تلخ کامی هجران و درد یار

دیـگـر حـالوتـی نـبـود، در کالم ما

طـرز الـعمل مـمثـل هستی، آدم است

)درج است در صحیفٔه تاریخ نام ما(

هیـچ چیـز پـایـدار نمانـد درین جهان

جز نیک و زشت زندگی بی دوام ما

کس نیست گوش هوش گشاید بحرف حق

از بس کـه یـاوه گفـت،  مبـارک امام ما

عمری است بی خبر ز در یار مانده ایم

دیـگـر کبـوتری نپرد،  سوی بام ما

آزادگی ز روز ازل، ارمغان بود

تا کی بدست غیر بباید، لجـام مـا

امروز گر چو شهد بود، روزگار ما

روز دگر،  ز زهر بیارنـد، جـام ما



اکش اه ی چکيده

21

مخمس بر غزل استاد سخن
مرحوم جناب ملک الشعرا قاری عبداهلل خان 

فرقتت گشته بار محنت ما 

 رخت بسته نشاط و عشرت ما

  بگذر از خطا و غفلت ما   

قدمی رنجه کن به صحبت ما 

خالی از بهر توست خلوت ما

بزم ما موجی از صفا دارد 

شور عشقی به سینه جا دارد 

ریشه از عالم بقا دارد 

پرتو از گرمی وفا دارد 

شمع ما روشنی فطرت ما 

تا شدم پای بند دام وثاق 

نیست دیگر مجال کین وشقاق

پیشهء ما بود وداد و وفاق

گشته خالی زخار خار نفاق

دل ما گل زمین الفت ما
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کشش عشق ای عزیز دلم 

می کشاند ترا قدم به قدم 

همچو آبی که دور مانده ز یم 

دوستان گر نمی رسید بهم 

یاد تان می رسد به خلوت ما

کار خوبان بود جفا کاری

نه وفا و نه رسم دلداری

در گرفتم ز درد بی یاری

مردم از داغ گلرخان قاری

الله روید زخاک تربت ما
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زاهدا !  این تو و آن ...
منکه شاعر نیم،  از شعر خبر نیست مرا

از عروض و روّی و قافیه، بر نـیست مرا

خامه ار سوز دلم، نقش کند بر کاغذ

الـفی بـیش از ینم، بجگر نیست مرا

من ز اربـاب هنر،  این سخن آموخته ام

که جز از لطف سخن، فن دگر نیست مرا

چشم امید، ز ابـنای جـهان دوخته ام

هوس شهرت و اندیشٔه زر نیست مرا

زاهدا !  این تو و آن دام  ریا  و تـزویـر

من و معشوقه و می، کار دگر نیست مرا
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ارمغان عشق
 زبسکه سوخت دلم بی تو در گمان امشب

 شـرر زبـانه کشیده ز جسم  و جان امشب

 بوصل اگر نرسیدم ز فصل شکوه یی نیست

 ازیـن دو اصل قیاس تـو شد عیان امشب

 گـل عـرض نپذیـرم ز جوهرم پیدا است

 چو بخت عشق بود بر سر ارمغان امشب

 بـه نیسـتی بـفروشـم متاع هستی ها

 نه سود دانم و آخر نه من زیان امشب

 به یـاد  داغ دل اللـه  های   صحرایـی

امشب فغان  کند  بجوشد،  بخون   نفس 

 تـرا  قسـم  بـدل  پـاره  پـارٔه   عاشق
 که رو مپوش خدا را، مشو نهان امشب

شـام سـتارٔه  تـا  بیفروز  چهره  و   بیا 
امشب آسمان  ز  ریزد  و  بپاشد   زهم 
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وصل آن گلعذ ار
هامبورگ 199۶/۸/1۲

میـرسدت یار  که  ای دل   مژده 

 شاهد  انـدر کنـار میـرسـدت

 شور وعشق و جنون و مستی ها

 یا  که  فصل  بهار  میـرسـدت

تمکین رٔه  کز  شاد   خاطرت 
بـا وقـار میـرسدت  آن شــٔه 

 بلبـالن  تهنیت به هم  گـوینـد

میرسدت هزار  گلشن،  به   که 

الحان و  نغمه  و  آهنگ  و   ساز 

میرسدت تار  جوش  نی،   نـای 

 در دبستــان شـعر و علم و ادب

میرسدت شاهکـار   مصــرع 

گردیـد طی  فراق   روزگار 

 وصـل آن گلعــذار میرسـدت
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چشم بصیرت باز کن
مکهءمعظمه

دیـدٔه حیران،  بـا چشـم غزاالن آشناست

این سر سودائی، با زلف پریشان آشناست

شمع سان در انجمن خود سوختن، ایجاد ماست

خاطر افسرده،  بــا شـام غریبـان آشناسـت

شور وحدت در دل و تسلیم حق، ورد زبان

تار و پود جان من، با عشق جانان آشناست

در جدال ما و من، اندیشه ها خون گشت ورفت

ذره را بـینی کـه بـا خورشید تـابـان آشناست

دیدٔه غفلت ببنـد، چشم بصیرت بـاز کـن

آئینه،  با چهرٔه زشت و نکویان آشناست

دشت وحشت،  از دبستان ادب بیگانه است

فطرت مجنون،  بـا اهـل بیابـان آشناست

تند بـاد حادثـه،   هرگـز نسـازد واژگـون

طینتی را کز ازل،  با نور ایمان آشناست

خصلت  بـی طاقتی را،  ما  ز شبنم یـافتیم

این دل تنگ حوصله،   با روی خوبان آشناست

کـاروان زندگی را فـرصت تأخیر نیست

قـافلـه در پیـش، بـا گام شتابان آشناست
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هیچ غم نیست

 خودی را حاصل از رنج  و الم نیست

 بذات خود، خودی را بیش و کم نیست

 اگر یک لحظه یی  در خـود  در آئیم

 برون از خود رمیدن، هیچ غم نیست

 یـکـی  سیاره بـا  سیـاره میـگفت

نیست نم  لیک  را  ما  و  آبیم  در   که 

بـاشیم بـحر  سـازگـار  تـو  و   مـن 

نیست یم  افتیم،  همدگر  از  دور   چو 
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دستبرد خزان
 دلم ز تند روی های دوستــان بگرفت

بگرفت آزار دلبـران  از   نشـاط خاطـر 

 به هرکه چهره گشودیم، او کمان بکشید

 به هر که سینه گشادیم، او سنان بگرفت

دل خانـٔه  ز  سلم  و  صلح  کبـوتر   بشد 

بگرفت آشیـان  زاغ  او،  النٔه  به   کنـون 

مـن ای شاهد شرابی  من  کنـار   بیــا 

بگرفت آسمان  که  جامم،  به  باده   بریز 

 نه گل بماند، نـه الله ز دستبرد خـزان

 گلوی مرغ خوش الحان گلستان بگرفت
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دامن کشان رفت
 ز کف صبر و زدل تاب و توان رفت

 نشاط   زندگـانی   از   میان  رفت

گردیـد خاموش  ها  ساز   صدای 

تا کهکشان رفت ها   فغان شیشه 

 نمـیدانـم  چه  آمـد  پیـش  او  را

 که از پیش نظر، دامن کشان رفت

 سحر شد شب، ولی یاران چه گویم

 چگونه آمـد و آخـر چـه سان رفت

دیر درین  آوردی  خود  با   جهانی 

رفت جهان  صد  او  رفتن  با   ولی 
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دادخواهی
نیست زمـانـم  اندیشـٔه    دگـر 

نیست آنم  و  این  از  امید   چشم 

آموخت دانشم  و  علم   حاصل 

نیست ارمغانم  بیش  ازین   که 

خواهند دادگاه  ز  خواهان   داد 

نیست تـوانم  دگـر   دادگـاها!  

 عشق مضمون کشدبه گلشن من

نیست بـاغبـانـم  نداندکه   می 

خرد و  علــوم  و  دانش   واژٔه 
نیست بیانم  دفتر  در   جمله 
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هب    پیشگاه  پدر
پدر که مظهر هستی اولین بشر است

سرآمد همه مخلوقیان معتبر است

پدر گزیدٔه پروردگار عالم شد

پیامبری و نبوت رسالت پدر است

تمام رشد پسر در جهان عقل و خرد

رهین رنج و خردمندی و غم پدراست

پدر وسیلٔه حبل متین روح خدا

درین جهان وجود، بهردختروپسر است

اگر چو موج بخیزیم وگرچو قطره نشینیم

جدا ز آب نگردیم و بحر ما پدر است

پیام عشق بیارد ز عالم ابدی

نماد مهر و صفا در سرای ما پدر است

یگانه پیر مغان در کرانٔه گیتی

پس از خدای جهان در جهان ما پدر است

زهی سعادت آن دودمان که عمری چند

هنوز صاحب اقبال و واجد پدر است
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هنء ما دفتر     یکدا
آشوبگری،  فطرت   فرزانٔه  ما  نیست

وین فتنه گری  حاصل پیمانٔه ما نیست

با غیر  نسازیم  و  به  بیگانه  نجوشیم

 همسایٔه  ما  همدم و  همخانٔه  ما نیست

تا   قطع  نگردد،  ید   تبعیض پرستان

آرامش  و  آسودگی  در خانٔه ما نیست

   ما ضد  ستمجویی  و  آزار  و  خطاییم

  جز مهر و صفا هدیٔه جانانٔه ما نیست

آن تاجک و آن ُازبک و پشتون و هزاره

باشند   برادر  همه،   بیگانٔه   ما  نیست

  از تنگنظری حاصلی  جز درد  نیآید

  بدبینی  و بدگویی، در افسانٔه  ما نیست

ُبغض و حسد و کینه و بدبینی و ُعقده

اینها همه  در دفتر  یکدانٔه  ما نیست
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وای از دیوانگی
بـاز یاد آن دل صاحـب سخـن آمـد بـیـاد

بـاز در اندیشه ها، یک انجمن آمد بـیـاد

صحبت فرزانه با اهل جنون، بیگانه است

بـاز در خود رفتن و این ما و من آمد بیاد

از دبستان خودی، بیگانه رفتن غفلت است

همچو شمع در انجمن، یک سوختن آمد بیاد

در حقیقت جوهر عشقیم، ای بی مایه گـان

یا به ماده، یا به معنی، تو و من آمد بیـاد

وای از دیـوانـگی،  فـریـاد  از  فرزانگی

با دو عالم شش جهت،یک اهریمن آمد بیاد
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مارد
پنجم می ۲۰۰۸

زهستی مطلبی گر بود،  یاران! باز مادر بود

و گـر آدم بقایی یافت،  خوبان!  باز مادر  بود

اگر دارا،  اگر  جمشید،  و گر یما  و کیخسرو

همه  پـروردٔه  دامان پـاک نـاز  مـادر بـود

حدیثی گر ز احمدشاه و گر از میرویس  گوییم

جهان  راد  مردان،  زادٔه  مـمتـاز مـادر بـود

اگر مادر نبودی، قهـرمـانـان از کجـا بـودی

اگر دوران دوامی داشت، دوران ساز، مادر بود

شبانگاه تا سحر، در خواب بودیم و ز خود غافل

یگانـه  دیدٔه  بیدار،  چشـم  باز  مـادر  بـود

بـه حکم نص قـرآنی،  بـه  آیات  خـداونـدی

بهشـت جاودانـی،  زیر پـای انداز مـادر بـود

من و تو، هر دو، از اسرار خلقت بی خبر بودیم

کلیـد این معمـا، محرم ایـن راز، مـادر بـود
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غم هب  پا یا ن  آمد
زلف افشان، مست و خندان، ماه تابان آمد

جـان جـانـان آمد

یار پـیمـان شکـن ما، سـر پـیـمـان آمد

رشک خوبان آمد

دل تان شاد رفیقان، که بسر شد شب تار

و آنهمه فرقت یار

روز شد،  نور دمید،  مهر درخشان  آمد

به سخن، جان آمد

بـا خبر بـاد صبا،  کـان صنم عهد شکن

دلبـر غنـچه دهـن

از سـر لطف، ز هر کرده،  پیشمان آمد

 چه به سامان آمد

دوش از کـوچٔه عشاق،  بصد ناز و ادا

گـذری کـرد بجا

شـوخ گمگشـتٔه ما،  بـاز خرامان آمد

غـم بـه پـایـان آمد
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بوی یار
 بی تو،  گل در نظر، چو خار آید

 بـا تـو،  فـصـل شتا،   بهار آید

 دوستان!  دل برفت و دلبـر هم

 بیش ازین،  زندگی چه کار آید؟

 صبحگـاهان، بـه گلستان رفتم

 بـه امیدی کـه،  بـوی یـار آید
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افرغ  از  دام  اجانب
تقدیم به دوستم، 
نویسنده ومؤرخ ارجمند نصیرمهرین                 

وای بـر قـومیکه، دوران سـاز او بیگانه بود

بی شعورش عاقل،  و فرزانه اش دیوانه بود

کـتلٔه بی دانشی بر کرسی قدرت بـودنـد

پای اهل فضل، در زنجیر و در زوالنه بود

راد مردی، گر بودی اندر تبار مردمی

همچو رویا بود، یا اندیشه یا افسانه بود

حسرتا بر مردمی، کز خود فروشی های خود

فارغ  از  دام  اجانب، در  تالش  دانـه بـود

آنکه صاحب قدرت و جاه و مقام خـاص بـود

گرد شمع آز و حرص خویش، چون پروانه بود

 افسران دزد، عسکران دزد، کهترومهتر همه

خانٔه  دزدان  معمور، مملکت  ویرانـه  بـود
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فرمان محبت
یا  بیا  در  بِر  من،  با  دل  دیوانه   بیامیز

یا  برون شو ز در و زود ازین دام بال خیز

یا    بفرمان    محبت،   سِر    تسلیم    گذار

یا ازین  آتش  سوزان  جهانسوز  بپرهیز

یا  که   دلخواه  دل   و  دیدٔه  عاشق میباش

یا مبر نام ز عشق و به هوس ساز و درآویز

یا   نگهدار  دلی  را  که   ربودی   از  من

یا که واپس دهش و دام دگر، طرح دگر ریز

بخدا    زاد    مرا    مادر     گیتی    آزاد

باز در گردن من، طوق غالمی تو میآویز
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دل رد ربدل
شوری است امشب در محشر دل

آتـش   فـتـاده   در   بـسـتـر   دل

افالک و انجم، آفاق و انفس

رقصند با هم، در کشور دل

راز حـقـیقت، رمـز مـحبـت

پنهان و پیداست در ساغر دل

هر جا که رفتیم، دیدیم آخر

افتاده هر سو، دل بر سر دل

بزم عرضها، پیچانده ما را

بیگانه گشتیم، از جوهر دل

دود سپند است این ما و منها

ما را عـزیـزان در مجمر دل

پروانه گردیم بر روی شمعی

سوزیم و یابیم، خاکستر دل

از بخت بیدار، دل دادگان را

گردید قسمت دل در بـردل
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چون قبله نما
خواهم که شبی باز، سر کوی تو گیرم

تـا درد و بالی قـد دلجوی،  تو گیرم

 خواهم که در آغوش کشم، آن تن سیمین

 مدهوش شوم، مست شوم، بوی تو گیرم

جامی زکف دست نگارین تو نوشم

کـامی زلب لعل سخنگوی تو گیرم

 از جـمله نکویان جهان، دیده بپوشم

 چون قبله نما، قبلٔه دل، سوی تو گیرم

برهم زنم این دفتر سودای تّحـیر

آیینه شوم، منزلت روی تو گیرم
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شکوه  از زماهن
 دگر  فـسانـه  نگویـم،  دگـر  ترانه  نسـازم

 وصـال و هجر ترا، بـعـد ازین بهانـه نسازم

 بـه بـوستان  نروم،  روی  گـل نخواهـم  دید

 چو مرغکان سحر،  نغمـٔه شـبـانـه نـسـازم

 اگر ز  درد  بـسوزم  و گـر  ز غصـه  بمیرم

 بیاد  روی  کسی،  شعـر  عاشـقـانه  نسازم

 سرشک  خون  نفشانم  زدیده در دل  شب

نـسـازم نشانه  نگاهی،  دگر  تیر   به    جگر  

 چه خوش بود که شوم فارغ،  از درون خودم

 قصیده یی که کنم شکـوه،   از زمانه نسازم
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دشت تمنا
قفس پرورد دردم سوخت یاران بال پروازم 

به مرغان چمن کی می رسد امروز آوازم 

به دشت بی سر انجام تمنا غرق افسونم 

نه انجامم هویدا گشت ، نی معلوم آغازم 

نه دوران را ثباتی ، نی به دنیا اعتباری بود 

ز ادبار یکی نالم ، به اقبال دگر نازم 

دلم بگرفت آخر زینهمه بیهوده گفتن ها

به خاموشی بشد پیدا که من با خویشتن سازم 

من از درد غم عشقش به کس هرگز نمی گفتم 

ز حال زار و چشم تر ولی افشاء بشد رازم 

اگر روزی شود قسمت ، کنار دوست بنشینم 

برون آیم ز خود بر ماه و پروین و فلک تازم

برفت از دیده، سودایش هنوزم در سرم باقیست

به امید وصالش در دو عالم نقد جان بازم
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سوختن
من آتـش بـجـان از عشق، در میخانه می سوزم

خوشا زین سوختن، آری چنین مستانه می سوزم

بیاد الله گون رخسار شــوخ آتـشین خویی

به دورهرکجا شمعیست، چون پروانه میسوزم

رفیقـان بـزم ما، جز سوختن چیز دگر نبود

گدازد باده در آتش، من از پیمانه می سوزم

بیا جـانـا کـه تو هم جانی و هم جان جانانی

نگر احوال من، کز دوریت جانانه می سوزم

جگر داری وفا را بین، که از دست جفا هایش

ز پـا افتاده ام، اما چه خوش مردانه میسوزم

خردمندان به من از عقل و دانش قصه کم گویید!

که در دشت جنون عشق، چون دیوانه می سوزم
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هـوای گنج قارونی، تـرا می زیبد ای زاهد

من و امید وصل دوست، در ویرانه میسوزم

دل گم گشته راه من، نگیرد انس با مردم

به تنهایی، تنهایی درون خانه می سوزم

الهی آتشین اشکی و یا آه سحر سوزی

ز دست آشنایی، پیش هربیگانه میسوزم
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هب پای حّریت
سان مارکو سال ۲۰۰۸

 آیا بود که فارغ ازین، این و آن شوم

شوم آزادگان  کـشور  راه   راهـی 

 این قفل های درب ضخیم سلول ها

بپای حریت روان شوم و   بـشکسته 

 در البالی اینهمه اندیشه های خویش

 هم بال عشق گردم و بر آسمان شوم

 دمساز مـوج و محرم دریای بیکران

 همراز زهره و زحل و کهکشان شوم

فرشتگان از  شنوم  مردمی   نجوای 

شوم مردمان  بر  پیـام،  قـاصـد   تـا 

غیب جهان  از  شود  نصیب  دگر   راز 

 آگـه ز حـال و عاقبت رفتگان شوم
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ز غفلت واراهیم کن

نمیخواهم دگر هجران  آشنایم کن،   به وصلت 

نمیخواهم درمان  من  که  مبتالیم کن،   بدردت 

جویم نمی  گردون  دورٔه  از  ثبات  بی   سرور 
نمیخواهم شاهان  رتـبـٔه  دوام  بـی   غـرور 

 ز چار عنصر گریزانم، ذاتم جوهر عشق است

 درین ویرانکده، این عهد و این پیمان نمیخواهم

آمـوز رموز مـعرفـت  وارهایم کـن،    زغفلت 

که من جان دارم وجز تو، دگر جانان نمیخواهم

است ما  نیاز  و  عجز  زادٔه  ها،  خاطری   فسرده 
خواهم نمی  ویـران  خانـٔه  کردم،  آبـاد  دل   ز 

 خـرد خـاکی بـسر افـشـاند، در راه تالش تو

خواهم نمی  سامان  و  سر  دارم،  آرزو   جنونی 

 سخن کوتاه که دوری از تو، دورازاصل خواهدبود

نمیخواهم بستان  آن  از  بیرون  نورسم،   نهال 
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گِره  افتاد  رد  کارم
هامبورگ 3۰ اکتوبر سال    1993 

 سرت گردم درت بکشا، که امشب سخت دلتنگم

 گـهی با خود، گهی با دیگران، پیوسته در جنگم

 نشاط سیـنه بـار آور،  بـسـاط کـینه را بشکن

 زنسـل آدمم آری،  نـه پوالدم،  نـه از سنگـم

 خرامت را بصـد نازک خـیـالی، مطلعی گفتم

 قیامت را قیامـت خوانـده ام،  بـا قـامت چنگم

 گره افتاد در کارم،  گرفـتـاری بشـد قسمت

 چو صیـد بسته در دامم، اسـیر زلف شبرنگم

 غریق بحر عشقم، هر طـرف دسـتـی زنم اما

 میسر می نگردد، جز خس و خاشاک در چنگم

 اگر باری حضـور جلوه ات گردد نصیب دل

ننگـم عمارتخانٔه  شرمم،  خجلتم،  پا   سرا 

 تالش بـیخودی دارم، بیاورساتـگینـی پیـش

 اال ســاقی نجاتم ده،   ازین دنیـای بیرنگـم
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اتیب عصيان
مکهء معظمه 1۶ ذی الحجه 141۰

دوش خاک گـذر جلـؤه جـانـان گشـتـم

دل و جان باخته و بیخود و حیران گشتم

فیض رحمت، طلب دست به دعایان بودی

مـن ز هر کرده و نا کرده، پشیمان گشتم

گـنج مقصود بشد قسمت ویرانٔه دل

شکرلله که ازین غمکده، شادان گشتم

به خود از قدرت ایمان بخدا بالیدم

رفتم از خویش و درین بزمگه حیران گشتم

قوت و عافیت زنده دالن دریافتم

پیرو سوز دل و دیدٔه گریان گشتم

ذکری از کرمک شبتاب* برفت در محفل

غـرق پـرواز سر غیب و نمایان گشتم

تا که از دفتر معنی ثمری بر چیدم

ماده را پا زده و تائیب عصیان گشتم

قاصد آورد پیامی ز سرا پـردٔه غیب

سالکی یک دو سخن گفت که بریان گشتم

*  به تداعی از داکتر اقبال الهوری
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 چه شد آن رستم دستان؟

آرنج کونتی- ۲9 فبروری ۲۰1۲
شهر  بیگانه  و َمردم  همه  بیگانه و من

کوه  بیگانه  و  دریا  و  صحارا  و َدَمن

نه  نسیمی دگر از کوچٔه یاران   قدیم

نه  پیامی  ز عزیزان  و  از آن  دیرکهن

نه  صدای  طرب انگیز ز  خنیاگِر  شهر

نه نوای شب مرغان خوش الحان  چمن

" نه  مرا  حوصلٔه   گفت  و  شنود  اغیار

نه  دگر  طاقت  هجرت  به  بخارا و یمن"

نه  یکی  خندٔه  مستانه ز خوباِن زمان

نه  دگر عربده  و مستی، ز ابنای  وطن

از  پرستوی  بهاری  خبری   نیست   دگر

النٔه  بلبلکان  ُپر  شده  از  زاغ  و زغن

پرتو ماه  به  خود  رنگ   دگر  بگرفته

نور خورشید  فرو خفته  در اعماق َلَجن

از دیار  خودم  آواره، درین  ُملک غریب
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صاحب  خانه ام  و نیست  ولی خانه ز من

نه خروشی زُحداء خوان ونه  بانک جرسی

کاروان  در غم و اندوه  و  گرفتار محن

رهزن  و دزد پِی  کار و  عسس  خوابیده

شهروندان همه درخوف، چه مرداست وچه زن

مگر آن  پور خراسان ز کجا خیزد  باز

تا َدَرد  سینه  یکی را  و دگر کله  ز تن

چه شد آن رستم دستان و یِل دادستان؟

که  گهی فرِق  ستمگر شکند، گاه دهن
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ای جهان آرزواه
هامبورگ ۲1 مارچ سال 199۸

 هر چه میخواهی بکن،از عشق بیزارم مکن

 در دیار بی کسی ها،  بیش از این زارم مکن

 نقد جان دادم که تا آگه ز خود رفتن شدم

مکن بازارم  گرم  پرستی،   خود  بساط   در 

بود ها  هستی  بنیان  آزادگی،  و   مستی 

مکن گلزارم  محروم  قفس،  مرغان   همچو 

 شادمانم ز آنچه در عرفان مرا پیدا شدی

مکـن آزارم  دیگر  ها،  آرزو  جهان   ای 

وحشتم جنون  دشت  آوارٔه  یک   منکه 
 شهربنـد باغ و بستــان و چمنزارم مکن
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مژده ای دل
بـاز امشب بـه فغان آمده جان و تن من

برق چشمان کی، آتش زده در خرمن من

دل تمنای تو دارد،  دگرم هـیـچ مـبـاد

وصل تو راحت من، ملجأ من، مأمن من

بعد مرگم به مزارم چو بیایی روزی

بشنوی نام خود از خاک من و مدفن من

مشت خاکی به میان آمده، در خاک رود

این بود هستی من، ِکشتٔه من، خرمن من

آرزوی تو مــرا در دل تاریکی شب

اختر صبح بـود یـا سحر روشن من

پرده داران چه بگویم چو برون افتد راز

خلق آگه شده از ناله و از شـیـون من

مژده ای دل که نوا، دامن جانان بگرفت

غم رها کرد گریبـان مـن و دامن مـن
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یک گوهشء چشمی
مکه معظمه 1۰ ذی الحجه 141۰

بسم الله الرحمن الرحیم

ای قافله ساالر جهان، سرور عالم

ای موجبٔه کون و مکان و ِگل آدم

ای روح قدس، کشف دجا ذات مکرم

سردار عرب، شاه عجم صلو و سلــم

ای عرؤه الوثقای دل و جان مسلمان

اسالم ز انوار تو شد، صاحب ایمان

ما منتظران، چشم به احسان تو داریم

ما  عاقبت  حادثٔه  روز   ندانـیـم

ما جمله سر خویش بفرمان تو داریم

نومیدیم و امید به قرآن تو داریم

یک گوشٔه چشمی، نظری سوی غریبان

رحمی بدل سوخته و اشک یتیمان

آرامگه عظمـت  آن  شـاه  والیـت

آن باب علوم و ادب و عدل و درایت

آن مظهر صلح و سلم و بحر کرامت

ویران شده امروز به دوران جهالت

افتاده بخاک اند اهالی خراسـان

غلتیده بخون اند، همه ملت افغان
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ما مردم افسرده و خوابیده و بیمار

مـا جمله اسـیران ید دشمن بیـدار

ما جمع پراگنده و افتاده ز انظار

ما قوم ستم دیده و کوبیدٔه اغیـار

مـا هیچ  نداریم  ولی قوت  ایمان

داریم بدل ها همه چون شمع فروزان

این ملت بیچاره، بسی زار و زبون شد

این کتلٔه بی مایه، همه سر به نگون شد

دیوار و در خانٔه ما غرقٔه خون شـد

رنج و الم و درد، ز اندازه فزون شد

لطفی به دو چشمان پر از اشک یتیمان

دستی به جوانان گذشته ز سر و جان

گنجینٔه علم و ادب مـا بـه فنـا رفـت

آثار پر از ارزش ما جای بجا رفت

فرهنگ بلند پایٔه ما، از کف ما رفت

آن عنعنـه و نـام نیاکان به هوا رفـت

آوارگـــی  و دربــدری  گشـت  فــراوان

از بی سری  و خود نشناسی همه حیران
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 بس مادر بیچاره به مرگ پسرش سوخت

والـد  بدلش داغ  و غم  عائـله  اندوخت

خواهر ز برادر سبق ننگ بیاموخت

آنهم ز قضا تیر شهادت بجگر دوخت

ای صاحب لوالک، بکن چهره نمایان

تا زود رسد این شب تاریک به پایـان

آن وعده که ما زان خداییم، کجا شد

آن گفته که از تو نه جداییم، چها شد

هرگز نسراییم که چسان رفت و چرا شد

آن حبل متین دین مبین، رو بـه فنا شد

ما جمله گنه کرده، فرو رفته به عصیان

احسان تو جوییم، تویی صاحب احسان

ما  روی  به  دربار  خداوند  نداریـم

از بسکه سیه روی و خطا رفته، به کاریم

ما سوی خدا، واسطـٔه روی تو آریـم

حاجات خود، امید از آن سوی بر آریم

ای روی تو مقبول دِر حضرت یزدان

این مشکل ما را به جمالت بکن آسان
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از خواب گران خیز
در فاجعهء قتل وحشیانهء دوشیزه فرخندهء شهید، که منحوسترین 
لکهء بدنامی به دامان تاریخ افغانستان می باشد سروده شد
) تداعی از عالمه إقبال الهوری(

امروز من از مردم افغان گله دارم 

از مٔومن و از پیرو قران گله دارم 

از مرشد و از پیر و جوانان گله دارم 

اخر چه بگویم که ز انسان گله دارم 

"ای غنچٔه خوابیده چو نرگس نگران خیز"

" از خواب ، گران، خواب گران خیز"

یک کتلٔه بی مایه و بی دین و دیانت 

غرقند به تزویر و فجایع و خیانت 

غافل ز حقوق زن و تٔامین عدالت 

فتوا دهد و حکم ، ز دیوان جهالت 

از ناله و فریاد یکی دخت زمان خیز

از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز
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پیوسته به تاراج دل غمزده گانند

همواره پی وحشت و بطالن روانند 

این طایفه از امر خدا بی خبرانند 

از راه خطا در طلب لقمٔه نانند

از بلخ و بدخشان و هرات و اسقالن خیز 

از خواب گران، خواب گران ،خواب گران خیز

تا چند از ین جهل کسان چشم بپوشید 

از جام ز خود بی خبری باده بنوشید 

خیزید به تنویر خود و خلق بکوشید 

هشدار من این است اگر صاحب هوشید

چون شیر در ین معرکه با کور دالن خیز

از خواب گران، خواب گران ،خواب گران خیز

وقت است که بر ضد خرافات بجنگید 

با جمع فسونگر و کثافات بجنگید

با کلیه بطالن و منافات بجنگید 

از بهر خدا بهر مکافات بجنگید 

از رفتن "فرخندٔه یی" آتش زده جان خیز

از خواب گران، خواب گران ،خواب گران خیز
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فرهنگ بلند پایه تان از کف تان رفت 

ناموس گرانمایه تان از کف تان رفت 

ای قوم همه شوکت تان از کف تان رفت

آن حرمت و آن غیرت تان از کف تان رفت

ای تاجك و پشتون و هزاره، همگان خیز

از خواب گران ، خواب گران ، خوا گران خیز

این ملت آزاده چرا زار و زٔبون شد

از عقل گریزان و گرفتار جنون شد

غارتگرو ضحاك درین ملك فزون شد

جادوگر و شیاد ز هر غار برون شد

دیگر نبود حوصلٔه جبر زمان خیز

از خواب گران ، خواب گران ، خوا گران خیز

در هم شکن لشکر اعراب و سکندر

غارتگر چنگیز بودی ، قوم دالور!

انگلیس به جنگ تو برون رفت ز خاور

هم روسیه شد مضمحل ، هم طالب چاکر

با خنجر و با نیزه و با تیر و کمان خیز

از خواب گران ، خواب گران ، خوا گران خیز
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شهر متروک
شهر متروک و هوا سرد است و تاریک آسمان

سخت در ماتم نشستـه مردم افغانستـان

ناخدایی نیسـت تا کشـتی بسر منزل برد

راد مردان را چه پیش آمد، چه شد نام آوران

آرزو در نطفه خون گردید و آه اندر گلو

انتظار نو بهاری بود، پیش آمد خزان

عرشها باید بلرزد، قصر ها باید بغلطد

از دو قطره اشک چشم آن یتیم بی جهان

یاری،  دلداری،  همکاری، ای عاقالن

جنبش مردانه وار، ای عاشقان، ای عارفان

الله زار است این چمن، از خون آن گلگون کفن

شرمسار است این وطن، از زادٔه پیر و جوان

ناخود آگه را ز فطرت غفلتی مقدور بود

آن خود آگاهان چرا گشتند، در غفلت نهان
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با  آشنا  ان  آ شنا
تقدیم به ارجمند برنا، شاعر چیره دست و توانا آقای 
عبدالرزاق جان حصین

 
در آسمان عاشقان،  در کهکشان عارفان

استاره یی آمد پدید، پرتو فشان، جوهر نشان

دیـوانـٔه  فرزانگان،  فرزانـٔه  دیـوانگان

در ُکنِه حق پیچیده ای، رو در قفا با باطالن

تابان ز اسرار خودی، غرق رموز بیخودی

بـا آشنا نا آشنا،   بیگـانـه بـا بیگانـگان

سرشار از جام الست، فارغ ز هر چه بود و هست

از ما و من دلخورده ای،  رنجیده خاطر زین و آن

شمع فضیلت را بدست،  صید حقیقت را به شست

از بادٔه عرفان مست،  آسوده از هر دو جهان

گم کرده راهان را چراغ، بزم خماران را ایاغ

چون الله در دامان راغ، با مهر و مه نجوا کنان

افسانه گوی راز ها، با سوز دل در ساز ها

ز انجام و از آغاز ها، گوید سخن دارد بیان               
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رافن عشق  ع
تا بعالم جلوه کرد عرفان عشق 

عاشقان گشتند سرگردان عشق 

تا ز نای نی، نوایی شد بلند 

رنگ و بو بر خواست از بستان عشق 

عشق موسیقی ست ، موسیقی ست عشق

کی رهایی یافت از زندان عشق 

عشق آیین است و فرهنگ است و دین 

این همه ثبت است، در دیوان عشق 

تا تجلی یافت اندر کاینات

این جهان شد، آیینه بندان عشق 

عشق وارسته ست از هر ما و من 

فارغ از اندیشه است ایمان عشق 

عشق سوز است و جنون است و تالش 

دست هر صاحبدل و دامان عشق 

عشق عجز است و نیاز است و حضوع

خود ستا یی نیست در وجدان عشق
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چه کنم که این دل پر هوس نبرد مرا به خیال تو 

نکنم هوسِی که دیگر، بروم به طواف جمال تو 

به بهار عمر و جوانیم دوجهان ستم از فراق دیدم 

به هوای زوال هجران ، و به آرزویی وصال تو 

نه به گلستان بدیدم ، نه به باغ و راغ و گلشن

چو نهال سرو رسای تو ، نه گل گالبی به مثال تو 

تو  چنین  فرشته خویی به جهان کسی ندیده 

نه خدا بیا فریده ، بشری به خصال تو 

اگرم ز بعد مردن ، به مزار روزی آیی

به یقین که زنده گردم به قدرت و به کمال تو
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با خبر مجلسيان
بـاز رخسار کسی انجمن افـروز شده

شب تاریک من از پرتو آن روز شده

با خبر مجلسیان، کان صنم شعبده باز

بـاز در بردن دل، از همه پیروز شده

هر که با عشق سر ناز و نیازی دارد

دلبر مـاست که از ناز، بد آموز شده

خویشتن داری مـا بستر راحت نبود

فیض جان، وقت سحر، نالٔه دلسوز شده

مهر ورزان، زصفای دل خود خوشنودند

کینه توزان، به جهان سخت سیه روزشده

آنکه را وسعت دید دگری گشت نصیب

آنچه فردا طلبد، قسمتش امروز شده
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ات چشم وا شد صبحدم
آمده خوبان  شاه  کان  کنید،  یاری  مرا   یاران 

آمده دامان  چیده  بر  کنید،  دلداری  و   یاری 

 در فرقتش عمری گذشت وزدوریش طاقت برفت

 در دل توان پیدا شده، در جسم چون جان آمده

 غافل ز هر بزم سرور، فارغ ز هر نزدیک و دور

 تا چشم وا شد صبحـدم، دیدم که جانان آمده
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این تصنیف برای یک آهنگ هندی سروده شده

رفتی ز پیشم با صد بهانه 

ای رشک خورشید ماه یگانه 

گردید نامت ورد شبانه 

اندر غزل ها و اندر ترانه 

های های    های های   ازین زمانه

های های    های های   ازین زمانه

رفتی و ُبردی تاب و توانم 

از دل قرار و از کف عنانم 

مقصود تویی ازین جهانم

ای حاصل ُعمر جاودانم

شد تیر غمت   دل را نشانه

های های    های های   ازین زمانه

رفتی تو ولی هرگز نرفتی 

از خاطر و هست و ُبوِد عاشق

باز آ که در وجود نازت 

پیداست دلیل ُبوِد عاشق

ای عشق شدی آخر فسانه 

های های  های های   ازین زمانه
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تومعانی و بيانی
به وجود اگر بنازم، تو ثبوت هر زمانی

بـه عدم اگر بسازم، تو دلیل جاودانی

تو نهفته در نهان ها، تو عیان تر از عیان ها

تـو فغان عـاشقانی، تـو سکـوت عارفانی

تـو ندای کوه طـوری، تو ید رسای بیضا

تو خود حجتی و برهان، چه لزوم لم ترانی

تو خلیلی و تو ناری، تـو چو یوسفی و چاهی

تو چکیده اشک یعقوب، تو بخاک خشک جانی

تو به اندیشه ها مبهوم، نه به عقل و فهم مفهوم

تـو طلب، تو کنه مطلب، تومعانی و بیانی

تو که جوهری و ثابت، عرض از تو گشت پیدا

تو که ذاتی و مطلق، سبب جماد و نامی
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اشرف مخلوقيان
چیست انسان جنس بی ارزنده یی

در  قمار  زندگـی،    بـازنده یی

در  سخن ا ز آسمان  باالترین

در عمل، یک پای در گل مانده یی

اشرف مخلوقیان نامش بود

لیک ارزل از دد درنده یی

چیست این گندم نمای جو فروش

از دیـار  واقعیت هـا رانده یی

غرق در امیال نفسانی خویش

کاروان عقل را پس مانده یی

زادٔه  عقده،  اسیر مـادیـات

از جهان معنی، دور افگنده یی

از دبستان خودی،  بیـگانه ای

مشت خاکی بر هوا افشانده یی
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آوارگی
دل خورده ام از زندگی، افسرده زین آوارگی

تن خسته و جان درعذاب، پیوسته از آوارگی

آوارگی – آوارگی – آوارگی

این شام کی گردد سحر، کی نخل ما گیرد ثمر

ویـن غـصه هـا گردد تـمام، آید بسر آوارگی

آوارگی – آوارگی – آوارگی

نی یار ما را در کنــار، نی محــرمی اندر دیار

نـی زنـدگی بـا وقـار، خـاکت بـسر آوارگی 

آوارگی – آوارگی – آوارگی 
 

این تصنیف را خانم مهرانگیز خوانده است.
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ليک افسوس
 یاد آن شب که پس از رنج زیاد

 دیدن  روی  تو  آسـان بـودی

خود دیدٔه  ازین  من  بودم   شاد 
بودی حیران  تو  برخسار   که 

نگهت عمق  که  افسوس   لیک 

بودی گریزان  دیده،  و  مـن   از 
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ن راه آزادی خطاب  هب شهيدا
شما ای خفتگان در خاک این ملک

شما ای مردمان پـاک ایـن مـلک

شـما قربانیان نــام کـــشـور

شما ای فخر خاص و عام کشور

شما که در عدم، خوابیده گانید 

شـما هـرگـز نمرده، جاودانید

اگـر باشد مجاهد، این شمایید

و گر باشد مبارز، این شمایید

شما چون مهر و مه، تابند گانید

شما تا روز حشر، پایند گانید

کسی را افتخاری جز شما نیست

بـه عالم، اعتباری جز شما نیست

قیام تان، قیام مردمی بود

پیام تان، پیام مردمی بود

شماری از خطا کاران دیروز

نموده ره، بـه پارلمان امروز

شمار دیگر اندر کــار دولـت

گرفته منصبی، با زور و صولت
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فساد کار  و رشوت، رفته باال

ز مامورُ چلر،  تا شخص واال

بـال تکلیـفی و ضعف اداره

بهر جا گشته اکنون، آشکاره

ز کوی زندگان ناید صدایی

صدای مردم درد آشنایی

تو ای گلگون کفن، بیرون شو از خاک

وطن را زین ستم کاران نـمـا، پـاک

بـه ایـن گـنـدم نمای جو فروشان

به این بیگانه جوی خود فروشان

به این چنگیزیان عصر امروز

بـه این فرعونیان قرن دیروز

بگویید ای خطا کاران بدنام

شما! ای دشمنان دین اسالم

شما ای کرگسان، ای الشه خوران

هـمـه ساغر کشـان خون مایان

دگر از خون ملت، دست گیرید

گـر انسانید، انسانی پذیرید

جنایت بس کن و شرم از خدا دار

خـدا را، از سـر مـا دسـت بر دار

گذارید، کاین وطـن آبـاد گـردد

دو روزی، خاطر ما شاد گردد
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تقریحات و استقباالت
 

اقتراح غزل حافظ

دست  چیره  شاعر  و  دانشمند  صفا،  ابراهیم  محمد  قاری  آقای  یکروز 

جدید  قلعٔه  زندان  در  خورشیدی  هجری   1324 سال  در  افغانستان، 

)دهمزنگ(، این بیت خواجٔه شیراز را به اقتراح گذاشت:

دوش در حـلقٔه مـا قصٔه گیسوی تو بود

تا دل شب، سخن از سلسلٔه موی تو بود

و از دوستداران شعر و ادب، خواهش نمود تا هر یک به قدر توان، از آن 

استقبال نمایند 

من که در آن زمان 17 و یا 18 سال عمر داشته و ابجد خوان این دبستان 

بی  با  را  ذیل  غزل  و  زده  چنگ  اقتراح  این  به  گستاخی  کمال  با  بودم، 

بضاعتی تمام سرودم:

 یـاد باد آنکه سحر محو گل روی تو بود

 شام عشاق، همه بسته به گیسوی تو بود

 ماه نو، سجده بر ابروی تو میداشت از آن

 کـآفتـاب، آیینـه دار،  رخ دلجوی تو بود
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سخن از عشق بگفتی و غم از دل بزدودی

بود تو  لعل سخنگوی  بخدا،   ُنقل مجلس 

بودی بسته  مـن  رخ  بر  ها  روزنه   کافـٔه 

بود تو  سوی  و  تو  الطاف  به  امید،   چشم 

 من کـی و درگـٔه آن خواجٔه شیراز کجا

بود تو  کوی  سر  خاک  از  دولتم،   اینهمه 



74

مشکن دلی که ربدی

به استقبال غزل شاعر شیرین کالم )عشقری(
عمریست دور گردون با ما وفا ندارد

از رنج مستمندان، چشمش حیا ندارد

هر درد را دواییست از دیدگاه امکان

درد فراق جانان،  هـرگـز دوا نـدارد

ما جان سپردگانیم در راه عشق، امـا

آیینه زنگبار است، صیقل صفا ندارد

گر نشنوی فغانم، ما را عجب نباشد

فریاد بـی نـوایـان، دانم صدا ندارد

هر جا گذر نمودیم، از وصف یار گفتیم

دیدیم  دلبر  ما،  هـیچ  اعتنا  ندارد

بیگانگان خبر شد از نالٔه شبانه

تاب شنیدن امـا، آن آشنا ندارد

تا چند ماند این راز ناگفته در دل ما

لبریز گردد آخر، ظرفی که جا ندارد

مشکن دلی که بردی از ما به ناز و عشوه

کان چینـی شکستـه، دیگر بها ندارد

از عشق او چه نالم، در شهر شهره گشتم

این ورطه غیر از من، انگشت نما ندارد
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عاشق به جرم عشقش، مردود خاص و عام است

در  کوی  خوبرویان،  یک نقش پـا ندارد

ای زورمند امروز! دانی که چیست فردا؟

پا بر رکاب می باش، عمـرت بقـا ندارد

منعم بفکر ثروت، پیوسته در عذاب است

رنجی که می شمارد، آنرا گدا ندارد

افسوس دور ماندیم از راه راست، ای دوست

صد قافله درین دشت، یک رهنما ندارد

عمری ز غفلت خویش، غرقیم در ندامت

طغیان و سر کشی ها، هیچ انتها ندارد

ظالم اگر نترسد امروز، از خداوند

پیکان آه مظلوم،  فــردا خطا ندارد

امشب به بزم مستان دیدیم یار خود را

سر گرم با حریفان،  چشمی بما ندارد

از بس کساد گردید، بازار عشق ورزی

دل نزد دلربایان،  بیع و شـراء نـدارد

لنگیـده ناقٔه ما،  درِ گل بمانده پایش

پس مانده کاروانی، بانگ درا ندارد

با کشتی شکسته،  آخر کجا روانیم

طوفان موج و گرداب، پروای ما ندارد

ای دوستان! بیایید، با همدگر بسازیم

قطره چو شد به دریا، ما و شما ندارد
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عموی تـازه دم!
تضمین بر غزل هجویهء استادم شیخ بهلول،

 بمناسبت استعفای محمد هاشم خان صدراعظم 
و استقرار شاه محمود خان

صدراعظم اندر  آمد،   تحول 

اعلم الله  و  روزگار،  جبر   ز 

مکدر شـد  خـانواده،   فضـای 

برهم خورد  دولت،  کار   نظام 

 عموی تـازه دم، آمـد به میدان

مکرم عم  شد،  صحنه  از   برون 

افـتـاد دیگر  بالی  در   رعیت،  

 چو شد، از ظلم آن ملعون بی غم

 )مقام خوک را سگ کرد اشغال(

 )بجای شمر، بنشست ابن ملجم(

 )ز استقرار این، هر شخص محزون(

خرم( فرد  هر  آن،   استعفای   )ز 
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 مناسبت ها و  مرثیه ها

نوروز
کالیفورنیا – آرنج کونتی
۲4 دسمبر سال  ۲۰۰۸

نوروز رسید و هر که را  پیشٔه نو

آیین کهن،   ولیک اندیشٔه  نو

در  باغچٔه    امید، نخلی بنشان

تا  برداری ثمر،  ِز یک ریشٔه  نو

نوروز  شد  و  بهار در  پی  دارد

َخّمار،  هوای  ساقی  و  می  دارد

خوش زی، که جهان آرزوها و هوس

دست  از  سِر  ما، کجا  و  کی بردارد

یاران، دلتان  شاد که  نوروز  آمد

عشق آمد و یک روز دل افروز آمد

آن  شور  جوانی  که  برفت  از دِل ما

پیرانه سر،  از   صفای   نوروز   آمد

اسرارطبیعت که چنین مکتوم است

اندر  دِل عارفان  همه مفهوم  است

تا   چند  پِی   چون  و  چراها   گردیم

میدان به یقین، که عاقبت معلوم است
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نوروزبَود، مظهری ازصدق وصفا

نوروز  بَود، آیتی  از  مهر و  وفا

بر  دیدٔه  کم   مبین  این   دور   زمان

نوروز  بشارتیست،  از  لطف خدا

با توشب و روزمن، چو نوروز بَود

دنیا  به  مرام  و  بخت  پیروز  بَود

بی  تو    شِب    تار    باشد    نوروز

باز آ،  که   نوروِز  من  آن  روز بَود
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زبم زافف
به مناسبت عروسی میمون تمیم جان سمیعی با دوشیزه 
ایرین بیکرمورخ 1۲/۲۸/ ۲۰۰۸ میالدی سروده شد.

امشب مه و مهر و مشتری میرقصد

هر یک بـه نوای دلـبـری میرقصد

در بزم زفاف دو جوان زیـبـا

لولی صفتان، خیل پری میرقصد

ای جان پدر، نور دو چشم مادر

محبوب بـرادر و عزیـز خواهر

دلـدادٔه ایـریـن، تمیم همگان

ایزد باشد در دو جهانت یاور 

ایـن وصل دو خانواده میمـون بادا

داماد و عروس، لیلی و مجنون بادا

بیکر و سمیعی، بشوند یار بهم

ز آسیب بد زمانه، مصئون بادا
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ای نور دو دیدگان
بمناسبت تولدی یک سالگی نور چشم
 نگین جان، سروده شده است

امشب مه و مهر هر دو رقصان رقصان

آیند   ز آسمـان  بـه  پـایـان  پـایـان

جویند   یکی  اختر  رخشندٔه   شب

پویند  رٔه  خانٔه   یک  دخت  زمان

اکنون که نهار و لیل، یکسان شده اند

بام و در این خانه، گل افشان شده اند

پروانـه  و شمع بـزم  بـا بلبـل  و گـل

بر روی نگین، واله و حیران شده اند

ای نور دو دیدٔه  حیـران پدر

وی قوت روح وجسم و جان مادر

روزی بـرسد که وقت یاری بکند

با حفظ شرف، تو خود بگردی مادر 
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آنروز که از جهان نمایان گشتی

زینت ده انگشت سلیمان گشتی  

امروز ز حسن خوب و اخالق  نکو

در کشور دل، چه جان  جانان گشتی 

خواهم ز خدا که بخت یارت باشد

ایـمان به خدا، دست بکارت باشد

با عقل سلیم و تندرستی  وجود

 پیروزی و عمر پایدارت باشد

امشب، در صبح، از سر شب باز بَود

یا نور نگیـن،    پـرتـو انـداز بـَود

چنگی بدل چرخ بزن  ای مطرب

 پروین و زحل، با تو هم آواز بَود 

ای مجلسیان، همه به آواز بلند

خوانید یکی، ترانٔه شاد و پسند

یارب تو ز روی مهر و الطاف و کرم

بر او،  در محنت و غم و رنج،  ببند 
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ارمغان بهتر آوردم
به مناسبت دعوت از شاه ولی جان »ترانه ساز« 
جهت یک مسافرت به اروپا و دیدن دوستان مقیم 
آنجا، سروده شده است.

عزیزان زین سفر با خود چه نیکو دفتر آوردم

دلی دادم،  ولی با خویشتن،  یک دلبر آوردم

به بحر بیکران دوستی ها،  غطه ها خوردم

برای دوستان دل خجسته گـوهر آوردم

ز خود در آسمان عشق ها پرواز ها کردم

به بزم عشقبازان، کهکشان دیگر آوردم

غزال تند گام دشت و دامان معانی را

سری در پاش بنهادم، قدومش بر سرآوردم

ازین سو یک جهان آرزو ها در بغل بردم

از آن سو، شاد گشتم، ارمغان بهتر آوردم

گهر ها ریختم، از چشم تر من، طوف دامانش

دل تان شاد ای یاران، بکف یک جوهر آوردم
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هب آن محنت کشان کار
الس آنجلس، کالیفورنیا 14 اکتوبر سال ۲۰۰1
این غزل قبل از سقوط طالبان سروده شده است

الهی گردد این روز سیه روزی، گلستانی

سر آید قصٔه اندوه و غم و این شام، پایانی

الهی رحمتی، لطفی بحال بی سر انجامان

به آن آورگان بی پـناه و بـی نگهبانی

بـه آنـانیکـه از هستی ندارند بهرٔه دیگر

بجز یک قلب ناالنی، دو چشم اشکبارانی

به احوال دل زخمی و خون آلودٔه مادر

بـه اشـک آن یتیمانی، به آه بی نوایانی

به آن قشر سـتمدیده بزیر چادران پنهان

به آن گلگونه رخساری، به آن آهو نگاهانی

به آن خلقی که جز ایمان ندارد بینش دیگر

بـه آن بـیچارگان بیخبر از علم و عرفانی

به آن بگذشته از سر، نو جوان مردان عیاری

بـه آن قوم ز خود رفته، بـه آن جمع پریشانی

به آن کوچی، به آن بی خانمان چادر نشینانی

به آن سر گشته گان کوه و صحرا و بیابانی

بـه آن کـوبیدگان دست استعمار و استثمار

به آن آزادگان فطرت، که گردیده غالمانی
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به آن ملت که قربانی آزوحرص قدرت هاست

به آن مردم که ازخودنی سری دارد، نه سامانی

به آن محنت کشان کار، به آن زحمت کشان زار

به آن مزدور خانان و،  به آن مردان دهقانی

به آن محروم، به آن مایوس، به آن افتاده از انظار

به آن جمعیت مجروح، به آن بی دست و پایانی

زمین آتش گرفته زیر پای برهنه پـایـان

زمان هر لحظه ریزد سنگها بر سر، ز آسمانی

خداوندا، نجاتش ده زدست کتلٔه ضحاک

ز دست اهرمن ها و زدست نا مسلمانی

الـهی جز بسوی تو نداریم مرجع دیگر

ترحم کن به حال مرد و زن، اوالد افغانی
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طرف مزار
در رثای مرحومه سلطانه جان امیر،
 خانم دوست عزیزم عبداهلل جان امیر، سروده شد!

اختر رخشندٔه شبهای تـار،  از دست رفت

خانم ورزیدٔه دور از دیار، از دست رفت

با کفایت، با درایت، با سیاست، بـا خبر

با شهامت، با دیانت، هوشیار از دست رفت

هر یکی از دوستانش در عزایش داغدار

هر کسی از اقربان را اختیار از دست رفت

از نظر چون برق نور افشان،  یا چون لمحه شد

از نگه چون شمع سوزان، اشکبار از دست رفت

هیچکس زخمی بدل از طـرز گفتارش نبرد

هر یکی را دل ز هجرش بیقرار از دست رفت

از صفای  قلب  و از  آفاق  بینی های  چشم

ارث از خود ماند وخود طرف مزار از دست رفت

با قناعت  در تالطم  های گیتی چیره شد

درکشاکش های هستی، رستگار از دست رفت

انجمن پر خون و بزم دوستداران سـوگ وار

ساز ها خاموش گشت، آهنگ تار از دست رفت

تیره شد روز ُمحبان، محفل شان سرد شد

شام پاییز آمد و فصل بهار از دست رفت
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فطرت و طبع ظریفش با ادب همراز بود

در پی اینکار با دست بکار از دست رفت

مردمی از چشم مردم دار او هر کس بدید

بانوی مردم شناس روزگار، از دست رفت

رسم نیکی از بزرگان و نیاکانش گرفـت

در قبال اهل دل، با اعتبار از دست رفت

خوش بحال آنکه چون سلطانه یی در این زمان

پاکدامن، پاکبین و پاککار، از دست رفت
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یاران، ز دیده خون بفشانيد
                                  در رثای دوست عزیز،
 شاه ولی جان ترانه ساز سروده شد

شاه طرب، جهان هنر، از میان برفت

با یک جهان آمد و با صد جهان برفت

دل داغدار و خون به جگر گشت، هر یکی

در رفتنش، ببین که چه بر دوستان برفت

فانوس  بزم  زنده دالن  را  بـبـرد بـاد

مهر از فضای دهر و مه از آسمان برفت

خوش مشرب و خجسته کالم و ظریف طبع

سر خیل  بـا درایت  رامشـگـران  بـرفـت

بشکسـت سـاز هـا  و گسستند تـار هـا

آهنگ غم ز بربط و از نی، فغان برفت

خوش ُخلق وخوش ادا وخوش آواز وخوش نوا

وا حسرتا،   که  بلبل افغـانسـتان  بـرفـت

صاحب سخن، ادیب و هنرمند چیره دست

رزمنده خـوی   کـتلـٔه آزادگـان،  بـرفـت

یاران،ز دیده خون بفشانید،جای اشک

کان دلبر گـزیدٔه پیر و جـوان بـرفت
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یـار ماندگـار
نمرد آنکه جهانی،  به یـادگـار بمانـد

خجسته آیتی از خود،  به روزگار بماند

اگر ز پیش نظر رفت آن عزیز همه

ولی نرفت ز دلهـا و پایدار بـمـانـد

در آسمان هنر، چون ستاره کرد طلوع

غـزل سرا و هنرمند نامـدار بـمـانـد

غزل بخواند و نوا های عاشقانه سرود

برای مردم خـود، یـار ماندگـار بماند

ز جمع تیره نگاهان،  هزار طعنه شنید

ز جا نرفت و چو خورشید، استوار بماند

ز خویش و قوم، مالمت کشید و هیچ نگفت

به عزم خویش، بزرگ مرد با وقار بمـانـد

خالند عاشق افغانستان و ملت بود

 اگر چه دور از آن ملک و آن دیار بماند

کالیفورنیا ۲۰۰9-1۰-۰5
در رثای دوست عزیز، هنرمند توانای کشور
 جلیل جان زالند، سروده شد.
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یک نغمٔه خونین
در سوگ دوست: )محمد انور سروری(

تیری ز قضـا آمـد، آمـاج جگـر شد

این داغ، مـــرا تازه کن، داغ دگر شد

عـیش و طرب و شادی بـزم رفقـا رفت

یاران همه در ماتم و غم، خاک بسر شد

تارم بـجز از نغمٔه  غم  می نـسـرایـد

کارم، همه فریاد و فغان، شام و سحر شد

استـاره دگر نـور نـدارد بـه سمـاوات

ماتم زده خورشید، و سیاه پوش قمر شد

در بـاغ نـرویـد گـل  و  در راغ نـه الله

گوش فلک از شیون دل، خسته و کر شد

آنکس که مرا قوت دل، مونس جان بود

جـَا کـرد بخاک سیه، غایب ز نظر شد

برد از دل من صبر و شکیبائی و طاقت

عـالم همه از نـالـٔه جانسوز خبر شد

تـاریک شد و تـار،  جهان در نظر من

تا دوست مرا، غائیب ازین دیدٔه تر شد

آن دوست ادب دوست من، آن یارنکوکار

بگذاشـت مرا در الم، و خود بسفر شد



90

آن همدم و همراز من، آن سرور و سردار

هـمبزم حباب آمد، و همرزم شرر شد

آن انـور نیکو سیر،  و دوست منور

رفت از بر ما، راهی دنیای دگر شد

آیید رفیقان،  همه با هم بسـراییم

یک نغمٔه خونین، که دلم زیر و زبر شد

هر کس که به او نسبتی یـا معرفتی داشت

زین حادثه،  خونین جگر و دست بسر شد

آن همسر خوب و پدر خوب و کس خوب

آن خوب من و خوب همه،  جای دگر شد

فانوس فروزان شبانـگـاه مـحـبان

خاموش شد و دستخوش باد سحر شد

زین کوه الم بـار غـم و درد مـصـیبـت

دوشم خم و تن خسته و بشکسته کمر شد

ای دوست! چو در کار قضا چاره گری نیست

بهتر که درین حادثـه،   تسلیم قدر شـد
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مثنویات

یادت آور
یادت آور کز کجائی، ای جوان

از کـدامین سـرزمیـن و آسمـان

یادت آور میهن خود، مهد خویش

یادت  آور  آن  جالِل عهد خویش

یـادت آور آفـتاب آن  دیـار

کهکشان و ماهتاب آن دیار

یادت آور دشت و دامان خودت

مهر جـو و مهـر ورزان خودت

یادت آور آن فضای با صفا

یـاد کـن از مـردمـان با وفا

یادت آور رنگ خود، فرهنگ خود

یـاد کن از نغمه  و آهنگ  خود

یادت آور از درختان کهن

یـاد کن از جویباران وطن

یـادت آور کیش خـود، آیین خود

مسلک خود، مذهب خود، دین خود

آسمـان نـیلگونـت،  یاد آر

آن خروشان َآمونت، یاد آر
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یـادت آور از کهن فرهنـگیان

از صفا و بسمل، و دیوان شان

یاد کن از خواجه و از پیر جـام

مرجع و مشکل کشای خاص و عام

از جـالل الـدیـن بلخی یاد کن

خاطرت،  از نالٔه نی شاد کن

از دقیقی، عنصری و انوری

یک ورق بردار، گر دانشوری

از خـلیلی آن اسـتاد سـخن

یاد کن در خلوت و انجمن

از صالح الدین سلجوقی بگو

شـرح راز انـفس و آفـاق جـو

کشور بیگانه، نـبود جـای تو

مسکن تو، مُامن و مَا وای تو

زادگـاهـت، کـهساران بـوده است

کهساران، چون نیستان بوده است

در فراقت همچو نی در ناله است

ناله اش، چون شعلٔه جواله است

یادت آور کز کجایی، ای جوان

از کدامین سرزمین و آسمان
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گفتگوی جان و تن

جان و تن دیشب سخن ها، داشتند

داستانی از کهن ها،  داشتنـد

گه سکوت و گه فغانها داشتند

گـه نهان و گـه عیانها داشتند

جان میگفت تو عرض،  من جوهرم

گرتو باشی یک صدف، من گوهرم

از من است، این حسن و زیبایی ترا

دید  و  گفتار  و  دل آرایی تــرا

از من است،  این شادمانی های تو

از من است،  این کامرانی های تو

این منم در عقل و در پندار تو

این منم در نطق و در گفتار تو

این منم در طرز تو،  رفتار تو

این منم در کار و در کردار تو

از من است این عشق تو، این جاذبه

از من است آخر تـرا، این موهبه

این منم در زندگی سیاله ات

آتـش تو شعلٔه جـوالـه ات
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چهرٔه زشت و نکویت از من است

عالم پر رنگ و بویت از من است 

نیستی جز مشت خاکی، بر هوا

در حـضور کـبریـا، غـرق گناه

اصل تو، در وصل من باشد نهان

فصل من، از تو بمانم جاودان

تن همه، این داستان ها را شنود

نرم نرمک، لب به پاسخ وا گشود

گفت ای جان، گر تو جانی، من تنم

مـظهر بود و نبودت،  این منم

تو استی فرمانده، من فرمان برم

هر چه پیش آید،  تو آری بر سرم

گر کنم زشتی، ز تو آید بـرون

ور بخوبی رو کنم، تو رهنمون

اینکه من جسمم ز خاک اندوخته

یا که تو نوری به من افروخته

نور تو،  در جسم مـن باشد عیان

از من است، این نور در عالم نشان
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از تو جز نامی نباشد در جهان

فـرق بـاشد بیـن مبهوم و عیان

تو ومن در اصل، از یک جوهریم

در هم آمیزی، فقط یک گوهریم

زیستن ها یک جهت دارد بکار

مرگ ما را، شش جهت اندر کنار

تـو و مـن در البالی روزگـار

خلق گردیم از حضور کردگار

خلقت ما واحد و ما واحدیم

ما ز وحدت یک جهان شاهدیم

مـا بوصل همدگـر تـا بنده ایم

چون به فصل آییم، نا پاینده ایم

این دویی نه مکتب عرفان ماست

نه قبول نفس و نی ایمان ما است
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جبر و اختيار
جنت من، گلشن من،  در من است

برزخ من، گلخن من، در من است

این منم،  گر بازی با آتش کنم

این منم، گر جنگ با آرش کنم

صلح خواهم، جنگ جویم، این منم

راه کـج یـا راست پویم، این منم

گر به عرفان رو نمایم، این منم

ور به بطالن در گرایم، این منم

عالم من زادٔه  عزم من است

آدم و شیطان هم بزم من است

نـور پندارم و گر ظلمت منم

معرفت میخواهم یا غفلت منم

من خودم شیطان خود، انسان خود

من خـودم کفران خود،  ایمان خود

مرتدم یا منکـرم یـا مـقبلـم

عـیسوی یا موسوی یا مسلمم

این جهان، اختیارات من است

عـالـم فخر و مباهات من است
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مـن خـودم، امـیال حیوانی خویش

من خودم، اوصاف انسانی خویش

من خودم آغاز خود،  فرجام خود

من خودم ترسای خود، اسالم خود

من خودم،  مسؤول اعمال خودم

من خودم، ملزم به افعال خودم

من خودم، سازندٔه، هر خیر وشر

فاعل مختارم  و اسمـم  بشـر

من خـودم گمراه یا مغضوب او

من خودم یا رانده، یا محبوب او

جـسم من ناالن از کار مـن است

روح من، پژمان ز کردار من است

نیک و زشت زندگی آید ز من

سـرکشی  و بـندگی آید ز من

من که زردشتـی و یا بودایی ام

من که اسالمی و گر ترسایی ام

پیرو تورات و انجیل، این منم

مؤمن قرآن و جبریل ایـن منم
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هیچ جبری نیست در آیین من

هـیـچ اکـراهـی ندارد دین من

انتخاب مذهـب من،  از من اسـت

پیش یزدان، منصب من، از من است

گر نکو کارم، نکو من میکنم

ور تبـه کـارم، تبـه من میکنم

حاصل ِکشت خودم، خود بدروم

هر کجا خـواهم بپای خود روم

کـعبه و بـتخانه و دیر مغان

هر یکی را خود بدانم ارمغان

مهر و مه پیوسته اندر کار من

چار عنصر گشته خدمتگار من

آنکه من را عقل داد و گفت داد

اینهمـه انعام خود را مفت داد

این جهان و آن جهان از آن من

آسمان سر گشته بهر نان من

بر من است تا بانگ شکران بر کشم

بـر خـطـا هـا، خط بطالن در کشم
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تا که نامم در جهان افغان ُبَود

جنگ اندر خون و اندر جان ُبَود

در صباوت می شود آغاز جنٔگ

از درون خانه آید ساز جنٔگ

زان سپس در مکتب و دانشکده

اندرون مسجد و در مدرسه

جنٔگ با خواهر ، برادر با پسر

با پدر ، با مادِر واال گهر

با برادر زن و هم خواهرزنش

با پدر زن جنٔگ و هم مادرزنش

جنٔگ با همسایه و هم کوچه ها

جنٔگ با هم شهری و هم قریه ها 

جنگ با قوم و قبیله در محل 

با عمو زاده همیشه در جدل

جنك اندر مزرعه گردد فزون 

بر سر حق  آبه ریزد جوی خون 

کشور همسایه باشد دشمنش 

روز و شب در جنگ باشد گلشنش

جنٔگ
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ُبوَدنه و کبك جنگ اندازدا

بر برنده همچو خسرو نازدا 

سگ بجنگاند که همدیگر درند

مردم ازین معرکه  لذت برند 

جنك انسان گر نباشد بیش ازان 

جنك قوچان را بیارند در میان 

بر سر جنگ خروس خون چکان 

شرط ها بندند این نامرمان

وه چه خوش گفت مرشد روشن ضمیر

رهنمایی دفتر برنا و پیر

»جنگ باشد کار من کردار من« 

کی  بود از جنگ ننگ و عار من 
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 اقضی انمه

هر که علم قضا همی خواند

بهتر از دیگران همی داند

پیشه اش حکم بر صواب بود

عملش،  پیرو کتاب بـود

حد و حصر گناه و جرم و جزا

روشن است نزد او به امر خدا

گفته اش، گفته های قرآن است

تـرس او از زوال ایمان است

عدل و انصاف را روا دارد

خوف از ذات کبــریا دارد

طرف   اعتمـاد   خلق  بـود

نه که در فکر رشوه غرق بود

روز باز پرس در نظر گیرد

موقف خویش در خطر بینـد

حق  و باطل تمیز  فرماید

حکم  بر نادرست  ننماید

در قضاوت، عمیق می باید

در قـضایـا، دقیق می باید
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بـگریـزد ز پهلوی شیطـان

کار گیرد  ز پهلوی رحمان

هر که مظلوم و بی گناه بود

چشم او  سوی دادگـاه بـود

قاضی آنست که دادرس باشد

بی کسان را همیشه کس باشد

قـاضی شهر ما دگرگون اسـت

فهم او کوته، حرصش افزون است

پهلـوی  منزلی  کـه   او  دارد

یک  دو  تـا،  بـاز  آرزو  دارد

رشـوه یـک کار نـا  ثـواب بـود

نـزد  قاضـی  مـا  ثواب  بــود

نه  قناعـت  بـه  آنچـه  آن  دارد

چشـم  در  جیـب  دیگران  دارد
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رباعیات

 امروز هوا تـازه  و خـرم گـردد

 از فیض بهاران، همه جا نم گردد

 ساقی! تو هم تازه بکن بهر ثواب

 جام دگری، که غم ز دل کم گردد

 گیرم که ستمگران زما سربردند

بردند دفتر  ز  ما  نشان  و  نام   ور 

 دیدیم که در مزرعٔه هستی خویش

 تخمی که بکشتند، دو برابر بردند

 گر ابله ای  توهین  بکنندت  یکروز

 خود را تو به آن عمل، بیهوده مسوز

 چون شمع فضیلتی ترا هست بدست

در پرتو آن شمع،  چو پروانه بسوز

آنانکه بزور خویش مغرور شدند

وز ماتم  دیگران  مسرور  شدند

چون چشم گشودندزخواب غفلت

دیدند  که  درجهان  منفور شدند
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بنشینیم هم  کنار  بیا  دوست   ای 

 گلهای نشاط ازین چمن بر چینیم

 از تنگ نظری حاصلی هرگز نبود

 در شش جهتی، دوُ بعددیگربینیم

 ای دوست، همیشه شادمانت بینم

 سـرشارز عشـق دوستانت بینم

بادا یارت  بخت  و  بمرام   گردون 

بینـم گزنـد دشمنانت  ز   فـارغ 

 من آمده ام که عشق فریاد کند*

من آمـده ام کـه نـاز بنیـاد کند

زین رازنهان چه گویمت ای عاشق

کـز روز ازل،  چگونه ایجاد کنـد

 گر همدلی بین جفت انسان باشد

باشد آسان  زندگانی،  کردن   طی 

گذرد در  من،  و  تو  به  عمر   ور 

 هر لحظٔه آن، آتش سوزان باشد

* این رباعی را خانم گوگوش خوانده است
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 لیلی تو که آن دفتر واال داری

 در قلب همه اهل خرد جا داری

 شایسته نباشدکه ز ابنای جهان

توقعی چو دریا داری  از قطره، 

ای بی خرد از علوم، پندارت چیست

تعبیر ز اسالم، همه گفتارت چیست

تـو خلقت  از  اند  مذاهب   شرمنده 

وز آنچه که در زبان و کردات چیست

 اسـالم شـرافت و کـرامت دارد

 با همنوعان الفت و حرمت دارد

 از کینه و عقده ها بدور افتـاده

با جنس بشر، مهر و مروت دارد

 ای زینت الـدهـر، رهبـر خلق خدا

کز دست تو دست ها بلند است بخدا

مغروری سـتمگری  از  که   امـروز 

خدا نزد  ترا  جوابیست  چـه   فردا 
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دارد نثاری  جان  امید  تو،  از   عشق 

دارد پایـداری  امید  تو،  از   عشق 

چون این دو نداری، هوس عشق مکن

 کین فن شریـف، شرمساری دارد

 جـانـانـه  هـوای  نـرد  بـازی  دارد

 با من سر جنگ و تاخت و تازی دارد

 حـال آنکه دو زلـف تابـدار سیه اش

 در هر شکنـی،  دلی بـبـازی دارد

 ای اهل ادب، زمانـه سازی نکنید

 با عقل خود و کسـان بـازی نکنید

 آیید بخود، چنان کـه هستیـد همه

بیش از حد خود، سخن طرازی 

 نکنید

 امروز ز اوضاع همه، خوشبین باشی

 روز دگر از حادثه، بدبـین بـاشی

 این جملـه ظهور اندرون خود تست
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 آن به که به هر واقعه، حق بین باشی
 عاشق شدم، ای خرد بگذارمرا

 از نیک و بد زمانه، بیــزار مـــرا
 از درد فراق یار در خود سوزم

 ای عشق بیا، دگــر میازار مـــرا

 امروز هــوا تازه و خــرم گــردد

 از فیض بهاران، همه جا نم گـــردد

 ساقی! تــو هم تازه بکن بهر ثواب

 جام دگری، که غم ز دل کم گردد

مردم، ای مردم

 خاکستر هستیت بـه یغما بردند

 گه روز و گهی در دل شبها بردند

 آگه نشدی کـه کـی، کجا ها بردند

 ای آبله پـا یـان، ز شمـا پا بردند

 تا چند به خوابید، شما ای همگان

 تا کی همه از خویشتن بی خبران

 عمری که برفت، بر نگردد دیگر

 باز آی بخود، مخور فریب دگران

دیدی که زمانه زیر و رو ها دارد 

گه چهرٔه زشت و گه نکو ها دارد 

هر گل که در ین گلشن هستی بینی

دیوان دگر زرنگ و بُوها دارد
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دو بیتی ها

دلم تنگه، دلـم تـنگه خدایا

به کابل مشنوم، جنگه خدایا

اگر کابل روم من، کشته میشم

بـه خـارج شیشتنم، ننگه خدایا

بـیـا ای دل، بـیـاد دلبر خود

شویم آخر، سپند مجمر خود

بود روزی که آن سنگین دل ما

بـگرداند مرا، گرد سر خود

اال ای مرغ خوش خوان و خوش آواز

بیا بـا این دل افسرده،   می ساز

صدای  تو،  پـیـام  عشــق  آرد

نوای  تو  گره  بکشاید  از  راز 

    

 نوای  بلبالن  از جلؤه  حسن  چمن  سازت

 فغان  عاشقـان در جستجـوی  طرز آغازت

تو باال تر از آن مهری، تو افزون تر از آن ماهی

چو شبنم آب گردم،  تا شوم من  آشنا رازت
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تا چشم سخن گوی تو پیش نظرم هست

صد دفتر الفاظ  و معانی بـه بـرم هست

تـا  دولـت  دیدار  تو  گردیـد  میسر

تـاج کی و دستار سکندر  بسرم هست

بـلبـل به نوا،  وصف گل روی تو دارد

گلشن سخن از رنگ تو و بوی تو دارد

دیشب بمن این نکته بشد فاش و هویدا

کآتش،  ثمر از خـاصیت خوی تو دارد

خودی را در خودی آموختم، رمز دگر واشد

عرض جوهر شد و جوهر عرض، پنهان پیدا شد

از آن بحر کرامتها  و زان نادیـده دیـدن ها

اگر شبنم عرق گل کرد و آخر قطره دریـا شد

صبا گر نگهت گیسویته بیاره

و اگر باد شبانگه، بویته بیاره

نباشد آنقدر خوشتر که قاصد 

پیام  مردن  شویته  بیاره
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گر مرا رسوا بخواهی، امشبم تنها گذار

امشبم فارغ زما و این همه من ها گذار

آه پر سوزی، نم اشکی، فغانی، ناله ای 

ای سحر گاهان، مرابا یادآن شبها گذار

حال آوارگان

این جمع پریشان که در اکناف جهان

از دست ستم گشته به هر گوشه نهان

بـاور نکنـی چـه رنج در دل دارنـد؟

چـه  وا  بنماینـد  و چـه دارند نهـان

صحبت ناکس و فــــــرومایه

خار در چشم و میخ در پا هست

 گر ترا همنشیــــن بَود ُسفله

هستیت هیچ و نقش برما هست

عزیزان عید قربان است، با هم صحبتی داریم

به ایـن روز فـدا کاری، چه رنگین الفتی داریم

به جوالنگـاه ایثار و ز خود بگذشتن آدم

ز قربانگـاه ماده تا به معنی، فرصتی داریم
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بپرسیـدی که بی تو در چه حالم 

بلی در فـــرقتت چون نی بنالم 

اگر روزی رمـــــوز عشق دانی

تو خود دانی که بیتو در چه حالم
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تصنیف ها

اال ای دختر زیبای افغان
هامبورگ 1۰ جون ۲۰۰۷

این دو شاه فرد بصورت آسانی در ابتدا، پیش از آهنگ 
دیالوگ خوانده میشود:

روا مدار خدا را که از طریق هوس

حدیث عشق بگویی و افتخار کنی

بکوش تا که توانی ز روی صدق وصفا

نوای عشق سرایی و دل شکار کنی

به آواز پسر:

اال ای دختر زیبای افغان                        دختر افغان، یاری کار بخت است

                                                          مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

اال دل خواه عاشق، رشک خوبان         مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

                                                          مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

همی خواهم که با من یار باشی             مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

                                                          مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

 انیس و همسر و دلدار باشی                مسته شاهزاده، کابل پایتخت است
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به آواز دختر:

نخواهم با کسی، یاری کنم من             او بچٔه افغان، یاری ما سخت است

برایش گریه و زاری کنم من                مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

                                                          مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

                                                          مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

سخن از عشق کس بر لب نیارم            او بچٔه افغان، یاری ما سخت است

                                                     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

بهر جا خویشتن داری کنم من             مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

                                                  مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

مگر نشنیده ای اندرا ترانه           مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

چه خوش گفتند خوبان زمانه               مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

                                                  مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

»برو این دام بر مرغ دگر نه«               مسته شاهزاده، کابل پایتخت است  

»که عنقا را بلند است آشیانه«             مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

به آواز پسر:

تو عنقایی و من نخجیر عنقا                  دختر افغان، یاری کار بخت است

دلم افتاده اندر گیر عنقا                     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

رهایم وا مکن جانا، خدا را                      دختر افغان، یاری ما سخت است

بجا کن رسم و آئین وفا را                   مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

              مسته شاهزاده، کابل پایتخت است
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به آواز دختر 

اگر خواهی که با تو یار باشم                  او بچه افغان یاری ما سخت است

     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

انیس و مونس و دلدار باشم         مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

شوم با تو شریک زندگانی         مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

برایت روز و شب غمخوار باشم        مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

ترا خواهم که افغان زاده باشی          او بچه افغان یاری ما سخت است  

      مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

به قول راستی ایستاده باشی       مسته شاهزاده، کابل پایتخت است  

       مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

به پرهیزی زگفتار دروغین        مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

کتاب گنجوی را خوانده باشی        مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

      مسته شاهزاده، کابل پایتخت است
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به آواز پسر

من آن مرغم که در دامت فتادم              دختر افغان یاری کار بخت است

      مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

ترا دیدم، به پایت سر نهادم        مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

       مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

         مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

کسی را جز تو مه پیکر نخواهم             دختر افغان یاری کار بخت است

     مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

جز این حرف دگر ناید بیادم          مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

      مسته شاهزاده، کابل پایتخت است

        مسته شاهزاده، کابل پایتخت است
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ای میهن من
این تصنیف در زمان حملهء قشون سرخ 
به افغانستان سروده شد

ای میهن من، ای میهن من  

قربان نامت، جان و تن من  

ای عندلیبان، بـر شاخساران       

در سایٔه گل، مرغان خوشخوان

داستان سرایان، ای همسفیران           

آتـش فتاده در گلشـن من

ای میهن من، ای میهن من

در ظلمت شب، تـا صبحگاهان

در دشت و صحرا، کوه و بیابان

افتم بـه زاری، خیزم به افغان

کر گشته افالک، از شیون من

ای میهن من، ای میهن من

در غرب و درشرق،خلق مسلمان

ای مرد مؤمن،   خاور زمینان

دستی بجنبان،  پـایی بکوبان

کین رفتن توست، در رفتن من

ای میهن من، ای میـهن من 
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از جهان نترسيدیم
کابل جنوری  19۷9
این تصنیف به آواز احمد ولی و بانو هنگامه
 خوانده شده است.

شب لبان داغ خویش، دیدم برلبان تو

آتشی بجانم زد،   آتـش لـبـان تـو

یا مرا ببر از خود، یا مرا بران از خویش

این بود جهـان من، آن بود جهان تـو

آسمان، دلم تنگ است، در برابر گیتی

رهرو دگر خواهم، همچو کهکشان تو

پر ز رمز و رازی تو، فارغ از نیازی تو

عالمی دگر دارد،    خلوت نهـان تـو

ما که عاشق و رندیم،کار ماست سربازی

از جهان نترسیدیم، نـازم آن جهان تو
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مزن انخن هب اترم
این تصنیف را احمد ولی جان خوانده است

 * این مصرع به ودیعه از استاد مرحوم قاری ابراهیم صفا گرفته شده است

سحرگاهان یکی بلبل به گل گفت

که در پیش رخت من شرمسارم

 مزن ناخن به تارم

»طبیعت ای چمن، کارای دمن ساز«*

تو کی آگاهی از راز

از آن رازی که من در سینه دارم

مزن ناخن به تارم    

ز مژه تا نگه، پالیدنی داشت

دلی نالیدنی داشت

که در بزم تو باشد، این شعارم

مزن ناخن به تارم

خردمندان، خردمندانه رفتند

ولی از خود نرفتند

 مگر اندر اثیر صبحگاهان       

چو شبنم طاقت بیگانه دارم

  مزن ناخن به تارم
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 وای دل من
این تصنیف را احمد ولی خوانده است              
        کابل جون 19۷9

صدای  دل  من،  ندای دل مـن 

عزیزان کتابی است، وای دل من

پی کاروان ها که دیشب همی رفت 

جرس نالٔه داشت،  نـای دل مـن

نه با خود بسازم، نه با غیر هرگز

درین دهر باشـد دوای دل من

بیا بشنو ای دوست، باری خدا را

فغان دل من، های های دل من

به آن عندلیبان آزاِد گلشن

رسانید یاران، نوای دل من

از این زور گویاِن آدم ربایان

گرفته صفـای فضـای دل من

دنیای من
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این تصنیف را احمد ولی
 به آهنگ غربی خوانده است

مرو ز پیش نظر، تا جهان من نرود

امید هستی و تـاب و توان من نرود

حدیث عشق تو، تاب و توان هستی ها است

مرو  ز هستی  من  تا توان  من  نـرود

وقتیکه آهنگ سفر میکنی 

کشور دل، زیر و زبر میکنی

عالمی را خاک بسر میکنی 

از حرم عشق حذر میکنی

او، او، او، دنیای من

او، او، او، دنیای من

مهر نتابد دگر اندر جهان

مشتری و زهـره نگردد عیان

ماه نرخشد دگر در آسمان

تیره شود،  دامنٔه کهکشان

او، او، او، دنیای من

او، او، او، دنیای من
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عشق من 
این تصنیف را دختربا شهامت افغان، مهرانگیز جان 
با اندکی تغییر به یک آهنگ هندی خوانده است

ز نـشـینـده ها و ز نـا گفته ها

بـیا بـاز گـو راز بـنـهفتـه ها

ز فریاد خاموش و دریای اشک   

ز آه گلو گیر دل خسته گان    

ز جمع پریـشان  آواره گـان

از آن در دل خاک و خون خفته گان 

ز نشینده ها و ز نا گفته هــا  

بیا لحظه یی، گو ز بنهفته ها 

عشق من ! ! !   عشق من ! ! !

بعد از تکرار ابیات پیشین، آالب و سرگم صورت بگیرد، 
بعداً ابیات آتی خوانده میشود:

نی سر پناهش نی تکیه گاهش

یک اشک و آهی باشد گواهش

ز نشینده هـا و ز نـا گفته ها

بـیا باز گو راز بـنهفتـه ها

عشق من !   عشق من !  
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زقعر زمین و از آن سوی دریا

ز پیدا و پنهان، ز باالی باال

ز داد گستری و ز داد گستران

و زین داوری و از آن داوران

ز نشینده ها  و  ز نا  گفته هـا

بیا  لحظه یی،  گو  ز بنهفته ها

عشق من ! ! !   عشق من ! ! !

 یکی تاج عزت نهاده به سر

یکی خاک ذلت نماید به سر

یـکی می نگنجد میـان قصور

دگر خانه بر دوش دریوزه گر

عشق من ! ! !  عشق من ! ! !

ز نشینده ها و ز نا گفته ها

بیا لحظه یی، گو ز بنهفته ها 

یک جمع ناالن زار و پریشان

بی آب و بی نان  با چشم گریان

عشق من ! ! ! عشق من ! ! !  



اکش اه ی چکيده

123

ز نشینده ها و ز نا گفته ها

بیا لحظه یی، گو ز بنهفته ها

یکی ابر قدرت، یکی غرق خون

یکی بر سماوات، هزاران زبون

از آن عدل و انصاف و زان باوری  

از آن سرنوشت و از آن چرخ گردون  

عشق من ! ! ! 

 

ز نشینده ها و ز نا گفته ها

بیا لحظه یی، گو ز بنهفته ها

یکی صاحب گنج کی خسروان

یکی را نباشد بکف آب و نان

  درین دار ناپایدار فنا

  یکی داد خواه و دگر دادستان

عشق من ! ! !

ز نشینده ها و ز نا گفته ها

بیا لحظه ای، گو ز بنهفته ها
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راست بگو
این تصنیف را آقای استاد خیال کامپوز
 و به آواز خود خوانده است

انجمن ساز تو بودم، بخدا

دلبر من، راست بگو راست بگو

سبب ناز تو بودم،  بخدا

دلبر من، راست بگو راست بگو

ای که در گلشن هستی، گل خود رو بودی

وی کـه در بـزمگـٔه عشق، چه نیکو بودی

ای  که  در معرکٔه حال و مآل شـاعــر

چه سخن ساز و سخن سنج و سخنگو بودی

دفتر ساز تو بودم،  بخدا

دلبر من، راست بگو راست بگو

محرم راز تو بودم،  بخدا

دلبر من، راست بگو راست بگو
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محفلی داشت دل از طرز دل آرایی تو

دیـده پـر بـود ز طـنـازی و زیـبـایی تو

همـه در انـجـمـن عشق فرو رفته بخود

سـر بـه سـودای تـو و طـرٔه سودائی تو

بسمل ناز تو بودم،  بخدا

دلبر من، راست بگو راست بگو

یار دمساز تو بودم،  بخدا

 دلبر من، راست بگو راست بگو
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او خانم وقتی که میری
این تصنیف را  آقای ٔحالند کمپوز نموده 
و احسان امان آنرا خوانده است

او خانم وقتی که میری، همه دنیای مه میره

طاقت و حوصله و تاب و توان های مه میره

بنشین لحظه گگی، تا که ترا سیر بیبینم

گل امید خود،  از روی نکوی تو بچینم

تکیه بر کرسی فرماندهی میزن که بزیبد

من به پیش قدمـت، بهر گدائی بنشینم

او خانم وقتی که میری، همه دنیای مه میره

طاقت و حوصله و تاب و توان های مه میره

گره از زلف گره گیر خود تا کی نکشایی
نـاز کن دلـبرک نـازی مـن، ناز نمایی

سخن نغز بگو، طعنه مزن، کینه مجو
عقدٔه این دلک عاشق خود را، بکشایی

او خانم وقتی که میری، همه دنیای مه میره
طاقت و حوصله و تاب و توان های مه میره  




