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 پیشگفتار
بعد از اختراع خط ، تحول بزرگي كه در  زند 

آمد چيزي است كه بدون گي انسان ها به وجود 

استثناء همه انسان ها بدان باورمند اند و 

ارند كه تنها  زنجير تسلسل وپيوند اعتقاد د

عميق بين تمدن هاي كهن وتكنولوژي و ترقيات 

مدرن امروزي و آگاهي از سرنوشت نسل هاي 

گذشته و كسب معلومات از رسوم ، عادات ، 

عقاید ، باور ها ، فرهنگ ها سياست ها 

وحكومت هاي دیروز فقط چيزي است كه از زبان 

ن خواسته ها قلم مي طراود و زبان قلم ، زبا

ونياز ها و در واقع زبان تجربيات وارایه 

علوم اكتسابي و تجربوي براي بشر است و 

امروز اگر از امپراطوري روم باستان و هيجان 

هاي گالویز شدن گالدیاتور هاي آن وتمدن كهن 

مصر وافسانه هاي شيریِن یوسف و زليخا از قصر 

بوتيفار تا زندان زاویرا حرف در ميان است 

 رهون خط و قلم است .م

اّما خط زماني زیبایي دیگر یافت و زبان 

عواطف واحساسات بشر قرار گرفت كه خنده شعر 

نيز بر لبانش نشست و تّرنم آهنگين شعر به 

بيان خواسته هاي دروني بشر از حكومت ومدیرت 

، سياست وكياست ، فلسفه وحكمت ، مرگ وحيات 
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يري ، ، فقر وثروت ، زهد وتقوي ، جواني وپ

شهر نشيني وده نشيني  ، زیبایي وزشتي ، یأس 

واميد ، عشق ومحبت ، وصال وفراق و داستان 

وافسانه پرداخت و ثابت ساخت تنها زباني كه 

مي شود مترجم همه دغدغه هاي بشر باشد شعر 

است.  یعني شعر زبان باور هاي موالنا ، سعدي 

، حافظ ، سنایي، آیينه عواطف مادرانه پروین 

تصامي ، مستوره غوري ، محجوبه هروي ، اع

آهنگ نيایش پير انصاریان ، ابوسعيد 

ابوالخير؛  مترجم ِگریه هاي محتشم ، مقبل ؛ 

فریاد هاي اصالح طلبانه ، مبارزاتي و ضد 

استعماري عالمه اقبال الهوري ، عالمه سيد 

اسماعيل بلخي و ضامن نطق هاي داغ ویكتور 

 هوگو ، المارتين و... 

اقع شعر زبان درد ها ، رنج ها ، آالم و در و

شعر مفسر خنده ها وگيریه كه تبلوري از شكست 

 ها وپيروزي ها است ، مي باشد.

كسي كه » بجا است اگر محمد حجازي مي گوید: 

راستي « شعر نفهمد در خاطره اش زمستان است.

شعر بهار رؤیا هاي بشر و  آبشار گویش هاي 

حه و چشمه جوشان ناِب ناِب صاحبان ذوق وقری

واژه ها وعباراتي كه از دل پر شور بر مي 

خيزد و در سر پر شور مي آرامد. بستر آرام 

شعر امواج پر تالطم  اندیشه هاي بلند 

استعداد هاي زّرین را همراهي مي كند و ساحلش 

افق  رنگين خيال هاي رهنورد زریاب ، پرتو 

نادري ، محمدكاظم كاظمي و ... فرزنداني از 
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مين قبليه سبز را به تماشا مي نشيند كه در ه

دل رمل هاي گرم عواطف یك نسل همگام با 

كاروان عشق ره مي نوردد  وخاطره نادیه ها 

درفضاي باور خود دود :» را تداعي مي كند كه 

 « شده اند.

 

 برادر عزيز! خواهر و

كه اولين « جوانه هاي خسته»چاپ ونشر  بعد از

نيا از رؤیا هاي خام مجموعه شعري ام بود و د

وآب ندیده ام ، به نسبت مشكالت كه چون كابوس 

گلوي آرزوهایم را گرفته بود و با عدم تجربه 

ومحدودیت در محيط  در عرصه شعر وشعر سرایي 

كه مریدان شعر وذوق هاي هنري در آن خوابيده 

بودند ، نه باور داشتم و نه تصميم تا باز 

اري قلم و هم لبي براین پيمانه گذارم وب

كاغذي به بهانه شعر وشعرسرایي ضایع كنم ؛ 

اّما درد و رنج زندگي، كاميابي ها و ناكامي 

ها ، شكست وپيروزي ها ، سختي ها وآساني ها، 

اميد ها ونا اميدي هاي زند گي ام مرا 

دوباره به این ميخانه كشاند، چنانچه عامل 

بزرگ شاعر شدن اكثر از شُعرا این موارد بوده 

. علي القاعده گاهي براي بيان شادي هایم است

جمالتي سر هم كرده ام و گاهي غم وغصه هایم 

را به تار واژه ها آویختم و نام شعر برآن 

گذاریدم ، بدون شك اشعارم آكنده از نواقص 

فني ومسلكي است. درونمایه هاي شعري ام فقط 

همان غم ها وشادي هاي خودم است و احيانًا 
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وجامعه ، باور ها وخواسته ارتباط به محيط 

دارد  -به ویژه در غور –هاي نسل هم سّنم 

زیرا در همين جامعه با این نسل زاده وبزرگ 

شده ام بناًء از فنون ادبي ، رعایت وزن  و 

عروض ، كالسيك بودن و امروزي بودن آن نپرسيد 

، زیرا اشعارم آیينه شكسته اي  است كه در 

ك برداشته است آغوش سختي هاي عمرم صد ها تر  

و هر خواننده منصف را از نقد وبرّرسي 

عالمانه به نگاه وخيال شاعرانه مي كشاند كه 

در آن به جاي رعایت قوانين وقواعد ، هيجان 

 و عشق دهخدایي مي كند. 

بجا است از همه یاراني كه تشویق آنها ، 

نشستن وبر خواستن با آنها و همكاري آنها به 

د آمدن این مجموعه شعري هر عنواني در به وجو

به ویژه از جناب داکتر سيد محمد  نقش داشت،

علی نوید که هزینة چاپ این اثر را به عهده 

 سپاسگزاري كنم.  گرفته اند،

 سيدعلي مشفق

 لعل وسرجنگل،  غور
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 مقدمه
وشيرین سخن آقای مشفق  با لعل  جوان توانمند

بخشی های مداومش ازلعلستان لعل وسرجنگل 

 شعر قلمرو والیت غوربا چهره تازه وتابناک در

پيوند  در و ودادبيات معاصرما عرض اندام نم و

به چرخش همنوایی کاروان شعرا حضور بيشتری 

 محسوس گردانيد.  را خود

وی آفرینشگرآثارمتعدداست که نخستين آن بنام 

 1181می باشدودرسال « جوانه های خسته » 

 زیورچاپ یافته است .

که اینک «هواي آبي لبخند» مجموعه حاضربنام 

ه به آغوش چاپ دست یازیده یکی ازچندین نسخ

 یی قلمی اوست که برگزیده شده است .

آشنایی باعناصرمهم » رساله دیگری تحت عنوان 

ازنوشته های مهم اوست که « تعليم وتربيه 

درعرصه آموزش وپروش نگارش یافته که 
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اثرارزنده وقابل استفاده آموزگاران ، 

دانشجویان ودانش آموزان خواهد بود که درین  

 قرارمی گيرد. زودی ها به دسترس عالقمندان 

وی را ازدیربازمی شناسم که با عالقه فراوان 

درراستای  خدمتگزاری همواره تالش می ورزد تا 

درعرصه فرهنگ ومعارف کشورکارهای موثری را 

انجام دهد ودربرابرناهنجاری ها می رزمد ومی 

خواهد پيام های خودرا برای سازندگی یک 

 جامعه بهتربه گوش مردم  نجوا کند .

آبي لبخند گزینه است نمایانگرقریحه  هواي

سرشاروطبع روان اووبرای واژه گزینی وترکيب 

کالمی بهتر،توفيقات مزیدرا ازآِن خودکرده 

 است.

صورخيال ومحتوای کلی دراشعارش متاثر  

ازاوضاع اجتماعی ، سياسی ، مذهبی می باشد 

که بازتاب هرکدام  آن به هرسطر کالمش 

 نموداراست. 

یر شاعران امروزی به آفرینش وی مانند سا

ابيات عاشقانه حسب ذوق جوانان پرداخته است 

زیرا درشعرامروزبيشترتصویرسازی ها ، تشبيه 

پرداخت هاعلی الرغم شاعران کالسيک اززیبای  و

های ملموس سخن می رود  و گاه وپگاه هم سالم 

وپيام های دوستانه ازین طریق ها به ميان می 

نسل جوان به شمار  آید که این امردرميان

 طرفدارانش افزوده است . 

همخوانی با شيوه  بيشترین سروده های مشفق در

بخش داشته که  حرکت ثمر معاصر های نوین شعر
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، پرداخت با فرهنگ همگانی از مجموعا نمایانگر

 محور تحقيقش در تحليل و و ارزشهای زندگی

 اوضاع  اجتماعی می باشد. 

زن وقافيه چند یکسلسه مواردی درو هر

پيداکرده است که  طورناخواسته درکالم وی حضور

موگيران رابه صدای خاموشانه درزمزمه 

نقدیابی می نشاند وبعد ازتانی وتامل 

 هر منصفانه به حل می رساندکه اینگونه ها در

ازان هم  گریز و می کند وجودپيدا حتما روند

 بود. برای هرکس ناگزیر خواهد

مکانات محدوددربيخ بدون شک آقای مشفق با ا

سنگ ها ،دردامنه کوه ها وکوهپایه ها درحوزه 

 تربيتی وآموزشی به خدمت اوالد وطن قرار

داشته مشتاقانه به ليسه بيخ سنگ زحمت 

وکارهای بزرگ را انجام داده است که قابل 

 تمجيد است. و قدر

چيزی که موفقيت وی را بيش ازهمه آشکارمی 

حتوای سازد همانا گستردگی موضوع وم

اشعاراواست؛ زیرا نشانگِر معلومات کلی 

حقيقت های عميق اجتماعی  وآشنایی اش در

 وسياسی را نشان می دهد.همانگونه که امروز

شاعران زیادی به قالب های  شعرنوطبع آزمایی 

می کنندولی مشفق با تجریبه درشکل های کالسيک 

حيث  بامعانی جدید وشيوه ها وسبک های نواز

روده های زیادی داردکه هرکدام شکل ومحتواس

آن جایگاه ویژه موثررادربين عالقمندان 

 شعروادب پيدانموده است.
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 رهروان مستعد هواي آبي لبخند آوازی است بر

وتشنگان شعروادب به ویژه به نسل جوان 

 وجوانه های که ازبوستان بشری جوانه می زنند

سازندگی جامعه وپيرایش خودی گام  روند در تا

داشته این کاروان  بر استوار ين وهای مت

 اميد برسانند. و رابه آخرین قله های نور

 

 «فایق » استاد فضل الحق 

 ریيس دارالمعلمين عالی غور
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 خورشید را بگو!

 خورشيد را بگو كه بياید به شهر ما

 از دامن سياه شب ما طلوع كن 

 قدقامت الصالت غزل را بخوان بلند

 ه هاي كاگلي ما ركوع كن برخان

 

 خورشيد را بگو كه بيا ید به شهر ما

 برچشمه ساریخ زده ما نظر كند

 دستي كشد بروي چمن هاي منجمد

 در سيل سایه روشن گلها سفر كند

 خورشيد را بگو كه بياید به شهر ما

 بيند زبود نبودك و از قصه هاي شهر

 افسانه سياموي وليتان و نازكي

 تو این بچه ها ي شهر سر مي كند به پيش

 

 خورشيد را بگو كه بياید به شهر ما 

 پارا به شهر ما چوتو مهمانها ، گذاشت

 وقتي كه رفت هریكي ، بس خون گرسته بود

 از داغ شهر دامن شان رنگ سرخ داشت

 

 خورشيد را بگو كه بياید به شهر  ما

 مهمان شود به پنجره هاي پر از غبار

 نمي شویم  شب گر نماند ، خير ، مزاحم

 لختي بمان كنار درختان این دیار
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 خورشيد را بگو كه بياید به شهر ما

 بر روي شهر لحظه بنشين نظاره كن

 فرضًا، اگر دلت زغم شهر ما تپيد

 بشكن ، فضاي شهر مرا پر ستاره كن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهتاب را بگو!

 مهتاب را بگو كه به كابل بيا شبي

 هربنگر هواي دودي و پر گرد وخاك ش 

 بينشين بخوان حدیث شب تار رفته را 

 از كوچه هاي یخ زده و سرِد سرد شهر

 

 مهتاب را بگو كه به كابل بيا شبي 

 تنها منم كه خسته و بي تاب مي شوم 

 آواره ام ، مسافرم اّما ز دیدنش

 من در كویر غصه خود آب مي شوم

 مهتاب را بگو كه به كابل بيا شبي 

 است و بي صدابين كوچه هاي شهر چه گنگ 
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 گه گاهي هم سكوت شب تار بشكند

 از سرفه هاي تلخ ودل آزار یك گدا

 

 مهتاب را بگو كه به كابل بيا شبي 

 بر صورت مسافر در خواب بوسه زن

 مأمون صفت ز آیينه چشم روشنت

 بر قطر هاي تشنه تيزاب بوسه زن

 

 مهتاب را بگو كه به كابل بيا شبي 

 نشسته ام  من شيشه گونه خسته وگ ل گ ل

 در قتل گاه نقد غزل هاي عشق خود

 من منتظر قاتل اجمل نشسته ام 

 

 مهتاب را بگو كه به كابل بيا شبي 

 این شهر را تو شانه به كاكل بزن ، برو

 چرخ بزن ، برقص و به آهنگ فقر ما

 گيتار نو تو در شبِ كابل بزن ، برو
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 نوبهار

 من سردار من ، امير من ، اي شهسوار 

 كابل و غور و مزار من  اي آفتابِ 

 اي هست من و بود من اي تار و پود من 

 اي انتهاي ُغصه من ، انتظار من 

 اي آبشار و شر شر و موج ُحباب دل

 دلدار من ، رفيق ام و همراز یار من 

 گلخانه ام ، زراعت من ، باغ قصه ام 

 اي تاك سبز و شاخه بيد وچنار من 

 جواني و زنده گيعنوان فصل و عشق و 

 اي كوه دشت ودّره من مرغزار من 

 موي تو ابر ، روي مه ، چشمت آسمان 

 مثل زمين تشنه نكن شرم سار من 

 تكرار قهر وقصه تو یك سبد غزل

 مضمون من ، وظيفه من ، كسب و كار من  

 من دور نماي چشم ترا بوسه چين كنم 

 اي صبر من ، تحمل من ، انتظار من 

 از بخند اي سپيده دم با من بخند ب

 خورشيد من ، ستاره من ، نو بهار من 
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 وقتي تو نیستي!

 وقتي تو نيستي چقدر تنگه این دلم

 پر از هواي دل خوني و جنگه این دلم 

 وقتي تو نيستي و مسافر شدي بخير

 خاموش و سرد و بي هوس و سنگه این دلم 

 وقتي تو نيستي كه به دل آتشم زني

 ا قطب هاي یخ زده هم رنگه این دلم ب

 وقتي تو نيستي و دیگر مثل ده مزنگ

 پر شور و پر هياهو و آهنگه این دلم 

 وقتي تو نيستي كه بگویي الو ! الو!

 چشم انتظار یك ، دو ، سه تك زنگه این دلم 

 وقتي تو نيستي و مرا كرده رها

 گویا كه مست چرس و مي  و بنگه این دلم 

 ي كه بخندي به روي من وقتي تو نيست

 كور و ك ر و شل و فلج و لنگه این دلم 

 وقتي تونيستي و به ساحل رسيده اي

 ماهي رقم به پنجه اي خرچنگه این دلم 

 وقتي تو نيستي و فقط ابر ُغصه ها ست

 باراني مثل كوتل سالنگه این دلم 
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 اي هم سفر!

 اي هم سفر زغربت خود سوي من بيا 

 د فصل باز گشت ، پرستوي من بياش 

 تایخ نبسته اشك من از ظلم تير ماه 

 بر چشمه سار راز دل آهوي من بيا

 اي سيب سرخ ! باز جدا ش و ز شاخه ها

 غلتي بزن به موج لب جوي من بيا 

 اي هم سفر پيام ز قشالق من بده 

 زان مهد عشق و معدن لؤ لؤي من بيا

 ي بدكابل چو دوزِخ است پر از دود وبو

 تو با هواي قریه خوش بوي من بيا

 در شهر و كوچه هاي پر از ازدحام وي

 هم رنگ و هم پياله و هم خوي من بيا

 خستم زشهر و دختركان مقلدش 

 اي ماهتاب قریه گيروي من بيا

 از لعبتان شهر، فقط رنگ و روغن است 

 اي ساده پوش و صادق و دلجوي من بيا
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 نشماره يارا

 یارم چو ماهتاب درخشان آسمان 

 وقتي زپشت شام دو زلفش طلوع كرد

 این قامتم  زبار غمش دال گشته بود 

 آمد به روي ُمهر دل من ركوع كرد 

 

 برآسمان آرزو ها ماه من رسيد

 وقتي كه روز روشن من شام گشته بود

 اميد پخته ام ز وصالش به دست او

 بس دیر ماند در دل من خام گشته بود

 ر دو گریستيم و زدل هق زدیم وهقه

 از پشت گوشيهاي چينایي خویشتن 

جمعه »به «  شماره یاران» و «  روشن»با  

 «روز

 خواندیم حدیث فصل جدایي خویشتن 

  

 مه مات مانده بود و شب ایستاده بود وما

 اعجازنخل طور دیگر داشتيم به هم 

 از هم جدا ، سكوت و الو باز هم الو

 ظر داشتيم به هم از روزن اميد ن

 

 انكار ویأس و غصه ، جدایي ، فراق و سوز

 صف بسته بود بين من و آشناي من 

 اصالً  لميت عشق ندارد تّقربي 
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 بر صفردل كه بشنود از دل صداي من 

 

 افتاد چشم من به رخ او شناختم 

 من خویش را به آیينه چشم هاي او

 حيران شدم زماه جمالش نفهميدم 

 اكه خدایش خداي اواو بود خدا و ی

 

 

 

 تنهايي

 چكنم !خنده مراكرده رها ، تنهایم 

 غير یادگل رویت به خدا ، تنهایم

 نه نيم یكه و تنها غم تو با من هست 

 به جز از داغ تو هر شام وصبا تنهایم

 نرو اي محبوب هم صنف!  دلم مي تركد

 تو كجایي كه جداي و جدا، تنهایم 

 ددز در و پنجره شهر به من مي خن

 من دیوانه ميان ُعقال ، تنهایم 

 شب و باليش بهم ساخته در آزارم 

 بيا ، تنهایم برهانم  تو زكابوس ،

 نه مرا نام ونشاني و نه همراز اینجا

 خالي از شاید و آهنگ و صدا تنهایم 
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 شماره مسافر

 

 )صفرم( نكن مبایل چينایي ! الو الو

 وپيش جوان خنده طالیي  ! الو ال

 )هفت تا( شماره پشت سرهم گرفتم 

 نامد زیك جواب وصدایي  ! الو الو

 )نهم ( شماره گفت : بله كار داشتين؟

 آخر كي اي ؟ چكاره  مائي ؟ الو الو

 

 )شش( بار الو الو،  بفرما! كي استي تو؟!

 هر وقت روز و شام و صبایي ، الوالو

 )نه(بار آسمان به سرم خورد ، شرم شرم 

 ! آخي شمایي؟ الو الو گفتم : جناب

 ) دو( سرفه كرد وگفت : شماكيستيد؟ الو

 در اتصال باز خطایي ، الو الو

 ) هشت( روز قطع و وصل تليفون دوام كرد

 هر لحظه وصل وفصل و رهایي ، الو الو

 )شش( دانگ هوش هوشپركم خورد گشته بود

 زین انتظار و زنگ و جدایي ، الوالو

 گشت ُپر)شش( سوي زنده گي زغم وغصه 

 آنتن ! خدا كند تو بيایي !! الوالو

 من مي روم تو روزي اگر وقت داشتي 

 كردي اگر خيال و هوایي ، الو الو

 اعداد را ز اول این شعرها بگير

 زنگي بزن ، بگوكه كجایي ؟ ، الو الو 
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 شارژ و كرديدت

 انگشت ها ورقص به روي شماره ها

 بار دیگر كه شب شد و وقت پيام شد

 نوشته چند جمله دلدار من نوشتن

 -شارژ تليفون تما م شد  -شامت بخير !

 

 گم شدجهان عشق و گل آرزو و رفت

 من ماندم و مبایل چينایي بدست من 

 تا باز هم مسيج فرصتد به نيمه شب

 جبران كند دو باره پيامش شكست من

 گوشي بدست و حرفي نگفته ك م ك ك م ك 

 وع شدرفتم به خواب و پرده رؤیا شر

 دیدم ورا و باز همان شوخي هاي او 

 باخنده هاي كاكه و زیبا شروع شد

 

 بيدار و دست وپاچه شدم  دامن سحر

 با لرزه مبایل چينایي زخواب خود

 باخود خدا خداي نمودم كه باز هم 

 ازاین پيام نو بخوانم جواب خود
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 فشرده شد و خط صفحه باز شد« اوكه » 

 ن زمان یخ زد مرا نگاه تليفونم آ

 جالب و خنده دار به دور از اميد وبود

 باور كنيد ، چگونه بگویم براي تان 

 

 سيصد وسي و سه پيامي نوشته بود

 اي مشتري گرامي كریدیت تان كم است 

 خندیدم و دوباره كشيدم سرم پتو 

 حتي ز پيشكش مرا بهره غم است 
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 بازهم

 باز هم من وچاي سبز وقرص مسّكين  

 دختران و خنده شيرین باز هم تو و

 باز هم من و غصه حسن و ناله باقر 

 بازهم تو و مستي سيما و شوخي پروین 

 باز هم من وغم غصه هاي هر روزم

 باز هم تو و اكت و اداء  ونخره و تمكين

 باز هم قلب من نيش نگاه هایت 

 باز هم تو و زلف سياه و حالت قمچين 

 و  شور و شرر هایش« مشفق»باز هم 

 هم نگاه توام ز پشتك كلكين   باز
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 تلفون چینايي

 تلفون چينایي

 بهتر زقند وچایي

 اما به نسل امروز

 یك آله جنایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هواي نفس

 اي لكه كه عّزت انسان زتو جداست 

 اول به پيش پاي تو یاران تو جداست 

 اي دشمن نهان مبين در درون دل

 ن خطاستدوري نكردن از تو ، به اطمنا

 از گفته خدا و رسول و امام و عقل 

 برآدمي تو دشمني ، این قصه سال ها ست

 كو آن كه برده لّذت از دوستي تو!؟

 از تو وفا به پيرو و همراز تو كجاست 

 دل بسته عاشقان  تو بر روشني تو 
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 بيچاره بي خبر كه شب تار این صباست

 هر كس به پشتوانه تو ساخته بهشت

 رواست -شوكت این روضه راندیده  –مرگش 

 لعنت نموده بر تو رود از جهان دون

 آري همه به بازي تو طبل  بي صداست

 بهر ُمِرید تو كه رود این رهت كج است

 نبود صراط مستقيمي راه انحنا است 

 جویند هرچه مقصود دل را از این سبيل

 غافل كه راه ّذلت و عّزت ز هم جداست 

 واي نفسمشفق شناختي ! كه بود این ه

 چون پرده اي كه مانع هر دیده از خداست 
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 سرانجام

 روزي كه اجل آید مصر استي و یا در غور 

 پيمانه شود لب ریز از شيرین و یا از شور

 روزي كه روي زین جا المال وال ینفع

 سه قطعه كفن در بر شاهنشه و مرد ُعور

 یكباره به خود باز آ ، شو سالك راه دین 

 هم دور زود و یامي ، یا رفتن بودت حت

 نشنيدي اگر این حرف ، نگرفتي اگر این راه

 چون راه حقت نبود ، بينا نه اي هستي كور

 كور است و كسي كورا چشم و نگه حق نيست

 پيش دیده اعما چه ظلت ویاكه نور

 از رسم و ره دیني ، نشنيدي كالم هركس

 بر گوش كرش یك سان ، گيتاري و نفخ صور

 مد دفتر كه ترا سازداز جانب حق آ

 باشد زكالم حق از غار حرا یا طور

 از چاه ، رهت بنمود ، ناداني هنوز اي دل

 یكسان بِر هر نادان عفریته و شكل حور

 پابر سِر نفست ِنه ، زان پيش كه تا گردد

 خاك این تن خاكيت در صحنه مار و مور

 ال تحزن اگر در قبر تنهاي تو اي مشفق

 ن قصر بود نه گورگر ُحسن عمل داري ای
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 آيات عشق 

 آمد بهار، قلب طبيعت منوراست 

 پيرسفيد ریش زمستان مكدراست 

 عشق آمد وصفا وجواني وشور وشوق

 بزم است وشهدوشاهد وقنداست و شكر است

 آمد بهار مجلس رندان ببين كه در

 هرگوشه اش نشسته گلي،  ماهي،  اختر است

 مارا به یاد آن بت خمار برده اید

 آن مه كه قلب سنگ اوچون قلب كافر است

 تند است،  قارمي كند و زنگ نمي زند

 ما را زناز و نخره اي اودیده تر است 

 آوازه اش كه كاكه تر ازهركس است  او

 درچغچران وشهرك وكرمان وساغراست

 طاووسه،  آغيه، او پریيه ، ملكيه

 ابریشم است ونقره اي خام است  ومرمراست

 ني والشوخ قندلكچون شيخ مي نشي

 وقتي كه مثل بخت منش رنگ  چادر است

 مي سوزي اي غزاله،  مرو تق وتق وتق

 در زیر كفش هاي تویك دل  پر آذر است 

 در حلقه ، حلقه، حلقه اي موي  سياي تو

 عطراست ، مشك ناب گالب است و عنبر است 

 باز آ  ببوسمت لب پر رنگ، در بهار

 ست قرآن عشق را لب  زیبات كوثر ا

 در سوره سوره سوره چشمان جادویت

 آیات عشق و ناز ومي وجام ساغر است
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 همرازم 

 ُپركن مراپيمانه همرازم بهارآمدبيا

 كه شوري دیگرآید برسر مستانه همرازم 

 بهارآمد لباس شوپرك پوشيده اي بيشك!

 چوگل رخسار،كردي تاشوم پروانه همرازم

 پالن سال نو در بزم مستان بود تعریفي 

 چشم وزلف ولبهاي تو آزادانه همرازم ز

 گل هزاره اي، مهتاب غوري ،قنِد ایماقي

 چراغ چغچران ولعلي در كاشانه  همرازم

 یقينم كم كمك تو كا كه گگ دل مي بري ازمن

 مزن دل را به پيش پاي خود مستانه همرازم

 سرت برسينه ام بگذار، ُخرُخر كن كه من آرام

 انه همرازمزمژ گانم  زنم  برزلف هایت ش

اگر پرسي چه مي گردي ،چه مي پرسي ،چه 

 ميخواهي؟ 

 بگویم گوهري گم كرده ام  یكدانه!  همرازم 

 گهي دركاسي وكهسار و كندیوال مي گردم

 به كرمان وبه لعلم نيست گویا خانه همرازم

 یقينم خانه من كنج چشمت كردي اي شوخك

 به پایم زلف هایت دام وخالت دانه  همرازم

 كه انشاء مي نویسي یاد ماهم باش سرصنفت

 كه هستم چشم در راه تو بي تابانه  همرازم

 نداند معني این  رنگ زردم هيچ كس اینجا

 همه خواند حدیث عشق را  افسا نه  همرازم

 ملنگت را اقال بي و فا نذر سرت آور
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 خيراتانه  همرازم« ها»و« س»و« و» و« ب»ز،

 غان كيستبه كا نكور ار بپرسد دختر زیباي اف

 بگویم كاكه ساالر جوان،  جانانه همرازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي شوخك

 سر زلفت نمودي پيچ وتاب دیگر، اي شوخك!

 به خونم كردي انگشتت خضاب دیگر، اي شوخك!

 شبي درخواب دیدم ، خنده كردي وعده ام  دادي

 كه فرصت نيست مي آیم به خواب دیگر، اي شوخك

 مي آلودت به  رؤیا دیدم آن چشمان خّمار و

 خرابت بوده ام ، گشتم خراب دیگر، اي شوخك

 تو اي فصاد، فصدم ، با نگاه نافذت كردي

 دلم ازمهرخود كردي كباب دیگر، اي شوخك

 توباچشم و لب و زلف و نگاه و نخره و نازت

 مرا افگندي در رنج وعذاب دیگر، اي شوخك

 به خواب هر بار باپيراهن گلدارمي آیي

 ل انقالب دیگر، اي شوخكبه پا مي سازي درد

 به یادت هست آن شب گفتمت من دوستت دارم؟!
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 ولي افسوس بشنيدم جواب دیگر، اي شوخك

 معاذهللا چه گفتم؟  قهركردي، چهره پوشاندي

 مه رخ كردي  پنهان درحجاب دیگر، اي شوخك

 ز ابر گسيوان مرغول  خم خم  فروهشته

 به ماه صورت افگندي نقاب دیگر، اي شوخك

 گيرم نمودي یوسفا! رحمي كه بر گردم زمين

 زليخا گونه درعهد شباب دیگر، اي شوخك

 پري كوه قافي ، حور فردوسي ، پرینایي

 طبيعت را به رخ چون آفتاب دیگر،  اي شوخك

 به وقت خنده  تو ، مي جهد دركهكشان دل

 زبرق ّدر دندانت شهاب دیگر، اي شوخك

 به رنگ وبوگل یاس و شقایق گرچه زیبایند

 تویي گنجينه عطر وگالب دیگر، اي شوخك

 اگرليتان ونازك وسيامو چهره ات بينند

 فتد دربرج حسنش اضطراب دیگر،اي شوخك

 به بزم مي پرستان بهرمشفق كي بود بهتر

 زجام لعل لب هایت شراب دیگر، اي شوخك
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 محكوم اعدام

 عطر از سِرگيسویت پاشيده بيا سویم  

 دارت خندیده بيا سویم با لعل نمك 

 با ناز و اداي خود از زند گي عاشق

 آهسته بساط غم برچيده بيا سویم 

 یك روضه گل وُمل را سرقند ثمرقندم

 در دامن ُپر رنگت پيچيده بيا سویم

 از ني شكرت لب ها،  از نقره تورا گردن

 چون ُدّر خوشاب اي مه، غلتيده بيا سویم

 استادي! در رشته عشق اي گل ، ليسانسه و

 درسي كه به من دادي ُپرسيده بيا سویم

 ناكام اگر گشتم یا مشروط این مضمون 

 این تنبلي هایم را نا دیده بيا سویم

 از ابر خِم زلفت نيسان نزاكت ها 

 برمجمره قلبم باریده  بيا سویم

 این روشني عالم از مهر و مه و برق است

 یا عكس تو در عالم افتيده بيا سویم



25   هوای آبی لبخند     

 

 

 تو برعاشق ، مي شرمي تو از مردممي نازي 

 نازیده ، تو از اغيار شرميده بيا سویم 

 پر از خط و خالي  تو،  از بس كه زاللي تو 

 چون موج لبِ دریا، رقصيده بيا سویم

 در قلبِ مني جانا، آواز قدم هایت 

 از ِدك ِدك قلبِ من بشنيده بيا سویم

 گر محكوم اعدامم چند حلقه رسن اي دوست ! 

 يچ سِر زلفت تابيده بيا سویم از پ

 

  



16     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخ مي زنم 

 در دشت عشق تاشدم آوار مثل برف

 آبم نمود چشم شرر بار مثل برف

 تابينمش كه مثل خزان سرد بامن است 

 یخ مي زنم به كوچه و بازار مثل برف

 هر جا نشان وجاي تو پرسيم رفته اي 

 از هر درخت و سنگ و سِرخار مثل برف

 وقول و قرارش ز شهر ما عهد و وفا

 ُگم شد زشهر و دشت وچمنزار مثل برف

 چون ُقّله بلند كه دل پيش پاي او 

 جاري شد و روان و نگونسار مثل برف

 آخر چه سود ؟ زین همه دلسوختن تو را

 آخر توهم مسافري ناچار مثل برف 

 مشفق نگارآید و با قهر كردنش

 كي مي رود از این دل افگار مثل برف؟!

 

 



27   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 كاكه

 ازجمعي كاكه ها و جوانان توكاكه اي

 درچغچران ولعل وبه كرمان توكاكه اي 

 در ميله و عروسي و بازار وشهر وِده 

 از دختران مكتب نسوان تو كاكه اي

 از یاس باغ و الله وسُنُبل و ن ست رن

 در رنگ وبوي زلف پریشان توكاكه اي

 آب زالل ، ُتنگ مي نابِ ناب ناب 

 خرامان  تو كاكه اي در گشتنت زكبك

 اصالً گزافه نيست اگر گویم اي صنم 

 از حوریان روضه رضوان تو كاكه اي

 در زیر شام گيسوي چون روز من سياه 

 چون ماه تاب وشمع شبستان توكاكه اي

 در امتحان عشق پرینایي من تویي

 از صد چو تولسي در لب ودندان توكاكه اي

 ُقرص ق مر چو قند ثمرقند ، قند تو

 ي قندولك ز لعل بدخشان تو كاكه ايا

 درچشم و گوش وگردن و ر م كردن اي رفيق!

 بر مشفق از غزال بيابان تو كاكه اي

  



18     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشق 

 عشق یعني در خمي زلفي گرفتار شدن 

 عشق یعني محو یك رؤیت دلدار شدن 

 عشق یعني باز كردن دیده جان در بدن 

 چشم بيمار كسي دیدن وبيمار شدن

 عني ك وس رسوایي زدن در شهر دلعشق ی

 شمع گونه گریه گر اندر شب تار شدن 

 عشق یعني خرقه زهد و ریا كندن زجان 

 با شعار جام و مي شُهره بازار شدن

 عشق یعني جز دِر دلدار ترك جمله گي 

 از دِر مدرسه بيزار شدن« خميني » چون

 ترك دنياگفتن«منصور»عشق یعني همچو

 دارشدنمست مستانه خریدار سرِ 

 عشق یعني همچو موران زیستن در خاك دوست

 طالب برگ لب یار شدن« مشفق»همچو 

 

 



29   هوای آبی لبخند     

 

 

 دموكراسي 

 ندانم چيست یارب اصل معناي دموكراسي؟

 جهان را ُپر نموده شور وغوغاي دموكراسي

 دهد هر باغبان بازي نهال تازه  را در باغ 

 كه گردد خشكسالي كم ز دریاي دموكراسي

ن در ظلمت شب خواب و مي همه چون خفته گا

 گویند

 كه گردد باز روشن صبحِ فرداي دموكراسي

 رهابنموده از ك ف دفتري عقل وخِرد جویند

 حقيقت را همه در ُپشت رؤیاي دموكراسي

 نبيند چشم ها تا راه خود باقصه مضحك

 شكسته شيشه فانوسِ شب هاي دموكراسي

 نگردد باز تابيدار این خوابيد گان ، خواند

 هر كسي آرام آواي دموكراسيبگوش 

 یقينم نيست معني آنچه را همسایه مي گوید

 نباید داشت اي دل زو تمّناي دموكراسي

 به راه مردم مجنون كمند تزویر خود را 

 فگنده از سِر زلفان ليالي دموكراسي

 به تقليدات و القيدي ببين امروز در دنيا

 حقيقت زبح شرعي گشته  در پاي دموكراسي

 ز ره ترفند هر قوم و تبار امروزدهد سر ا

 شعار خویش را از متن زیباي دموكراسي

 لباس این سخن را گوئيا  وارونه  بنموده 

 كه مي گوید كالمش هر كس از ناي دموكراسي

 بهر انسانها«مشفق»دموكراسي اگر داميست 

 نباید گشت با این وصف شيداي دموكراسي



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 يك سینه پُر از آه 

 نها شده ام تنهادر وادي عشقت من،  ت

 تا شهره شدم باتو رسوا شده ام  رسوا

 از طعنه اغيار و از دوري تو اي دوست

 یك سينه ُپر از آه و غوغا شده ام غو غا

 از بهِر منت قاصد گفتا  كه جفا دیدي

 بيزار از این حرف از دنيا شده ام دنيا

 تنگ گشته مرا جایم ، در ُكلبه و كاشانه

 ده ام صحراآواره  زعشقت در صحرا ش

 بر روي خط عشقت بس اشك زچشمم رفت

 سرچشمه امواج دریا شده ام  دریا

 گم گشته منم صد بار از دیده نازت ، باز

 اندر خ م گيسویت پيدا شده ام پيدا

 تقصيرنبود ما را چون در ِگل خود اول

 تخمير به عشق تو جانا شده ام جانا

 زان  روز خدا داند« ! مشفق»رسوایي من 

 م ذ ر با او یك جا شده ام یك جادر عال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخت سلیمان 

 سبزه آهسته نفس مي كشد اندر دِل خاك

 الله در محشر ُگل كرده گریبان را چاك

 مستِ رخساره سُرخ ُگل یاس است بلبل 

 حرف افسانه عشق است ميان او و تاك

 بين ُگل خانه شقایق چه در آغوش نسيم 

 یكي در انفكاك بایكي در اتصال و از

 هرطرف زمزمه عشق ومحبت باشد

 آب مي خندد و مي رقصد در چشمه پاك

 فارغ از جمله خيال اند به جز در غِم یار

 من و پروانه پر سوخته داریم اشتراك 

 گرچه دل سوخت و پرسوخت وليكن باقيست

 ِمهر م هروي به ُمهر سينه ِمهر تابناك 

 گرچه پروانه همي كرد شكایت از شمع 

 من به دلدار بگویم كه خوشم من به رضاك

 تو زپيمانه به من تخت سليمان بخشي



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 گيرم ارگویي ننوشند از این باده سواك 

 نگارا  ز سِر زلف كجت« مشفق»همچو

 به كفن عشق تو بنوشته روم در دل خاك 

 

 

  



33   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 تطهیر دل

 تسحير ابروان تو تسخير دل كند 

 تسطير عشق نامه ات تشطير دل كند 

 قلب سخت تو تذكير اگرشود تحجير

 تشهير گشته عاشقان تجبير دل كند

 تصویر عشق پاك تو تسعير اگر شود

 تخدیر گشته عاشقت تجذیر دل كند

 توقير كردمي و مكن تحقيرم ِدگر

 تعذیر آوري تو تعزیر دل كند 

 تحبيركرده قامتت تستير گر شكست

 تشویر غمزه هاي تو تدمير دل كند

 ر سوختن تكفير برجمال تو تكثي

 توفيرگفت و گو  زتو تقشير دل كند

 تنشير موي مرغولت تكویر صبرمن 

 تكدیر موي مرغولت تنویر دل كند

 تعفير بر دِر تو مرا نيست تعييري

 تفسير فصل ُحب تو تعمير دل كند

 تعسير عاشق ارچه ز معشوق تقدیر است 

 تخيير روي ماه تو تبصير دل كند

 كن تحسير عادت تو بود ، تنكيرم م

 تقعير فوق سينه ات تفتير دل كند

 تيسير این قضيه تزویر نيست حل 

 تقریر داستان تو تبخير دل كند

 تأثير تثمير از تو به تحریر نه ، كجاست؟ 

 تيري كه از كمند تو تطيير دل كند



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 است تكفير وي مكن« مشفق »تقصير ارچه ز 

 تقطير مي  به نام تو تطهير دل كند

 

 

 

 

 خُمره مي 

 ر و پود آرزو ها چنگ مي زنمبر تا

 برشيشه غِم جدایي سنگ مي زنم 

 تنها نشته بر سِربام هواي دوست 

 تا انتهاي دشت دل آهنگ مي زنم 

 در انحناي كوچه افسانه هاي دل

 آهسته نسخه، نسخه صد فرهنگ مي زنم

 بي بال وپ ر فتاده در گرداب عشق ها

 همچون غریق دامني را چنگ مي زنم

 نام من در برگ سبز نيست گر بشنوم كه 

 فرهاد گونه تيشه براین ننگ مي زنم

 در شهر عشق شُهره شدن آرزوي من 

 آن سوي ُغصه خيمه دو فرسنگ مي زنم 

 « !مشفقا»در انجماد تابه كي دل ُمرده ، 

 برجام دل زُخمره  مي رنگ مي زنم 

  



35   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 عبرتگَه 

 القصه كه قصه قصه ها شد

 دبرصورت من دو چشمه چشمه ها ش

 در صحبت زمانه رخنه غم 

 مسدود نه ، بلكه رخنه رخنه هاشد

 گفتم كه دلم قرار گيرد از غم 

 آرام نه ، بلكه لرزه لرزه ها شد

 گفتم كه زشكوه هاي خود نویسم 

 آه جمله جمله هاشد –یك جمله 

 بگریختم از فتنه بسوي دوست اّما

 یك درد دوچند و فتنه فتنه ها شد

 بوداصالً وفاي در زمانه ن

 اميد وار ، مأیوس از وفا شد

 دنيا  سرابي بيش نيست اّما

 مردم از اوش طالب وفاشد 

 وقت كه گشت نااميد آنگه 

 ناچار ذكر شان ، خدا خدا شد

 گر نيك بنگري جهان غّماز

 عبرتگ ه شهنشه و گدا شد

 « هتلر»وتاج« انيشتين»مغز 

 آخر چگونه خاك زیر پاشد؟!

 رنگشاز جهان و« مشفق »زین روست 

 بگذاشت جام لّذت و جداشد

 



16     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتاب سینه 

 خدا چه تقصير از من این چنين عذاب مي شوم؟

 به پيچ وتاب آرزوي خود كباب مي شوم 

 به دور نماي جوي خشك زند گي چه بنگرم 

 زیأس  چشم ها چو چشمه هاي آب مي شوم 

 چو ذّره هوا  ز لرزه هاي رود بار دهر

 ُحباب مي شوم  جدا زموج نقش بر دل

 گ ه چو دانه هاي س بح ه روي خط زند گي 

 دمي زح لو حِظ ماء و مي خراب مي شوم 

 گذارد ار زمان مرا ، گذارم هرچه اندروست 

 به پشت پرده هاي عشق در نقاب مي شوم 

 چرا كه جز تّلون از جهان ندیدم هيچ وقت 

 هميش دست خالي بي حنا خضاب مي شوم

 طنين این صدا ز كيست ؟ خودم خموشم اي خدا !



37   هوای آبی لبخند     

 

 

 كزو نهان ز چشم عاقالن خطاب مي شوم

 چه واعظي است خوش سخن ز گرمي كالم او  

 چه بشنوم چو انجماد آب ، آب مي شوم 

 بله به ترك این سراب دهر و نوش جام مي 

 از درون سينه ام خطاب مي شوم« مشفق »چو 

 

 

 

 

 

 

 زيباترين نام 

 باز مرا گشت خيالي بر سر

 هستي چه بود زیباتر!؟ كه به

 زند گي جمله بود زیبایي

 لحظه ها جمله در آن چون گوهر

 گاه  تلخ است وگ ه شيرین است 

 دهر یك رنگي ندارد یكسر

 موج طوفان حوادث ها را

 دوست باشد كه شود همسنگر

 دوست كز دل شودت هم آوا

 قلب را نيست زنامش بهتر

 چون ُگهر در صدف معنا ها 

 رنگ احمرسُنبلي است به 

 آرزو نيز قشنگ است، اّما

 اميد نيل به آن چون اخگر



18     هوای آبی لبخند 

 

 

 آب چو سيمآب كند آدم را

 مرغ دل از او زند پ ر ب ر پ ر

 مستي در عهد جوانيست ولي 

 برق پيري زند او را آذر

 دوست در دهر و جواني  هر دو 

 ابر سان هر دو وفایش كمتر

 از همه موهبت این دنيا

 كه به ما داده خداي اكبر

 الله و آب قشنگ است، از چه ؟

 چون  ندارد به صفایش همسر

 معني عشق وصفا است ، اّمآ

 آنچه از جمله بود زیبا تر

 نيست به قاموس ادب« مشفقا»

 «مادر » نام  نام زیباي ز

 

 

 

 مأذنه عشق

 خواب دیدم كه زدل آه و فغان مي آید

 گو كه از مأذنه عشق اذان مي آید

 در ره خود  لرزه انداخت به دهليز دلم

 قطره خوني كزو شور زمان مي آید

 فصل مشعوفيت ُگل كه بهارست ، ولي 

 غنچه الله چرا خون به دهان مي آید!؟

 از محبت چو قدت راست سخن باید گفت

 ورنه در گفتن ومعني نوسان مي آید



39   هوای آبی لبخند     

 

 

 الله خواهد كه به تصویر كشد لحظه كه 

 توصيف از رنگ لبانت به ميان مي آید

 ابي نكند زاول كاراگرش فكر حس

 به گ ه تصفيه عاشق نگران مي آید

 محبس مردم چشمم صنم از عشق تو شد

 معدن چشم كزو لعل روان مي آید

 ز سر آغاز بهار اي ُگل نورسته من 

 سِر زلفين تو ام عطر فشان مي آید

 قلبم ار سنگ بود اي ُگل اگر ناز كني

 صخره سخت ز نازت به بيان مي آید

 ام موي سيه گشت مرا گرچه چون روي تو

 یادم از خاطره عهد جوان مي آید

 دلم از مژه و ابروي تو شد پاره ، چرا؟

 به ميان صحبتي از تير و كمان مي آید

این عاشق تو كيست !؟ ورا جاي « مشفق »

 كجاست؟

 كه به چشم دل من گاه نهان مي آید

  



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 كاله غُصه 

 به دشت زند گي ز دست غم ظفر ندیده ام

 اله ُغصه،  سایه به سر ندیده ام به جز ك

 به جز تضاد در بهار زند گي زود گذر

 به آرزوي برز گر و كوزه گر ندیده ام 

 به غير چوب در شكستن درخت بي نوا

 حمایه گر زتيغ ظالم تبر ندیده ام 

 به جز فشردن گلوي جوجه كبوتري 

 به چنگ تيز و بي ترحم صقر ندیده ام 

 ت چشم خورخجل ز چلچراغ خانه یكي اس

 به شام تار بي نوا شبي قمر ندیده ام 

 قدخميده پير رنج بر به آب چشم گفت:

 رهاي از قفس منِ شكسته پ ر ندیده ام 

 ز دست چرخ پير ، پير زن بدوك خویش گفت:

 به جام قسمتم به جز خون جگر ندیده ام 

 سواي از تنفر وغرور و جهل اي دال

  نگاهي از پسر به صورت پدر ندیده ام

 به وادي فراق جز خليدن واذیتش 

 نوازش زخار ها به رهگذر ندیده ام 

 از چه بوسي خاك پاي یار؟« مشفق»بپرسي گر ز

 ره نجات خویش جز همين خبر ندیده ام 

 

 



41   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 نامه بشوي

 هرچه كني بكن ، مكن یار زخود جدا مرا

 جور مكن ، بكن دمي عاشق خود صدا مرا

 ي صنم هر چه زني بزن ، مزن حرف جدایي ا

 ناز مكن ، بُكن ز روي مرحمت نگا مرا

 هر سو روي برو ، مرو  راه رقيب یار من 

 برگ وفا م د ر ، بد ر سينه پر صدا مرا

 هرچه كشي بكش ، مكش ناوك عشق از دلم  

 عذر نبين ، ببين به رو گوهر اشك ها مرا

 هرچه بري ببر ، مبر صبر و قرار از دلم 

 درد ها مراد شنه مشو ، بشو طبيب جمله 

 هرچه نهي بنه ، منه تو نام بيگانه به من 

 هيچ مخواه ، بخواه  اگر عاشق از خدا مرا

 نامه بشُو ، م شُو ز دل نام مرا و در زبان 

 مرا«مشفقا»هيچ مگو ، بگو به دل شوریده 

 

 

 

 موج خنده 

 خوشست گر شرشِر آِبي در آغوش بهار خندد

 ر خنددبروي ُپر زخاك ب رز گ ر ، گر سبزه زا

 پس ازفریاد ابِر تيره دل ، زیباست گر صبحي

 درخشد برق اميد و بلند آشكار خندد

 ز هجر مادري بر گونه غلتيد گر اشكي

 یتيمي را چو لعل پيش پاي ُپر زخار خندد



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 ندارد روشني دنيا عزیزم ! شمع پندارش

 زسوز شُعله اش پروانه هاي داغدار خندد

 تركداناري گرچوقلب كوچك وُپرغصه ام 

 ُپر از خون از ميانش دانه هاي آبدار خندد

 منه دل در صف دلداد گان خانه دنيا

 كه زنگ ارتحال بر پيشگام این قطار خندد

 غمگين مشو گر نيستد ثروت« مشفقا»رفيقا!

 به پاي شعر تو زین صفحه موج افتخار خندد

 

 

 

  



43   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزرع وجود

 این مزرع وجود بي دهقان صحيح نيست

 وعادت طفالن صحيح نيست عمري گذشت

 دیوت اسير كرد و ازچه نشان دهي؟!

 خود را به خلق مثل سليمان صحيح نيست

 بر گير عنان سركشي ، دنيا ره كجست

 در سنگ الخ زند گي جوالن صحيح نيست

 بيند ترا به پيله جهلت نهان ، خدا

 از ما اگرچه ساختي پنهان صحيح نيست

 تبا آنكه تاج عّزت خلقت به سر تراس

 بودن ترا به ورطه نقصان صحيح نيست

 فرصت شُمر غنيمت و فيضي ز ُگل بب ر

 اندر شتات خواهش ُبستان صحيح نيست

 چون توده خرمن همه مردم شود ، ترا

 بي چينه مثل بلبل خوش خوان صحيح نيست

 باید ثمر دهي وبروید زتو گلي 

 خاكي ، نه سنگ طرف بيابان صحيح نيست

 از خدا« مشفق»زحمت نكرده خواهي اگر 

 گنج ز ُدّر و گوهر غلتان صحيح نيست

 



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 باز گشت پرستو

 در جشن ُگل چكاوك وپروانه مي رسد

 زیرا صداي ك هِگل این خانه مي رسد

 ایام باز گشت پرستو رسيده است

 كوچ مهاجرانه به كاشانه مي رسد

 اشباح وحش كابوس تنهایي ها شكست

 ِمفتاح باز كردن زوالنه مي رسد

 هار و كرده به تن ر خت رنگ رنگآمد ب

 بنگر كه بوي باده مستانه مي رسد

 در سالروز نخله افتاده در چمن 

 صلح وصفا و مهر و گل ودانه مي رسد

 تا وارث درخت تناور شود بلند 

 و فرزانه مي رسد« مشفق»آن باغبان 

 

 

 

  



45   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز استقالل

 اي دشمنان ما نسل نو چون رعد وطوفانيم 

 تقالليم وفرزند افغانيم سرباز اس

 مایاد آزادي گرامي وجوان داریم 

 ما نغمه هللا و اكبر بر زبان داریم 

 هّزاره و تاجك و پشتون ، ازبك و ایماق 

 بر وحدت ملي زخون بر بسته ایم ميثاق

 ماحافظ آزادي و ناموس افغانيم

 ما خواستار و پيرو احكام قرآنيم  

 زیم ما نسل نو یك بار گي فریاد مي سا

 افغانستان را جمله گي آباد مي سازیم 

 ویران هاي خاك خود را ُگلستان سازیم 

 با حربه فرهنگ خود ظلمت نهان سازیم 

 تاریخ استقالل ما بس افتخار ماست 

 پيغام آزادي وصلح واقتدار ماست 

 روزي كه تيغ دشمن ما خون چكان بشكست

 زنجير استعمار در افغانستان بشكست

 لدین همه دلسوز این خاكيمهمچون جمال ا

 افغاني ایم در قول خود صادق و دل پاكيم



16     هوای آبی لبخند 

 

 

 باال درفش حق به خاك آریا داریم 

 فریاد هللا و وطن را به پاداریم 

 اورنگ تبعيض وتعصب سرنگون بادا

 تخت كج اندیش و خيانت واژگون بادا

 بر ضد نيرنگ عدو افغانستان بيدار

 راین مهد شيران است والحق گور استعما

 نسل جوان وارث به خون شير مردانيم 

 ما پاسدار روز استقالل افغانيم 

 اعالم نابودي به دشمن روز استقالل 

 پيك ت به روزي به دشمن روز استقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواره 

 خشكيدم از عطش چو سپيدار اي رفيق

 از دست جنگ و آتش و رگبار اي رفيق

 گشتم جدا زكشور زیباي خویشتن 

 ُتوره بسيار  اي رفيق از دست شور و

 بگذاشتم ز دست قفس ساز  ن خل ه ها 

 ُگل را ميان جم جمكِ خار اي رفيق

 من سركشيده باده تنهایي خودم 

 دل مست و سرخوشانه وخّمار اي رفيق



47   هوای آبی لبخند     

 

 

 شوق و شراب و شادي و شهد وشكر زتو

 من شاكرم  به شام وشبِ تار اي رفيق

 افسانه ام مگو و مپرس هيچ هيچ هيچ

 ام ، شكسته دلم ، قار اي رفيقآواره 

 ُپول از تو خانه از تو ولي جنگ تابه كي؟!

 تاكي ميان بيغول و آوار اي رفيق

 بر شيشه دیانت ما سنگ ها مزن

 اي بي وفاي شوخ دل آزار اي رفيق

 ك وج از شما و چوكي مرا گوش گوش گوش

 تاكي گپ از تناب سِر دار اي رفيق

 پاك قول وقسم كه كردي به قرآن پاك ،

 شد آیه آیه آیه نگونسار اي رفيق

 باز آي و دست مردم گم گشته را بگير

 احساس كن تو زخم نمك دار اي رفيق

 از لحظه لحظه لحظه آزردگي مپرس 

 بسيار شد حدیث تو بسيار اي رفيق

 ماند اگر ز دست من و تو جفاست هان!!

 فرداي ما هنوز چو پيرار اي رفيق

 فشان  اشكي به پيش پاي خودت برسرم

 خشكيدم از عطش چو سپيدار اي رفيق

 

 

 

 

 

 

 



18     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 همنوا

 دلم را ُغصه ها مي سوزد اینجا

 كه ارزش ها چرا مي سوزد اینجا؟

 به شهر ما چو شمع نيم جاني

 غریب و بينوا مي سوزد اینجا

 هزاران چشم بيدار گرسنه 

 سِر شب تاصبا مي سوزد اینجا

 اميد رفتن ظلم و تباهي

 ي سوزد اینجادراین دل اي خدا م

 ميان پنجه مردم فریبي 

 به حلق آواز ها مي سوزد اینجا

 نگردد پاك دود از خانه ما

 اجاق ظلم تا مي سوزد اینجا

 به جاي فانوس زیباي قانون

 چراغ مرده ها مي سوزد اینجا

 به زیر چتر ُپر رنگ عدالت

 حقایق بي صدا مي سوزد اینجا

 بيا دنبال شمع راستي ها

 ي سوزد اینجابگردیم تاكجا م

 اگر یابي ببيني تا چه گونه

 همنوا مي سوزد اینجا« مشفق»به 

 

 

 



49   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 

 

 

 

 گُل سرخ 

 زبستان خيال من ُخروش ُگل سرخ آید

 مگر آن شوخ تّنازم به جوش ُگل سرخ آید

 به روي سبزه زار عشق چون پروانه بي تابم 

 كز آواز خوشت جانا سروش ُگل سرخ آید

ُگل ها جمله مي  چه جشن مرغزاران راست؟ كه

 رقصند

 ویا آواي ناز تو به گوش ُگل سرخ آید

 ز رستاخيز گل ها غنچه پيراهن سرخت

 به چشمم اي صنم وقتي كه پوشي ُگل سرخ آید

 پس از ناز وادایت گر برویم خنده مي بندي

 خزانه الله و فصل خموشي ُگل سرخ آي

 چكد گردانه آبي ز زلف پيچ در پيچت 

 ده نوشي ُگل سرخ آیدمي اش پيندار وقت با

 به بازار دل از كف داده گان با غنچه لب ها 

 گهي بانخره ها بهر فروشي ُگل سرخ آید

 چوبيخراميدآن مه پاره من گفت پيمانه 

 كه اي ساقي تو مستي یابه هوشي؟! ُگل سرخ آید

 جانابه هجرت گوهري غلتيد« مشفقت»زچشم 

 كه اندر قالب شبنم به دوش ُگل سرخ آید



51     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 هش گُل نگا

 خرامش یك سبد ُگل ، یك چمن ُگل 

 ، یك وطن ُگل ادایش یك جهان ُگل 

 ُخوي وُخلق و خط وخال وخيالش

 تبسّم ُگل ، صدایش ُگل  ، سخن ُگل

 جمالش گوئيا بنهاده دستي 

 ميان حلقه زلف ر سن ُگل

 نگاهش ُگل ، ُگِل رخساره اش ُگل 

 قدش ُگل ، قامتش چون ُگل ، بدن ُگل 

 از شقایق هاي ُگلشنتو گویي 

 نهفته در حجاب پيرهن ُگل

 بناز ار چهره بگشاید به باغي

 شود رخساره ُپر چين وش كن ُگل

 زهرپيچ سِر زلفش بریزد

 زیاس و نسترن اندر چمن ُگل

 زنخ ُگل ، گوش و گردن ُگل ، لبا ُگل

 خ ِم ابرو و چشمان و دهن ُگل

 اگر آن ُگل نهد پا درمزارم 

 ك فن ُگل رخت« مشفقش»شود بر 

 

 

 

 

 



51   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 هندوي تو هندوي تو

 باچشم ُپر افسون و ُپرجادوي تو جادوي تو

 آتش فتد بردل مگر هندوي تو هندوي تو 

 ابرست یا شام است یا بال كالغ اي مه لقا

 یاشام تار عاشق این گيسوي تو گيسوي تو 

 ُگل غنچه یا آیينه است ، یاماهتاب چار و ده 

 نيكوي تو یا آفتاب این صورت نيكوي تو

 عطر و ُگالب و عود و عنبر وقت آرایش كني

 شرمنده گردد اي صنم از بوي تو از بوي تو 

 در حيرتم زین تندي و رم كردن و ایستادنت

 حوري ، پریي یا مگر آهوي تو آهوي تو 

 حج مرا سازد قبول آن خالق عشق آفرین

 سازم طواف از دل اگر بر كوي تو بر كوي تو 

 شبي  اي قبله حاجات دل خوانم خدا را گر 

 محراب خود سازم خم ابروي تو ابروي تو 

 اي دلرباي مهوش و مهرو كجا هستي چرا؟ 

 پنهاني از چشمم ولي هر سوي تو هر سوي تو

اي باوري پنهان به دل ها! مست « مشفقت»این 

 شد

 از ُخوي وُخلق و صحبت دلجوي تو دلجوي تو 

 

 

 

 



51     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 اي گُل

 من اي ُگل عشق تو شده مذهب و كردار

 بدریده اي  تو پرده اسرار من اي ُگل

 اي كاش خدا زلف تو را از ره لطفش

 سازد زكرم تسبيح وزّنار من اي گل

 یاموج خم چين و شكن دار سياهش

 گردد ز قضا خرقه و دستار من اي ُگل

 محراب دعا پرسد اگر زاهد و صوفي

 گویم كه خم ابروي دلدار من اي ُگل

 ّتانه به نازتمن سرخوشم اي شوخك ف

 هستي تو اگر شاد به آزار من اي ُگل

 گویا ز ازل خورده رقم در خط تقدیر

 اندر نگهت گرمي و بازار من اي ُگل

 اي كاش شود روزي كه از پرده برایي

 برهاني ام از طعنه اغيار من،  اي ُگل

 اي پرده نشين پرده گر از رخ بگشایي

 آن خال ُرخت نقطه و پركار من اي ُگل

 به به چه غدیر است چه اضحي و چه جشني!!

 روزي كه بيایي تو به دیدار من اي ُگل

 این مژه من مشك به دوشش ز سرشكم

 ایستاده به این دیده بيدار من اي ُگل

 تا راه ترا آب بپاشد كه بيایي

 كوتاه كني قصه تكرار من اي ُگل



53   هوای آبی لبخند     

 

 

 آن شب كه سحر نور شفق مست بياید

 من اي ُگلفریاد كند از د ر و دیوار 

 كاي بي خبران الله سرخ آمده اینجا

 ُگل غنچه دهد سنگ و ِگل و خار من اي ُگل

 من سائلم از نعمت این دار به دیدار

 دیدار تو دلدار ، زدا دار من اي ُگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شور ديگر

 دلم شور دیگر شور دیگر شور دیگر دارد

 كه تاكي یوسف از كنعان سفر دارد سفر دارد؟

 ك غمي او چشم هایم مانده در راهشُپر از اش

 هنوزهم ر دِّ پایش را نظر دارد نظر دارد

 خدا كوته كند عمري جدایي را جدایي را

 جدایي ها خطر دارد خطر دارد خطردارد

 هزاران بي ستون از خون سرها مي شود رنگين

 نمي دانم كه آن شيرین خبر دارد ؟ خبر دارد؟

 ري را بيا روشن نما این شام تاري شام تا



51     هوای آبی لبخند 

 

 

 صفاي صورتت را كي قمر دارد قمر دارد؟

 به دنيا انتظار و درد هجران كار ُعشّاق است 

 از این رو منتظر هم انتظار ُمنت ظ ر دارد

 اال آیينه زیباي من در بستر خِلقت

 كه وصل ات لّذت شهد وشكر دارد شكر دارد 

 بنگر«مشفقت»بيا اي تشنه كامان را تو موسي

 ن حجر دارد حجر دارددلي از بهر چوبت چو

 

 

  



55   هوای آبی لبخند     

 

 

 اي ماه

 اي ماه بيا ظلمت ویرانه ما بين 

 در كنج قفس زنجير و زوالنه مابين 

 اي ماه بيا قصه شبي با تو بگویم

 زین رنج كه دیدیم ، غم افسانه مابين

 اي ماه تو بيدار و من از غم این شهر

 باور اگرت نيست به كاشانه مابين 

  اي ماه اگر چه نبود جاي نشستن

 این ُكلبه واین ُكوخ غریبانه ما بين 

 اي ما در این جا ستم ارزان شده هر روز

 باز آي حدیث دلي دیوانه ما بين 

 اي ماه ببين یكسو كه قصراست و چراغ است 

 شب هست وسياهي تو به این خانه ما بين 

 اي ماه چرا بخت سيه مال غریب است ؟

 زین خطِّي كه بنوشته به پيشانه مابين 

 ماه تو در حلقه این دام نهاده اي 

 بشكسته پ ري جوجه بيالنه ما بين 

 این ماه خوشم ، سر رسد آخر غم وشادي

 گرماني تو این غيرت مردانه مابين 

 اي ماه غمم را شبي در لوح مزارم 

 فرزانه مابين« مشفق»اي همسفر 

 

  



56     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 نقاب صورت

 اگر برداري از صورت نقابت

 شود صد یوسفي مصري كبابت

 شت وكوثر و طوبي برابربه

 به آن چشمان چون جام شرابت

 تو اي آیينه دار عّزت وجاه

 كه گيرد لعبتان از تو لعابت

 جمالت مظهِر ُحسن و و جاهت

 خرامت شوكت و شأن و صالبت

 خوش آنروزي كه در محمل نشيني

 هزاران دل فتد درپيچ و تابت

 به پيشت صدسكندر صد چوقيصر

 براي چاكري سازد رقابت

 يم تنها خراب عشقت اي ُگلن

 به شهر ما همه گشته خرابت

 نمي دانم چه شكلي آفریده 

 ترا خ الّقت اي كان نجابت؟

 كه عشقت بر دِل عالم فتاده 

 همه در انتظار واضطرابت

 كه بيند روي واّلشمس تو روزي

 ببوسد بند نعلين و ركابت 

 رفيقان فيض مهرت را ببينند

 رقيبان عدل وتأدیب و عتابت

 آندم« مشفق»تعالي هللا اگر بر 

 دهي پيمانه از ُتنگ شرابت



57   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 پیغام به يوسف

 اي صبا از من به یوسف بر تو این پيغام را

 عاقبت بگرفت از دست زليخا جام را

 كار افسون بود یا تقدیر یادل باختي؟

 یا زليخا جلوه داد آن چهره ُگل فام را

جذب عشق است آنكه از كنعان به مصر آورد ، 

 ات

 زنجير و زوالنه وزندان وچاه و دام را

 بيني وسازي تحمل ، یاد گيري كاین چنين 

 لطف ایزد از عنایت پخته سازد خام را 

 پير كنعان را دو چشم از دیدن اندازد ، چرا؟

 تا عزیز مصر سازد كودك گمنام را

 من نمي دانم كه پشت پرده اسرار چيست ؟!!

 راچيست منظور از دگرگون ساختن ایام 

 گه زليخا را اسير روي یوسف مي كند

 گاه قاتل بهر حيدر غمزه قّطام را

 دوره پركار را نقاش داند بهر چيست

 در حقيقت ما چه دانيم رمز این ابهام را

 پيش سالك راه را ُپر پيچ وخ م آرد ، چرا؟

 تا شناسد در طریقت لّذت فرجام را

 عاشقان را جز سر تسليم نبود چاره اي

 اید از دل لّذت وآالم راشكر كردن ب

 هر كه راعشق است در سر باید از عنوان ر ه د

 خط بطالن در كشيدن نام را « مشفق»همچو 
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 يادش بخیر!!

 اي دوست رند وباده پرستيم ما وتو 

 پيمانه سركشيده ومستيم ما و تو 

 یادش بخير روزي كه با خنده هاي مست

 ُرو د ر ُرو بهر قصه نشستيم ما و تو 

 ميز درس و لب تخته وكتاب در پشت

 زنجير هاي ُغصه گسستيم ما وتو 

 از بس صفا و مهر و وفا بود بين ما

 با شيشه سنگ خاره شكستيم ما وتو 

 رستند جمله معشوق وعاشق زغصه ها

 دیریست ازین حواله نرستيم ما و تو

 با آنكه قاصدان فراق آید از صنم 

 بازم به انتظار هم استيم ما و تو

 ي قصه دل ایستاده ایم تا انتها

 از خاطرات جام به دستيم ما وتو 

 ما دل نباختيم كه بگردیم گرد شهر

 از هم دو دل خریده خوشستيم ما وتو 

 از تظاهر وعنوان ر هيده ایم« مشفق»چون 

 تزویز و دلق وسبحه شكستيم ما و تو 
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به تأسي از استاد براتعلي فدایي شيخ 

 الشعراي امروز هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غم دوران

 غم دوران خورم یا غصه جانانه یاهر دو»

 «زدست دیده نالم یا دل دیوانه یا هردو

 شب و شهد وشراب وشادي و شور است اي ساقي

 لب جانانه بوسم یا لب پيمانه یا هردو

 به دستم جام لبریز ودلم لبریز عشق ،آیا 

 كشم آه از جگریاخنده مستانه یا هردو

 ، پرده پوشي كو و یكرنگي؟محبت كو ، وفاكو 

 بنالم از رفيقان یاكه از بيگانه یاهردو

 دالعقد غمت گرباز بتواند كي بتواند؟

 خرام ساقيان یا مرشد فرزانه یاهردو

 گره جز با نگاه دلبرم بگشوده كي گردد
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 حقيقت داني حرفم را ویا افسانه یا هردو

 پس این بهتر كه گویم: دلبر هرجایي وتنها!

 دلي؟  یا در ميان خانه یا هردو كجایي؟! در

 ندانم ميل اجالل نزولت در كجاباشد

 به كوخ بي نوا یا منزل شاهانه یا هردو

 به دنبال تو سرگردان به د یر و ب ر ز ن و ُكوی م 

 نهان از دیده در محراب یا بتخانه یا هردو

 یقينم دیدن تو در خمار دل بود ممكن

 یا هردوبه مسجد در عبادت یا كه در ميخانه 

ار رویت ، تو خود پنهان نمي « مشفق»نبيند

 ماني

 سر انگشتان ز زلف آگه بود یاشانه یا هردو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترانه الفبا براي كودكان

 الف هللا مهربان

 ب بهشت جاودان
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 ت تالوت قرآن

 ث ثواب اي دوستان

 

 پ پرسان معلم 

 ج جواب شاگردان

 چ چقدر خوشنما است

 ح حكایت از زمان

 

 اي ما یكي است خ خد

 د دوست كودكان 

 ذ ذكاوت مي دهد

 ر رحيم ومهربان

 

 ز زابر نوبهار

 ژ ژاله مي بارد

 س سر گلهاي سرخ

 ش شبنم مي كارد

 

 ص صلح آینده وطن

 ض ضيأ و نور شود

 ط طلب كن از خدا

 ظ ظلمت دورشود

 

 ع عاشق تویيم

 غ غور باصفا

 ف فدایت اي وطن

 ق قلب آسيا
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 ك كشور را كنيم

 اِر هنرگ گلز

 ل لطيف وباصفاست

 م محبت باپدر  

 

 ن نویسم اي وطن

 و وقت آبا دان

 هـ همت مي كنيم

 ال الیق كودكان

 

 ء این الف بارا

 ي یك یك مي آموزیم

 مشعل ترقي را 

 در وطن مي افرازیم 
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 باران 

 از تو چرا نوا وترنم رميده است 

 باران! ویا به تقليد مردم رميده است

 مردم أتن به ُدُهل ميان خالي مي زنند

 خدام ازین حواله ز مخدوم رميده است 

 با باد ناشنا همه گردیده همسفر

 چون كاهي بي وفاي ز گندم رميده است 

 حتي پدر بزرگ كه بود پير قصه ها

 از چار نهر و قصه بيُگم رميده است 

 باران! زكبك و آهو اگر این چمن تهيست

 م رميده است  آنها ز ظلم فصل چهار

 آواز دل به گوش دو چشمان نمي رسد

 حتي صدا زحنجر و حلقوم رميده است  

 باران! چرازدیده شرافت گریخته 

 گویا حيا  ز مژه ومردم رميده است 

 خر ُمهره را زبس به ُگهر بر تري دهند

 فرزانه گان زحق تقدم  رميده است 
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» لدینتضمين بر شعر از اشعار ميرزاغالم محي ا

 هـ ش 1111از شعراي قدیمي غور متولد « خادم

 

 

 

 

 

 

 گل ، گل اي گل

 ستنگ ماه سيما گل ، گل اي گل

 گلي دربين گلها گل ، گل اي گل

 به زلفين چليپا گل ، گل اي گل

 بري دل از مسيحا گل ، گل اي گل

 «تویي طاووس رعنا گل ، گل اي گل»

 «اسيرم بر دو لبها گل ، گل اي گل»

 وي تو محراب عبادتدو ابر

 دهد خورشيد را رویت شهادت

 تومكنون لولویي  كي گل زیادت

 كند حوریه بر حسنت حسادت

 «رخت چون طلعت صبح سعادت»

 «دو زلفت ليل یلدا گل ، گل اي گل»
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 چنانت حق تعالي هللا برابر

 نموده قامت باالبرابر

 كه با آن صورت زیبا برابر

 نگردد ماه در شبها برابر

 «روي هالل آسابرابردو اب»

 «شده غارت به دلها گل ، گل اي گل» 

 

 ُرخت در حلقه خوبان نگينه 

 نگاهت آیت صبر و سكينه

 دو زلفين تو ذلفاي مدینه

 چو افعي خفته برگنج و خزینه

 «دوچشمانت دوتاخنجر به سينه» 

 «خليده بر جگرها گل ، گل اي گل

 بكن باور كه دیدم اي زليخا

 رویاشبي در عالم آرام  

 كه من بودم تو و مهتاب و دریا

 نظر كردم به آن چشمان زیبا

 «شدم دیوانه چون مجنون شيدا» 

 «توي مانند ليال گل ، گل اي گل» 

 

 خدایا كاش مي گشتم در آندم

 به برگ هر دو لبها همچو شبنم 

 كه چون گل رویت اي فّتانه دیدم 

 بتا از شعلهچشمت فتادم 

 «زسرتاپا ميان آتش غم» 

 «كه هستم بي سر وپا گل ، گل اي گل» 
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 مراتاجورو آزار تو بخشد

 زچشمان شرربار توبخشد

 خداگر صبري بر یارتوبخشد

 بر سر دار توبخشد« مشفق»چو

 «سرو جان را به بازار توبخشد» 

 «همين خادم هویدا گل ، گل اي گل» 
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 فرياد كاج

 یك عمر را در انزواي تلخ تاریخ ماند

 تاني كه زانها ماخبر داریمباغ ودرخ

 مایاد از زخمي كه مي زد درميان باغ

 بر ریشه هاي یك سپيدار از تبر داریم

 

 مابارها دیدیم كاین نّجار هاي دار

 با تيشه ها بشكست از این باغ آرامي

 سر و و سپيداري كه مي رویيد از این خاك 

 تاجوخه یي سازد براي مرد اعدامي 

 رد و قد افرازیداین بار، كاجي سربلند ك

فریاد كرد: اي تيشه داران !! تابه كي تق 

 تق!؟

 قطعم كنيد! اعدام گه هرگز نمي گردد

 این پيكر من ، جز به روي آبها زورق

 

 از تيشه و زخم تبر هرگز نمي ترسيم 

 ما حافظ آرامش این جمع خاموشيم 

 ما مي شناسيم دشمنان باغ و گلها را

 بر دوشيم زین رو براي جوجه ها ما النه 

 

 این حرف بر اهل تبر خيلي گران آمد

 زیرا نمي خواهد به باغ ایستاده كس باشد
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 یا بر چكاوك هاي پایيز دیده  این باغ

 از سر وها و كاجها فریاد رس  باشد

 

 آغاز شد تق تق صداي تيشه ها ناگه

 زانجا كه كاج سبز آزادي صداي مي زد

 گلهاي كاندر زیر چتر سایه  اش بودند

 م برگ خویش را باخون حنا مي زدآرا

 

 آرام خم گردید، خم گردید تا افتاد

 بر روي دوش الله ها آن كاج تاخوابيد

 چرخيد ناگه پشت سر خورشيد،دل خون شد

 افسرده تر از هر زمان دیگري تابيد

 

 تنها نيافتاد او كه با او همصدا آنجا

 یك كاروان از جوجه ها را بالها بشكست

 كه بسمل جوجه را مي دیدتنها نه آن بلبل 

 بل تار و پود  النه ها شان در عزا بنشست

 

 بر گوش همدیگر درختان كرد نجوایي 

 بگذار او را هم ببرند از ميان ما

 ماقصه یي او یك به یك بر نخل ها گویي 

 كاین ظالمان هر گز نمي دانند زبان ما

 

 بر نخله ها آندم وصيت كرد وگفت آرام 

 ارد از تبر صد داغزآن كاج كو برپاي د

 گر قطع گردید یك ، دیگر از جاي تان خيزید

 تاسایه سازید بر سر گل بوته هاي باغ

 

 زین باغ ما نه اولين نه آخرین كاجيم
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 دیریست این غم نامه اندر باد هاجاریست

 تانخل نخل ما زخاك باغ مي روید

 از ما حقيقت گفتن وفریادها باقيست

 

 طوفانيم ما وارث استادن اندر باد  و

 باقي در این صحرا و تاریخ رد پاي ماست

 دشمن ندارد جرأت قطع درختان را

 افسوس پشت این تبرها آشنایي ماست

  



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 گريه

 دیشب ستاره با تن تبدار گریه كرد

 بر ما و باغ و كاج وسپيدار گریه كرد

 دلدار بود وبزم مي وجام هاي ُپر

 تنبور سكته كرد ولي تار گریه كرد

 پایان شب كه فصل جدایي فرا رسيد

 ساقي و تنگ و باده و مي خوار گریه كرد

 آیينه را بهانه خود كرد آن پري 

 آیينه هم زدیدن رخسار گریه كرد

 وقتي كه مثل الله رخش سرخ گشته بود

 گفتم: عزیز! خدات نگهدار گریه كرد

 از بس گریستم و ز دل هق زدم به خواب

 یه كردكابوس هم به حال من زار گر

 از بس به دل زدل ، دل و دلدار گفتمي

 از درد دل به دل ، دل و دلدار گریه كرد

 برخاستم ز بستر خود ، رفته بود او

 برحال من سكوت شب تار گریه كرد

 شد همنواي داغ دلم ماه آسمان

 دنبال آن عزیزه یي گلنار گریه كرد

 تركيد بغض غصه مهتاب ناگهان

 كردبرقامت كشيده  دیوار گریه 

 آرام دست هاي خودش را دراز كرد

 انگار گشته تشنه  جو بار ، گریه كرد
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 ُپر آب شد ز موج عرق هاي صورتم

 آن تشنه ز آسمان شده بيزار گریه كرد

 مهتاب آسمان ودلم تابه هم رسيد

 هر دو ز ناز عاشق هوشيار گریه كرد

 

 

 

 

 

 هم صنفي

 این دل غمش بسياِر بسيار است ، هم صنفي!

 چون كودكي در زیر آوار است ، هم صنفي!

 از ناله دل ، دیده ام با كهكشان همراه 

 شب تاسحر بيدار بيدار است ، هم صنفي!

 چون سيلي خورده كودكي از مادر ناتن

 رخسار دل افگار افگار است ، هم صنفي!

 دریاي دل ُپر از صدف هاي غم مردم

 آخ! گوهرم را كي خریدارست؟هم صنفي!

 و قصر وتفریح وپول خانه یكسو شراب

 یكسو غم وآه شرر بار است ، هم صنفي!

 یك كس به رقص وساز و قهقه مست مي بالد

 یك كس به درد خود گرفتار است ، هم صنفي!

 یك سو فرو انگشت ها در گوش از غفلت 

 یك سو زبانها الل گفتار است ، هم صنفي!

 قشري به بال دالر و كلدار در پرواز

 بيزار است ، هم صنفي! قشري زعمر خویش



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 همصنفي ام ! دیگر مگو افسانه این شهر

 حق گفتني جایش سر دار است ، هم صنفي!

 هم صنفي ! زینرو اشك دل در پيكرم جاریست 

 اینجا سرشك از دیده بيزار است ، هم صنفي!

 

    

 

 

 زاري

 آزرده از باریدن بارانم امروز

 انم امروزدر خانه پنهان مانده و زند

 دلدار سركن  iاي دل بيا غمنام

 تا كم شود غم از دل بریانم امروز

 بگذار این ابر سيه طوفنده بارد

 گریانم امروز iهمره شود با دید

 اي دل تو معناي ظریف عشق داني 

 بر دار رخت از غصه پنهانم امروز

 تابنگري در موج و تق تق هاي باران

 ناز و را از روزن چشمانم امروز

 ر انتظار باز تاب مهر رویشد

 مي مانم ومي مانم ومي مانم امروز

 تا سر زند از پشت ابر گيسيوانش

 باخنده گردد م ره م و درمانم امروز

 تنگم نگهدار  iاي دل بيا در سين

 جانانم امروز iراز من و افسان
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 گویند هر كس عشق را معنا نداند

 انسان نباشد، زین سبب انسانم امروز

 ال شعر پربگشاده ام ، درزینرو به ب

 صحراي دل، باعشق در جوالنم امروز

 گر یار یابم اي دلم باهم بخوانيم 

 هجرانم امروز iاز موج زلفش قص

 با زاري ، زاري، زاري گویم مست مهرو

 من مفلس لعل ولب  و دندانم امروز

 گه قهر و گه آرام و گه رخ مي نماید

 گه گریه و گه مست ، گه خندانم امروز

 ران ببار اینجا سرشك از دیده جاریستبا

 من شاهد اشك و غم ارزانم امروز

 اي دل مشامم را نسيم زلف آید

 من مثل باران گرچه سر گردانم امروز

 اي دل به یاد ناز هاي چند سالش

 قربانم و قربانم وقربانم امروز

 اي دل بگو باران بداند داستانم 

 محو ، مه لعل و گل كرمانم امروز

 

 

  



11     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 معني عشق

 عشق یعني درد بي در مان دل

 عشق یعني هجر بي پایان دل

 عشق اوج هق هق و آواز ها

 از ميان سينه و زندان دل

 عشق سر دادن سرشك سرخ بر

 گریان دل هیاد یار از دید

 عشق یعني سينه خود ساختن:

 چون قفس از غصه وحرمان دل

 عشق یعني منتظر بودن كه كي

 ران دلسر رسد آخرغم دو

 عشق در ميناي جان خمار گون

 خویشتن را ساختن قربان دل

 عشق دست و پا و گوش و چشم را

 بسته كردن در خط فرمان دل

 چون كه دل منزلگه دلدار ماست

 امر و نهي اش مشكل و آسان دل
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 سنگ مهر

 گيسوانت تا كه خم خم مي زند

 بر سرم خرگاه ماتم مي زند

 مرغو له ات حلقه هاي پنجه اي

 زنجير اندر پاي و دستم مي زند

 چهره  نور بندت اي خوب خدا

 طعنه بر خورشيد عالم مي زند 

 ابر گر با خنده هاي مست خود

 طعنه بر این چشم ُپر غم مي زند

 راست مي گوید دیگر خشكيده چشم

 اشك گه گاهي در او نم مي زند

 تا نگاهت تير نازت را به دل

 ي زندگاه نرم و گاه محكم م

 پارگي هاي دل  زار مرا

 چون ر ُفو گ ر ب خي ه كم كم مي زند

 اي بهار سبز عاشق جلوه ات

 از گلستان جلوه بر هم مي زند 

 چادر پيچيده بر دور رخت

 الف عفت هاي مریم مي زند

 حق دارد ار درسينه اش « مشفقت» 

 سنگ مهرت را دمادم مي زند

  

  



16     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 عشق گمنام

 اكام من و تو گریه كردابر ها برعشق ن

 تاسحر ، شب بر سر بام من و تو گریه كرد

 بعد چشمك زد چشمك زد خندید مست مست

 باز بر افسانه  خام من و تو گریه كرد

 گریه كرد از عقده هاي بسته در دل باز هم 

 بر سر آغاز و سرانجام من و تو گریه كرد

 چون تهي تنگ شراب از دست ساقي عاقبت

 كف جام من و تو گریه كردقطره قطره بر 

 تابيابد سيب گم گردیده در جوبار را 

 تا افق برجاي هرگام من و تو گریه كرد

 عاقبت با گيسوي ژوليده مثل عاشقان

 همنوا با اشك آرام من و تو گریه كرد

 گرسيه پوشيده شيرین در غم فرهاد خود

 بر مزار عشق گمنام من وتو گریه كرد

 

 

 

 

  



77   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 ابر ستاره

 ماه ، ستنگي ، كاكه یي دوراني ، مستِ تو

 قربان شوم دو یاقوت خندان مست تو 

 اي خ مت ما! تنيده به اطراف این دلم 

 از حلقه هاي خم خم  زلفان مست تو

 نامم ز شارت ليست كميسيون عاشقان

 گم شدميان جمع رفيقان مست تو

 دل ُمرد مثل ماهي قالب خورده اي

 تودر موجهاي آبي چشمان مست 

 چون شيشه فتاده ز دیوار باز هم

 گ ل گ ل شدم ميان دو دستان مست تو

 یك چهره بودي صد شدي زین ميده گشتنم

 تكثير شد خليدن مژگان مست تو

 ایماقي؟ تركي؟ تاجكي؟ قزاقي؟ چيستي؟

 هزاره اي؟ ویاكه زپشتان مست تو

 توهر كه هستي ، هرچه كه هستي زهركجا

 ت توخورشيد وماه و شمع جوانان مس

 آهنگ روپيه هاي قجيري گردنت

 گوید ابر ستاره مستان مست تو

 

  



18     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 تركش ستاره 

 اي آسمان دو باره مرا سنگسار كن

 باتركش ستاره مرا تير باركن

 اي آسمان پياله ُپرخون قسمتم 

 خالي زغصه ها وغم انتظار كن

 آن رنگ رنگ بخت من است آسمان بيا

 كن  پاكش ز روي ماه شب ده و چار

 اي آسمان ستاره شب گرد گشته ام

 امشب قرار این دلك بي قرار كن

 چون سيب نيمه گشته ز انگشت باغبان

 قلب مرا ز ابروي خونبار یاركن

 بر دار پرده از دل لب بسته ام شبي

 از پشت پرده راز مرا آشكار كن

 ژوليده ام و آیينه ها بسته چشم خود

 با شانه هاي و حشي مرا تار تار كن

 نواي اناالحق زنم ، بيا ي آسمان !ا

 گونه حلق مرا زیب دار كن « منصور»

 

 

 

 

  



79   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 ضربه  شالق

 هر بار كه آیي سوي قشالق بسوزم

 از شعله  چشمت یكه و تاق بسوزم

 تا عكس تو در آیينه قلب من افتد

 تنها نه به دل بلكه سر و ساق بسوزم

 ایكاش رسد روزي كه باز آیي عزیزم

 تو چون برگ گل و راق بسوزم در پاي

 در سایه آن قامت چون سرو بلندت

 بگذار كه در حالت اتراق بسوزم

 خورشيد لقا بهر تو آواره  رو مم

 در شهر سليمان وچهل تاق بسوزم 

 بگذار به فرمان تو زاویره برندم

 كانجا دمي از ضربه شالق بسوزم 

 بگذار كه چون دانه اسپند زداغت  

 ایماق بسوزم اي كاكه هزاره و 

 

 

 

  



81     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه خاطره 

 دزدید ماه خاطره  تنها نشسته ام 

 با غصه اي ، به وسعت در یا نشسته ام 

 عكس تو را كه ز آیينه ها قهر مي كند

 امشب به روي مه به تماشا نشسته ام 

 بر پشت بام هاي قدیمي و كاگلي 

 همسایه ها به خواب ومن اّما نشسته ام 

 دم قشالق ماست ، من اینگونه رسم مر

 هم كرده ام اگرچه كه بيجا نشسته ام

 سر را به بند چ لم ه گزاریده چشم باز

 در انتظار خنده فردا  نشسته ام 

 مجبور گشته ام ، چه كنم ؟ چاره ام چه بود؟!

 جاي نداشتم اگر اینجا نشسته ام 

 همراز درد و قصه مهتاب پير ، من 

  چون چله خوان قصه عذرا نشسته ام

 مهتاب رفت ومن به سر بام تاسحر

 در سيل سایه روشن گلها نشسته ام 



81   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 اي آبشار عشق

 تنها توي اي همسفر همراز دردم

 آیينه مهري و داني  رنگ زردم 

 اي آبشار عشق بنگر پيش پایت 

 من مثل این دریاچه ها لبریز دردم

 یخ مي زنم چون آب در جوبار غمها

 هرلحظه هردم  بي تو عزیز  همسفر

  من از ُهُرم آن نفسها زنده هستم

 بي توچو قطبم ، منجمدم ، دشت سردم

 گفتم نشوگم از افق هاي نگاهم 

 اي ماه من تا بازهم من شب نگردم 

 تنگم به بر بگرفتي و بوسيدي چشمم

 خندیدي و گفتي نخور غم بر مي گردم

 اّما هنوزم برنگشتي اي مسافر

 زگردم  من بر سر راهت چو برگ پر

 

 

  



81     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 در بندر تَرَنُّم

 من خویش را به آیينه چشم هاي تو 

 دیدم چو كشتي كه در او ناخداي تو

 در موج هاي آن نگه ات پاروي زدم 

 دنبالت همسفر توكجاي ، كجاي تو؟!

 من بر عروشه رنگ رخم باختم  ، رسيد

 از انتهاي دّره قلبم صداي تو

 دلنگر زدم پس از دوسه ساعت تالش خو

 در بندر ترنم لبخند هاي تو 

 چون جوجه هاي ماهي كه زقالب مي رهد

 خيس عرق شدم ز تقال براي تو

 تو ساحل اميد مني ، گم نشو، نرو؟!

 همراز من فداي تو گردم فداي تو

 

 

 

 

 

 

 

 



83   هوای آبی لبخند     

 

 

 همراز درد

 شب بود آن شب یك شب مهتاب تنها

 من بودم و رویاي رنگين تو همراز!

 ق آن شبدرپيش چشمم فصل شعر و عش

 با جلوه هاي نرم تو مي گشت آغاز

 

 مهتاب آن شب خسته تر معلوم مي شد

 گویا دو دل را در پریشان حالي مي دید

 در پيش لبهاي كه لرزید ، آرام 

 پيمانه را از باده آن شب خالي مي دید

 بنشسته و منظومه مي گفتم برایت

 زیرا توي منظومه خورشيد قلبم 

 سرودم با خویشتن غمنامه دل مي 

 در واژه هاي عشقت اي اميد قلبم 

 

 یاد تواست اي همسفر آن لحظه هارا؟

 روزي كه باهم همسفر ، همراز بودیم؟!

 مثل كبوترهاي رنگين بال عاشق

 همدوش با لبخند در پرواز بودیم 

 

 امشب بيا باتو بگویم درد خود را

 تنها توي،  اي همسفر همراز دردم

 از من دردي كه هرگز كس نپرسيده است

 كزچه چنين یخ بسته و تنها وسردم 

 

 دردي كه یوسف را گریبان چاك سازد

 تا در قفس آرام نالد با خدایش

 یك كاروان زنداني باهم ناخود آگه 



81     هوای آبی لبخند 

 

 

 همراز گردد هر سحرگه با صدایش

 

 گفتم تو محرابي ، تو ُمهري ، تو نمازي

 گفتي كه ناصح كفر داند این سخن را 

 د نگاهتناصح ندیده سحر و ترفن

 تأثير مشك زلف پرچين و شكن را 

 

 ناصح چه داند رنگ زرد برگ از چيست؟

 او ضربه وشالق طوفان را ندیده 

 معناي رنگ زرد آن رخسار داند

 كو سوز تير یك نگاهي را چشيده 

 

 در كوچه وپس كوچه این شهر دایم 

 روي تو در آیينه عشّاق دیدم

 من از زبان مست وهوشيار و قلندر

 را با كمترین فرقي شنيدمعشق ت

 

 بگذار ناصح تار تكفيرم نوازد

 او از غم این دل چه مي داند عزیزم!

 من از پي این كاروان ره مي سپارم 

 جامي كه پر كردم به خاك هرگز نریزم

 

 شب تكيه بردوش سكوتش كرد اّما

 مردم به چشمم ك م ك م ك مي رفت

 عكس تو در موج سرشكم غلت مي خورد

 زان روي موج آب مي رفتچون سيب لر

 

 



85   هوای آبی لبخند     

 

 

 وحدت رمز استقالل

 تك درخت پير فریادي كشيد

 بشنوید اي نخله ها حرف مرا

 این چنين غافل ميان باغ تا

 كي ، ستادن سود دارد برشما

 

 روز گاري مثل هر نخل دیگر

 شاخه هاي خشك من ُپر بار بود

 برگ هاي سبز و براقم هميش 

 یوار بودشاهد این باغ و این د

 این قدر آموختم از روزگار

 دهر را نبود وفا بر هيچ كس

 لّذت این باغ رنگين عاقبت 

 مي نيارزد بهر عاقل یك نفس

 

 بارها دیدم زیاران قدیم 

 گه تبر گه سنگ گه طوفان شكست

 در هجوم باد وباران و تگ رك

 هركه از یاران جدا شد آن شكست

 

 نخل كوبرخویش نازد زود زود

 وتبر مي گردد او  دسته تيغ

 یا به دست وپنجه نّجا ر ها

 تختِ د ر مي گردد اوقاب كلكين ،

 

 شاخ و برگ وریشه و تن فخر نيست

 جمله در یك آب و خاك ایستاده ایم 

 گریكي افتد زتيغ دشمني



86     هوای آبی لبخند 

 

 

 در حقيقت جمله گي افتاده ایم 

 

 گرهمي خواهيد زیبا زیستن 

 خِشت باشيد بهر این دیوار خِشت

 فراشت ، رنگ آورد فرقهركه قد ا

 عاقبت او توده انگشت گشت

 

 در كنار هم ستادن ، نخله ها!

 ضامن زیبایي باغ است و بس

 وحدت ما رمز استقالل ماست

 غير ازآن  پي كردن و داغ است وبس

 

 سرو و كاج و بيد و سنجيد و چنار

 از سپيدار وبلوط و سيب ها

 شاخه ها را روي همدیگر نهيد

 آسيب ها  تا بمانيد حفظ از

  



87   هوای آبی لبخند     

 

 

 

 

 

 تو ستاره تو ماهي

، توي جسم وجانم اي  تو ماهيتو ستاره اي  ،

 دوست

 اي دوستتو به آسمان عشقي خط كهكشانم ،

 نكند خدا كه روزي ز فراق تو بميرم 

 سر خود به زیر سنگي غم تو كشانم اي دوست

 دوملك ميان قبرم به كفن اگر گذارند

 انم  اي دوستخط عشق تو نویسم و سپس بخو

 اگرم بپرسد از دین و زنام و رسم و آیين

به جز از تو بر زبان نه،  به جز این ندانم 

 اي دوست

 شب جمعه نرم خيزم زلحد شكسته ، آرام 

 به زیارت جمالت تن خود رسانم اي دوست

 نزند مرا خداوند زجحيم شعله برتن 

 كه فگنده آتش غم نگه ات به جانم اي دوست

 رم بشنو ز تربت من بنشين سر مزا

 تو حدیث غصه را كه به دل نهانم اي دوست

 و اگر شود دل پاك  وغریب ونازك تو  

 زهمين صدا بگيري گه و گه نشانم اي دوست

 

 

 

 



88     هوای آبی لبخند 

 

 

 

تقدیم به خواهران كه كه در سنگر غرور وعفت 

 حماسه آفریدند

 

 

 

 

 گل غنچه عفت

 خواهر سالم ! حالت چطور  است ؟ یك سوالي 

 ي تلخ تاریخ رفته یادت؟!افسانه ها

 بنگر ، فرو پاشيد دیوار قدیمي 

 دیگر نخواهد ماند آن ظلم و جهالت

 

 خواهر! نگشتي خلق بهر خانه ُرفتن

 بهر لباس و كاسه وظرف و پياله

 دیگ و برنج وقورمه وچپس و كچالو

 مرچ و پياز و رنگ واقسام مساله 

 دستي كه مي بافيد جوراب و بلوزي

 ي با قلم را دارد توان آشنای

 بيرون شو از سنت گراي هاي دیرین 

 از دوش خود بردار این بار ستم را

 

 اما ببين خواهر! كه شرق وغرب امروز

 بهر حقوق زن چگونه مي خروشند

 برعكس، با اندیشه  بي محتوایش

 با چهره تو ، جنس بازارش فروشند

 



89   هوای آبی لبخند     

 

 

 تصویر وفلم وصوت وسریال زنانه

 روزخود شاهدي بر مدعاي ماست ام

 ماشاهد دیروز وكور عصر خویشيم

 باور بكن این خود خطاي ماست امروز

 

 بگذار آن افراط و این تفریط ، خواهر !

 زن تكيه بر دیوار پر رنگ دیانت 

 تو از س ُكوي دین تواني اوج گيري 

 بالي زعلم و بالي هم از جنس عصمت 

 

 خواهر! بيا با  درس و بحث وعلم ودانش

 ك دم تكان ده گهواره  تاریخ را ی

 تأثير زیباي وجودت را ازین ره 

 برنسل بيدار  زمان خودنشان ده

 

 هرچند رد پاي تو در دشت غربت

 پر از غم و اندوه و رنج و غصه ها است

 جبر زمان شالق ها بر پيكرت زد

 بر گوش تاریخ تا هنوزم این صدا است

  

 باز آي خواهر ! بگسل این زنجير ها را 

 صدها  نخله بنشان آنسوي این دیوار 

 آنان كه روي نام تو مي زد چليپا

 بشكن زهمت دست وپاو فرق  ودندان

 

 بوتو، ماللي ، رابعه ، مستوره ، بيگم

 هریك علمدار غرور و فخر زن بود

 براي الگوي شد با فكر ومغز خود ،

 آنان كه دایم بسته از قيد ر س ن بود



91     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 با این سيا چوبي كه در صنف است ، خواهر!

 ز زندگي بردار این رنگ سيه راا

 با این سر انگشتي كه پر گرد است و پر گج

 گلزار كن این وادي  و دشت وتيه را 

 

 حافظ ، جالل الدین، جمال الدین ، سنایي

 اقبال ها و بو علي ، گاندي وبلخي

 از دامنت معراج رفتند ، پس چرا تو؟

 یك خاطر شيرین نداري جز ، ز تلخي 

 

 ثت كه ایمان زد جوانهخواهر! پس از بع

 مردان دم از استادن وحماسه مي زد

 از اولين هاي كه جام عشق نوشيد

 سنگ ها را بوسه مي زد« سُّميه » خون 

 

 درجلوه گاه و سنگر بيداد وفریاد

 گيریم اگر روزي نشان زن به تاریخ 

 دیوار هاي كوفه مي گوید هنوزم 

 نمادي از تو ان زن به تاریخ « زینب» 

 

 ر وقدر و كوثر و طوباي خواهر!تو فج

 یك كهشكان مهري ، توي چون ماه وخورشيد

 گرمي نور تو حيات آدميت

 بر آسمان عاطفه تو مثل  ميچيد

 

 ميزان خلقت را توازن ، باتو رنگين 

 بر آدمي تو مثل حواي زماني 

 هرگز نخورغم ، گرچه گوید زن ضعيف است 



91   هوای آبی لبخند     

 

 

 تو آسيه ، مریم ، صفوراي زماني 

 

 جوبار نگهداري عفتدر موج 

 شيرین و چِل پروانه نامش ماندگار است

 پرپر شدن بهتر ز ذلت  هاي دنيا 

 كاندر قفا صياد در قصد شكار است

  

 گر خود بداني جایگاه ات رابه اسالم 

 خواهر!هستي ،«ام االبيها » تو وارث 

 گل غنچه عفت اگر بر خود ببندي 

 هستي ، خواهر!« زهرا » آیينه از حجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلم 

 درد سيل گشته دلم ، زار وعليل گشته دلم 

 از غم و غصه دنيا كج وكيل گشته دلم 

 بسكه دیر مانده در این سينه و پرگرد شده 

 ترپل  كهنه وپرخاك سكيل گشته دلم 

 هركسي ناخن خود سيخ كده ، ميخ كده 

 آخ ! ازین سيخ سيخكا مثل چغيل گشته دلم

 خته نشدعشق را چيدم و آتش زدم وپُ 
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 داش بيكاره وبي خشت قزیل گشته دلم

 مریمك عشق تو از جرگه تن رفت چكر 

 رقم چوكي خالي وكيل گشته دلم

 

 

 

 

 عشق عقیم 

 من درآیينه دل عشق عقيم مي نگرم 

 گاهي افسانه شيطان رجيم مي نگرم 

 گاه سنگ است و در او رنگ محبت نبود

 گاه ایوب شده و نرم و حليم مي نگرم

 آیات برائت دل من مي خواند گاه

 گاه بسم هللا الرحمن الرحيم مي نگرم 

 گاه چون صوفي وُمرتاض كند استغفار

 گاه از تيغ دو ابروي دونيم مي نگرم

 من گرفتار  غم  این دلك دو دله ام 

 گه در او هرچه  تصور بكنيم مي نگرم

 گاه نامش به بلك لست  ستم نقش كند

 نگرم گه ورا طالب جنات نعيم مي 

 گه ورا الیق حوران بهشتي دانم

 گاه هم مستحق نار جحيم مي نگرم

 دل بيچاره و بيكاره و سرگشته من

 كه به تو قصه گك كهف ورقم مي نگرم

 تو به هر راه نرو دامن دلدار بگير

 من به عشق او صراط المستقيم مي نگرم 
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 اي ماهتاب

 مي روداي ماهتاب ، امشب بتاب ، آن ماهتابم 

 امشب به یاد روي او از دیده خوابم مي رود

 تا گشت او محمل نشين ، بي لعل مي گونش ببين

 از ساغر و پيمانه ها شور شرابم مي رود

 افتاد دل در آتشش ، بر سيخ چشم مهوشش

 اندر مشام قدسيان بوي كبابم مي رود

اي مه به آن سرو روان ، از من بگو كز 

 بوستان 

 ش بوي گالبم مي رودبي غنچه رخساره ا

 اي ماه رنگ هرشبت امشب نداري گویيا

 بار دیگر خورشيد درپشت نقابم مي رود

اي ماه  گو  آن ماه را ، آن كاكه اي زیبا 

 را

 كزهجر دیدارش در این دل اضطرابم مي رود

این دل زبس دنبال وي هر لحظه خون باریده  

 است

 جاي سرشك از دیگان رنگ خضابم مي رود
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 ساحل تفتیده 

 آه ، اي صياد! 

 تور را بر دار 

 رهایم كن

 بستر دریا زسرب دامن تور ات دلش تنگ است 

 و تب دارد

 شانه هاي موج دریا  بار سنگين را نمي خواهد 

 آه ، اي صياد!

 تور را بر دار 

 رهایم كن

 بار ها این آب ها را پر ز ِگل دیدم 

 كه در خشم سياه سيل مي آمد

 ني یك ابري به دنبالشقهر طوفا

 صورت آیينه ها را تيره تر مي كرد

 آه ، اي صياد!

 تور را بر دار 

 رهایم كن

 من در این دریا غم هم نوع خود دیدم  

 بار هاي بار كه خر چنگي و صيادي 

 حكم اعدامش  به روي سنگ ها بنوشت

 ناله شان از ساحل تفتيده مي آمد 

 چه مي دانم

 ترحم را چرا كشتند

 ون بر روي نيش تيز تيز دشنه مي خنددكه خ

 آه ، اي صياد!

 تور را بر دار 
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 رهایم كن

 بچه هایت گرچه مي خندند

 استخوان در دست ، كبابي گرم اّما

 بستر یخ بسته در یا  زاشك جوجۀ ماهي 

 هنوزم آب مي گردد

 آه ، اي صياد

 رهایم كن 

هيچ گاهي زندگي ام راه  آنسوي همين ساحل 

 نمي داند

از این ریگ هاي پهن درباران و گرما  شاید

 دیده بگذشتم 

 و بر دریاچه آرام وهمرنگ غم یك نسل 

 ره یابم 

 آه ، اي صياد!

 تور را بر دار 

 رهایم كن

 این صدفها تازه باما آشنا گردیده 

 سر از الیه بيرون كرده 

 شعر سبزي از كویر عشق مي خواند

 مترسان آشنا یان را 

 ین دریاچه كمرنگ دیگر بر تو بوت غمهاي

 جسم دیگري مگذار

 آه  اي صياد 

 رهایم كن 

 رهایم كن 
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 آخ، مي ترسم 

 مي ترسم 

 كه این شب باز هم آید

كله باري پر از كابوس هاي تلخ و وحشتناك بر 

 دوشش

 خدا ناخواسته

 باري ، كنارخانه و دیوارسنگي وگلين ما

 بساط ترس بگذارد

 خيلي مي ترسم

 ترس نگاه تاریك این شبكه از 

 دیگر مهتاب سوي من نگه هرگز نياندازد

و پشت غمپه  ابري كه مي لرزد و از ترس شب 

 بي رحم مي گرید

 نهان گردد

 آخ خداي من !

 صداي خيش خيش پایش و آهنگ نفس هایش

 ز پشت شيشه ُپر گرد مي آید

 دل این شيشه ها از ترس مي لرزد

 دوچشم سوسن سبزي  كه در گلدان 

سر خود را به دیوار گلين كوزه گلدان به 

 خواب آرزوبگذاشته

 ناگه بهم آمد

 چرا؟ چون دست هاي سرد ویخ پيچيده شب را 

 به روي شانه اش حس كرد
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سكوت محض بر دیوار هاي كاه وگل گردیده سر 

 بگذاشت

 خداي من 

 زترس شب

 ميان خانه ما جمله ترسيدند

 وسرها را ميان الي كمپل ها نهان كردند

 چرا همسایه ها هرگز نگفت

 آرام تر اي شب

 مترسان اهل این كاشانه را

 كه آنها نخندید است در عمرش  

 نميدانم 

 وشب آمد

 نشست آرام روي نيمكت خوابم

 ولي ناگه ز وضع خانه ما خيلي ها ترسيد

 تكاني خورد

 آخ مي ترسم 

 كه این شب باز برگردد

 ميان كوچه وبازار هاي شهر

 ر وترس و وحشت راغم و اندوه و فق

 كه براین خانه مهمان است 

 غزل خواند

 وگوید آي اي مردم !

بيایيد بنگرید این خانه و اهل وگل و 

 گلدانهایش را

 كه در قاموس خواب شان 

 بجز تك واژه فقر و فالكت چيز دیگرنيست

 بمان اي شب
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 بمان تاصبح گرچند وحشتت افسانه ها دارد

 تحمل مي كنم من زهر چشمت را

 ي هرگز نگو مردم!ول

 ببينيد این سيه بخت نگون اقبال را 

 كاین گونه در رنج است

 غرور من غرور بام دنيا است

وهّمت را زبابا بسته در هميان ميراثش به خود 

 دارم  

 من از بدنامي مي ترسم

 نه از فقر وجفا وكشتن و كابوس و وحشت ها 

 برایم جمله آسان است بمان اي شب

 بمان اي شب 

 از كلبه نمناك  وبي فرشم نرو 

 تو هم رنگي به بخت نسل هم سَِّ نم 

 بمان تا صبح

 بمان چند لحظه دیگر 
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 متركان سینه خود را

 صداي آمبوالنس ا زكوچه هاي دور مي آید

 خداي من !

 مگر در شهر غوغاي سر از نو شد

 چراخورشيد مي گيرد

 چرا رنگش به رنگ عاشق بيچاره مي ماند

 ومار صلح نيمه جان را با زمي بندندمگر ط

 دل دلوار هاي كوچه و پس كوچه این شهر

 هنوزم رنگ خون دارد

 هنوز این بوي باروت است 

 كه تلخيش مشام جسم را آكنده مي سازد

 بي اي هم نفس 

 اي هم سفر

 هم سر نوشت من

دیگر هركز نخواهم بوسه از طوفان ویران ساز 

 ذورقها

دا را ز وحشت خيشت دیگر هرگز نگویم راه فر

 مي چينم 

 بيا آیينه  ها را خاك روبي كن 

 دل این شهر مي لرزد

 صداي آمبوالنس از كوچه هاي دور مي آید

 و روي تخته سنگ چار راهي 

 نقطه نقطه خالهاي سرخ خون بينم 

 و خورشيد را اسير دامن مغرب

 صدا آژر ماشين

 خبر از تابوت پرخون جسم چاك چاك آرد
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 خداي من

 بار دیگر مردي بروي خود چليپا زد مگر

 بيا هم سرنوشت من 

 بيا تا بگسليم زنجيرهاي دست و پاي شهر 

 چرا تصویر خود در آب گ ل گ ل باز هم بينم

 متركان سينه خود را

 بياگلدان یاس سبز را با دست خود بردار

 كنار كلكين رو در افق آرزو بگذار

 بپرور

 آب ده 

 همراز خورشيد شو

ه هاي چشم خِّمارت فقط من دود مي چرا در لرز

 بينم 

 چرا آهنگ پایت ُپتك بر سندان دل كوبد

 به تعقيبش

 صداي آموالنس از كوچه هاي دور مي آیدژ

 

 

  



111     هوای آبی لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیل هرير

 بيا اي مردم چشمم! 

 شراب گرم اشكم را 

 تو از پيمانه خ ّمار چشمم نوش كن 

 آنگه زپشت نخله هاي تيز مژگانم 

 لود كویر صورتم را افقهاي ِمه آ

 باغبارش یك تماشاكن

 ببين درآن 

 به جز بال نگاهم

 هيچگه یك شهپري  یایك پر پروانه یي

 فضاي آسمان پر ُهُروم ش را 

 براي عشق و اميدي 

 سحرگه سينه نشكافيد

 وطفل اشك در دامان چشم بي فروغ من 

 گهي مي لرزد از ترس شب یخ بستن دریا

 وگه الالي مي خواند

 زخميان تيغ وتير و نيزه و خنجربراي 
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 كه از ليل هریر افسانه هاي عشق مي داند

 سپس مي خندد وگم مي شود

 در دامن صحراي خشك گونه هاي من  
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 گفتگوي دو نفري

 قندولك ! چرخ زد وگفت: بله ! صبح بخير!!

 از یارش گله كرد  عاقبت ... وقت نداد

 داني؟ زكجامي  حتمًا! نيم! وفایي!  بي

 كجا!؟ دربارشه زكالمي كه توگفتي!! ب

 خدا! یادت رفت !؟ه بارش چه!؟ دغلي بس !!! ب

 كجا؟ در ساكته پس روي ورق بين ، ب بله!

، دلم  ... ساك خاليست !؟ نه! چرا گفتي

 چرا!؟ خواست !

زاین ، نامه !؟ بله احيرتم ...، از چه !؟ 

 م داردن

..!! گفته بودم كه به بارش... ولي ابري . 

 نه رفيق 

 گيسوي ترا كم داردود ابر بارشم

بس  وخيرا!؟ رعد ، نكن شي !؟ نه چينه شنيد

 است .

 !؟يتو دیوانه شد –و  ند نظر كردتُ  –بخدا !! 
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نه ! یقين ! ... دوست به این ناله دل گوش 

 بده 

 رعد آن است !؟ بله ... قابل ذوالنه شدي

 .هست ذوالنه! كجایت !؟ به دلم !قه قه قه ..

مویت ، موي من !؟ باور  ه... زچه؟! از حلق

 كن

 محكم است حلقه؟ بلي ،آخ بكش، آخ آخ آخ

  داد بزن ! داد زدم ، ناله درد آور كن 

راه   - كي؟!فرهاد ، كري !؟ مثل... مثل كي؟

 - افتاد

 كر نيم ، آخ نرو !! وقت ندارم ، خير است !؟

خوب یك شرط !! چه شرطي ؟ ... و ... كه در 

 . كفشم را تا ..

 به كجایم !؟ روي چشمت بگذارم ، خير است !!

 : نه این كار بد است ! یعني چيتقندولك گف

 عشق است ... وقاب ُرخ تو هچشم تو الن

 یعني چي ؟! یعني رخت عكس مه ومهر من است 

 كه نهان گشته به آن زلف ونقاب ُرخ تو 

خوب حاال كه چنين است... بميرم !؟ نه رفيق 

!! 

 ... نازكني!؟ نه ، چه دیگرميخواهي!؟خواستم 

 نروم از نظرت دور ، رفيق جانت جور!!!

 جوریيم بر توچه سود است !؟ ... غمم مي كاهي

 

 هردو خندید بهم خيره شده وآهسته 

 یك قدم پيش نهادند ولي مي ترسيد

 گردن هم چو گرفتند و م ي وِمينا شد
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 قلب در سينه هردو چو گلي مي لرزید
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 قشالق من !

 قشالق من !

 دیوار هاي خام تو با این قدامتش

 باكاِگل قدیمي كه دارد به قامتش

 هرلحظه دیده صحنه تلخ قيامتش

 باز از غرور وهّمت وقصدو صالبتش

 هرگز نگشته كم

 درزیربارحادثه ها شانه هاي تو

 هرگزنگشته خم

 آرام وباوقار

 بابا صفت زبام جهان قصه مي كني

 وچنان قصه مي كني گوي كه شد چنين

 ازكي؟كجا؟

 قشالمن چگونه؟بگو!بازهم بگو!!

 ازشوكت و زنام و نشان قصه مي كني

 از سرد وگرم عصرو زمان قصه مي كني

 زان روز ها به نسل جوان قصه مي كني
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 قشالق من !

 گویم اگرچه گونه بگویم زتو به تو؟!

 جویم رهي چگونه بجویم زتوبه تو؟!

 به تو؟! درد ترا چگونه نگویم زتو

 گرد تو را چگونه بشویم زتو به تو؟!

 چون سينه ام 

 چو سينه  تو

 انبار درد ورنج و غم وغصه ها شده 

 قشالق من !

 باور بكن گزافه نباشد كالم من

 در كوره و كویر تو شدپخته خام من

 در دّره هاي تنگ تو پيچيده نام من 

 شعر مرا

 تو مطلعي ، تو متني ،تو حسن ختام من

 من قشالق 

 تو 

 تنگ بلور عشق مني

 محراب بر سرشك مني

 من در تو 

 بادرد و رنج و شام و سحر آشنا شدم 

 تا پرده پوش نقطه  ضعف و خطا شدم 

 قشالق من !

 باور بكن تو تابه هنوز

 درحشر ونشر و نفخه صوِر جدالها

 در مرگ مهر و بستن ب در وهاللها

 در موج آرزو و  افق خيالها

 ان جمالهاتا باز بشنوي ززب
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 فریاِد هاي و هوي زعقل وكمالها

 مأیوس نيستي چون كوه آهنين

 ثابت و پایدار

 نامت به قطعه هاي ابوهت نوشته شد

 جاوید وماندگار

 قشالق من!

 اي زادگاه ومهد من ، آرامگاه من 

 ازطفلي تابه پيري من ، تكيه گاه من

 در موج ناجواني دنيا ، پناه من

 ریگ نگاه من شرمنده ام ، فتد به تو گ

 زیرا

 از تار وپود و دار وندارد تباه من 

 من كرده ام 

 بر جرم خجلت آورم  اقرار مي كنم 

 قشالق من !

 باري بخند بر رخ این دل شكسته ات

 بنگر به این مسافِر تنها نشسته ات 

 آري بخند!؟

 قشالق من !

 تا عقد ُعقده ها زدل وي جدا شود 

 شود  تا شام تار وي به ُرخ ت یك صبا

 ورنه به غير دامن مهرت ، كجاشود؟!

 مّنت به دوش قریه همسایه ها شود؟؟

 قشالق من !

 از لطف بي نهایت خود باز هم  ورا

 قشالقي گفته نرم بكن باز هم صدا 

 درپيش خود
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 لختي نگاه دار و در آغوش خود بكش 

 او تشنه محبت تو است 

 برهانش از عطش

 برهانش از عطش

 او را وطن فروش دیگر نگوید هر كسي

 از طعنه  باز باري كشد تابه كي به دوش؟!

 تاكي به پيش هر كس و ناكس شود خموش؟!

 قشالمن !!

 برهانش از عطش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرشكم من 

 سرشكم من 

 من از غم خانه مي آیم

 وازیك چمشه محنت

 در آنجاقصه ها گه پخته گاهي خام  مي دیدم

 ي دیدمنه یكوقتي كه هر روز از سحر تاشام م

 فتاده مردمي در حلقه هاي دام مي دیدم 
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 ومن افسانه اش در پرده ها آرام مي دیدم 

 شكسته تنگ مي از نخره هاي جام مي دیدم 

 عجب تلخ است این دنيا

 از اول این فریبا دهر

 وفا را با تن صد چاك هابيل در كفن پيچيد

 به دنبالش

 صداي گریه ها در دّره ها از كوهكن پيچيد

 ندید این دنياومي خ

 كه شيرین تلخ گشت وتلخ شيرین شد به فرهادش

 اگر فرهاد رفت از دست شيرین ماند دریادش

 هنوزم ماندگارانند

 سرشكم من 

 نيم بيگانه با دلها

 من از یك نخله زار آهسته دامن چيده مي آیم

 و سر بر دشت خشك صورت تركيده مي سایم 

  كله باري پر از افسانه هاي تلخ بر دوشم

اگرچند خسته ام ، افسرده ام از غصه ، 

 خاموشم 

 كه هر غم نامه اش با من 

 به آهنگ جاللي و سيامو

 شعر مي خواند

 سرشكم من 

 به روي شانه هاي گونه هاي دشت گون تنها 

 ولي زین دشت پر وحشت

 هميشه من غروب آفتاب عشق مي بينم 

 اگر تاریك گردد باز خواب عشق مي بينم 

 ه ام اّما سراب عشق مي بينم كه كم كم تشن
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 كف پاي از دویدن در خضاب عشق مي بينم 

 به جز فریاد در خوابم 

 و سردادن صداي هاي و ها دیگر

 چي مي كردم ؟!

كي مي پرسد؟  كي هستي؟ ازكجایي؟ كار وبارت 

 چيست؟

كي مي پرسد دراین وادي رفيق و غمگسارت 

 كيست؟

 شك به جز آن نخله  ایستاده پيش چشمه سار ا

 كه آن هم بي وفایي را

 به رنگ دیگري بنوشت

 و دامن را زدستم نرم نرم آخر جدا مي كرد

 و تنهایم در این وادي 

 به دور از مردم شهرم نگونسارم رها مي كرد

 و مي خواندم حدیث بي وفایي را

 از اول در بغل بگرفتن و آخر جدایي را 

 سكوت سرد سرد و بيصدایي را

گریباني كه چون جان ولي افتادم آنگه در 

 خودم گرم است 

 ولي آنهم زسوز یك دل بيچاره محبوس

كه یك عمریست در این سينه همراه است با 

 كابوس

 قفس تاریك ونه  شمع و چراغ و برق ونه فانوس

 پرستارش فقط شالق عشق و ناله و افسوس

 نهادم بر همانجا

 جاي كانجا جاي بيجا است 

 و خشكيدم 
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 ندم دیگر غم را زخود را

 و دادم دست دل زیرا

 او صبرش بيشتر از من 

 اگرچند ریش تر از من 

 وليكين پيش تر از من 

 زاسرارش فقط خود دانه ونقاش غمهایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعفأ

 نمي مانم جوابم را بگو اینجا ،

 مرا عمریست سرگردان 

 به امواج فضا حيرانم و هم بستر بادم 

 فرهادم گهي تلخ و گهي شيرین وگه همراز 

 گهي قامت خم و گه نخله هاي سرو شمشادم 

 چرا؟

 نپرس ازمن 

 كه من گه چشم ها را چشمه هاي آب مي بينم

 یكي را فارغ از غم ها وخواب خواب مي بينم  
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 كي مي خواند و مي گيرید

 كي مي داند كه مي گيرید؟!

 چه مي دانم !!

 فقط دیدم كه مي لرزید

 شنيدم من  وتنها هق هقي  از گریه ها یش را

 دگر آن شكل و رنگ غصه هایش را ندیدم من 

 چه مي دانم غمش از چيست؟

 به جز آواي رقص ناخنش دیگر چه مي دانم 

چه مي دانم ! نمي دانم بكن باور ، چه مي 

 دانم

 جوابم را بگو اینجا نمي مانم

 نمي دانم كي بود و  ازچه تنها بود؟

 فقط دیدم سرشب تا سحر بيدار بيدار است

 هاده چشم در  ره  منتظر حال دلدار استن

 نمي دانم !!

 و شاید...

 وشاید با هزاران غصه دنياگرفتار است  

 كه گویا كوره  سوزاني از آه شرربار است 

 وشاید منتظر دالر و یورو وكلدار است ؟!

 نپرس از من ، نمي دانم 

 خودم هم شوك و حيرانم 

 جوابم را بگو اینجا نمي مانم 

 ت این؟چه حال اس

 به حال خویش مي گيریم 

 ونفرین مي كنم بر گوشي وبرشركت روشن

 كه كرد آواره ام بر هردر وهر خانه و ب رز ن

 ازاینسو گر كله بارم 
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 سالمي و كالمي و پيامي تازه دارد 

 زمهروي  كه اندر شهر خود آوازه اي دارد

 از آنسو اشك مي آرم 

 و آه دل 

 فراق وسوز واندوه و جدایي را 

 رهایي و فسوس وبي وفایي را 

 من از این قصه بيزارم 

 نمي خواهم دگر من شاهد بيچارگي باشم 

 دگر همدست صدها خدعه ومكارگي باشم 

 هم آغوش  فریب و قصه  آوارگي باشم 

 من از این قصه بيزارم 

 مرا بگذار شركت لحظه در گوشه تنها

 و روز جمعه فردا«  یاران» باشد و«  سعادت»

 ن پيامم م

 دلم مي تركد از غم ها

 من از این قصه بيزارم 

 رهایم كن 

 من استعفاي خود دیشب به اشك ماه بنوشتم 

 من از این قصه بيزارم 

 رهایم كن 
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 بیستون عشق

 مرا تنها گذارید ام 

 من از آدینه شب در ذهن پيرم قصه ها دارم 

 به چشم خویش دیدم مرگ خورشيد را 

 از رنگ سر فرهاد كه دامانش ُپر 

 سر بر بيستون عشق خم مي شد

 خودم خواندم 

 به سر لوح وصيت نامه  اش

 حدیث عشق را در الیه هاي اشك مي پيچيد

 تو باور كن به جاي گریه وقت مرگ مي خندید

 سراپا از غرور و لّذتي آن لحظه مي لرزید

 كه با این مرگ سرخ آخر 

 ورا نامي به نام نامي ُعشّاق آذین شد

 راتنها گذارید امم

 گذارید ام بپرسم من

 ازاین آیينه افتاده در پس كوچه هاي شهر 

 چرا صدها ترك دارد؟
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 نياورد دست گویا تاب یك لبخند مهوش را 

 و دیدار دو ابروي كمان و مّژه هایش را 

 كه بر قلبش 

 

 شرار از ناوك افسانه هاي عشق افروزید

 زیدكه تير تركشش دل از جومونگ آهسته مي دو

 هاي اي یاران !!

 او بایك موج از لبخند

 براي سالها آواره این كوه وبرزن شد

جدا از خال و زلف و شانه و از تار  و سوزن 

 شد

 مرا تنها گذارید ام 

 كه تا از دانه هاي اشك خود بر تار مژگانم 

 گلوبندي ببافم 

 وشب برگردن تندیس رویایم بياویزم 

 ترم خيزم به اميدي كه فردا همرهش از بس

 مرا تنها گذارید ام 

 اگر شب باز هم ناید 

 بگویم باز با خورشيد

 غم وافسانه واميد

 غروب عشق را باور نمي سازم 

 همي سوزم ولي باغم نمي سازم 

 نيم آیينه نازك

 كه بایك نخره از هم بگسلد زنجير ایمانم 

 وقطامي زند  انگشت برسر فصل وجدانم 

 اگر چندعاشقم اّما

 ر نيم منك
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 توهم مي داني ومن هم 

 دراین ره بارها افتادم وبشكستم

 اّما باز هم ایستادم و هستم  

 مراتنها گذارید ام

 كه راهم باز تر گردد

 و بينم بوسه هاي موج را بر دامن ساحل 
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 مسافر!

 مسافرم ، تنها و سرگردان

 خودم دیدم 

 باد هاي سرد زمستان

 چو نان شالق تلخ تاریخ 

 اندام برهنه تير برق را مي بوسيد

 سكوت سنگين شهر 

 و در امتداد یك كوچه تنگ و هيجاني

 كه تاریكتر از هميشه بود

 فقط زوزه هاي سيم نجوا گر دیوار ها بود

 وهمدم من 

 مسافرم ، تنها و سرگردان 

 در مرداب خاموش باور خود 

 تفتيده تر از هميشه افتاده ام 

 خودم دیدم 

 ي كابل رانهر افسانه ا

 كه در دامن خود تاب مي خورد



111     هوای آبی لبخند 

 

 

 و اشك سيه مي بارید

چونان اندیشه تار سياست مداران قره بيست 

 ویك

 كاذب و كاذب تر

 در شریان پيچيده شهر جاري مي شد

 و حدیث دود وسيخ وسيم را 

 كه همراز یك پيك نيك 

 و همدم یك گرام زهر است 

 بخوانيش مي گرفت

 ه مي كردو غمنامه مرگ جوان را زمزم

 كه چيزي براي تزریق نداشت 

 مسافرم تنها وسرگردان 

 باور دارم روزي از چشمت مي افتم 

 و در هياهوي شرم سار عشقم 

 به ازدحام قلب شلوغت گم مي شوم

 دنبالم نگرد

 فقد

 باُلپ وُدپ هاي قلبت

 در بيغوله هاي این شهر

 اعالن مفقودي بده

 وبعد

 سوخته از شهداي صالحين تا زیر ُپِل ُپل

 مخمل سرخ را

 به رسم وفا وشهادت پهن كن 

 مسافرم تنها و سرگردان 

شانه هایم سنگين وآزرده است از تكل هاي 

 مردمان سراسيمه
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 كه چون نگاهم

 هيچوقت خيال راحت ندارم  

 و جيبم خالي و خاليتر از هميشه 

 نگاهش را از دریچه نقب جدید

 كه بناي یاد بود است 

 ز جيب زنان شهراز بوسه هاي تيغ تي

 به كفش هرزه گردم دوخته است

 و من همچنان آرام و ناقرار 

 دود و خاك پس كوچه را بومي كشم

 كجاي هم سفر من ؟!
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 تفاوت 

 تفاوت چيست؟

 این واژه سياهي فاصله و فرق

 كه ریشه زمخت  آن

 از كنار هرسنگ سخت گذشته

 درگلوي خراشيده تاریخ هنوز آهنگ مي زند

 كدام آواز وفریاد

 ازترس چه وبراي كي؟

 چگونه مي پيچد؟

 ني دانم!!

 مرگ وحيات

 گریه وخنده

 زایيده  كدام فكر است؟

 از كدام مادر داغ دیده تولد یافته

 نمي دانم وشاید تفاوت همين

 تفاوت 

 آهنگ فراق
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 شرنگ تلخ ناله یك سپيدار پير

 در وزش بادهاي نامهربان

 ریخ نيمه جان شان و شالق هاي سرد پایز در تا

 آیا گل واژه نگاه یك یتيم 

 یك فرق

 یك تفاوت 

 یك فاصله است؟!

 همه را از رنگ بپرسيد

 از بوي ومزه

 تفاوت چيست؟

 مژه هاي ایستاده در پيش نگاه هاي كمرنگ

 چشم هاي پوشيده

 نيمه باز

 یاهميشه بيدار

 تادامن صبح

 تا انتهاي تاریخ

 مادر تاپشت دست گيره پنجره  آرزوهاي یك

 تفاوت چيست؟

 از خون و عرق واشك بپرسيد

 از ُمفسِّران حوادث

 كه بوسه ت رك ش را معني مي كند

 معادله شرم و خجالت است 

 و نواي حرمان مي نوازد

 تفاوت چيست؟

او را در امتداد ر ِد پاي یك قافله مي شود 

 پيداكرد

 كه آن سوي تاریخ رفته است 



111     هوای آبی لبخند 

 

 

 و از قبيله سبز این دیار

 يده است چشم پوش

 تفاوت چيست؟

 تفاوت....
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 چراغ سبز

 نفسم 

 درازدحام ترافيك عشقت 

 در چهارراهي تنگ سينه ام گير مانده است

 منتظر لبخند تو 

 كه چراغ سبز این جاده است
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 كباب

 چرا نخوردي ؟ 

 سيخ كباب را كه در دست داشتي!

 اینگار بوي آشنا مي داد

 بوي خودت 

 آري

 كه هاي دل من است ت

 كه در ُهرم نگاه خودت تاب خوده است

 خام نيست 

 تا باز در آتشش بگذاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطا در اتصال

 چند بار 

 شماره نگاهت را 

 روي صحفه دلم دایر كردم 

 مصروف بودي 

 خورشيد انتظارم به بي نهایت تحمل رسيده بود
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 دوباره 

 صفرهفتصدونودشش...

 اما این بار 

 اتصالخطا در 

 باور كردم 

 هر چند زمين قلبم جرُف هار دیگري گردید

 ام باز انفجاربرجهاي دوقلوي چشمانت

 آغاز فصل چهارم سردي است

 وحشت كردم

 درتقالي نجات از زلزله خيالت 

 آخرین جوابم این بود 

 شمارًه راكه دایر كرده اید خاموش

 ویاازساحه خارج مي باشد

 لطفًا...

 ممكن نيست اما دو باره ارتباط 

 زیراچارج آرزوها تمام است

 آرام زیر الیه هاي سرد وسنگين عشقت 

 هميشه پرس شده ام راحت تر از 
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 موزيم خاطره

 نامم 

 عنوان اویستاي كهنه عشق است

 درورقهاي پوسيده آن 

 نقش پاي تو 

 -گرچه جاي جاي آنرا موریانه ها جویده است -

 دیده ميشود  

 شيه رفته ايكه به سمت حا

 حاشيه سفيد وخالي 

 درصفحه ا ول 

 سراغت را درامتداد سطر سوم گم كردم 

 چون اسكموي در فوران برف و باد 

 آخ 

 چقدر سرد است وطوفاني

 وقتي به قطب انتظار مي رسم 

 درشمال نگاهت 

 ودیگر از سرتمه لبخندد خبري نيست

 یخ مي زنم تا براي نسل فردا 

  -اگر نفهمند  -

 د موميایي شده باشم یك جس

 پيچيده در ناور بهانه ات 

 وقتي در موزیم خاطره ات 

 لياقت نمایش یافتم 
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 تعجب نكن 

   -اگر جسد ام را درپشت ویترین چشمانت دیدي -

 كه چرا  گراز ها با جسد ام جشن نگرفته اند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سونامي عشق

 دو پلو 

 سه كباب  

... 

 دیگر  رستورانت دلم شلوغ تراز هر وقت

 سر ميز خيالم 

 ميرانداي سرد  

 تداعي جواب هایت بود

 یخ زدم 

 تكان خوردم 

 لرزه هاي ویرانگر چشمانت را حس كردم 

 هشت درجه ریشتر

 كه محله هاي دلم را تاراج مي كرد 
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 در امواج غرور ات 

 بالگهاي آرزوها 

 خشت خشت فرو مي ریزد

 و در پيج و تا ب تيره اي ذلفت 

 همچنان ادامه دار دطوفان نگاهت 

 چرا نترسم ؟

 جاپان هنوز عزا دار است 

 اُتم 

 سونامي

 عشق 

 اسالف ما 

 غمنامه این شهر رادر بي ستون نویشته بود

 به رنگ سرخ

 ميراثي براي سياموي و جاللي 

 درپرده اي اشكهاي شور شيرین كه تلخ بود

 ودر آهنگ آرام مجنون 

 تا فراسوي دهكده هاي سبز دل باخته گي

 نياز به لبخند دیگر نيست 

 زیرا آفتاب غروب كرده است

 ونجات یافته گان از سونامي عشقت 

 منتظر طلوع دیگر است

 تا هواي آبيي لبخند ات را

  با غنچه لبانت جشن بيگيرند
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 شرح زندگي:
در قريه سرتكه  1158فرزند سید غالم عباس عماداالعالم در زمستان « مشفق»سیدعلي آقا

أ ولسوالي لعل وسرجنگل واليت غور در يك خانوادۀ فقیر امّا فرهنگي ديده به غال از قر

 جهان گشود ، هنوز يك بهار از عمرش نگذشته بود كه از نعمت وجود پدر محروم شد.

در لیسۀ مركز لعل  1168مشفق خواندن و نوشتن ابتدايي را در نزد مادرش آموخت و از سال 

یسه از صنف دوازدهم فارغ شد و به نسبت مشكالت از آن ل 1181شامل درس و در سال 

به حیث  1189تا سال  1181زنده گي به تحصیل خود ادامه داده نتوانست ، وي از سال 

در دارالمعلمین لعل  1188مدير لیسۀ ولي عصر بیخ سنگ ايفاي وظیفه نمود و در سال 

از  11به سويۀ  1189وسرجنگل به صورت داخل خدمت شامل تحصیل و در سال 

 ديپارتمنت رياضي فارغ شد.
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تأسیس نمود كه مورد استفاده عام است وي هفت اثر دارد كه اولین « فرهنگي مهدي موعود

چاپ و نشر در مطبعه بلخ  1181در سال « جوانه هاي خسته »مجموعۀ شعري وي تحت نام 

تحت چاپ « عناصر مهم تعلیم وتربیه » شد و غیر از اين اثر ؛ سومین كتاب وي تحت عنوان 

 بوده و بقیۀ آثارش بنابه مشكالت توفیق چاپ نیافته است .

 

 


