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 :تقریظ

درشعرهرقدركه بارهنري آن چشمگيرترباشد به همان پيمانه تاثيراتش شعرسخن هنري است 

برخواننده وشنونده بيشتراست؛ گرچه رسالت اساسي شعررسانِش پرورده هاي هنري است  

درقالب شعرووسيله يي است براي بيان تاثيرات وتخيالت شاعر به ياري كالم هنرمندانه ؛ 

است دركنار آن پيامهايي ازدنياي عرفان وعشق  مگرشعردرهمه حال كه مزين به آرايشهاي سخن

 .وشورجواني وچگونه گي سيرزندگي ودقا يق زيست گروهي را نيزانتقا ل ميدهد



وعواطف قلبي شاعربوده   گذشته ازاين ويژه گيهاي بياني وپيامي شعر كه پروردۀ احسا س رقيق

د ي خاصي دارد طوري كه ديده وازدل برميخيزد وبردل مي نشيند درموثريت آن گزينش قا لب ارزشمن

 .شده است گونه هاي مختلف شعرفارسي ازلحاظ محتوا درقالبهاي معين بيان شده است 

دوبيتي ها يكي ازآن انواع شعراست كه هم وزن آن دلخواه ودلپسند مردم است وهم براي گوينده 

ينجااست كه گان دربيان احساس وعواطف شان ازجزالت وسالست ويژه يي برخوردارميباشد؛ از

دراين مجموعۀ دوبيتي ها، پيامهاي گونه گونه يي رابسيار « رازهاي قلب»جناب فايق سرايشگر 

 : رساتبارزداده است ؛ شاعر دراين جا به يادروزگاران درخشان كشورافتاده ميگويد

 

 بدورت درجهان معموربودي           خراسان مهد صلح ونوربودي 

 تودرعــلم وادب مشهوربودي            ونامت مايۀ فخــــــرجهان بود

  

 :وحاالشاعربه كارخود خويش رادرمانده احساس كرده گويد

 كـه نتـوانـست درد دل بداند            طبيب شهرما بيچاره مانده

 كه حق را زودازباطل بداند            بنــــازم ازنگاه راد مردي

  

 :ميخواهد كه جفا به يكديگررابگذارند وروبه سوي مهرووفاآرندشاعربازازهمه 

 به اين آتش ميفگن جان مارا          مزن مطـــرب ديگرســـــازجفارا

 بزن تونغمــۀ مهــرو وفا را           اگرخواهي كه جان روشن نمايي

  

باهمديگردعوت مي واينجاشاعربراي رهايي ازدردها وغمهاي دوران وروزگار خويش همه رابه عشق 

 :كندتاكشايشي دركارها رونما گردد

 به بزم عاشقان درخلوت عشق          بياايدل زدردومحنت عشق

 همان ملت كــه باشدملت عشق           بيــــا توروبسوي ملت كن

  

 :وبدين گونه راهي ديارعشق ميگردد ودرين راه نواها يي را چنين موزون ساخته است

 نواي جاودانم دادمن عشق             ياد من عشقخروشم ناله ام ب

 بود قصربلندآباد من عشق               سرنازم به اوج عرش سايد

  

شعرفايق كه ازقلب پراحساس اوسرچشمه گرفته لحظات زندگي را درفراز وفرودمسيرآن باآهنگ 

 :دردل دارند آشنا اندسوزي    خيلي ها جذاب بيان ميكندوميگويد كه به اين آهنگ تنها آناني كه

 زگلبـــــانگ حضـورگل خبـرنيست          كسي كوزادۀ باغ هنرنيست

 دران مغزي كه درك خيروشرنيست          نمي داند زآهنـــــگ دل ما



  

سرانجام كالم فايق درهمه عرصه هاي زندگي وارد است وي ازمردم خودسخن ميگويد ،ازميهن 

ان خود،همچنان ازصفاي قلب آنان وازگذشته پرمهر ومحبت وقلب خودوازدرد ورنج مردم وهم ميهن

وبه گونۀ فشرده ميتوان گفت كه همه سخنان فايق رساوجذاب است اين دوبيتيهاي ... پرتوان آنان 

 :اوراحسن ختام درداوري بركالمش قرارميدهيم 

 قوام وقوت هــــــرجوشنم من        سرشت آفتـــاب روشنم من

 من  گل وغنچه صفاي گلشنم        رطراوتعجب خاكم نمودا

  

 دگرگل كي ازان بيرون برآيد          ازان خاكي كه خارافزون برآيد

 زهــركس سازنا موزون برآيد          چه شداين سرنوشت شـهرمارا

  

 به پيشگاه خداوخاك سرباز             بياعمرت پي عـلم وهنر باز

 به نورصبـحدم نرِد دگرباز            رهاكن دامن تاريك شب را

  

 «يمين»پوهاند دوكتور محمدحسين 

 استاد زبان وادبيات دانشگاه كابل

 
  

 مقــد مه

يق سروده شده اند رادوبيتي هاي احتوانموده ،كه توسط فضل الحق فا« رازهاي قلب »مجموعۀ 

 .ونمونه هاي آنها ورد آهنگ ناي شبانان دامان سبزينۀ زنجيره كوهاي سرفراز غوراند

طوفان داغ دلهاي دلداده گان ايماقهاي ايالق نشين چون سياموي وجاللي ،ليتان وملنگ ،عزيز ونازك 

لب چنين اشعار ودرقلب نازنين ميهن ما، درقا( سياه كوه وسفيدكوه)دردل دو سلسله جبال موازي 

اين سروده ها ازدل شوريدۀ يك جوان وازهمان سرچشمۀ چهاردرياي .دلنشين جاري شده اند

مرغاب ، هريرود، فراه رود وخاشرود مايه گرفته اند كه تعابيري ازعشق وعاطفه ،وسوسه : معروف 

 .واندرز،خشم وطغيان ،فرقت و وصال، عصمت وپاكيزه گي را باهم گره ميزنند 

عاد اثر، تمايل به خداجويي ،عاقبت انديشي ،صبوري ،توكل ،اميد ،استغنا، طلب، رهايي درهمه اب

تنظيم ابيات مجموعه،خالي ازتكلف .ازدغدغه ، نفرت ازجهل وجنون ،درك خيروشروغيره هويداست 

مطالعه اين اشعار انسان را .رده بندي بر اساس حروف الفبا ياتاريخ سرده ها صورت گرفته است 

موفقيت .جنگل وچشمه ، دره وآبشار، كوه وكمر ،ناي وشبان ،طبيعت وروستا غرق ميكند درحسرت 

 .هميشه گي شاعر راازخداوند متعال طلبگارم 



  

 دوكتورمحمد انوري غوري

 استاد دانشگاه كابل

  

 
  

  

 سخني ازشاعر

خداراسپاسگذارم توفيق داد تا بتوانم چكيده هاي قلب خودراكه محصول نخستين سالهاي نوجواني 

براي ادب دوستان  «رازهاي قلب»وجواني ام مي باشد جمع آوري نموده دريك مجموعۀ تحت عنوان 

 .وعالقمندان علم ومعرفت تقديم نمايم

باوردارم كه هرانسان تاجاي ازقريحۀ شاعري بهره وربوده براي اينكه به چه شكل تراوش ذهني آن 

به روي كاغذريخته مي شودبحث است جداگانه وپرداختن درباره شعروشاعري كاري است 

 .خطيروبلندازهرگونه سخني درحدخور

ارم كه ازسن دوازده سالگي به بعد احساس مي كردم كه چيزهاي قيمت بهاي درست بخاطرد

دردلم نهفته است ولي نمي دانستم كه ازچه نوع جنس است وچگونه ازآن استفاده نموده وبه آن 

 .بپردازم

اگرچه .سالگي گونه هاي ازباربسته يي كه دردل داشتم يكباردرقالب شعرآشكارشد 71و71درسن 

بازهم انديشه كردم كه . ادبي تكميل نبوده نواقص فراوان وجودداشته ودارد ازنگاه شيوه هاي

بايدچيزهاي بگويم تا اينكه دانايان كاربه اصالح وامررهنمودي خويش مارابه حقيقت ها آشنا 

به تدريج توانستم چيزهاي رانوشته ويادداشت بگيرم كه البته وابسته به بعضي حاالت خاص .بسازند

زدردورنج مردم بوده كه مي توانستم به همان زمان به سرايش شعرروبياورم وهرچه وياانگيزه هاي ا

دروضعيت روحي واجتماعي به وجودمي آمدمتاثرگرديده درد دل خودرابه قالب واژه ها پي ريزي مي 

بارجوع . كردم ، حتا درمراحل اول براي معاني تعدادازواژه ها بعدازاستعمال آنها به مشكل روبروشدم 

 .رهنگها مي دانستم باهدف كه منظوربوده تا جاي همخواني داردبه ف

نخست هنگام كه : دومرحلۀ خيلي موثردرجريان زندگي برايم نيرويي ويژه درسرايش شعرداده است

 . درفراگيري علوم مروجه درزادگاه اصلي ومدتي درشهرواطراف هرات مشغول درس بودم مي باشد

تحصيلي ام دردانشگاه كابل بوده است كه با آشناشدن به دانش ومهارتهاي دوم دوران چهارسال 

درضمن .ادبي وقرارگرفتن دريك فضاي علمي وادبي انگيزه بيشترايجادشدتابدامان شعروسخن بگرايم

به حقيقت هاوخواسته هاي فطري وهمچنان با درك نيازهاي اجتماعي درتحرك روحي روبروشده 

 .خن بگرايم تعمق شوددرتسميط گلواژه هاي شعروس



هرپديده درجهان حتما داراي خوبي ها وكاستي هاي مي باشدولي شناوري درين بحربزرگ 

شعروسخن بيش ازهمه مشكالت خودرا داردلذاازاهل خبره وسايرعالقمندان تمنا دارم تا نارسايـيها 

امراصالح آن ي راكه درين وادي پررمزورازازين طرف مشاهده مي نمايندبه چشم كرم نگريسته در

 .ماراكمك نمايندتا اينكه راه بازشودبراي واردشدن به ميدان وسيعي ازقلمروعلم وادب

 الحق فايق  فضل

   

  

 خدارابازجوازراز قلبم

 كه باشدحضرتش دمساز قلبم

 سحرازالمكان باال براید

 صداي گریه وآوازقلبم

  

 بخندد گل درین فصل بهاران

 بجوشدمي ببزم مي گساران 

 نواوونغمۀ حق راشنيدم 

 زبوي گل ،صداي آبشاران

  

 سالم اي غوراي مرزكهن سا ل

 چرااكنون تویي واژونه احوا ل

 شكوهت دردل تاریخ پيداست

 بيفشان درجهان نو پروبا ل

  

 سالم اي مدعاي قلب تنگم 

 سالم اي دلبر خوب وقشنگم 

 چنان باليدم ازسوداي رویت 

 رسيده نامۀ عشقت به چنگم 

  

 ترانه  یم نغمۀ ازفصلسرا

 دهم برشعررنگ جاودانه

 بهاري كا ندروآب وعلف نيست

 نداردجلوهاي عاشقا نه 

  



 دگردرشهرما بودن محال است

 به محنت خانه آسودن محال است

 گناۀ یك نگاه برالله رویي 

 مگراینجا وبخشودن محال است

  

 بيااي دخترزیباي این شهر

 نشستن روبرویت دوست دارم

 بگونام خدارا هرچه هستي 

 كه حق راازگلویت دوست دارم

  

 من آن فرزند آزادو شهيرم

 كه بنياد جهان بردست من بودم

 چه مي پرسي كنونم ،روزگاري

 جهان مرهون ضرب شست من بود

  

 به یك بالين بيا سررا گذاریم 

 كه خواب روبروي ما گناه نيست

 اگرروبازگرداني نفاق است

 راه نيست كه غيرهمنشيني هيچ

  

 به پهلوي كمرچه مي سرودم 

 گهي بيت وغزل گاهي غمي خویش

 كه دیدم پشت سرسروي نشسته 

 چوتو ميدا د زلف خم خم خویش

 شبي بودم كنار بستري خو

 سرلق همدمم شد نور مهتو 

 برون ازخانه ها زیردرختا

 كه بودم همصداي شرشري او

  

 مراخورشيد روزي گفت برخيز

 كه ميتابم به آهنگ مجازي 

 مگرگم شد درین عصر تمدن



 عشق بازي  حقيقت هاي ناب

  

 شنواي دوست این آواز غم را

 كه شبها ازضمير ما برآید

 طنينش چرخ راافسرده دارد

 گمان دارم ازین افزونترآید

  

 فگنده زندگي دام هوس را

 ازان پاي من بيدل فراز است

 به پيش یارنازیدن چه حاصل

 عشق ازروي نياز استكه قدر

  

 نباشد خانه ماجز گل وخاك 

 برون آید زدل هنگامه بي باك

 مراگفتي فغانت بوي خون داشت

 كه خون خوردم به بزم دخترتاك

 زسوزمادل ودین بارورگشت

 زساز توجهان موج شررگشت

 چه حكمت پيشه كردي نازنينا

 همه افسانه هاي ما هنر گشت

  

 دچه خورشيد ي كه جانها مي گداز

 نگاهش موج دریا مي گدازد

 اگرسازد تجالیي زآفاق

 تمام كوه صحرامي گدازد

  

 بياامشب ببين موج سرودم

 صداي نغمه وگلبانگ رودم

 سپرده دست شوم روزگاران

 به آتش خانۀ غم تارو پودم

  

 جهان فصل سپيده دم گرفته 



 زمين را جامه شبنم گرفته

 كجاشدموسم گلهاي رنگين

 كه بلبل نغمه ماتم گرفته

  

 چه گرماي كه سردي باز بسته

 زروزن خانه دل راز بسته

 همه سوزو همه ساز آفریده

 زغوغاي جنون آواز بسته

  

 ازان خاكي كه خرافزون برآید

 دگرگل كي ازان بيرون برآید

 چه شداین سرنوشت شهرمارا

 زهركس سازناموزون برآید

                                       

 كوآدم تاگلي رازي بسازیم

 برنگ طبع خود سازي بسازیم

 به حال مردمي بيچاره گریيم 

 زسوزخویش آوازي بسازیم

 كي داند قصه این سوز آه را

 غبارنخوت ودردگناه را

 مگرنبوددرین ملت نگاري

 كه ثابت برنهد پاي نگاه را

  

 مراازغم صفاي سينه خون شد

 رخ اسراراین گنجينه خون شد

 دل هركس كه درآیينه دیدم 

 همه بغض وباركينه خون شد

  

 چه جویي؟ماجراي روزگارم

 خط ناخوانده یي دراین دیارم 

 اسيرم درفضاي زنده مردن

 به آسيب خزان شدبرگ وبارم



 غمت همبستري روزوشب من

 نشسته داغ هجرت برلب من

 زدام هرهوس بنما خالصم 

 بيفشان نوروحدت كوكب من

  

 زم ميگسارايشبي كه بود، ب

 نشسته بودم همزانوي یاري

 زتقواي یقين درمذهب دل 

 مكيدم لعل ميگون نگاري 

  

 تواي دل همنفس بامهروماهي 

 به اوج آسمان موج نگاهي 

 فشانم جان به پاي آرزویت

 توهمواره به درد وسوزوآهي

  

 پس ازهجران نویدوصل دادي 

 درشوقت پس ازمحنت كشادي

 بگوشم بانگ یاهو داد روزي 

 خوشابرسينه صاف منادي 

  

 رخ خودماه تنها مي نماید

 چه رنگين وچه زیبامي نماید

 به افسون وخماران مردم چشم

 عجب پنهان وپيدا مي نماي

 وطن محصوردست دیگراني

 توچون ساز لب بازیگراني

 شكوه روزگارانت كجاشد

 به سرفكردگرمي پروراني

  

 خروشمبه مانند صراحي در

 به فریاد قنار ي رفته هوشم

 سحرازلهجۀ كبكان كویش



 صداي عشق مي آید به گوشم

  

 مرااین زندگي كوتا وسرداست

 دلم تذهيب ازخلخال درداست

 بنازم الله یي كوجاودانيست

 برون ازدیده ها یكتاوفرداست

  

 چه آهنگي به سردارد نوایم 

 رودازچرخ باالتر صدایم 

 نميدانم چراخاكي نهادان

 بكوبند طبل رسوایي برایم 

  

 درون مزرعه تخم غم ماست

 جهان موجي زتوفان نم ماست

 به پرس ازمعني شعربلندم 

 كه هستي جلوۀ كيف وكم ماست

 لبش هرلحظه پيمان مي ستاند

 زبهربوسه یي جان مي ستاند

 دوچشم كافرش مست شراب است

 كه ایمان ازمسلمان مي ستاند

  

 همه كوه كمررامایه این دل

 نگاه بام ودررا مایه این دل

 ازان خوبان خوشرنگ دهاتي

 نگار لب شكررامایه این دل

  

 بتي ازخانه برمي آیه یانه

 به پيشم یك نظرمي آیه یانه

 صداي دلكش كبك بهاري 

 ازان كوه وكمر مي آیه یانه

  

  



 بيااي سورۀباز تبسم

 بخوان یك آیت نازتبسم

 به افشان به اعجاز مسيحا

 زلبهاگوهرراز تبسم

  

 بهارآمدفروازشاخۀ بيد

 درخت شادیم ازپادرآمد

 خزان برچيدزلف ارغوان را

 دل من درصف غمها درآمد

  

 برودرامتدادیك شبي دور

 مه وخورشيد راازپادرانداز

 بخوان یك آیتي ازپارۀ دل

 غمم ازجامه شبها درانداز

  

 بيامجموعه یي ازدل بخوانيم

 خط غم را دگرباطل بخوانيم

 گهرازعمق دریایي برآریم

 جهان راموج بي حاصل بخوانيم

  

        د ل من تا كجاها سركشيدي

 بلند ازآسمانها پركشيدي 

 شكستي كشتي هرنا خدارا

 به آغوش خداساغركشيدي

  

 بها رملت ماراخزان برد

 هجوم روزگارازما توان برد

 همه ازرشتـه كشت نفاق است

 ست خودبرآسمان بردبباید د

  

 به چشم من اگراشك مجازاست

 به تعقيبش نواي زنده سازاست



 بيا بنگربدین هنگامه دل

 سراپا نغمه هاي جان گدازاست

  

 من آنم آفتابي مي پرستم

 رخ موج شرابي مي پرستم

 به اوراق یقينم خدشه نيست

 اگرآن نوروآبي مي پرستم

  

 شب آمدعادت ما خون گریستن

 به حا ل عالم واژون گریستن

 دال كن جستجوي با وفا را

 زدردبيوفاي چون گریستن

  

 فغان ازكوچه باغ ما برآید

 سحربلبل بداغ ما برآید

 اگرمن سالها آواره گردم

 نه دلبردرسراغ ما برآید

  

 شبي عيدوغم جانانه هردو

 رسيده دردل ویرانه هردو

 نموده محنت وهجران وصلش

 هردوميان سينه ما خانه 

  

 سالم اي دخترخوشرنگ دریا

 كه بانوي بهارت زاده امروز

 به پهلوهرطرف را مي فشاري

 عجب مست شرارت زاده امروز

  

 !چه گریي بلبل تمست غزلخوان 

 زگلها بي وفاتركس نباشد

 گریستم سالها دریاد خوبان

 زخوبان پرجفا تركس نباشد



  

 بنازم پينه هاي دست دهقان

 كه برموج طبيعت هم سرشت است

 بسا لعنت بدان كرسي نشيني

 كه دربام عدالت پست وزشت است

  

 بيا عبرت زفریاد دلم گير

 كه ما وارونه ي وارونه هایيم

 همه گلگونه ها وارونه گردد

 چرادلبسته گلگونه هایيم

  

 بهاراي بانوي رازطبيعت

 چه افسون داري ازنازطبيعت

 به مهرت مرغ روحم خوگرفته

 بپرآخربه پروازطبيعت

  

 گلي ازكوچه یي بيرون برآمد

 زدل دریاي پرازخون برآمد

 به شهرآمد د مي درغارت ما

 نگاري ازدل هامون برآمد

  

 بخوان یك سوره یي ازدفتردل

 كه الهام است برپيغمبردل

 فراوان حكمتي دارد خدایي

 بهرسودوزیان خيروشردل

  

  

 دگروقت شكيبایي گذشته

 غم شبهاي تنها یي گذشته

 همه فایق ره تقوا گزیدند

 تراعمري به رسوایي گذشته

  



 خط نحس است درپاي زمستان

 ملولم من زسرماي زمستان

 درین كوهپایه هاي سردوجان گير

 بنوشم جام غمهاي زمستان

  

 سراپا جادوي افسانه بازي

 حقيقت زاده درشهرمجازي

 ازان لطف كه داري برهمه كس

 یي را كم نوازيمن دلخسته 

  

 نمي گنجدبصحراي غم دل

 شودبحرروان هرشبنم دل

 بخيزدجویبارازنغمه رود

 فروریزد بدریا ها نم دل

  

 من امشب همصداي آسمانم

 كه دمساز نواي آسمانم

 زمين گم گشته ازهنگامه د ل

 بودنورخداي آسمانم

  

 خروش وناله وبيدادم ازتست

 همه دردوغم وفریادم ازتست

 نبود ما توبوديكه چون بودو

 فراموش توگشتم یادم ازتست

  

 ازین كاخ نمادین برترم جاست

 به بزم لعبتان دیگرم جاست

 مرا آن مهرسروآتشين خو

 ميان دیده وجان وسرم جاست

  

 سحرگه كوچ وبارگاووخربود

 كه بارچيله وچيغ وچپربود



 بسوي آرت وماواي بهاري

 پریزادي به آهنگ سفربود

  

 خروشم نا له ام بنياد من عشق

 نواي جاودانم داد من عشق

 سزنازم به اوج عرش ساید

 بودقصربلند آباد من عشق

  

 سرشت آفتاب روشنم من

 قوام وقوت هرجوشنم من

 عجب خاكم نمودارطراوت

 گل وغنچه صفاي گلشنم من

  

 مه آمد ظلمت شب را شكسته

 صداي نوركوكب را شكسته

 براي قلب محنت دارفایق

 سكوت خنده لب را شكسته

  

 چه خوش فریاد مردي مي سراید

 دل دیوانه دردي مي سراید

 شكفتا دركنارجادۀ شـــــهر

 !چيها كه یاوه گردي مي سراید

  

 دليل موجم وهنگامۀ رود

 فتادم دركویرعصرموجود

 شكوهم را نمي دانند مردم

 بسان آتشي دردامن دود

  

 دلم ازعشرت عالم تهي شد

 لبم ازنغمۀ ماتم تهي شد

 نمي پرسندحا ل بيدالن را

 گمانم عالم ازآدم تهي شد



  

 بگوش من ترنگ پا خوش آید

 كه دلبر دربرم تنها خوش آید

 مگربرصوفيان خام این شهر

 حدیث جنت الماوا خوش آید

  

 شكوۀ حسن توموج شررزد

 ببا ل نازدر آفاق پرزد

 غرورپردگي هارادریده

 دسنان درپيكرهررهگذرز

  

 مگراي مه پري فوق سحابي

 خــــلل انگيزبزم آفتابي

 زمين ریزد حيات خود بپایت

 بقتل آسمانها مي شتا بي

  

 كسي كوزادۀ باغ هنرنيست

 زگلبانگ حضور گل خبرنيست

 نمي داندزآهنگ دل ما

 دران مغز كه درك خيرو شرنيست

  

 گل وسنبل اسيرزلف ورنگش

 دل وجان بستۀ تيرخدنگش

 چوعنقا هرچه فایق بي نشان شد

 قضا افگنده است آخربه چنگش

  

  

 شام ماتم سایۀ اوست! چه زلفي 

 رخ محنت كشان پيرایۀ اوست

 زباال چنگ برفرق دلم زد

 كه خورشيد فلك همسایۀ اوست

  



 سرزلف پریرویان خم آمد

 بجانم زین سبب بارغم آمد

 نه تنها برمن است دام كه ماندند

 آدم آمدچنين روزسياه بر 

  

 جهان با این همه نوآوریها 

 بسي محتاج یك سازدرون است

 خزانش راطبيعت ناگواراست

 بيابنگربهارویژه چون است

  

 آسایش ازقفل ستم بست در

 جهان آهنگ مظلومي گرفته

 طنين قهقۀ بيداد گربين

 بسا لب داغ محرومي گرفته

  

 بدردمن نه سازهمنوایي

 براهم سبزشد خارجدایي

 بت رامشگرفایق چه حا لست

 مراتا كي بدین سان آزمایي

 زآه من دیگرسوزنده تر نيست

 ربزم شوق من كس زنده ترنيست

 ازل سرمایۀ رازنهانم

 ابدازعشق من پاینده تر نيست

  

 دلم پيوندزلف ودام اوشد

 بهشتم آن رخ گلفام اوشد

 ازین بارمالمت خوبترچيست

 كه فایق درجهان بد نام اوشد

  

 یش سازي آفرید مزسوزخو

 زرمزعشق رازآفرید م

 زقلبم تا نواي شعله سرزد



 درین عالم گدازي آفرید م

  

 زغمهاي توآتش دردل افتاد

 زبيتابي رخ من درِگل افتاد

 فغا نم تا ثریا سربرآورد

 نهانش بعدازینم مشكل افتاد

  

 مراآن روزروح اندربدن سوخت

 كه دیدم باغ وبستان وطن سوخت

 به كابل آتشستا ني بنا شد

 ازان اندوه وجود مردوزن سوخت

 جدایي تخم بيدادي دهد پا ش

 همه رازدل عاشق كند فا ش

 نهال صبرفایق را برانداخت

 مرایكباره مردن بودي اي كاش

  

 به گلهاي جهان همدم ازینم

 كه دل بردندمحكم گشت دینم

 شك وتردیدرابرچيدم ازدل

 تماشاكن توانواریقينم

  

 ماني كه ما داریم نه این استمسل

 همه بدنامي اسالم ودین است

 زلطف ومرحمت، حق گرنبخشد

 به دلها مایۀ هربغض وكين است

  

 بهاروصل وآزادي درآمد

 خزان هجروبيدادي برآمد

 زمين راگل گرفت وآسمان نور

 مگرجانان من جلوه گرآمد

  

 زوقتي كان صنم نا مهربان شد



 دلم یكباره بيتاب وتوان شد

 گرفایق مكن پنهان غم خودد

 كه رازت درهمه عالم عيان شد

 بهرجا گرنشينم یاربينم

 بهروادي روم گلزاربينم

 به اشياي جهان رازش نهفته

 بروي هرورق اسراربينم

  

 پي تعليم ودرسم اي پریزاد

 چراباري نمي سازي زمن یاد

 توفایق رادرین كنج غریبي

 چه باشد گربه پيغامي كني شاد

  

 بتي ازكابلستان مي بره دل

 زمن آن نارپستان مي بره دل

 بنازم چشم مستش راكه چندان

 شرارآن خمستان مي بره دل

  

 زجنت حورعيني گربرآید

 به پشت پاي یارم سربساید

 توزیباجوكه حق زیباست فایق

 به حقش تا دررحمت كشاید

  

 مراتامرغ جان برشاخ غم رفت

 به یك جلوه بتاراج عدم رفت

 نه راحت ماند فایق را نه دردي

 قدم بنهادآخربي قدم رفت

  

 نگارم تخم مهرش درجهان كاشت 

 لواي عشق خودهرسوبرافراشت

 به خنده دلبرزیباي فایق

 غبارازچهرۀ آفاق برداشت



  

 قضا اورددرلفرانهانم

 فتاده آتشي ازنوبجانم

 كه باشدعرض فایق رارساند

 به آن شيرین شكرماه كيانم

  

 رخ خوبش كه زینت دربشرداد

 قدومش نه فلك را زیب وفرداد

 به یك عشوه مهي خوشرنگ فایق

 متاع نا پسندان را هدرداد

  

 بيا اي نوگل آزادۀ غور

 ندارم جزتوميل جنت وحور

 چنان افتاده اي زیبا كرشمه

 زغوغاي جمالت درجهان شور

  

 دل من زادۀ هرسازوسوزاست

 بجانم آتش فصل تموزاست

 مهوشان شهرمارابگواین 

 جفاها تابكي یارب چه روزاست

  

 اگریارم مرامجنون نمي كرد

 بمژگانش دلم پرحون نمي كرد

 دوپاي بيوفایان را شكستي

 توانم گرزمن بيرون نمي كرد

  

 نوشتم نامه باجانان پياپي

 نيامد بهرمن پيغامي ازوي

 چوبلبل ناله كردم دردل شب

 جداازگل مراطاقت بودكي

  

 نه بركس الفت ویاریست ایدل



 نه برخوبان وفاداریست ایدل

 نه هوشياري كه زین عالم گریزد

 كه جاي خون وخونخواریست ایدل

  

 شراب عشق نوشيدن صواب است

 كه حق درنيشه آن بي حجاب است

 گذارم بعدازین غوغاي مذهب

 رخ گل دین وآیين وكتاب است

  

 زدلبردورگردیدن محا ل است

 زهجرانش دل من پرمالل است

 جداافتادم ازدامان وصلش

 شكيباي درین اندوه محال است

  

 جداازیاردراندوه ورنجم

 غریب وخسته درشهرزرنجم

 جدایي جسم وجان فرسوده ام كرد

 كه اوزان غمش بادیده سنجم

  

 زعشقت اي مليحا درفغانم

 زسوداي رخت كاهيده جانم

 اگرباشي دمي جویاي حالم

 ت باستانممسافردرهرا

  

 نه افالطون به عقل خویش نازم

 نه رستم قوت ازبازووسازم

 الهي مشربم كيشم چنين باد

 كه پروردند باسوزوگدازم

  

 شده ویران دل آباد فایق

 گذشت ازنه فلك فریادفایق

 بگوبادصباظلم وستم چيست



 به آن گلچهرۀ آزادفایق

  

 نه مارازندگي برغيردین است

 متاع دین ما عين اليقين است

 روم بركافرستان دوزلفش

 بفایق این چنين دین مبين است

  

 بسویم روزي آن مهروگذرداشت

 به چشمم حسن اوزیب دیگرداشت

 بپرسيدم كه اي زیباي آفاق

 كدامين دورمثلت جلوه گرداشت

  

 خداحافظ كه رفتم ازكنارت

 روم بيرون ازین شهرودیارت

 تجداازتوشدن آغازمرگ اس

 نظركن جانب این دل فگارت

  

 حریم عشق سبحاني توباشي

 فروغ راه انساني توباشي

 مليحا مي شوم من پيروي تو

 اگربردین نصراني توباشي

  

 ستمكاري كه رسم مهوشان است

 دل آزاري رواج دلكشان است

 نشان ازخویشتن فایق برانداز

 كه هرعاشق درین راه بي نشان است

  

 شدم مست ازلب مستانۀ او

 كه جانان شمع ومن پروانۀاو

 كه فایق بيم بدنامي ندارد

 كنم ره ازكنارخانۀ او

  



 نشينم تاشودجانانه بيرون

 مهي زیباي من ازخانه بيرون

 كه فایق روي گلرنگش ببيند

 رودازاین جهان مستانه بيرون

  

 جداگرمي شوي یادم نمایي

 به یك پيغام خودشادم نمایي

 است امروزبهرفایق دم مرگ

 زكام مرگ آزادم نمایي

  

 به كنج مدرسه درقيل وقا لم

 دیگرگون مي شودهرلحظه حالم

 كوآن قاصد مليحارابگوید

 نيایدغيررویش درخيالم

  

 بهاران راشكوفاغنچه وگل

 رسد هرسوفغان زاربلبل

 مليحاكرده رسوایم بدوران

 نهادم دامن صبروتحمل

 بيا نازآوري دوران فایق

 بشویك لحظه یي مهمان فایق

 ضيافت كرده ام باتودل وجان

 فداي یك نگاهت جان فایق

  

 دلم ازغم چوتاري مي نوازد

 نواي شعله واري مي نوازد

 زبهرجنگ وصلح كاذبانه

 رباب ناگوارمي نوازد

  

 دگرازگردنه مي آیي یانه

 مرامثل گذشته مایي یانه

 براي خاطرم اي دخترده



 یانهدرینجا یكشبي مي پایي 

  

 دلم آهنگ پروازازتوآموخت

 همه این نغمه وسازازتوآموخت

 غزال وكبك اندردامن كوه

 اداوعشوه ونازازتوآموخت

  

 چه رنگين مي خروشد هرنفس گل

 كه داردساده یاري درقفس گل

 صداي ارغواني مي كشداو

 برآردسرزبزم خاروخس گل

  

 خراسان مهدصلح ونوربودي

 به دورت درجهان معموربودي

 ونامت مایۀ فخرجهان بود

 تودرعلم وادب مشهوربودي

  

 بيا زین بعدپيكارقلم كن

 شب وروزصرف دركارقلم كن

 بزن طبل خموشي درسرجنگ

 توصلح رازیب بازارقلم كن

  

 سروپاهمصداي نورونارم

 گهي تابنده گه سوزوشرارم

 چوفصل بي حضورافتاده گریم

 كه رفته ان شكوه نوبهارم 

  

 ایيمبياتاكهكشانهاپركش

 رخ اميدازنوبركشایيم

 شبانگه الله هاي درسبزه بينيم

 صراحي راصباحي سركشایيم

  



 شده گم شهرمارا افتخارش 

 خزان برده به غارت نوبهارش

 همه ازسرنویشت خویش دورند

 چسان آید به سامان روزگارش

  

 خدایا ملت غيورُمرداست 

 زتاثيرسياهي نورُمرداست

 دري ازدوزخ تقویم باز است

 مگردرجنت ماحورُمرداست

  

 چه شد آخرپيامي كس ندارد

 درین ملت مقامي كس ندارد

 همه خوددست بيني دیگرانيم 

 بدست خویش جامي كس ندارد

  

  

 دل من رابه ُرستازاده گان ده 

 ازین شهري شدنها صد امان ده

 گذرازخنده هاي كوگرونيست

 به یك شه خنده یي تجرید جان ده

  

 ارمگذرازكوچه باغ نورد

 وداع ازصحبت یك حوردارم

 !چه زیبایي تواي كابل زمينا 

 خداحافظ سفردرغور دارم

  

 به قانون محبت فردماندم 

 به داغ لحظه هاي سرد ماندم 

 فلك دارد لكدكوب فراقم 

 اسيرپنجه هاي درد ماندم 

  

 بسویم جدول چشم تو بازاست



 بنازش صددل آن جادرنياز است

 ميان قبله ابروت دیدم 

 كه جاي سجدۀ اهل نماز است

  

 هواگرم ونواي سردمایيم 

 دل خون ونگاۀ دردمایيم

 همه دارد شریك زند گاني 

 ولي تنها ترین و فردمایيم

 بپاخيزم نمازنورخوانم

 به محراب رخ یك حورخوانم

 چنان مستانه ازجنت برآیم

 به دوزخ آیه مغفورخوانم

  

 بهاراي بازتاب روح عشاق 

 تویي چون مظهر آیات آفاق

 بنازم خنده هاي الله زارت

 جهان بایك تبسم كردي مشتاق

  

 به عالم اي صنم یكتاتریني 

 زخوبان جهان زیباتریني

 مليحایم به آفاق وبه انفس

 عزیز دلبري باال تریني

  

 نشينم تاشودجانانه بيرون

 مۀ زیباي من ازخانه بيرون

 من آن رخسارگلرنگش ببينم

 جهان مستانه بيرون روم ازین 

  

 توچندان غارت دلها نمودي

 به هرسوسيرمنزلها نمودي

 طبيب بيدلي برهم زدي دل

 سرگنج نهان را وانمودي



 من امروزازدیارت دورماندم 

 به صحراي غمت رنجورماندم

 رخ خودشهرۀ آفاق بنما

 به ظلمت خانۀ بي نورماندم

  

 عجب ژرف است دریاي نگاهت

 چوموج ارغوان رخسار ماهت

 مرااسناد جان بازي تو دادي 

 به دردعشق ازآموزگاهت

  

 جهان هنگامه هاي كيف وكم بود

 زمان افسانۀ رنج وستم بود

 زهستي حاصل جز غم ندیدم 

 كه جاي بي غمي كوي عدم بود

  

  


