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ﻨﺎم ﮫﺎ ﺪا ر ﺟﺎن آ ﻦ
از سال ھای دراز به اينسو ،ميخواستم آنچه را که بنام ش عر
ونظم به روی کاغذسياه ک رده ام ،واينج ا وآنج ا نش ر نم وده ام،
ويا آنچ ه ک ه ھن وز در دفترچ ۀ خ اطراتم زن دانی ان د ،گ ردآورم
ومجموعه ای بنام کتاب شعرچاپ ک نم.اي ن ش عرگونه ھ ا ونظ م
ھا اگرخود گويندۀ آن ھمت ب ه خ رچ ندھ د ودس ت بک ار نش ود،
در آن حد وموقعيت شعری نيستند که کسی ويا شعر شناسی آن
را ترتيب و تدوين کند و به حلي ۀ چ اپ آم اده س ازد .زي را ا ي ن
شعرھا ،ھمچون برگ ھ ای زرد و پژم رده ای از درخ ت فک ر
شاعر ھمچو منی ھستند که دا يم در مسير باد سرد خزان قرار
دارن د ک ه ب زودی بفراموش ی س پرده ميش وند وپ يش ازص احب
خود ،می ميرند
ازبازمان ده گ ان و فرزن دان ا م روزۀ م ا ،و بخص وص آ نھ ايی
که پا به ديار غربت کشيده اند ودرکشورھای غربی با کمپيوتر
وانترنت ورسانه ھا بزرگ شده اند ،کمت ر توج ه ب ه فرھن گ و
زبان وميرا ث ھای فرھنگی وا دبی پ درا ن و گ ذ ش تگان خ ود
دارند که به تاليف وتدوين اين سروده ھا وفکرھا بپردازند و ي ا
اص ال فرص ت اي ن کارھ ارا ندارن د.ھمانگون ه ک ه م ا ،ب ا
درگيرشدن باجن گ وش رايط بح ران زا ،وي ا از س ر غفل ت وي ا
٣

فقر فرھنگی مان نتوانستيم پاسدار ميراث ھای فرھنگی و ادبی
پدران واجداد خود باشيم.
ب ا ھم ين ک ه گف تم ،ت ا آنج ا ک ه مق دور ب ود ،اي ن س روده ھ ا و
شعرگونه ھا را که در شرايط و فرصت ھای گون اگون س روده
ش ده ان د و تص وير گ ر ش رايط وزمان ه ھ ای خ اص ان د ،جم ع
آوری کرده وبشکل کتابی در آوردم که اگر نقص وعيب ھ ای
ھم دارند ،و ھنرمن دا ن ه و م ا ن د گ ار نيس تند ،گوين ده ای دارن د
بن ام ش اعرکه در روش نی نورش مع ودود اريک ين وچراغھ ای
تيل ی آن ھ ا را رق م زده اس ت ودوس تش دارد! قس متی ازاي ن
ش عرھا ،بص ورت کت ابی کوچ ک زيرعن وان» بيرقھ ای س رخ
وس بز« در س ال  ٢٠٠٠م يالدی از ط رف ) دمحم ود ط رزی
موسسه( دردنم ارک ،ب ه ھم ت آق ای نجي ب روش ن مس وول آن
موسس ه اقب ال چ اپ ياف ت ک ه سپاس گزار احس ان و ت الش آن
.

بزرگمرد می باشم

قابل ياد آوری مي دانم ک ه بيش ترين اي ن س روده ھ ا ،ھجونام ه
ھا اند که درب اره اش خاص ومقام ات س روده ش ده ا ن د و معل وم
است که شعرھجو ،لطف سخن را از ميان می برد.اما چه کن يم
که دل ما را چن ين آفري ده ان د ک ه ھرص فات ني ک وب دی را ک ه
ديده وشنيده ايم ،نتوانسته اي م ازآن ،چش م پوش ی کن يم .بق ول آن
صوفی وارسته که گفته بود ):ھرآنچه ديده بيند ،دل کند ياد(
با درود ھای گرم و دوستانه
دستگير نايل
ھلند ،جون  ٢٠٠٦م.
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زه א
در س ال  ١٣٢٦ھج ری خورش يدی مط ابق ) ١٩٤٧م يالدی ( در ولس والی
نھرين واليت بغالن زاده شده ام .دوره ابت دايی مکت ب را در ولس والی نھ رين،
متوسطه را در بغالن و ليسۀ عالی را در دارالمعلمين کابل در سال  ١٣٤٧ب ه
پايان رسا نيدم .پ س از گذش تاندن ي ک دوره ک ار در مکات ب و ليس ه ھ ا ،دورۀ
داگوژی سيد جم ال ال دين درس ال  ١٣٦٠خ تم ک ردم.
عالی آنرا در انستيتوت پي
ِ
بنا بر دش واری ھ ای خ انواده گ ی و اقتص ادی ،از ش موليت در پوھنت ون کاب ل
صرف نظر نمودم.
چ ون در خ انواده ای روش نفکر واھ ل فض ل وعرف ان ب زرگ م ی ش دم،
درس نين ج وانی  ١٣٤٥ب ه ش عر وش اعری روی آوردم وب ه مطالع ه اث ار
تاريخی ،ادبی وعرفانی پرداختم و اولين تجربه ھای شعر گفتن ومقال ه نوش تن
را آزم ودم .در س ال  ١٣٥٩ک ه بن ا ب ر دالي ل امنيت ی ب ه کاب ل رف تم و در آنج ا
وظيف ۀ اس تادی را پ يش م ی ب ردم ،عض ويت انجم ن ش اعران ونويس نده گ ان
افغانستان را حاصل کردم .طی سالھای  ١٣٦٤و  ١٣٦٦دو عنوان کتابم يک ی
در داستان ھای کوتاه ) ومادر حماسه آفريد( وديگری در طنز ) خانۀ کرايی (
از طرف انجم ن نويس نده گ ان افغانس تان ب ه چ اپ رس يدند .در دوران س الھای
اقامتم در کابل ،شعرھا مقاالت ادبی وھنری ،داس تان ھ ا و طن ز ھ ايم در روز
نام ه ھ ای ان يس ،ھي واد ،مجل ه )آواز( »،نش ريه رادي و تلويزي ون« مجل ه )
ژوندون ( ،نشريۀ »انجمن نويس نده گ ان« ومجل ه )عرف ان ( » نش ريۀ وزارت
معارف« پيوس ته ب ه نش ر م ی رس يدند .ط ی اي ن س ال ھ ا ح دود دھھ ا داس تان،
طنز ،مقاله و شعر در روز نام ه ھ ا ومجل ه ھ ای معتب ر کاب ل از قلم م ب ه نش ر
رسيده اند.
٥

در سال ھای  ١٣٦٢و  ١٣٦٣خورشيدی در دو کانکور داس تان نويس ی ک ه
از طرف وزارت اطالعات و کلتور وقت راه اندازی شد ،برن ده ج ايزۀ درج ه
دوم شناخته شدم که شامل جايزه نقدی ھم بود .در سال  ١٩٩٧در آستان خجند
تاجيکس تان ج ايزه ادب ی »خواج ه کم ال خجن دی« را ک ه يک ی از ش اعران
برجسته زبان فارس ی در ق رون وس طای آس يای ميان ه اس ت ،در ي ک ک انکور
ادب ی بدس ت آوردم .در جش نواره ب ين الملل ی کت اب ک ه از ط رف بني اد جھ انی
ژور ناليس تان در اط ريش داي ر ش ده ب ود ،ج ايزه ی مطبوع اتی کت اب بن ام »
فکری سلجوقی« برای من داده شد.
از سال  ١٣٦٩به بعد که برای اجرای وظيف ه ب ه خ ارج ازکش ور رف تم ودر
سال  ١٩٩٨ ) ١٣٧٧م( که ب ه کش ور ھالن د پناھن ده ش دم ،دھھ ا مقال ه ،طن ز و
داستان ھايم درمجالت بيرون مرزی اقبال نشر يافتند.ازجمل ه در ھفت ه نام ه »
امي د« نش ريه روش نفکران افغ ان در کليف ور ني ای امريک ا در ھالن د ،عض و
انجمن پاسداران فرھنگ آريانا وعضو ھيات تحرير مجله فرھنگ ی ) ن وروز(
وس پس م دير مس وول نش ريۀ فرھنگ ی سياس ی ) راه ن و ( ني ز ب ودم.اکن ون از
س ال  ٢٠٠٧ب ه اينس و ک ه در کش ور انگلس تان ودر لن دن زن ده گ ی مينم ايم.
دراينج ا ني ز مش غول کارھ ای فرھنگ ی و ادب ی ام و ب ا انجم ن ھ ای ادب ی و
فرھنگی افغان ھ ا در اروپ ا رابط ه دارم و ب ه مجل ه ھ ا و س ايت ھ ای انترنت ی
ف ردا ،انجم ن قل م افغ ان ھ ا در س ويدن ،کاب ل ناتھ ـ مق يم آلم ان ،آري ايی مق يم
سويدن ؛ نور مقيم آلمان و وطندار مطالب فرھنگی واجتم اعی ب رای نش ر م ی
فرستم.تا کنون در دو دانشگاه معتبر لن دن ،پيرام ون مس ايل فرھنگ ی از جمل ه
در باره علم وھستی از ديد گاه موالن ا ج الل ال دين محم د بلخ ی و ح افظ  ،رن د
خراباتی.،و....سخنران بوده ام.
کار ھای ديوانی:
 استاد در مکاتب و ليسه ھای واليات مختلف کشور تا سال ١٣٥٨ مدير ليسه برای مدت کوتاه در بغ الن ص نعتی.اواخ ر  ١٣٥٨ت ا وس ط س ال١٣٥٩
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 استاد در ليسه عمر شھيد کابل) نادريه پيشين (از وسط س ال  ١٣٥٩ت ا پاي ان١٣٦٠
 آمر شعبۀ نش رات و آم وزش کميت ۀ مرک زی جوان ان افغانس تان ت ا نيم ه س ال. ١٣٦١
 مدير شعبه ھنر وادبيات ھفته نامۀ » درفش جوانان« تا پايان سال ١٣٦١ کار شناس در اداره امور شورای وزيران ) صدارت ( در ام ور فرھنگ ی ومدير شعبه اسناد و تحريرات اداره امور تا ١٣٦٤
 استاد زبان فارسی در» ليسه امانی« کاب ل ب رای م دت کوت اه در پاي ان س ال١٣٦٤
 رييس تعليم وتربيه در واليت تخار از سال  ١٣٦٥تا . ١٣٦٧ معاون اول رياست عمومی پرورشگاه وطن ،در پاي ان س ال  ١٣٦٧ت ا پاي انسال . ١٣٦٨
 کارمن د س فارت افغانس تان در تاش کند ،در ام ور فرھنگ ی ومس وول تعل يموتربيه جوانان ومحص الن افغ ان در آس يای ميان ه از س ال  ١٣٦٩ت ا ١٣٧١
( ١٩٩٢- ١٩٩٠).
آثار چاپی و غير چاپی:
 » -١ومادر حماسه آفريد«  ) ،داستان ھای کوتاه ( چاپ کابل،سال ١٣٦٤
» - ٢خانۀ کرايی« ) مجموعۀ طنز ( چاپ کابل ،سال ١٣٦٦
 » -٣بي رق ھ ای س رخ وس بز« ) منتخب ی از اش عار( چ اپ مطبع ه )دمحم ود
طرزی موسسه ( چاپ دنمارک .سال  ٢٠٠٠ميالدی.
 » -٤نم ک در ش عر فارس ی « در دوجل د ) مجموع ه ھش تاد مقال ۀ فرھنگ ی
وادبی ( ،چاپ ھالند سال ٢٠٠٥
 » -٥عشق درغربت« باز نويسی برخی ازداستان ھ ای گذش ته واف زايش چن د
داستان نو ،چاپ ھالند سال ٢٠٠٥
٧

» -٦خانۀ کراي ی« ،ب از نويس ی طن ز ھ ای گذش ته واف زايش چن د طن ز ديگ ر
چاپ ھالند سال ٢٠٠٦
 » - ٧خاطرات جنگ تالقان « داستان ميانه آمادۀ چاپ
 » -٨از مسافرت تا ھجرت « ،خاطرات مھاجران افغان در اروپا در دو جلد
آماده چاپ .
 » - ٩در ميالد خورشيد« دفتر شعر؛ اماده چاپ
 » -١٠ياد داشت ھايی از تاريخ « ياد داشت ھايی از جنگ ھا و کشمکش ھا
برای کسب قدرت از سال  ١٩٩٠تا  ٢٠٠١م که آمادۀ چاپ اند.
 - ١١مجموعه ای از مقاالت سياسی ،اجتماعی  ،ھنری وفرھنگی تعداد ١٥٠
مقاله که اکثرا در سايت ھای انترنتی ومجله ھ ای بي رون م رزی منتش ر
شده اند.
.
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ﺗﻘﺪ ﻳﺮ
دراين غربت سرا ،تنھای تنھا سخت دلگيرم
جدا از ميھنم ای دوستان ،پير و زمينگيرم
تپيدم ،سوختم ،آوارۀ ملک دگر گشتم
مگر ای ذوالجالل من ،ھمين بودست تقديرم؟
فشار روزگار و شوری نان و نمک اين جا
برون کرد ازدھان من ،زمادر خورده گی شيرم
سعادت نيست بر من ،زنده گانی در ديار غير
چه خوشبختم مھين ميھن ،چو درخاک تو ميميرم!
منم مجنون آزادی ،منم شيدای زيبايی!
وطن ليالی من باشد ،وطن فردوس و کشميرم!
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﺟﻨﻮري 1999

١١

ﻫﻮس وﻋﺸﻖ
عمر گذشته ،با ز ميسر نمی شود
تيری که از کمان برود ،بر نمی شود
ما با شکست نفس ،بمعراج ميرسيم
واعظ بزرگ ،از سر منبر نمی شود
مھر مرا ببين و اميد رقيب را
ھرگز ھوس با عشق ،برابر نمی شود
گفتی يکی سخن که :تراميکشم به رنج
ديگر کالم خوب ،مکرر نمی شود
خواھم که تا زجام تونوشم شراب عشق
آخر چرا لبان تو ،ساغر نمی شود؟
دل برده يی تو از بر من ،دلربای من
خوبان ھزار ،مثل تو دلبر! نمی شود
مھر بتان به مذھب ما ،ھم عبادت است
آدم ،به جرم عاشقی ،کا فر نمی شود
امروز تا خدا نکند ،چارۀ غريب
"مفلس به داد بنده ،توانگر نمی شود"
"نايل" خجند ،خانه مھر و محبت است
کابل مرو که حال تو ،بھتر نمی شود!
ﻗﻮس 1375
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ﭘﻴﺎم ﻣﻦ!
مـــرا از دوستان ،جدا مکنيد

عـاشقم ،بيدلم ،جفا مکنيد

داد مــا را زيـــار ،بستـــانيد

دل مظلوم ،زيـــر پا مکنيد!

بـرسـا نيد پيـام من ،به ھمــه

که دگر تــرک آشنا ،مکنيد

زنده گی ،چون حباب ميگــذرد

ناز ،بر رنگ اين حنا مکنيد

روی حاجت ،به ھجرت آورديم

نا اميد از در ،اين گدا مکنيد

دل مــن  ،وصـــل ،آرزو دارد

سنگ ،با شيشه آشنا،

مکنيد
روی شا د ی نديده می ميريم

درد ما را به غم ،دوا مکنيد

من کجـا توبه کردم ازمی ناب

در حـــق بنده ،افتـراء مکنيد

عشــق ورزيد وباده نوش شويد

ليـک افعـــال نا روا ،مکنيد!
نام نا محــرمان ،صدا

درحــريمی که من ،نشسته بدم
مکنيد
من اگـــر رفتــم از کنار شمــا

مـرا در دور ھا ،رھا مکنيد!
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﻛﻤﭗ دﻛﻮم ،ﺟﻮن 2001

١٣

ﺗﺤﻔﺔ ﻧﻮروزي
باد نو روزی وزيد و عيد نوروزی ،رسيد
روح ھستی برتن ھر زنده جان ،از نود ميد
سبزه و آب روان است و گل و فصل بھار
دختر رز را ز آغوش قدح ،بايد کشيد
چون بھار ما رسد ،ماه محرم ،گل کند
ما که روز خوش کجا ديديم ،در ايام عيد
غم به ھرجا خيمه زد ،بالشکر توپ وتفنگ
رنگ شادی از رخ بيچارۀ افغان پريد
عمر ما را نيست سامان طرب در نو بھار
ای خوش آن ملت که درآغوش عشرت آرميد
سال ھا بگذشت ،جشن سده و عيد و برات
ملت افغان دريغا! روی بھروزی ،نديد!
تو ،بما يک بوسه دادی ،تحفۀ نوروز را!
ما ،بتو جان می دھيم روز مبادا ،اين وعيد
من به راه عشق تو ،نقد جوانی داده ام
تو ،چرا از من گريزانی ،چو مويم شد سفيد؟
اين چه دورانست يارب ،کاين ھمه نحل وملل
دست قاتل را نمی گيرند ،از خون شھيد!
ازشر وشورجھان ،غمگين تو ای نايل مباش
لطف حق نازل اگر شد ،صلح می آيد پديد!!
اول ﺣﻤﻞ 1373
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ﺑﺎزار دل ﻓﺮوﺷﺎن!
دوستان فصل گل آمد  ،خبر يار کجاست
ساقی و مطرب و می ،خانۀ خمار کجاست
آنکه از دير کھن ،بخت جوان می طلبد
زنده گی می گذرد ،فرصت بسيار ،کجاست؟
بود آيا که بيابم چو دل خويش ،مگر؟
دل فروشان جھان را بگو ،بازار ،کجاست؟
آشنايی نه ھمين است که امروز ،کنند
دشمن عاقل اگر ھست  ،بزه کار کجاست؟
مرغ جان بال و پرازفيض سحر خيزی يافت
ورنه در خواب گرانی ،دل بيدار کجاست
رود جيحون  ،چو عمر از بر ما می گذرد
طبع آزاد من و شعر گھر بار ،کجاست ؟
تلخکامی من از  ،کيسۀ خالی من است!
نقد جان می دھم آن لعل شکربار ،کجاست
» نايال « دوستی از يار و وطندار ،مجوی
که در اين عصر ،رفيقان وفا دار ،کجاست!
ﺑﻐﻼن ،ﺑﻬﺎر1356

١٥

داغ وﻃﻦ!
چون فکرجھان گيری و اورنگ ،نداريم
با ھيچکس امروز سر جنگ  ،نداريم
در»باغ ذخيره«* شده ايم سخت حصاری
شيريم و غم اين قفس تنگ ،نداريم
اين ملک ،فقير بوده و ما نيز ،غريبيم
ھمچون ديگران سفرۀ ھفت رنگ نداريم
پيوسته به داغ وطن خويش ،بسوزيم
يعنی که دل بيغم چون سنگ ،نداريم
ننگ است که درکشورما ،جنگ ونفاق است
گر صلح بياريم ،دگر ننگ نداريم
بيگانه از اين کشور ما ،رخت سفر بست
ديگر به چه رو فکر ھماھنگ ،نداريم ؟
چون سينۀ صحرا دل ما ،الله ستان است
خوبست که چون غنچه ،دل تنگ نداريم
داديم زکف ،فرصت ايام ،دريغا!
امروز به جز فاجعه ،در چنگ ،نداريم
» نايل« تو رفيق سلم و صلح جھان باش
زيرا که جز اين ،راه به فرھنگ ،نداريم
ﺗﺎﻟﻘﺎن 30 ،اﺳﺪ 1367
* باغ ذخيرۀ تالقان که در انجا بوسيله مخالفان اسير شده بوديم
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ﺑﺎز ﮔﺸﺖ!
دريغ و درد که دور از د يار ويار ،شديم
به چشم اھل زمانه ،چقدر خوار شديم
چه درد ناک بود خاک غربت ای ياران
به ما که مستحق جور روز گار شديم
به دشت خاطر ما ،الله يا گلی نه شگفت
چرا که دور ،زآغوش نوبھار ،شديم
به ملک غير ،غريبانه بی کفن ،مر ديم
شھيد بيکسی و درد انتظار شديم
نکرده در حق ما ظلم ھيچکس که چنين
اسير پنجۀ بيداد روز گار ،شديم
نبود درسر کس ،دانش جھان بانی
به پيش مردم بيگانه ،شرمسار شديم
پرستو ھای مھاجر ،به النه بر گرديد
که ما ھم ھمسفر قاصد بھار شديم
ﺣﻤﻞ 1374

١٧

از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﺎ ﻫﺠﺮت
مرا اين آرزو ھا بود ،در دل
روم سير و سياحت تا به لندن
ببينم مرکز علم و تمدن
وزان پس پانھم درملک جرمن
* **
به انگلستان روم ،بينم» شکسپير«
فرانسه ،مرقد » ال مارتين« را
بخوانم دفترو اوراق » ولتر«،
کشم از دل ،نفاق کفر و دين را
* **
ھنر مندان ھر رشته شناسم
تمدن ھا ببينم ،ھم ا ديبان
کنم ا نديشه را پران ھرسو
تبادل نظر ،با فيلسوفان
* **
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روم ھرسو تماشا تا سواحل
ببينم نقش ماھی ھای رنگين
شبا نگاھان ،به قايق ھا نشينم
به بيداری سپارم ،خواب شيرين
* **
ببينم اختالف ماست در چی؟
چرا مغرب زمين را شوروشر نيست؟
چرا در ملک ما جنگ است و بيداد
چرا اين مردم ،از عالم خبر نيست؟
* **
خالصه اينکه نا رفته به مغرب
بال آمد ،جفا آمد ! به کشور!
وطن از معنويت گشت خالی
به قدرت تا مال آمد ،به کشور
* **
ھزاره کشت ازبک را به ناحق
وازبک ھم بکشت صد ھا ھزاره
ولی تاجيک وپشتون از دو بدتر
بساخت از کلۀ ملت ،مناره!
* **
ھنوز آن زخم ھا ناسور تر گشت
بال رفت و بالی ديگر ،آمد!
گرفتن ،بستن و کشتن فزون شد
مصيبت با مصيبت ،يکسر آمد!
١٩

چنان روز بدی آمد به ملت
نه پشت پخته ونی خام ،ميگشت
اگر تن را به ھجرت می ندادم،
سرم چت ،مال من ليالم ميگشت
* **
سفر کردم بکشور ھای عالم
به کشتی و ھوا پيما و موتر
مھاجر گشتم وعقل ازسرم رفت
نبودی بھر من ،زين راه بھتر
* **
خالصه من شدم مجبور ونا چار
وطن را ترک گويم ھرچه بھتر
کجا خواھم شدن ،ھرگز ندانم
روم در شرق ،يا اقصای خاور؟
* **
نه ،درمشرق زمين خصم است وکين است
بسی ا شخاص بی فرھنگ ،دارد
نفاق دين ومذھب ،ر يشه داراست
مسلمان با مسلمان ،جنگ دارد!
* **
روم در غرب که در ينگی دنيا
نظام و مردمش ديموکرات است
ھمه مصروف کار و زنده گانی
تمام عمر شان عيد و برات است
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نه مذھب ،می ھرا ساند کسی را
نه دولت ،جور می آرد به مردم
کسی را با کسی کاری نباشد
دلش ،جو می خورد يا ،نان گندم
* **
دلی ،کس می رود سوی کليسا
دلی عيسی ،دلی موسی پسندد
نباشد اختالف دين و مذھب
محمد ،را به آن ،معنی پسندد
* **
چه خوبست اينکه انسان ،مثل انسان
به دنيا ،قدر يکديگر

بدانند

به صلح وآشتی ،عا دت بگيرند
سرود عشق را ،باھم بخوانند!
* **
مھاجر گشته ام اکنون به ھالند
به سر ھوش وبدل ،آھی ندارم
بغير آنکه با سختی ،بسازم
در اين دنيا ،ديگر راھی ندارم
* **
نشسته روز وشب ،درخانه بيکار
به دنيا سير گلگشتم ،محال است
برای آنکه بی روزی ،نمانم
دوچشم من به راه» سوسيال« است
٢١

مھاجر ھر کجا باشد ،که باشد
دريغا! نام بی آھنگ ،دارد
اگرغربی بود ،يا اينکه شرقی
به انسان گفتن او ،ننگ دارد!
* **
کسيکه خانه وکاشانه اش سوخت
کسيکه بی وطن شد ،بی کفن شد
کجا ماند وقار و عزت ،ا و را
کسی که خوار ،در ھر انجمن شد
* **
شود بيگانه ،در ملکش حکمران
شود بيگانه ،در خاکش مظفر!
چه نام وننگ خواھد داشت ،قومی
که بادارش بود ،يک قوم ديگر؟!
* **
چه سازم ،آدم شرقيستم من
دلم سوزد زبھر خانۀ من
بجا مانده ھمه خويش و تبارم
گرفته آتش ،آن ويرانۀ من!
* **
در آنجا ،آب دريا بود و چشمه
در آنجا ،نان گندم بود و شالی
درآنجا ،ميوه ھای خوب وشيرين
و فرش خانۀ ما بود ،قالی!
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در آنجا ،آفتاب گرم وسوزان
در آنجا ،برف وسرمای زمستان
در آنجا ،صندلی و منقل وچوب
در آنجا ،ميلۀ نوروز و دھقان
* **
اگر چه ما ،غريب و فاقه بوديم
زغربت ،مردۀ ما بی کفن بود!
ولی با آن ھمه رنج و غريبی
وطن بود و وطن بود و وطن بود!
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ2000

٢٣

ﺑﺎر دوش
غم اگــر کرده سيـه پوش مـرا

لطف او گشته ھماغوش مرا

رندی ومستی ام زحـد بگذشت

تا خم باده شــد به دوش مرا

من کجا وشــراب عشق ،کجا

چشم او کــرده باده نوش،

مرا
زان شــدم خاک راه پير مغان

که نموده ست جرعه نوش

مرا
عشق اگر خضر راه من گردد

عقـل ،نارد دگر به ھــوش،

مرا
پنـــد واعظ که منع عشق کند

ننشينــــد دگر به گــوش،

مرا
رنج ھستی و عشــق مھرويان

ھر دو گرديده بار دوش،

مرا
منت دوســـت ميکشم » نايل«

که گــرفتست در آغــوش،

مرا
ﻛﺎﺑﻞ  ،ﺳﺮﻃﺎن 1359
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ﺗﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮ
آنھا که راھی،
بسوی فردا ھای روشن
وتکرو ا نديشۀ ا مروز ما بودند
فکر و عقيدت شان
به فروغناکی يک خورشيد
از جنگل انبوه وتاريک عقيدت ھا؛
به درخشيدن ،آغازيد!
وبه پنجرۀ شناخت انسان،
نور پاشيد!

٢٥

و ،انسان به اميد فردا
فردای روشن وآزاد
که فشار زمان از پشت بود،
به نيروی جمعی در آمدند
تا جھان را زيستگاه باھمی سازند
وامروز ،انسان عصر نوين
با ا فريد ن ا سطورۀ خو يش،
فراتر از مرز زمانھا ومکانھا
عروج ميکند
زيرا که:سالھا قبل از بطن زمان
که آبستن تولد ديگر بود؛
حماسۀ انسانھا تولد شد!
ﻛﺎﺑﻞ49 - 10 - 29 ،
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ﻃﻨﺰ در ﺑﺤﺮ ﻃﻮﻳﻞ
بود ،يک خانم الغر!
چھره اش گشته مکدر،
ھمه از غصه و اندوه پدر ،خواھر و مادر
وبل ،شوھر آوارۀ خود کو شده از خانه روانه!
* **
خانه اش ،خانۀ ماتم!
ديده اش ،ديدۀ پرنم
ھمه شادی به سرش غم
زانکه گشته ھمگی خويش وتبارش ھد ف تير زمانه!
* **
زنده گيش سخت تر از سنگ
و رخش  ،زرد تر از رنگ
ھمه از دست ھمين لعنتی جنگ!
که فلک بر سرش آورده عجيب رنگ و فسانه
* **
٢٧

سال پار آمده بود جنس فراوان
کومکی بھر ھمين ملت افغان
که رسانند به مسکين و غريبان وفقيران!
ھمش از کشور جمھوريت دوست يگانه!
* **
زن بيچاره چو بشنيد،
به اميد بشد جانب دفتر
که کند غصه و اندوه دلش را
ھمه خالی و ستاند کمکی روغن و صابون ،به نشانه!
* **
د فتری د يد مفشن!
عطر سنجد ھمه جا پھن شده بر سرو گردن
خود آمر ،کمکی نشاء
و مصروف سماع و طرب و چنگ و چغانه!
* **
ليک آمر،
ھمان آمر خوش پوش بلند قامت وباال
که به گردن زده نکتايی زيبا،
ورسيده از غرب ،چو يکی مرد زمانه!
* **
وھمان آمر توزيع کن صابون و شکر،
روغن و گندم ،ھمه در خدمت مردم
طرفش ديد ،بخنديد
به آن چا دری کندۀ بيچارۀ آن زن خانه!
٢٨
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چون خوشش نامدو
با خشم بغريد و بگفتا که:
نشرميد که ھروروز می آييد
و چند بار ستانيد ،مگر دفتر ما گشته خزانه ؟
* **
که:شما خانه نداريد؟
که:شما ،زنده گی و شوھر و کاشانه نداريد؟
که:ھرروز برون می شويد از خانه ،به صد مکر و بھانه؟
* **
زن بيچاره چو بشنيد،
بيرون گشت ز دفتر
چھره از شرم ،مکدر
باز با غصه قرين گشت ،ولی سخت بخنديد
به اين وضع زمانه!
ﺗﺎﻟﻘﺎن -ﺟﺪي 1366

٢٩

در ﺳﻮگ اﺳﺘﺎد ﺟﺎوﻳﺪ!
افسوس! که فاضل زمان رفت
»جاويد« ،به ملک جاودان رفت!
استاره ای نی که آفتابی!
از ملک سخن ،مگو که جان رفت
دانا و سخنور

توانا

ليک از بر ما ،چه ناتوان رفت
رفتن به فناحق است ،ليکن
آنکس که نمی گذشت ،آن رفت
اھل ھنر و ادب ،سيه پوش
که:عيسی نفسی به آسمان رفت
در ملک غريب غربتستان
نا ديده وطن ،از اين جھان رفت
در عقل ،که پير ديگران بود
با مرگ ،وليکن او جوان رفت
استاد که مرد مھربان بود
امروز دريغ ،مھربان رفت!
در عرسش سخن ز بعد سعدی،
او بود کسی که می توان رفت
٣٠
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«جا ويد« در اين خراب آباد
چند روزه که بود ميھمان ،رفت
در ملک ادب اگر بخواھی
بی رھبری اش نمی توان رفت
زنده است کنون به ملک معنی
تا ھستی او ،به ال مکان رفت
گفتند :کی ھست فاضل دھر؟
نام بسی از سخنوران ،رفت
ھر کس به تعلقی سخن گفت
بسيار سخن در اين ميان رفت
انصاف زمانه گفت ،آخر:
»جاويد« ،يکی و نکته دان رفت
ماييم و سر گرفته در پيش
جايی برويم که ديگران رفت
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،اﮔﺴﺖ 2002

٣١

ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻬﺮ دور
گاه گاھی ای عزيزان ،در وطن ،يادم کنيد
من غريب شھر دورم ،با ھمين ،شادم کنيد
تلخ کامی ھا مرا از ياد شيرين برده است
بيستون ھا می کنم ،ھمنام فرھادم کنيد
خاک راه کس نگشتيم و ازآن ،شرمنده ايم
مدتی ديوانۀ شوخ پری زادم کنيد
غربتستانش به ما ،دوزخ به دنيا بوده است
زين قفس ھای طاليی ،خواھم آزادم کنيد
عاشقان را نيست پروای ديانت پيشه گی
من مسلمانم ،توانيد گبر! فريادم کنيد
کيستم؟ شاگرد فطرت اندرين دشت جنون
در مقام عشق ،می خواھم که استادم کنيد
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﻣﺎرچ 2002

٣٢
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دل ﺷﻜﺴﺘﻪ
تو عشق منی و دلربايی
پيشم بنشين که جان مايی
در راه وفا اگر دھی سر
ما نيز ،به پاس آشنايی
من نيز ،دل شکسته دارم
از خسته دالن مکن جدايی
در خاک سيه نشسته ام من
ای عرش معلی ،تو کجايی؟
بر دار ،کشيده اند سر ما
جان نيز دھيم اگر رضايی
ما را برسان به ساغر می
ای ساقی بزم آشنايی
گرعشق تو درميان نمی بود
ما را چه و فکر پارسايی!
خلق از بر ما شده گريزان
از دست تھی و بينوايی
حسن توکه درحد کمال است
افسوس که يار ،بيوفايی!
» نايل « چه شده به طبع شعرت
ديريست غزل ،نمی سرايی؟
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﺟﻨﻮري 2005

ﺑﻴﺮق ﻫﺎي ﺳﺮخ وﺳﺒﺰ
٣٣

من چه گويم از وطن،
از درد دل
از رنج ميھن
از ملت در خون نشسته
از صدای در گلو خاموش
آه ا زين جنگ جھا نسوز!
خشک وتر ،ميسوزد امروز
* **
در خيابان،
کوچه ھا ،پسکوچه ھا
نعش ھای مرده می بينيم!
مرده ھای بی کفن،
بی نام وبی صاحب!
* **
تپه ھا رنگين ،زبيرقھای سرخ وسبز!
دره ھا پرخون
شھر ھا در سوگ
کوھھا ،پر از صدای
قصۀ مرگ شھيدان است!
* **
ندا آمد!
صدای زن شود اندر گلو خا موش
ودختر ھا نخوانند،
سورۀ فصل جوانی را
٣٤
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تا ندانند،
قصۀ راز نھانی را
* **
خانه ھا ،از مھر وعشق ودوستی ،خالی
تار ھا ،از ساز واز شور ونوا ،خاموش
روح ھا افسرده ومسکوت،
ھمچون سنگ
گور ھا ،از مرده ھای بی کفن غمگين
زبان ،از گفتن نام حقيقت گنگ
وچشم ،از ديدن راز حقيقت ،کور
* * *
من نميدانم کجا خوانم سرود خود
چسان گويم ،درود خود
به مرگ کشته گان بيگناه امروز
به روح عاشقان بی پناه امروز
دل بشنفتنی ،سنگ است
فضای گفتنی تنگ است
وپای آرزو ھم لنگ،
ومن ،از بيکسی ،دلتنگ!
دﻟﻮ1377 ،

٣٥

در ﻏﺮﺑﺖ از وﻃﻦ
به غربت از وطنم ،يار جستجو دارم
چو طفل غمزده ،صد غصه درگلو دارم
دراين بھار زرافشان که جام باده رواست
نه من نگار ونه بردوش خود ،سبودارم
از آن به وقت جوانی شدم خميده ميان
که بخت پير و نگار بھانه جو دارم!
من آن پرندۀ باغم که آشيانم سوخت
خوشم که با غم خود ،شوق گفتگو دارم
ھمينکه سوخت مراعشق تو به داغ وصال
دگر به زنده گی خود ،چه آرزو دارم!
به شھر ما چقدر نرخ بوسه ارزان است!
خدای من! چکنم؟ يار تند خو دارم
در اين جھان که نکردم دمی عبادت حق
به پيش مردم عقبی ،چه آبرو دارم ؟
مرا ھم از نظرش ،روز گار پير ،فگند
چرا که طبع جوان ،عادت نکو دارم
سفيد چشمی من ،روز من سيه کرده
که پير گشته ام و شوق ماھرو دارم!
ﺣﻤﻞ 1369

٣٦
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ﻧﺎم آدم
من نشسته در پس ديوار،
ديوار ايام فراموشی!
من شکسته قامت بيداد،
با فرياد خاموشی
من به داغ آن کبوتر،
سال ھا بی آشيان ماندم
من به ياد آشنا ھا ،انتظار
انتظار آفتابم!
سرزمينم درتباھی ،در سياھی
٣٧

می شود نابود من غالم آفتابم،
ای تباھی ،ای سياھی،
بعد از اين پدرود!
خانه را آتش زدند
سرو را قامت بريدند
تاک را از ريشه برکندند!
تا ننوشم بادۀ خوشرنگ از انگور
بی کفن آواره گردم تا به پای گور!
گر خدا خواھد که من،
يک آدم خوشبخت باشم!
گر خداخواھد که ما،
اليق اين زنده گی باشيم
می توان بر ما نھادی ،نام آدم را !
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،دﺳﻤﺒﺮ 2003

٣٨
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ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه!
چه روز پر گناھی بود
چه شبھای سياھی بود!
که نا گه از جنوب،
ديوی کاله دين به سر پوشيد
مسلمانی دگر گون شد
و يک شيطان ،ديگر شيطان را » بو!« گفت!
ومردم ھم بسان بره ھای روز قربانی،
به قر بانگاه ،می رفتند!
ھزاره بد ،اگرازبک ،اگر تا جيک؛ اگر پشتون
وانسان پر گنه تر شد ،شب ما ھم سيه تر شد!
٣٩

کتابی من نوشتم در بيان شعر ،در تاريخ در قصه
که تا مردم بخوانند ،قصه ھای فصل ايمان را ،
بدانند قدر انسان را ،
ببينند چھره ھای زشت شيطان را
چه روزان وشبانی بود!
»شبی تاريک وبيم موج و گردابی چنين ھايل«
به من گفتند:اگر باشی پنا ھنده به ملک غرب ،
به انگلستان ،به ھالند يا به آلمان
که خضر ھم گر نباشی ،آب حيوان می رسد دايم !
در آنجا عشرت است
عشق وجوانی ،شور مستی ست!
در آنجا ال له ھست ،گل ھست،
سبزه اندر سبزه است ،نور است
خال صه جنت الماء واست!
سکند ر وار با يد رفت،
سوی فتح ،سوی نور ،سوی جنت الماء وا!
چه خوابی و خيالی بود
چه طرح بی سوالی بود
زن و فرزند ھم گفتند:
ای با با!
چه خاموشی ؟
٤٠
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نمی بينی مگر آن دوستان ما
ھمه رفتند امريکا وکانادا
ونيمی ھم بسوی غرب اروپا
مگر ما ،نيستيم آدم ؟
چرا خاک وجود ما شود پامال استوران ؟
چه باشد سرنوشت ما ؟
به جز مردن ،
به جز بی نام ،در تاريخ بودن!
و من ،چون آدم گم کرده سر از پا
ويا چون تشنه ای ،
وا مانده در صحرا
به قول ناصر خسرو،
که :جوينده ست ،يابنده!
ھمه بود ونبودم را،
تمام ھست وبودم را؛
سپاريدم به قاچاقبر
وھی ميدان وطی ميدان،
به کشتی وھوا پيما وبا موتر،
بريدم راه بحروبر
رسيدم تا به قلب غرب ،در ھالند،
با فرزند ،با ھمسر
از آن تاريخ،
گھی درگوشۀ دريا وگه در دامن صحرا
٤١

بھمراه ھزاران مرد وزن
که سومالی وکردی وعراقی اند وايرانی،
سياھست وسفيد وزرد و گندم گون
برای من ،نه از گل ،بوستا نی ھست،
نه از سبزه ،نشانی
نه رنگ جنت الماء واست!
ومن ،زوزه کنان در گوشۀ جنگل،
نشسته کاسه ای را از گدايی می برم باال
که خوراکی وپول جيره ای را گيرم از اقا
دريغا! ما نمی دانيم
که ھرجايی پناھنده ست،
شرمنده ست!!
جوان وپير اين کشور،
خود را آدم بيگانه ميبينم
بيگانه از دنيا،
بيگانه از فرھنگ ،در اين خانه ميبينم!
چه دلتنگم در اين جنگل،
چه نارامم در اين صحرا
چه خاموشيم وبی آواء
چرا که مرغ طبع خود ،در آن بی النه ميبينم
گھی که باد صر صر ميوزد از جانب صحرا
وبرگ عمر مارا می برد باال
٤٢
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گھی که موج ،طوفان ميکند از پھنۀ دريا
حباب عمر خود را اندر آن ،افسانه ميبينم
گھی که :کاجھای سبز ،عريان ميشوند از برگ
گھی که سرو،
زيبا تر زھر فصل دگر گردد،
وبرگ عمر ما ھم زرد می گردد
من امروز آدم تنھاستم ،دور از ديار خود،
جدا از مادر وفرزند ،وز خويش وتبار خود
اگر ميداشتم يک کشور آرام
اگر ميداشتم يک رھبر انسان!
اگر ميداشتم تاريخ روشن طی اين دوران،
به ملک ما ،خدا می بود!
مسلمان ،با مسلمان چون برادر ھمنوا می بود،
اگر صلح وصفا می بود؛
در اين جنگل ،چه می کردم؟!
ﻛﻤﭗ ﺧﻠﺰ راﻳﻦ 18 ،دﺳﻤﺒﺮ1998

٤٣

ﺑﻬﺎ ﻧﻪ!
ندانم اينکه چرا تازه شد ،فسانۀ من
که می رسد غزل ناب و عاشقانۀ من
دعا کنيد که آن سنگدل شود بيمار!
عيادتش روم و اين شود ،بھانۀ من
نبود در سرت ھرگز خيال ديدن دوست
شده ست راه غلط ،کامدی به خانۀمن
ھزار بار بگفتم :روم به ميھن و ليک،
نگشت کنده از اين خاک ،آب ودانۀمن
کنون به خرمن آتش گرفته می مانم!
که سوخت برق نگاه تو ،آشيانۀ من
دگر به گوش کسی کارگر نمی افتد
زبسکه کھنه شده شعر من ،ترانۀ من
ﺳﺮﻃﺎن1374،

٤٤
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ﻛﺎم روا
عيد قربان آمد و قربان رسم و رای او
خون خود ريزم به پای قامت رعنای او
طالعم ميمون وعشقم ياور وکامم رواست
خون من گردد اگر امشب ،حنای پای او
چشم خود کردم سيه با سرمه در ايام عيد
تا شوم قربانی مژگان استغنای او
از لب خاموش من ،شور جنون آيد برون
کی توان درسينه پنھان داشت ،مستيھای او
عاشقم ،يا عابدم ،ھرگز نميدانم زخود
يا چو خون بسملم ،افتاده پيش پای او؟
امشب ای سا قی توکاری کن که دربزم وصال
خويشتن را گم کنم از ساغر لبھای او
ميشود ديوانه ،ھرکس عقل را سازد زبون
کرد سودايی مرا ،آخر ببين سودای او
پرتو رويش ھمه عا لم ،منور کرده است
تاب مستوری ندارد ،چھرۀ زيبای او
»نايل«ازآغوش می ھرگز نخواھد شد برون
تا مگر روزی بيابد ،لذت صھبای او
ﻛﺎﺑﻞ ،ﻣﻴﺰان 1361
٤٥

ﻓﺮﻳﺐ!
آن روز ھا که ھردو بھم آشنا شديم
طرحی ميان ما و تو ازعشق ،بسته شد
ليکن چه زود سنگدل و بيوفا شدی
پيمان آرزوی من و تو ،شکسته شد
* **
خود را بکوی عشق تو ،آواره ساختم
ھرجا بريخت اشک من و آبروی من
نشناختم ترا که چنين بيوفا بدی
ای وای براميد من و آرزوی من!
* **
بيمھری و جفای تو در دفتر خيال
چون خاطرات زنده گی ام ،نقش بسته است
دل براميد مھر و وفای تو زنده بود
اين شيشه را به سنگ ،جفايت شکسته است!
* **
شبھا به بزم غير ،نشينی و بيخبر
عالم فتاده در پی روز وصال تو
تو مست ،از شراب ھوسھای پست خويش
من بوده ام بفکر مه و روز و سال تو
* **
٤٦
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تو بوده ای بفکر ھوس ھای شوم و من،
ميخواستم به عشق تو ،خود را فدا کنم
اما برفت عزت من ،افتخار من
بر آبروی رفتۀ خود ،گريه ھا کنم
* **
اکنون روم بگوشۀ دامان کوھسار
سر را بسنگ کوبم و شورو فغان کنم
چون مرغ پر شکسته و بی بال و نا اميد
در گوشه ای خزيده و خود را نھان کنم
* **
بازيچه نيست عشق ،که ھر بوالھوس ازان
سر گرمی ای برای خودش جستجو کند
اين عشق ،يعنی اينھمه احساس پاک ما
خود عالميست ،صدق و وفا آرزو کند!
ﺑﻐﻼن1355 ،

٤٧

ﻋﻄﺮ ﮔﻴﺴﻮي ﺑﻬﺎر
در خانۀ من نگار ،ميبايد و نيست
در عشق من افتخار ،ميبايد ونيست
زود آ که به پيش قدمت جان بدھم
در زنده گی اعتبار ،ميبايد و نيست
از لعل لب تو ای شکر خند حيات
يک بوسه ای ياد گار ،ميبايد ونيست
در باغ اميد من ،ز وصل تو ھنوز
نخل گل انتظار ،می بايد و نيست
ديوانه شدم زعطر گيسوی بھار!
آغوش تو در کنار ،می بايد و نيست
عشق وطرب ونشاط ومستی وشراب
در فصل گل و بھار ،ميبايد ونيست
٤٨

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

آمد خبری که :گل به گلزار رسيد
اکنون صنمی بکار ،می بايد ونيست
در حلقۀ ما که باده نوشان تو ايم
يک آدم ھوشيار ،می بايد و نيست
دربزم کسيکه سالھاست می سوزد
اعجوبۀ روزگار ،می بايد و نيست
مھمان منی و ،ليک در سفرۀمن
آن نعمت صد ھزار ،می بايد و نيست
بر» نايل « بيچاره چرا پنھان است؟
راز تو که آشکار ،می بايد و نيست
 8ﺣﻤﻞ 1369

٤٩

ﺧﺎﻧﺔ ﻏﻢ
فرياد در اين ملک ،که فرياد رسی نيست
مرديم ز بيداد گری ،داد رسی نيست
بار و بنۀ قافله را  ،برد نگھبان
از سلسلۀ عمر ،صدای جرسی نيست
آواره تر از ما نبود ،در ھمه گيتی
جز خانۀ غم  ،ھيچ مرا  ،آدرسی نيست
يارب بده انصاف  ،تو ابنای زمان را
گردن شکن خيره سران ،جزتو کسی نيست
ای طاير دولت ،زکفم زود پريدی
ما را به وصال تو ،دگر دسترسی نيست
خاموشی فانوس حيات است مقدر
آسوده گی عمر ،خيال عبثی نيست
ھر کس به طريقی دل مردم ،شکناند
غمخور ھمين ملت بيچاره کسی نيست
ﻛﺎﺑﻞ1372 ،

٥٠

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

ﺗﻔﻨﮕﺪار وﻃﻨﺪار!
به ملک خسروری اينقدر ،جلوه گاھت  ،بس
کاله سروری و تخت و بار گاھت  ،بس
به روی بيگنھان ،از چه می کشی شمشير؟
ھمين که ما شده ايم ،کشتۀ نگاھت  ،بس
شھادت زن و فرزند و کودک معصوم
ز يمن دولت تو شد  ،ھمين گناھت بس
دريغ ملت افغان پر غرور که گشت
غريب مردم بيگانه  ،در نگاھت بس
مقام و دولت شا ھنشھی چه می خواھی
ترا نماز ريايی و خانقاھت بس!
به زور فيل ،مگر مکه می کنی ويران!
خدای کعبۀ دل  ،می کند تباھت  ،بس
٥١

ز مرگ بی کفنان ،خون نشد دل ظالم
به اشک بيوه زنان  ،خندۀ پگاھت بس
عجب که ملت افغان اسير ديو شدند
پری به دام ھوس شد ،ھمين گواھت بس
گذشتنيست ھمه نيکی و بدی جھان
وليک ميھن من ،دورۀ سياھت  ،بس
تفنگدار وطندار ،جنگ را بس کن!
که صلح ،راه صوابست و صلح ،راھت بس
به روح پاک شھيدان راه آزادی
دعای نيمه شب و آه صبحگاھت بس
به آستان خسان سر منه زغم ،نايل
خدا چو ھست پنا گاه تو ،پنا ھت بس!
1373

٥٢

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

اﻧﺪ ﻳﺸﺔ ﻓﺮدا
پير شد در ملک غربت ،عمر نا پيدای من
کور شد از دود فرقت ،ديده ء بينای من
تا شکسته ساغر عيش مرا  ،دور زمان
خون دل برجای باده ،می خورد مينای من
اين غم آواره گی ،ما را نمی سازد جدا
احتياج زنده گی بستست ،دست و پای من
گوشۀ عزلت نمودم اختيار از مردمان
تا نداند کس ز رنج اين دل شيدای من
از سر ما ،دورۀ تلخ جھان بانی گذشت
بگذريد ای ھمدالن  ،از فکرو از سودای من
روزی ما تا مقرر شد ،ز خوان روز گار
نيست در دل ،راھی از ،انديشۀ فردای من
پای از رفتار و دست از کار ،کوتاه شد ولی
ای دريغ از محنت بيحاصل روء يای من!
شد اگر کوتاه ،دست من ز دامان فلک
تنگد ستی کم نسازد ،ھمت واالی من
٥٣

زنده گی ،سامان عشرت داشت ،چشم ما نديد
مرده گی آرد مگر ،بھبودی فردای من!
مدت يکسال کردم ،خدمت بيمايه گان
کس ندانست قيمت آن رنج ومحنت ھای من
ارزش گوھر چه داند ،آدمان بی ھنر
ای فلک ديگر مريزان ،آب گوھر زای من
خوبرويان سمرقند و بتان

تا شکند

حورچشمان خجند برده است ھوش ورای من
در جوانی قلب من ،از ياد حق غافل نبود
عشق پيری شست ،طومار عبادت ھای من
نايل از بود ونبودت ،در جھان انديشه کن
زنده گی آخر نويسد ،خط استعفای من!
1374

٥٤

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

ﺑﻪ اﺟﺎزة واﻗﻒ ﻻﻫﻮري
مده جانا دگر آزار ،کس را
مکن از ھجر خود ،بيمار کس را
مشو از خانه بيرون ،ليلی من
که مجنون کرده ای بسيار کس را
به جز لعل لب جانان  ،نخواھم
به درد عشق خود ،غمخوارکس را
آلھی شرمسار ،ھرگز نسازی
به پيش ھر خس وھر خار ،کس را
ھمه مشغول کار عشق بازی
نماندی در جھان ،بيکار کس را
فلک ،برما ستم ھا کن وليکن
بدست گلرخان ،مسپار ،کس را
ﺑﻐﻼن 12 ،ﺣﻮت 1345

٥٥

در ﺳﻮگ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﻚ:
دردا که » فلک« نيست دگر ،رنگ حضورش
تا چرخ جفا پيشه  ،فرستاد به گورش
او بود ،تبار عجم و کاوۀ دوران
زانو زده ضحاک زمان ،پيش غروش
نا ديده چسان خست تنش ،راکت دشمن
نفرين به چنين دشمن و بر باطن کورش
مردانه در اين دير فنا زيست و نساييد
سر را به در ھرکس و ناکس  ،زغرورش
با آنھمه فضل و ھنر و علم و کماالت
ھرگز نشنيديم ،نوايی ز سرورش
زندان و جفا و ستم و درد و الم را
بر دوش کشانيد ،بسی سنگ صبورش
سی سال بسر برد ،به دامان معارف
تابيد به قلب ھمه کس ،پرتو نورش

٥٦

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

او ،رخت سفر بست ز دنيا بصد اميد
آسوده شد از رنج جھان و شر و شورش
بالد وطن امروز که در جمع شھيدان
بوده است فلک ،در صف گردان غيورش
آگاه بد از فلسفه و منطق و تاريخ
از شعر نو و کھنه و اوزان بحورش
اوالد خراسان ھمه گردان دليرند
نازم به » فلک« بوده است از جملۀ پورش
ياران ،قدمی رنجه نماييد به اخالص
تا فاتحه خوانيم  ،دمی بر سر گورش
ﻛﺎﺑﻞ 8 ،ﻋﻘﺮب 1367

٥٧

ﺧﻮن وﻓﺎ
مشھور شده در ھمه گيتی ،وطن ما
در گوش ھمه خلق رسيده سخن ما
ھر ذرۀ اين خاک بود گوھر شھوار
درچشم ھمه پير وجوان ،مردو زن ما
خواھيم که باکوشش ھرفرد وطنخواه
بر اوج ترقی برسد ،علم و فن ما
ما ،کام ھمه خصم ،دريديم و درانيم
تا نيست شود از وطن ما ،فتن ما
اميد من آنست که از گلشن فردوس
زيبا تر از ان نيز شود ،اين وطن ما
درھر رگ ما ،خون وفای تو روانست
بادا به فدای تو وطن ،جان وتن ما
ﻛﺎﺑﻞ ،ﻗﻮس 1359

٥٨

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

آﻓﺖ زﻣﺎﻧﻪ!
من از اين پس ،ترانه می گويم
غزل عاشقانه می گويم
قصـــۀ زلف تابـــدار ترا
مو بمو ،ھمچو شانه می گويم
تب و تابی ز عشق تو دارم
سخن نا شيانه می گويم
خانه ام در مسير محنت ھاست
گر بيايی نشانه می گويم
من ترا در ميان مھرويان
آفت اين زمانه می گويم
ھرکه درسينه داغ عشق توداشت
زندۀ جاودانه می گويم
مردم ،از شاديھا سخن گويند
من ،زغمھا ،فسانه می گويم
نايل از آرزوی دل تو مپرس
ھرچه دارم ،نھانه می گويم
ﺑﻐﻼن1354 ،

٥٩

ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ
جھان جوان شده تا ،آمده است فصل بھار
بيا که خيمۀ عشرت زنيم ،در گلزار
تو اعتدال ھوا بين طبيعت از رۀ لطف
ھزار صورت زيبا ،نموده است نگار
به ھر طرف نگری ،جلوه می کند سنبل
به ھرچه گوش دھی ،ناله می کنند  ،ھزار
زبوی سنبل و ريحان ،نسيم غاليه ساست
زفيض موسم گلھاست ،ابر ،لوء لوء بار
دميده سبزۀ خط ،بر عذار مھرويان
مگر که قطرۀ باران شدست ،دريا بار ؟
نسيم صبح کنون می وزد چنان دلکش
به رقص آمده سرو سھی و بيد و چنار
شراب ناب بياور به باغ  ،ای ساقی
که ما ھنوز چو نرگس ،فتاده ايم ،خمار
به پای بوتۀ گل ،در فروغ دلکش ماه
بنوش باده که در رفتن است ،ليل و نھار
خجسته باد ! وطن ،در نظام جمھوری
شگفته باد! چمن ،از ورود تازه بھار
ﺑﻐﻼن ،ﺣﻤﻞ 1354

٦٠

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

ﺟﺮم ﻋﺸﻖ
اين دلبر فسونگر مژگان سياه کيست
غارتگر متاع دل بی پناه ،کيست؟
چون نو بھار ،در نظرم ،جلوه ميکند
اين يوسف نھفته در آغوش چاه کيست
آب حيات ،می طلبم ،يارم آرزوست
خضر رۀ مراد در اين کارگاه ،کيست؟
عمر بھار و رنگ خزانم نگاه کن
زين به اگر بعشق تو داردگواه ،کيست؟
آيی اگر به کلبۀ من از رۀ وفا
غيرازسرشک ديده به تعظيم راه ،کيست
نقد کمال و فخر جھان در فروتنيست
ازسرکشی کسيکه رسيده بجاه ،کيست؟
می بينم وبه کردۀ خود ،گريه ميکنم
چون من گناھکار و بد وروسياه کيست
مارا به جرم عشق ،مالمت چه ميکنی
درزنده گی کسيکه نکرده گناه ،کيست
آنکس که داده عقل ودل ودين ،بعشق تو
جز نايل فلک زدۀ بی پناه ،کيست؟
ﺑﻐﻼن ،ﺳﺮﻃﺎن 1356

٦١

ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻜﻮت
تو در اين روزھا که دور از من
سخت زيبا و نازنين شده ای
ليک از من تو ای الھۀ حسن
چی گناھم که خشمگين شده ای
تا نظر سوی غير می فگنی
از دو چشمت ،گناه می بارد
مست از بادۀ ھوس  ،گردی
حسن توجلوۀ ديگر دارد
تو که سر تا به پا ،جفا جويی
چون کنم با تو ،ای فرشتۀ ناز
نه بمن می رسد ز تو پيغام
نه بتو می رسد ز من آواز
خواب در چشم من نمی آيد
تا تو از ديده ام سفر کردی
با خيال تو  ،زنده گی دارم
آه ازاين زنده گی که سر کردی
خيره و نا اميد می نگرم
ھر طرف چون تو جلوه فرمايی
گاه در بستر سکوت ،پناه
می برم از لھيب تنھايی
ﺑﻐﻼن1354 ،
٦٢

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

زﻧﺪه ﮔﻲ ،ﭼﻴﺴﺖ؟
زنده گی ،رؤ ياست؟
رؤيای خيال انگيز و نا پيدا؟
ويا :چون قاب تصويريست
بر ديوار قصر مرمرين ذھن انسانھا شده آذين؟
زنده گی ،تصوير آدم ھاست،
در آيينۀ ھستی
زنده گی ،کار است ،پيکار است
دويدن ھا ،تپيدن ھا،
فرازين قلۀ اسطورۀ انسان ،رسيدن ھاست
زنده گی ،جنگ است،
جنگ اضداد است
اضداد درون پيکر انسان
زنده گی ،صلح است،
صلح دير پای کرۀ خاکی!
زنده گی ،چون بامدادان،
روشن از نور است
زنده گی ،ھمچون شفق
در شامگاھان ،دلکش و زيباست!
زنده گی ،عشق است!
عشق شور انگيز و نا پيدا
آرمان است ،آرمان عالی انسان فردا ھا !!
ﻛﺎﺑﻞ ،ﺟﺪي 1361
٦٣

دﺧﺘﺮ د ﺷﺘﻲ
ای دختر دشتی،
ای حور بھشتی!
که با سيخک و گيرا،
آراسته ای زلف قشنگت،
آه از دل سنگت
در دامن کھسار،
در پھنۀ صحرا،
آزاده چو آھو!
سر مست وخرامان ،به ھر سوی دوانی،
تو جان جھانی!
اين کرتۀ نيلی،
سر انداز گل سيب
در تن تو چه زيباست!
دل از بر دھقان بچه ھا برده ای ،ای ماه!
با حسن دل آراء

٦٤

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

مغروری و سرکش،
آزاده و سر مست،
عجب شوخ وقشنگی!
دل قلب پر از مھر تو ،آثار جفا نيست،
جز صدق و صفا نيست
می بينمت ای ماه
ھر روز سحر گاه،
رقصيده و خندان
يک کوزه سر شانه سوی چشمه روانی،
با دخترکانی!
ﺑﻐﻼن1353 ،

٦٥

ﻗﻬﺮ!!
دگر چرا بمن ،نگاه می کنی؟
نگاه گرم و آتشين،
نگاه مست و پرھوس!
مگر تو ،باز اوفتاده ای،
بفکر آنکه روز من ،سيه کنی؟
و روزگار سرخوشم،
و بازھم تبه کنی!
دگر چرا بمن نگاه ميکنی؟
٦٦

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

مگر تو آن نه ای که بار ھا،
زشھد بوسۀ لبت
به کام غير ،ريختی؟
وبعد ،با غرور وناز،
به من تو ،طعنه ھا زدی؟
مگر تو ،آن نه ای که بارھا
تو ،جام آرزوی قلب من،
به بزم عيش مردمان بوالھوس،
شکستی و به بستر اميد شان
چه پر گنه ،غنوده ای؟
برو که شومی گناه تو،
مرا دوباره خوار ،ميکند
وروز گار سرخوشم،
چو شام تار ،ميکند
دگر چرا به من ،نگاه می کنی؟
ﺑﻐﻼن 1355 ،

٦٧

ﻣﺘﺎع ﺑﻲ ﺑﻬﺎ
لقمۀ نانی اگر خوردم ،ز دستر خوان خويش
چند روزی اين جھان دارد مرا ،مھمان خويش
قسمت ما بود ،آنقدری که تخمی کاشتيم
شکر روزی می کشيم از محنت دھقان خويش
از خريدار تماشا بين چه جای شکوه است
کز متاع بی بھأ ،پر کرده ام  ،دکان خويش
تا که شد کوتاه ،دست ما ز آغوش وطن
بار ھجرت می کشم ،بر جان سر گردان خويش
ھر کجا آواره ای بينم که دور از ميھن است
ياد می آيد مرا ،از ملت افغان خويش
گرچه يک عمری به کابل ھم ،اقامت داشتم
ھوفيان را می دھم ترجيح از بغالن خويش
ای مراد عاشقان ،ای حضرت مير جھان
ھستی ات را بنگرم ،در ھستی پنھان خويش
از من نايل تو ميخواھی که جان قربان کنم
بگذرم در عشق تو ،از جان و از ايمان خويش
1375
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ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ؟
من ،براين بخت پريشان خودم
وبه اين اختر بی نور اميد،
سالھاييست که می انديشم!
در ھمان کودکی ام
از ھمان دم که جوان گرديدم
تا به اين دم که ،زمينگير شدم
کھکشان ھاست ،فراخ
آسمان ھاست ،بلند
و زمين ،سخت ،کجا خواھم رفت؟
ﺟﻮزاي 1373

٦٩

ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪاﻳﻲ
به خانه نی زر و نه سيم و نه درم دارم
چو ھست دولت روی تو ،من چه غم دارم
نه تاجرم که خورم سود ،بلکه يک شاعر
زدست محنت خود ،روزی از قلم دارم
چو التفات نکردی مرا به دشنامی
من از سگان در کوی تو ،چه کم دارم؟
ھزار سال ،ترا سجده کرده می خواھم
ھزار حيف که من بنده ،عمر کم دارم
اگر شفيع گناھان من شوی ای دوست
نه ترس روز جزا و نه از عدم دارم
زبان ،حديث جدايی کجا تواند گفت
چو نی ،زآتش شوق تو ناله ھم دارم
مرا زدوست ،جدا کرد ،فتنۀ گردون
از اين زمانه ،بسی خاطر دژم دارم
دريده پيرھن صبر من ،بيا کامشب
خيال خواب در آغوشت ای صنم دارم
به فکر روزی اگر می دوم ته و باال
که نان ميخورم و بنده ھم شکم دارم
 27ﺟﻮزا 1376
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ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ!
دور از کنار ميھن ،وز دوستان جداييم
در خاک غربت ای دل ،تا چند بينواييم
با درد و غم ،قرينيم ،با آه ،ھمنشينيم
عشرت بريد از ما ،تا با تو آشناييم
ما را غريب اين شھر ،ای ھمدالن ندانيد
بيگانه ھم که باشم ،امروز با شماييم
داديم دست وحدت ،با دوستان ديرين
در چشم خلق اما ،بيگانه می نماييم
تقدير ،ناله دارد از بيقراری ما
گه خاک پای خلقيم ،گه باد درھواييم
گه مست نام و ننگيم ،گاه عاشق تفنگيم
عالم چه حال دارد ،ما درچه مبتالييم
سلطان ملک خود شو ،ھرچند اگر گدايی
غربت چه قرب دارد ،کامروزما گداييم؟
درديست در دل ما ،رنجيست بر تو ايدوست
فرياد کن تو ما را ،ما باتو ،ھمصداييم
راز غمين خود را ،ايدل بگو که اين جا
بيگانه ھيچکس نيست ،ھمخانه است وماييم
دانيم اينکه دنيا ،بر کام ما نباشد
ازملک معنی خود ،پس بيخبر چراييم
نايل زبينشانی ،تا از نظر ،فتاديم
در مجلس اديبان ،ديگر نمی نمايی
٧١

ﻳﺎد ﻛﺎﺑﻞ
خسته ام از زنده گانی  ،بار محفل می کنم
الوداع ای دوستان ،رخ سوی کابل ميکنم
بر سرم گردد اگر دنيا چو سنگ آسياب
ھر جفا بينم  ،به ناچاری تحمل نی کنم
قسمت ما ،جز پريشانی نباشد در جھان
شاعر آواره ام ھرجا روم گل می کنم
گر مرا در منزل جانان رساند بخت من
در حق او ،يک دعای خير از دل ميکنم
قامتت را گر عصای زنده گی سازی به من
تا قيامت خدمتت ای سرو سنبل ميکنم
بعد از اين ،خود را نميسازم مطيع روزگار
ھر کجا اسباب راحت بود ،منزل ميکنم
من ،دل خود را به بازار محبت برده ام
تا ببينم اندراين سودا چه حا صل ميکنم
مال دنيا را نمی دارم دريغ از گلرخان
ھرچه زر دارم ،نثار زلف و کاکل ميکنم
دل وصال دوست ميخواھد و من پيغام دوست
ساده لوحی بين که خود بادل مقابل ميکنم
عزم کابل کرده ام نايل ،زبعد سال ھا
ھرچه بادا باد ،من برحق توکل ميکنم
ﻣﺰار  ،ﻣﻴﺰان 1376
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ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺧﻮاب:
اﻟﻬﺎم ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻮاب روﺣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ از ذﻫﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺻﻮر ﺧﻴﺎل ﺷﺎﻋﺮ ،ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد .آري! در ﻳﻚ ﺳﺤﺮﮔﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1999ﺧﻮاﺑﻲ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ را ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ:
»درﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﻳﻚ ﺟﻠﻮه ﺑﻔﺮﻣﺎي
دﻳﺮي ﺷﺪه اﻳﺪوﺳﺖ ﻛﻪ روي ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ«
ﻣﻦ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ وﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﻢ از ﻓﺼﻞ ﺑﻮدن وﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮﻳﺶ درﻳﻎ ﻣﻲ
ﺧﻮرم.اﻣﺎ درﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ درد ورﻧﺞ ﻏﺮﺑﺖ را ﻣﻲ ﻛﺸﻢ وﺳﺮود ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
اﻧﺴﺎن را ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ واﻳﻦ ﻏﺰل را ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ازﻫﻤﺎن ﺑﻴﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ وﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺳﺮودم:

تا پای زدامان وطن ،باز کشيديم
ھرجا که رسيديم ،به شادی نه رميديم
ما جمله پناھنده چومرغان خياليم
» ازگوشۀ بامی که پريديم ،پريديم«
ازشرق به مغرب چقدرفاصله ھابود
بسيار دويديم و به مقصد نرسيديم
ما بيخبران ازچه دراين گوشۀ دنيا
نقد دو جھان داده و اين خانه خريديم
٧٣

ای عمرنبود ازتو اگرامن و سالمت
بيھوده چرا بار تو بردوش ،کشيديم؟
صدجلوۀ رنگين بھارآمد وبگذشت
ای دشت امل ،از تو گل عيش نچيديم
بر دامن وصلت نرسد دست نيازم
ھرچند که در پای تو عمريست خميديم
حسنت که ھمه آب ورخ رنگ بھاراست
رنگ تو نديديم و جمال تو شنيديم
درصورت انسان شده يک جلوه ،بفرمای
ديری شده ايدوست که ،روی تونديديم
10ﺟﻮﻻي 1999
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ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎ
رسيدم چون به شھر آرزوھا
لب دريای سيحون ،خانه کردم
دماغم ،از نسيم صبحگاھی
معطر ،ای دل ديوانه کردم
چه روح افزاست ،باد سردجنگل
عجب زيباست ،مرغابی دريا!
مرا بر ساحل دريا رسانيد
که نوروز آمد و اميد فردا
پرستوھای سرگردانم ای دوست
ازاين شاخی ،به آن شاخی نشينم
بھار آمد ،اميد من نيامد!
ھمان مرغم که آزادی نبينم
مرا با کشور عشق ،آشنا کن
که اين دنيا ،بمن تنگ است امروز
پريدم چون کبوتر ھای وحشی
بصحرای دلم ،جنگ است ،امروز
قلم ،تقدير مـــا را چون نوشتست؟
که ھرجا ميروم ،درداست وفرياد
ازين درد و از ين رنج زمــانه
خدايا! ملک ما ،کی گردد آزاد ؟
ﺣﻤﻞ 1375
٧٥

ﺷﻬﺮ دور ﻏﺮﺑﺖ
به شھر دور غربت ،جا گرفتم
رفيقی ،مونسی ،ياری ندارم
نشسته روز وشب ،درخانه تنھا
بغير از نظم و نثر ،کاری ندارم
من از بازوی خود دارم بسی شکر
» که زور مردم آزاری ندارم «

در ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻳﻚ دوﺳﺖ
نشست گرد مصيبت اگر به دامن تو
زمرگ ،چاره نباشد خدا نگھدارد
شبان وروز جوانيست ،زنده گانی کن
خدات ،در ھمه حال از بال نگھدارد!
ﻫﺎﻟﻨﺪ ،ﻣﻲ2000 ،
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در ورود ﻧﻮروز و ﺑﻬﺎر
شد بھار و باد نوروزی وزيد
بگذران پرعيش ،اين ايام را
فصل پيری و جوانی ،بگذرد
دورکن ازسر تو ننگ ونام را
قسمت ما ،روز بھروزی نبود
آزمودم بخت بد فر جام را
ای خدا ،اين رنج واين حرمان بس است
کن نصيب ما ،دل آرام را
دست ما کوته مباد از زلف تو
پھن کن در راه ما ،اين دام را
ال لۀ روی تو در دشت ھوس
کرد خونين ،اين دل نا کام را
درجوانی ،موی من گشته سپيد
برف نوميدی گرفت اين بام را
می به ساغر ،گل به کف ،مستی به سر
ياد کردی اين من بد نام را
با دو جام می ،سرافرازم بکن
»خاک برسر کن ،غم ايام را«
ﻫﺎﻟﻨﺪ  ،ﻣﺎرچ 2001
٧٧

ﻗﻄﻌﻪ
» حسب حالی ننوشتيم و شد ايامی چند
محرمی کو که فرستم بتو ،پيغامی چند«
خط تقــدير بياورد ،چنين فاصـــــله ھا
ورنه بوديم بھم ،روزوشب وشامی چند
پخته شد ديگ امل در نفس گرم حيات
گرچه ديروز بديم ،آدمک خامی چند
ﻫﺎﻟﻨﺪ2000 ،
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ﻣﺨﻤﺲ ﺑﺮ ﻏﺰل ﺳﻴﺪاﻧﺴﻔﻲ
شنو صدای دلم را که بينوا اينجاست
قدم به باغ دلم نه که ،جای پا اينجاست
مرو به خانۀ بيگانه کاشنا اينجاست
بيا به کلبه ام ای ماھرو ،صفا اينجاست
نشين به ديده ام ای نورچشم ،جا اينجاست
زصدق تا که توانی به خلق خدمت کن
مراد ميطلبی ،عشق را زيارت کن
به کعبه گر نرسيدی ،دلی زيارت کن
زيارت دل ما سازو سير جنت کن
کليد قفل در باغ دلکشا ،اينجاست
زعشق ،حاصل ماگشت خون دل خوردن
دل فلک زده در گور آرزو بردن
که نيست راه خدا ،خلق را بيازردن
بنای کعبه بود ،دل بدست آوردن
اگر خدا طلبی می کنی ،خدا اينجاست
٧٩

تو ،در زمينی و من ،درسمات ميجويم
ميان آتش و آبم ،نجات می جويم
زکنج خال لبانت ،ذکات می جويم
به گريه گفتمش:آب حيات ميجويم
به خنده گفت لبش:چشمۀ بقا اينجاست!
شبيست خلوت اگر يار ،گوشه گزيند
خدا کند که در آيينه گرد غم ننشيند
دريغ نايل ازين پس جمال دوست نبيند
رقيب خواست که امشب به بزم ،بنشيند
اشاره کرد به ابرو که سيدا ،اينجاست
ﺣﻤﻞ1377
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ﻣﺨﻤﺲ ﺑﺮ ﻏﺰل ﻛﻤﺎل ﺧﺠﻨﺪي
از جمع بتان ،قا فله ساالر من اينست
قند وعسل ولعل شکر بارمن ،اينست
درمان دل خستۀ بيمار من اينست
گو خلق بدانيد که دلدار من ،اينست
معشوق ستمکار جفاکار من ،اينست
ای ھمدم من ،مونس من  ،دادرس من
ای عشق من ،اميد دل من ،ھوس من
تو قافلۀ عمر و صدای جرس من
محبوب من و جان من و ھمنفس من
خويش من و پيوند من و يار من اينست
داغم که چرا پرتو روی تو نبينم
از باغ وصال تو ،گل عيش نچينم
جا ييکه قدم مينھی ايدوست ،زمينم
من خاک رھم ،بلکه بسی کمتر از اينم
در حضرت او ،قيمت ومقدارمن اينست
٨١

در باديۀ عشق تو من ،راھنوردم
اين راز ھويداست بتا ،از رخ زردم
چون نی بنوا آمده آه ،از دل سردم
با آنکه طبيب است  ،شود شاد به دردم
داند که دوای دل افگار من ،اينست
داديم اگر عمر چو گيسوی تو بر باد
شاديم که با ياد تو باشد دل ما ،شاد
ھر روز خيال من و آن قامت شمشاد
بوی سر زلفش بمن آرد ھمه شب باد
از ھمنفسان ،يار وفا دار من ،اينست
از پرتو ديدار توشد ،آيينه حيران
داديم زکف با نگھت صد دل و ايمان
نايل نه ھمانست شود از کرده پشيمان
گويند :کمال از پی او چند کنی جان؟
تا ھست زجانم رمقی ،کار من اينست!
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دو ﺑﻴﺘﻲ ﻫﺎي وﻃﻦ
کجايی ای وطن ،افسانه ات کو؟
ھرات و قندھار و غزنه ات کو؟
به سوگ مردم کابل ،نشستی
که می سوزی وآتشخانه ات کو؟
* * *
وطنداران! وطن ويرانه تا کی
تفنگداران! تفنگ بر شانه تا کی؟
خدايا ملت مظلوم افغان
چنين آواره و بی خانه ،تا کی؟
* * *
وطن امروز ،آزادی ندارد
به جز غم ،قصۀ شادی ندارد
چنان ويرانگری کردست دشمن
که ديگر روی آبادی ،ندارد
* * *
وطنداران! حکمرانی کجاشد؟
جھاد و حکم قرآنی ،کجا شد ؟
ز دست کفر ،ميناليد مردم
کنون عدل مسلمانی ،کجا شد؟
* * *
٨٣

مسلمان کش!مسلمانی ته قربان
به چار آسياب ،زندانی ته قربان
به پاکستان و ايران عھد بستی
به خارج ،ننگ افغانی ته قربان
* * *
وطنداران! وطنداری نمانده
رفيقان را ،سر ياری نمانده
در اين ملک ستم آباد  ،امروز
به جز از مردم آزاری ،نمانده
* * *
در اين ماتمسرا ،خوار و غمينم
غمين از روز گار واپسينم
خدا جان صلح ،د ر ميھن بياری
خمار کوچۀ کابل زمينم
* * *
اال ای ميھن بيچارۀ من
تويی ھمچون دل صد پارۀ من
نمانده رحم و دلسوزی به عالم
که بيند مردم آوارۀ من
1376
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رﺑﺎﻋﻴﺎت:
به ياد کابل و شھدای بخون خفتۀ آن
امسال بھار ،بی درنگ می آيد
آوازۀ دھل وطبل وجنگ ،می آيد
بر جای گل و شگوفه وعطر بھار
از دامن آسمان ،سنگ می آيد!
* * *
ای کابل نازنين ،قرار تو چه شد؟
تاريخ گذشته ،افتخار تو چه شد؟
برمسند تو ،چه ناکسان جای گرفت
مردان بزرگ روزگار تو ،چه شد؟
* * *
کابل چه شدی وروزگارت چونست
شھرآراء وپارک زرنگارت چونست
اکنون به خرابه ای مبدل گشتی!
آن باال حصار تاجدارت ،چونست ؟
* * *
نه سال ،به شوروی ھماغوش شدی
از خاطر مردمت ،فراموش شدی
اکنون که رسيده نوبت پاکستان!
مردی و ھزار زخم ،بردوش شدی!
٨٥

از دود تفنگ ،بوی خون ميآ يد
صد ناله ز قصر چھلستون می آيد
از جادۀ ميوند ،مپرسيد که او
فرھاد صفت ز بيستون می آيد
* * *
نی دوست ،که تاج گل نشاند بسرت
نی جرات دشمن ،که بيايد به برت
امريکا وشوروی ،چسان خاموش اند
اين ملت بيچاره کشد ،درد سرت
* * *
آخوند و مال ز بسکه داد آزارت
درمان نمی کند کسی ،بيمارت
از مرمی و توپ وخمپارۀ جنگ
زخمی شده بسکه سينۀ ديوارت
* * *
گويند:جھاد است ونماز وروزه
بر سنگ زدند ،جام شراب وکوزه
ما ،از سر امتياز جنت گذريم
يارب تو نصيب ما بکن ،فيروزه
* * *
گويند:جھاد و دولت زور ،خوشست
غارتگری و چپاول و چور ،خوشست
در خا نه نشين ،در قناعت بکشای
» کاواز دھل شنيدن از دور ،خوشست«
٨٦

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

تا آخرش اين جھاد ،کجاخواھد رفت
جنگ وجدل است وماجراخواھد رفت
يعنی که نه صنعت است ونی علم وھنر
صد سال وطن ،به قھقراءخواھد رفت
* * *
افغانی اگر ،نرو در ھمسايه
يارب ! شکند ،پاو سر ھمسايه
ما ،خير نديده ايم ازين دشمن ودوست
بسيار بما رسيد ،شرھمسايه
* * *
يارب تو عنان کابل جانانه
خود گير به کف ،تا نشود ويرانه
منبعد زلطف ،ملت افغان را
محتاج نسازی به در بيگانه!
* * *
روزی برسد که باده ھا نوش کنيم
چون دختررز ،ترا در آغوش کنيم
از دل ببيريم ،کينه و جنگ و نفاق
غم ھای گذشته را ،فراموش کنيم
ﻛﺎﺑﻞ1372 -

٨٧

در ﺷﻜﺎﻳﺖ از روز ﮔﺎر
آنکه از زنده گی اش آمده بيزار ،منم
وانکه درآتش غم ،سوخته صد بار ،منم
به گلستان دلم ،يک گل شادی نشگفت
غم منم ،ناله منم ،دشت منم ،خار ،منم!
زن و فرزند ،يکی دوست ندارند ،مرا
که يکی گوشه نشين ،آدم بيکار ،منم
دولت روی تو کس راچومن آزرده نساخت
وندرين دور زمان ،غمزده بسيار ،منم
بيش ازين برجگرم ناخن غربت نزنيد
که يکی شاعر آوارۀ افگار ،منم
جور ھجران بکشم ،منت جانان نکشم
که بجان آمده از دولت ديدار ،منم
به خروش آيد اگرقصه به دريا بکنم
که ھمان گمشدۀ دولت بيدار ،منم!
تھمت بوالھوسی برمن عاشق مزنيد
که در ا قليم وفا ،يار وفادار منم!
٨٨

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

به طرب خانۀ دل ،دلبر آزاده تويی
به نھانخانۀ غم ،مرغ گرفتار منم
منکه از روزنخست سر بکف پات زدم
و ترا از تۀ دل ،يار ،خريدار  ،منم
فی المثل روزی بيايد که توبيمار شوی
غمخور مونس شبھای تو بيمار ،منم
گر که نا کرده خدا ،در سفر دور روی
از فراق تو ھمين بيکس وغمدار ،منم
کس نداند سخن و قدر ھنر ھای مرا!
باھمه فضل وھنر ،بين چقدر خوار منم
منکه مردم ،خبرم روز قيامت می گير!
پيش خلقان جھان ،منتظرت يار منم!
ﺣﻮت1374 -

٨٩

ﻣﺨﻤﺲ ﺑﺮ ﻏﺰل ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮائ ﺑﻴﺘﺎب
که تا آمد ،نگار می پرستم
زلعلش ،بيخود وسرشار ومستم
شراب کھنه را ،ساغر شکستم
مده ساقی ،دگر ساغر به دستم
که من ،ازدور چشم يار ،مستم
اگرچه درد ھجران ،دارم افزون
ويا ازغم شدم  ،بيتاب و محزون
ويا دارم دلی چون الله  ،پرخون
نيم بيکس دراين وادی ،چومجنون
بود ژوليده مويی ،سر پرستم
سری دارم که ،ميسازم ،فدايش
نديدم ليک من ،مھر و وفا يش
نبردارم اگر ،ناز و ادايش
سر خود گر نيندازم ،به پايش
ديگر چيزی نمی آ يد ز دستم
٩٠

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

شدم بيمار ،در بستر چه خواھی
چو گفتی کفر ،من کافر ،چه خواھی
عزيز من ،ازاين بد تر ،چه خواھی
بت پيمان شکن ،ديگر چه خواھی ؟
شکستم توبه و زنار ،بستم!
شده عمری که نايل ،بيقرارم
به دل ،صد آرزوھا ،از تو دارم
مکن ديگر جفا بر من ،نگارم
چسان تاب بالی ھجر ،آرم
که من ،عمريست بيتاب تو ھستم
ﻛﺎﺑﻞ ،ﻣﻴﺰان 1345

٩١

ﻣﺨﻤﺲ ﺑﺮ ﻏﺰل ﺻﻮﻓﻲ ﻋﺸﻘﺮي
ای دلبر جفا گر ليلی شعار من
بردی زدل ،تو طاقت وصبر وقرار من
در زنده گی ،نيامده ای درکنار من
روزی بيا به فا تحه ،سوی مزار من
تا دور قامت تو ،بگردد غبار من
جور وجفا اگر ،بسرم ميکنی ،بکن
زار وا سير و در بدرم ،ميکنی ،بکن
با تيغ خود جدا تو سرم ،ميکنی بکن
امروز ،ھر ستم که سرم ميکنی ،بکن
دلدار بی مروت با اقتدار من
چون من ،کسی بروی تو شيدا نمانده است
دايم بفکر ودرغم سودا ،نمانده است
ديگر توان ھجر تو ،بر ما نمانده است
در سينۀ ستمزده ام ،جا نمانده است
پرشد زدرد وداغ جفايت ،نگار من
٩٢

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

روز شب ،از فراق تو ،فرياد ميکنم
ھرجا که می روم ،غم تو ياد ،می کنم
مجنون صفت که خاک ،بسر باد ميکنم
با نرد عشق ،خاطر خود ،شاد ميکنم
ميدان برد وباخت ندارد ،قمار من
بازت چه گفت رقيب که ازمن شدی تويار
يکباره گی جدا و گرفتی و چون کنار
ما را دوباره کرده ای تو  ،زار و بيقرار
دشمن چه گفته است ندانم که پيش يار
يکباره گی سقوط نمود ،اعتبار من
روزی فلک که کرده ترا از برم جدا
از درد گشته قامت زيبای من ،دو تا
دلدار بی مروت من ،ا ز رۀ وفا
ھرساعتی که خواست دلت ،سوی من بيا
در راه تو ھميشه بود انتظار من
ای ماه من به حسن ،نداری دگر نظير
ليکن به درد عشق مرا کرده ای اسير
تا در دل تپيدۀ نايل زدی به تير
چون عشقری بجوش جوانی شدم اسير
در خاک ريخت ،ميوۀ باغ بھار من
ﺑﻐﻼن1343 ،

٩٣

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮي ﺟﻮي ﻣﻮﻟﻴﺎن
بوی عطر گلرخان  ،آيد ھمی
ياد يار مھربان ،ا يد ھمی
ای سمرقند ،ای بخارا شاد باش
دوستانت ،شاد مان آ يد ھمی
خلق تاجيک ،خلق ازبک چون دوچشم
يکد يگر را جسم و جان آيد ھمی
ملک افغان شد تبه ،ازدست روس!
روس را ،خود اين زمان آيد ھمی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1371 ،

٩٤

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

روز اﻣﺘﺤﺎن
تو ،ترک من نمودی و نام نکو نما ند
در گلشن جمال تو ھم ،رنگ و بو نماند
ا ميد و آرزوی دل و جان من ،بدی
اکنون که دل نما ند ،بمن ،آرزو نما ند
در روز امتحان تو ،بس رنگ باختم
ما را به شھر عشق ،ديگر آبرو نما ند
اسباب عيش ما  ،ھمه در خاک ريختند
خمخانه ھا شکست ،ومی يی درسبو نماند
گفتم که دل ،به حسن بتان ميدھم ،ولی
عشق آمد و مجالی به اين گفتگو ،نماند
ﻛﺎﺑﻞ1370 ،

٩٥

ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﻲ
برگ پا ييزم که از شاخ چنار ا فتاده ام
شاخۀ خشکم کنون از برک و بار افتاده ام
نقد ھستی داده ام ،از کف ،ز د ست روز گار
در ميان مردمان ،ا ز اعتبار  ،افتاده ام
شعلۀ آھم ،ز راه سينه ام سر ميکشد
نالۀ دردم ،که گويا ،در شرار ا فتاده ام
نيستم ھمچون غبار دامن بيمايه گان
گوھر نابم ،که در عمق بحار ا فتاده ام
شعلۀ شمعم ،که سوزانم وجود خويش را
قطرۀ ا شکم ،ز چشم ا نتظار ا فتاده ام
بر اميد آنکه تا بر کف بگيرم دامنش
در مسير جلوه گاھش ،چون غبار ا فتاده ام
حسن او جوش بھار است؛ لعل او آب حيات
ای عجب! من دورازآن لعل و بھار افتاده ام
کس بکف آ سان نيارد ،گوھر نا يا ب را
زين سبب نايل به يا دش ،بيقرار ا فتاده ام
ﺑﻐﻼن1355 ،

٩٦

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

ﻣﺨﻤﺲ ﺑﺮ ﻏﺰل ﻛﻤﺎل ﺧﺠﻨﺪي
آ نکه گرفته در بر ،آغوش مھربا نت
آسوده خا طرانند ،دايم درآ ستا نت
خوشبخت عاشقی کو ،خوش ميمکد لبانت
طبع لطيف داند ،لطف لب و دھا نت
فکر دقيق يابد ،سر رشتۀ ميانت
دروصف رويت ای ماه ،گل درچمن ھميگفت
مرغ ھزار دستان ،از تو سخن ھميگفت
تو عشوه مينمودی ،جان دربدن ھمی گفت:
دی ميشدی خرامان ،سرو چمن ھميگفت
خوش ميروی به تنھا ،تنھا فدای جانت
تا روی من نبينی ،از محضر تو ام ،دور
امروز دست تقدير ،کرد از بر توام دور
من خاک راه بودم ،کرد از در تو ام دور
دانی چرا رقيبت ،کرد از بر تو ام دور ؟
نگذا شت تا نشينيد ،گردی بر آ ستانت
٩٧

از ديده اشک ريزان ،گشتيم چون ستاره
ازماست جان سپردن ،ازدوست ،يک اشاره
منبعد زا ستانت ،بايد شدن کناره
پيراھن صبوری ،کرديم پاره پاره
تا ديده ايم چون گل ،در دست اين و آ نت
ای خوب آسمانی ،ای رشک ماه وپروين!
خورشيد من تويی تو ،ای عشق ومھروآيين
نايل بياد جانان ،دا د يم جان شيرين
در پا يۀ سال طين با شد کمال مسکين
گر بشمرند او را ،از خيل بنده گا نت
ﺳﺮﻃﺎن 13 76 ،

٩٨

ﺑﻴﺮﻗﻬﺎي ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

دل ﺑﻲ ﻏﻢ
به گيتی دلی نيست ،بی غم نبا شد
غمی ھم نبا شد ،اگر دم نبا شد
چه زيبا ست دنيا و اما چه گوييم
نصيب دل ما ،به جز غم نباشد
مپرس از من و ما که از درد غربت
دلی نيست اينجا ،که پر غم نباشد
نه خويی ز انسان ،نه ذوق محبت
چه نا ميم آن را ،که آدم نباشد
نديد يم روزی ،رخ شاد مانی
دلی جمع اينجا ،به عا لم نباشد
چه معناست دنيا واين زنده گی را
که سا مان عشرت ،فراھم نباشد
توعيسا نفس راچه دردی ،چه سودی
به زخم دل ما که مرھم نباشد
توانيم آنگاه چون آدمی زيست
که در ملک ما ،نامی از بم نباشد
٩٩

توانی زمين را ،بھشت برين ساخت
اگر فتنه در نفس تو آدم  ،نباشد
چه ال فی ز جود و دليری و مردی
که نامت به از نام رستم نباشد
اگر ملک دل را چو ايينه سازيم
نيازی به جمشيد و از جم نبا شد
من اين زنده گی را سرابی نبينم
که درد محبت به او ضم نباشد
ببين جاه عاشق ،که در بزم جانان
که شاه از گد ايی مقدم نباشد
برفتند ياران و بينی که روزی
نشا نی ز احوال ما ھم نبا شد
ﻣﻲ  ، 2009ﻟﻨﺪن

١٠٠

