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 مقدمه يی بر اين مجموعه  

 

چکيده های شاعراست و هم  سوزناکِ  درونِ  فريادِ  "، فرياد درغربت " 
درلحظات  غربت نشين، سرايشگرِ  چشمِ نهانخانه ی ازاشک گرمی که 

                                                 سرازيرشده اند.  مختلف زمان

" آب و آتش"،  شعری ميالدی بود که  مجموعه ی ٢٠١۴ماه مارچ سال 
شارات ازطرف "انت دوصد و بيست پارچه ازسروده های اينجانبشامل 

شاهمامه" درهالند بچاپ رسيد. و ازآن زمان به بعد، علی رغم مشغوليت 
، گهگاهی ذوق شعری و احساس ه ی فرهنگی و اجتماعیهای بی وقف

روی صحيفه ی کاغذ بريزم.  ونه هايی گشعر رونی ام مرا تکان ميداد تا د
ام، همينهايی اند  وفرياد کرده پس آنچه طی ماه ها و سالهای پسين رقم زده

آنها را در ال به الی اين مجموعه ای ارجمند، شما خواننده ه اينک، که
                                                      مرور ميفرماييد. 

چنانکه مالحظه ميشود، در رديف سروده های اين مجموعه، برخی 
گاه بگويم که  بعضی ها هم وجود دارند. جالب خواهد بود هر )عاشقانه(از  

هايی از چنين عاشقانه ها را  ، وقتی گُزيدهطبع من از دوستان ظريف  
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من خواندند، استفهاميه هايی  )فيسبوکروی صفحه ی مجازی و اجتماعی (
داشتند مبنی براينکه مثالً " چه شد که سروده های ميهنی، راه شان را به 

                                 سوی سرايش های عاشقانه گشودند؟!"  

و حتا تنی چند از هم ميهنان عزيزما کنايتاً گوشزد نمودند که  " آيا ميشود درتحت 
                              سرود؟"هم عاشقانه   شرايط خونين امروزی ميهن، شعر

ً برای اين هموطنان متذکرشدم که خوبست تحت هرنوع شرايط اجتماعی و   قسما
، آتش عشق را بر روی اين کره ی خاکی مان پُرفرود وفراز درهرحالتی ازهستی

تا  در تنور سينه های مان روشن نگهداريم و به عشق، اخالصمندانه سالم گوييم
عشق درسينه ی  گاه شعله یکه هر نيز افزودم. ريشه های درخت اميد زنده بمانند

نيابد،  پايانهرگاه  ،هستی و زنده گیبنياد  درآن صورت،  به خاموشی گرايد، انسان
                                        .خواهد شد سست و بی مايه و بی حالوت

به هرحال، آنچه در بساط دل بود، آنرا درطبق اخالص گذاشته اينک خدمت شما 
نمودم. آرزومندم کمبود های شعری و لغزشهای زبانی و هرآنچه عزيزان تقديم 
می يابيد، با مهربانی از آن چشم ببنديد.           درصفحات اين اثر بعنوان کاستی  

                                !سعادت باشد سالمتی وروز و روزگارتان توأم با

 کريم پيکار پامير      

خورشيدی ١٣٩٨ –تورنتو   

 

 

 



 فرياد در غربت

 

17 

 

 

 نميدانی

نميدانی  رديدم،تو گ اسيرچشم شهباز  

نميدانی با وقارت را پسنديدم،  خرامِ   

حسن و زيبايیجوانی و غرورِ توسرشارِ   

واژه ی دردم، نميدانی و رمن آه سردمگ  

زارما خدارا بيش ازين غفلت مکن برحالِ   

ردم نميدانیرت گ، سَ مريزان اشک چشمانم  

گرديدفزون  غصه ی شب زنده داريها هجومِ   

يبند کلبه ی سردم ،  نميدانی کزان رو پا  

 به دريايی ز موج بينوايی ها همآغوشم

؟ یخراب و چهره ی زردم نميدان رحالِ مگ  

آه و فرياد و ز رنج نا مرادی ها زشورِ   

، نميدانیگفتمذشت و يا چها چها برمن گ  

ويد بتو( پيکار) حرمان ديده ی دورانهميگ  

!ردم ، نميدانی فدا گ ر بسوزم يا بيادت گ  

وتورنت –م ٢٠١٨ماه جوالی   
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           نور اميد       

 آمدم تا زنده گی از سر کنم 

کنمشورافگنم، محشر دمیهر  

تيره  را با خنده ها آسمانِ   

انجم و اختر کنم ر ز برقِ پُ   

ذوق و اميد گلبنِ  هرسحرگه   

کنم پُر عنبرتازه سازم، باز   

  هرقدر دنيا غم آرد بر سرم

 خنده بر دنيای غمگسترکنم

 گرعدو پيش آيد و غم پرورد

را بر ديده اش نشتر کنم مژه   

مستی های خويشبا شورِ  دشمنان  

 خسته و آزرده و ابتر کنم

 ميخروشم هر دمی در زنده گی 

در بستر کنم  جایتا عدو  را   
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 گربه (پيکار) شما سنگی زند

بد تر کنم.ازبد هم او  حالِ   

 

تورنتو –م ٢٠١٨دسمبر  
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 گلشن کابل

رت بگردم چون منم پروانۀ رويتوطن ! دوَ   

باز می آيم فرا سو يت ،به هر سو گر شتابم  

امروز ال است آن سرگشتۀ غربت نشينقبخوش ا  

آرزو ها بر سر ِ کويت که می چيند بساطِ   

 نسيم آيد بسوی من زطرف ِگلشن ِ کابل

بويت که تا ازبيخودی باری بهوش آرد مرا  

س درتارو پودم درتپيدنهاست ای ميهن !نَف   

دگر چشمم فتد بر صفحۀ رويت که تا بارِ   

 اگرچه قلب پاکت را بخون آغشته ميبينم

نيکو يت الهی تا ابد پاينده با شد نامِ   

  رای که ديدم آِب جو يا برگ وباری غبه هربا

جويت . يا شرشرِ  نديدم مرسِل باغ ِ  ترا    

 

تورنتو –م ٢٠١٧سپتمبر   
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 آمدم

 

بيمارت کنمآمدم تا حرمتی برچشم ِ  

ديدارت کنم ماهِ  چشم دل روشن ز نورِ   

! ی منخواب ناز ای زيبابه  ميزنی خود را  

از خواب بيدارت کنم ، بوسه بر پايت زنم  

!ورت بگردم از محبت های دلآنقدر دَ   

بيزارت کنم ،تا زبی غوری بحال خويش  

خواهم نمودزبان نام زيبای ترا ورد ِ   

خويش احضارت کنمخيال ِ  تا مکرر در  

بود خاراندرکنارگلُ  می هراسم  زانکه  

 گربخواهی، ميروم ای گُل که بی خارت کنم

خوشت بجان آيم ز دوری های ديدارِ چون   

کنم. آزارت خويشبا پيام صبح وشام ِ   

تورنتو –م ٢٠١٨آگست    
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 خونابه

 ايدل توچه هستی؟ زکجايی؟ چه باليی؟

ديده نيايی و مگر در همه جا يیدر   

 گه سنگ شوی تا شکنی شيشۀ اميد

ی  کار خدا يیگه نرم شوی تا بکنُ   

 گه شيشه شوی خود ز بالخيزی ايام

 افتد زقضا گه به سرت سنگ سما يی

حال ومطنطنيکروز شوی شاد و سرِ   

 روز دگر افسوس که جز غم نفزا يی

 دراوج جنون تا که روی ايدل غافل !

مژگان همه خونا به  نمايی ک ِ سرِ اش  

ی ناز بر اورنگ غرورتگاهی بکنُ   

ی، نوحه سرايیگه خوارشوی، غصه کنُ   

 ای معجزه گر! چيست بگو تا که بدانم

 گه آب و گهی آتش سوزنده چرايی ؟

تورنتو –م  ٢٠١٧نوامبر   
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 نگاه صياد

 بنشسته بود پرنده به شاخ بلندعاج

 سر برهوا، ترانۀ اميد می سرود

زنان به شاخ؛چهچه   

غم  زشيشۀ پندار می زدود.زنگارِ   

حيله گر ناگه نگاه غمزۀ صيادِ   

 پروازکرد به جانب مرغ ترانه ساز

 گفتا:  عجب؟ هنوز؟

عشق ؟! اينجا سرودِ   

 آزادی و سرور؟!

شاخ و لحظۀ ذوق و ترانه ها تا برگِ   

 برهم زدند مژۀ چشم خيال خويش

 آن بال زن، ترانه سرا، پيک زنده گی
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، سينه سود و به خون گشت آشنابرخاک  

 وانگه فضای باغ

 خالی ز نغمه شد

     افسانه گشت ولوله و شادی و نوا.

 

تورنتو) –م ٢٠١۵(دسامبر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرياد در غربت

 

25 

 

 

 

 

 چها کردند

 

 نميخواهم دگر بينم

 که خيل ياوه گويان از سِر تزوير

 سخن از " حق " به ناحق هرکجا گويند

 نميخواهم که برگوشم؛

 سروِد کاذِب آزاده گی  خوانند

 که اين نا مردمان، ای يار!

 چها گفتند ؟

 چها کردند؟!

 چه بيمارانه ناليدند

سيه کردار ز دسِت نا خدايان ِدروغين ِ  

خدا تعبير ها کردند چه بيشرمانه از دينِ   

 چه سهل وساده برخواندند؛

 به آوازبلند و  "نعره ی تکبير"
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ا  به قربانیهزاران عاشق پاکيزه طينت ر  

کردار ولی چون آزمون آمد پديد و لحظه ی  

 چه آتشها بيفروختند و ماتم ها به پا کردند

 زغداری

بکام مرگ بسپردند،  چه ارمانها  

زبی عاری   

 چه دلها را که خون کردند

ز بيدادی   

رنگين نخوزبه دلهای چه خنجر ها فرو بردند   

 هويدا هم نشد هرگز

شرم يا خجلت نشا نِ   

روی اين  حيا بيگانه گان  هيهات. . .!! به  

 

تورنتو -٢٠١۵دسمبر  
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 آتشکده ی طور

 

مهجور منِ  تاچند نيايی به کنارِ   

                                      که تويی ازنظرم دور تاچند بمويم

من و هجران تو زد شعله بجانم هجرِ   

تنم تازه چو ناسور ترسم که شود زخمِ   

ر ازدوری رويتم اگردَ ايدوست! بمُ   

کافورعنبرو من افشان زوفا برخاکِ   

ه توبيايیمن هرگسر زند ازخاِک  گلُ   

وراز روی وفا چند قدمی تا به لب گ  

سوخت تو مرا هرچند که ناکامی عشقِ   

  اند به دلم نورشايد که لهيبش بدم

کوی وصالتنشستم به ره ِپيوسته   

ت دور.رَ تا بيش نباشد دل و جانم  ز َب   

 

تورنتو -٢٠١٧نوامبر   
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 اسرارجهان

 

ها دارد بسیپوشيده اين جهان   

را نميداند کسی راز هايش   

ه فرود آيد مصيبت زآسمانگ  

ه زمين آرد به دوران ناکسیگ  

يیه ويرانه ميشود آباده گ  

سیگه  کرميزند آتش برآن گ  

 نيست عدل و داد و داوردرجهان

 حيف باشد چون نباشد وارسی

الی شاخه هانورمه تابد به   

ميوه های نا رسی  بجوشدتا   

 کارواِن عدل ايمن کی بود

رنباشد کاروان را حارسیگ  
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ردد درميانحرص وآز زايل نگ  

 تا بود از بهر آن يک آنسی.

 حرفها دارد به دل (پيکار) تان

 نيست حرفش بهرهرخاروخسی.

 

تورنتو –م ٢٠١٨جوالی    
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 گوش زمان

 

گويم برای تو ای خاطرفسرده چه  

 هرگز بگوش کس نرسد ناله های تو

 مانند تو فسرده دلی درجهان کجاست؟

 تا درهوای ناله رود پا به پای  تو

تلخ و پُر مالل دردامن سياه شبِ   

 آيا بود کسی که شود آشنای  تو

 ديگرمسوز درغم  بی دردی زمان

 کآتش به سينه می فگنم من بجای تو

یی کنُ دانم که درد ميکشی و ناله م  

 اما کجاست ياوِر درد آشنای تو؟
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در گلو ای ناله  من، ای خاطرپريش ِ  

 نا آشناست گوش زمان با صدای تو

مکن غصه چونکه نيست (پيکار) غمکشيده   

زمان چنگ و نای تو. اهلِ  پسندِ  طرفِ   

 

تورنتو – ٢٠١٩جنوری   
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 به جستجوی تو 

 آمدم تا نغمه خوانم درهوای کوی تو

موی تو يا ببويم لحظه يی عطرکمندِ   

ابرويت کنم آمدم تا حرمتی بر تاقِ   

صورت دلجوی تويافتد چشمم به لوح ِ   

گمگشته ام دلِ  مهجورِ سالها شد مرغ ِ  

به جستجوی تو ، باشددمیرگشايد هرَپ   

ُرخت رم من لذت بسيار از يادِ می َب   

به آرزوی تو م منکه باش باشم تاشاد   

ايکاش با من يکشبیبخت اگرياری کند   

وپرده ی دل برگشايم  تا به  پيش روی ت  

 من نميدانم چه خواهی گفت ای نازک بدن

شبی را  سوی تو  ؟ يکيايم با تمنا گرب  

 ميکند (پيکارپامير) اين دعا شام وسحر:

 تا بيارد برمشامم باد و باران بوی تو.

تورنتو –م ٢٠١٨دسمبر  
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ذشتبی گ  

ونه رفتی ؟ای مرغ سحر چگ  

شتیبر نگ باززينجا که تو   

نوا بود پُر زالنه ی دل اين   

شتیرفتی و سکوت النه گ  

 شايد سخنی شنيده با شی

ذشتیکز قول وقرار خود گ  

 حيرانم از آنکه ای نوا ساز!

 چون برق ز پيش ما بجستی

 آخرچکنم  ازين پس ای وای !

؟ هستی چه بود بدون مستی  

 دانستم ازان پريدنت حيف !

  شرير و خود پرستی.شوخ و  بس

تورنتو -٢٠١٧دسامبر  
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 بيکسی های زمان

 

 چنان دردی بجان دارم که کس جزمن نميداند

قبای تن نميدا ند ،چنان سوزم کزان جز تن  

آزمايی هاجدال بيش و کم در پنجه ی زور  

دانای رويين تن نميدا ند بغيراز رستمِ   

طفلی ميان بيکسی های زمان  افتداگر   

برون رفتن نميداندزبند نا توانی ها،   

هستی  نوای بلبل عاشق به پای گلشنِ   

گلشن نميداند در شوريدبجز آن بلبل   

بی مانند بسوزد گروطن در آتش بيدادِ   

، دشمن نميداندبيوطن اما ازانبداند   

مبتال با درد و داغی نيست درگيتی کاو هرآن  

سخن گفتن نمی داند. چو من آواره ی دوران،  
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خونين را استبدادِ  صدای ضربت شمشيرِ   

 بجز آن سينه ی صد پاره ی جوشن نميداند

بی حاصل مکن (پيکارپامير) وطن فريادِ   

 که فرياد ترا جز عاشق ميهن نميدا ند .

 

تورنتو –م  ٢٠١٩مارچ   
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پرسش            

 

 بيامد نازنين اندام

 عرقناک و عطش آلود

سراپايشمالحت موج ميزد از   

 زمن پرسيد: شنيدم شاعری آقا !

يسويشگعطر ِمن از بوی لطيف ِ   

 که افشان بود روی شانه های نرم و زيبايش

 شدم آن لحظه مست و منفعل اندر ميان شور چشمانش

سراپايم؟ جوشدجايم؟ باکی هستم؟ يا چرا ک ندانستم  

يزشيد بر نگاه مست و پُرشور و دل انگاهم باز لغزنگ  

خشکی کز درخت افتد و پا چون برگِ شدم بی دست   

ويا چون برکه ی غلتان   

نفس های نسيم صبح درآبی که می رقصد ز آهنگ  
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ه برزمين افتاد از دستم:گو نا  

رممسينه ی گ درونِ  جامِ  بلور نازکِ   

 صدايی زين شکستن برنخاست، اما

صورتم آن نازنين برخواند و  حالت دل را ز رنگِ  پيامِ 
 ساکت شد

ردش چشممشايد زحال نا قرار و گويا   

 شنيد اين مصرع شعرم:

ردد شاعرم، اما زبانم درحضورت الل ميگکه آری! 
 عزيزمن !!
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 نوروز

 

 تو ای ساالر بهروزی

سبزشاديها کاروانِ  تو ای اميد بخِش   

فتن هاو ای رمِز شگت  

د راستی ها و ُرستن هارَ تو ای آيينه ی بی گ  

 توای نو روز فيروزی!

*** 

!ندانستم چرا نو روز؟  

 تو با اين وجد و وااليی

زيبايی تو با اين موجِ   

خوش نامی جِ تا با اين او  

 چسان صياِد کوِر بی تميز آخر

خويش ميخواهد؟ بی  دليلِ  ترا آماج کينِ   
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 ترا با عالمی از بی حيايی

ويد؟!ميگ» کفار«وارث   

بی آزرم، و اين صيادِ   

را بياويزد» بدعت«  و» شرک«نامت،  پاکِ به لوح ِ  

 ترا با بد زبانيها،

ميخواند» فرجامبد« چه بيرحمانه   

انه ی بد خواه،واين بيگ  

 ترا " بيگانه " ميداند ؟!

*** 

 توای رمز آشنای عالم هستی

 تو ای نو روز !

وارث زاغان دانشاِن روسياه ِ تو ميدانی که اين بی  

و مسجد فراز منبر  

،شيطانی د و خاک نا قراری هایرَ ميان گ  

ويند ؟چه ميگ  
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 چه می بافند؟

 چه می الفند؟!

دوران ولی، ای عزتِ   

 تو ای نو روز شادی خوارو شادی بخش

آسان ذاِت بی غبارت آنقدرنباشد درِک   

 به پيش ناکس و نادان

ازجنس بهارانیاعاليی و بااليی و  ازآنجايی که  

 تو ای نو روِز بهروزی

 ترا من دوست ميدارم!

 تو زيبايی !!

 

خورشيدی ١٣٩٧حمل   

کانادا –تورنتو   
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 تغافل

غم های فراوان ميکنم باز امشب يادِ   

دلم با گريه درمان ميکنمديرين ِ دردِ   

غم را اشکريزی چاره نيستگرچه ميگويند  

بنيادش ز آب ديده ويران ميکنم ليک   

دل  يا فرو خواهم نشانيد آتش ديرينِ   

 يا که دل را زآتش ديرينه بريان ميکنم

دل را بهم چشم و آتِش  می نشانم آبِ   

 آب و آتش را ز کارخويش حيران ميکنم

 گردمی خنديده باشم از تغافل در چمن

 اين تغافل را کنون با ناله  جبران ميکنم

 گرنخواهد درسرايش عاشق بيچاره را

 کی گاليه ازصدای کلب و دربان ميکنم.

 

تورنتو -٢٠١۶فبروری   
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فته بودی ...گ  

 

   جان که بی وفا نشویترسم ای 

 با رقيبانم  آشنا نشو ی

 روز اول که ديدمت صنما !

من جدا نشوی ز زگگفتم هر  

 حال، ميل دلت گسسته ز من

 از منت کاش ما سوا نشوی

 گفته بودی که دل به کس ندهم

 تا زمانيکه خار ِ پا نشو ی

 گفتم ايدوست،  خاِر پای ترا

 می نهم بر جگر که پا نشو ی
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خواهی بکن، عزيزدلم ! هرچه  

ما جرا نشو ی ليک ، آغازِ   

 اينقدرهم که گفتمت  به غزل

نشوی مطلب اين است که چون بال  

 دل سپردن  به کس آسان نبود

 تا چون من واله و شيدا نشو ی.

 

تورنتو –م ٢٠١٧مارچ   
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 جوهرعشق

تو نا قرارِ  نميدانی چه ديدم از دو چشمِ   

بودم درکنارتودلم ميزد همان ساعت که   

رديدمزيبای تو گچشم ِ نه من تنها اسيرِ   

تو ر بود مست وخمارهزاران عاشق ديگ  

 چه ميداند کسی کاو جوهرعشقت نميداند

تو حسنت ويا کيِف بهار حضوِرگرمیِ   

حسن و زيبايیجوانی و کمال ِ اال مستِ   

ده هرکجا بينم، شهيد بی مزار توتاف  

رخسارته ب خوش آن خورشيد وآن ماهی که ميتابد  

تو و ليل ونهارتو خوشا رخسار چون ماهِ   

ستاده درصف تا فداسازديمن و صدها چو من ا  

ر باشد به کارتوسر و جان و جوانی را اگ  

 نيابم آنکسی را کاو ببيند چون تو طنازی

ردد محو ديدارت، نسازد جان نثار تو.نگ  

تورنتو -٢٠١٨جون    
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تر مبادچشم ِ  

 

مبادحيات ما به جهان بی ثمر باغِ   

تر مبادزمين و زمان چشم ِ دردامنِ   

 دنيای ما که خانه ی اميد ما بو د

خون و خطرمباد ز دران حکايتِ هرگ  

 آدم که اشرف است و شرافت شعاراو

ت خود بيخبر مباديک لحظه هم ز فطر  

فيض نورجهانست و زنده گی مادرکه   

ر مبادهرگز دمی فسرده  و خونين جگ  

که بنگریسيالب وحشت است به هرسو   

مبا د زان به جوهر هستی ضرريارب ا  

 کاريکه مشت جاهل و ديوانه می کند

 درحلقه ی گزينش عقل بشر مبا د
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      جهان ما  ونجاتِ  خير  از بهِرحرفِ 

کرمباد وِش ور جهان گر به دَ يارب ! دگ  

عشق ومحبت است رمی ِدرمحفلی که گ  

بی بصر مبادطايفه ی آنجا حضورِ   

ار) تان که تشنه ی آب محبت استپيک(  

ذر مبا د .سيالب کينه را به حريمش گ  

   

تورنتو –م ٢٠١٨می     
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 چاره ی بيداد کنيد

ويم که جهان يکسره آباد کنيدمن نگ  

زغم آزاد کنيد ويم که وطن راليک گ  

خراب ظلم ظالم  نپذيريد درين ديرِ   

مرغ تن ايجاد کنيد یِ شوريده گ رسمِ   

موجی که بماند زخروش نيست زيبنده به  

شيوه ی فرهاد کنيد دزنده باهمت خو  

ين وسکوت ودل بشکسته چه سود؟سنگ خوابِ   

فرياد کنيد  مدهداد خواهانه به شور آ  

 همنشين نيست عقاب وزغن ازروز اول

 دوری ازمردم  بی مايه ی بد زاد کنيد

شو يد ويم که سراپا همه خو نابهمن نگ  

وطن ياد کنيدهی مام ِويم که گبلکه گ  

 هرکجا يی که سراپرده ی بيداد بود

 زود باهم شده و چاره ی بيداد کنيد.

تورنتو –م ٢٠١٨می    
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 تيشه ی فرهاد

 آن لحظه که بينم به ُرخت، شاد شوم من

 ويرانم و بار دگر آباد شوم  من  

 ابر آيد و گر روی درخشان تو پوشد

همه  فرياد شوم منشوم يا دلتنگ   

تو ام ای صنم آخر هجرِ  غمِ  در دامِ   

زين وسوسه آزاد شوم من،  کیزود آ  

تار بود گرتو نيايی روزم چو شبِ   

خود تيشه ی فرهاد شوم من خود برسرِ   

 غم ازپس غم آيد و بر سينه نشيند

روم از خود و بر باد شوم منترسم که   

 هرشام و سحر چشم اميدم به ره تُست

، آزرده و نا شاد شوم  مننايی اگر  

گويد؟ بشنو تو ز (پيکار) نوا پيشه که  

 نقش تو کشم، پيرو بهزاد شوم من .

تورنتو – م٢٠١٨دسمبر    
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تواضع عشق     

دگر م روی زيبای ترا بارِ بينتا ب  

 جزتپيدن نيست مرغ سينه را کاردگر

چون آفتابت درنظررت ِمن که دارم صو  

يار دگر نيست در دل آرزوی طلعتِ   

من با تيغ ابروی کسی افتاده استکارِ   

 ای خدا باشد مگر زين بيش آزار دگر ؟

خويش عشقِ  گر به بازار فروش آرد غالمِ   

 بشکند بازاراو، اورنگ بازار دگر

تواضع ها بود آيينِ  عشق هرچند زيبِ   

دگر بادارليک مانندش نيابی هيچ   

 منکه می بينم بسوی خويش درميدان عشق

دگرزار همچو من يک عاشقِ  آنجانيست   

روز گار دروفا و دوستی، يا در جدالِ   

. بيابی تا قيامت همچو (پيکار) دگر کی  

تورنتو –م ٢٠١٨نوامبر  
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 خطا کاری

 

 چه می بينم درين دوران

بی سامان درين دورانِ   

 زبيداد سيهکاران ؟

*** 

 چه می بينم به روی صحنه ی رنگين کماِن بازی دوران

تبهکاران؟چه ميخواهند   

 چه ميخوانم به لوح سرنوشِت مردِم ناالن

 واين جمع عزاداران؟!

*** 

 نمی بينم مگر ای وای!!

 نمی بينم بجز درد و فغان و ظلمت و خواری

نا شکيبايیرغبارِ بی سرانجام وفضای پُ به هرکنج و کناراين جهاِن   
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کذب و خطا کاری ولی اهريمنان بنگر که  هرجا از سرِ   

رسوايینوازند کوس   

" الاليی" ويا سر ميکنند آهنگِ   

 بگوِش مردِم درد آشنای صحنه ی هستی.

*** 

دوران کاذبِ  نمی بينند مگراين راويانِ   

"دل آرايی؟!"که دلها سخت می  نالند ازين ساز و   

بيزاری رسمِ  و هر جا بر زبان آرند حديثِ   

 بلی، ای وای!!

مان"چه کابوس نوا سوزی که " لفظ" و " وعده" و " پي  

 طنين افگنده برسقف جهان و دامن دوران

ناجوانمرداندست ز  

 دال! فرياد کی باشد ترا درمان!!

 درين دوران ...

 

تورنتو -٢٠١٩جنوری   
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 گذار به ماضی

ماخونابه می چکد همه جا در ديار  

 درقيد آه و ناله بود روز گار ما

 گفتم که شب رود زديارم، سحرشود

گواِر  مااما نشد ز بخت بِد نا   

نگشتبر آِب ُرخِ رفتهعمری گذشت و  

 مرهم نديد زخِم دِل  دا غدا ر ما

 از خشم و نا روايی خونخواره گان دهر

خزان نو بهار  مادست ِ باشد اسيرِ   

اين جهان چرخ زمان و توسن تاريخِ   

به ماضی گذار ما باشد به پيش و هست  

 براوج آسمان و يا  بستر زمين

.ليل و نهار ما به نديد  کس روشنی  
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خود همسايه می زند با تيغ خونچکانِ   

ار مااز روی ناکسی به يمين و يس  

 (پيکار) دل شکسته  شکايت چه ميکنی؟

 آخرشود شگفته گُل اعتبار  ما .

 

تورنتو-٢٠١٩فبروری   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرياد در غربت

 

54 

 

 

 شمع دانش

 خنده برگريه های من نزنيد

 درچمن پا به نسترن نزنيد

دالندرحضورصفای زنده   

 سخن هرگز ز ما و من نزنيد

 شمع دانش به انجمن ببريد

 ليک آتش به انجمن نز نيد

بربود چو خزان آمد و گلُی  

چمن نزنيد طعنه بر حالتِ   

ديرينه در بدن  داردزخم ِ  

 سنگ بر مادر وطن نزنيد

 پيش بی دست و پا ی پُرزنياز

 سخن از رزم تهمتن نزنيد
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 هرچه داريد برزبان آريد

دور از حيا سخن نزنيد ليک  

 قيمت سايه بان شکسته مباد

 تيشه در پای نارَون نزنيد.

 

م تورنتو٢٠١٧اکتوبر  
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 خونخواره تری ...

 

 ای که اعجوبۀ بيداد وشری

روز جزا بيخبری زوای ک  

تو شد خون آدم حنای دستِ   

 بسکه وحشی صفت و سينه دری

بشر است خونِ  خوردن کار دّد   

بشری  چونکه ز نسلتو مخور   

قهروخشم و جنون به گذرگاه   

 همه گويند که خونخواره تری

 به سراپردۀ بيگانه، چرا ؟!

 اينقدر بی خبر از پا و سری
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 همچو ماری که به گنجينه خزد

 سخت دلباختۀ سيم و زری

 گرچه  بيگانه بهشتت بدهد

سقر ی باز، آخر به کنارِ   

 گرسرا پای تو سنجيده شود

درين بو م و بری لکۀ ننگ  

 ا يدل ِ خون شده تا چند و چرا؟

رده دری؟!َپ   ی هر قدمی ميکنُ   
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 خاطره

روی تو بودم ديشب همه شب مست ِ گلُ   

 پابند ِخَم زلِف سمن بوی تو بو د م

 آنگه که سرت بود به زانوی من ايجان!

 حيرت زدۀ تاق ِ دو ابروی تو بو د م

شيرينتازنقِش دالرايی و لبخند   

کوی تو بودم گويا که غزلخوان ِ سرِ   

 لب های ترا چونکه خدا کرده عنايت

 من بندۀ لب های خدا گوی تو بودم

 سرتاسرشب چونکه زدی شعله بجانم

 ازجان و دل ايدوست، فراسوی توبودم.

 هرچند نگفتم بکسی حمد و ثنا، ليک

 ديشت همه  ديدی که ثنا گوی توبودم

از دل منای خامه! رقم کردی تو آو  

 در دامن صبح نيز دعا گوی توبودم.

تورنتو –م ٢٠١٧سپتمبر  
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 موج خيال

 بگذار که دل زار و پريشان تو باشد

طلب خسته و نا الن تو باشد ِراه در  

 عالم همه خواهان زر و ليک اسير ت

 خواهان تو، خواهان تو، خواهان توباشد

 درگوشۀ دل نيست هوای ُرخ ِ يا ر ی

در گرِو حسرت و ارمان  تو باشد چون  

 آنگه که وضو سازم و خوانم دو نمازی

 سجادۀ من، گوشۀ دامان تو باشد

 يک لحظه اگر مرغ دلم را بکند شاد

 موجی ز خياِل تو و جوالن ِتو باشد

مهجو ر منِ  عليلِ  جانِ  خواهی اگر اين  

 انجام شود آنچه که فرمان تو با شد !

وسپيدارچيزی که خجل ميکند آن بيد    

 گلگشت تو  و سرو  خرامان تو باشد.

تورنتو –م ٢٠١۴جنوری   
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اردونروزگ  

 

انيمپُر فسانه  بود زندگ شورِ  بس  

ی به کجا ميکشا نيم؟ای شوِر زنده گ  

روزگار خروشانِ بحرِ  دراُفت و خيزِ   

 غم در رسيد و بُرد متاع جوا نيم

وفد مرا به لبيک غنچه گرزخنده شگ  

ُرخ رنج نها نيمپرده ايست بر چون   

 دردم فزون بَود زجهاِن غم آفرين

؟! جها نيم آخرکجاست شيوه ی عدلِ   

رسيدن به کوی دوستعمريست کز برای   

 پيوسته درتپيدن و در جانفشا نيم

هم آوازمن کجاستهم درد وهم زبان و  

ار تيره! چرا می تپا نيم ؟ای روزگ  
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 هرچند  آه سرد کشيدم زسينه، حيف

خزا نيم نديد به رنگر رفت و مگ  

عشقرزوی منست تا بپاس رفت وآاو  

مهربا نيم . ويادش بود  به قلب من   

 

م تورنتو٢٠١٨آUست    
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اهراز در نگ  

 

 دمی با يار بنشستم

لحظه های شب رازناکِ  به پای يک سکوتِ   

؛فتمسخن گ  

ب اما،گال کتراز برگِ ناز ۀاول درپرد  

 چنان آهسته و لرزان

اهانسحرگ که گويی در  

 نسيم لطف عشق آيد

لستان را .گ ببوسد روی گلبرگ  

+++ 

 به چشمانش نظرکردم

چشمش، بديدم درميان مردمِ   

ابهام  می جوشيد یِ م  

اهم از شراب ساغر چشمش عطش آلوده می نوشيدنگ  
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 و درخود سخت می پيچيد

امااهش می سرودگن زخم دل را نيز درپيِش  نم التهابِ اديده گ زبانِ   

 نميدانست.

+++ 

ذشتمگرچون پاس شب بگ  

شودم لحظه يی تا برمالسازمدل گ زبانِ   

حضورش رازعشق و جوشش ذوقم رمیِ به گ  

سينه ام با او درونِ  فتم نکته يی ازشورپنهانِ بگ  

 ميان پرده ی لرزنده ی آواز.

+++ 

مليح و عالمی ازدلربايی های شيرينش آهنگِ  هب  

فتا دوست دارم عشق پاکت رابگ  

ای مرد! اما،  

 مکن اصرار
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 وحرفت را مکن تکرار

 که من محو فضای ديگرم اکنون

 نميدانم پرستوی خيالم النه درسقف کدامين خانه خواهد کرد؟      

                                                                     نميدانم

مکن اصرار و حرفت را مکن تکرار... ،برو ای مرد  

 

م٢٠١٨جوالی ٢١  
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 يار رميده

 ز َبَرم رميدنت را بخدا گمان ندارم

ت بخون نشينم که دگرتوان ندارمَي ز َپ   

 به دلم اميد دارم  که تويی نهايت من

رازجهان ندارمدگ ، نصيبیکه بجز همين  

يم ! و گواهی ز وفايم ،  صنم گريزپا ت  

 که به پيش روی خوبت ز حيا زبان ندارم

دل بگفتم  چو بديدمت درآن شبهمه راز  

دل  زتومن نهان ندارم خروش ديده وکه   

 بحضورگرمت آخر چقدر ز خود گذشتم

سخنی بيان  ندارم   شنيدم اما، سخنت   

 چه خطا نمودم آخرکه چنين رميدی ازمن؟

!ازآن ندارم ؟ی خبر ؟ چه قيامتی به پاشد   

 نظرم به الفتت بود، نه به پای در گريزت

س زجان، ندارم .رفتنت را چو نَف که گمان ِ  

 

م تورنتو -٢٠١٧اکتوبر  
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ی چيست ؟زنده گ  

 

نو بهاری بيش نيست گانیزنده   

 صحنه ی يک  الله زاری بيش نيست

 هرقدر رنگين بود اين نو بها ر

 چون خيال و يا خماری بيش نيست

 هست و بود و لذت اين زنده گی

" بوس و کناری" بيش نيستۀلحظ  

عجوشش ذوق و طمحرص و آز و   

نا قراری بيش  نيست رعد و برقِ   

هستی کجا پايا  بود ؟ راحتِ   

نا بکاری بيش نيست روزگارِ   
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 عمر ما ايدوست ميدانی که چيست؟!

 يک سخن گويم؛ شعاری بيش نيست

 شوکت و آسايش فر عو نيا ن

نا قراری بيش نيست  با دِ گَرد   

کبر و خود سر ی رونق بازارِ   

و نهاری بيش نيست .ليل  بازیِ   

 

تورنتو –م ٢٠١٩جنوری   
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 قامت 

 

 صورت از آينه پنهان نکنيد

نهان نکنيداز نظراصل را    

عپيش بی مايگان ز بهرطم  

 قامت خويش را کمان نکنيد

رست اگربينيدجاهِل خود پ  

 حرف دانش به او بيان نکنيد

رز درد و غصه و غمبه دل پُ   

.دگر روان نکنيد کوله بارِ   
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بيان زبانِ   

 يارب چه محشراست درين خاکدان ما

 درخون شناوراست زمين و زمان  ما

ناله فزون شد درين دياراز بس طنين ِ  

 عاجز بود ز شرح و بيانش زبا ن  ما

 گويند حديث مرحمت  و عدل و داوری

 اما کجاست آنهمه ؟  بنگر جهان  ما  !

" طالبان " از ظلمت زمانه و از جورِ   

پير و جوان  ما  نوای غم  دلِ دارد   

کمين کرده در مسير از دست رهزنانِ   

 هرگز نمی رسد به هدف کاروان  ما

روز گار  ست ز بيدادِ درسينه آتشي  

 زينرو چو آتشست  زبان ِ بيان  ما

 (پيکار) دل شکسته چه خواهی ازين جهان؟

فتاده دست ديو دد  آخر ِعنان ما .اک  

تورنتو -٢٠١٩مارچ   
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بريانسينه   

که من درخود فرو رفتم! پناهم ده عزيزمن   

آن رنگ و بورفتم یپازغفلت ندانستم،  ز  

 مکن کاريکه فردا ها به فرياِد بلند گويم

 ازين دنيای فانی بی کس و بی آرزو رفتم

جهان گو يم : سينه بريانِ و يا برعاشقان ِ  

رگشودم عاقبت  بی گفتگو رفتمزپيشش َپ   

پرسد کسی از منويا دروقت جانکندن اگر   

جور او رفتم به او گويم کزين گيتی ز دستِ   

 چه تندی ها که برمن ازسرجهل و جفاکردی

آخر زپيشت ای نگاِر تند خو رفتم !ببين   

 ميان موج گل بودم، ندانستم  چرا  آنگه :

رفتم !ت با غصه ها ای نازبوگذشتم ازبرَ   

ماخراب ِ ،  ببين حالِ تو ای نالنده (پيکار) آ  

ش عمری  بعزم جستجو رفتم.ی ابيجا ازپکه   

 

تورنتو –م ٢٠١٨دسمبر  
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 سوز وطن

 وطن در شعله های آتش بيداد ميسوزد

خراب آباد ميسو زد ن اينزمين و آسما  

 چنان آب و هوای کشورم آلوده باغم شد

دنيای بی بنياد ميسوزد که برحالش دل  

ستسرای زنده گی افسرده وزار در و بامِ   

اينجا ز ابر و باد ميسوزدنوای زنده گی   

 به دهليز زمان بنگر تو ای داور ز دانايی

ما به دست دشمن کمزاد ميسوزد که ُملکِ   

بيرحمی به هرجانب زز پاييزی که ميتازد    

شمشاد ميسوزد سراسر برگ و باغ و قامتِ   

آن هردم ندانم من ز اسراری که در دامانِ   

 همای زنده گی با يک دل نا شاد ميسوزد

ارشکوهمند وطن اکنو ن چه بايدگفت؟ز آث  

.ميسوزد )٢(بهزاد خامۀو  )١( که بودای بزرگ  

 

 



 فرياد در غربت

 

72 

 

 

 

 

شرارت ها ظالم و شورِ  زدست جاهالنِ   

ميسوزد.  ، از بنياد نه  يا کاشانهويرا همه  

 

وتورنت -٢٠١٩مارچ      

------------------------------------------------------------------------- 

روه متحجرطالبان نابودساخته شد.گه ی بزرګ بودا درباميان که توسط )مجسم١(  

درهرات هنری و تاريخی  )آثارهنری بهزاد و سايرآبدات٢(  
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 صدا در باد

 صدا در باد می پيچد درين صحرای توفانی

پريشا نی ؟  چرا اينقدر می بينم غم و رنج و  

پيچيدق درخود و انديشه های غم فرو خالي  

بارا نی  د باد ِتنِد فصِل سرد  ومثال گرَ   

فهم و دانايی بود ، ليکن اگريکسو کمالِ   

جهل و نا دانی به سوی ديگری بينم کمالِ   

 کسی با ناله  می غلتد به روی خاک وخون،اما

ما نیيسل کسی درفکرزرباشد و يا تختِ   

درد مندان است يکی درفکر انسان و نجاتِ   

ويرانی  نام دين آهنگِ و آن  ديگر کند با   

نانی که جمعی گشته محتاجش ۀچه باشد لقم  

بی نا نی  تنگدستی ها و  الهی ُگم شود اين  
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بی حيا، بنگر قتال بی گناهانست کارِ   

 که خنجردرکف و گويد مسلمانی! مسلمانی !

، حيف !ندُملک ما، حيا بيگانه گان حکمرانانِ   

عشق حکمرانی جهان درخون، مگراو را بود  

غافل و ای ستم کيشان!! خدا را ای جهانبانانِ   

به مهمانی.   بنشستيد چند روزی سفره  َدوربه   

 

تورنتو -٢٠١٩فبروری    
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بازيگرانظلمت ِ  

 سالها شد کاين سخن باشد مرا ورد زبان

اندرفغان دلمرغ  کای خدا تا چند بايد  

غم اينقدرمی نازد به ما چيست اسراری که  

رد با بی حيايی آرزو از چنگ مانيا َب   

 عمرها شد درغمستانيم از دست عد و

ر و باليم در دام خسا نبی َپ  همچو  صيدِ   

 خنده ی شادی زلبها رخت بربست و برفت

ددان اختيار افتاده ازچنديست در دست ِ  

غم پيوسته در شهر و ديا ر ميکند فريادِ   

 روز و شب با اشک ماتم کودک وپيرو جوان

ما، بگو ! ست آخرزنده گی در روزگارِ چي  

با زيگران ؟ ظلمتِ  شاد بودن، يا کمالِ   

 ميکند (پيکارپامير) التجا تا عاقبت ؛

ين جهان بازيگران.اغم رود ازجان ما وز  

تورنتو -٢٠١٨کتوبرا  
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 فرياد ز بيدادی

 

و مصيبت آشنا گشتيم ه شد يارب! که با رنجچ  

جنايت مبتال گشتيم  يداد جهالت يابه ب  

 نوای اندکی هم در گلو گر داشتيم ،  اينک

 صدا اندرگلو بشکست وزار و بينوا گشتيم

 چنان با درد هجران و غم عالم  شديم ابتر

بی دواگشتيم مريِض  ماللت ها که درچنگِ   

ابر وصدای جنگميان تيره گی های شب و   

نا خدا گشتيم  کجا اين کشتی بشکسته را ما  

ز اسرار عقوبت های اين دوران ندانستيم  

صد بالگشتيم ، صيدسپرديممی که ببه هرگا  
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جنگ و جهل و ويرانی بحال روا گفتند  

ما سوا گشتيم ،ازينرو ازجهان علم و دانش  

 مصيبت ها چنان ما را قرين بی بری هاکرد

بی حيا گشتيم  روهِ گ که نافهميده منقاِد   

ماجرا باریدانی که بيا (پيکار) اگرخواهی   

ازهم جدا کشتيم؟ بپرس ازخويشتن آخر چرا   

 

م تورنتو٢٠١٩مارچ   
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 لوح جبين

 

 دوری ز پيش چشم من ای نازنين من

بخدا آفرين  من  زنده ام، اکنون که   

رور شدی ای صنم، مگوِر دُ هرچند دُ   

ور، صدای حزين  منهی ز دُ بشنو گ  

! ايکاش ای عزيز دل، ای ناخدای جان  

بود آشيانه ی چشمت قرين  منمی   

 يادت بود که از سر ِ اخالص و آرزو

!فتمت : اميد من و کيش و دين من؟می گ  

رهرچند درکنارمن هرگز نيی دگ  

غمين  من اما تپد به ياد تو جانِ   

ه که با منت همه لطف و ترانه بودآنگ  

رديده بود عهد و وفايت يقين منگ  

عشق تو د رازِ ر به سينه بوَ پنهان اگ  

.درجبين من تازنده ام بَود اثرش   

تورنتو –م  ٢٠١٨جون    
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 نيامدی

 گفتی که بيايم، به رهت ديده ببستم

وازان ديده نبستم بودچشمم به رهت   

 چون مرغِ خياالِت دل آمد  به تپيدن

از پی انديشه گسستم دزنجيِر خرَ   

ترا می طلبيد مهرلحظه که ديدار ِ  

مرغِ دل و ديده نرستم ۀازتلوس  

 چون دير شد و مردمک ديده بپرسيد

 درمخمسه افتادم و با غٌصه نشستم

 تنهايم و در َدور و َبرم نيست کسی، حيف

 داند مگرآڼ دوست که خواهان کی استم ؟

 شب رفت و سحرآمد و آن دوست نيا مد

 با آِه جگر، ديده  به راهش  بنشستم

 تنهايم و برچشم ترم خواب نيا يد

دستم. و دست به کاش که بُد در بََرم اي  

تورنتو –م  ٢٠١٨جوالی   



 فرياد در غربت

 

80 

 

 

َرد راهگ  

شتم همه جا ليک نديدم چوتو ياریگ  

اریونه عذِ ستم پيشه ی گلگبی غور و  

 ای مست و زخود رفته وبيباک و جفاکار

ذری همچو سوا ر یازپيش ُرخم ميگ  

منتظر ِ ديده به راهت بيچاره من ِ  

د مشت غباریرَ چشمم نگبی روی تو   

اوصاف ِ سراپا  همه سو زانبا اينهمه   

اری ؟!آيا چه کسی ديده بگو چون تو نگ  

تو سحر با دل پُر سوز سرایرفتم به   

یگفتم که مگر روی تو بينم ز کنار  

روی تو در باغ لُ درفصل خزان نيست گ  

ت را چو بهار ی .لُ آشکارنما روی گ  

 

تورنتو – ٢٠١٧نوامبر  
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 –به مناسبت برگزاری محفل مشاعره راجع به گُل سيب که ازسوی انجمن ادبی 

 فرهنگی درشهربزرگ تورنتو صورت گرفت:

ل سيبگ  

الب استايدوست به باغ آی که موجی ز گ  

ست و شراب استو انارست و نبيذ  است سيب  

لبُِن وارسته در ين باغبنگر گ ،پيش آ  

استخوا ب ديده  ب کنونای وای بران کس که   

به بدخشا ن» بهارک «ِل سيِب بشکفته گ  

ِل ناب استِل سيِب بدخشان گگل چيست؟ گ  

ِل سيب  استر عطرلطيف گدرباغ  اگ  

 اين لطف و سخا جمله زاحساِن سحاب است

بهشتی رنِگ گِل سيب است، همان رنگِ   

 چون سرخ و سپيد است و نشانی زُعناب است

وش باد همان کس که درين فصل بهارانخ  

وش به آواز َربا ب استبه گل و گ چشمش  
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بدان کس که ز نادانی بسيار افسوس   

ويد که رسيدن به حقيقت چو ُسراب استگ  

 (پيکار) شما در کشش غصه و شاد ی

 افتاده، نداند که کدام راِه ثواب است ؟

 

تورنتو –م ٢٠١٨جون    
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 گله

 ای که روزی تو مهربان بودی

بود یهمچوخورشيد ِ آسمان   

 گرم و تابنده و اميد فزا

 چون نفس درميان جان بودی

 ای بقربانت، ای عزيز دلم !

 تو که شاد و شيرين زبان بودی

 از برای دل ِ شکستۀ من

بِر خزان بودیهمچو گُل در  

)مخدای دلگفته بودم ترا (  

 بخدا پيش من همان بود ی

کردم تستايش بی مهابا   

 چونکه افرشتۀ زمان بو دی

رمت به ديده ماليدمدست ِ گ  

 درخيالم چو خسر وان بودی
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 کذب و تزوير در ميانه نبو د

 تو که شاهد درين ميان بودی

تو بود سينه ام جای مِهر گرمِ   

 يا که در سينه ام نهان  بود ی

 روز اول که ديدمت ، بخد ا

جهان  بودی  نعمتيک  همچو  

 گفتم اينک خدای داده  بمن

بودیبتی را که در گمان  لعُ   

ُرخت مرغ جانم که شد اسيرِ   

 باز ديدم چو کا فران  بود ی

عذاب شومدور گشتی که در  

بودی بشنيدم آنچنان  آنچه  

!  ميروی بی سبب، زپيش ُرخم  

 ای که برمن، مثال جان بودی .
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 سفر

 روم زکوی تو ای دوست کآرزوی توباشد

شدعاکنم که خوشی ها نصيب کوی تو باد  

های عشق و اميد انديشهروم به خلوت ِ  

رنج و نه گفتگوی تو باشد ۀکه نی فسان  

بهار تو بشکفد چو روم که غنچه ی عشق  

 به گلستان جهان جمله رنگ و بوی تو باشد

تو خاطرِ فراغ ِ روم به ُدور ز بهرِ   

من باز، روبه روی تو باشد به هرکجا دلِ   

ت نا شاد می روم ز برَ  اگرچه خاطرِ   

ی تو باشد مگر پرنده ی چشمم به جستجو  

غرور ندانستی و ندانی تو ای کمالِ   

خوی تو باشد شرارِ  چونمن  ۀکه آه سين  

  بامن  درين سرا بمانیخداکند که 

سمت وسوی تو باشد.هماره من  گاهپناه  

تورنتو –م ٢٠١٩جنوری  
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 من و تو

 من و رسوايی عشق وسِر پيمان و وفا

ری بر سر ِ بازار رياتو و آن عشوه گ  

سرشک ِ سحری سوخته و موجِ من ِ دل   

هری و آن جوروجفاتو و نا زيدن و بی مِ   

 من وسردادن و رفتن به ره عشق و اميد

بی چون و چرا  ی مهری ِتو و نارفتن و ب  

رسوز  وهمين چاک يخنمن و فرياد جگ  

»شرم و حيا« تو ولفاظی و حرف وسخن از  

شبهای درازغم  از ظلمت ِ من و فريادِ   

ناز و ادا مستی و آنو بيجا شدن و  تو  

ری های فلکمن و رزميدن و پرخاشگ  

 تو و لب بستن و يا زمزمه ی حمد وثنا

سراسيمه منمن و ( پيکار) من  و حال ِ  

  ازان خوش ثمری ها و من از فوت وفنا. تو
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مناسبت "صلح" خواهی های امريکا با گروه "طالبان" به  

 و خشم و قهراشرف غنی رييس جمهور افغانستان

 

 صدا و ادا 

 نغمه يی اندر فضا پيچيده است

 يا صدا اندر صدا پيچيده است

وطندر ديارغصه  پرداز ِ  

 غم جدا، شادی جدا پيچيده است

 "صلح" ميگويند و می نالند، ليک

 آنطرف ترس از( بال ) پيچيده است

کشور فغان دارد  بسی حاکمِ   

 نعره هايش هرکجا پيچيده است

ن؛ حاکم) آنچنامنبری گرديده (  

پيچيده ا ست دعا کاو به محراب و  
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ددوره گرَ  آنطرف تر دلقکانِ   

پيچيده  است  آخوند و مال پای   

 لفظ بيجای  " حالل" ويا "حرام"

 درزبان  هر مال پيچيد ه است

 قدرت مافوق دنيا را  نگر

رد " ده مال " پيچيده استکاو به گِ   

بيرحم و ذليل "طالب" خونريزِ   

نا روا پيچيده است کارِ  ِگرد ِ  

آوازه ی دجال  ها هيبتِ   

 از قضا در هرکجا پيچيده است .

 

تورنتو – م٢٠١٩فبروری    

 

 

 



 فرياد در غربت

 

89 

 

 

 هوس

 بنشستی درکنارمن ای نازنين من

 با ناز دلبرانه و موجی ز رنگ و بو

 چشمت به چشم من که فتاد ای کمال حسن

 درهم تنيد ديد ه و  شد گرم  گفت و گو

هرزلفت زروی مِ دستم که رفت الی دو   

ر مجوگفتی بجز دوچشم فتانم دگ  

 لب را که برلبان شيرينت گذاشتم

 گفتی به کس ز لذت اين لحظه ها مگو

 برخاستی ز پيش ِ من و گفتمت مرو

چه آرزو؟ يگرگفتی که چيست مطلب و د  

 گفتم خمارمن نه شکسته است و ميروی

برو ز يار دگر اين متاع بجو. گفتی   

 

تورنتو – م٢٠١٧آگست    
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 هوس خيز

 ديشب به خدا ماه  فروزان شده بودی

 سرخيل و برازنده ی خوبان شده بودی

 از جلوه ی زيبای خوشت ای صنم آخر

نظر بازی رندان شده بو دی محبوبِ   

 با غاليه پيراهن و آن قامت  موزو ن

بهاران شده بود ی هوس خيزِ  گلپوِش   

 درگلشن زيبايی و نا زيد ن خوبا ن

ا باز به سامان شده بودیازلطف خد  

بسيار خت چمن از سِرنازيدنِ چون دُ   

 برديده ی من جلوه ی دورا ن شده بودی

خندا ن ! بدنت ای گلِ  لطيفِ با عطرِ   

.موجِ گِل تر را همه دامان شده بودی  

 

تورنتو -٢٠١٨سپتمبر   
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 ياد دوست

ميزدچه زيبا بود که زيبا درکنارم بال و پرَ   

مستانه سرميزد گهی اشقع ۀکلببه سوی   

ندنگاه پُرفروغش در نهادم شعله می افگ  

هايم شرر ميزدانش به رگعشق سوزلهيب ِ  

ر روزی نمی ديدم لقای دلفروزش  رااگ  

رميزدبه دَ  کلکیزاری کنان  گدای ياد او  

 ويا چون می شنيدم قصه ی هجرعزيزی را

ر ميزدجگ خروش وهم هجرش داغ  برکنجِ   

هررم می نشست ازمِ اميکه درخلوت کنابه هنگ  

شير و شکر ميز د سخن با دلبری  و لذتِ   

رخسارش شمعِ به نورِ  بستمبه شبها ديده می   

قمر ميزد. ويی َدم از نورِ حسن او گ فروغِ   
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رود ازکنارم رفت آن شيرين ادا، بنگر زمگ  

ثانی کاو سخن با چشم تر ميزد  فرهادشدم   

الفت اری کز سرِ عجب بيگانه شد با من، نگ  

شب تا سحر ميزد. سخن ازعشق با من از سرِ   

 

تورنتو -٢٠١٨می    
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 نگرانی

  ناله کجاست؟ گدازشِب بی شب است و ليک 

عاشقا نه کجا ست ؟ ِ بهاران لطفِ  نسيمِ   

 ميان ظلمت شب های بی ستاره کنو ن 

 به حيرتم که کجايم؟ و يا کرانه کجاست؟

شب است و ندانم ميان چلچله  ها بلی،  

و قصه و ترانه کجاست و سخن  حکايت  

اميد باغِ  رفت و فرو خفت مرغِ  فسرد و  

، ندانم  کزان نشانه کجاستشتفسانه گ  

بی کرانه ی دهر دشتِ  مسافرم به دلِ   

دانم که آب و دانه کجاست.سوای آنکه ب  
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 غم و غارت 

 

سيدروداع کرد و شام تارسپيده رفت و   

غصه فزون شد، فراق يار رسيدسموم ِ  

شب  کوچه ی اميد در تناو بِ سکوت ِ  

روزگار رسيد نشد شکسته که آشوبِ   

 بجای آنکه طبيبی رسد برای  عالج

اشکبار رسيد ، چشمِ وغمناله  تگرگِ   

صبحبه آرزوی سحر بودم و سپيده ی   

دار رسيد همه تيغ و تنابِ  که جای آن  

های زمانخروش قافله بشکافت پرده   

 وزان ميانه به ما، غصه بيشمار رسيد

 ونسل عاشق خورشيد و خصم تيره شبان

نعره که هنگام کار زار رسيد. زدند  
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 هجوم خزان

 

 ديشب؛

پريشان خوابِ  مرغِ   

انتظارمندر النه ی چشم ِ  

سرد ته از هجوم خزانِ سکبا بال ش  

 برای فردای خزانی تر از اين، می انديشد.

 بلی !

. .. همين ديشب  

تورنتو –م  ٢٠١۴سپتمبر   
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  هجمر

منبر و بسيار بگفتند رفتند به سرِ   

بگفتند"نار"و از  "دوزخ"و از  "جنت"از  

مدفن  و وحشتکده ی گورازمردن و از  

بگفتند "مار"کينه و از پُر "عقرب"از  

 از خوب و بد و فقر و شکيبايی ايام

 هر بار بگفتند  و به تکرار بگفتند

ريش و گه ازمعجزه ی دين گه درصفت  

" کافر"  مکار بگفتند گه مذمتِ   

 از رنج و نصيب و غم دنيای مجازی

تبهکا ر بگفتند وز کرده ی شيطانِ   

شمردندبدکاره"  صد بارحديث " زنِ   

م"  بد کار بگفتنديکبار نه از "عالِ   
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حاکم ظالم سخنی نيست  ازناکسی ِ  

طاعت  سرکار" بگفتند"ليکن همه از   

 حراف بود منبريانی که در آخر:

بگفتند. "سنگسار"و  "جمره"از جاذبه ی   

 

تورنتو –م ٢٠١۴آگست   
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 افسوس

 محبت  ها چه زيبا يند

 کدورتها چه بيجا يند

 مگرزين دو؛

!چه گويم  من کنون ايدوست  

 که می بينم به صد افسوس

 کدورتها بود جوشان ميان سينه ها چون موج

زيبايندمحبت ها که   

 همانند صدف در بوته  پنهان اند و نايابند.

 

تورنتو –م ٢٠١۶جنوری   
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 ای وطن ...!!

خون جان خواهم نوشت اب رات ای وطن درد  

خواهم نوشت  عيان غم فزايت  داستانِ   

 روزگار ناکسی ها را کنم شرح و بيان

 زشت و زيبای جهان را همزمان خواهم نوشت

گويم ، ولیيوصفش را هم ،هرکه نيکو زيست  

خواهم نو شت  همچنان ی دوران ناسپاسی ها  

نازل شود نمی نويسم آنچه را کاندر زمي  

ابر و آسمان خواهم نوشت همچنان ازخشمِ   

 درهوايت پَرگشايم  ای وطن تا زنده ام

آب و نان خواهم نوشت بی کو دک ِ  هایه قص  

ای وطن!نا توانت  گشت ناسور جانِ  زخمِ   

خاينان خواهم نوشت دستِ  خونِ ازحنای   

پاکت را به يغما بُرده اندآب روی نام ِ  

رهزنان خواهم نوشت. دزد ويادگاريها ز  

تورنتو -٢٠١۶ماه مارچ   
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 بازی با ريش

تشويش سرِ ديشب که مرا خواب نبُرد از  

 برخاستم افسانه سرود م  ز دل ريش

به تخيل نياد گه بُرد مرا  بازیِ   

بدانديش خودبينِ گه جلوه ی آن واعظ   

اين قصه شدم بازک بر سر ِآهسته ترَ   

درپيش تيهکاخر چه شود چونکه بود آ  

رند گفتال فيد و چَ اورفت و به منبرشد و  

به کرات بزد بردل من نيش يعنی که   

فنا گشت ،هرو مِ  صفا پروری  دورانِ   

 جايش بگرفت فتنه و بازی همه با ريش

يم سخنی چندآزرده مشو گر به تو گو  

کم و از بيش. کن ز(پيکار) مينديش و گذر  

 

تورنتو –م ٢٠١۴اپريل   
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 دنيای زر

 صدا گرميکنم او را به هنگام پريشانی

 نميخواهد جوابم را دهد هرگزبه آسانی

زاده ی بيباک انمسلم آن! است يارب چه بيرحم   

مسلمانی نداند رمز عشق و رسم دنيای  

 بود لطفش اگرتنها ز روی زر ستانی ها

بی زر نباشد جای حيرانی برای عاشقِ   

الفتآشنای ما که ای بيگانه از با بگو  

بی زر نميدانی؟ چرا باری تو قدر عاشقِ   

 ترا گرسيم وزر آيينه ی پندار و پيمان است

 مرا باشد وفای عشق و ازجانت نگهبانی

طرت ما زر پرستی ها عجين، امانشد در ف  

 بجای زرپرستی، می پرستم من سخندانی

ای (پيکار) عاشق پيشه ی پاکيزه دامانمتو   

خر درنمی ما نی!به آيين قناعت باش کآ   

 

تورنتو –م ٢٠١۴نوامبر  
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 بوی دوست

 بسترم خاک کوی دوست بود

 گلشنم رنگ و بوی دوست بود

 بنگرم تا به روی طالع خويش

 گويی آيينه روی دوست بود 

 گلپرستی کنم به گلشن صد ق

 تاکه بويی چو بوی دوست بود

هرصداقت و مِ  سردهم از سرِ   

 تاکه اين آرزوی دوست بو د

 گرنمازی کنم به صبح اميد

من به سوی دوست بود ۀقبل  

قافله  را وربخوانم سرودِ   

  آن از گلوی دوست بود.  سوزِ 

 

م تورنتو٢٠١۴جوالی   
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 تمنای ديگر

 اينجا کجاست کاين همه آوای ديگرست

دگر، هوای دگر، جای ديگراسترنگ ِ  

بالی دشت جنون را چه ميکنی باد و  

 کاينجا بالی ديگر و سودای ديگرست

 هرجا پس از سياهی شب روز می شود

يلدای ديگرست هر روز ما مگر شبِ   

رده ی دلهای پُرماللدرگوش ما و َپ   

ديگر وغوغای ديگرست سازِ  آهنگِ   

 هرکس هوای تازه تمنا کند، مگر

دل شکسته، تمنای ديگرست زين قومِ   

فرياد های تلخ  محشرِ  ای بی خبر ز  

 اينجا بيا ببين که تماشای ديگر ست

 هرگوشه غرق خون و فغانست و آه سرد

فغانزای ديگرست  وردهتير خهرمرغ ِ  

 (پيکار) اگر به خاطر فردا نشسته يی

تورنتو) –م ٢٠١۴(نوامبر      .فردا برای ما وتو، فردای ديگرست  
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 ماه درحجاب

 ای ماه بيا، کرشمه کمتر بنما 

خويش بهتربنما وان صورت خوبِ   

رده مکشت َپ درحجله مرو، بصورت  

ُرخت جهان منور بنما ازبرقِ   

حجاب حيف است که مه بنده شود پيِش   

 رويت بنما و آشکا را بنما 

 گرتيره دالن طعنه زنند از سر کين

دگر چهره رسا تر بنمايک بارِ   

 ور ابرسيه دميده از خاور دور

بنماديگرُرخت زسوی  مهتابِ   

 من آنچه ترا وصف نمودم به غزل

، باور بنما !! آنهمهبيجا نبود   

 

تورنتو -م٢٠١۴اکتوبر   
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  غايله

ما  دردا که ببستند زغم بال و َپرِ   

ربودند عقيق و گهر ماب ما از  

!ای ناکس پُر کينه مزن تيرجفابيش  

ماترِ  دل و چشمِ  تن و آهِ  بين زخمِ   

 افتاده بخاکيم و غريبيم و جگرخون

ما ستم بر جگرِ  زين بيش مران تيغِ   

شد و گلها همه افسرد توفانبادآمد و   

                                    ما لحظه که افتاد به گلشن نظرِ هر

رفت وبرآشفت ودرش برُرخ مابستاو  

تا ز قضا شد گذر ما وی ۀدرکوچ  

 دزدی که بزد قافله در هيأت ساالر 

که ازاو ريشه نگيرد ضررما !يارب  

 گرغايله را چاره نسازی تو به (پيکار)

نيابی اثر ما. تا سال دگر هيچ   

تورنتو –م ٢٠١۴نوامبر  
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  ورطه

غم و آزار مگوييدزين بيش به من از  

مگو ييد  جسم شررباردل و وز داغِ   

داراست ۀديريست که سرها به سرچوب  

 ازکشتن و رفتن به سر دار مگو ييد

آدم خمپاره  و موييد نِ   نِ ناليد  

مگوييدبه تکرار هبشنيدم و زان قص  

ستم پيشه بديديم جوری که ز اغيارِ   

غول ستمکارمگوييد ان از زين بيش   

بی عاربسی گفت بيهوده سخن، ناکِس   

مگو ييد عاربي حرفی دگر از ناکِس   

تار گفتند و شنيدم همه گی  شرح شبِ   

تار مگو ييد ايکاش ازين پس زشبِ   

که شود روز و ازين ورطه براييم يارب  

افگار مگوييد.  بيشتر ازخلق دل تا   

 

تورنتو –م ٢٠١۴دسامبر   
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کوچه و سنگ  حکايت  

 

مراهردم پيام تلخ جفا ميرسد   

مراوز هرکنار و بيشه سزا ميرسد   

غريب و هراسناک ازکوچه های شهرِ   

مراجدا و سنگ جدا ميرسد  طعنه  

سخالطف و دالسايی و درزيرنام ِ  

مراآشفته گی و اشک و عزا ميرسد   

 هرچند روز وشب سخن ازصلح ميرود

مراو جفا ميرسد  گاماصدا زجن  

ايم و ليکن به صد اميدوبيمار بی د  

  باشم به اين اميد که دوا ميرسد مرا. 
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ذشت وليکعمری در آرزوی خوشيها گ  

؟مرا ازجنس غم ببين که چها مير سد   

ا نيز ايدريغ!ازکوه و دشت و برف و هو  

مرا و بال ميرسد  فی الجمله  درد و مرگ  

بينم و گويم بصد زبان :ز نشد که هرگ  

مرا کآهنگ خوش ز "خواجه صفا" ميرسد  

 (پيکار) اگر تو گوش دهی، بشنوی ز دور

مرا . پيغام خوش چو بانگ درا ميرسد   

 

تورنتو –م ٢٠١۵مارچ   
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 بخت گمشده 

ما کاينسان به گردابی فرو رفتی چه شد ای بختِ   

جو رفتیآب ِما، بسان ِچه سهل اما ز پيش ِ  

ما چه خواهد شد ؟ نگفتی درغيابت روزگارِ   

 که بی باک و شتابان همچو اسرار مگو رفتی

ت دلها پريشان استبيا باری ببين  کزفرقت  

 چرا اينسان ز پيش ما  تو ای بيگانه خو رفتی

ُخمخانه ی  ما بودسبوی باده ی شادی پُراز   

 فگندی باده درخاک و شکستی آن سبو رفتی

برسر خورمسنگ غم  کهپريشان حال  مهجورم   

رفتی !ازان روزی که رو برتافتی، ای آرزو  

نا پيدا چه شد کآخر اال ای بی نشان، ای بختِ   

اميد ما بگذاشتی بی رنگ و بو، رفتی ؟ گلُ   
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افسوسز هرسو تيرغم بارد و ما اندر ميان،   

 رها کردی چرا ما را ، به ديدار عدو رفتی 

ن باری د و دل ما شاد کُ است و برگرَ بيا وقت   

دورو رفتی !! يارِ  چوناگرچه بيوفا گشتی و   

 

تورنتو –م ٢٠١۵مارچ   
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 تمنا

 چرا ايدوست پيش من دمی ديگر نمی مانی

کزين بيشتر نمی مانی؟ ای جانمگرآزرده يی   

گذرکردی بسوی کلبه ی تارمپس ازعمری   

 که ازبخت بلند دارم عزيزی را به مهمانی

الفتسرِ سرو جان وجوانی را چومجنون از  

؟ ميدانیچرا اينرا ن آخر،ايت کرده ام فد  

ی رويتنمودم در دل شبها پها چه غوغا   

م بردل، مگرآخر نميدانی؟چه آتش ها زدَ   

 اگر رنگ خزانم را همی بينی، چرا هرگز

حسنت نمی خوانی ؟ گلشنِ  بهارُ مراسوی   

جفا جويم روا کی باشد ای زيبای مغرورِ   

يا مرا ازخويش ميرانی منمی مانی به پيش  

چشمم اگر باشی کنار من بود جايت سرِ   

م حکمرانیهردَ کنی در کشورجان و دلم   

بشنو ،ای نازنينم فرصتی باشد، مروهنوز  

)تورنتو -٢٠١۵اپريل (  پريشانی. تشويش وبمان اينجا، رهايم کن ز   
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 خواب و زنده گی 

 

 وقتی نخستين بار ديده برگشودم، دنيا بود که ديدم

 وقتی گوش فرا دادم، تنها ناله بود که شنيدم

باروت بود که استنشاق کردم وقتی نفس کشيدم، هوای  

 وقتی گام برداشتم، چاله های پُرخون  بود که دهن گشوده بودند

که پايان عمر را بشارت ميداد...تا بخود آمدم، مرگ بود   

 

تورنتو -م٢٠١۴جوالی   
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 اهل منبر

 

برزمين شيونسالها شد ميفشانم تخم   

 چون نصيب ما زدنيا نيست چيزی جزهمين

 اشک را گر ميفشانم دانه دانه  ازدوچشم

 ميشود آخردرين ظلمت سرا، شاد آفرين

 هردلی کاو شاد باشد درجهان از بی غمی

اما مباد هرگزبه بيدردی  قرينشاد باد،   

دو ن  حاصل طنازی غوغا سرای َديرِ   

وخشم وکين بيجا، يا عناد نيست غيرحرِص   

 بی سبب ای آرزو گم کرده گان ازبهرچه

ان آخرجبين؟!ميگذاريد پيش پای نا کس  
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 عنايات

دالسايت زيادم کی رود آن لحظه ی لطف ِ  

سخنهايتشب تا سحر گُل گفتن و شيرين  سرِ   

تو چشمِ  خوشا آن لحظه های شب که بودم مستِ   

 همان چشم ِ هوس خيِز سخن گوِی سيه سايت

لحظه های شب چه شوری ميفگند درمن، سکوتِ   

 که دستی ميزدی دردسِت من، با دست زيبايت 

، عنايات خدايی بودنوازشهای شيرينت   

باشد، به دل دارم تمنايت جهانازينرو  تا   

الفت، عزيزمن ! را کز سرِ به ياد آرم شبی   

 نهادی بر لبم باری لِب گرِم هوس زا يت

 تمنايی که من دارم ز تو يار گريزانم !

 شود يک شب اگر باردگرآغوش من جايت.

 

تورنتو –م ٢٠١٩فبروری   



 فرياد در غربت

 

115 

 

 

 

 عطای جنون

؟نوحه کنم تاچه زمان؟ شکوه کنم با چه زبان  

جان ، گريه نشد انيِس اله نکرد عالج دل ن  

جنون کنم، قصه ی خاک وخون کنمحکايت ِ   

که سخن کنم نهان که بشنود، بهِ  نيست کسی  

 ديده  فنا زگريه شد، گريه سوا ز ديده شد

نيمه جان   وسينه کشان بازمنم که ميروم،   

 اين چه عجب زمانه شد، خون جگرروانه شد

 رنگ خضاب بخودگرفت، حيف زمين وآسمان

ديو نا بکا ر دستجهاِن امِن روزگار، ز  

جها ن آخر شعله دميد کزآتشش،  فنا شود  

ميستاندخون مااين چه بالی بی سراست، که   

يا جوان .   پيربه حِق مرگ و جنون عطا کند،   

 

تورنتو -م٢٠١۴آگست   
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بيداد سمومِ   

 جهان آرزو در آتش بيداد ميسوزد

صياد ميسوزد حلقۀدل دروِن و مرغ ِ   

 چنان توفنده شد خشم و شقاوتها درين دوران

 که موجِ شعله زايش سينه ی نا شاد ميسوزد

 خروش آتش و توفان بسی مستانه می رقصد

رسد خشک و تر، آيينه و اضداد ميسوزدپن  

ستانیگذرتا ميکند سوی بهار و باغ و بُ   

 سمومش سرو بُستان و قِد شمشاد ميسوزد

 ندارد ذره يی رحم و مروت اهرمن زا دان

وزدکه تا برهم زنی چشمت، بنای داد ميس  

 بيفروزد اگر آتش ز روی کيد و کين، آنگه

 ز پيِر ناتوان تا کودِک  نوزاد ميسوزد

 حذر کان ديو يک چشِم عدالت سوِز بی پروا

و بنياد ميسوزد. به هرجا پا گذارد، شاخه   

تورنتو –م ٢٠١۴سامبر د  
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  انتباه

 

 ما درين بيشه، بی کسيم و خراب

 زنده گی دشت و ما دراو چوسراب

زنده گی چو بحِر بزرگيا بود   

 ما، درآن قطره ايم يا چوحباب

 کهکشانيست راز و رمزحيات

شهاب عمرما جلوه يی ز برقِ   

 آنچه گفتيم و يا عمل کرد يم

 ميگذاريم و ميرويم به شتا ب

ما ميکند گريه ها به غفلت ِ  

سحاب ماه و خورشيد و باد وموجِ   

 شور بيداری و جنون ِ بشر

واب.کرده آشوب و ما هنوز بخ  

 

تورنتو –م ٢٠١۴دسامبر  
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 مادر

 مادر چه کنم؟ ازدل غمبار چه گويم

 وز درد تو بی يار و مددگار چه گويم

 از" روز " تو گويند وزحال تو نگويند

رچه  گو يم ؟از بهر تو و رنج ِ شب ِ تا  

سرا پای تو ای وای! ازموج غم و دردِ   

 زين غربت ِ سنگيِن دل آزار چه گويم

ستم سوخت تنت حيفدرحلقۀ زنجير ِ  

ن به ستمکار، چه گويميجزلعنت و نفر  

 آدم ز تو آدم شد و عالم ز تو آموخت

 بامردم بيگانه ز اسرار، چه گو يم

 سنگسار کنند مادِر پاکيزۀ ميهن

 وز قافله  ساال ِر سِر دار، چه گو يم

 ای مادر ِدلخون شده برخيز و نوا ُکن

) چه گويم؟( پيکار کزخشم ددان بر سرِ   

 

تورنتو -١٠١۴جنوری   
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 هردو باهم شد 

؟ بالی جان آدم شد يدانم چرا آدم نم  

فخرعالم شدنماد ِ ،خروش خشم و خون آخر  

 شنيدم بارها کآدم بود اشرف به ذات خويش

او، جهانی را جهنم شد شريفِ  مگرذاتِ   

 سالح سيم و زر در پنجه ی اوالد آدم نيز

خاتم  شد انگشت ونا بکاريها شد و طلسم ِ  

دورانبيکس ِ بينوای نانِ  همان يک لقمه  

جفا درخون شد و آلوده با غم شد زتوفانِ   

 به هرجا بزم و نظمی بود و يا در سينه آوايی

عذاب و سوز و آه و اشک و ماتم شدگرفتارِ   

بيدا دی   ناکسی و رسمِ  رواجِ به بازارِ   

خشونت ها فراهم شد اربابِ  ذوقِ  متاعِ   

سخن ميگفتزمحبت ها مسلمان و نصارا ک  

 به راه کينه ورزيها در آخر، هردو باهم شد.
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 ذوق حضور

 خواهی که خوری باده اگر بی مِن ناکام

ی با دِل آرا متر نکنُ  که لبتيارب   

به قفايت دلبسته ی ما بودی و ما هم   

! خودکامبيگانه شدی زود مگر، دلبرِ   

تو حا صل دل انگيزِ  ود مرا لطفِ تا بُ   

دلم پيش تو گلفا مس اين مرغ ميزد نَف   

 مردم همه مجنون تو خوانندم و ليکن:

لبت نيست نصيبم به جزازنام از شهدِ   

 آهو صفت ار جلوه فزايی و گريزی

 فرما که چه تدبيرکنم ، چون توکنم رام

ای دوست به هردمازکوی تو دورم مگر  

دا م  عشق تو چونتو مرا دانه بود،  يادِ   

محضوِر تو به سر هيچ ندار  جز ذوقِ   

) تو حاال که به عشقت شده بد نام.(پيکارِ   

 

وتورنت –م ٢٠١۵دسامبر   
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 ناستوده روزگار

روزگار من از جورِ توفنده شد جهان ِ  

قرار دگر دارم رو که ن ای روزگار  

 آيين توست اينهمه غداری و جنون

  بی وقار؟ ِغوليا قصد نا ستوده ی يک 

صبح بيگانه ميشوی ز صفای نسيمِ   

بهار  صلح  و ستايشگرِ تش زنی به کآ   

 هرسو فغان و ناله و رنج و مشقت است

 يا خون و آتشست و غريوی ز انفجا ر

چند که مست اند وزرپرستجزفتنه سازِ   

دگر عليل و غم آلوده و نزا ر خلقِ   

دونبنگرتو ای بهانه گر، ای روزگار ِ  

 کآيا شرافت است درين جنگ و انتحار؟!

 باشد اگرپسند تو جهل و هوای جنگ

 نفرين به جهل و مشغله ی قتل و کارزار

 ای نا خدای کشتی بشکسته ی زما ن 

تورنتو) –م ٢٠١٧آگست ) نا قرار .  (زتو ( پيکارِ ها کند اد فري  
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 خسته را گر مدد رسان نشويد

 صورت از آينه پنهان نکنيد

اکسير را نها ن نکنيد ذاتِ   

ع پيش بی مايگان ز بهرطم  

خويشتن کمان نکنيد قامتِ   

خود پرست اگربينيد جاهلِ   

 حرف دانش به او بيان نکنيد

غصه و غمدلهای پُر ز طرفِ   

دگر روان نکنيد کوله بارِ   

 بی خرد آنچه ميکند عبث است

کنيدليک هرگز شما چنان ن  

 خسته را گر مدد رسان نشويد

دگران نکني او، هيچگاه بار ِ  
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د را وفا نمی شايددزد و دٌ   

نکنيددان  اتکا هيچ بر دٌ   

 کار و (پيکار) تان خجسته بود

د.کار بيجای پُر زيان نکني  

 

تورنتو –م ٢٠١٧اکتوبر   
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 وفای فرزند به مادر

 

ميکنم او را  ستايش  

ميهن که زادش مادرِ   

عشق و پيمان و وفاداری در بوستانِ  و پروردش چو گلُ   

ری . وابه صد خ  

ميکنم او را  ستايش  

سرمه خاک پای مادر راکه بر چشمش نمود چون   

 نگفت حرفی ز بيزاری.

ياد وطن را هرکجا از شوق ويا منزلگهِ   

 نمود سجاده يی بهر نماز عشق و آزادی

 نکرد با نام او بازی.
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ميکنم آری !ستايش   

 همان فرزند دلبند وطن را

سر فرازی را د سرودِ عهد و و فا خواَن کز سرِ   

 نخواهد رسم " تازی " را 

." کی بداند شيوه ی  مردم نوازی راکه" تازی   

ميکنم او را  ستايش   

 که با عزم و فداکاری

 کند با مردمش ياری

مدد گاری ...  وايمانش بود رسمِ    

 بلی! ستايش ميکنم اورا.

تورنتو –م ٢٠١٨سپتمبر    
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 گدا در کوچه

 ديوانه شدم تا که شنيدم ز جفايت

قفايتچون قيس تو ام، بازشتابم به   

 ازبوی خوِش لطِف توام زنده درين شهر

ی دور، گدايت کنُ ازکوچه ی لطفت ن  

بيمار ديوانه چه دارد بجز از يک دلِ   

 کان نيز بود فرِش رِه عشق و وفايت

 چندان به گِل روی تو من اُنس گرفتم

 کاندر نگهم  موج زند شور و ادايت

قدمی سوی مِن واله  گذاری  هرگه  

کِف  پايتخود برصد بارنهم ديده ی   

 باری اگر آيی، به کنارم بنشينی

، زنده شوم، ای بفدايت! دلشاد شوم  

 

تورنتو –م ٢٠١٧فبروری   
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حوادث باران ِ  

 

 چه اسراراست درعالم که من هرگز نميدانم

 چرا درخون تپد جان وچرا دلها به فريادست؟

دوران چه باشد؟ چونکه ميبينم گردش کمالِ   

و کسی در پنجه ی بادستکسی را باده دردست   

ناز و نوازش  ها د راحت يکی در بسترِ بوَ   

ک ازغم، پريشانست و ناشادستدگرآنسو ترَ   

بيچاره گی ها سخت ميسوزديکی درآتش   

وان ديگری درزنده گی آسوده و شادست  مگر  

  ستيکی پابند نظم و شيوه ی آداب انساني

ان فی الجمله آزادستيکی ديگرهمی بينی کز  

"شيرين" بود در ناز و نا فرمانی و نعمتيکی   

ست دگر درکوی مشکل بر سر پيمان "فرهاد"  
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آ زادی غزاالِن سراپا نا زنين ِ دشتِ   

؟ گرفتاِر طلسِم داِم صياد ست چرا آخر  

 زتوفان خزانی می رهد خار بيابان ها

زادستمگرپژمرده ميگردد گالبی کاو چمن  

حوادث نا توان،  افسوس فرو افتد ز بارانِ   

 وليکن کاخ بيداد از قضا ديريست آباد ست.

 

تورنتو –م ٢٠١۶جنوری   
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 گلستان حبذا گويد

 بنازم قامت نازک نهاِل گلشن آرايت 

 بود عمری که ای سرو بلند دارم تمنايت

غِم هجرانآواره گيها ديدم و سوزِ  بسی  

 دريغ هرگزمکن ازمن، دمی لطف و دالسايت

 به پيش جلوه ی نازت گلستان حبذا گو يد 

گلشن، گِل روی شررزايتچراغان ميکند  

مو يی ؛جهان هرگز سرِ  ندارد نازنينانِ   

 که تا ديدم، نشان از حسن زيبای دالرايت

 نخواهم وصف چشم و يا سِر موی تراگويم

من سراپايت نزدکه شيرين و شکر ريز است   

پيکار)د ( خراِب پرتِو گرِم نگاهت تا بوَ   

سيه سايت. چشمانِ به غزل گويد به مژگان و   

 

تورنتو –م ٢٠١۶فبروری   
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 محبت 

 باده ی حسن تو بُرد حِس شراب از سِر ما

 ای بقربان سرت،  دور مرو از بِر  ما

 چون برفتی و فنا گشت و نشد زنده دگر

 خنده و حال ِ خوش و مستی و شور و شِر ما

تازه چو گلُ ای که از ديدِن روی تو شدم   

تو، دو چشم تِر ما ميکند خنده به پيِش   

 چهِر نيکوی خوشت شعله بر آيينه  زند

 ياکه موجِ نَفَست تازه کند اخگر  ما 

 ای خدا کاش که آن ابِر سيه دامن ِ خويش 

 نکند هاله دگر َدور و َبِر اختر ِ ما

 چه شود بيتو غِم حاِل دِل  خسته و زار

قافله ی ابتِر ما؟يا که دردشت  و دمن،   
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                            باالهام ازآهنگ " پران نات" با اين مطلع:

 "دل شده مايلت ای يارتو بگو چطورکنم؟"

 

 تو بگو چطورکنم ؟!

 درِد ما شد همه توفان، تو بگو چطورکنم

 خلق ما شد همه ناالن، تو بگو چطورکنم

 روز و شب گريه کنان، کودک و پيروجوان

بدرباشد و حيران، تو بگو چطور کنم در  

 باغِ هستی همه زرد، همه با گريه و درد

 مرد و زن گشته پريشان، تو بگو چطورکنم

همه آواره ازانو  باِد سوزنده وزان  

 ُملک ما شد همه ويران، تو بگو چطورکنم

گرديده زمين  وارآسمان کرده کمين، خ  

باران، تو بگو چطورکنم؟ ۀنبَود قطر  

تورنتو –م ٢٠١۵نوامبر  
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 صاعقه

حوادث ز در رسيد باِر دگر جنونِ   

بسر رسيد خوشی هابرهم زد آشان و   

بر نشسته ز انديشه های جنگ توفانِ   

 برخاست باِر ديگر و توفنده تر رسيد

 رفتند عاقالِن دياِر اميد ِ  ما

 اينک نگر که قافله ی کور و کر رسيد

 دامان علم و دانِش ديرينه چيده  شد

 جايش ردای کهنه ی عصر حجر رسيد

 باد و بالی صاعقه ريز آمد آنچنا  ن

دچ کردن و عزم سفر رسيکآشوب کو  

 درکوچه های شهر بال ديده گان ما

 سيالب خون وآه وفغان سربه سر رسيد

 رو چاره  کن که باز بود فتنه ی دگر

 کز سوی روزگاِر خراب اين خبررسيد.

تورنتو –م ٢٠١۴سپتامبر  
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 کودک خام

 

اندامم چهِر گلُ  اگرپيش آيد آن گلبخت ِ گلُ   

 شود لبريز شاديها ز لبخند ش در و بامم

 نميدانم اگرنايد چراغِ روشنم امشب

 چه خواهم کرد با اين دل درين شام سيه فامم

 خدا گر چاره يی سازد که ِمهر اندردلش افتد

کامم  برايد لحظه يی اعجاز لبش آخرز  

همچو استادست یدالرايم بکار عشق ومست  

 چنانکه پيش چشم او، مثال کودک خامم

او در کلبه ی تارم نمی گنجدگرم ِ حضورِ   

 مگر باشد مئی عشقش مدام  اندر کف جامم

دستا نماگرچه دست او هرگز نشد آذين ِ  

 مگربنوشته اند بردفتر عشق و وفا نامم
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 منم چون صعوه ی وامانده درباغ حضوراو

د داممگی، مويش بوَ که بويش آرزوی زنده   

(پيکار) عاشقی  را آنقدر اند گرچه رمزِ ند  

که در شهر وفا، من شهره ی عامم. دمگر گوي  

 

تورنتو –م ٢٠١۴اکتوبر   
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 آهنگ سخن

 فدای چشم سبز ومصحف روی دالرايت

 بنازم رنگ گلفاِم رخِ گرِم شرر زايت

نظر برقامت سرو تو اندازد گرکی باشد   

عاشق حسن و سراپايتنگردد تا قيامت   

 نه تنها بی مثالی در مياِن بزِم زيبايان

آهنِگ سخنهايتزکه لذت ها بَرد عاشق   

گردد تمکينت که دل حالوتها بود درطرزِ   

هايته ی نگبه يک ديدن شهيد ناز و شيدا  

 هزاران قامت زيبنده را در شهر می بينم

نازنين جايت  لحظه يی ای دنباشد کس که گير  

تو وصالِ  به اميد سوزم همينه من تنها   

ديگر به دل دارد تمنايت. هزاران عاشقِ   

 

تورنتو –م ٢٠١۴سپتمر  
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 قاصد مرگ 

 آنکه ازجورش خاليق آه و افغا ن ميکند

 وزبرايش آرزوی مرگ آسان می کند

 کين وکشتارست کارش چون ضحاک کين توز

ميکندتوبه کی زان کرده ها در پيش يزدان   

 برزبان آرد شعاِر حکمت و دين  و شراع

دو نان ميکند درخفا ليکن همان کر دارِ   

 تا نشيند بر سريِر سروری های خيا  ل

،  عهد و پيمان ميکندنياد با سيه کارانِ   

ننگ آورش ۀاگر کس کرد برمال سازد  

 پای او در کنُده و جايش به زندان ميکند

مدامصورِت زشتش کاوای ديده ورهوشدار  

ديده پنهان ميکند حريمبا مهارت از   

بيگانه خو می کُشد مردم به تيغ غير، آن  

بی مايه گی تمکين "خاقان" ميکندوانگه از  

 بيش ازين از موج غمهای وطنداران  مگو

 پيش (پيکار) غمين کاو ديده گريان  ميکند.
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 آيينه ی شکسته 

 او کيست کآرزو همه تعبير ميکند

تزوير ميکندخلق حيله و درکارِ   

 با خنده گربکام تو ريزد شراب عيش

 آخر ترا ز کينه، گلو گير ميکند

غم جان آدمستهرسو سخن زخون و  

 آنرا حواله بر سِر تقدير  ميکند

 قانون آسمانی و آيين خيرو شر

تفسير ميکند آن بی حيا به سود خود  

هوای نفسحرص و ۀظالم کسيست کزر  

 روِز منيِر ما همه چون قير ميکند

 او کيست کاو نشسته به صدر سخنوری

؟!افسانه می فزايد  و تقرير ميکند  

 از من بگو به صدر نشين ِ خرد ستيز

 کآيينه ی شکسته چه تعبير ميکند؟

 

تورنتو –م  ٢٠١۴اپريل   
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 چه سازم؟!

 

 چون چرخ ندارد غم ِ آسيمه سران را

 پَر پَر شود ارغنچه، چه پرواست خزان را

با مردم ِ دا نا عربده ايام کند   

 دردا که در آغوش کَشد خيره سران  را

 گويند که ای ساده ی انديشه گر، آخر

 بگذار زسر اينهمه سودای جهان  را

 اما چه کنم حيف که بيجا نتوان  کرد

 با حرف وسخن از سِر ما کوه گران را

 افزوده خمار مِن مخمور،  چه سازم؟!

دل و جان  را باچشم خماريکه ستاند  

کار) بگو کيست مسيحای زمانت(پي  

؟!زنده کنم از نفَسش روح و روان راتا   
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  ُجغد درويرانه

 حالتی ديدم بسی دهشت فزا

و نا روا شرمناک نا پسند و  

 حالتی بس دلخراش وناصواب 

 وز فضيلت های آدم ما سوا

 "آدمانی" چند درويرانه يی

 همچو جغداِن سيه فاِم دو پا

زما نياهمان جغداِن بيماِر   

 با دِل پُرکين و کرداِر  خطا

 هريکی با تيغ و تلوار وتفنگ

ود آدم را چو مرگ اندر قفابُ   

یآن بهايم گونه، روبند داشت  

 زين سبب آواز شان بُد نا رسا

 ساعتی بگذشت تا زانسو ترک

 َمرد پشم آلوده آمد چون بال

 با تِن پوشيده  و دستار و ريش
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 تا کند ظلم  و روا دارد جفا

پيش آور اسير ِ ناخلف گفت  

 تاکنم دستور ِ يزدان را به جا

 مردکی پوشيده صورت زان ميان

د اسير ِ خسته رارفت تا آرَ   

کلبه ی ويرانه يی از درونِ   

 کش کشان آورد او را در مال

 َمرد پشم آلوده ی جهل آفرين 

 بی تأمل گفت او را نا سز ا 

 بعد ازان با چوب و قنداِق تفنگ 

پهلوی آن بينوا زد به پشت  و   

 ديگری با "کيبل" وچوب و چماق

 شد درآن وحشيگريها همنو ا 

 عاقبت آوازه ی درِد اسير

 شد بلند و کرد هردم  التجا.
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: گفت مظلوِم سراپاغرق خون  

 بس کنيد بيداد از بهر خد ا

 چيست تقصير مِن بيکس، بگو

نا روا بمن اين چند ميداريد  

 آن نماِد وحشت ِ ضد بشر

پوِش بی خدای بی حيا چکمه  

 زد به فرقش با لگد کای بی نماز

 پيرو الحاد و کفر و نا روا

 ای که با ما دشمنی ها ميکنی

 ميروی اندر پئی  علم و ضيا

 می پرستی دانش ِ اهل بشر

 تا شود جهل و جنون اينجا فنا

علم و کمال ۀای که می پويی ر  

 نيست جايت جز جهنم، هيچ جا.
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زنجير و دام آن اسيِر بسته در  

 گفت دانستم کنون تقصير  را

 اينکه گفتی کافرم، من کافرم

و ای دغلباز، ای مال ای شرير  

منير جز سيه کاری درين عصرِ   

 نيست کار ديگری آخر  ترا 

 نسل تو، نسل سيه کاران بود

جا تا سماای نماِد ننگ ،  زين  

 گر بخواهی تيره سازی اين جهان

ها نيست ممکن، بگذر از افسا نه  

 ور بخواهی خون من ريزی کنون

د باکم، تو ای اهل ر ياکی بوَ   

 ليک آنچه نيست ممکن ای پليد

روشن بگردانی  مرا. ۀکز ر  

 

تورنتو -٢٠١۴می   
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 ويرانه ی دوران 

 چه سنگين ظلمتی اينجا بود حاکم

 چه غمگين ملتی اينجا بود در بند

 چه وحشت خانه يی کردند اين سامان

 که تا بينی؛                

خون آلوده ی انسان بجز فريادِ   

 نمی آيد بگوِش جان

 درين ويرانه ی دوران. 

+++ 

 ندانم اين چه دوران است ؟

 که تا بينی، شب است و شب پرستان است

 وخون و چنگ و دندان است 

ليکن؛ و هرجا پا نهی  

سخن از " شأن انسان" است.   
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+++ 

اين دوران ؟ و اين انسانچه گويم من از   

او کيهان رکه يکسو پا نهد برخانه ی خورشيد و مينازد ب  

 ز يکسو می دَرد اما به خنجر سينه ی انسان

 بلی، انسان

 همين انسان

 همين انسان....
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 به سوی منزل 

 سرم مست و دلم گرم است 

 چو آهنگ جرس درسينه ی تفتيده ی صحرا

دکه آوای زمانم پيش ميران  

 به سوی منزل پنهان.

 اگرچه خود نميدانم 

 که درپهنای دشت بی سرانجام ازشتابيدن

 کجا خواهم رسيد آخر؟ کجا ايستاده خواهم شد؟

 ويا اندر ميان گَرِد توفان ِ کدام منزل

؛ اماشدنمن و باِر گران، درهم فرو خواهم   

 خوشم چون می شتابم بی درنگ اندر دل صحرای بيتابی

رسيدنهابه اميد   

 سوای اندکی دلواپسی يا لحظه يی ترديد

هستی درميان موج رفتن ها شود معنا... که   

 

تورنتو –م ٢٠١۵می   
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 قصه ی رنج 

 من به اين پيکر درد ديده چه گويم؟ چه کنم؟

ه گويم؟ چه کنم؟م فارغ ازين بند، چکه شوَ   

داغ درچنين مجمر تفتيده واين آتِش   

 شده ام دانه ی اسپند، چه گويم؟ چه کنم ؟ 

 زنده گی نيست بجز رمز و نياز و همه رنج

، چه گويم؟ چه کنم؟هدفمند مِن حيران ِ  

 منکه عمريست بخود پيچم و پرسم زخودم

، چه گويم؟ چه کنم ؟ژندبا نَفس درتِن آ  

جنونبی بری ها همه توفنده شد از غيظ ِ  

چه کنم؟با همين حجت و آوند ، چه گويم؟   

بلند دانه و دام حيات و ُحِب پروازِ   

 با صدای قطع و پيوند، چه گويم؟ چه کنم؟

بيداد  کند آمده ديو تزوير و ريا   

 با چنين ديو توانمند، چه گويم؟ چه کنم ؟

 با همه تلخی ايام و همه قصه ی غم

تورنتو) – ٢٠١۴مارچ (  بتو(پيکار) رجامند، چه گويم؟ چه کنم؟  
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نعنايت درما  

دباغ و بهاران کجا بوَ  مارا هوای  

افشان کجا بود فيض بهاِر سبِز گلُ   

 گفتند نو بهار و می و ياِر زنده دل

؟ آری غنيمت است، مگرآن کجا بود  

به دل غمی بودنرفتن به سوی باغ و ن  

؟!آسان کجا بودای عزيزمن! زيباست،   

هوای خوش آسوده گی نيافتاو کيست کز  

ا بودقلِب پريشان کج اما خوشیِ   

وپوده کردرا سوخت مدردی که استخوان   

درمان کجا  بود آن درد را عنايتِ   

 ماييم و آتشی که بسوخت آشيا ن ما 

 يکدم کسی نگفت که ياران کجا بود

ژاله شد چمن فسرد و لگد مالِ  رنگِ   

 آيا که خيِل مرغِ پريشان کجا بود ؟

 

تورنتو –م ٢٠١۴می   
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 دوای درد 

منتهای ماای وای ما و غصه ی نا   

 انديشه های ما و شب ناله زای  ما

اهل دلگفتن چه حاجتست زدل پيش ِ  

حالت دل، اشکهای ما گويد حديثِ   

خاليق جنون او مشکل نموده کارِ   

 آخرکجاست عاقِل مشکل گشای ما

 خلق جهان دوای دل ازما گرفت وليک

بی دوا ی ما ماييم و درد و رنج دلِ   

کس نمی رسد دلِ  ما بگوِش آهنگ ِ  

 يا چنگ بر دلی نزند چنگ و نای ما

 گردستها بهم شود و سينه ها صفا

د در سرای ماننهبقدم  دزدان کجا  

 درکار زار زنده گی (پيکار) غم مخور

 کآخر گِره ز کار گشايد خدای  ما . 
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 غِم دل 

بيچاره  چه عا جل منِ  رفتی ز کنارِ   

 کردی مگرآن قول و قرارت همه باطل؟

ام تا به قيا مت گفتی که وفادار تو  

 فی الجمله ازان وعده ی خام توچه حاصل

رجامندروزيکه شدم بهر وفای تو   

 دل بود دريغا ز جفا های تو غا فل 

 درپيش کی گويم غم ِ دل تا که بدا ند  ؟

 چون نيست درين عرصه يکی قاضی عادل

 من از سِر صدق آمده ام تا که بگو يم 

 کاريکه کنم من، نکند  مردم عا قل 

جهانند همه وارفته و محزو ن  عشاقِ   

 ايکاش شوند يکسره چون عاقل ِ کامل

 (پيکار) فرو رفته به تا الب  تفکر

. ساهلزين بيش مشو ساده و بگذار ت  

 

تورنتو –م ٢٠١٨نوامبر   
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 گرفتارم

 گرفتارچنان دردم که درمانش نميدانم

 به تن پيچيده چون پيچک که گويی ميبَرد جانم

محکم ميان تار و پو د ِ منتنيده رشته ی   

 که هرسو ميروم، با من بود همچون نگهبانم

هستی شتابانم ، مگر ايدو ستميان قلزم ِ  

 ببين جز زورِق انديشه ی فردا، چه ميرانم؟

در َبرم باشد، سحرگه هم عنان من به شبها   

 زدستش پا به زنجيرم که جز آهی نيفشا نم

ری چنان با من بود هم خانه کز بهر وفادا  

شد نگهبانم، گهی او را چو در بانمگهی با  

 ندارم نغمه ی شادی ميان حلقه ی  دامش

نميخوانم دگرچيزیکه جز غمناله ی هستی،   

 بيا (پيکار) اگرخواهی، وفاداری ز من آموز

 که هرجا پا گذارد، من بجايش چشم وسرمانم.

 

تورنتو –م  ٢٠١٧سپتامبر   
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هرت به دلم هستمِ   

 

اگر از عهد و وفايتصد بار بگردی   

لطف وصفايتيا خسته شوی کم بکنی   

نچو مجنوکه دل داده اين عاشق بيچاره   

 هرجا که روی باز بيايم  به  قفا يت 

 دستم نرسد گرچه بدامان تو زين بيش

 مِهرت به دلم هست و زبانم به ثنا يت

بخود پيچم و آهی کشم از  دل  ز دردا  

شور و صدا يت شنومازبخت بلند گر  

ک لحظه نگاهی بمن افگندی و رفتیي  

 يعنی که دگرگونه شده حال و هوايت 

 هرچند که بيگانه شدی از مِن محزون

به فدايت. (پيکار) دعا گوی تو باشد  
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هربی خبر از مِ   

 

 از ياد نرفتی و مرا ياد نکردی

شاد نکردی  ۀ منمرغِ دِل غمديد  

 کی رفته زيادم ُرخ زيبای تو ايدوست

 با آنکه نگاهی به من امداد نکرد ی 

 در پای تو پيچيدم و دل دست تو دادم

 اما دِل ويراِن من  آباد  نکرد ی 

 درحق هوا خواه خود ای بيخبرازمِهر

داد نکردی   مگربيداد نمودی و   

 چون باِد زخود رفته ز هرجا که گذشتی

 آنجا نبَود دل که تو بر باد نکردی 

ی تو فتادمزان لحظه که در دام  هوا  

 جز رسم تغافل ز خود ايجاد نکردی.
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 ديدار

 

 چه زيبا بود  ديدارت

عِد روزها نا ديدن ِ رويت زَب   

 و پيچيدن چو پيچک دربُن سودای گيسويت 

وحرمان اقامت بر سِر کويت   

 ميسرشد ميان لحظه های التهاب آلوده ی يک شب                    

 و مرغِ نا شکيب آرزو های هوس انگيز                             

 چه تند آمد به پرواز و تپيد از ذوق                                   

 و تو گرم سخن بودی 

 و من گرم تماشايت 

 چه زيبا بود...

 

تورنتو -م٢٠١٧آگست   
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 استشاره

تک ستاره ام ،شب ۀدرآسمان تير  

ابرسيه،  ماهپاره  امدر البه الی   

 بستم سرای سينه به روی غبار کين

کناره ام شورکين و جنگ و جنايتوز  

 تنها نمی تپد رِگ جانم  ز بی غشی 

ام  "استخاره"و " جن "بيگانه از طلسم ِ   

 افتاده همچو خاکم و استاده همچو شمع

 يعنی که گه پياده و گاهی سواره ام

ذوقصبح و هوای بهارِ  روشن ز نورِ   

 گلشن شود ز لطف خدا، ُملک خاره ام

ماتم  آفرين  ۀدر روزگاِر غمزد  

 در انتظار مژده  ويک استشاره ام
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 با يک جهان اميد ونگاهی بسوی نور  

 بينم  بر آسمان  وسرا پا نظاره  ام

روز گار اما ز قلدران  زر اندوزِ   

صد چاک و پاره ام . ۀبيزارم و چو سين  

 

تورنتو –م ٢٠١۴می   
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 گذشت عمر

 حيف و صد حيف که از ِمهر نبينم اثری

نظری يا گذریخوش نيست برجانب ما   

رنگست  و نگاهش به هوا  ی مشتری تا پ  

بی هنر و بی بصر ی  اوبَود منفعل و  

ناب کجا باشد و خر ُمهره  کجا گوهرِ   

نظری بکن آخرجان من! خوب ببين و   

گشاچون ز جنگل گذری، هوش بکن، ديده   

 تا نباشد خطری  يا که نبينی ضرری 

زغرورگو به سجاده نشينی که بنازد    

ره به سما، جز به کنار سقری  دکی برَ   

 چند روزی بکن ايدوست محبت که دمی

 باشدت عمر و کنی زود از اينجا سفری.

 

تورنتو       –م ٢٠١۶آگست   
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   بی وفا 

 

 هرگزگمان نبود که چنين بيوفا شوی

پُرجفا شوی و خود نگروبشکسته عهد   

هر و وفا بُد شعار  توروز اول که مِ   

نا آشنا شو ی کزان بُريده  وعيبست   

  توهرگز مگو که دور روم از کنار

ز خانه ی جانم جدا شوی ا از قضاي  

 با خنجر ستم بکنی پاره  گر تنم

که با بهانه انيس ريا شو ی  زان بهِ   

دل   بيمار بی دوای توام ای طبيب  

 بهتر بَود که درِد دلم را  دوا شو ی

 (پيکار) غم کشيده ز دل ميکند دعا

همنوا شوی .  يارب که با نوای دلم  

 

تورنتو –م ٢٠١۶دسامبر   



 فرياد در غربت

 

158 

 

 

 

 درهوای تو

تو لقایدرآرزوی صورت گلگون   

 بنشسته ام به رهگذرت، چون گدای تو

 از پيش چشم من گذرد کاروان حسن

حالوت فزا ی  تو   اما کجاست حسنِ   

 يا هردمی که جانب گلشن شتا فتم

 بُد موج گل وليک، نديدم  هوای  تو 

هسرو و چنار باغ چوديدم به يک نگ  

 هرگز نداشت قامت سرو رسا ی تو

 رفتی اگرز پيش من ِ خسته ای صنم

صدا ی تو دمی همازگوش من نرفته   

 خواهد اگرخدای من، ای نازنين من !

يک شب بجای تو بوسم حنای پا ی تو  

فنا عمرم شود به آخر و ( پيکار)  تو  

 هرگز مباد در نظرم ، ما سوا ی تو.

تورنتو –م ٢٠١٧جوالی   
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 خلُق نيکو

  

 من تازه شدم تا که بديدم گُل رويت 

بر رُخ زيبای تو مويت وانگه که فتد  

 ازصورت گلگونه و لبهای شکر ريز

 حقست که شرمنده شود الله به کويت

محو تماشای تو ای دوست ! آنقدرشدم  

ديده به سويت هرلحظه رود مردمِک   

 آنشب که نشستی به کنارم ز سِر لطف

بو يت ز  افسرده شد تازه دماغِ مِن   

 گفتم سخن از روی خوشت يا غزلی چند

 اما طلبد شرح دگر، خوی نکو يت.

 

تورنتو –م ٢٠١٧فبروری   
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 افسوس

 

 محبت ها چه زيبايند

يندکدورتها چه بيجا   

 مگرزين دو؛ 

 چه گويم من کنون ايدوست

 که ميبينم به صد افسوس

 کدورتها چه جوشان اند ميان سينه ها چون موج

 محبت ها که زيبايند؛

 همانند صدف در بوته پنهان اند.

 

تورنتو –م ٢٠١۶جنوری   
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 رنج دوری

نرفتی و نگفتی که چه آمد به سِر م  

ننيابی اثِر  م تا باز بيايی  و   

روی تو انُسيست مرا ای صنم آخربا   

نشايد که بميرم چو نيايی به بر ِ م  

رويت آزرده مکن مرغ دل از دوریِ   

نکز هجرتو گُل ميزند آخر جگر ِ م  

 گرنيست مجالی که بيايی به کنارم 

ناز ناله ی شب کاش بگيری خبر م  

 هرچند که رسوای نظر بازی خويشم

نکوی تو نيفتد نظِر  م  ۀجز در ر  

آری!که بدام تو بود مرغ دِل  اکنون  

ندام تو نه دامست، بود بوم و بِر م  

 در باغ خيالش پَر و بالی بفشانم

.نباری اگر آيد به  نظر لب شکِر م  

تورنتو –م  ٢٠١٧می   
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 بی تفاوت

رد و تو در اوج بيغمیما را غمت فسُ   

غمم طعنه ميز نی ازبيغمی به موج ِ  

عزيز!بيدردی ات فزون شده چندانکه ای   

جان و تنم طعنه ميزنی زخم ِش ِ برنق  

  خويش زارِ  حالِ تا ازخزان گلشن و از

چمنم طعنه ميز نی  گويم ،  به  حالتِ   

 اشکم ز بهر درِد تو آيد به ديده، ليک

ميز نی  بر ديده گان پُر ز نمم طعنه  

 لب می گزم ز سوز جگر درهوای تو

 ای بی حيا به زخم لبم طعنه ميز نی 

رسيد درروِز منير رفت و شِب تيره   

شبم طعنه ميز نی  اينک به تيره گی ِ  

 گر ناله  ميکنم به صدای بلند و باز؛ 

 برناله های زير و بمم طعنه ميزنی .

تورنتو –م ٢٠١٧جوالی   
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فلک  رشکِ   

 من نخواهم که دلت زار و پريشان باشد

 يا که در بنِد غِم مردم ِ نا دان  باشد

چرا ناله کند هرشب و روز؟ جان تومرغ ِ  

غصه رود، خسته و ناالن  باشد یِ يا پ  

تو که چون ماه تجلی دار د روی خوبِ   

 تا جهان است الهی که درخشان  باشد

 می نخواهم که دو چشم تو شود خسته دگر

 يا که اشک تو به دامان تو غلتا ن  باشد

 خواهم ايدوست که لبخنِد شيريِن تو مدام

مو جب درمان  باشدِل بيماِر مرا  د  

اِد شب و گريه ی توفنده ی ماورنه فري  

 هردمی بر سِر ما ريزد و باران  باشد

 دل به دريا بزنيم ، خنده کنيم، مست شويم

 تا فلک رشک بََرد، ديده به گريان باشد . 

تورنتو –م  ٢٠١٧فبروری   
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 آيد بگوش آيا صدا ؟!

ی مردمانآ  

ی مردمانآ  

 فرياد ازين نا مردمان

قاتالن، غارتگران وز  

والن اين زمان ...جکآمد به   

*** 

 آی مردمان

 آی مردمان

 آيد بگوش آيا صدا ؟!

؟!ياربرج و باروی زان   

بازيگران ؟! زان " منبر"   

 وزطبل و نای " رهبران" ؟

*** 

 آی مردمان 

 آی مردمان

نا مردمان ای وای کاين  
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اورنگ نشينان زمان   

 اين ظالمان، اين کاذبان

سخن از"عدل" و " داد"گويند   

دانند ز داد.چه مياما   

*** 

 آنگه که رفتند از ريا

 بر برجِ عاجِ " عقل" و " دين"

 گفتند ز "اسرارزمين"

 وزدوزخ و بهشت برين

 وز روشنی های جهان.

سخن ها بافتند يعنی  

 وز الف و حرف و وعده ها

 صد جامه بر ما تافتند

 اين از حيا بيگانه گان

کسان ،  کاين ناليکن نشد   

نا مردمان   

 آدم شوند چون آدمان

 يا رخت بر بندند و بر گيرند ره دارالفنا.
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به افغانستانازپاکستان به مناسبت برگشت " گلبدين "   

 جالد 

 آمدی جالِد ما، باز آمدی

 با نوای نغمه و ساز آمدی

 ُکشتی و بر باد دادی عالمی 

 بی حيايی کردی و باز آمدی

اين وطنبر سِر ويرانه های   

آمدی "باز"همچو زاغ و کرگس و   

 با عدوی مردِم غمناک ِ ما

 همره و همراز و همباز آمدی

 درحضوريک دوسه بی عاروننگ

 چون عروس شب بصد نازآمدی

بازيهای روز باز، درميدانِ   

 آمدی، ای شعبده باز آمدی
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کسیرا کجا داند  مز و رازتر  

 کاين چنين، با عالِم راز آمدی

بينوا خواهيم و بسخيرخلِق   

عدو باز آمدی. سویحال کز   

 

تورنتو –م  ٢٠١٧اپريل   
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  بخت گريزنده

 عنقای بخت آمد و زود تر پريد و رفت

تيره بختی ما را بديد و رفت آثار  

 گفتم که ای عزيز دلم دير تر بما ن 

 چيزی نگفت و حرف مرا ناشنيد ورفت

 آمد دمی چو سر زده بر کوچه باغِ ما

رميد و رفتآنجا تا ديده بر گشودم از   

 گفتم بين به رنِگ رخِ زعفرانی ام

 از ناز لب گزيد و به سويم نديد و رفت

 آنگه که چشم ما به رهش چار گشته بود

 چون برق و باد آمد و دامن کشيد و رفت

 ازبسکه گفت و ناله برآورد و گريه کرد

رد وخميد ورفت.فسُ  زغصه، تان(پيکار)   

 

تورنتو                                                             –م ٢٠١۴نوامبر   

 



 فرياد در غربت

 

169 

 

 

 

 دل مشکن

غمديده که امروزبيدارشويد مردم ِ  

 ازسينه کشيم آتِش غمنامه ی پُرسوز

 فرياد کنيم تاکه شود گوش فلک کر

ما تيِر جگردوز ۀوز گريه شود ديد  

 باهم بشويم  همدل و همرزم و هم آواز

آمو ز فتد بر دِل دزداِن بد تا لرزه  

تخاموش شد ار آتش آزادی ُملک  

 باِر دگر آن آتش ديرينه بيفروز

 همسايه ی بد خواه وطن ميکُشد ای وای!

 مردو زن آزاده ی مأ وای تو هر روز

وطنت باز نبرد است ازبهر نجاتِ   

 برخيز دگربار و دگر توشه بيندوز

شام جهالت مشکن تو دل ازتيره گیِ   

که اين شام سيه روزشود، روز.(پيکار)   
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 ذوق خدمت ديگراست 

 قتل و غارت ديگر و علم سياست ديگراست

 زور بازو ديگر و فهم و فراست ديگراست

 گرکنی فتح نمايان و شوی فرمان روا

و کياست ديگراست فتح و فرمان ديگر و فرٌ   

آدمی را خشم وکين زشت است  ذاتِ  طينتِ   

خارا ديگر و رمز نفاست ديگراست سنگِ   

 کرده ی خوب و خراب آسان نياميزد بهم

ديگراست بوی نجاست وگريدان بوی مشک  

 خسته گان را خار پا گشتن کجا مردانگيست 

ديگراست راستح رمزخارو خنجرديگر و   

 ای رياست جوی سنگين دل زخدمت َدم مزن

 ذوق خدمت ديگر و ُحب رياست ديگراست 

جفا (پيکار) شما دام ِمينهد درپای   

 باز ميگويد جفا ديگر، حراست ديگراست.
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 غريو

پيشم جدا گشتیاز  ندانستم چرا ايدوست  

 نديدم ابتدايت را که رفتی منتها گشتی

که باعشقت بياميزم  يم بدُ به دل صد آرزو  

بی سرانجامم سوا گشتی مگررفتی، زعشقِ   

را توتيا کردی ما الفت، چشمِ  نورِ  دمی از  

انداختی درمن، ولی خود بی صدا گشتی غريو  

 مکن ای نازنين با عهد و پيمانت چنين بازی

مبتال گشتی ردیمبادا بشنوم کا خر به د  

 سخن هايی که ميگفتی، فراموشم کجا گردد

 همان صبح بهارانی که با من آشنا گشتی

 به دل گفتم چه زيبا شد که دلداری پديد آمد

دريغا همچو آهوی گريزان از وفا 
                                  گشتی.   

تورنتو                                –م ٢٠١٧جون   
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 بوسه 

کنارم بوسيدمت آن لحظه که رفتی ز  

 بوی خوش عطرتو ببُرد صبر وقرارم

 زان بوسه چه گويم که عجب کيفيتی داشت

خمارم غرقزان پس همه سرشارم و يا   

 ای کان نزاکت به دلم شعله فگند ی

نار م  ۀزانرو همه درکاِم غم و شعل  

ناز ت ۀو جلوخاموشی لبهای تو   

 بی بال و َپرم  کرده و افسون وشکارم

حوصله و صبر وقراريکه بدل بودوان   

ندار مزايل شد وزان مشت زخروار   

آهم همه درد م آنروز که دورم ز تو،    

چون باغ و بهارم و ربا تو نشينم، همه  

 يارب که گُل روی خوشت شاد بماند

 تا لب به لبت مانم و زان کام بر آرم .

 

تورنتو -م ٢٠١٧جنوری   
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 عشق و عاشقی 

 گفتی که مشو عاشق ديدار که زود است

دوداست وچ ديدهآتش دل باشد و در عشق  

ياد  کنیآسيمه شوی تا که ز معشو قه   

غمست آنکه سرود است درگوش تو آهنگِ   

اغيار بخواهی عاشق که شوی، کوری ِ  

 هرجا که بود عاشق دلداده، حسود است

نگهعاشق که شوی، نيک بدانی که درا  

تو سخن نيست، سکوت است و سجود استکارِ   

 عاشق که شدی، نيست مجالی که بپرسی

 معشوق تو هندوست و يا گبر و يهود است 

کنگفتی که مشو عاشق ديدار و حذر   

آتش و دود وغم ِ بيهوده چه سوداست؟ کز  
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تجانش دهد عاشق اگر از روی سخاو  

است معشوقه چه داند؟  که بيگانه ز جود   

تو ( پيکار)! گفتی که بسوزد دل من بهرِ   

 گفتم که پيامم بتو ايدوست،  درود است .

 

تورنتو –م ٢٠١٧مارچ   
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رنگ زعامت او  

 

همه جنگست و خدنگستاينجا چه کنم؟ چون   

 دل ها نه پُر از مِهر و وفا، بلکه  چو سنگست

 با هرکه سخن ساز کنی از سِر  الفت 

 افسوس نمايی چو  ببينی که دو رنگست

 گرگی که نشستست  بر اورنِگ زعامت

 خونخواره بود ليک، بظاهرچو ملنگست

 آهسته شنا ميکند و  نرم خرا مد

 دندان وی اما ز پلنگست و نهنگست 

خويش از بهر سخن گر بگشايد دهنِ   

 دانی که  ورا جای سخن، جمله جفنگست
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 گفتار وی آزرده کند گو ش خاليق

بدش  درهمه جا مايه ی ننگست کردار   

 درپيش گدا گر بنهی سکه ی زٌرين 

 بينی که حريفست و سخيفست و زرنگست

 درِد دِل ( پيکار) شما کم نبَود، ليک

قافيه تنگست.درشعر وی اما چه کنم   

 

تورنتو –م ٢٠١۴مارچ   
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 سودا

 به دريا دل زدم تا آشنا گردم به غوغايی

گوشم  َدَمد از ساحِل گمگشته آوايیکه بر  

 گهی رفتم بکوی بيخودی ها ازسِر تحقيق

 که برگيرم مگر آنجا سراغ ِ ياِر دانا يی

 ويا گفتم چه خواهد شد که بايک نغمه شادی

مگر ما را تساليیدهد مرغِ سحر گاهان   

 درين شبهای ظلمت خيز و بيم بی سرانجامی

مايد دالسايیبن نيابی ياِر صاحبدل که  

 برفتم برحريم انجمن تا عاشقی  بينم

جنون زاداِن مسِت بی سروپايینديدم جز  

 درين شهر و ديار آيا بود يک يار روشندل

ال رايی ؟که باشد عاشِق پاک و نواجوی د  

ن به آب ِ ذوق وزيبايیگِل ما را سرشتند چو  

 دِل ما را نباشد جز همين، ديگر تمنايی . 

 

تورنتو –م ٢٠١۶اپريل   
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 زمانه ی ما 

 تا دست بدست هم نداديم

نه گردد خانه ی ما هآباد  

 تا مِهر فروزنده نتا بد

سايه ی ما برديده نيايد   

 درغربت وخوف وبينوايی

 گم گشته طريِق  النه ی ما

بيفزو دبرناله ی زار ما   

زمانه ی ما جور وستم ِ  

فغان و ناله خيزد هرلحظه  

 ای وای ازين زمانه ی ما
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 درشيب و فراِز راه دشوار

 باِر همه گی به شانه ی ما

 گويند مگو ز شام غر بت

 باشد همه، آب و دانه ی ما

وا دريغا ! دهرگسترده به   

 غمنامه ی ما، فسانه ی ما

 رفتست ز کف زجور دشمن

آشيانه ی  ما  ودهست و ب  

 کس نيست که گوِش دل گشايد

 بر شور و فغان و ناله ی ما

و آرزومند !(پيکار) حزين ِ   

 روشن شود آخر خانه ی ما .

 

تورنتو -م  ٢٠١۶مارچ  
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 صدای دل 

 چه کنم چونکه کسی ناله ی زارم نشنيد

هم اين سوز و گدازم نشنيد يار ديرينه   

اسفا !ا دشمن از ناله ی من شاد شود و  

من، اصل و تبارم نشنيد ۀچونکه غمنام  

يدآنقدر دور برفت، شيوه ی بيگانه گزُ   

 که  بگفتم به رهش جان بسپارم، نشيند

مسخن ها دار خويش  دلِ درد از  منکه   

 ليک يک لحظه صدای دِل زارم  نشنيد

دهر وارونۀ  قصه ها داشتم از گردش ِ  

ز هزارم نشنيد همروی برتافت و يکی   

زعشقت به حصارم، بنگرگفتم ايدوست   

 رفت و از نای غم انگيز ِ حصارم نشنيد

 گله تا چند کنم از دگران، چون سخنم

ی  بنشسته کنارم  نشنيد. يار ِ ديرينه  

 

تورنتو –م ٢٠١۶جنوری   
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 نوش ما يا نيش ما

 

 نازنينا گر بيايی پيش ما

 شاد ميسازی درون ريش ما

 يا شوی همسايه ازلطف خدا

بيايی پيش ما چون خويش مايا   

فرحت استدرهوايت زنده گانی   

 با تو زيبد نوِش ما يا نيش ِ ما

 می شناسم دلبر ناز آفر ين 

 ناشناسی نيست اندرکيش ِ ما

 حرف نو با فکر نو آرد اگر

 ميشود او يار ِ نو انديش ما .

 

تورنتو -م ٢٠١۶جنوری   
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 دلواپسی 

 ای مرغِ دل آخرتو بگو درچه خيالی؟

در جنگ و جدالیتو ، باکی آسيمه شدی  

 گه نرم شوی، خنده کنی، لطف نما يی

 گه قهرشوی، ازخود و بيگانه بنالی 

 کس هيچ نديد ازتو بجز حاِل پريشان

ای مرغ پريشان به چه حالیامروز تو  

 دريای شرابت نکند مست گهی،  ليک

ساغِر خالی  زيکیمدهوش شوی گه   

سيرگه سازکنی نغمه ی پرواِز فلک   

 گه گوشه گزينی که مگربی پروبالی

غافل هرلحظه درين َدور فلک ای دلِ   

سودای تو پُر گردد و خالی ۀپيمان  

غم آلودجزخسته گی و شکوه درين َديرِ   

 زين بيش چه داری و مگردرچه کمالی؟!

 



 فرياد در غربت

 

183 

 

 

 

 توفان

 مرغِ اسيِر دامم، درخون تپيدنم بين

دگرچه حاجت، اين مرغِ مبتالرادام ِ  

غم رهيد نتنها به ناله نتوان از دام ِ  

 آتش زنيد عزيزان! بنياد اين بال را

 رمزی نگفته ام من هرگزبکس وليکن

 گويم به يار دانا، پنهان و بر مال را 

 با مستبد بگوييد ای بی خبر ز عقبی

بينوا را  اين قومِ  ندِ درياب مستم  

 ما اندرين گذرگه ، ديديم بس مکرر

شهزاده و گدا را را، فتاده پا مور ِ  

 ترديد فهم ما را ای مدعی چه داری

شناسيم، خر ُمهره و طال را. خوددرحد ِ  

 

تورنتو -م ٢٠١۵دسامبر  
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 آرزو

 

 ای آرزوی دل تو چه ميخواستی، بگو

 نقشی که درخيال خود آراستی، بگو

نا شنيده که هرگز عيان  نشد آن رازِ   

، بگوآگاستی زان رازهای خفته  که  

منتنت ای صبورِ  درنهادِ آن چيست   

، بگوداراستیعشق و مُ  چون پاسدارِ   

 دستم نميرسد به تو ای آه ِ بی نشان

خفته را تو خود آواستی، بگو آشوبِ   

 درخود فرو مرو، ز خود هرگز فنامشو

 چندانکه درد و قصه سراپاستی،  بگو

دل به باد فنا داده ايم  و ليک: ماچشمِ   

خواناستی، بگو.ما چشم بسته ايم و تو   
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 اينهمه خواب ؟!

 دل به آيينه زدند،

وغمش )منصور(وقتی با شوِر هوا خواهی   

 شد زغمخانه برون واعظ ِ دل

 سِر چارسوِق پُر از طايفه ی خسته دالن

 نعره زد بر سِر حق از سِر عشق

 و بگفت آی همه حق!

 اين همه خواِب گران ؟!!

 سربرآريد ز بالين سکون

جهر:وبخوانيد به   

زنده گی ی زنده دالن ۀنغم  

 وسرودی به هوا داری يک شور وسماع

عشق و وفا ...ۀ به ر  
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 شعرمن

 شعرمن چيست؟ ُدرِد غصه ی من

 شعرمن، شوِر نا شنيده ی تو

 هرکجا خسته گی روح و تن است

ناله شود ش گاه منبه گلو  

 هرکجا خفته است چيغ بلند

 ميتراود ز نای مصرع من

هجران استهرکجا آتشست  و   

 شعرمن همچو پاره های جگر

ست و اشک ريزان است.خام سوزا  

 شعرمن چيست در زمانه ی ما؟

 قصه ی درد و رنج و حرمان است

 ياحکايت کند ز آخرشب

 يا تسالی دردمندان است.

 

  تورنتو -م ١٩٩۶نوامبر
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 هوای تازه 

خت بر بستچو برفت و رَ   

 شِب تار و شب پرستان

ديرينوشفق به رسم ِ  

 زُرخِ چو نقره فامش

 بفگند نقاب و خنديد

جنگل همه برگ و بارِ   

 همه آب و آشيانه

 همه رنگ و بوی هستی 

 و گِل فسرده درباغ

 بشگفت و باز چون دی، به هوای تازه واشد.
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 همه يکصدا سرودند

نوای نرم ِباران، به غزل ِ غنای هستی  

 همه گی شفق پرستان

تازه  جستند.نفسی فرو نهادند و هوای   

 همه يکصدا بگفتند:

 به عدم رود الهی!

 همه جا سواد شبها

جهل و مباد دگرسياهی به محن فرو فتد  

ما زکد خدايی. ذلت افتد شبِ  به حضيِض   

 

تورنتو –م ٢٠١۴می   
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 فنا شد قرارما

 بشکسته است شيشه ی عمِر بهار ما

 نايد دگرصدا ز گلوی ( هزار)  ما

و نازيدن خزان خونست و بيوفايی  

 افسانه و حکايِت ليل و نهار  ما

 خشکيده برگ و باغ و فرو رفته درسکوت

نسيم و زمزمه ی چشمه سار ما سازِ   

جنون آمد ايدريغ ! د بادِ آشوِب گرَ   

 چندانکه رفت و ُمرد و فنا شد قرار ما

 آيا چه شد که يکسره آهنگ زنده گی 

 هنگامه يی فگند و برفت از ديار ما

ما چه زودآيد زمان و ميرود ازپيش ِ  

 اما مصيبت است که مانَد کنار  ما

 باآنهمه حکايت ِ تلخ ، آرزو بَرم 

 تانشکند سبوی دل ِ انتظار ما.
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زمانيِل ِ  

 

 ای سرزميِن من ...!

روزگار پير و کهنسالِ ای سرزمين ِ  

رزم و بزم و سرود و ترانه ها ای مهدِ   

پذيرمعرکه های خطر ای پهلوان ِ  

دايه ی زمانپُرتپش ِجان ِوای نبض ِ  

 ای خطه ی منير...

 خوانم سرود وصف ترا صد هزار بار.

*** 

جهان ديده ی سترگپير ِای سرزمين ِ  

ُرغرور و هوای تو دلپذيرتوپکوه ِ  

تو مست وخاک و هوای تو زرفشانآب ِ  

تو الجورد و غبارتو سرمه ريزسنگ ِ  
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گو تو چامهسرو تو سر بلند و چنار ِ  

تو جلوه ريز.باغ و برگ و بهار ِمرغان ِ  

*** 

 ای سرزمين من...!

تو پُرجاللتو پُرصالبت و ياد ِنام ِ  

ای تو پُر طنيندعمرتو پُر فروغ و ص  

 خصم تو سرنگون و فرو رفته درحضيض

 يعنی بود به پای تو محزون و پُر مالل.

*** 

 ای سرزمين من ...!

انهای زاد بوِم مردِم آزاده ی ج  

نازنين مکان ای  

ذره ذره ی خاک تو چون گهر هرچند  

ديده وراِن گهرشناس.باشد به چشم ِ  
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 اما اگر گهی ؛

 آن رشته های جان تو در دامن زمان

جنگ و جنون وجهلزآتش ِآزرده شد   

غمسرود ِ يا ناله های جان تو خواندَ   

 يا بارها ز کينه به فرقت فرو فتاد

خشم و تغابن ز آسمان تيغِ باران ِ  

ما چه با غرورا  

 استاده يی به پا

 چون کوه استوار

معرکه، موزون و با وقارچون پهلوان ِ  

نا صبورچندانکه طعنه ميزنی برخصم ِ  

روزگار خشم بر اُفت و خيز زنده گی و   

 ای سرزمين من ...!

 نام تو زنده باد و وجودت هميشه باد !!
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 سراب 

نگاه تو ما را خراب کرد رمايِش گ  

پَر، شناور اشک ِ سحاب کرددل را چو   

 سوِز حضوِر حضرِت عشق تو ای عزيز!

همه، تار رباب کرد تن رگهای جان و  

 يعنی حضوِر ذوق و هوای دو چشم تو

 آرامش فضای دو عالم ، سرا ب کرد

 آن آتشی که شعله فگند در سرای جان

ما را کباب کرد ۀمرغِ تِن  فسرد  

 ای عشق! نازنينی و استاِد بی بديل
 هرآنکه نسخه يافت زدستت، صواب کرد

 آتش زدی و شعله فزودی به النه ام

 کاری که کس نکرد، مگرآن جناب کرد

عشق و وفا و ستمگریدرآزمون ِ  

 شد نا سپاس و رفت و مرا در عذاب کرد

و دلبر ی سااين نيست کار عشق و دال  

 کاو رفت و برنگشت و جهانم خراب کرد.
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 فيض سحر

دوستی زد بوسه بر رويت سحر، باد آمد و از  

کويتپاشيد بوی خوش از الی زلفت بر سرِ ب  

د  باالتوای زيبنده گل جايت درين گلشن بوَ   

يا فراسويت ،که چشِم ذوِق دل باشد به رويت  

غنای بی نشان،  اماتويی هرچند درکنج ِ  

سحربويتفيض ِ ۀتازرسد زانجا چومشک ِ  

 ترا گاهی اگر آزرده ميسازد خس و خاشاک

 صدايت برنمی آيد، بنازم من به اين خو يت

 نه يی زشت و دل آزار و نه يی چون باد پاييزی

 نه می بينم به شأن ديگری، اوصاف نيکو يت

 اگرچه  هرزه تازان، ازحيا بيگانه اند، اما

 بياموزند حيا ايکاش از چشم ِ حيا جو يت . 

تورنتو –م ٢٠١۴اکتوبر  
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 دردامن شب 

 

تو، دالرا بُد و زيباآن خلوت شب با   

 شد فرش زمين درنظرم مخمل و ديبا

 سرتاسرشب آن همه نازيدن و مستی 

د دل به تما شاچشم تو بُ  ۀدرآين  

 رخسار چوماه تو و آن موی سياهت

در دل شب نغز ودالرا نجلوه کنا دُ ب  

دلت  رااسرار ِ ۀخوبست که گنجين  

دی پيش من ِ عاشق وشيدابکشاده بُ   

تو همان شبگفتم سخنی خاص بگوش ِ  

 گفتی که مکن اينهمه اصرار و تمنا . 
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 حق و باطل 

 چقدر بر سر عشق و غزل و " غيبت يار"

افسانه تنيدو   بران قٌصهشکوه ها رفت و  

 سالها رفت و هنوز قافله ها از پی هم

جرس را نشنيدميرود ليک  کسی بانگ ِ  

عشق ۀسينه ها پُر ز روايت شد و خوناب  

باال که درين ره نخميدچه بسا قامت ِ  

 درس بيگانگی ازريب و ريا شد به جهان

 عشق پاکيزه  که دامان  ذليخا بدريد

 حق و باطل به جهان نيست يکی، بازمگر

 گاه هم خانه شوند، ديد کسی يا که نديد

 حرف حق را نپسندد چو بگويی به کسی

رم رفت و رميد؟!ديدی ايدوست که گفتم، زَب   

عشق یِ م دبزرگی نرسد آنکه ننوش به  

 يا که بد نامی عالم به سر وجان نه خريد.

تورنتو –م ٢٠١۴جون   
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 حيرانی

 

 روزگاری شد که طفالن سنگبارانم کنند

جهان، مجنون دورانم کننديا که خوبان ِ  

 آنچنان درخود فرو رفتم ز رسم روزگار

 کزتغافل اهل دنيا  طعنه با رانم کنند

غريبان عالمی دارد زخودحال واحوال   

 درفغانم  آورند  و اشکريزانم کنند

نا مردمی ۀعالم  از ران ِدخيل بيدر  

 رنگ بازند با شتاب و سخت حيرانم کنند

د  رَ تا سخن آغازميدارم ز اعجاز خِ   

زمان آتش بدامانم کنندخشک مغزان ِ   

 تا بگويم ازحقيقت درحضور انجمن

دامانم  کنندبرطرف بی محابا تهمتی   
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 اينقدر دانم که آنان از سِر بی دانشی

 ميزنند تهمت که تا محتاج نا دانم کنند

(پيکار) بی پايان خويش ۀمن نه آنم کز ر  

دونان سخت ناالنم کنند. بگذرم، هرچند   

 

تورنتو –م ٢٠١۵جنوری   
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 نوای خفته 

شاخه ی واژونه را برِگ زردِ   

 گرببينم سر نهاده بر زمين 

بينم مرغک پَرکنَده يیياکه   

زار و حزين تمی تپد با حال  

 گرببينم طفلک  نا رفته خواب

و خسته و زار وغمين اشکبار  

عشقشادی جوش ِيا که باغ سبز ِ  

پُر ز کين نگ بازد ازخزانِ ر  

خفته کزجبرزمانصوت و ساز ِ  

جبين ميکند تمثيل آژنگ ِ   

 يا کسی تحقيرها بيند ز کس

  ديگری باشد عزيز و نازنين

شبناک ِغم ۀدرميان در  

 رهروانی چند افتد در کمين

 قلب من درخون تپد، ويران شود

 گربود هستی درين دنيا چنين.
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م٢٠١٩بمناسبت تجليل از "روزهرات" که بتاريخ بيستم اپريل   

 درشهربزرگ تورنتو برگزار شده بود:

 

 هرات 

 

که زادگاه بزرگا ن ما بود آنجا  

ما بود برما عزيز باشد و چون جان  

 از نورعلم و دانش و فرهنگ اين ديا ر

 روشن درون سينه ی جوشان ما بود

 مانند قندهار و بدخشان و با ميا ن 

 هرات ما، طال يه ی دوران  ما بو د

 اين سرزمين چلچله های ادب، هنوز

نکو يان ما بودعشق ِ فرد شعرِ ه ش  

 



 فرياد در غربت

 

201 

 

 

 

 

 

دانه های گوهر عرفان بی بديل ُدر  

گوشه ی دامان ما بوددرسينه يا به   

 هرات نازنين که بود افتخار  ما

شاهان ما بودبه تارک ِ همچو نگين   

بزرگ جامیِ  ۀحفظ وفا به زادگ  

 سرلوحه ی فراست و ايمان ما بود

 (پيکار) اين وطن سخنی گفت ودرگذشت

 تا حلقه يی به گوِش   جوانان ما بود  .

 

تورنتو -٢٠١٩اپريل    
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 جاهل مسند نشين 

عدالت را مکن از اهرمن خويان تمنای   

من نميداند عدالت  يا شرافت  رايکه اهر  

منبرنشين آيد بهوش هر گزنشايد زاهد ِ  

 خرد درسرکجا دارد که  او داند عنايت را 

مسند نشين است و ستم پرورکسی کاو جاهل ِ  

؟کجا داند امانت را، چه ميداند قضاو ت را   

نا دانف ِسرنوشت اندر کمده هرگز عنان ِ  

 که نادان ای عزيزمن! ندارد اين کفايت را

ناداری بهکه می بالد  قناعت را کسی داند  

قناعت  رانداند  ليک دارای زمان، رمزِ   

 کسی کزدين بالفد، از دروِن دين چه ميداند؟

راروايت بجز الفاظ اليعنی و تکرار ِ  

 چه خوش باشد صداقت ها ميان دوستان يارب!

. را بنياد خيانت  کاشپاشيده بينم  فرو  

تورنتو -٢٠١٧آگست   
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آزرده ی دردم   

 من که آزرده ی دردم چکنم ليل و نهار

 ای فلک روز مرا نيز شب تيره شما ر                         

 درد ما را نبود هيچ طبيبی به جها ن                       

فتمت ايدوست که دانی زهزار                 يک سخن گ  

يا بی همه رنج  شاد و ان نيست دمی کودک  

 بلکه باشد همه دراوج غم و حالت زار

وطند حال ِرَ پير و برنای وطن چون نگ  

يار و ديار یِ ميکند گريه  به بيچاره گ  

ر خانه ما ؟تيره و سرد است نگ دشب بوَ   

بهارکی  رود فصل زمستان و شود صبح ِ   

انغمزده گدل ِم ِای فلک تازه مکن زخ  

ر بر سر اين خانه شرارباردگمفگن   
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ن درهمه جاراست کن قامت و فرياد فگ  

رنباشد اثر ازعدل و صيانت به ديا رگ  

(پيکار) شما نيست نبوِد لب ِ نا ندرد ِ  

 بلکه ظلمست و جنونست و دميم است و دمار.

 

تورنتو -م ٢٠١٨می    
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 بی مددگاريم 

باشد مرا ورِد زبان سالها شد پرسشی   

 کای خدا تا چند بايد مرغ تن اندر فغان

 چيست اسراری که غم اينقدر ميتازد بما

 می بَرَد با بی حيايی آرزو از چنگ مان

 عمرها شد در غمستانيم ازدست عدو 

بی پَر و باليم در دام خسان يا چو صيدِ   

اندربيابان اند وليک گفته بودند ديو و دد  

ا، ديو و دد را اين زمانبنگرم اما به هرج  

 ديو ها بيگانه بود ند از سخن گفتن مگر

کنون اندرسخن با صد زبان هرکجا باشند  

 بی مددگاريم ميان جنگلستان از قضا

آرزو های ددا ن رديده صيد  ِآدمی گ  

آدم اگر دی بود عقل و علم و فنزيور ِ   

مينازد که دارد درکفش تيغ وسنانحال   
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ان بشنيده  بوديم سالهاشب وهم  گرگ بُز و  

 گرگ و بز ازهم سوا سازد شباِن رمه ليک:

نميبينم شبان  و ستهردو اکنون درميان  

اينهمه بيجا شدن های بشرچيست راز ِ  

خدا راز ِ نهان !!فاش سازيد عاقالن ! بهر ِ  

 

تورنتو -م  2019می   
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  سرشک گرم

 ايدوست! ياد روی تودردم فزون کند

نشاط مرا واژگون کندپيمانه ی   

 هرلحظه يی که دفتر يادت ورق زنم

 آهی زتار و پود وجودم برون  کند

 شبها که روی بستر خوابم نشسته ام

 دل ميرود که خانه به کوی جنون کند

 رفتی چنان زپيش من ای نازنين من

بون کندزترسم که رفتنت دل زارم   

 بنگر دو ديده ام که زموج سرشک گرم

 درخون شناوراست و دلم غرق خون کند 

 ای دوست ! گر به عاشق زارت نظرکنی

.نگون کند باور بکن،  سبوی غِم دل   

تورنتو –م ٢٠١٩می   
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يران ح  

 ای خدا چيست درينجا که جهانش خوانند

 يا گريزنده شهابی  که زمانش خوانند

 رهنوردان سخنگوی  پريشان ِ جها ن 

پير و جوانش خوانند ،که همهآنکيستند   

چه بَود آنکه شگافد همه جا سينه ی گرم   

با فخر وفنون، تيغ بُرانش خوانند ليک   

 می زييد خلق خدا با لب پُر خنده ، گهی

 آنکه خندان نبَود، روح و  روانش خوانند

لقمه ی گوشتی که ميان دهنست ه بودچ  

 يا بَود غلغله سازی که زبانش خوانند

داد کند، خون بخوردآنکه خشم آرد و بي  

 من ندانم که چرا " شير ژيانش " خوانند؟

 قامت خَم شده کز درد نهان  می سو زد

 نوجوانان همه خنديده کمانش خوانند .

تورنتو٢٠١٩جوالی   
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 ديدار

 چه زيبا بود  ديدم روی زيبای ترا ديروز

 بديدم  ديده ی  مسِت شرر زای ترا چون روز

های دل جوشيدترا کز دور ديدم، نا صبوری   

 و مژگانت به پرواز آمد و شد ناوِک دلدو ز

زخود رفتم اماتماشای ُرخت شادم نمود   

هردو رخسارت که آمد مرغ دل درسوزرقسم ب  

 لبان قرمزينت  آتشی در من فرو افگند

 الهی زنده باشی تا بسوزانی مرا هر روز

 قدت را گرچه چون سروی زبُستان ميتوان گفتن

که می نازد بران نو روز مگر باشد سپيداری  

 به چشم من، سراپای تو ای زيبنده ی دوران

 بَود درگلشن هستی، قيامت ساز و جان افروز

 نباشد سوِز دل کس را چوسوِز جان من ايجان!

 بگويم شعر تر اندر ثنايت اين چنين با سوز 

د ازخدا ( پيکارپامير) تو ای زيبا !بخواه  

روز.و بهباشی تا جهان باشد الهی زنده که   

تورنتو -م ٢٠١٩جوالی   
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 تمنا

 ايکاش شود باز به ديدار تو آيم

سرو  وسپيدارتوآيمقٌد ِدرپيش ِ  

 آيم اگر اينبار و کنارت بنشينم

 شکرانه کنم زانکه بدربارتو آيم 

 بيجا نبود آمدنم ای گل خندان

 بهر تو و بشنيدِن گفتارتو آيم

و به گفتارتوايدوستتنها نه بديدار  

تو و رفتار تو آيم خرام ِازشوق   

مهجوراميد من ِای روشنی صبح ِ   

 برميمنِت ديده ی بيدار تو آيم

 درخانه نشستن  زغم هجرتو تاچند؟

گلزار تو آيم بهترکه به گلبوسیِ   

حسنت هرچند که خارم به کناِر گلِ   

 بگذار به گلزار تو چون خار توآيم.

تورنتو -٢٠١٩ست آگ  
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 سوی سحرگاه

زنده گی زينجا گذر نکرد مرادِ  بادِ   

بخت به ما يک نظرنکرد وان شهسوارِ   

! درد و ناله ی جانسوزما فسوس فريادِ   

 هرگز بگوش مردم دنيا اثر نکرد

ما برزمين فتاد ۀديد خونِ  اشکِ  گر  

ما، ديده ترنکرد ۀکس ازبرای ديد  

  آن آتشی که بر سرما ريخت خصِم دون

 کاری بود که پور بشر با بشر نکرد

بی بصر که سنگدل بود وغولِ  دشمن  

حذر نکرد  ديده ۀ ما هم از اشکهای   

ما شد ز حد فزون ۀ آه و دعا و نال  

ز مخمسه ما را بدر نکرد ،ليکن دعا  

ظلمت درين ديار ۀپنج باشد اسيرِ   

و درين ره خطر نکرد رفتو بپا ناک آن  

خصم و ستمها کجا رهيد؟ ازناکسیِ   

نکرد.شب را کسی که تا به سحرگه سفر   

تورنتو –م ٢٠١٩سپتمبر  
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 شيطان لعين 

 شب تيره بود مرغ دلم زار و حزينست

 از مادرگيتی چه کنم تحفه همينست

 هرجا که دلی چون دل من نا له فزايد

 دانم که رحيمست و مگرسخت غمينست

غم زگويند برو سوی ديار دگر ا  

من روی زمينست ۀليکن چه کنم خان  

نقاضتهرجا که روم پهن بود دام   

 فی الجمله شکار است و کمانست و کمينست

 آلوده ز کذب است و ريا منظر گيتی 

ما بسته برينستۀ اسباب غِم سين  

 آلوده فضا گر نبود زانچه که گفتم

 آقای جهان حيف که شيطان  لعينست.

تورنتو -م ٢٠١٩سپتمبر  
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 آدم و کردارش

 چرا از پنجه ی "آدم" بريزد خون آدم ها         

عالم ها بگوش جان جورش ۀ رود آواز  

 بظاهرآدم و ليکن درونش آدميخوار است

 که ميکارد به هرجا تخم اشک ورنج وماتم ها

مرگ است دلش آغشته با کين و فراهم آورِ   

نم ها دستش سينه ها بريان و دارد چشم دلز  

 همی بينم  که موج خون کند فوران به هردوران

غم ها همين ود شور جنوِن او  که می زايدب  

به بازار جفای خويش ما را  فروشد آنچنان  

  حاتم ها  زکردارش به هرجاهستکه می شرمد 

کآدم  ز خونريزی خجل گردد نبينی لحظه يی   

و يد کس از آندم ها ؟گنشانی هست آيا تا ب  

 زشمشير و ز کشتن ها چنان آدم کند مستی 

  خاتم ها. افتخارش را شمارد همچو که نقش

تورنتو –م ٢٠١٩برماه اکتو  
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 بمناسبت نشرمجله يی به ياد بود موالنای بلخ از سوی سازمان ملل

 

                             داغ عشق 

 آسان نبود بر من بيچاره رهيدن

ند عشق بپايمازحلقه ی دامی که فگ  

من از قفس ِتنگمرغ دل ِ آزادی ِ  

 ممکن شود آنگه که بود ُحکِم خدايم

باغم و فرياد جگرسوزعاشق چه کند   

 معشوق که تا گوش نبندد به نوا يم

 بيمارم و از خنده و شادی خبری نيست

 عشق است مرا درد و بَود عقل دوايم

 هرگز نبود در بِر من لذت و شادی

 تا نيست نی و چنگ و محبت به سرايم

 هنگام طرب يا گذِر باِد ُمهاجم

 درپشِت دِر علم و ادب همچو گدا يم 
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گی ای دوست بيا رقص و سماع بين درزنده  

 يا نعره بزن، گو که ز طامات رهايم. 

صلح و سلمم درهمه گيتی ۀمن بند  

 اينست هوای من و پيغام و صدايم. 

تورنتو -م ٢٠١٩اکتوبر  
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 بزم عشاق

 ای که دوری زمن و ناله به کويت نرسد

 ديده پرواز کند، ليک به سويت نر سد

هرجا خَم زلفی ز پريان  جها ن  است  

 هيچ يک زان همه با يک سر مويت نرسد

 هرطرف جلوه ی باغ است و خراميدن گل

 باشد اما به سراپای نکو يت نرسد

 موج گل در بر هر باغ و چمن می بينم

بوی گل رويت نرسيد بهبوی خوش ليک   

 چه کنم بزم شرابی که نشينم به هوس

نرسدجرعه يی ليک بکا مم زسبويت   

بخدا نيست مثالت به جهان  نارنينی !  

 زخم چشمی بتو يارب زعدويت نرسد

 خوی نيکوی توچيزيست که دربزم عشاق

 هيچ خاصيت معشوقه به خويت نرسد

تورنتو –م ٢٠١٩اکتوبر  
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اریگبنای رست  

 بيا در بزم آزادی

 بيا تا دل کند شادی

 بيا کاين جا بود کانون عشق و بی ريايی ها

ها داردمحبت خنده   

ی.درآغوش روا دار  

+++  

 بيا ايدوست

 درين بزمی که جز دلداده گان اينجا نمی آيند

 درين کانون حيرت زای رمز آلود

، هرگز نميخواهندبجز صاحبدالن را اندرين مهد وفا  

 بيا، کاينجا سراسر شور ايمان است وغوغايی ز انسان است

 صدای گرم وجدان است

 واين غوغاگران آخر؛

را نميدانند.                                                             بودنبجزپاکيزه   

  +++  
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 بيا ای خفته در دامان بی حالی

 که آنجا بستر و هم است و بيماری.

+++ 

ميان موج دريای تپيدنها نهم اندربيا تا دل   

بی سرانجامی. زو دريابيم رم  

+++ 

 بيا ای دوست!

دهليز سکوت و بی صدايی ها بيا بگذرز  

رفروغ شادمانی هابر سرای پُ  رسی تا   

 بيابی تا بنای رستگاری را

 بيا دربزم آزادی

 بيا تا دل کند شادی.

م٢٠١٩نوامبر  
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 هنگامه ی جنگ 

 ازچه رو آتش جنگ درهمه جا شعله وراست

ور دنيا همگی  نائره ی شور وشر است دَ   

جنگ  ۀچشم عالم نگران است ز هنگام  

خسته و خونين جگراست سلمَ قاصد صلح و َ  

بشر ناله و غصه و فرياد جگر سوزِ   

 گرچه مواج بود، ليک عجب بی اثراست

  اللآنکه دراوج غروراست و بر اورنگ ج

 گرچه الفد زخرد، باز همان  بی بصراست

 کاربيجا وسخن گفتن بيهوده چه سود ؟

بی هنراست يککاين همه ياوه گری در خور  

ميد و وفا گربنشانی به زميننخل ا  

 گرزمين شوره بود، نخل وفا بی ثمراست

 چونکه (پيکار) شما خسته به شام است وسحر

 ازغم خلق جهان درهمه جا نوحه گراست.

تورنتو -م ٢٠١٩دسمبر  
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"طالب"  

 شنيدم که " طالب" جفا می کند

 خيانت به خلق خدا می  کند

 به دستوِر ارباِب نا مرِد خويش

سرازتن جدا می کندبه سرعت   

  اين سرزمين ِبه کام يتيمان

 سِم مرگ و ما تم رها می کند

را   بی دايه هزاران کودک   

 به تيغ ستم، بينوا می کند

 کند پُر زغم کلبه ی مردمان

 خوشی را ز دلها سوا می کند

 چوبيگانه دستوِر کشتن دهد

می کندبه شادی بر او اقتدا   

ز دستش فتد سناناگرتيغ و   

صد ا می کند الد ديگردوج   

 زرسوايی و رسم نا مردمی

 کجا اين ستمگر حيا می کند



 فرياد در غربت

 

221 

 

 

 ندارد به دل رحم و خوف از خدا

 چو"شمر" و " يزيد" او دغا می کند

عصر بشد سالها کاين تبهکار ِ  

 همان ُحکم ارباب بجا می کند

 بود ُحکم ارباِب او کشت و خون

 ازان رو وطن، غمسرا  می کند

" نمانًد دگرالهی تخم "طالب  

 که درخوِن مردم شنا می کند.
 

تورنتو -م ٢٠١٩دسمر  
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 دشمن مکار

 ای کابل ويرانه خدا يار تو باشد

 مرد و زن غمديده مدد گارتو باشد

 ای کشتی توفانزده ی موج تالطم !

 دادار ِجهان سخت نگهدار تو باشد

 گردشمن مکاره به تيغت زند امروز

مکار تو باشدفردا به محن ،  دشمن   

 همسايه ی بدخواه تو ای خاک وطن، باز

 ايکاش ببينم سگ ِ دربار تو باشد

 بربادگِر نام و نشانت به تمنا ؛

 خواهم که سر افگنده سِر دار ِ تو باشد

 يا محتسب خيره سر و قاتل ِ بی باک

 رسوای سر ِ کوچه و بازار تو باشد

 ننگ است اگرنوکر ديروزه به اين رنگ

هر آمده بادار تو باشدامروز به ش  

 (پيکار) ِ تو ای مأمن من تا به قيامت

 چون عاشق سرباز ِ وفادار تو باشد.

تورنتو -١٩٩۴جوالی م   
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  اتخاطر

 ای که مرغ دل من غرق تمنای تو بود

 لذت هستی من، شور ِ هوس های توبود

 قامتم چونکه دوتا شد به سجود ِ سحری

 آنهم ازعاطفه ی عشق سرا پای تو بود

 شامگاهان اگرم باده به لب ميکردم

به دلم بارقه ی حسن فريبای تو بود   

 هرکجايی که چو ديوانه گذر می کردم

 در بُن ِ گوش من آهنگ ِ صدا های توبود

 ميزدم بال و پری گر به تمنای و صال

 کشش ِ موهبت ِ صورت ِ زيبای  توبود

 آنچه درپای  خاليم بفگند حلقه ی دام

سمن سای تو بود آتش عشق تو و زلف  

 تاهمان روز که در پيش تو خندان بودم

 اثر ِ جوشش ِ لبخند ِ دالرای  تو بود . 

تورنتو -٢٠٢٠آگست   
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 هم و غم 

 زآسمان و زمين غصه و غم می بارد

 ببين به کشورما کآتش و بم می بار د

 بسوی باختران رحمت است وخنده، مگر

 به خاوران جهان خشم اُمم می با ر د 

 چراغ زنده گی روشن بود به خانۀ غير

 بخاک ما همه فتوای عدم می بارد

 بجای جرعۀ عيشی که دل بدان نازد

 به جام ما هالهلی ز ستم می با رد

 زباليی که گرفتست گريبان  وطن

 به خانه خانه غريواست و الم می بارد

 بجای قطرۀ باران و يا نسيم سحر

 به بام خانۀ ما  سنگ ستم می بارد

به گريۀ ما خنده ميزند  ز جفا فلک  

 برای دشمن ما ليک   َکَرم می بارد.

تورنتو -م ٢٠٢٠آگست   
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 ماضی و موجود

 دردا که زتوفان غم آسوده نگشتيم 

 ديگرچه بماندست کزان سوده نگشتيم

 درشيب و فراز ره ی سرمنزل مقصود

 بيهوده نگوييم که بيهوده نگشتيم 

ره هرگز نبود گَرد و غباری که درين  

 از غلظت آن اغبر و يا دوده نگشتيم 

 يک لحظه ميسر نبود تا که بگو ييم

 بيماِر وضع ِماضی و موجوده نگشتيم

 ازچرخ زمان نيز خرابيم و پريشان

 يعنی که بجز نسل غم آلوده  نگشتيم 

 رفتيم و دويديم و تپيد يم ، وليکن 

 پرورده شديم در غم و پالوده نگشتيم.

 –م ٢٠٢٠سپتمبر

  تورنتو                                                                                        

 

 

 



 فرياد در غربت

 

226 

 

 

 

 

 سينه ی تنگ 

 ای دل چرا به سينه ام مأوا گرفته يی

 يعنی ميان  آتش ِغم  جا  گرفته يی 

 چون کودک ِ شرير ِ فغان  ساِز ناقرار

 گه برزمين فتاده و گه پا گرفته يی

ز نشد که ديده گشايم به روی توهرگ  

 زيرا که ديده از همه  دنيا گرفته يی 

 گفتم اگر که چنگ زنم دريخن ترا 

 ممکن نشد که منزل باال گرفته يی   

 هرلحظه يی که تنگ شده سينه بهر تو

 زانجا به ناله دامن  صحرا گرفته يی

 باموج غصه های من ِ غم رسيده ليک

گرفته يی  خوبست که راه و رسم مدا را   

 با آنهمه فرود و فراز وغم جهان 

با صد اميد   دامن فردا گرفته يی .     

تورنتو -م ٢٠٢٠اکتوبر  
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