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بجای مقدمه
گفته اند یکی از تعاریف شعر ،بیان ِبرداشتها ،خواستها و احساس انسانی شاعر از زمان و ماحولش
میباشد .بهمین دلیل است که شع ِر ماندگارهم ،هامن شعری خواهد بود که بار ِانسانگرایانه ،مسوولیت
پذیرانه  ،عاطفی ،اندیشواره گی وحامل پیام ِ رسای عدالت پسندانه داشته باشد.
شعرپارسی و شاعر پارسی گوی البته روزگاران درازی را در حیط ٔه دربار ها نیز محصور و مقید
مانده بود و بنابران ،شاعر ،که دران روزگاران ،دیگر با خوی و بوی شاه و درباریانش انُس گرفته بود،
دیگر منیتوانست در هوا و فضای کلبه ها و کلبه نشینان و آرمان اکرثیت عامه  ،نفَس بکَشد و برای
رفع نیاز های آنان چیزی برساید.
وقتی شاعر با متام ذوق و استعدادش متکی به دربار و سخاوت امرای زمان میشد ،الجرم میبایستی
هر آنچه داشت  ،به پای ارباب زر و زور و در وصف اسپ و زین و فتح و " فن" او میریخت .
بهر حال  ،خوشبختانه ،پس از جنبش های اجتامعی و حصول آگاهی های سیاسی در سالها ی بعد
بود که شاعران ،قدم به قدم از میان الیه های پایینی جامعه برخاستند و رسوده های شان آهنگ درد
و طنین خواستها و نیاز های مردم شدند.
حال ،اگر لحظه یی از ناب بودن شعر و اقتضاآت زیبا شناختی آن بگذریم ،هرشاعری که بوسیل ٔه
این زبان ِ رسا و معجزه گ ِر بخواهد و یا بتواند حکایتگر ِدرد ِمظلومان ِجامع ٔه انسانی خویش گردیده
حرکتش بسوی روشنی ،سازنده گی و رهایی انسان ازچنگ و دام نا مردمی ها و طلسم اقلیت ظامل
جامعه باشد ،آن زبان و پیام مسلامً به دلها ی اکرثیت می نشیند و از سوی خواننده ها ،با گرمی
استقبال میگردد.

با همین تذکر مخترص باید گفت که من هیچ ادعایی مبنی بر اینکه توانسته ام بدین وسیله ،شعر
بی عیب و ریب یا بی غث و مثین تقدیم عزیزان منایم ،نخواهم داشت  .اما آنچه را میتوانم با ارادت
متام به هم میهنان و همزبانان گرامی خویش بگویم اینست که ازان َدم و لحظه که خودم و ما حومل
را شناختم ،لحظه یی نتوانسته و منیتوانم درد های بی درمان مردمم را فراموش منایم .نه تنها که
نتوانستم آنهمه درد و حرمان را فراموش منایم ،بلکه هامن درد ها و حرمان ها را پیوسته با رگ رگ ِ
جان خویشنت خویش احساس منوده وهنوز هم عمیقاً احساس مینامیم.
پس  ،آنچه را اینک ،در اختیار دارید  ،طنین هامن درد ها وحرمان هاست و بس .امید که خوانند ٔه
محرتم چکیده های ذهن و ضمیر مرا که اینک ،تحت عنوان " آب و آتش " تقدیم کرده ام  ،مبثاب ٔه فریاد
دردها و آرمانهای آشکار و پنهان انسان بپذیرد و بس .با سپاس
کریم پیکار پامیر – تورنتو
سال  2014میالدی
 1392خورشیدی
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دنیای عجیب
هرکه شد زشت و رشیر و فتنه جو            میشود نام آور و عزت نشا ن
ور بود  اغرتگر و  درد  آفر ین               میشود اعیلجنا یب ،یب گما  ن
ُ
گر بگو ید حرف پوچ و نا صواب             میشود حکمت شعار ِدر فشان
مردم ِ دانا خبا ک  اندر  شد ه                  یب هرن نامش رود تا کهکشان
صادق و فاضل درین دنیا ی دون            تا که بیین هست یب نام و نشان
سفله ی خایل نها ِد  روز اگ  ر                میخرامد هرکجا با ّ
عز و شا ن
ُ
برصورتش"مهر و نشان"
هر که شد اندر غم ِما م ِ  وطن                مزینند
 کلُ
ُ
یلک هرکه خرد و خفت ازبیغیم              مینمایند اک ش  گو هر نشا ن
َ
راز ها باشد درین دیر ِ خراب                 میشود اگیه نهان و گه عیا  ن
جنوری   ،2003تورنتو
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جهان ِما
ای جهان! زیباسیت   ،اما چه سود            اهرمن خویان خرا بت میکنند
در میان شعله های خشم و   کنی              میگدازند  و کبا بت  میکنند
درفضای جورو جهل و َ
رس کیش             طعمه ی برق  شها بت میکنند
در هوای خنو ت و با د ِ غر و ر             موج ِ  ناال ن ِ سحا بت  میکنند
رهروان ِ ماه  و اجنم  ایدر یغ  !             النه ی مو را ن حسا بت میکنند
مزینند  الف ِِخرد با صد ز بان               یلک با ظلمت  جما بت  میکنند
برگ و بار ت را بریزانند و باز              یب جهت طو یب خطابت میکنند
گه به فرق ات تاج کیهاین زنند                اگه رسوا چو ن حبا بت  میکنند
گرتمد ن ها بیارا یند  ،حیف  !                زان تمد ن ها عذ ابت  میکنند
اع قبت  ای خانه ی خو ب برش               دررشار ِغم  مذابت  میکنند
دسمرب  ، 2010تورنتو
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فغان آرا
ٔ
آلوده   ذوق ِ تپیدن هاسیت میهن !
مخار
ٔ
خبون آغشته دام ِ رشارتها سیت میهن
میان ِ مردم ِخونابه ریز ِنابکارای وای
ٔ
یاورودرمانده تنهاسیت میهن
عجب یب
چبشم ِخریه بینان ِجهان ای ِمهربیمانند
ابر تریه ناپیداسیت میهن
درون ِموج ِ ِ
نباشد غصه ای دیگرمراای موسئ دوران
که فرعون زمان راهردیم دریاسیت میهن
فغانتدرلگوبشکستهمیخواهدعدویلکن
نمیداند که گردون را فغان آراسیت میهن
طبیبان ِ جهان زخم ترا ناسور میخوا نند
ویل خود برمداوای تنت دا ناسیت میهن
بنازمعشقسوزاینکه(پیاکر)استارمانش
همان عشق فروزاین که تو داراسیت میهن
ماه جنوری  -1998تورنتو
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جهان بیعدالیت ها
اکرعشق هرگزنه آسانست ،چون دام ِبالست
کشنت ِاعشق بفتوای (مال ) اینجا رواست
د َورما هرچند د َور ماه و کیهان است ،یلک
خون ِانسان گوییا از بهر انسان چون دواست
هرکجا بیین سخن از عدل و داد و داوریست
ای بسا حرف وسخن کزرسم آدم ما سواست
درجهان ِ ما که تا بیین به حتقیق   ،ایدریغ !
دزد و فاسد  باهم و قایض و قا تل همصداست
آنکه میداند  ،نیم گوید  ز خود هرگز سخن
یم خروشد جاهل وگو ید که این بانگ ِدراست
آتش و خا کسرت و فریاد ِ مظلو مست و  بس
هرکجا هناگمه ی درد است و فر یاد ِگدا ست
عشق ُمرد واعشق رُ
افسد وصداقت رخت بَست
َ
ین شکست و بزماگه ِ  عشق خایل  از نواست

میکنند (پیاکر)   تان را فاسدان   آزرده   دل
چونکه مفسد هرکجا رسدسته ی هرماجراست
نوامرب -2006تورنتو
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شور ِخفته
نیم خزید ز دهلا شور ِ بزم ِ عشق و آوایی
ُ
مگر خفتست  مرغ نغمه پرداز ِ فغان زایی؟
پهناور عر فان
چه شد آن رهروان ِ وادی ی
ِ

که با شور ِ نواخزیی دهد ما را  تسال  یی
فلک تا  میتواند  مزیند آتش  به  جان ِ  ما
ویل هرگز نمیخواهد کند ما را دالسا   یی
به آب ودانه ی کوی قناعت الفیت ما راست
نداریم آز ِ قارون وهوا ی "شوخ ِ رعنا یی"
کیس اکو را به پا ی دل نباشد حلقه ی طاعت
نیم زیبد که خواند نغمه ی زلف ِسمن سایی
ندارد اعشقان هرگز به رس سود ای دنیا  را
که اعشق را نیم شاید هوای سود و سودایی
بیا بنگر که (پیاکر) فرو  افتاده در غر بت
هیم نادل  ،ویل از کس نیم دارد تمنا    یی
نوامرب  -2006تورنتو
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مزنل عنقا
یار یب همتا   کجا
ما کجا و جایاگه   ِ
راه ِمزنل را نگر اکفتاده زینجا تاکجا
درگذراگه ِخیاالتش چنان رفتم زخویش
اکو نداند رس کجا افتاده ما را   پا کجا
چشم ِگریانم بود آیینه   دار ِ فر قتش
ٔ
خانه ی چشمم کجا  ،مزنلگه عنقا کجا
مرغ ِ رقصان ِتنم آشوب برپا کرده است
خود نمیدانم کجایم ،رگ رگ ِ جانم کجا
داغ ِهجرانش به لوح سینه گرچه نقش بست
یلک   جای او کجا وین داغدا ریها کجا
گر بیاید او به خوابم ،اتفاق ِنادر   است
ورنه ما اینجا و آن مغرور یب همتا کجا
مریوم پرسیده اکی خبت گران آخرمگر
میشود آیا که بینم صورتش؟ اما   کجا   ؟
گرندارد الفیت امروز با ( پیاکر) خویش
ازچه دانم؟ او کجا و الفت فردا کجا   ؟
دسامرب2000
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موهبت
ای صلح و صداقت تو کجایی که نیا یی
بنگر که کند  در همه جا فتنه  خدا یی
رفیت  و نگفیت  چه  کند  منتظر ا نت
با   دیو ِفریبند ه ی   گفتا ر ِ ریا یی
الفست وگزافست ودروغست وفریبست
ای وای که درد است ومگرنیست دوایی
ای موهبت ِ رفته   به داما ن ِ تسا   هل
آزرده د الن   شاد شو ند گر   تو بیا یی
تا ُر خ به نقایب ! کف ِ دستان ِ ستمگر

ازخون ِضعیفان َ
بودش رنگ ِ    حنا یی
شامست وظالمست و فضا تریه ز بیداد
ایکاش   شوی ماه و به آفا ق برا یی !
فریاد   زنان دیده   به راه   تو نها د ه
(پیاکر) تو دیریست که تا دیده  گشا یی.
جنوری  -2006تورنتو
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عالج درد
ای وطن حال ِ غم انگزی تو فرسود مرا
اشک ِ خوننی توخون درجگرافزود مرا
باشد ارخبت بلند ،خدمتت ازجان بکنم
ُ
یا اگر درد ِ فراقت نکشد   زود مر ا
هرگیه سازکنم قص ٔه رجنوری ی تو
مینهد خصم ِ تو در آتش نمرو د   مر ا
یم زند طعنه به من دشمن ِآسایش تو
گرببیند ز غمت ریش و غم آلود مرا
ای وطن دعوی عشق تو نشاید به گزاف
یب فدا کردن رس چیست دگر سود  مرا
آنقدر یاد ِ تو درسوز ِ نهانم   فگنَد
که بود خانه همان آتش و یا دود مرا
رفتم ازدرد ِنهان نزد طبیب بهرعالج
خون ِدل ،اشک ِروان ،حوصله فرمود مرا.
ماه اپریل  -1998تورنتو
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جادوگر انسان
تا نیک بدیدم   همه پا و رس انسان
دردیده نشد رسمه دیم جوهرانسان
رشیح دهم ارصورت ِ انسان وهوایش
جزخار وخرایب نه َجهد از بر ِ انسان
خریورشاو را چه بگویم؟ چه خبوانم؟
ترسم خبدا یلک ،ز خری و رش ِانسان
بیاگنه شود از خود و ارسار ِ معاین
گرانسان
آنگه که شود زرهمه ،جا دو ِ
ٔ
یارب که درین معرکه طعنه و طامات
انسان نه رود  بهر ِطمع بر در ِ انسان
چون دیده ی دل نیست منور ز حقیقت
آلوده   بود   آیینه ی   با ور ِانسا ن
(پیاکر)شما شب همه شبدست ِداعبود
باشد  مگر انسان همه یگ یا و ر انسان .
نوامرب  -2004تورنتو
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تعهد
کهن اکبلستان ما ،تو ای دل و ای جان ما
عدونا مردیم کند ،خنواهد روح درجان ما
زند خنجر ِ تزیکنی ،جبان ِما و جانان ِ ما
زجورزمنی و زمان ،خبون تربود نا ن ما
ٔ
بریزد آتش ِ مرگ را ،بکاشانه ویران ما
ویلکن توای رسزمنی ،وای افغانستان ِما
نمانیم سالح برزمنی ،تا نمریند خصمان ما
کنیم اعقبت رسنگون ،عدو در اکبلستان ِ ما
بود یاد اگری چننی  ،ز اجداد و نیااکن ِ ما
ماه جون  -1996تورنتو
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ٔ
خنده دیگر
نبیین
اال(صائب) بیا بار ِ دگربنی حال ِ اکبل را
بگواکنون چه میبیین توجای لگ به لگزارش
به دیوانت نظرکردم ،چننی خواندم که دی گفیت:
"خوشاعرشت رسای اکبل و دامان کهسارش "
توجوش ِ خنده یم دیدی به بلها درمچن  ،اما
ٔ
خنده دیگر   ،نه رنیگ در مچن زارش
نبیین
بیا بشنو که آهنگ ِ غم آرد جنگ ِ یب پایا  ن
بیا بشنو که مشلک ها فتاد اندر بُن ِ اکر ش
نباشد ارغوان زاری به دامان ِ"صفا " دیگر
نه دارد قامیت باال ،دگر رسو و سپیدا رش
نیایب ذوق ِ آهنگ ِ تپیدنهای شادی جو   ش
به پای آسه مایی و میان ِ شهر و بازا ر ش.
ٔ
فگنده حلقه   تزویر درپای دلش   دشمن
که چون این تریه دل دارد بسخیت قصد آزارش
ََ
زهرسو ٔ
ناهل جان سوز وغواغی الم خزی د
زجور ِنا کیس هایی که یم آید ز اغیار ش
ٔ
نباشد شحنه اعقل ،نیایب قاضیئ اع د ل
که ظالم را به چنگ آرد ،کند برکنُده و دارش

ٔ
بیا صائب داع کن بهر این ویرانه غمنا  ک
که باشد خالق ِ یکتا در این وادی نگهدا ر ش .
جوالی  -1998تورنتو
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مادر

بمناسبت روز مادر

مادرچه کنم ؟ از دل ِ غمبار چه گویم
وز درد ِ تو یب یار و مدد اگر چه گویم
زحال تو نگو یند
از"روز" تو گویند و
ِ
از بهر تو و رنج ِ شب ِ تار چه گو یم
ازموج غم و درد ِ رسا پای توای وای
زین غربت ِ سنگنی ِ دل آزار چه گویم
ٔ
درحلقه زجنری ِ ستم سوخت تنت ،حیف
جز لعنت و نفرین به ستماکر ،چه گویم
آدم ز تو آدم شد و اعلم ز تو آموخت
با مردم ِ بیاگنه ز ارسار ،چه گو یم
ٔ
کزیه میهن
سنگسارکنند مادر ِ پا

ٔ
وز قافله رفته رس ِ دار چه گو یم
مادر دخلون شده برخزی و نوا کن
ای
ِ
ازخیل ددان و دل ( پیاکر) چه گویم؟
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بیاگنه پرستان
ٔ
تاراست                   بردیده ما لگبنُ نو رسته چو خار است
دردا و دریغا که جهان تریه و
ٔ
رسشکوه روی ،خانه مار است
ز
زاراست                هرجا
و
دانا همه جا غمزده و خسته
ِ
آن رسکه بود صاحب اند یشه ،به دار است
هشدارکه بردست عدو تیغ ِ بُ ّران است             آهسته سخن گو که رس ِ سفله گرانست
ٔ
آجنا چه عجب دبدبه خریه رسان است            آتش زند آن خانه که فرزانه در آن است
آن دوره نگون باد که دوران ِ محار است
ازمیهن غمدیده و این مردم غمنا  ک            یارب چه بگویم که چه افتاده درین خاک
مردم شده آواره و گریان و خین چا ک             خون موج زند در بُن ِ هر شاخه وهرتاک
دهلا همه افرسده و خوننی و فاگ ر است .
َ
برکشورما لشکر بیاگنه دما د م                                 ازبام و هوا رخیته اند درهمه جا بم
ٔ
آگنده ز فریاد بود سینه آ دم                                  هیهات که بیاگنه پرستا ن نه بود کم
هشیار که این طایفه هرجا به هزار است
جاهل شده آوازه گر و صاحب و رسو ر             درباغ ِ خزان دیده زغن گشته سخنو ر
روبه شده در جنلگ توفانزده  دا و ر                           درغیبت غمگسرت شری ا ن دال و ر
ننگ است چننی زنده یگ  و مرگ به اکر است
آزاده یگ خلق به بیاگنه فر و شند                            وحیش صفتان بر رس آزا ده خروشند
ٔ
ستمباره خود اکمه جبو شند
خون ِ دل ِاین مردم  بیچاره بنو شند                          با خیل ِ
گویند که این موهبت ابر بهار  است .
هرسو نگری کشنت و بربسنت و اغرت               صد گونه داغ بازی به صد گونه مهارت
دزدان همه برقافله دارند نظا ر ت                          برطینت پااکن بدهند طعن طها ر ت
آسوده به دوش دل ِ آزرده سو ا ر است .
هرسو که نظرمیفگین زرد وخزا نیست         آه است و فغا نست و به دل شور نهانیست
ٔ
وعده فردا که دهد ،فرض زبانیست
باخصم تو در گفت و شنودست و تبا نیست       آن
حرف است و حدیث است و شعاراست وشاکراست
تاکشورآبایی ما راست خطر ها                                  برپیکر افتیده اش افتاده نظر ها
زیرا که ندایش به جهان کرده اثر ها                     از کینه بریدند ز تن ها همه رس ها
ّ
َ
خصیم که کنَد لکه  ،وطن را به جوا ر است .
هندو و مسلمان و نصا را و بر همن          روزیکه شود یکدل و یک پارچه ویکنت
باری نگری مجله جهان شاد و مطنطن            آنگه اثری نیست نه از"ما" ونه از "من"
از بهرهمنی اغیله ( ،پیاکر) بکا ر است .
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حرمت ِآدم
نازم آن آدم که اکری بهر آدم میکند
افتخار اکر او را خلق اعلم   میکند
ِ
آرزویش گر بنای اعلیم دیگر بود
ُ
سنگ ِخارا رابه ناخن نقش ِخاتم میکند
آدیم کز طینت یب کینه باشد بهره مند
شاد از اکر ِنکو  دهلای پُرغم  میکند
آنکه بایک نیست او را زآدم و غمهای او
چشم ِمردم را ز جورخویش پُرنم میکند
یا چوغول ِغم فزای ّ
غصه پرداز ِزمان
شور ِشادی را برای خلق  ،ماتم میکند
َ
من غالم آن ک َسم کز راه همت هر کجا
بار از پا مانده را از دوش او کم میکند
ِ

حرف(پیاکر)استگویایصداقتهایاو
حرمت   ِاوالد آدم  ،بهر آد م میکند .
سپتامرب  -2004تورنتو
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ناباب
سنگ ناکس میخورد بر سینه ام
هرکجا کز عشق  ،رو یم آورم
طعنه ها پیهم  نثارم  یم کند
تا که رشط ِ گفت و گویم آورم
یم پراگندد به داما نم  جلن
تا سخن از آبرو  ،یم  آ ورم
میشود چون مار و میتازد ز کنی
تا حقیقت مو به مو یم آ ور م
یم گریزم سخت از ریب و ریا
هرچه دارم  ،رو به رو یم آورم
از لگُ ِ افتاده  بر خاک  امید
اعلیم را رنگ  و بو یم آور م
یا زخاک مرده هناگم  خزا ن
دسته دسته (نازو بو) یم آورم
خرده بر(پیاکر پامری) ا ت مگری
آب ِ رفته گر به جو یم آو رم .
جنوری  -2004تورنتو
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ََ
صدای نفس
کس ندیدم که بمن یا ر شود
یا طبیب ِدل ِ بیمار  شو د
گرشود یار و نشیند به َ
برم
زود یب ِمهر و دل آزارشود
تا شود معتمد ِرمحت ِ غری
رفته همخانه ی اغیار شود
َ َ
َ
از وفا د م زند به دم دم صبح
شامگه مصدر ِ انکا ر  شو د
ّ
ٔ
دیوودد چیست که برشانه ما
بار گردیده  و  انبار شود

ُ
هوش کن باد ِصبا اکین دل ما!
ََ
از صدای نفس افاگر شو  د
یار آن به ِکه در آیینه ی صبح
لگ ِ زیبنده   به   لگزار شود .
دسامرب  -2002تورنتو
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جهل پرور
چه یم بینم ز کنی و کجروی های خسان امروز
که تری و تیغ  و تهدید است و جان بیکسان امروز
فغان واشک و فریاد است و ظلم و بینوا یی ها
بود بار ِگران ِ غم   بدوش   ِنا توا ن امرو ز
عجب عدل ومروت درجهان برپا ست ای یاران!
که قامت بشکند ما را  ،ستم های گران  امروز
لب ِ پُر خنده یک بیین دگر هرگز درین  گییت
بغریاز جان پُر درد  و رخ چون زعفران امروز
همیگوید  ز دین  و از "کما ال ت "  مسلما  ین
ویل هرگز نیم جوشد جبز با اکهنان امر و ز
بظاهر یم رساید  نغمه ی علم و فراست  ر ا
به باطن یم نوازد   بربط ِ اهریمنان   امرو ز
دل ِ آنکس که باشد تریه از لوث ِ عداوت  ها
َ َ
خباک و خون کشد رس تا بپای این جهان امروز
دل نا شاد ما  یک شاد میگردد در ین  دو را ن
که یم نازند و میتازند  بهر جا ظاملان  امروز.
دسامرب  – 2007تورنتو
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تنها در مجع
عمری به هدررفت وکیس یلک  ،نفهمید
حرف من و غمهای من و نظم و نوا یم
رفتم همه جا تا  نگرم  یک دل  رو شن
شد خواب و خیال وهمه افسانه  برا یم
هرقدر که فریاد نمود م ز رس ِ در د
آماده نشد کس که دهد آ ب و  دوا یم
من بلبل آزاده  و (او ) ُجغد سیه  فا م
او خفته  و من اینهمه  در شور و نوایم
دایم  به داع  خواسته ام عمر و بقا یش
او یلک خبواهد  ز خدا فو ت و فنا یم
خواهم چو روم جانب او   ،دور گریزد
ور دور روم   ،نامه فرستد به قفا یم
هرچند بَر م   مرغ دل اندر بَرش  ،اما
خود ساز کنم نغمه و افسانه   رسا یم
(پیاکر) اگر از جور نهاین شود آزا د
زناگر ِ غم از سینه ی صد پاره  زدایم.
آگست  -2006تورنتو
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چه خوش بود . . .
گرعقل و خرد از همه یم بود ،چه خوش بود
دهلا همه گر پاک و صفا  بود ،چه خوش بود
بر روی زمنی هیچ کس از پو ر برش  ،اکش
پُر کنی و ستمباره نیم  بود  ،چه خوش بو د
ازشعله ی جنگ و جدل و اغرت و  فر یا د
در دیده  نبود اشک ِ غم آلود  ،چه خوش بود
مادر ز غم ِ مرگ ِ جگر گوشه  چو ما یه ؛
در خاک سیه سینه نیم  سود ،چه خوش بود
اوالد   برش بر رس ِ بازار ِ   عنا یات   ؛
میداشت دیل در گرو جود   ،چه خوش بود
ٔ
در دامگه   "ما و من " و بیش و کم  آخر
پوسیده نیم شد همه را پود  ،چه خوش بود
در یک صف و پیمان و بهم چون تن ِ واحد
هندو و نصا را و یهود بود  ،چه خوش بود
با یار نواسنج و دل یب   ّ
غصه   ( پیاکر   )
ِ
میداشتبهلبخنده،بهکفرودچهخوشبود.
مارچ   -2005تورنتو
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ای وطن ِ دلفاگر
مردم ِناالن من   ،نسل پریشان من
ازرس مژاگن من
اشک ِغمت میچکد،
ِ

کرد چها روزاگر ،یب برص ِنابکار

درد تو افزون نمود؟ درد تو برجان من
خشم وفغان دررسید،اعلیم درخون تپید
رفت به تاراج ِ غری ،مهد ِ نیااکن  من
گرچه شدی خوارزار،خسته تن ودلفاگر
یلک بقای تو باد  تا ابد  ارمان  من
فکرتو دارم به رس ،وز تو پذیرم  اثر
ای به فدایت رسم،هستیئ من ،شان من
رنج تو رنج منست ،گنج تو گنج منست
شاد شوی اعقبت ،همدل ِنا ال ن من !
غلغله (پیاکر) تان یم فگند در جهان
ٔ
تا که شود پُر گهر ،گوشه دامان من .
سپتامرب  -2008تورنتو
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َ
بر گ ََرد
ای آرزوی رفته به کوی فسانه ها
ای شاهوار ِگمشده  اندر خرابه ها
بهرتوبس تپید م و درخود فروشدم
ٔ
رفتم به یب کرانه وهم و گمانه ها
گفتم مگر پرنده ی جانت رها شود
از تنگنای بنده یگ ی دام ودانه ها
بگذشت روزوماه من وساهلای من
بار فراقت به شانه ها
باشد هنوز ِ

چشمم بود به راه که تا قا صدی رسد

از یک جهان ِسزبوخروش جوانه ها
ای رفته درکجایی که یک بارننگری
برما ورنگ زرد وقد چون کمانه ها

بر گ ََرد ای مسافر ِدیر آشنا ی  ما

دیگر برآ زوهم  و رها کن بهانه ها.
جوالی  -2008تورنتو
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نشان تهمت
نه یی ،نه یی که ببیین چگونه  آب شدم
به دشت ِبیکیس آیینه یا رس ا ب  شد م
حدوث ِرنج چها کرد واشکها چه فزود
ز سوز ِآتش ِغم  ،بار ها کباب شد  م
ٔ
پرنده دور
نه یی ،نه یی که ببیین توای
که قطره قطره  چکیدم  و یا حباب شد م
به روزاگر ِسیایه پرست ِ خریه نگر
نشان ِتری ِ پُر از کینه  یب حساب شد م
ِ

بهار خیا ل
به فصل رنگ امید و به نو ِ
صدای صاعقه یا آتش ِ شها ب  شد م

دریغ و درد که درحلظه های بزم و رسود
چهزودخستهشدمیاچسان  خرابشدم
ُ
بهرسفتادخموشیشههاشکست  ،ویل
نشان تهمت ِ تمهید ِ " ناصواب " شد م
نه یی ،نه یی که ببیین تو ای هما ی بلند
گیه تپیدم  وگه صید شیخ و شاب شدم
جون  – 2008تورنتو
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شعبده گر
برما
ای خدا این چه بالییست به بوم و ِ
َ
خورد خون ِ دل ِ مردم ِنام آور ما
که
هرطرف ناهل و آهست و فغانست ،مگر
کس ندیدم که شود مونس چشم ِ تر ِ ما
خنجر ِ تزی ِ ستم برکف دیوانه یک داد ؟
َ
که کشد دل ز بر و پاره کند پیکر ِ ما
ٔ
ِخوخنواره بیاگنه به هرشام وسحر
گرگ
ٔ
میبرَ َد مردم ِ فرزانه ما از بر ِ ما
ُ
دور آندم که گدای در ِ این دیر خر ا ب

بکند ظلم و شود صاحب و یا رسور  ما
ٔ
وضع ِ آشفته ما وستم ِ غری ببنی
ٔ
وای بر حالت ِ آشفته درد آو ر   ما
آخراینشعبدهگرکیستخداراکهچننی
یم نهد کینه به دهلا ی صفا پر و ر ما
ُ
رس ( پیاکر) کین
گفتمش ای که جفا بر ِ
چه شود تا گذری بهر خدا ازرس ِ ما.
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یب مناعت
مرا این زنده یگ دور از وطن دتلنگ میسازد
مهری به مثل سنگ میساز د
که دهلا را ز یب ِ
ز نام و ننگ ِ آدم یم نیایب هیچ جا  نا  یم

که (اینجا) مردم ِبا ننگ را یب ننگ  میسا زد
جوانان را اگر سازد هوای این  وطن یب ذوق
ویلساخلوردهاگنرامستوشوخوشنگمیسازد
صداقترختبربستوامانتازمیانبرخاست
ٔ
چاره اکرش به صد نرینگ میسا ز د
که هرکه

َ
جوانان ِ وطن را قامت ِ خم گشته یم بینم

دریغا ! پری ِما اک کلُ در(اینجا) چنگ میسازد
به هرجا یم رود آن یب مناعت از رس ِ سازش
ٔ
به دشمن هم به یک پیمانه لگرنگ میسا ز د
خنواهد حمنیت (پیاکر) ِ حمنت دیده از مردم
ٔ
ساده یب رنگ میساز د .
که با این زند گیئ
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رنج آرزو
آرزوی ما نیم آید به چنگ
           ین به صلح آید به چنگ وین به جنگ
گربنالم  یا بگریم  در قفا ش
یم گریزد بسکه یم آید به تنگ
گرچو جمنون پیش آن یلال شوم
مزیند در هر قدم  ما ر ا به  سنگ
گرخنواهم بعد ازین یاد ش کنم
طعنه بر ما میفرستد  یب در نگ
برگزینم یار دجلو یی  ا گر ؛   
جای شهد در اکم  ما ریزد  رشنگ
گر بگویم از امید و از وصال
مزیند  بر جان ما هردم  خد نگ
روزاگر ِما که حاال تریه   شد  
یب گمان هر جاهیل خواند  جفنگ

یم بَر َد رنج ِنهان( پیاکر) تا ن

از غریو  جنگ و از دود ِ تفنگ  .
نوامرب -2006تورنتو
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باز بهار مریسد
باز بهار مری سد ،شور ّ
دوار مری سد
الهل به نازودلربی ،به صد هزارمریسد
زسنگ سنگ ِاین وطن ،زخارخار ِاین دمن
پیام ِ نور ِزنده یگ  ،چو شهسوا ر  مری سد
بوی بهار و مشک  تر ،یار ِدیار ِ ما شود
گرچه کنون مصیبیت  ،ز هر کنار مریسد
زمان خشم وخون رود ،قیامت ِجنون رو د
لگ به مچن سمن شود ،مژده  به یار مریسد
ُ
ُ
مرغ سحر! فغان مکن  ،شاکیت ازخزان مکن
بگو ش بر گ برگ ِ لگ ،شور ِ(هزار) مریسد
شاهد ِصلح و اعفیت ،خنده کند به اعقبت
خنل مراد ِبیکسا ن  ،به برگ و بار مریسد.
نوامرب  -2006تورنتو
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فزون ترازگهر
هرکیس را نتوان گفت که از خود گذراست
یا که در اکر ِ جهان اعقل و صائب نظراست
ای بسا کس که به  تن جامه ی  اطلس بکند
چو بر آری ز تنش جامه ،ببیین که خراست
هرکه الفید و ز خود گفت و خرامانه خز ید
گوکه "سامانه" دگر ،رسو وصنوبر دگراست
آنکه  درظلمت شب نور سحر یم فگنَ َد
نه شمع مرده بود ،زهره وشمس القمر است
تاکه عشقست و عشاقست و جهان پُرزصدا
ناهل وچنگ ورباب است وغمست ورشراست
تا خنزید سخن از خانه ی دل همچو نسیم
بردل و دیده  وجان و جگرت  یب اثر است
چوفتد قطره ی اشک تو خباک از رس ِ غم
پیش غم دیده عزیزاست وفزون ازگهراست
گرچه غم بر رس ِغم موج  زنا ن یم آید
مشکن دل که چو دریا همه یگ در گذراست
گو به (پیاکر) خود ایدوست که زین بیش مرو
بر رس ّ
ِقصه که هر ٔ
واژه  آن درد رس است.
جنوری  -2007تورنتو
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آرزوی گمشده
ای آرزوی  رفته   و ای خبت  بینوا
واییبنصیبوبیکسوبرینگوبیصدا
ای رفته از میان ِرسا پرده ی دو چشم
گردیده یی جدا ز من و من ز تو جد ا
ای یوسف ِنشسته  به زندان یب نشا  ن
وای یب خرب ز نائره ی قصد و ما جرا
رفیت و من به هجر حضورت رها شدم
گمگشته یی ز شهر ِ تمنای دل  ،چر ا؟
ای ماهتاب ِ رفته پس ِ ابر ِ شام ِ تا ر
ُ
دیگر مکن درنگ و ازان تریه یگ برآ
ماند م در انتظار ِ قدوم ِ مبا ر کت
اما  نیامدی که  شود  درد ِ ما  د و ا
هرگز مگو حاکیت ِیب آرزو   دال ن
کز شور آرزو نبود زنده یگ   سو ا .
آگست  -2008تورنتو

36

آب و آتش

جوالن درد
ای درد ! چه خوایه زمن ِ خسته ی ناالن
تا چند ز دست تو شو م   یب رس و سامان
اشکم   شود   آیینه ی   روی   تو   مکر ر
تا   رشم   شود   بر رخ ِ زرد تو نما یا   ن
ترسم که پُر از ناهل   شود دامن   صحر ا
کز خانه روم   ناهل کنان تا به   بیا با   ن
عمریست  که همخانه شدی  با من مهجور
یک حلظه  نکردی تو مگر مشلکم  آسان
آن حلظه که درحالت نیم خوابم و بیدا ر
نا خفته  ،به بالنی من  آیی  تو  شتا با  ن
آخرچه کنم زان همه رنیج که جبان است
افسوس که ما را نه طبیب است ونه درمان
هراگه ز بَرت دور شوم  ،ناهل فزا یی
ور دور شوی از نظرم    ،ناهل کند جان
با آنهمه ،ای درد! مرو از بَر ِ(پیاکر )
گردور شوی ،خسته شود دیده ز گریان .
سپتامرب  -2008تورنتو
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مشکن تو دل از تریه یگ . . .
بیدار شو ید مردم ِغمدیده که امروز
از سینه کشیم آتش ِغمنامه ی پُر سوز
فریاد کنیم تا که شود گو ش فلک کر
تریجگردوز
وز گریه  شود دیده ی ما ِ
باهم بشویم همدل و همرزم و هم آواز
تا لرزه فتد بر دل ِدزدان ِ بد  آمو ز
خاموش شد ار آتش آزادی ُملک ات
بار ِدگر آن آتش دیرینه بیفر و ز
ُ
ٔ
همسایه بد خواه وطن میکشد ای وای!
مرد و زن آزاده ی مأ وای تو هر روز
از بهر ِجنات ِوطنت  باز نربد است
برخزی دگر بار و دگر توشه بیندو ز
مشکن تو دل از تریه گیئ شام جهالت
(پیاکر)! که این شام سیه روزشود ،روز.
اکتوبر  -1992تورنتو
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رویای من
رفتم به دیاری که دران   درد ندید م
مریغ ز جفا در قفس رسد ند ید م
برلب سخن ِزشت وبه رسفکرمرضت
یک ّ
ذره   در آیینه ی دل ،گَرد ندیدم
شادان همه بودند ز فر جام ِ زمستا ن
رنگ ِ رخ ِ کس از غم ِکس زرد ندیدم
کس گریه نمیکرد و زبیدا د  نیم گفت
نایم دگر از نا کس و نا مرد   ندید م
بُد عدل و رساپا   همه یگ شور ِ حمبت

جز صلح و ََسلم  ،هیچ  ره آورد ندیدم
رفتم به دیاری که رسارس همه ،خوبان
بودند و مگر خنو یت از فرد ندید   م
ٔ
برخاستم از خواب و دران حلقه دعوی
دیدم همه را یلک  ،جوانمر د ندیدم .
اکتوبر -2008تورنتو

39

ٔ
ترانه وفا
ای نور ِ دو چشم ِ من کجا یی
دور از من ِ بینوا چرا  یی ؟
دیدم همه را ،ویل تو ای جان
زیبا تر و خوب و خوشنما یی
ٔ
ای اکش شیب به لکبه  من
ٔ
چون موجه نور ِ مه درا یی
با صورت ِ خوب و دلپذیرت
درد ِ دل ِ ما دوا  نما یی
باشد که ز جلوه  اگه ِ نازت
چون قرص ِ سپید ماه برا یی
در رهگذرت نشسته ام  من
مانند ِ گدا  ز یب بینو ایی
باری چه شود که بهر ِ اعشق
ٔ
یک ترانه وفا  رسا یی
مایه صفتم چه یم گدا زی؟
زین بیش میا ن ِ   این کرایی
خوایه تووصال ویلک (پیاکر)!
پیوسته نماید او  جدا یی .
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ٔ
شهر ِ ویرانه دل
ٔ
غنچه ّ
طبع مرا  باد ِ سحر وا نکند
ٔ
چاره درد مرا خانه و صحرا  نکند
ٔ
ٔ
ماکه آغشته دردیم  و رساسیمه غم

گوطبیبم که دگر کوشش بیجا نکند
مأمن دل شده ویرانه واین ِ
مرغ اسری
یاد ِجایی جبز آن مأمن و مأ وا نکند
ٔ
گشته عشقیم و بال ٔ
دیده دا م
ما فنا
یاد ِما کس جبزآن اعشق شیدا نکند
ٔ
آرنده شب
چه شود گرکه دیم جغد ِغم

ٔ
شهر ِ ویرانه دل پوید و پیدا  نکند
َ
غمبهدلتیشهزند،یلککشددلبربش
کسبهغمهایدلاینگونهمدارانکند
رفته (پیاکر) ِ بال دیده به دیدار  بال
اعفیت بهر ِ دل ِ خویش تمنا  نکند .
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زنده شود بازطربهای ما
جنبش خشکیده ی لب های ما
ناهل شد آویزه ی شبها ی  ما
گردش آواره ی چشما ن  تر
آتش ِنا دیده ی  تب های   ما
لرزش دستان ِتیه زآب ونان
رفته ز خود موج ِطلبهای ما
حیف ،نه سوزد ستم روزاگر
َ
آه ِ دل و سوز ِ لهب های  ما
رفته هدر باز  ز دست ِ جفا
ََ
مجله سبب ها و نسب های ما
خوب وبد ارگشت عجنی ازقضا
مانده به جا یلک  ادب های ما
یم شود آخر لب ما تازه  تر

َ
جوش زند شهد ِ عنَب های ما

گر به خود آییم و شویم همصدا
زنده شود شور و طربهای  ما.
جنوری  -2009تورنتو

42

آب و آتش

خلوت دل
کیستکهیمبَ َردمرابهطرفخاککویاو
َ
چیستکهیمکشدمرابهصدبهانهسویاو
خلوت دل ُ
گزیده ام  ،ز دام ِ او رهید ه  ا م
کس مبرَ د مرا دگر  ،به دام ِتار ِمو ی   او

دی اگر آرزوی او ،جان علیل ِ من  ربو د
یلک  نیم بَ َرد دگر ،جان ِمن آرزوی  ا و
برَ
قرار من
مشک ِدو زلف ِچنربش ،یم ن د ِ

تازه نیم شود دگر  ،مشا م ِ دل ز بوی  ا و
میَ خنورم به خانه اش ،لب نزنم به ساغرش
یم شکنم به دست خود ،پیاهل و سبوی   او
مرغ تنم خبون تپد  ،غصه به دل هیم  تند
زانکههمایدلشده،مجلهاسری ِخویاو.
ماه یم  -1984مونرتیال

43

نوردیده
از دیده برفت ،دیده ی من
آهو بَره ی  رمیده ی  من
آشفته  نمود  دماغ  جا نم
آن لگبنُ ِنو رسیده ی من
او رفت و بماند یاداگرش:
چاک ِخین ِدریده ی   من
فریاد ِمرا شنیده  بگذشت
وان مست ِجفا ندیده ی من
دندان به جگر فرشدم ازغم
َ
جگر گزیده ی من
وای ی
ِ

گفتم که مرو ز پیشم ای یار

ّ
بنگر به قد ِ مخیده ی  من
َ ُ
کم کن
گفتا که مخوش وناهل
ای اعشق غم رسیده ی  من
گفتم که امید زنده اگ ین !
وای نور ِبه دل دمیده ی من
بنیاد مرا خرا ب  کردی
ای خار ِبه پا خلیده ی  من
گفتا که مشو فرسده (پیاکر)!
در دام مین ،پرنده ی من ..
اپریل  -2009تورنتو
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صمیمانه
برخزی که یک نغمه ی مستانه رساییم
فریاد زنیم  ،ازخود و بیاگنه   رساییم
نوروزکه حمبوب وعزیزاست وکهنسال
ازخانه براییم وبه ( سامانه ) رسا ییم

()1

درکوچه و بازاروطن رفته به صد شوق
بسیار رساییم   و صمیمانه   رسا ییم
یادی بکنیم از  هرن ِ کوی خرا با ت
رس "جاده" و " بارانه" رساییم
بییت به ِ
ویرانه شد ار اکبل  آباد و صفا خبش

برخاک و گلِ  ِ اکبل ویرانه رسا ییم
دشمن  بزند طعنه اگر  باز به صد بار
با شور و فغان و  دل دیو ا نه رسا ییم
صد بار به دهلای پریشیده   رسو دیم
باری به میَ و مسیت و پیمانه رساییم.
بشکست اگرساغرو شد سایق بگریان
آیید که بر  سا یق و میخانه  رساییم
اپریل  -2009تورنتو

-------------------------------------------------------( )1سامانه یکی از مراسم نوروزی آریایی ها بود که دران بازیهای هرنی و نو روزی شامل بود.
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به آرزوی بهار
آمد بهار و یلک نسییم نشد  وزان
درشام ِاین دیار و یا در سحرگهان
یک شاخ پُرشگوفه ندیدم بباغ ،حیف
یارب بهار مرده مگراندرین زمان؟
هرگز نرست سزبه ی نو در کنار جو
یا پَر نزد بسوی مچن خیل ِمرغاکن
هرجا  اگرحدیث  بهاروطراوتست
اینجا مگر بهار نباشد  کم از خزان
برف است وباد وبرگ ِدرختان ِیب ثمر
ین شوربلبل است و نه بویی زارغوان
آن الهل های دلکش ِدشت ودمن چه شد؟
یا جلوه های کبک خرامان بامیا ن  ؟
ماییم و این بهار ِخزان دیده ای دریغ!
همچون غریب ِ بیکس ِ گم کرده آشیان
ماه اپریل  -2009تورنتو
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وعده ی رساکر
ُ
ازفرقت ِ دیدار چه گویم؟ چه نویسم ؟
از رنج شب ِ تارچه گویم؟ چه نویسم؟
کس نیست که پرسد زمن وحال پریشم
از سینه ی افاگرچه گویم؟ چه نویسم؟
شبهاهمه دجیورودوچشمم همه بیخواب
زین خفته ی بیدار چه گویم؟ چه نویسم؟
سوز فلک ار بنویسم
ازجور ِجگر ِ

از فتنه ی اغیار چه گویم؟ چه نویسم؟

در باب ِهواخوایه بیاگنه ی ناباب
زان رونق ِبازارچه گویم ؟ چه نویسم؟
آنقدر فساد است و هیا هو ی ّ
قواالن
کزسارق وطرارچه گویم؟ چه نویسم  ؟
بیهوده جمو ّ
قصه ی دیرینه ز(پیاکر)
از سفله ی یب اعرچه گویم؟چه نویسم؟
اپریل  -2009تورنتو
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زاغ درلگشن
ساهلا بگذشت  اما مشلک ات آسان نشد
خاکِ پاک ِرسمه سایت حیف آ بادان نشد
خارها ِکشتند  در راه امید ت  از  جفا
ٔ
باغ و راغ ات ازقضا جزخانه ماران نشد
زخم ِجان ِدردمند ات هیچگه مرهم نه دید
َ َ
آرزویت  نم  نم ِ بارا ن  نشد
در زمنی ِ
لگشنت افرسد و بلبل از بَرت آواره گشت
ٔ
شاخ و بریگ نیست کآجنا النه زااغن نشد
ٔ
رفت از کف رشته  گنجینه های  نا ب تو
روزهایت شام گشت ومردم ات شادان نشد
اکروان ِآرزو هرچند خوشاگم است  ،یلک
ٔ
رهربانش باز  جز رس دسته  دزدان  نشد
جان من سوزد حبال زار(پیاکر) ات وطن!
زانکههرگزدردجانتراکیسدرماننشد.
اپریل  -2009تورنتو
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خصم آدم میشوند
گه به لگ بندم امید و  گه به خار
گه ز خصم آزار بینم  گه ز یا ر
خصم اگر باری جفا بنمود و رفت
یار ِ ما  دارد جفای یب شما  ر
یک تبسم گرکنم چون غنچه  ،یلک
گریه  یم آید به چشمم  بار  با  ر
وصف بیدردی کند یب درد ،حیف !
دردمندان  را خبواند " نا بکار "
اهل دنیا چیست کآ خر اینقد ر  ؟ !
زهر ما  ر
خصم آدم میشوند چون ِ

در ره ِ خارای هسیت یم  ر و د

کس به پای خود کیس چون شهسوار
میکند ( پیاکر پامری ) شما :
گریه زین یب حاصیل ها  یب شمار .
فربوری  -1999تورنتو
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درهوای سری بهار
دل ِ من !  ای دل فرسده ی من
ز من ِ خسته جان چه یم طلیب؟
کس نداند خیال ِخام تو چیست ؟
اکینقدر نا قرار  و تشنه لیب  !
***
دل ِ من ! نیست خاطرت که مگر
ٔ
ز کجایی  و خانه تو کجا ست  ؟
تو ازین  بیوفا  زمانه   ،منا ل
ٔ
با وفا  در زمانه تو کجا ست  ؟
***
دل ِ من!  در هوای سری بها  ر
منشنی ،چون بهار نیست   ترا
باز ،گریم  که بال  بکشا یی
در قفا تری دشمن است   ترا !
***

آرزو موج  یم زند  به بَ َرت
ُ
یم کشند یلک آرزو ی  ترا
تاکه نایم ز (آبرو ) برب ی ؛
یم  بَرند زود  آبروی  تر ا.

***
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دل ِ من !  هر کجا قد م بنیه
ٔ
پیش پای تو هست حلقه د ا م
بهر  دانه روی
در حمیطی که ِ

بر دام.
هوش کن ،دانه هست در ِ
***

چو زغفلت گیه به باغ  روی
گُرزه  ما ران ِ آن   ز یاد مرب
دل ِمن! چونکه پاک وساده دیل
صید را خانه ی صیا د  مرب !
جنوری  -2001تورنتو
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دعوی بیجا
فصل بهار از من ِ شیدا نیم شود
گُم گشته شادماین  و پیدا نیم شود
افگنده ام به دامن دل داغ صدخزان
ٔ
با یک بهار غنچه دل وا نیم شود
ازرنگ نو بهار و دوبلخند خمترص
راه سفر به خسته گوا را نیم شود
رفنت بپای دانش و اورنگ مهرتی
حاصل حبرف ودعوی بیجا نیم شود
آهم درون سینه نگنجد که بعد ازین
بغری دامن ِ صحرا نیم شود
جایش ِ

فردا من و بهار ِطرب همریه کنیم

هرچند کنون به دیده هویدا نیم شو د
(پیاکر) ِغمکشیده نگوید که چشم ِکور
از دود ِ جان ِ سوخته  ،بینا نیم شود.
یم  -1999تورنتو
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پاینده یگ
زنده یگ ،ای زنده یگ ،ای زنده یگ !
کس نمیداند چه باشد  زنده یگ
زنده یگ وهم و خیال و خفنت است
یا بود پو ینده یگ  ،ساز نده یگ
نبض ِجانب راز ها  دارد بیس
ای به قربان رس ت  ،ای زنده یگ!
کس اگربشنا سد ت  نیکو َ
تر ک
یک  خبواند جوهرت  را بنده یگ
کس  که او  اغفل بود از را ز تو
یم ستاید زنده یگ در بنده یگ
زنده یگ ای دوست هیچ وپوچ نیست
ُ
گر بداین چون کین  با زنده یگ
زنده یگ رس تا بپا (پیاکر) ها ست
حاصل ِاکر است  در  اکر نده یگ .
یم  -1999تورنتو
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درقالب یک آهنگ دواگنه ی افغاین :

دلربی و خریم
معشوق    :میشوم از تو جدا ،ای بت دیر آشنا
َ
دل ز تو بر یم کنم  ،دور برو یب وفا
اعشق    :یار جفا جوی من  ،دلرب بد خوی من
دور مرو از نظر ،پیش بیا  سوی من.
معشوق  :بیش خنواهم  ترا ،ای صنم خوشنما
راست نگفیت بمن ،یارک یب اعتنا
اعشق   :یار شو ای جان من ،مشلک ِ آسان من
آ و به چشمم نشنی ،عزت من ،شأن من.
اعشق و معشوق    :پس چه خوشست باهیم ،دلربی و خریم
اعشق هم بوده ایم  ،دور نباید د یم .
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یار ِ جدا افتاده
چه خوش باشد که چشمانم شود آیینه بررویت
شود نام و نشان ِمن ،علمد ار ِ رس ِ کو یت
منم آن لگرپست   ِ نغمه پرداز ِ بهار ِ ذوق
که یم بادل دماغم  هردیم کآرد صبا بویت
زبس فریاد  میدارد دلم  از سوزش هجران
کبوتر وار میخواهد پَر افشاند فرا سو یت
بود آیا دیم کآخرچو فرهاد از رس ِ مسیت
دهم جان شریین یکباره زیرتیغ  ابرو یت
میان   لعبتان ِ اک کلُ  افشان ِ مچن   آرا
ندارد لعبیت دیگر ،رس ِ موی سمن بویت
نیم گویم حدیث روی زیبای ترا   تنها
غزهلا نزی میخوانم به چشمان سخن گویت
تو ای یار ِ جدا افتاده از پیش دو چشم من
بود (پیاکرپامری) روزوشب ازدل داع گویت .
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ّ
قصه خوان
چه قیامتست یارب ! که به یاد رسزمینم
همه سوز ِ آتشینم  ،همه شور ِ پُر طنینم
کند ار بهار ِ هسیت به هزار جلوه مسیت
نشود دماغ ِ من تر که غمنی ِ در غمینم

ّ
قصه خوان ِداغ ِهجرم چو(هزار) پَرشکسته

همه آه ِ سینه سوزم ،همه صوت ِپُِر حزینم
ُ
برگزیدم
گذرم ز جان وهسیت ،به ریه که
ره ِ برگ ٔ
ُزیده من  ،ره ِ خاک ِ ناز نینم
ٔ
به ندای حاجت ِ دل ،به حضورکعبه عشق
بکنم سالم و مانم ز خلوص ِدل  ،جبینم
زجنون ِاعفیت سوزوفضای تریه (پیاکر)
به کجا فتادم آخر ،ز  کنار ِ رس زمینم ؟
دسامرب  -2002تورنتو
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گُمنام
اغږزواین چه اجنا مست
این چه آ ږ
روز ما تا هنوز چون  شامست
ٔ
پرنده  خبت
مزیند بال و پَر
اسری صد دامست
تا که بیینِ ،

پور ِ آدم  به ماهتا ب  رو د

دامن  ِما بدست  او ها مست
مزیند طعنه بر خرد مند ا ن
هرکجا بد رس شت ِ بد نا مست

ٔ
میوه پخُته  رس نهد  به ز منی

یم نشیند  بلند  ،تا خا مست
هرکه  تا   صاحب ِهمت نبود
هرکجا یی که هست  نا اک مست
یلک در پیش ِ اهل ِهمت و اکر
توسن مست ِ آرزو  رامست
زشت وزیبا وخوب و بد دانیم
این نه حمتاج رشح وافهامست
هرکه خفت وخبورد وهیچ نکرد
تا بود زنده  ،سخت گمنا مست
پیش(پیاکر) پُر تالش ِ شما
میشود پاره  هر کجا  دا مست.
جنوری  -2006تورنتو
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ٔ
بریون نشوی تا ز خود و خانه خوابت
آگه نشود  هیچکس از خوب و خرا بت
یلکن چو عمل پیشه کنیُ  ،اگم بر آری
بیند همه شمشری تو  و زین و راک بت
تا نیست ترا تیغ ِعمل   ،هیچ نری ز د
هرگزبه جوی حرف تو و خشم وعتابت
ای یب خرب از جنبش ِامو ا ج ِ تال طم
هشدا ر مبا دا  شکند موج   ،حبا بت
بیجا دهنت با سخن زشت  میا ال ی
تا کس ندهد با سخن زشت جو ا بت
ُ
از آه خرابایت ما   سخت   حذر کن
بیجا نزین پیش رخش چنگ و ربابت
ازروی صفا گفت سخن بهرتو (پیاکر)
زین بیش تو داین وهمان خریوصوابت.
اپریل  -2005تورنتو
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باز بیا باز
ای رفته ز پیشم به سفر باز بیا  ،باز
ای ّ
قوت ِ دل ،نور نظر ،باز بیا ،باز

ٔ
تاریک بود خانه   دل از غم هجران
ای روشنیئ شمس و قمر ،بازبیا  ،باز
زان حلظه که رفیت زبرم ایلگ ِخندان
ماندست مرا  دیده به در ،باز بیا ،باز
هرحلظه که چشمم به رخ ِعکس توافتد
آهم شود آتش به جگر ،باز بیا  ،با ز
زان پیش که درهجرتوای شوخ ِرمیده
ّ
ازغصه شوم خاک  برس ،باز بیا ،باز
طاقت نکنمدوری وهجران توزین بیش
خوایه که نمریم زغمت  بازبیا  ،با ز
رس (پیاکر)
رفیت و نگفیت که چه آمد ِ
چون  راحیه ی باد سحر بازبیا   ،باز .

59

ناشاد
هرگز نشد ایدل که دیم شاد بگر دی
از دا م ِبال َرسته   و آزاد   بگر د ی
ویرانه شدی بررس ِعشق وغم هجران
باشد مگر آن حلظه که آباد بگر دی ؟
ٔ
صد بار بتو طعنه زد آن سفله نا باب
با سفله کجا  همره و همزا د بگر دی
برموج ِتو خاروخس و خاشاک بتازد
اما نشوی رعد و نه چون باد بگردی
ّ
ازغصه ی دیرینه ی غربت زده اگنت
درخون شده هرحلظه ونا شا د بگردی
مردانه برو در یپ ( پیاکر ) مدا مت
یب آنکه  غالم ِ در ِ صیاد بگر دی.
جنوری  -2003تورنتو
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شریین سخن
موج دریای دو چشمت شور در جانم فگند
وز مخارستان حریت   در مخستا نم فگند
برق ِخندان ِناگهت   موسیئ طور م  نمود
چون خلیل اندر میان ِنار ِسوزا نم  فگند
کیش و آیینم  مرپس ای اکفر ِشریین سخن
ُ
شهرت  حسنت به  سوی اکفرستانم  فگند
از کجا بوی خوشت ای لگشن آرای  وجود
چرخ چرخان درحضورت،چرخ ِگَردانم فگند
میگساریها   و جو ش بیدیلها   اع قبت
از کنار ِ دل میان ِ بز م ِ مستانم   فگند
ناهل های   مردم غربت رسای روز اگ ر
آه سوزانم نمود و در نیستا نم   فگند
دست هرگز برندارم ازرس ِ(پیاکر) عشق
گرچه موج ِغم چو جمنون در بیابانم فگند.
دسامرب  -2002تورنتو
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تصویر عشق
بادی وزید و گفت  بگوشم ز روی لطف
دارم   هزار مژد ه   ترا از بهار ِ عشق
گفتم که ای نسیم خرامنده !  ای امید  !
فرش ره ِ شهسوار عشق
صد چاک ِسینه ِ
در بزم ِنغمه خزی ِ دل آرا ی اع شیق
خوانم ترانه های هوس چون (هزار)عشق
خوشبخت اعشیق که سحر گه به جام یم
لب تازه میکند به  لب ِ جویبا ر ِ عشق
تصویر ِروی نازک   ِمعشوقه یم بَ َرد
ٔ
َ
هردم مرا به بارقه سزبه زا ر   عشق

فصل خنک برفت و بهار ِ طرب رسید
اینک طراو یت ست به یلل  و نهارعشق
برشعر اعشقانه   بنا ز م که یم بَر َ د
ما را ز کنج خانه به کوی مخار عشق .
مارچ  -2002تورنتو
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عشق
عشقست چلچراغ ِ شب ِ تار زنده یگ
باشد دیلل رونق ِ با زا ر ِ زند ه یگ
هرجا که نیست گرمیئ عشق وتبسیم
زاجنا رود حالوت ِ آثا ر ِزند ه یگ
از شور ِ پُر فروغ ِحمبت اگر کیس
دوری گُزید و شد همه بیمارزنده یگ
زاهد ز جام ِ عشق بنو شد اگر دیم
گردد حبیب ِعشق وروا دارزنده یگ
راز کمال ِ عشق و نوای خجسته را
ِ
داند کیس که هست هوا دارزنده یگ

باشد زنور ِعشق ِشکوهنده یب نصیب
آنکو بود چو دیو ِ  تبهاک ر ِ زنده یگ
ِشورعشق
(پیاکر)تانخوشستکهازفیض ِ
برهم  زند طلسم ِ دل آزا ر زنده یگ .
اپریل  -2002تورنتو
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به کس کینه نبستم
تازنده ام ای دوست !  نداین که چه هستم
یا بهر ِچه من  گریه کنان ،خامه  بدستم
کسنیستبداندکهچرایبکسوخاموش
چون مرغک پَر سوخته در گوشه نشستم
عمری به رس آوردم و هرگز نشد م  شاد
چونصیدخبونترشدهزینحلقهنرستم
دیوانه جنو شد به من از عقل و کما لم
دوری کند اعقل که چرا بیخود و مستم
اکفر نپسند د  که رو م جا نب  مسجد
زاهد دهدم  طعنه که  بتخانه  پرستم
اوطعنهزنانگفتکهاندیشهگریچیست؟
ای ساده بمن بنی که ز اندیشه گسستم
َ
با آنهمه ،ای دوست بنازم که درین  دیر
باکمنبود،چونکه  بکسکینه  نبستم.
مارچ  -1999تورنتو
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تند باد روزاگر
یاد ِ نام ِ سارباین ماند و بس
نقش پای اکر واین ماند و بس
اکروان بگذشت زین صحرای داغ
گَرد ِ راه  رفته اگین ماند و بس
اشکها از دیده ها غلتید  ،حیف !
تو تیا در خاکداین ماند و بس
بود آبادا ن  رسا ی زنده یگ
حموگشت وزان گماین ماند وبس
رفت آخر  شا دیئ فصل بها ر
بهر ِما خار و خزاین ماند و بس
بود نای و نعره های دلنشنی
رفت از یاد و شباین ماند و بس
درمیان ِ تند باد ِ   روز اگر
صعوه رفت وآشیا ین ماند وبس
درگذر اگه ِ تالش ِ زنده یگ
خسته پای نیمه جاین ماند وبس
یاد اگر ِعشق را فر هاد  نزی
بهرشریین یک زما ین ما ند وبس
از شما هم ای جوانان  وطن !
آرزو های نهاین  ماند  و بس
در حریم خانه ی ویران ِ دل
داغ ِعشق ِجاو دا ین ماند و بس
ازتمام ِعمر ِ ( پیاکر ) شما  :
یک چننی شعر رواین ماند وبس.
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مهد اک وه
جهان ز کیفیت  ِ نظم ِ اعدالنه تهیست
بسان ِخانه ی تاری کزآب ودانه تهیست
سخن فزاست لب ِ مردم ِ زمانه  ،ویل ؛
درون ِسینه ز فریاد ِاعشقانه تهیست
اگرچه علم و کمالست ورد ِاهل زبا ن
مگر زمانه ز کردار ِ اعملانه تهیست
چنان فرسده ز پایزی ِغم  ،بهار طرب
که بزم ِزنده یگ زآهنگ شادمانه تهیست
رسعشق و نوای زنده دالن
چه رفت بر ِ
که نای خانقه از بانگ ِاعرفانه تهیست

کبوتران   ِ نشاط   آفرین ِ شهر ِ امید
کجا شدند خدا یا ! که آشیا نه تهیست
ز آه   و ناهل بنا کرده ام رسود حزین
که باغ زنده یگ ازشور وزترانه تهیست
کجاست قافله ی پیشتا ز ِبانگ و جرس
که مهد ِاکوه ز (پیاکر ) جاودانه تهیست.
مارچ  -2005تورنتو
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هوای وصل
اعشقم من  ،اعشق روی کیس
یم شتابم   جانب ِ کوی کیس
چشم من شد چاردررایه که هست
چشمه سار ِچشم ِ آهوی کیس
جز به حمراب ِ رخ ِ دجلوی او
دیده ی دل یک رود سوی کیس
گرچه دورم  از کنار ِبر گ ِ گ
بر مشا مم   میدمد  بوی  کیس
سال ها بگذشت و کس آگه  نشد
زانکه هستم من  داع گوی کیس
در هوای وصل ِاو دیشب خبواب
دست بردم سوی با زو ی  کیس
راز ها دارد دل ِ (پیاکر )   تا ن
 سرَ  موی کیس .
شا ماگهان با ِ
اپریل  -2002تورنتو
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آه
هرسو نگرم  غصه و فریاد  و فغا نست
ظلمستوفریبستوکمینستوکمانست
غواغی برش رفته بگو ش فلک     ،اما
گوش ِشنوا نیست در ینجا که جها نست
بازار ِجنو نست و جنایت همه  رنگنی
از جنس ِحمبت همه قحط است و گرانست
مرده ست عدالت  همه خفتست  صداقت
هرجا که روی خد عه و دامست و ددانست
طریف که بود عزت و آسایش و حرمت
آنسو همه یگ  مردم ِ یب مایه  روا نست
درعرص و زمان ارنگری ازرس ِ حتقیق
ناکس همه ارباب و رس افراز زما نست
در باغ ِ زمان ِ من و تو   الهل    نرو ید
ٔ
تا   دامنش آرامگه   جنس خسا نست
تریی شده بر جان عدو حرف و کالمت
(پیاکر) ! مگو زاچنه که درپرده نهانست.
اکتوبر  -2004تورنتو
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چه خوایه ؟!
ای جان ِعلیل و دل نا شاد ،چه خوایه ؟
تا زنده یی هرگزنشو ی شاد ،چه خوایه؟
زین جنلگ ِوحشزتده ی پُر ز دد و دا   م
ٔ
وزدامگه ٔ
تریه   صیا د  ،چه خوا یه   ؟

ٔ
گریم که  بود بیشه ی تو ،بیشه  " آباد  "
ٔ
ٔ
در بیشه   پُر کینه " آباد "  ،چه  خوایه؟
هرسو نگری ماتم و بیداد  مدا م   است
زین غمکد ٔه النه ی اضداد ،چه خوا یه ؟
اینجا که چو بیداد گران  اند همه  داو ر
پس زین همه بیداد گران ،داد چه خوایه؟
اغفل مشو ایدل ! تو مرو از یپ هر کس
از "موهبت " مردم   کمزاد چه   خوا یه
ٔ
آیینه   ِمهر ی   و   صناعتگر ِ مهران
از لکک ِ صناعتگر ِبهزا د  ،چه خوایه
پاکزیه یگ   و شور و وفا داری و(پیاکر)
اینست ترا ریشه و بنیاد ،چه خوا یه ؟ !
ماه جنوری  -2005تورنتو
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همت واال
بنازم آرزویی را کزو   روشن شود   دنیا
ٔ
چوروشن شد ازاو دنیا ،رود اندیشه عقبا
اگرخوایه که بشاکیف ز بیداری دل ِ ّ
ذره
دهندت گنج ارسار وگشا یندت  در ِ معنا
غبار ِراه ِ   صد مشلک  ،به چشم مردم ِاعقل
َ
شتابان  میشود زا یل  ،نیم ماند دگر پا یا
بپیما ید  ره مشلک گزار ِ  وادی  هسیت
کیس کزجهل بربید و بشد درزنده یگ دانا
بگردد دیده گر روشن ز نور ِچلچراغ ِعلم
ازان کور ِ زپا افتاده هم آخرشود خوا نا
بنازم همت ِ واالی   شهبا ز ِ دلریی را
که او هرگز نماند از پَرفشانیئ فلک پیما
جنون ِعشق ِنا فرجام وصحرایی شدن تایک
ُ
بود زیبنده کز نور ِخرد ،جنت کین صحرا
ز(پیاکر) ت مزن دل درره ِ رسمزنل مقصود
ٔ
ٔ
  خشکیده    ( سینا) .
ولومزنل بود در سینه
سپتا مرب  -2006تورنتو
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رشاب ِ دالویز صبح
نه من خراب ِ َمیئ  لطف روز اگر شوم
نه جور ِ خصم  نماید  رش ا ب  آشا مم
نه یب غرورم  و نا استوار  و خریه نگر
نه چون خیس  ز پییئ باد  ،بررس ِبامم
من و دو دست من و دامن ِصداقت و ِمهر
هر توست چون دامم
وفا چو مرغ ِ تن و ِم ِ
مباش در پیئ نام ِ من ِ  خراب  ،بیا   !

که خوش نصیب نباشم ،ویلک خوشنامم
ٔ
به راه ِقافله   عشق  مری و م به  شتا ب
چو وامقم  که ندانم  کجاست  فرجا مم
ّ
تعلقیست   میان ِ من   و تپید ن ِ دل
گیه به دام ویم  ،اگه   او شود   را مم
دلم گرفته از ین شام ِ تار ِ غم ،چه کنم؟
نه ٔ
بنده شب ِ تا ر م   ،نه مو نس شا مم
ُ
کنم قیامت و ( پیاکر) و غلغیل که مگر؛
َ
کشم رشاب ِ دالویز صبح   در جامم .
فربوری  -2007تورنتو
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شعر تر
شعر َ
ترم  نیست اگر ای رقیب !
َ
چشم ت َرم   باشد و سوز ِ سخن
دشت جگر سوخته ام  ای دریغ !
نیست جبز الهل   در او   نا ر َو ن
یک دل ِ آزرده   بو د   در بَ َر   م
ُ
بر دل ِ آزرده ام   نا خن   مز ن
ناهل کند جای رسود   و   نشا ط
مرغ ِ درون ِ دل ِ نا شاد ِ من
گر برود فصل خنک زین د یار
شعر تر آرد به زبان   مرد وزن
خشکیئ  سالست  در ین روزاگر
تشنه بود سینه ی   دشت   سخن
اگه ِسحر عقده ی   دل   وا شود
َ
عطر فشاند سخنم   در مچن
ذوق ِمن و مجله هوا دار شعر
مستیی لفظ وسخن است دروطن
بشکفد آخر طبع ( پیاکر)    هم
لب بگشاید   چو لگ ِ نسرت   ن.
یم  -2006تورنتو
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شعله
با درد در آمزیم و هر گز نگریزم
با مردم ِ یب درد ِ گریزنده   ستزیم
ٔ
گر رخت ببندد ز نها خنانه جا نم
رس را به حلد مانم و تا حرش خنزیم
یا گر برود از بَر ِ   من  ،زود نیاید
خاک ِ دوجهان بررسم ازغصه ببزیم
اشکم شده بر دیده فزو ن از غم ِ ایام
تا در قدم ِ مردم ِ غمد یده بر یز  م
هرگز سخن  از بیغیم ِ دهر نگویم
تا زنده در آشوبگه ی اغ ئله خزی م
رسعشق
آتش چو بر افروخته دردم ز ِ
ٔ
چون شاخه خشکیده دران آتش ِتزی م
گرنیست مرا سوزدل وگریم (پیاکر)
ناچزی تر از ّ
ذره  و کمرت ز پشزی  م .
جنوری  -2004تورنتو
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تالش
ناهل را فریاد اگر سازم  به شام ِ روزاگر
یک گدازد جسم ِ(خار) ویک نوازدگوش(خس)
میکند هناگمه بر پا از رس ِ نا مردیم
بار کیس بر دوش کس
از قضا افتد اگر ِ

آتشست این میَ کشیها گر نداری حب ِخلق

در لگو منداز باد و بانگ ِ نوشانو ش بس
یک به داد ِ یب کسان ِ روز اگر ِ ما  رسد
قایض وسلطان وزاهد ،مفیت ومریوعسس
اکروان آرزو ها در بیا با ن ِ تال ش
مریسد  آخر به مزنل از یپ ِ بانگ جرس
گرچه مراغن ِسحراکنون سیه پوش اند یلک؛
یم شود سزبینه پوش آخر ،سیه پوش ِ قفس
دام وخاراست وخطا( ،پیاکر) اینجا کن حذر
ُ
داد خوایه هم مکن  اکینجا نباشد  داد رس.
دسامرب  -2002تورنتو
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این پارچه  ،در حمفل مشاعره که  در سال
1994میالدی ،از طرف اکنون فرهنیگ باخرت در

وقار

شهرتورنتو دایر شده بود ،قرائت شد :

من گذشت عمر از یلل و نهار آمو ختم
نا قراری را ز مراغن ِ بهار  آمو ختم
تریه یگ آمد پدید و صعوه خامویش گُزید
ناهل ی شب را ز آوای (هزار ) آمو ختم
شور عشق اندر میان خون و آتش داشنت
درمیان ِ رقص ِ موج ِ الهل زار  آمو ختم
رسو خبرامید و با خا ر ِ رس ِ دیوار گفت:
پای در دامن  کشید م  تا و قار آمو ختم
منصور شهید ِ راه  حق
وقت مردن گفت
ِ

رس بلندیها ز رفنت پا ی دار  آمو ختم

ازتواضع هاچوخاکم ،یلک اندرراه عشق
ترزباین را ز فریاد ِ رشار  آمو ختم
پور آدم چیست داین !  صورت ِآدم گریز
ِ

این حقیقت را ز ِ چرخ ِ روزاگر آموختم

از زبان ِ خار و لگ (پیاکر) در آواره یگ
زشت و زیبا گونه گفنت  یب شمار آموختم.
یم  -1994تورنتو
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پیک عمل
هرگز دل ِ دیوانه ی ما   شاد   نگردید
وز قید  بال یک  نفس آزاد  نگر دید
هرقدرکه درکوی وفا رفت وگذرکرد
جز خسته تر و نادم و نا شاد نگردید
عمری سرپی شد بهوای"من وما" یلک
دید ی که ازان گو شه یی آباد نگرد ید
چون پیک عمل راه نبرُ د جانب مقصود
آهنگ ِجرس خفت و چو فریاد نگردید
آیه که نشد موج و نه از سینه بدر رفت
شوری به ره ِ قافله   یا   باد   نگرد ید
رخ ِ ما
نسیل که برفت  تا نه رود آب ِ ِ
افسوس که  در اجنمین  یا د  نگر دید
از هر که شنیدم  سخن عشق و وفا یلک
دیدم که   کیس همرس فرهاد  نگردید .
دسامرب  -2006تورنتو
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شعبده باز زمان . . .
شعبده باز ِ زمان

باز دلش یم تپد
تار ِدگر یم تند

تاکه بدوزد قبا

بهررساپای من

بهر رساپای تو.

***

شعبده باز ِ زمان
َ
رنگ دگر میکشد
برکنف رمز ها
تا بفریبد ترا

شعبده باز زمان

***

تا بفریبد مرا.

سنگ دگر مزیند

تا شکند بال و َپر
مرغ ِ نواساز من

کبک نواسنج تو.

نیست در اینجا شبان
یا عیسیی نکته دان
َ ََ
تا بدماند نفس
برنیی خشکیده جان

جان بدهد این جهان
زنده کند جسم و جان ؟!
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هوای وطن
بادی که هوای رس ِ کوی وطن آرد
ایکاش کزان ُمشت ِ غباری بمن آرد
یا همچو نشان ِ دل ِ پُر داغ و نزارم
بریگ ز بر ِ الهل ی دشت و دمن آرد
گر میگذرد باد صبا از مچن ایکا ش
بویی که مرا زنده کند زان مچن آرد
تا دانه ی ریگ وطنم هست ،خنواهم
ُ
د ّریکه کس از سینه ی حبر ِ عدن آرد
پَرپَر بزند مرغ دل آن حلظه که قاصد
نایم ز لگستان ِ وطن بر دهن  آرد
وان موج ِ نوازشگر ِ باد ِ رس ِ کویش
خوشرت زهواییست که مشک خنت آرد
شوری به جهان یم فگند ٔ
نعره(پیاکر)
کز سینه برون مردم ِآزرده تن  آرد .
اکتوبر -2007تورنتو
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گرجلوه کند زاغ سیه جای کبوتر
پا مانده ی کم مایه  چو گردید سوا ره
بهرتکه شوی از رس ِ راهش به کنا ره
پُریس  و جوایب اگر از وی نشنید  ی
هرگزنشوی ساده  ،مرپیس تو دو باره
گرخنده کند حمتسب ِ شهر به سو یش
ُ
آرد به صدا در همه جا دهل  و نقاره
رسسوزن شود ازریشه بلند تر
گریک ِ
گوید که منم بام ِ فلک را چو  منا ره
ُ
اکرش همه الفیدن ِ یب جا  و غرید ن

هناگم خطر یلک شتابد به   مغا ر ه
گربال و پ ََر ش بود و اگرتزییئ منقا ر
میکرد رس و دست برش را همه پار ه
اکنون که خرامد زهوا کبک و سمندش
بنشنی و گشا دیده ی دل را به نظار ه
گر جلوه کند زاغ ِ سیه  ،جای کبو تر
بشناسمشایدوست،مکنرمزواشاره
ناممچهکینیار!چه(پیاکر)وچه(پامری)
یب نام و نشانم مگر از عیب کنا ر ه  .
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ندانم . . .
ای مام وطن چیست نصیب تو  ،ندانم
یا کیست بگو یار و حبیب ِ تو  ،ندانم
عمریستشدیبیکسوبیمار"سیاست"
باشد به کدام  گوشه  طبیب تو   ،ندا نم
آزاد نشد مرغ ِ گرفتار ِ تو از دام
قید  و قفس و حال غریب تو  ،ندا نم
درکوره ی آتش شدی مذابه ی دوران
اما چه کنم؟  سوز ِ هلیب تو   ،ندا نم
آهنگ و نوایت به جهان ورد زبان شد
در خانه مگر شور و نهیب تو ،ندانم
آری ! چه بود راز نهان ِتو که هر گز
ّ
خاصیت  ِ ( پیاکر) عجیب ِ تو ،ندانم.
یم  -2009تورنتو
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چه میکردم ؟ !
دلم  را آشنا با غم نیم کردم  ،چه میکردم
وگرچشممزاشکپُرنمنمیکردم،چهمیکردم
ز حال ِنا به سامان ِجهان هرچند بزیارم ؛
بظاهر خنده براعلم نمیکردم ،چه میکردم
زبس فرسودم ازیب حاصیل های توان فرسا
شب و روزناهل ی پیهم نمیکردم ،چه میکردم
پیکر خونا به ریزم در دل شب ها
به زخم ِ
ِ
زاشک دیده گر مرهم نمیکردم ،چه میکردم
میان یا وه گویان بررس بازار ِ خود خوایه
اگرحرفوسخنراکمنمیکردم،چهمیکردم
ز دست ِآدمزیادان ،جفا هایی که من  دیدم
شاکیت  گر زآدمها نمیکردم ،چه میکردم
به مرگ ِ ارزش انسان درین دنیای یب بنیاد
فغان و شکوه و ماتم نمیکردم  ،چه میکردم
درین ما تمرسا کزهرکنارش غصه میبارد
وداع با مردم ِ یب غم نمیکردم  ،چه میکردم
همانساعتکهمرغآرزودرخونتپیدایدوست!
به تلیخ گریه بر حالش نمیکردم ،چه میکردم
مگریید خرده بر(پیاکر) حمنت دیده ی گییت
تیه گر سینه را از غم نمیکردم ،چه میکردم.
جون  -2009تورنتو
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قلمزن
نمیدانم درین گییت ،زسای ما چه خواهد بود
کمال ِدرد ِدورانیم ،دوا ی ما چه خواهد بود
بپای ما هزاران زخم ِخار ِوادی جو ر است
زسای دیگری آخر برای ما چه خواهد بود
طننی  آهنگ ِ بُستان ِ مرست بود  آوا یم
ویل اکنون یک میداند ندای ما چه خواهد بود؟
بگو ای شاعر رمز آشنای نوحه سنج   ،آخر
رسود ِ بعد ِمرگ اندررثای ما ،چه خواهد بود
َ َ
قلمزن  میکشد  بر لوح ِ تقدیر م  چلیپا یی
بهپیشقصداوچونوچرایماچهخواهدبود
جمو از ما تو ای داور صدای شاد ِبزم  آرا
کهجزآهِفلکسوزان،صدایماچهخواهدبود
قضاوتها رود بر حال ِ( پیاکر ِ) حزین  ،اما
نمیگویدکیسکآخردوای  ماچهخواهدبود.
جون  -2009تورنتو
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در پناه سخن . . .
دلم حبال توسوزد اال فرشته ی صلح
که در رشافت نام ِ تو آشیا نه  کنند
رسود ِنظم ِتو خوانند دلربانه  ،مگر
به طرف ِکوی تو آهنگ ِاک ذبانه کنند
برای ّ
ضجه ی قربانیان خشم و ستزی

جبای دادگری ّ ،
قصه و فسا نه کنند
مرپس زکرده ی بازیگران ِ"نظم نوین"
که آتیش بزنند  ،جنگ  را   بهانه کنند
نماد ِ صورت ِ آیینه اند به دامن صبح
ادای تریه دیل ها مگر  ،شبانه کنند
چرا جهان من و توست  آشیانه ی غم
چرا رشافت دین تو  ،دام و دانه کنند؟
ٔ
غبار ّ
ِغصه   مکدر نمود سینه   دهر
که در پناه ِسخن  ،اکر ِ ظاملانه کنند
صدای ناهل ی مظلوم ِ یب وسیله ی دهر
به  تری کینه  ببند ند و  شادیانه کنند .
جون   -2009تورنتو
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روزاگر
روزاگر،ای روزاگر ،ای روزاگر
یم شتایب  هرکجا    دیوانه  وار
مزیین بر هم بسا ط   زنده یگ
یم تپاین مرغ جان را بار   بار
یم خالین خار ها در پای گ
یم نشاین الهل را بر جای خار

ُ
میکین
خبت را با خاک یکسان

خاک را بر چرخ میداری سوار
ناکسان را رسوری ها مید یه
صادقان را یم کشاین پای دار
نیش ِ کنی برجان دانا مزی ین
یم   نوازی جاهالن ِ   نا بکار
ای پلنگ ِخود پرست ِ نا صبور!
وای کمال ِ حریت ِ دیلل و نها ر
روزاگر ،ای روزاگر ،ای روزاگر
یم زسد ار گویمت  نا پا یدا ر .
جون  -2009تورنتو
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ساز زنده یگ
نازک دلم مگو سخین سخت ای رقیب
وای یب خربزشیشه وسنگ ِ" سخنوری"
اکرم بکار ِهیچکیس نیست و یب غشم
ازمن کیس ندیده بغری از نو ا گر ی
ین نا سپاس و فتنه گر و ین گدا گرم
ین خوی بردیگ به رسم  ،ین زرسوری
آیینه ام که َ
گرد و غبارش به سینه نیست
جز نقش یک صداقت و رسم  دال وری
وزآچنه یم گریزم و بزیار و مضطرم
باشد خضاب ِخون و هوای ستمگر ی
ور آچنه یم پسندم و زو یا د میکنم
خدمت به خلق باشد و عدل و برابری.
سال  2010م  -تورنتو
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دلواپیس های زمان
زنده یگ شاید گیه  زیبنده بود
در زمان ِرفته بهر زنده اگن
یا حمبت در بر ِ دل یم تپید
چون نفس در پیکریک زنده جان
بود آنگه زنده یگ در ساد ه یگ
ساده یگ در زنده یگ ورد زبان
یلک اکنون چیست معنیئ حیا ت؛
( دالر) و دلواپیس های  ز ما ن
ازحمبت گرهیم پُر یس  مرا ؛
پَر کشید و رفت سوی کهکشا ن
نیست خواب خوش به چشم ِاهل ِذوق
چونکه ذوق و خریم رفت ازجهان.
لطف و زیبایی جمو دیگرکه حیف
اکو بود خواب و خیایل همچنان.
سال  -2011تورنتو
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فصل طرب خزی بهار
آمد هوای فصل ِ طرخبزی ِنو بهار
تا َ
بردمد بگوش مچن نغمه ی ( هزار)
شور ِمطنطن است  و نوای ترانه ها
با ساز ِاعشقانه به هر گوشه و کنا ر
باشور یب نهایت و با موج بیخودی
قمری ترانه رس کند از شور ِ آبشا ر
مویج زبوی سزبه ی نورسته برمشام
َ
گویی که مشک تازه فشاند چو ذلف یار
در فصل ِخوشگوار ِبهاران ِ دلپذ یر
َ
پر میکشد  پرنده ی دل سوی " لگبهار"
در باغ اگر گذر کند آزرده جان ِ دهر
شادی کند  ز نغمه ی مراغن ِشاخسا ر.
ماه مارچ  -2011تورنتو
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ُ
مهان است
هرجا که روی نیش زبانست و زیانست
الفیدن ِ بیجا همه جا ورد ِ زبا نست
الفست و دروغست و هوا خوایه شیطان
گو یا ز ازل فطرت ِ( او) بسته  برآنست
صد نکته ی رس بسته چو پیشش بگشا یی
یلکن نگری باز ،همانست که هما نست
هرگز نرود در یپ وا الییی انسان
باشیفته یگ   یلک یپ نام  و نشانست
یک قایض اعدل نبود در همه جا حیف !
فتوا همه از روی عناد است و گمانست
آن واعظ و منرب که تو در مدر سه بیین
هشیار بباید  که دو صد فتنه درانست
خلیق که ندارد لب نان و دل آرام
سامانه ی هسیت به رس ش بار ِگرانست
آن ریش و کاله و چنپ و کریس  وا ال
ُ
در خدمت مام ِوطنت نیست   ،مها نست
فریاد و جدال ِتو درین معرکه ( پیاکر)
گویای پیامیست  که در نبض  فغانست  .
ماه اپریل  -2011تورنتو
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وطن
خواهم که باز رشک ثریا شوی  ،وطن !
روشن چو بدر ِماه ِ دال را شو ی ،وطن!
از چنگ ِ اغصبان بریه ،مستقل  شوی
تایج به فرق ِ اعلم ِ فردا شو ی  وطن !
بیمار ِ یب دوای زماین  تو ای عزیز
زود تربه پا شوی ومداوا شوی ،وطن!
ماتم رسای دامن ِ دنیا سیت  کنو ن
آخر کمال ِعزت ِ دنیا  شوی   ،وطن !
رنج ِ تنت فزوده ئلیما ن ِ روز اگ ر
اکنون ِ شادماین دهلا شوی  ،وطن !
شاخ ِ فرو فتاده زغمها شدی به با غ
فردا بهار ِ سزب ِ گوارا شوی  ،وطن!
دوریم  اگر زتو که به دام  اسار یت
زودتر ،ویل همیشه ترازما شوی وطن!
افتیده اند جبا ن و تنت خیل کر گسا ن
اما رها شوی و توانا  شو ی   وطن !
دیو ِ سیه نهاد ِجهالت غمت فز و د
آخر رسود ِ گرم ِ تمنا شوی وطن !
ماه جوالی  - 2009تورنتو
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زنده یگ رمزشگفتهاست
گردش دوران ِما پیوسته غم یم پرو رد
در کمال ِخود رسی نقش ِستم یم پرورد
یم ستزید هرکجا باشد فضیلت های دهر
َ
جای فضل و یا جنابتها " ،د َرم" یم پرورد
پیش ِچرخ اینجا نداری اعتبار ،ای بیغیش !
َ
آیینه  کم یم پرورد
رو که این بوزینه خو
یکطرف درهم  بریزد حاصل ِعقل و کما ل
یکطرف با خود ستایی جام ِ َجم  یم پرورد
خار درچشمش بود حر ف ِصداقت پروران
صورت ِکذب و ریا را چون صنم یم پرورد
زنده یگ رمز شگفنت هاست  ،اما چرخ ِدون
یم ستزید با شگفنت ،چون عدم  یم پرو ر د
گرچه ناالن است (پیاکر) از جفای روزاگر
روزاگر ِخوش مگر بهر امم یم پرورد .
ماه اپریل  -2011تورنتو
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روا داری . . .
ما که دلبسته ی آینی و فاییم و صفا
یک رود از دل ما عهد وفاداری ما
برس لطف وروا داریئ احسان وسخا
ِ

میدرخشد خبد ا  تاج روا داری  ما

نقش ِآزار ِ بدان ،دل به فنا داد ،ویل
َ
نبود بر دل کس نقش ِ دل آزاری  ما
بریم  بار جفای دگران
ساهلا شد که
ِ

کس ندیدست  ویل داغ جفا اکری ما

دست ِاغرت چه کند بیش که بنیاد ِمرا
داد بر باد و نکرد رحم به نا چاری ما
جای شکرانه بود چون نشنیدست کیس
حرف ِ پوچ و سخن کوچه وبا زاری ما
آنقدر خوار و خرابیم و جفا دیده ی دهر
که شد افسانه دگر ،غربت و نا داری ما.
ماه یم  -2011تورنتو
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انسان
انسان چه رشیفست وفخیمست وفهیم است
دراکر ِ جهانداری نظیم است و حکیم است
از روی  زمنی مریود  او تا به ثر یا
نیکو نگری سخت علیمست وعظیم است
گه نرم تر از برگ ِ لگ ُ و  آب روانست
گه سخت ترازسنگ ِصبورست وتمیم است
گه اعشق نو رسته لگُ ِ فصل ِ بهارا ن ؛
گه کهنه پرستست وتوگویی که رمیم است
گه قاتل و خونانه فشان است و غم  انگزی
گه معرتف ِ آیه ی  رمحن الرحیم است
گه نیک بیندیشد و نیکو بدر آید
افسوس که گه پریو شیطان ِرجیم است .
سال 2012م  -تورنتو
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ای کوه
در بلندی از همه باال تری
در فخامت از همه واال تری
سینه ات جای هزاران نعمت است
از همه قانع تری ،دارا تر ی .
***
کوه ! ای لب بسته ی غواغ ستزی
و ای رساپا هیبت و ای جلوه ریز
صد هزاران زخم برجانت زنند
ین زکس آزرده یی  ،ین در گریز.
***
قد کشیدنها  ،ترا زیبنده است
ُ
از وجودت ملک و مأوا زنده است
گر دیم دست از سخاوت بر گریی
زنده ی روی زمنی  ،بازنده است .
سال  2012م  -تورنتو
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تصویر سخن
اکر دل ِ زار و پریشم
بیدل ! چه کنم ِ
عمری شده کآزرده  ز بیاگنه و خویشم
گفتند رسایم به ثنای تو کم و بیش
کمرت بود از ّ
ذره به پیش ات کم و بیشم
درمان نبود درد توان سوز ِ مرا یلک ؛
هر حلظه کند زنده  کالمت ،دل ِ ریشم
آتش زدی برما و من و مندر و مسجد
من نزی به آتش فگنم  مذهب و کیشم
آموختم از خوش ثمری های کال مت
تصویر سخنهای  تو تا هست به پیشم
ای ( بیدل) ِروشندل و روشنگر دهلا !
پروانه ی فانوس ِ لقا ی   تو همیشم
(پیاکر ) ثنا گوی تو شاد است به کو یت
هرچند خبون تر شده از نشرت و نیشم .
سال  -1999تورنتو
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بدگوهر
سنگ ِ بد گوهر اگر توفان کند
یک جهاین را خباک یکسان کند
یا بسوزاند پر ِ مراغن ِ با غ
یا بنای زنده یگ ویرا ن کند .
باز ،بد گوهر اگر " یاری " کند
یا که تمثیل ِ" وفا داری "  کند
لفظ و حبث و فحص را پیش آورد
یا ادای یب گنهاکر ی  کند.
گر نماید دعویئ فهم ِ فزو ن
یا بتازد بر بنای بیستو   ن
با زبان ِ زشت  یا د ِ ما کند
خوارداند مجله یگ را ازجنون.
برمنابر جلو ه ها ریزد  اگر
اشکها از دیده ها بزید اگر
یا به تری ِطعنه و تنقید و جو ر
با هوای دشمین خزید  اگر.
باز ،بدگوهر همان بد گوهراست
خنجری باشد ویل یب جوهر است .
.آگست  -2011تورنتو
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اکرنامه سازان
هموطن ! دیوار این افسانه ها خواهد شکست
بریق ِ کذب و ریا بر شانه ها خواهد شکست
داستان ِ کهنه ی   نا ساز اگریها ی ( غری)
اعقبت اندر بر ِ بیاگنه ها   خواهد شکست
هرقدر مسیت کنند زور آوران   ِ   روز اگ ر
بررس شان سقف این مخخانه ها خواهد شکست
ِ
گرچه بستند دست و پای آرزو ها یت   ،ویل

قفل و زجنری و سد ِ زو النه ها خواهد شکست
بت تراشیدند و چون فرعو ن اطاعت خواستند
بتشکنخواهدرسید،بتخانههاخواهدشکست
ُ
ناکسان ِ روزاگر " دردانه " ها گردید ویلک؛
ُ
استخوان ِخنوت ِ در دانه ها خواهد شکست
بر رس ِ ویرانه ها جوالن زاغ   است وزغن
پای زااغن  نزی در ویرانه ها  خواهد شکست
بیش ازین سامانه چیین ها  نه دارد اعتبا ر
رنگ بازار ِ چنان سامانه ها خواهد شکست.
ماه سپتمرب 2011م – تورنتو

96

آب و آتش

درد آدم
دردی که به جان آد م افتاد
چون شعله میان اعلم افتاد

ٔ
اندیشه سود "ما " و"من" هم

چون تیشه به پای آد م افتاد
 گلُ  خبت ِ روشن آخر
جای ِ
در شهر و دیار ِما  بم افتاد
جای قصه های  شا د ما نه
در اجنمن آه و ما تم افتا د
ای کعبه نشنی ِ ظاهر آرا
این چیست که هردو با هم افتاد
خایل شود از سیم و زر ،آخر
هرکیسه که دست "حا تم " افتاد
شد تریه جهان ِ روشن ِ ما
آندم که ز کف جام  ِجم  افتاد
آید مگر این خرب در آخر :
صد مژده که  آثار غم افتاد.
سپتمرب  -2011تورنتو
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شکو ه
نه اهل ذوق و نشایط  ،نه  راز دار مین
نه حال ِ سینه بداین  ،نه غمگسا ر ِ مین
نه یی خجسته خصال ونه یی رسود وصدا
نه ساز ِ بز م ِ نوایی  ،نه ساز اگر مین
ز آشیانه ی دل رفته یی و باز  ،چرا  ؟
منت گزار ِتو باشم که در کنا ر مین
تالش ِمیل  ِدل ِخسته را چه چا ره کنم ؟
که تا   غبار ِ ٔ
ره مزنل و دیار   مین

ٔ
برنگ ِخامه فزودم زخون ِرشته جان
که تا به حرش نویسم که   :دلفاگر مین
فراغتیست حبال و هوای  من که دگر
نه آشنای مین  ،ین   لگ ِ بهار   مین .
سپتمرب  2011م – تورنتو
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دیار من
الیه ای دیار من  ،بهشت جاودان  بایش
رسافراززمان بایش ،لگ ِ باغ ِ جهان بایش
نگویم ای دیارمن که اعلم را شوی "رهرب"
ویل گویم که ِمهر تا بناک ِخا وران بایش
اگرچه ای عزیزمن ! کنون در بند اوها یم
داعگویم زبند آیی برون تا جان ِ جان بایش
ٔ
به پیش دوستا نت غنچه رنگ وامید  ،اما
بهچشمدشمنانتخنجروتیغوُسنانبایش
به بازی یم مکد خون ِترا بازیگر ِدوران
مگر فردا چو سنیگ  بررس بازیگران بایش
عداوت ها بود چون آتش سوزنده برجانت
الیه زآتش سوزنده دایم  در امان  بایش
یقینم شد کزان آشفته گیها مرییه  آخر ؛
نب  زیبنده  در  باغ َجنان بایش
وآنگه  لگُ ِ
بمریدازغمت(پیاکر)اگربیندکهایمیهن!
بهپیشِخیلِگراگنتهنوزآزردهجانبایش.
سپتمرب  - 2011تورنتو
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کرم و ستم
مشوفرسده که دوران غم خنواهد ماند
ستمگران بروند و ستم خنواهد ما ند
رس منرب رود ز بهر ریا
کیس که بر ِ
یقنی بدار که او حمرتم خنواهد   ما ند
ٔ
رشار ِشعله بم سوخت   زنده اگ ین ما
رسود ِآتش و ساز ِ الم خنوا هد  ما ند
اگر ستم بکنیُ یا کرم  به مرد م  دهر
َ
کرم بماند و صاحب کرم خنو اهد  ماند
َ
اگرچه ُحب ِ" د َرم " نقش ِخاتم ِدل ِاوست
َ
جبز دیم بکف اش آن د َرم  خنواهد ماند

غرور ِعزت ِ دنیا چو آب و باد   بو د
که مریود همه یگ بیش وکم خنواهد ماند
مشو فرسده ز نا مردمیئ   دور ِفلک
کههم"عرب"برودهم"عجم"خنواهدماند
فقری وخواجه و شاه و گدا و حشمت وجاه
مثال ِ صاحب ِ آن  جام جم خنواهد  ماند
براه ِ وصلت ِ( پیاکر) تا به مزنل دوست
َ
صعوبت ِسفر از پیج و خم  خنواهد  ماند  .
ماه اکتوبر -2011تورنتو
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آدم و اعلم
اعلم از بهر ِجناب ِ آدم است
زانکه  آدم افتخار اعلم  است

ٔ
آدم ار شایسته  اعلم  بو د ؛

گوییا  شهد و رشافت باهم است
زیب ِدنیا دانش وفضل است ،یلک
زشت باشد تا که جنگ و ماتم است

ّ
آدمیت نیست اراکنش  به جا

تا که جهل است و جنون است و بَم است

اکم ِ او هرگز نمیگر د د  شری ین
ٔ
تا که در اند یشه  بیش و کم  است
یک پذیرم  دعو ی جنس بلند
ُ َ
زآدیم ،تا دیده اگنش پر نم است
اعلیم برهم َ
خورد تا بنگر د
اکین جهان آشفته حال وبرهم است .
اکتوبر  -2011تورنتو
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چرخ ستم پرور
عجب چریخ بود دوران که یب تا بانه یم چرخد
جنون دارد مگر اکینقدر یب بااک نه  یم چر خد ؟
رها گردیده  از بند ِسکو ت و یب صدایی  ها
به گِرد خویشنت بنگر عجب طفالنه  یم چر خد
به هرپهلو که یم غلتد ؛ شگفتیها به بار  آر د
زبس دیوانه یگ ها دارد و رندانه یم چرخد
به آغوشش کشد دایم رسا پا سفله ی  دوران
چه بیرشمانه میپیچد ،چه بید ردانه یم چرخد
چنان غرقیده در مردابه ی یب حاصیل هایش
که چون مرغ نوا گم کرده ی یب دانه میچرخد
کیس اکو فتنه انگزی و رشاندازو داغ باز است
به دورش نا کساین چند چون پروانه یم چرخد
نمیدانم چه ارسار است ،اکین چرخ ِستم پرو ر
چوجام ِ یم بدست بیخود و دیوانه یم چرخد.
ماه نوامرب2011 -

102

آب و آتش

سنگ ِ یب حیا
من آن شیدای اعشق پیشه ی آیینه بر دوشم
که ازبرق ِجتیل های نازش مست ومدهوشم
نیم ترسم ز سنگ ِکنی توز ِیب حیا ،یلکن
هیم ترسم   مبا دا بشکند آیینه بر دوشم
یک میداند درین دنیای پُر غواغی بیدردان
که ازسودای انسان وغمش زاروسیه پوشم
اگرچه مدیع بیند مرا در حال ِ مینو یش
جبای یم نمیداند که خون از دیده  مینوشم
بود موج صفای عشق در ذات وخصال من
جبز با مردم نیکو خصال هرگزنیم جوشم
چنان یک فطریت دارم که دراوج زخودجویش
مثال کوه در توفان بپا ایستاده خا مو شم
مراحرص جتمل یک نوازش میکند (پیاکر)
که با آهنگ زر هرگز ندارد الفیت گو شم.
ماه نوامرب 2011میالدی – تورنتو
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نا پیدا
یک دارد طالع ُ
گم کرده ساماین که من دارم
ٔ
یک یم پرسد چرا من نغمه مرغ مچن دارم
یک میداند کزین آشفته گیهای زمان اینک  ؛
چه غواغ ها به دل دارم ،چه سوزشها بنت دارم؟
یک یم جوید ٔ
ره معشوق ِنا پیدا درین وا دی
یک یم  ایستد کنار ِمن که  غواغی  وطن  دارم
کیس اکو ناهل ی  سوزنده ی درد آور ی  دارد
بهر ساعت ز سودایش به لب شور ِحزن دارم
َ
چه ارسار است  در گییت که جای شادمانیها
هزاران خا ر ِ-بیدادی  به پای  جان و تن دار م
کیس اکو کج نهد پا  ،رو کند بر نا کجا آبا د
برایش آرزوی درک حق از ذوملنن د ار م
کیس اکونا سپاس است ونه دارد جوهرمردی
برایش آرزوی مرگ ِیب گور و کفن   دار م
ز( پیاکر) حقیقت نیست پروایم درین سا ما ن
که دریای خروشانم  ،ندای کو هکن  دار م  .
ماه نوامرب  -2011تورنتو
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بازیچه ی جنون
بیاگنه ایم زخویش که بیاگنه پرو ریم
درخود فرونرفته چه دانیم که رسوریم؟
ُ
تا "خودکشیم" ورسبه گریبان نکرده ایم
در دام ِصد بالییم و یا خاک  بر رس یم
دور از سعادتیم و نداین تو ای عزیز  !
تا رس به آستان ِ هوای ستمگر یم
بلخند ِ برگ و باغ نشاید درین  رس ا
تا کینه یم فزاییم و تا کینه   پروریم
ٔ
ستزیه بیجا   به همگنا ن
تایک کنیم
با این خیال خام که باال و بر تریم
هرگه کیس نصیحت سازنده میکند
نشنیده مریویم   که گو یا سکندر یم
با چشم کورو بیخود و آشفته ازجنون
بیجا هیم دویم و به فرتا ک   ننگریم
(پیاکر) اگرهوای نفاق ات بود به رس
 محُ
تا زنده ایم ال که گوییم مظفر یم .
ماه دسامرب -2011تورنتو
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پرنده ی افاکر
میخواستم که یار و مدد اگر من شوی       
یا مرهیم به سینه ی افاگر  من  شو ی         
میخواستم چو سرُ مه و یا روشنیی  روز             
در دیده اگن خسته ی بیمار من  شو ی
گفتم  بتو حاکیت جنگ و جنون  و آ ه
تا همنوای ناهل ی خو نبار  من  شو ی
شبها سخن به خامه سرپدم  به این امید
تا واژه  ی رسود   رشربار  من شوی
هرساعیت که رفته و در خود  فروشدم
گفتم  اگر پرنده ی افاک ر من  شو  ی
یا درمیان ِ بزم ِ سخن از رس ِ وفا
آهنگ ِپرده های  دل ِ زا ر من  شو ی
هرگز مگر نشد که دیم ای عزیزدل !
در شیب و یا فراز ِسفر یار من شوی
یا درمیان موج ِغم و رنج ِ رو زاگر
دسیت شوی زرمحت وغمخوارمن شوی
دسامرب – 2011تورنتو
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مرغ رس گردان
چه خواهد مرغ دل ،این ناصبور ِ نا مراد آخر
َ
که میتازد گیه تا عرش و یم ماند گیه درگ
زند خود را دیم از بهر صید اندر دل  در یا
گیه افتاده از یب دست و پایی در بر ِ سا حل
گیه توفنده میگردد ز توفان ِ حقیقت   ها
گیه بیین که یم نازد زغفلت در بر ِ با طل
حریم سینه یم ساید به حمراب   تواضع ها
ویل چون یم پَرد باال ،بگردد ازهمه   اغفل
عدالت را بسوزاند زخشم ِ آتش   انگزیش
مگراگیه زغم سوزد ،شودچون قاضیئ اعدل
گیه از شور علم آید  به مسیت و دل آرایی
گیه سنگ ِ سیه گویا شده زان آسمان  نازل
گیه بیین که یم پوسد ،تیه میگردد ازحاصل
مثال ِغنچه یم خندد دیم این مرغ رس گرد ا ن
دیم دیگر رود در گوشه ی عزلت ،شود اکهل
نمیدانم چه میخواهد چننی مرغ پریشان  حا ل
نه آرایم بود او را ،نه دارد نوحه ی اکمل .
مارچ  -2012تورنتو
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ُ
حله ی وفا
هزار قصه رسودم ،هزار سوژه فزودم
ّ
هزار غصه زدودم ،هزار طعنه شنودم
زبان ِناهل نبستم    ،ز ُحب ِ خامه نرستم
حدیث ِ یاوه نگفتم  ،اگرچه سینه بسود م
ُحله از وفا رسشتمِ ،سرّ  ِ بنهفته   نگفتم
پس ِهرلقمه نه رفتم به در ِکس نه غنودم
اگرآن سفله فغان کردوگراو نامه روان کرد
در ِ این رسا ببستم  ،در ِآن رسا گشودم
چقدرزخار وخاشاک ،چقدرزجنس ِناپاک
چه فضای بد بدیدم و چه نا زسا شنو د م
چوهزار نغمه پرداز
همه دل به نغمه بستم
ِ

همیگ زعشق گفتم ،همه از فنا رسو دم
به وضوی صبحاگیه  ،به نماز یب ریایی
ذکرحال دل بود ،زوجود ِ در وجودم
همه ِ
جنوری  - 2014تورنتو
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دل ِنا شاد
تا بکی نا شاد میگردد  دلم
وین دل ِ رجنیده ی یب حاصلم
تا بکی گردد اسری  ِروزاگر
خون شود ازگریه ها آب وگلِم
گر رود او جانب عقل و کمال
یم خروشد یلک طبع ِاغ فلم

گرخبواهد َ
پر زند سوی مراد

دام ها چیند هوای با طلم

گه بَ َرد دل را به دریا ،موج ِغم

گه فگندد در کنار ِ ساحلم
عرض ِحالم  را کجا باید بَ َرم
چون رساپا  درعذا ب ِ اکملم
کیست تا دل را نوازد یکدیم
یا بدست  آید  تمنا ی د لم .
اپریل  -2012تورنتو
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شاخ خشکیده
ای که از حال ِخرابم خربی نیست  ترا
مدیت شد که  بسویم نظری نیست  تر ا
من نگویم که چو آیینه به پیشم  بنشنی
یلکن از درد فراقم  اثری نیست  تر ا
آنقدر دور برفیت و زما بگسسیت
که دگر سوی دیارم گذری نیست ترا
ٔ
خشکیده باغم زقضا
منکه چون شاخه ی
مدیت شد که دگر ،بار و بری نیست ترا
امشب ازیاد ِسحرناهل فزون گشت و مگر
هاتفم  گفت که امشب  سحری نیست ترا
گفتم   آخر بروم سوی دیار ِدگر ی
گفت بنشنی که جما ل ِسفری نیست  ترا
شب چنان تریه و تارست  وفضا پُرزغبار
که دگر ذلت ِ بزم ِ  قمری  نیست  ترا
منکه حریت زده ی روی دل انگزی تو ام
ازچه رو سوی من آخر نظری نیست ترا.
ماه اپریل  2012م – تورنتو
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فصل کشت آید به رس
باد ِ شام ِ زنده یگ نا دل  هیم
آسمان هم سینه یم ساید  هیم
مریود پو ینده ی آزاده خو
تا نگرید صید خود ،ناید هیم
درشب تاری که باد است و بال
ین چرایغ ،ین میه تابد هیم
یلک میدانم که در باد و بال
راه ِخود جوینده یم یابد هیم
درمیان ِموج ِ توفان های دهر
یم شتابد مرد و یم بادل هیم
از مشقت ها ندارد هیچ با ک
آنکه دل درصخره ها مادل هیم
بدرود چون فصل ِکشت آید برس
آچنه را اکو در اول اک رد هیم

یم َ
زسد (پیاکر) ِحرمان دیده را

گر زچنگ ِغم برون آید  هیم .
ماه اپریل  -2012تورنتو
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انفعال
هرکه را دیدم زخود گفت و رسود و ناهل کرد
یا که یاد ِ عشق نا فرجام ِ چند ین  سا هل  کرد
چون سخن اندر میان آمد ز جور ِ روز اگ ر
اشکریزی ها زهردو دیده  همچون ژاهل کرد
گفتمش درد ِ دل ِ خوننی ِما را چاره چیست؟
َ
الل گشت و رشم دور ِصورتش را هاهل  کرد
حیف انساین که باشد  ارشف ِروی زمنی ؛
یلک دراعمال خود  تقلید  از گوساهل کرد
یا برای طاعت ِنفس ِ فزون خواه ِ رشیر
یب سبب خود راخجل بنمود ودل راواهل کرد
از برای آز ِ دنیای بقا گم کرده   ،حیف !
قصد ِهند  و یا هوای جوگییئ بناگهل  کرد .

یم  2012م – تورنتو
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چها گوید ز خود خوایه ...
چه باشد آدیم؟   بازیچه ی دنیای یب سامان
چه خواهد زین رسای تریه این موجود رسگردان
خراب آباده باشد این بنای بیکران    ،اما ،
َ
خواندش بیهوده   آبا دا ن   ؟
چرا فرزند ِآدم
ز یکسو پور ِ آدم  سوره ی " آدمگری" خواند
ز سوی دیگر او اگیه شود بازیچه ی شیطان
گیه رس در قدم هایت نهد از بهر ِاحسا نت
گیه رس از تنت گرید ،همنی اعجوبه ی دوران
رود ازسفره ات بریون و ختریبت کند نا کس
حذر باید  که آدمها  ندارند  ارزش  یکسا  ن
اگر خوایه ندامتها نیازارد   دل ِ زار ت
مشومفتون هرناکس؛ خموانش یب سبب انسان
چها گوید زخود خوایه ،چها خواهد زیب اعری
مگر چون در عمل بیین ،ندارد  مایه در انبان
بگوید از فضیلت ها چو بیند   آدم ِ فاضل
خجاتلها کشد یلکن به پای  خلوت ِ وجد ا ن
بیا ( پیاکر) اگر خوایه ازین افسانه ها بگذر
شاکیت یک روا باشد زدست ِ نا جوانمرد ان.
ماه یم  -2012تورنتو
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مادر
مادر ! ای موجو د ِ واالی جهان
هرقدر وصف تو گویم یم َسزَ د
من بکس مدیح نگفتم تا  کنون
آدیم تنها نگوید مد ح   تو
عزیز جان ِانسان ِ رشیف
ای
ِ
کم بود گر در حضور گرم ِ تو
زانکه آدم  ساز و آدم  پروری
هرکیس آدم شود  ،شادان  شوی
قهرمانان ِ جنا بت پیشه  ر ا
یا که خیل بّره ی رس گشته  را
خود هزاران زخم داری در جگر
غصه ها را یم نیه بر سینه  ات
کیست چون تو مهربان و یب بدیل
گر بگویم  در ثنایت  من  سخن  ؛

جای تو بر تارک ِ   هر دو  جهان
باید اوصافت  بود ورد ِ زبا  ن
یلک میگویم  بتو ای مهربان !
بلکه میگوید زمنی  و  آسمان
و ای نماد ِ باغ و بُستان ِ ُجنا ن
خاک بویس ها کند پری و جوا ن
واندرین ره یم روی تا پای جان
ّ
خسته دل گردی ز آزا ر ِ ددان
دست و دامان ِ تو باشد سایبا ن
میشوی با مهرباین ها ،شبا  ن
ای فدایت گردم ،ای آزرده جا ن !
تا ببیین کودک ات  را شاد ما   ن
گویمت با صد زبان  ،فخرالزما ن
نیست فرجایم که تا باشد جها  ن .
ماه یم 2012م – تورنتو
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هسیت دو باره
مرا به مادر ِغمدیده ی زمانه   قسم
مرا بزنده یگ ومرگ ِاع جزانه قسم
مرا به لکبه ی رسد ِشهید ِغرقه خبون
به آرزوی بلندی که شد فسانه  ،قسم
به شاعران ِ نواگسرت ِ   دیار ِ   عزیز
به هرچه هست دران شعرویا ترانه قسم
بعشق ِپاک ِ شهیدی که پای  دار برفت
به شور و هلهله ی  بزم ِ اعرفانه قسم
قسم به کودک غم آشنا ی  شهر ِغریب
به لکبه های تیه گشته زآب و دانه قسم
قسم به خیل ِعزیزان ِ رفته  در بر ِ خاک
به مادران ِ  غم آزار   ِ خانه خانه  قسم
که گر خبواب روم یا میان خانه ی خاک
به بوی ُحب ِ  وطن هستیی دو باره کنم.
ماه یم 2012م – تورنتو
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نا روایی روزاگر
نشسته ام به تماشای روز اگر ِغریب
که تا نظاره کنم رسم یب وفایی   او
نشسته ام   به نشیب   وفراز اغیله ها
که بنگرم به جهان و به کد خدایی او
عجب مدار ز آشوب ِ بازتاب ِجنون
و یا ز دبدبه ی   ناز و نا روا یی او
کیس که عمربه رسیم بَ َرد بنام اسری
نشانه یی است ز آفات یب صدا یی او
نبود ِ نقش ِعدالت چو بنگری به جها ن
کمال ِغفلت وخواب است ونا رسایی او
اگر زبان ِ قلم را شاکییت است چننی
حاکییت بود از شور ِ نا رضا یی   او
جبز روایت   نا سور ِزخم سینه و   تن
کیس ندیده دیم لطف و آشنا یی   او .
ماجون  2012م – تورنت
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تقدیس جنگ
یارب یک َعلم کرد چننی جنگ و جنایت
یب دردی و یب رحیم و غم تا به نهایت
شمشری ِبُران   ِستم آخر ز کجا   شد  ؟
اکو را جبز از قتل برش نیست  عنایت
این راز چه راز است که اندرهمه گییت
گویش نبود تا شنود  حرف و شاک یت
هرچند از ین النه   روند تا به   ثر یا
جنگست هنوز درهمه جا اصل ِ روایت
من هیچ ندانم که  چرا شیوه ی  خوننی
برقاتل ِ یب مایه  عزیز است  بغا یت
َ
با لفظ و قلم  راحیه ی صلح  فشا ند
ً
یلکن  عمال  میکند  از جنگ محایت
اعری شده آدم  مگر از جو هر ِمعین
اکوراست بصد خنده ،زخونابه حاکیت؟
زانکس به دلم ذره یی از ِمهر نبا شد
کز دوست رود پیش عدو بهر ِسعایت .
ماه آگست  - 2012تورنتو
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خاکم بربد اکش . . .
باکم نبود گر برود رس ز تن   من
یا خانه   کند تری بال در بد ن من
ٔ
چون اعشق جانسوخته خاک و دیارم
برگ ِ لگ ِ باغش  شود آخر کفن  من
آنگه که شود مرغ ِنفس از قفس آزاد
پرواز کند  جانب ِ کو ی  وطن من
ای مام ِ وطن نام ِ عزیز تو بهر جا
برلوح دلم باشد و یا   بر دهن   من
هرچند که دورم ز بنا گوش تو  ،اما
بوی تو کند زنده رسود و سخن  من
از بسکه زغم های تو خونابه فشاندم
چون الهل خبونست کنون پریهن من.
هر روز که شعری به ثنای تو رسودم
خصم توبرافروخت و بگرفت خین من
هربار به خصم تو بگویم که بدا ند :
خاک ِوطنم،هسیت من ،جان و تن من.
سپتامرب 2012م – تورنتو
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ظلمت و روشن نگری
یارب! به کجا روم که دل شاد شود
از دام و قفس  پریده   آزاد شو د
جا یی برود که فارغ ازدام بود
ایمن ز نشان ِ تری ِ صیاد  شو د
درلگشن  عدل و داد پرواز  کند

ٔ
شوریده  شود ،ترانه  داد شود

هرجا که حدیث ِنا روایی شنو د
آزرده  و نا صبور و نا شاد شود
بیند که صدا یی  نبود در ره حق
خود ناهل شود ،لگو ی فریا د شود
آباد شود رسای ویرانه اگر
اوشاد شود ،دو باره  آباد  شود
درکشمکش ظلمت و روشن نگری
آیینه  به پیش روی  اضدا د شود.
نوانرب 2012م – تورنتو
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گذشت
سال وماه توعجب یب رسو سامانه گذشت
یا چو باد آمد و بر خرمن یب دانه گذشت
چرخ ِعمرست شتابنده درین  ره   بنگر
ُ
طفل ِیب مادرو یا کودک دردانه گذشت
گربرفیت به رساغ ِ  دل ِ  آزرده  دال  ن
یا به میخانه زد ی ٔ
نعره مستانه گذشت
آمد از کوه و کمر سیل خروشنده به  شهر
ٔ
آباده  ما یکرسه  ویرانه  گذشت
کرد

 خمُ
ٔ
ورجنونزاده جنگ آمد و
بر رس ِمردم ِ بیچار ٔه  یب خانه  گذشت
پاره برخیت

اعشق آمد ز رس ِصد ق وصفا سوی امید
گرچه پایش نرسید بر در ِ " جانانه " گذشت
گر به (پیاکر) شما تهمت یب پایه  زدند
یا شدند هم قدم ِ لشکر بیاگنه   ،گذ  شت .
نوامرب  -2012تورنتو
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درد یب دوا
باورم شد تا بد یدم وضع   ِبازار ِ جهان
کس نداردقیمیت اکو را بود دردی جبان
رنگ و نرینگست   ابزار ٔ
ره داد وستد
رنگها دارد ازان پیوسته بازار ِ زمان
َ
خون خلق افشاند و با جانها بازی کند
یکصدا خوانید ازدستش امان و االمان
ذره ای ازفضل ودانش نیست دربنیاد شان
میخرامند یلک هرجا یب سبب این ابلهان
اینچهحالستوچهاحوالستیارباکینقدر
میکند فریاد و یم نادل ز غم پری و جوا ن
هرطرف تا بنگری جهل و جنونست وریا
حیف ِ دانایی که گردد جاهیل را پاسبا ن
نیست درد ِیب دوا تر زانکه بینم سفله یی
بنشیند بر صدر و بزیاری کند ازاعقالن.
ماه دسامرب 2012م – تورنتو
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حاکیت درد
ناهل ها دارم ز ابنای  زمان
یم سپارم شکوه بر لوح ِ قلم
گرچه او خود در فغانست وفتور
از شما پرسم که چون داناترید
اینهمه افتادن و برخاسنت
اعقیل گر اجنمن آرا شو د

کزبیانش اعجزاست مارا زبان
تا کند هرنکته را رشح وبیان
یلک خواهم خمترص گوید ازان
تا بگویید چیست ارسار ِجها ن
یا ملیدن بر رس ِختت  روان
مزینند بر سینه اش تریوسنان

یم نشانند سفله را باال زچه
یا چرا حکمت شعارند جاهالن؟
چون ددان دست و رسو پا َ
میدرند
یا که  فرمان یم دهند نا خبردا ن
درسخن" ،خریالبرش" گوید ،ویل
درعمل خنجر زند او را جبا ن
این طرف غم را نکوهش میکند
آنطرف غم یم فزاید  در جهان
شکوه از نا مردیم ها میکند
مریود خود سوی آن نا مردمان
َ
افشاند و بلخند زند
دست اگر
شیطنتها دربغل دارد نها ن
شیخ وشیطان ورشارت پیشه را
یم ستا ید ،میدهد نام و  نشا ن
دست در دست ِداغ بازان دهد
میشود همبازی ی بازیگران
درقتال ِخلق استادی  کند
ُ
با مهارت میکشد بیچاره اگن
ازستم ها خون ِخلق آرد جبوش
یا که سیل ِخون کند هرسو روان
هرچه را سودی دران مضمربود
ره َ
برد  با صد بهانه سوی آن
از پلیدی هر چه را آتش  زند
یم فزاید هردیم  رنج ِگران
خارو خنجریم نهد درراه اعم
ٔ
یا شاگفد سینه آزرده اگ ن
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ناتوان را نا توان تر میکند
ٔ
قید و بند و رشته تسلیم  حیف
با سیه دیو ِ جنایت هم صداست
میشود دتلنگ با اهل خر د
هرچه از جنس خیانت ها بود
زنده یگ خواند  نمای  بنده یگ
همریه با ساربانان میکند
خاک ارزشمند نباشد نزد او
ازستم هایش فغان دارد زمنی
نا کسان را تاج بررس یم نهد
اختالف آرد پدید از نا کیس
خون وآتش میرپستد روزوشب
نیست پایاین به آز و ناز  او
بهر نفس ِخویش هر جا میکند

با جدال و با خرام و با  زبان
یم نهد در دست و پای مردمان
سخت جوشد با گروه  جا نیان
شاد باشد با خران او یب گمان
یم زسد او را که باشد پاسبان
بنده ،یعین ٔ
زنده یب آب و نان
تا بود دزد درون اک روان
تا شود رایض از او اغرتگران
اشک ریزد از جفایش آسمان
بیکسان نزدش بود نا حمرمان
درمیان مردم ِ آتش جبا ن
نابکار نا روای ی نا جوا ن
ِ
از زر وسیم یم فرازد سایبان
نو بهار ِآرزو ها را خزان

خریخلق هرگزنمیداند که چیست
بر زبان آرد مگر " خریابلیان "
مزیند مخپاره بر جان ِ امم
آییت چند میکند ورد زبا ن
حیف کزرشم ورشف بیاگنه شد
زانکه گردید قاتل هم میهنا ن
چون بود بیاگنه از ُحب ِوطن
مینماید خدمت ِبیاگنه اگ  ن
عمر عدو بشکسته  باد
ساغر ِ
تا نمرید یب سبب پری و جوان .
ماه جون سال 2013م – تورنتو
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رسم فدای تو مادر
ّ
مادر!  رسم  فدای تو و مهربانیت
ّ
وزلطف ِیب نهایت و شریین زبانیت
بامن هزار مرتبه خون ِجگر شد ی
ّ
وجوانیت
دادی ز کف عنایت ِ عمر
درشعله های درد ِنهان سوخیت مگر
هرگز سخن نگفیت ز درد ِنها ّ
نیت
قدرتوهر بهینه چه داند درین جهان
بود   ز صفای روا ّ
آگه کجا َ
نیت
ممنون ِالطفات تو ام ما در عزیز !
ّ
زنداگنیت
نازم به نام ِ پاک تو و
ُ
رنج ِگران ِزنده یگ برشانه های تست
صد آفرین به حال ِتو و جانفشا ّ
نیت

موج ِرشافت است  که هردم فدا کین
از بهر شادماین ما  ،شاد ما ّ
نیت
باالی هردو دیده نشانم ز روی صدق
ّ
نشانیت.
مشیت ز خاک ِکوی ترا چو ن
ماه جون  2013م – تورنتو
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جغدان شب
ٔ
دردا و دریغا که نشد  غنچه دل وا
بگزیدم اگر خانه و یا دامن صحرا
درباغ و لگستان و مچن نزی برفتم
درد ِ من ِ بیچاره نشد هیچ مدا وا
گفتندعزیزانکهجهانمأمنشادیست
یلکن نبود حیف  ،درین بیشه مهیا
آسوده نشد اعلم و آدم ز کشاکش
وزکشنت وبربسنت وبربادی ودعوا
ویرانه شود شهرودیاروهمه درخون
دانا چوشود خوارو رود سفله به باال
افسانه شد آینی خرد چونکه بدیدم
جغدان ِشب آسوده در آغوش مدارا
دیوانه و آسیمه رس و خسته وناالن
افتاده بهرجا که بود مردم   دا نا
بشنو تو ز(پیاکر) نواسنج و نواجو
هرچند بود آه دل و شکوه رسا پا.
آگست  -2013تورنتو
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ای مِهر فلک تاز
ای ِمهرصفا طینت و ای اکن ِسخاو ت
بکشاده دل و صاحب الطاف و کرامت
صبحانه بصد جلوه بر آری رسوقامت
تا ّ
ذره رود رقص کنان تا به نها یت
ای ِمهرجهانتاب! چگویم که چه هسیت؟!                      
ٔ
در سینه پاک تو زغمها خربی نیست
درذهن و ضمریتوزغواغ اثری نیست
دررهگذرت کربوهوا را گذری نیست
کس را که بتوکینه فزاید جگری نیست
با اینهمه آثار خداگونه   ،که  هسیت  ؟ !                      
ای ِمهر فلک تاز و نوازشگر اع لم
وای موهبت ِزنده یگ ی اعلم وآد م
ٔ
درپیش تو هیچست  عملنامه  حا تم
انگشرت ِاملاس ِجهان را تویی خا تم
ٔ
برازنده  دانا ز چه  هسیت ؟ !                        
اینقدر
برکوه وکمر یا به دل ودامن صحرا
برباغ و لگستان و لگ و بسرت دریا
برپست و بلند ازرس ِ آن همت واال
ٔ
نور تو زند بوسه ازان نقطه  با ال
ٔ
آیینه ذایت  تو  ویا جلو ٔه هسیت ؟ !                         
ایکاش که آدم شود ازخوی تو آگه
آغوش ِتو او را بشود ملجه و درگه
دانسته شود از همه آثار تو هر  گه
تانیک بداند که نه اربایب  ،نه بنده
در ُملک فلک ،تاج رس شاهنشه هسیت                          
ُ
ای ِمهر دل انگزی! حمبت همه از تست
ُ
آثار فضیلت همه ازتست
خوش قلیب و ِ
ُ
خبشایش وآرامش و همت همه ازتست
ُ
خوشبخیت وبهروزی ونعمت همه ازتست
گرنیست چننی ،خود تو بگو بهرچه هسیت؟!                          
سپتمرب  2013م – تورنتو
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زنده یگ ایکاش بودی زنده یگ
" زنده یگ " ایکاش بودی زنده یگ
زنده یگ خوانم کجای  " زنده یگ "
زنده یگ کآزاده یگ باشد  ،مگر؛
ٔ
پاک باید خانه آزاده اگ  ن

بنده یگ بگرفته جای زنده یگ  ؟
یلک حاال بنی رسای زنده یگ

زنده یگ زیباست در خلقت  اما
تریه یگ دارد  ادای زنده یگ
جای دانش در رسای ما ؛ نگر
جهل باشد اقتضای  زنده یگ
زر نگردد زیور هسیت  ،مگر
باشد اکنون چون ردای زنده یگ
کس نیم پرسد دریغا کز چه رو
مرده اینجا نینوا ی  زنده یگ
کرگسان اکنون به میدان آمدند
رس به زانو شد  همای زنده یگ
زنده یگ خواب وخیایل بیش نیست
تا جهانست ما سوای زنده یگ .
ماه سپتمرب  2013م – تورنتو
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جهان یب غیش
روشین آور که دل روشن شود
ٔ
خانه تاریک چون لگشن  شود
دل اگر بیاگنه گردد از فرو غ
حلقه ای در پا ی مرغ تن شود
گرغبار ِجهل از دل ها  رو د
لگ شود ،چون الهل بردامن شود
چلچراغ ِعلم  اگر روشن کن
ٔ
چون صنوبر ،دانه ارزن شود
ازسیایه ها جها ن ِ یب غیش
با هجوم رنگ آبسنت  شو د
دانه های روشن ِ املاس ِنو ر
در رسای دیده مطنطن  شود
اکش در دنیای پُر سودای ما
َ
کن سودای "ماومن" شود.
ریشه
ماه سپتمرب 2013م  -تورنتو
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آشفته یگ توفان
از روی چه  بهرت شود حال ِ من و افغانستان
زین  گرزه ماران ِجنون اکوفتاده اند درلگستان
هرجا بود علم و کمال ،ظلمت شود زو پایمال
اما به ملک ما شده لگشن ماکن ِکر گسا  ن
او گر نشان از روشین بیند به داما ن   وطن
خشمش کند توفانها  ،میهن کند آتشستا  ن
دردامنِدنیایعشق،جزرنگوبویحسننیست
اعشق رود اینجا به دار ،معشوقه مرید بیگمان
گویی خس و خار و خلل ،اندر بهشت افگنده اند
اکینک جبای حوریان ،در جلوه  یم بینم خسان
حریت کنم  اک خر چرا عدل و صفا در کو ی ما
هرگز نبود ی از اول ،اربود ورفت آخر چسان ؟
آشفته یگ توفان نمود ،آسیمه یگ جوالن   ها
آنقدر کز رشح غمش اعجز بود ما را زبا ن .
خاکم ز یب سامانه یگ ،بر دست باد افتاد و رفت
(پیاکر) ِ یب سامانه شد زین باد ها آتش جبان.
ماه سپتمرب  – 2013تورنتو
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گریه در باد
عنان از دست ما چندان برفت از شور ش دوران
ٔ
که رستم  تیغ  کنی بر سینه سهرا ب  یم  را ند
میان موج ِدرهم ریزی ی عدل و عطو فت  ها
چه رسها پیش پا افتد ازین غو اغ  ،یک یم داند؟
اگرشام  آمد و بنشست  اینجا غم  خمور اید  ل
َ
خدا  داند  که یم َ
یم  ما  ند
ماند درینجا  یا نه
چاکچاک ِ سنان در گوش  قاتل راحت انگزید
که موج ِرفنت خون از لگو را نغمه یم خواند
صدای ٔ
ناهل مظلوم گرچه گریه  در با د است

مگرختم   ِنوا   در دامن ِ فر دا   بیفشا    َ
ند
اصالت را زیان از گردش دوران نیم شا ید
اگر جای گهر  حتا که او  خر ُمره  بنشا  ند
ز (پیاکر) ِ تضاد آید   برون آشو ب   دراعلم
که نوح ازشور ِتوفانش به صد تعبری در ماند.
ماه سپتمرب  – 2013تورنتو
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گرگ باران دیده
ازتواضع های هسیت َ
گرد ساحل باش یلک ؛
اگه توفان شو که بیداری بود خوابیده   را
خاک بزیی ها  به چشم پاکبازانت خطاست
خوب و بد گفنت نشاید صورت ِ نا دیده را
دیده گرپوشیده باشد ،تریه یگ را جلوه هاست
کور یک بیند شهاب ِ روشن ِ تا بیده   ر ا
اعتباری نیست هر گز داوریها را ز دو ر
سهل یک باشد چشیدن  میو ٔه نا چیده  را
یب سبب دل را به دستار و چنپ  هرگزمده
میش خواین ازچه روگراگن باران دیده را؟
یم   زسد نازیدن و کرب و حیا بیاگ نه   یگ
مشت ِ یب درد ِ بد اندیش ِ خبود با یلده  را
دست کم آخر مگری ایدوست  آه رسد ما
یا صفای اشک ِ چون موج گهر باریده را .
ماه اکتوبر  -2013تورنتو
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گور شهیدان
برگور شهیدان ِ وطن زار بگریم
برحال ِوطندار ِ دل افاگر بگریم
ِگور شهیدان شده افزون
چون " توغ" رس ِ

یکبار اگر بینم  و صد بار بگر یم

خفتست درین بیشه هزاران تن ِپُرخون
آهسته قدم مانم  و  نا چا ر  بگریم
زین وادی رسگشته عجب قافله هارفت
برقافله  یا قافله ساال ر  بگر یم
هرگه که نهم پا به رس ِخاک مخوشان
دسیت به داع برده و زنها ر  بگریم
ٔ
آتش به دیارم زده بیاگنه یب اعر
کز سوزش آن  اینهمه بسیار بگریم
غواغی عزا داری و ماتم شده  با ال
بر مردم  نا شاد ِ  عزا دار بگریم
اکتوبر -2013تورنتو
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یادشهیدان
با یاد شهیدان وطن خاک شوم من
برتوسن ِاین قافله فرتا ک شوم من
هراگه که کنم رو به دیاران شهیدان
آیه کشم ازسینه و غمناک شوم من
ازشورش غمهای دل ِمردم ِنا الن
ازخواب پَرم سخت وعرقناک شوم من
ٔ
ازناهل مادر به رس ِ گور عزیزش

ٔ
فریاد شوم ،سینه صد چا ک شوم من
آنگه که سخن بر رس ظلم آید و بیداد
توفنده شوم ،بیخود و بیباک شوم من
آنقدر خبود پیچم  و دردم شود افزون
اکندیشه رود از رس و حتاک شوم من
ٔ
آویزه جان و تن من  شد
اشکم همه
تا خوشه شوم ،حا صل ِهرتاک شوم من
چون حرف رشافت بمیان آمد و (پیاکر)
گفتا که ازان بر رس افال ک شوم من.
اکتوبر -2013تورنتو
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شب دزد
ازکجا دانم که او خدمت به مرد م میکند
یا خالف جان مردم  ،اکر گژد م  میکند
آنکه یم الفد زخدمت درحضوراما چه سود
جوفروشد ،بازی با اسباب گند م  میکند
یم شناسد اعقبت او را ز اعجا ز حمک
ُ
گرچه خود را هردیم رنگینه درخم میکند
یب خرب از گردش ِچرخ ِجفا پیشینه حیف
درهجوم ِباد ِثروت خویشنت گُم   میکند
گر ندارد کور ِمادر زاد در دستش عصا
چون قدم َ
ماند   ،شنا اندر تال طم میکند
برحذر باش از (کمال ) بازی شیاد   ها
دیده بایش اکر ها بوزینه   با د ُ م میکند
آنکه میدزدد به شب ،اما به روزاین یب حیا
ُ
جلوه بر منرب مثال واعظ ِ قم   میکند
من ندانم او چه میگوید به ( پیاکر) ازکمنی
ُ ُ
اینقدر دانم  که او  آهسته غم غم میکند.
اکتوبر2013م – تورنتو
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معجز اکفور
دنیا نه چنان است که ما را بشناسند
کس نیست ویاعرض ِدل از دورخبواند
ابنای زمان را که توبیین همه افسوس
تاریکیئ شب را همه یگ " نور" خبواند
گربوسه زین بر رخش از روی حمبت
آزرده شود بوس تو نا سو ر  خبوا ند
خاکسرت ِتوفان ورشر زایی شیطا  ن
بر دیده نهد ،معجز اکفور خبوا ند
حرف و سخن از ناکس پُرکینه پذیرد
اما سخن ِاهل دل آسو ر  خبو ا ند
برهم بزند  سفله اگر ٔ
پرده هسیت
اکرش هرن ِ ماین و فغفور خبوا ند
مزدور ِاجانب شده نزدش همه حمبوب
آزاده صفت را همه مزدو ر خبواند.
اکتوبر2013م – تورنتو
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فریاد یتیم
ای کودک یتیم وطن جان فدای تو
مریم به درد و رنج ِ تن ِیب دوای تو
افرسده ام حبال پریشانت ای عزیز!
اکندیشه ام سرپده دل اندرهوای تو
اورا که جای دل همه سنگست وآهنست
هرگز بگوش وی نرود بانگ  نای تو
درکوچه های رسد ِستمزای روز اگر
کس نیست تا که ناهل کند رجنهای تو
یا نیست آنکه از رس ِمهر و وفا  دیم
ٔ
پرسد کجاست خانه تو یا رسا ی  تو
َ
آخرکجاست آنکه دم از (داد) مزیند
خبیه زند ز اعطفه  چاک  ردای  تو
دردا که در هوای نواسوز ِاین دیار
یک آشنا نگشت چو درد آشنا ی تو
(پیاکر) اگرچه مصدرخدمت نبوده یلک
فریاد ها ز سینه بر آرد جبا ی تو.
نوامرب -2013تورنتو
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اسفل السافلنی
گه آسمان به خشم بیاید گیه زمنی
گه ابر و باد و آتش و گه تاجران دین
گه حاکم ِ نشسته بر اورنگ ِحرص وآز
گه دلقیک نشسته به دراگ ه  ظاملنی
گه تیغ و انتحار ِ غالما ن اجنیب

ٔ
قالده  بنشسته درکمنی
گه گرگ ِیب

مارترور ودهشت و ویراین و جنون
ِ

ٔ
مرگ َ
آورد به ذایقه زهر و نیش کنی

جای چراغ و ذلت ِ عرفان و همدیل
هرجا بود روایت جنگ ِ غم آفر ین
قوم  ِخبون نشسته بفریاد یم رسود
نفرین هزار مرتبه بر اکر ِ قاتلنی                                          
ماهم داع  کنیم که یارب همیشه باد
جای عزیز ِ دشمن افغان به سافلنی.
ماه دسامرب 2013میالدی – تورنتو
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یکی در فکر قتال است و...
این چه غواغ و چه سودا و چه سامانه بود
یا فغاین که میان خود  و بیاگ نه  بو د  ؟

جنُب وجویش که به شهراست ،ندانم که زچیست

ٌ ٔ
قصه و افسا نه  بو د
جوش شادیست و یا

ظلم ِارباب و لب ِنان و وضع وحال ِیتیم
ٔ
ساهلا شد که دگر قصه هر خانه  بو  د
ٔ
دسته بیخرب از درد  وطندار  و  وطن
ُ
به هوای صنم و دالر و " د ردانه " بو د
ٔ
یکی درفکر قتال است و در اندیشه دین
ٔ
دگری معتکف گوشه میخانه  بو  د
یکی در باغ زمان جلو ٔه مستا نه کند
دگری خفته زغم ،سا کن  ویرا نه بود
دل ِبیدرد تو شاد ست درین غمکده یلک
دل ِآلوده به غمها  ،دل ِفر زا نه بو د
برو از من تو بگو حاکم شهر فقر ا
حکم مرگت به کف ِمردم " دیوانه " بود.
جنوری  -2014تورنتو
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دورباطل
َدور ما شد ٔ
دوره ارسار ها
َ
وکشتار"کمال"
دورکذب وخون
ِ

َ
دوربیجا گشنت اهل زمنی

ُ
خاک خردن های مظلوم ِ زمان
َ
َ
دور داکنداری دین و د َر م
میکند ناز و زند الف گزاف
ٔ
دزد شهرت یافته عرص منری
َ
دور درد  ودرد مندان غریب

َ
دور باطل باشد و تکرار ها
َ
دور تیغ و ترس و پای دارها
ناکیس ها و دل ِ افاگر ها
عیش ها در حمرض در بار ها
یا عروج "طالب " و طرار ها

صاحب ریش و رس و دستارها
مینماید بهر ما " گفتار " ها
ناهل ها اندر پیئ  آزار  ها

َ
دور توفان ِ سالح ِ رنگ وجنگ
جنگ ِ زاغ و کرگس و کفتار ها
َ
دورجنگ ِ اهرمن با اهر من
یا جنون "رسور" و " رسدار" ها
دیده اگن ِ غرق خون ازدست غم
یا زدست و بازوی ماک ر  ها
َ َ
میکشد شخصیت نا استوا ر
ٔ
سوی خود اعجوبه  دینار  ها
درفضای ٔ
تریه دوران ِ  ما
میکند دالر عجایب  اکر ها
اکش گردد اعقبت اینجا هیم
ٔ
دیده ها مزنلگه  دیدا ر  ها
ناسپایس ها ز اعلم دور  باد
تا امانت ها شود آشاکر  ها
این چه روزوروزاگران است حیف!
کآدم از آد م بود بزیار  ها.
ماه دسامرب  -2013تورنتو

139

صدای خری ورش
خیال ِ رنگ و بو رخیتیم در دیگ ِجنون آخر
نیامد زان جبز خلت ِجگر هرگز برون  آخر
ندانستیم و دست خویش در آتش فرو کردیم
شدیم خاکسرت ِ فرش ِ ره  این آزمون  آخر
زدیم صد نسخه باهم تا شویم باری بال گردان
ویل هرگز نشد تا وارهیم از میم و نون آخر
اگرباری دهن با خنده بگشاد یم درین گییت
دماغ و ٔ
دیده ما شد عجنی با  اشک خون آخر
ٔ
میان  کوزه اندیشه سازان هرچه پنهان بود

که چون بشکست ،بریون شد متاعش ازدرون آخر
زدند دزدان ِ شب پیهم  بساط ِ اکروان ،اما
شدند حاکم همان دزدان ِ شب یب چند وچون آخر
صدای خریورشراهش بگوش کس خنواهد بُرد
مگر آنگه که برافتد بنای یب ستو ن  آخر .
جنوری  -2014تورنتو
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آینه بندان
آرزو رفت از بَرم با یک دل ِ ناشاد حیف
آنقدر دور شد کزو دیگرنماند جزیاد حیف
بال و پَر بکشاد تا ره سوی مزنلگه بَ َر د
یلک پیهم زد به تریش سنگ دل صیاد حیف
یم رسود آهنگ ِ اضداد و نوای با هیم
شد خودش آخر شاکر ِ ناوک اضداد حیف
اتکا براعتبار ِ اهل ِ دنیا چو ن   نمو د
شد خراب ازسنگ ِدون یا ازهجوم ِبادحیف
او نه اکنون یب سبب سنگ ِ مالمت میخورد
عمرها شد یم تپد در بند ِاستبدا د حیف
شد گرفتار(شریین)ِ عشق و داغ ِ تیشه دید
ٔ
زخم ناسور گشت داغ تیشه فرهاد حیف
تا نهال ِ آرزو قد یم کشید آهسته  ،یلک
سوخت بنیادش رشار ِ آتش ِ بیداد حیف
خانه را کز خون ِدل میخواست آبادان کند
ازحدوث ِنا مرادی ها نشد آباد  حیف .
ماه نوامرب 2014م  -تورنتو
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معجز باران
روزاگر آمد چننی تا خلق ِ ما ناالن شود
َ
َ
بینوایی ها کشد  ،درماند  و حریان شود
دررسای بیکیس فرسوده گردد روزوشب
دست بردامان ِ ناز ِ  شعبده بازان  شو ِد
هرقدر درخون تپد از تیغ ِ بیداد ِ مدا م
دشمنش هرساعیت خندان و یا شادان شود
گرببارد بر رس ِ کشت ِ امیدش آب  قدس
خون شود آبش سوای معجز ِ بارا ن شود
ٔ
خانه تار ِ خالیق را نشا ید روشین
ٔ
گر میان خانه اش جوالنگه ما ران شود
دست ِ خون ٔ
آلوده قاتل بلند است هرکجا
تاکه اکر ِخونفشاین های او  آسان  شود
خبت ِ مردم تا بود پا بوس ِ خاک ِ یب بری
رسنوشتش  در قمار ِ مردم نا دا ن شو د
درکجا باشد نشان ِ منظر ِ زیبای صلح  ؟
تاکه (پیاکر) ازنسیمش بلبل ِ دوران شود.
ماه فربوری  -2014تورن
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اعشقا نه ها
یارنو اندیش
نازنینا گر بیایی پیش ما
شاد میسازی درون ریش ما
یا شوی همسایه از لطف خدا
یا بیایی پیش ما چون خویش ما
درهوایت زنده یگ یابد شکوه
با تو زیبد نوش ما یا نیش ما
یم شناسم دلرب ناز آفرین
ناشنایس  نیست اندر کیش ما
حرف نو با فکر نو آرد اگر
میشود او یار نو اندیش  ما
نازنینا اکش زود آیی ز لطف
تا زدایی حلظه یی تشویش ما
یم زسد نازیدن زیبا ی  تو
رفت درپایت کم و یا بیش ما.
دسامرب 2013میالدی
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منصورحقیقت
ماییم و رساپا همه سودای وصالش
یک حلظه نرفت از نظرم نقش خیالش
هرچند که دورم ز کنارش مگر ایکاش
چون ماه تمام جلوه کند ِعز و جاللش
یکبار سخن  گفت و خرامنده  گذرکرد
من حمو خرامش شدم و غرق مجالش
مریغ که زند پَر به ٔ
ره عشق و حمبت
سیمرغ بود  ،زاتش و آهن پَر و بالش
آنکس که زند الف وفا در ٔ
ره معشو ق
هرگز نهراسد ز رس و مال و منالش
منصور ِحقیقت که زند نعره به  گییت
رفنت به رس ِ دار بود اوج ِ کما لش
تنها نه بود حمو رساپای تو( پیاکر)
دل بسته رسارس همه اینجا به مثالش .
دسامرب  -2013تورنتو
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آهنگ جرس
قربان تو ای   جانا ،زیبا   و دالرایی
در اجنمن خوبان ،واالیی و با الیی
تنها نه دالرایی با حسن دل انگزیت
بشکسته دل مارا ددلار و د السا یی
حرف وسخن ات ای جان ،آهنگ جرس دارد
برطفل ِ دل ِ زارم    ،میخواین تو الالیی
هرکس که ترا بیند ،با اینهمه  زیب و فر
الهول واهلل گوید زان شوکت و زیبا یی
گر پا بنیه در باغ ،لگها همه بر خزیند
از بسکه هوس خزیی و زبسکه لگ آرایی
وصف تو کنم یا نه ،ای موهبت اعلم
خود آینه   پردازی  ،خود معجزه آسایی
صد اعشق دل رفته ،در بزم حضور تو
وز طاعت فرمانت آیند به صف آرایی.
اکتوبر -2013تورنتو
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درد پنهان
آمدم   تا صورت زیبای تو بینم   مگر
بیصدایی بود و خامویش وتنهاجای تو
آه ازدل برکشیدم؛ اشک افشاندم زچشم
تاگذشت از پیش ِچشمم قامت ِباالی  تو
جای خایل ی تو گرچه درد پنهانم  نمود
تازه کرد اما مشامم  بوی تو درجای تو
درکنار ِدر نشستم چون  فقریی یب نوا
تا ز دور آید بگوش ِجان ِ من آوا ی تو
من بدانم وآن خدایی اکو ترا شمشا د کرد
روزها  یاد ِتو بر دل دارم و  رویای تو
کیستآنکهارزشکویتودانستونشد
همچوقیس ِ رفته ازخود حموتو ،جویای تو
میشود آیا که بینم روی خوبت یکد  یم
بوسمت با شادی و بر دیده مانم پا ی تو.
اکتوبر 2013م  -تورنتو
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نقش آیینه
چقدر روی دال ویز ترا   یاد   کنم
به کجا ناهل   کنم  ،پیش یک فریاد کنم
چوخیال ِتو به دل موج زند شام وسحر
گریه ی زار چو آن کودک نوزاد کنم
نشد آن حلظه که ازروشنیی روی مه ات
مرغ افرسده ی دل را َ
کمیک شاد کنم
نقش ِآیینه که تا صورت   زیبای توشد
یاد ِ لکک ِ هرن ِ"ماین" و"بهزا د " کنم
اکش آیی به رس ِکوی وفاداری عشق
تاکه در پای تو رس بازی ی فرهادکنم
ازرسشوق
یا به پیش نظرت نغمه کنان
ِ
خانه ویران کنم و   بر دیده آبا د کنم
ُ
گرنیایی و مرا بیشرت آزرده   کین
شکوه ها در همه جا با دل ِنا شاد کنم
باشد آندم که ز دیدار ِرشیف ِ تو مگر
مرغ ِمهجور ِتن از قید غم آزاد کنم.
ماه سپتمرب2012م – تورنتو
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هیجان
دستم که جبان تو رسید،عزیزجان!
افتاد به دلم تلوسه  و لرزه به جان
آهنگ  ِنکو نکوی زیبنده ی  تو
ذوق ِدل ِ ُ
پر تپشم  آورد به فغان
بر من
آرامرت آنگه که شدی در ِ

مرغ ِدل ِنا قرار ِمن شد نگران

گفتم که عزیزم مگر آزرده شدی؟

ُ
کن هیجان
گفیت که مکن شتاب و کم

گفتم که شتاب از دل و جان است مرا
گفیت که مده زکف عنان ِدل وجان
گفتم که چسان رام کنم توسن عشق
گفیت که مگو فسانه  همچون  دگران .
جوالی  2012م  -تورنتو
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هوای وصل یار
مرا عمری گذشت آخر بیاد ِچشم ِ خندانت
نشد یک خلویت حاصل که بینم زیب جوالنت
سخنها داشتم در سینه ی صد پاره ی پُرخون
اگرمیدوختم  چشمم  به چشمان ِ سخندا نت
چه شادیها  به دل میداشتم  ،پیشم اگر بودی
ُر خ ِ طالع هیم دیدم دران چاک ِ گریبانت
اگر یم آمدی یکشب  میان لکبه ام ای جان!
هیم کردم   رسو جانم بقربان رس و جانت
میان ِ آتش ِهجر ِتو    فریادم   سپند   آسا
فنا گردم   اگر نایی ،ز سوزشهای هجرانت
مرا گر ساعیت دیدار و دامانت میرس  بود
نماز ِعشق میخواندم   سحراگهان بدامانت
هوای وصل ِ یار اکنون عجب کیفییت دارد
بیا کآخر نیم ماند   نزاکتهای دو رانت.
آگست  – 2012تورنتو
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خار خشکیده
ناز وتمکنی بتو زیبد که  تو زیبا  صنیم
ّ
جلوه بر قد ِ تو نازد که چو رسو  مچین
روی زیبای تو گوید که تویی حور ِبهشت
یا چه گویم  ،چقدر شوخک ِ  نازک بدین
ازهمه لگشن و لگدسته و لگ پری هنا ن
تو بهارینه تری    ،تاج ِ لگ ِ یا سمین
گربسامانه روی سوی دمن ای لگ ِ رسخ
کس نداند رشری  ،یا که چراغ دمین
رسیخ ی هردو بلت الهل بود در نظر م
یا همان برگ ِ لگُ از دامن ِ باغ عد ین
یار سخندان شنو  م
گرچه دایم سخن از ِ

درمیان ِهمه یلکن خبدا خوش سخین
خار ِخشکیده منم در ره تنها یی و یلک؛
تو مچن زاد ِ بهاری و   لگ ِ نسرت ین   .
ماه سپتمرب  -2011تورنتو
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آهو خصال
چو بینم موج ِ چشم  وشور ِدریای ناگهت را
شوم حریان ودرخود پیچم ازیب دست و پاییها
چو بیمار ِفراق ِ وصل ِ تو در کنج ِتنها  یی
بود عمری که یم نالم ز دست ِ یب دوا ییها
نشسیت بر ستیغ ِصید ِ دهلای خرا ب  ،اکنون
َ
که مژاگنت خدل بر دل چو تری از بیوفا ییها ؟
خدا داند تو ای آهو خصال از جلوه ی نازت
چها خوایه نمود دیگر  ،به رسم ِنا روا ییها
بگو ای نازننی   ِ نازک اندام ِ گریزا نم
که من تایک   بنالم در نیستان ِ جدا ییها
اگر خوایه که درد ِ جان ِ بیمارم نیفزا یی
ُ
کن   ،فرو فرما ز اوج ِ خود  نماییها
ُمدارا
گیه از دور یم بیین و گه مستانه میخندی
بمریماعقبتایجان،بساستایناکررواییها.
مارچ  – 2012تورنتو
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گالب صد مچن چیدم
مرا آسیمه   رس کردی ز آشوب ادا هایت
شور بلهایت
شکست آهنگ ِرویا شد رسو ِد ِ

ندانستم که درمن یم تند چون تار ِرگهایم
رسود ِ گرم ِ آثار ِ هوس خزی ِ نفسها یت
ندارد راحیت   مرغ ِ دل ِ   زار ِ نوا جو یم
چو مایه یم تپد در آتش ِ موج ِ تمنایت
گالب ِصد مچن چیدم که تر سازد دماغم را
اکفور رسا پایت
مشامم تر نشد  زو ،جز ز
ِ
خبوانم نغمه ی عشق وحدیث ِشوروشیدایی
بود تا چشم من درچشم ِخممو ر ِسخن زایت
نه پروای زمستانم بود   ین رجنش ِغربت
چو بوی خوش بیفشاند لگ ِ روی دالرایت
عنایت کن حبال ِ زار ِ(پیاکر) داع گو یی
که حمتاجست بهر لطف ودیدارو دالسایت.
سپتامرب  – 2009تورنتو
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شهباز ناگه
اعلیم دارد  ادای ناز ِ تو
میبرَ َد دل ،ناز تو ،انداز تو
گوش کن ای دلرب رمزآشنا
رفتم از خود تا شدم انباز تو
هر دیل اکو دیده بکشاید دیم
میشود یب گفت و گو ،دمسازتو
تا به شهباز ِ ناگهت رو کنم
جلوه ها ریزد پَر ِ پرواز  تو
ِمهرتو تا دردلم مأ وا گرفت
تا  قیامت میشوم همراز تو
کیست اکو بیند ترا ای نازننی
ّ
دل نبازد بر قد ِ طنا ز ِ تو
هر کرا آاغز و اجنایم بود
یلک اجنامت بود  آاغ ز او .
جون  -2009تورنتو
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رسو ناز . . .
آن نازننی که رفت ز پیشم به دلربی
بنمود اشاریت به وداع ،یلک  رسرسی
اندرقفاش دیدم و گفتم به زیر لب  ؛
آیا بود که باز ازین بیشه بگذری ؟ !
با قامت ِرسا ی هوس خزی ِاو مبا د
رسو سیه کند ز تغافل برا بر ی
بایغ که رسو ناز  از آجنا گذرنکرد
افتد زچشم اهل زمانش ز یب بر ی
با چشم شعله زا ودوابروی چون کمان
َ
هر دم کند به غمزه  ادای کما نگر ی
هرکس که دید دلرب شید ا پسند ِ ما
گفتا حذر که جان به سالمت نیم بری
صد بوسه بر حنای کف ِ دست او زنم
َ
دسیت بما کش َد اگر از روی   دلربی
( پیاکر) بینوا چه کند در قما ر عشق
بازد متاع ِ جان ِ علیلش  به هرگری
ماه جون  -2003تورنتو
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یار ِ جدا افتاده
چهخوشباشدکهچشمانمشودآیینهبررویت
شود نام و نشان من ،علمد ار ِ رس ِ کو یت
منم آن لگرپست   ِ نغمه پرداز ِ بهار ِ ذوق
که یم بادل دماغم  هردیم کآرد صبا بویت
زبس فریاد  میدارد دلم  از سوزش هجران
کبوتر وار میخواهد پَر افشاند فرا سو یت
بود آیا دیم کآخرچو فرهاد از رس ِ مسیت
دهم جان شریین یکباره زیرتیغ  ابرو یت
میان   لعبتان ِ اک کلُ  افشان ِ مچن   آرا
ندارد لعبیت دیگر ،رس ِ موی سمن بویت
نیم گویم حدیث روی زیبای ترا   تنها
غزهلا نزی میخوانم به چشمان سخن گویت
تو ای یار ِ جدا افتاده از پیش دو چشم من
بود (پیاکرپامری) روزوشب ازدل داع گویت .
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داغ وصال
چه روزها که  دویدم  پیی هدا یت  تو
چه عمر ها که میرس نشد عنایت  تو
خروش زمخه شود صد هزارخنده به لب
ز یک ناگه   تو   و گریم محا یت    تو
چه حلظه های شرییین که دربساط رهت
شدم رسود گر ِ لطف یب نها یت    تو
هزار دست داع یم بَرم به سوی امید
که تا به دست بیار م لگ ِ رضایت  تو
کیس که خاک ره آرزوی وصل تو شد
کجا سزَ د که به گوشش رسد  شاکیت تو
اگرچه داغ ِفراق ِ تو سو خت جان وتنم
مگر هنوز بَرم هر کجا حاکیت   تو  .
مارچ  -2009تورنتو
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حاکیت خاک
ای یار خوشخرام ِ من و نازننی   من
وای خوشنمای خوش سخن ِرسزمنی من
آندم که دیده باز به روی تو یم شو د
َ
پَر یم کشد   کبو تر ِجان ِغمنی    من
ُ
هرجا حاکیت   ِ اثر ِ خاک کوی تست
وآجنا خیال بسته   نشان ِجبنی ِ   من
از فیض ِروشنا یی خورشید ِ روی تو
کم تر ز ماه و ُزهره  نباشد ز منی من
قد میکشم  چو رسو  به باغ ِحضورتو
ای روشین ی چشم و بهشت ِ برین من
شهباز ِ چشم ِ مست ِ سیاه ِ تو ای عزیز!
برهم زند خیال من و کیش و دین  من
ِمهر تو نقش بسته به لو ح صفا ی  دل
وآن ِمهر تو فزوده  صفای  یقنی  من .
آگست  -2006تورنتو
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لگ ُ به دامان آمدی . . .
آمدی ای نازننی!  ای راحت ِجان آمدی
انتظار آمد به پا یان  تا خرامان  آمدی
ساهلا بگذشت   اما دیده در راه   تو بود
بهراکم ِما چو آب اندر بیا با ن آمد ی
میکنم فرش ِ قدومت مردمان ِدیده  ر ا
چونکه خندان آمدی یا شا ِد شادان آمدی
شد لگستان نقش ِرنگنی ِمجالت  در دلم
تاتوای لگگونه صورت ،لگُ بدامان آمدی
رسو را کردی خجل ای قامت آرای مچن
فر چون شاه ِ خوبان آمد ی
تا به تمکنی و ِ
شاد و خندانم ز برق چهره ی لگفام  تو
بسکه چون لگدسته از دامان بُستان آمدی
میکند شکرانه ها (پیاکر) حرمان دیده ات
زانکه چون مه از پس ابر بهاران  آمدی .
جوالی  -2003تورنتو
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قدح نوش
خدا خواهد طبیب عشق درد ِ دل دوا سازد
به بلخندی  مال تلها ز جان ِما سو ا سا زد
َ َ
زروی شوق ورسمسیت به آغوشش کشدمارا
مکیدن از انار ِنو رس ِ باغش روا   ساز د
َ
چو شاه ِ نازنینان ِ قدح نوش ِ ک َرم   فر ما
فراز آرد رس ِ گنج و گدا را   با نو ا سا زد
ُ
گشاید   اکلک ِ عنرب فشانش از رس تمکنی
به لگُ جان خبشد و مشکینه دامان ِ هوا سازد
الیه مبتال سازی به درد ِعشق و حمرو یم
کیس را اکو حمبت را به دنیا نا روا سازد
رس کوی وفا جویان
خوشا ددلاده یی  اکو بر ِ

شعار ِجانفشاین را چو آهنگ ِ درا   سا ز د
بگو با مدیع  گر عیب ِ (پیاکر) شما میگفت
که وی درداوری باری ،غزل هایش گوا سازد.
مارچ   -2005تورنتو
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آیینه
گریار به بَر باشد و جایم بکف امشب
آیا که چه اعجا ز کند ذو ق ِ مخا ر م
با سایق پُرلطف و حضور ِ یم ومسیت
زیبنده تر از پار شود رنگ   ِ بها ر   م
ّ
کیفیت ِ هناگمه ی  دیدا ر
یار و یم و
شوری فگنَد بر دل ِبشکسته ی زا ر م
آیینه   شود در نظر م   صورت ِ گییت
تا برق زند دیده    به دیدار   ناگ ر م
َ
ایکاش شود دست من  و دور ِ میانش
کز شهد لبش  تا به سحر اکم  بر آر م
آن شب که شود دیده به دیدار تو روشن
ای زهره ازان پس غم ِایا م  ندا ر م  !
گرنیست نصییب که شوی همدم (پیاکر)
پس چیست مرا زنده یگ ،و بهرچه اکرم؟
سپتامرب  -2004تورنتو
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میالن دل
من اعشقم به روی تو ،پنهان نیم کنم
میالن ِدل به سو ی تو ،پنهان نیم کنم
رفتم به پا ی لگبنُ  ِ نو رسته ی بها ر
هرگزنداشت بوی تو  ،پنهان نیم کنم
با آنکه پُرغرورم  و خاکم  فلک ستزی
هستم غالم  کوی تو   ،پنهان نیم کنم
هرچند لب  به ساغر ِکس آشنا  نشد
َ
رسمیکشم  سبوی تو  ،پنهان نیم کنم
رفتست آرزو ز دل و یلک ای عزیز!
هستم به آرزوی تو   ،پنهان نیم کنم
آزاده شاعرم    مگر افتاده   پا ی من
در بند و دام موی تو  ،پنهان نیم کنم
ایدل در اعشیق چه زین ال ف  آبرو ؟
رفتست  آبروی تو  ،پنهان نیم کنم .
مارچ  -2006تورنتو
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شتاب ِ عمر
زیغمای غم ِهجران ِاو رنگم خزاین شد
پرینا توان آخرمرا قامت کما ین شد
چو ِ
کشیدم انتظار ِوصل ِآن نا مهربان اما
فدای راه ِاوعمرمن و جان و جواین شد
بهار ِ نو جواین و نسیم ِ شاد ماین    ها
چوبرق آمد دیم یلکن شتابان رفت وفاین شد
خصومت چون فتاد اندر میان باده و زاهد
ریا پیش آمد و پیمانه نوشیها   نها ین   شد
حمبت رفت از دهلا درین   ایام ِ غم پرو ر
فغان از درد ِهجر و بیکیس رسم ِجهاین شد
رُ
بهارافسد
حقیقت ُمرد ،الفت َرخت بربست و
متاع ِجوهر ِآدم   ،فدای ( خان خاین )   شد
سالمت را دگر هرگز خنوایه دید   در اعلم
کهقحطآمد،فروغلتیدوگُمگشتو"گراین"شد
پیاکر) ما بنگرهوای خشم و خو ن اینجا
بیا (
ِ
که فریاد ِخالیق ناهل گشت و جا و د ا ین  شد  .
اکتوبر
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چند ربایع
خنجری
امروز مرابه هیچ تکفری کنند
گفتار مرا فسانه  تعبری کنند
ِ

آنان که بود بیخربازعلم وکمال
شریرابه غلط خیال ِخنجریکنند.

جنگ وجهل
ای کشورمن! چگونه حمصورشدی؟
پامال ِ ستمگران ِ منفو ر شد ی
دی مهد ِ چراغ ِعلم و عرفان بودی
امروزبه جنگ و جهل مشهور شدی.

رسای مرگ
ای وای که درد وغم فراوان گردید
و ز دست ِ عدو مجله پریشان گردید
رسما گذرد
زین روز و شیب که بر ِ

رفنت به رسای مرگ آسان گردید .
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درویزه گری
ٔ
ای بیخرب از گردش ِ گردونه دون
درپای طمع چند شوی زار و زبون
چشمت چو گدا به جیب ِمردم مفگن
درویزه گری مکن تو ای تریه درون.

خریه نگر
َ
ای موی رست سپید وخم گشته کمر
گریم به دلت نمانده اندیشه به رس
جز حرف ِدروغ  بر دهانت نبو د
ای تریه دل وخریه رسوخریه نگر!

خلوت ِ دل
درخلوت ِ دل نهفته ارسار بیس
گنجیست درآجنا که ندانسته کیس
هرخلوت ِ بیجا نبود خلوت ِ د ل
هرصوت وصدانیست صدای جریس.
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جنون
ٔ
َ
خون
ای خطه مینو وش ِ آغشته به ِ
زار تو گردیده فزون
غمهای دل ِ ِ
هرجا نگری َجور و جفا وستمست

ٔ
کرده کینست وجنون.
هربیشه کمنی

ٔ
سینه صد پاره
ُ
بیچاره مشو ،چاره گری! چاره بکن
ُ
در راه ِطلب کوشش صد باره  بکن
صد پاره چو با تیغ ستم  سینه شود
ٔ
ُ
مرهم تو بر آن سینه صد پاره بکن.

ٔ
تیشه بیدادگران
دراکر ِطلب دل مشکن ،خسته مشو
در دام ِ دلت اسری و وابسته  مشو
ٔ
برشیشه آرزو ی کس سنگ  مزن
ٔ
برتیشه  بیداد گران  دسته  مشو .
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تیغ زبان
ُ
بکین ٌ
مذمت ِ پری و جو ا ن
تایک
ُ
آسیمه کین باز تو آسیمه رس ا ن
مرهم نشوی زخم ِ دل ِ ریش ِ کیس
زخم ِ دگرش زین تو با تیغ ِ زبان.

هم نفس
آتش به  دلم  فگنده  آتش  نفیس
زان آتش ِسوزنده چگویم به کیس
درشعله گدازم و فغا ین نه کنم
تا بازرسم به پا ی یک هم نفیس.

ایدل !
همدرد و هم آواز ِ تو پید ا نشو د
ایدل ! همه دل مثل تو شیدا نشود
ٔ
درشعله درد ِعشق وشیدایی خویش
آن به ِ که بسوزی و هوید ا نشو د.
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میگذرد
این شام ِ فراق ِ یار هم  میگذرد
رنج و غم ِ صد هزار هم میگذرد
ٔ
برقا فله عمر چو نیکو  نگر ی
افتیده و یا سوا ر  هم  میگذر د.

نگون خبت
کشورمن غرقه خبونت کردند
ای
ِ

آغشته به جنگ وبرجنونت کردند
یک مشت ِستماکروجفا پیشه چننی؛
درقعر نگون خبیت نگو نت کردند.

اکر ِ دل
من ازغم ِ دل گریزم و دل ز برم
از دست ِ دل ِ رمیده خوننی جگرم
دیوانه صفت آه  و فغاین  دار د
فریاد از این اکر ِ دل ِ یب خرب م .
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ای چرخ
ای چرخ! چه خوایه توزابنای زمنی
ُ
چون گرگ ِ ستمباره کین کید وکمنی
ٔ
با تیغ ِ جفا  سینه  دا نا  بد ر ی
یلکن بدیه به نا کسان  تاج زرین .

ٔ
دیوانه عشق
ٔ
ای جان و دلم مخار ِ مخانه عشق
ٔ
آباد الیه  تا  ابد  خانه  عشق
َ َ
هرحلظه چو توتیا به دو دیده کشم
ٔ
خاک ِ کف ِ پای ره ِ دیوانه عشق.

مداوا
حریف که صوابش نبود ،بیش مگو
درخویش نگر ،ویلک ازخویش مگو
بهر سخن  باز کن
آندم که  دهن ِ

جز حرف مداوای دل ِ ریش مگو
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کنی و کمنی
کینست و کمینست  و جنونست ترا
درکشنت ِ آدیم  فنون است  تر ا
ٔ
آینده رس زمنی ِ  ما زا ر شو  د

ٔ
زاندیشه تاری که کنو ن است ترا.

عشق و شیدایی
ای مادر ِ رس زمنی ِ سو دایی من
عشق تو هیم بَر َد شکیبایی  من
دیدم همه جا اعشق وشیدا ی ترا
یلکن نبود در همه  ،شیدایی من .

شوریده رس
گفتم که دال! کجا شد آن شورورشت
گفتا که برو!  فتاده ام  از نظر ت
گفتم به رست قسم که هسیت به بَ َرم
گفتا چه کنم ز دست ِ شوریده رست.
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گفتم چه شود نمایی بر من  نظر ی
گفتا که مثال ِ تو نه دیدم  برش ی
گفتم بنهم  رس م به پهلو ی رست
گفتا که خنواهم چوتوشوریده رسی.

زایش ناساز
ای مادر ِ گییت چه بود راز ،بگو
ٔ
آن نکته  نا گفته  به ما باز  بگو
دیروز عشاق ِ جانثار ی زا د ی
امروز ازین زایش  نا ساز بگو .

ناسازاگری
ای چرخ ،چمرخ وسینه ها چاک مکن
چرخیدن و چرخا ند ن ِ یب باک مکن
باجور و جفا اک ر به جایی نه بر ی
غمدیده تر  این مرد م ِ  غمناک  مکن .
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جنون
ای کشور زیبا ! شدی آغشته خبون
غمهای دل ِ زار ِ توگردیده فزون
هرسو نگرم جوروجفا وستم است
ٔ
کرده کینست وجنون.
هربیشه کمنی

آزرده گر
ای بیخرب! از جان وجهان بیخربی
وان چشم توچشمست،ویل یب برصی
چون خار ِجگردوزودل آزار ِ زمنی

منفور

بد طینت وکج نهاد  و آزرده گر ی .

ای آدم ِاغفل ! ز چه مغرور شد ی ؟
از درد و غم کیس تو مرسور شدی
خندیدی و بیهود ه شمردی دگرا ن
پیش همه کس دیدی که منفور شدی؟!
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متاع
ای جان ِمن ازصدق وصفایت مگذر
ازرس گذر و یلک   ،ز پایت  مگذ ر
آن گوهر ِ عزم ِ تو متاعیست عزیز
هرگز زمتاع ِ  پُر بها یت  مگذ ر .

بیاگنه
بد بنی و بد اندیشه و بد خوی تویی
بد طینت  و بد زبان و بد گوی تویی
ین ذوق گیلُ تراست و ین ٔ
ناهل ین

صبور

بیاگنه ز باغ ِ یاسمن  بو ی تو یی.

ٔ
صخره سنگنی و صبور
نازم بتو ای
شالق ِجفا خرده  و از کینه به دو ر
ین دل ز َ
بر َت نهنگ ِ دریا برب د
ین چنگ زین بمرغ ومایه ونه مور.

172

آب و آتش

چند دو بییت
اعشقان
کجاشد اعشقان ِ خاک ِ افغا ن
کجا شد اعرفان ِ پاک  افغان
نه بیین شوکت پارینه اش را
ٔ
جبز ویرانه غمنا ک  افغا ن.

پُشت ِ کمان
جبز درد و غم و فریاد وماتم
َ
جبز رنج ِ درون سوز ِ دمادم
فلک برما نبخشایید ای وا ی!
جبزپشت ِ کمان و چشم پُرنم.

بشکسته بال
بنالم از غم ِ دنیا  بنا لم
ٔ
آزرده افرسده حالم
که من
اسری ِ دام ِ صیادم خدا یا !
خبون آلود ٔه بشکسته بالم.
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ٔ
لکبه رسد
بهرسو بنگرم اندوه ودرد است
ُرخ ِمردم زدردوغصه زرداست
نباشد گریم یی از خنده بر لب
درون ِلکبه ها رسداست رسداست.

میآزار
ٔ
آزرده  ما  را میآ زا ر
دل ِ
که او عمری ز مردم دیده  آزار
به زجنری ِجفا بستند پا یش
میآ زارش  دیگر ای مردم آزار!

صاحبدل
زعمر و زنده اگین حاصیل نیست
به دورت گر یکی روشندیل نیست
کیس اکو اندرونش تری ه  با شد
دیل دارد  ،ویل صاحبد یل نیست .
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جفااکر
هرآن اکو حرف ِ نا هنجار دا ر د
زباین چون زباین خا ر  دا ر د
ٔ
چننی اعجوبه زشت و جفا اک  ر
رخ ِ آدم َ ،
نسب  از ما ر  دار د .

غزخلوان
ترامست و غزخلوان آ فرید ند
مرا خاموش و گریان آفرید ند
ترا پیوسته باشد خوان ِ رنگنی
مرا بنی کز یپ ی نان آفریدند.

اشکریزان
بیایید ای عزیزان ! ای عزیزان
شویم از خود نمایی ها گریزان
اگر اشیک میان دیده  با شد
شویم از بهر ِ مردم اشکریزان.
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پَر ِ اکه
گیه مغروروخود خوایه تو ایدل!
گیه دودی  ،گیه  اکیه تو ایدل
مهر و مایه
گیه اورنگ نشنی ِ ِ

گیه چون یک پَر ِ اکیه تو ایدل !

آرزوی جان
نه باید حمنت ِ دو نا ن  کشید  ن
رشاب ِ طعن ِ نا مردان چشید ن
به پای همت ِ خود باید ای د ل !
به کو ی آرزو ی جا ن رسید ن .

برق طرب
یکی از زنده اگین اک م د ا ر د
یکی زهر ِغم اندر جام  دا ر د
یکی روزش چو شام ِتریه باشد
یکی برق ِطرب در شا م  دارد.
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آواره
ٔ
آواره  یب  خا نما نم
من آن
که میسوزد درون ِ استخوا نم
رشار شعله زای عشق ِ میهن

آزادی

بسوزاند به سخیت جسم وجانم.

فدای مرد ِ آزادی ستا  نم
ٔ
آزاده  افغانستا  نم
که من
لگُ ِ آزاده یگ جوشد به میهن
بود شا دا ب  همیشه لگستانم .

کوهکن
زبانم نغمه پرداز ِ وطن شد
صدایم هم صدای کوهکن شد
ز شادیها دلم بیاگنه  گردید
که سودای جهان سودای من شد.
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جامه رنگنی
به جز خود خوایه آدم  نبیین
به جزغصه در ین اعلم نبیین
دروغنی آدما ن ِ جامه رنگنی
دریغا ! اک ندرینجا  کم نبیین.

آتش افروز
چه آتشها که افروختند ازجنگ
دل آتش فروزان باشد از سنگ
همنی سنگنی دالن ِ   آتش افروز
ٔ
برای این جهان اند ما یه ننگ.

نیش ونوش

چه غم دارم که فردایم به پیش است
اگرچه مرغ ِ هسیت سینه ریش است
حسابم پاک  و دل آسوده  با شد
درین دنیا که جای نوش و نیش است.
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وطن
وطن بردشت و داما نت بنا ز م
به آهوی بیا بانت  بنا ز م
به صبح روشن و شام لطیف ات
به (چاریکار) و ( بایانت) بنازم.

مهجوری
کیس کز آشیانش دور  گشته
دلش بشکسته و مهجور گشته
بروبد خاک ِ دشتستان غربت
که وی آواره و جمبور گشته.

حزین
چه فریادی بگوشم درطننی است
که فریاد غم اندود و حزین است
چننی فریاد ِ خونبار و جگرسوز
بگویید از کدامنی رسزمنی است.
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لشکربیاگنه
زغم های دلم افسا نه گو یید
زسو دای من ِ دیوانه  گویید
به طفل و پری و برنا تا توانید
زجور ِ لشکر ِ بیاگنه  گو یید.

مردم داری
رس ِ آزار مردم  داری ایدوست
زبان ِ نیش ِ گژد م داری ایدوست
مگو تلخ و مرجنا ن مردمت  را
اگر دردی ز مردم داری ایدوست.
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شعر های آزاد
ابلیس
ابلیس کزان ماکن ِمعال نزول کرد
درپوست ِ پُرغرابت ِ یک " پری" ِآزمند
اندر بر ِ زمنی
خسپید و النه کرد
یعین بدین نماد؛
درتار وپود صورت ِ" آدم " حلول کرد.
آن " پری" آزمند
سجاده یی بدوش عمامه یی به رس
هرجا که پور ِپاک ِ بین آدیم بدید
ره بر کشید جانب او از رس ِ ریا
حریف بگفت و یلک ،
از روی کید و کنی .
***
او باز هر کجا،
شور نقاضت بپا نمود
هناگمه های ِ

اندرفضای هسیت پا ک ِ زمینیان

تا بردمد بگوش ِ زمان شور ارجتاع
َ
تا برکشد رسود و صدا را به افتضاح.
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سیماب ِرسخ
درباغستاین که جز صدای شکسنت نشنوی
در خنلستاین که ساقه ها را نیستان کرده باشند
درمچنستاین که جای لگ ،دران خار اکشته شود
در سزبه زاری که جای سزبه  ،خنجر بروید
و درشهری که قامتش؛
هرشامگه  ،
شالق شحنه خورد؛
چگونه  لب به خنده بکشایی ؟!
و سیماب ِرسخ ِ رسشک ات را
برای این غمستان آیینه نشوی ؟!
سپتمرب  -1997تورنتو
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برخزی
هال ! برخزی و برپاشو
تو ای وامانده در مرداب
مکن بیدردی ی بسیار
ٔ
درمانده دنیا
برای مردم ِ
که میسوزند و یم پوسند
ٔ
بکام ِ شعله نمرود
و در اکم ِ جنایت ها
هیم نوشند رشاب ِ تلخ ِغمها را.
هال ! برخزی و بر پا شو...
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گناه
چه گوید زاهد وسوایس عزلت نشنی آخر
ازین دنیا
وزان عقیب
به تمثیل و حتاشا اکی فالین هیچ میداین ؟!
که گر دنیا گریی آسان
دران دنیا بود پرسان
گنایه گر کنیُ اینجا
جوابش پس دیه " آجنا "

ٔ
سوزنده عقیب
بسوزی چون سپند در آتش
وپس بشنو
مرو جایی
مگوحریف
مکن فریاد

ٔ
سوزنده عقیب.
نگردی تا " گنه اکر " و نگردد تا نصیبت آتش
***
بگفتم من :
که ای ناصح !
بگو بر من که تا دانم
ز راز ورمز این عزلت نشیین ها و این عقیب پسندیها
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بگو برمن تو ای زاهد !
مگردنیا نباشد دوزخ سوزنده ای حاال ؟
گنه نا کرده اگن اینجا نمیسوزند ؟
و با غمها نیم جوشند؟
مگر فریاد کردنها ز سوخنت ها گنهاکریست ؟
مگراین سوخته اگن بار دگر سوزند دران پهنا؟
مگر ممکن بود خاکسرت افتیده از پا را
به تکرار آتش افروزند ؟!
یم  -1996تورنتو
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رسودی از گریه
چه شریین است؛
هناگمیکه بعد ِ ساهلا هجران طاقت سود
و بعد ِعمر ها تبعید اندوهگنی شهر بیکیس هایت
به پرواز آیی و دیوار ابر و آسمان را در نوردی
با پَر و بال تمنایت
ریس در مزنل مقصود
وبیین روی یارانت.
***
چه شریین است؛
هناگمیکه چشمانت
چوباران ِ بهاری میفشاند دانه های اشک روشن را بدامانت
ٔ
و یم بیین که فریاد مخوش گریه  یاران
چه شوری در تن انگزید
ز شور ِذوق ِ دیدن ها.
***

ویل  ،چون باز َ
پر خوایه گشودن از بر ِ یاران
ودل خوایه سرپدن در ره یب بازگشت یب رساجنامت
دلت تنگ آید و چشمت شود گریان
ولرزد رگ رگ ِجانت
و یم بیین که یاران با رسود حزن بار از گریه میگویند:
خدا یارت  ،خدا یارت ...
نوامرب -1995دهیل جدید
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ایوان ِفرعون
صدای ُ
غرش توفان هم زیباست
بگوش من
که برخزید صالبت خزی و پُرغواغ
ز کوه ها و زمزنهلا و پهنا ها.
بیل ،زیباست
که گربرهم زند ایوان فرعون را
کند آباد اینجا را
وگرسازد تین مفلوک را حریان و رسگردان
بسازد اعلیم شادان
کند خوابیده را بیدار
ازان خوایب که سنگنی است و ننگنی است
درین دوران
صدای ُ
غرش توفان هم زیباست
بگوش من
جون  -1996تورنتو
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نمیخواهم دگر ( آنان )
سخن از " حق " بناحق هرکجا گویند
رسود ِاکذب ِ عدل و صفا خوانند.
بیل  ،ای یار !
که این نا مردمان هردم
چها گفتند ،چها کردند.
***
اگر دین است و آینی است
چه بیمارانه یم نادل
زدست نا خدایان ِدروغنی ِستم گسرت
اگرراسیت و پیمان است
چه یب صربانه میخواند
رسود ِ مرگ ِاین راسیت ستزیان را
اگر انصاف و انسان است
ببارد اشک رشمساری
ازین نام و نشان امروز
که این انسان؛
چه کشنت ها کند آسان؟!
جون  - 1996تورنتو
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نشیند بر نیایشها
تعجب ها کنم ای یار
درین رنگنی رسا از غلظت رنگها
ٔ
ِغبارآگنده ( معرب)
درین شیب
درین رایه که تری مرگ از هر بیشه بیبااکنه یم آید.
نشسته در بُن ِهر سنگ
سیه ماران ِ زهر آگنی
مگراعبر؛
همنی قدیس نژاد هیهات !
به پای سنگ سنگ ِ معرب ِماران
شود افسون  ،کند تمکنی.
تعجب ها کنم ای یار
که این قدیس نژاد آری !
نشیند بر نیایشها
به پیش پای زنیگ مار " داعی خری " میخواند
بقایای عمر ماران را هیم خواهد
تعجب ها کنم ای یار !
آگست  -1996تورنتون
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نوید ِ زنده یگ
بیا تا دست اندر دست هم بندیم
وبا شوری ستزی آهنگ ِ یب فرجام
رویم باال،
فرا سوی ستیغ رسکش ِکوه ها
و آنگه ؛
ِابر تریه ی پُرکینه اندازیم
پنجه در امواج ِ
ََ
ویا با باد ِتفتان ِ نفس ها مان
کنیم آبش  ،گریزانش
که تا دامان ِخورشید ِحقیقت را بکف آریم
و او را ؛
همچو رس تاج ِ زرین ِعدل و آسایش
به فرق هسیت آ دم  بیا ویزیم
و  آدم را
نوید روشین خبشیم
وطن را لگزمنی سازیم . . .
جنوری  – 1990تورنتو
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غریبانه
نازننی ِ من !
میداین ؟!
گردش ِغریبانه ی مردم ِچشمت
سوژه ی رسود و واژه های شعر منست ؟!
بیل !  رسود ِ آه ِ شباناگیه؛
و لغزش ِدانه های اشکم
چرایغ در دامان ِشب های یب ستاره ی منست.
آری  ،نازننی ِ من !
همچنان ،باش با من
و در من نگرغریبانه
ٔ
که من تشنه ناگهم
نازننی ...
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وطن گُم کرده یی ؟ دانم !
َ
ا یا ما در!
شنیدم باز آوازت،
تنم از سوزش آوای لرزانت به سوز آمد
چومشیت خاروخس کز تابش خورشید در دشت و دمن سوزد
و یا چون خلت خوننی جگر؛
کوفتاده روی پاره ی اخگر
وفریادم ز دل برخاست  واشک از دیده شد باران.
ویل ،مادر !
ندانستم
ٔ
چسان آن " صفحه" ( )1بیجان،
صدای سوزناک ات را
به روی سینه ی نازکرت از برگش
نهاد و زان رسا سوی منش آورد
سوای آنکه آتش بر تنش افتد
وفریادش ز دل خزید ؟!
ا َیا مادر !
نمیدانم
نمیدانم چه تأثری ست در نامت ؟
چه آتشها بود بنهفته  در جانت ؟
چه آهنیگ در  آوایت
که یم داغد دل و جانم
ومیسازد غزخلوانم ؟ !
بیل ،مادر !
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وطن گُم کرده یی ؟ دانم !

آب و آتش
وطن گُم کرده ام  ،داین !
مثال مرغ مهجور پریشاین
که صیاد سیه کردار جنلگ
آشیانش را نهاده بر ره ی باد و کف آتش
ومیسوزی
ومیسازم
تو در ( آجنا )
ومن  ( اینجا )
همانند هزاران مرغک گمگشته ی آواره ی ناالن.
ا َیا مادر !
شنیدم باز آوازت
تنم از سوزش آوای لرزانت به سوز آمد.
دسامرب -1994تورنتو

()1منظورشاعر ،نواری است که دران صدای مادرش دراعلم مهاجرت به ثبت رسیده و
ازدیاران دور عنواین فرزند مهاجرش فرستاده شده بود.
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قوادی چند یم بینم
من از جنگ ِ ددان  اینک؛
چونان موج ِ صدا؛
از ّ
دره ی جانبازی هونلاک یم آیم.
مردخموار ظلمت زا
من از وحشترسای دیو
ِ
و با یک سینه ی چون الهل ی پُر داغ یم آیم
بسرت شبهای وهم آگنی
که تا خوانم بگوش ِ خفته اگن ِ ِ
حاکیتهای تلخ راه ِ دشوار را
رسود ِ زرم و پیاکر را
و فتح صبح ِ فردا را.
ویل هیهات !
که در برگشتنم  اینک؛
ّ
قوادی چند یم بینم
که چون  (ارواح ِ)  تبعیدی
دیوار منقوش ِ " تپیدن" های تنقیدی
خزیده در پس ِ
ِ
و درپشت و پناه  " خامه " ی منقوش تو خایل
ّ
ببافد حله ی پُرطعنه برجان صدا هایم
ٔ
سوزنده جانم .
و یا بر زمخهای تازه ی
ویل اینان؛
چه انباز اند با دیو سیایه ها
و خیل ِ شب پرستان ِ سیه کردار
آری !
قوادی چند یم بینم
که یم دوزد به پیاکن عداوتها
به زعم خود
رسود عشق و فتح صبح فردا را . . .
فربوری  -2009تورنتو

194

آب و آتش

نصیب
رفتم که تا ز آب برآرم  غریق ِ دل
بندم ٔ
ره ِ تالطم ِ اشک ِ فرسده  ر ا
َ َ
گفتم که بر کشم؛
ٔ
ٔ
او را درون ِ خانه  ویرانه تنم
باردگر ،ویل؛
آتش ز برق ِ تند ِ " نصیب" آمد از" قضا "
با آب چشم و باد و هوا ،راز ها تنید
وانگه ،جبان ِهسیت یب رنگ من فتاد
ٔ
سوزنده "نصیب"
تا خواستم ز تندی
پرسم ازاو ،مگر؛
ُ
ابرو بهم کشید  و نگه بر رخم فگند
گفتا  :چه نا صبور و چه یب استقامیت!!
ای نیمه سوخته جان !
وی رفته نیمه راه !
شرُ
وانگه ف د ناصیه و زیرلب بگفت :
این تنگدل نگر که برپسد ز آتشم
یب آنکه پاک سوزد و لگخن نشنی شود
یب آنکه آه گردد و از یاد ها رود !! . . .
دسامرب  -2000تورنتو
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میقات
به کجای شب ِ یدلای نیاز
ٔ
به کدام خللخه  صبح ِ امید
ٔ
رخساره لگفام ِ کدام شاهد مست
به دو
ٔ
حلقه عشق در آویزم و حاجات کنم ؟!

بکدام مصحف و حمراب ِمراد
ٔ
و به آماجگه حممل ناز ِچه کیس
به کدام آیت ِ شب
دل ببند م پس ازین
وچسان سجده کنان؛
ٔ
روی خود جانب سامانه میقات کنم ؟!
سال 2010م  -تورنتو
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بازگشت
خبدا بگفتم امشب که کنم وداع جهانرا
بروم به سوی خورشید
وبه مهماین ( پروین ) و  ستاره های رخشان
که رها شوم  ز غمها و حظی بَرم در ( آجنا).
چو قدم نهادم آجنا؛
قسم است به جان پاک ات
که به این دو  دیده دیدم
که همنی غم آفرینان؛
ز زمنی ِغصه پرور  ،ز رسای کهنه آزار
و ز مهد ِ خون و آتش؛
رس ِ خود کشیده آجنا
َ
که کشند به آتش و خون
تن ِ ماه و آسمان  را.
ز فرسده یگ گسستم
دل ِخود ز ِمهر و پروین و هوای آسمانها.
ز رس ِ دریغ و ُ
اند ه
ره ی ( خانه ) بر گرفتم
که نباشدم رهایی ز جفاگران ِگییت
َ
نبود جبز فرسدن
نه بود ز غم رهایی . . .
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شهر اکبل
شهر ِ من !
شهر ِ زیبای کهن !
تاج ِ تاریخ ِ بالد  !
درچه حایل و چرا ؟ !
اینچننی رسد و مخوش
وینهمه خسته و زار ؟ !
***
اندرین شهر و دیار؛
ُ
سخن از حال ِ دگر گونه ی تست
سخن از ظلمت و یأس است و حمن
و ز تاراج و تفنگ . . .
***
آری ای شهر ِ دل آزرده ی من !
بار دگر
همه جا ِ

ُ
سخن از  دشمن ِ دیرینه ی تست
سخن از کشنت و بر بسنت و خونست و فغان.

***
شهر ِغمدیده ی من !
همه کس در همه جا
با دیل پُر ز الم؛
ّ
قصه  ی رنج تو رس میکند و جور ِخسان.
***
شهر پُر خاطره ام !
ِ
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راست گویند که تو ویرانه شدی ؟!

آب و آتش
آسمان ِ تو شده تریه چو آن تریه  دالن ؟!
اعشقان ِ تو همه غرقه خبون ؟
یا که افتیده به دام؟
همه جا رسد و مخوش  ،همه افرسده ز جنگ؟
***
ویل ،ای شهر ِ من  ای اکبل ِغمدیده ی من !
باد ِ امید شود باز وزان
و شتابنده  چو پیک
ونوازشگر و نرم
ََ
چو نفس در رگ ِ جان .
***

ُ
شهر من  ! غصه مکن
ِ

کآسمان تو شود باز منری
دشت و دامان تو خوش منظر و دهلا همه شاد
میشود باز صدای تو بلند
میشود باز هوای تو درخشان و جلیل
شهر من ! اکبل  غمدیده ی من !
جوالی  - 1999تورنتو
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جالدان ِدشنه بکف
توفان ِ موج ِ فریاد ِ تلخ
از نهاد ِ سوخته نهادان ِ (آنسوی) جهان
در پیچا پیچ  کوچه باغهای غمناک
بسرت تا ک
و در دامان ِ کوهستاین ی ِ

طننی افگند به سوی کرانه های نا پیدای عدل و داد
آنگه  که جالدان ِ دشنه بکف
وسیه نهادان ِ جنونستان ِ جنو ن زاد
دشنه ی انتقام
وراندن و کوچاند ن را
از نیام چرگنی ( دعوا)  و ( دعو ت )
برون آوردند
در هجوم  ِظلمت ِ  جهل . . .
سپتامرب  -2000تورنتو
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موج ِ سیال
کیَم من ؟
در تمامت ِ موج ِ سیال هسیت
در هوای روشن فام ِ یب آهنگ ِ زنده یگ
ویا :
در ژرفای وهم آگنی ِ دشت ِ نا کران آباد
اندک اندک؛
در خیال ِ مردم ِ چشم ِ کیس از دور
هیم جوشم ،
چو آب اندر دل ِخشکیده ی مقصود
و یا در سینه ی آتش گرفته ی ٔ
آواره مهجور ،
چون تک سوار ِ تشنه اکم ِ دشت ِ نا فرجام ِ پویشها.
کیَم من ؟
درتمامت ِ موج ِ سیال هسیت  . . .؟
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دریچه
شنیدم در دیار ِ ظلمت آزار ِ خوننی آخر
ز بَعد ِ ساهلای تار
چراغ و پلته ی امید آوردند
ویا پیغام ِ یک صبح ِ نشاط انگزی روشن را
ز برج ِ بام ِشهر ِ انتظاریها.
***
چوبرقع بر فگند از رخ
عروس ِ آفتاب صبح
قناریهای نا شاد ِ قفس آنگه؛
رسود مرگ ظلمت را
به آواز بلند
بر لوح دهلا نقش یم بستند.
***
ازین بانگ و رسود و مژده و مسیت
  گلُ  صبح بهاران  از رس ِ شادی
شگفتم چون ِ
صدا از سینه ی پُر درد من برخاست اکی مردم !
بود پاینده آزادی !
بود پاینده آزادی !
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عید اسریان
باز آمد عید قربان  ،ای بقربانت رسم

ای وطن ! ای جایاگه کشته اگن ِ یب کفن

ای که خاک مرد خزیت زیر پای خصم ِ دون

میکند فریاد ها !

مریساند گَرد ِ  پایت تا به گردون باشتاب
شور آزادی چو شوری بیقرار.
ِ

***

باز آمد عید قربان ای وطن !

ای که رنگینست  دامانت ز خون ِ کوداکن

ای وطن ای مأمن  امید ما ! .

عید قربان آمد و اما چه سود ؟

زین چننی عید ی که غم بارد ازان
وین چننی عیدی که آهو َ
بر اگن

دررساشیب کهن کوهپایه ها
میشوند آماج تری ِ دشمنان ؟!

سینه ها با دشنه ی خونریز (او)

میشود صد پاره در دشت و دمن
جانها اندر اسارت صبح و شام
چون سپند ِ جممر ِ داغ ِ امید

سوز ها دارد به ساز درد ها !؟

یلک  فردای شما ای بیکسان !

عید شادیهای یب همتا بود

وین دیار ِ شری مردان ِ زمان

پاک گردد از وجود دشمنان

کوس آزادی نوازد  آنزمان :

یب کسان  ،بیچاره اگن  ،آواره اگن . .
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آدمیخوار
وقیت کودک ِ ناصبور ِ رویا ی من
با جنوا ی لرزانش
پا برسینه ی تدبری میکوبد
تا رهایش کنم از آغوش ِ تنگ ِ تعقید
دادمزینم :
مخوش ای مزاحم !
تا دیو آخمواره ی قرن باردگر؛
طلسم تبعید نشکند و قتل و تاراج از رس نگرید
در دامان ِ وقا حت ها ی کهن
ناصبور رویا ی  من !
کودک ِ
ِ
مخوش ....

جوالی  -2009تورنتو
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دیو شب
مویج ز اشک و خون
درچشمه سار چشم
شوری شتابناک،
درسینه های داغ
جوشان و تابناک.
****
دیو شب ِسیاه
ِ

با تیغ خوچناکن
با موج  انتقام؛
بگرفته خشم و کرده قیامت درین زمان.
اما؛
آن اشک و شور و موج ِفغان و هجوم ِآه
سیالب اگر شود
توفنده گر شود؛
فریاد یم  فتد به رساپای این جهان
وآنگه :
ٔ
صد ها هزارحلقه تزویربشکند
درپای این فغان؛
صد ها هزاردام وقفس آب میشود
یب شبه و یب گمان.
آری !
سیالب اگر شود
توفنده گر شود . . .
اشک و فغان و ناهل و فریاد ِ بیکسان.
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خوننی دالن
غم  ،خونابه ایست که قطره ،قطره
ٔ
از پهنه جگر به دامن دل یم غلتد
و قطره ها ؛
از دامن ِ دل؛
به رسزمنی  زنده اگن زمنی گری ره یم پیویند
ٔ
خشکیده  ( نیاز ِ) خوننی دالن را قرمزین میکنند
و بُته های
تا بُته ها ی قرمزین

ٔ
با رس انگشتان ِ خون گرفته نیازمندان ِ زمان
دسته دسته چیده آیند.
آری !
غم ،خونابه ایست که قطره ،قطره
ٔ
از پهنه جگر به دامن دل یم غلتد...
آگست  -2011تورنتو
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افق اکذب
سیایه رفت و دامن چید و اندک روشنایی شد
شفق بر دیده ی دشت و دمن خندید
صدای دیوشب خوا بید
سحراگهان؛
خالیق چون ندیدند دیو یک چشم ِشب ِتار را
رسود ِ شاد رسکردند
وخورشید ِ پاگیه را در انتظار بنشستند
ویل  ،هیهات !!
شفق رنگ ِ دروغنی  بود و دیو شب
میان ِجنلگ ِ تار ِطلسم آگنی
به ترفند و فسون بنشسته بُد تا باز بر گردد
بیل ؛  تا باز برگردد
و از بطن ِ سیه فام ِ زغن زادش
نزاع دیگری زاید
فساد دیگر انگزید.
خالیق بر گرفتند دیده از رنگ فریب آرای شیطاین
طننی نعره رس دادند :
شب تار فسون سازان
و ترفند ِستم اکران
نگون بادا !
نگون بادا !
جنوری سال  2012
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آیت شب
َ
ایا پری ِ خجسته صورت ِ دیروز!
َ
ا یا طبل تیه از شور و شیدایی !
بیاد داری ؟
بلندای منابر را ،عطشهای  جمازی را؟
که درحمراب ِ حرف و وعظ و پارسایی
چها از بر هیم خواندی و یه بر ما هیم گفیت
دران شام و شب ِ یاران ؟
دران آوان ؛
به آواز بلند اوراد ِ آمد آمد فردا هیم خواندی
برای مشیت حریان ِ زمان آنگه ؟!
َ
ایا پری ِ خجسته صورت ِ دیروز!
چه آمد بر تو و اوراد ِ " شریینت " ؟
چه شد حمراب ؟ چه شد منرب ؟
و آن هناگمه و فریاد و شیدایی ؟!
چه گویم من که آن هناگم
تو از روی ریا اوراد افسون ساز میخواندی
و یا من آنزمان چزیی ازان حاصل نمیکردم ...
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تندر
مویج ز اشک و خون
سوز جان
آیه ز ِ

خشیم زعمق ِ خانه ی تاری بنام دل

درچشمه های چشم
درسینه های رسد
جوشد میان رشته ی جان ستمکشان.
***
این اشک و خشم و آه
وین سوزش و فغان
وین چشمه سار ها ؛
آمزیه یی  چوتندر توفنده گرشوند
هرگز دگر فضاحت مشهور ننگری
هرگزحاکیت ِغم ِ منصور نشنوی.
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زاغ بر رس ویرانه
زایغ نشسته بر رس ویرانه یی به ناز
بر پشت ِ بام های فرو رفته بر زمنی
منقار ،گه به پیکر پوسیده یم زند
بیند گیه به ُجغد کمنی کرده ای به کنی
زایغ دگر به کنج ِ طماع آرمیده  ،یلک
رس نعش ِ مرده اگن
فریاد میکشد به ِ

زیرا که خیل ِکرگس و گراگن الشه خوار
باالی طعمه ،بر رس ِجنگ و کشاکش اند.
آنسوترک فتاده خبون کوداکن ِ زار
اندر میان ِ دود و غبار و فغان و خوف
یب پا و دست ورس
در آسمان هنوز،
مراغن ِآهننی
با  باهلای باز و نفس های آتشنی
غواغ به پا کنند
جوالنها کنند
ٔ
تا طعمه دگر بفرستند به زاغها
فربوری  -2001تورنتو

210

آب و آتش

اکذبان
چه زیبا بُد سخنها شان
چه شریین وعده ها کردند
جبوش آمد زحرف و قول شان منرب
به رقص آمد کبوترها
به سقف و گنبد و بام و رواق آنگه
زشور و وجد و آوای سخن بافان.
به ذوق آمد فرو دستان
ز بانگ وعده های " صبح آزادی ".
****
مگر آنگه که از منرب شدند بر تارک ِ قدرت
به ریش ِهرچه خملوق است خندیدند ز یب اعری و خود خوایه
و این خملوق رسگردان؛
ازین هودج نشینان ِ ریااکر ِزمان ،آخر
بُریدند رشته ی امید و باوررا.
****
بگفتند یکصدا خملوق ِرسگردان ؛
برای مشت ِ خود خواه ِ سیه کردار؛
که نفرین برشما باد ای دغلاکران!
شما ای ناکسان و  ای سیه اکران !...
جون 2012م – تورنتو
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دو رویی
ای دل ِ ناالن از یک بنایل ؟!
تا یک بنایل ؟ ازچه بنایل ؟ !
از یک بگویی ؟ با یک بگویی ؟!
+++
ای دل ِ ناالن از یک جبویی ؟!
رمز نکویی   ،آیینه خویی ؟
هر سو که جویی   ،باشد دو رویی.
+++
ای دل ِ ناالن !
بهرتهمینست  ،هرگز ننایل
هرگز نگویی
بهرتهمینست  ،هرگز نپویی
هرگز جنویی
ای دل ِ ناالن!...
ماه جوالی  -2012تورنتو
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بسوی مزنل آینده
اگرچه خانه تاریکست  ودل تنگ و جهان آغشته در جنگست
وهرجایی که یم بیین؛
طلسم ِ دیو هفت رنگست
ویا هرقطره باراین کزان باال هیم آید در این وادی؛
جبای رمحت للعاملنی ؛
تیغ و سنانست و گرانسنگست .
ویل شبگرد ِ روشندل
نه باک از تریه یگ دارد
نه ترس از توهل سگهای بیاباین
و این شبگرد ِ روشندل
هیم تازد بسوی دامن ِخورشید ِفردا ها
که تا گرید دران مأوا...
جهانش سخت رنگینست و بزم آرا...
ماه نوامرب  2013م – تورنتو
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قناریهای رسگردان
بگوشم مریسد  آهنگ عید و خوش صدایی ها
رسود جنبش هردم  مبارکباد گفتنها
طننی  طبل و تمهید و تمنا ها
ز برج و باروی شهر سیه خبتان.
و این طبل  و طننی آرد؛
چونان آشفته باد ِ   یب رساجنام شب یدلا
ٔ
بگوش خسته خملوق رسگردان.
بیل ! گویند عید است و مبارکباد گفتنها
رسود است  و خرام است و تماشای دویدنها
ویل ،ایدوست یم بیین ؟
دیم آنسوترک هم شور و غواغیی است
ٔ
رسود گریه تلخ است و دود آتش درد است .
ببنی ایدوست !
بموید کودک و مادر،
َ َ
ٔ
پدر اندرکنار کشته فرزند دبلندش کشد آه جگرسوزان
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بود دست و رس و پای جدا افتاده از پیکر
زرعد انفجارآهن و خشم جهانسوزان.
هرآن رس ،اکو فراز تن  ،نماد عقل و تدبری است
بسوزد زآتش  " تکفری " ،
ٔ
بپوسد در حمیط ٔ
تریه جوالنگه ماران.
بیل ،ایدوست همنی اکنون؛
خالیق در میان  دهشت و تهدید یم لونلد
و در چناگل ترس و تهمت و تردید یم جوشند
ویل هاتف بگوش من هیم خواند؛
که عید دیگری خواهد رسید از دور
همان عید سحر خزیان چو نوروزو بهاران و شگفنت ها
ٔ
و عید آرزو های زهم بگسسته ناالن
ٔ
که در پایش خبوانند نغمه شادی
قناریهای رس گردان...
جوالی  -2013تورنتو

215

نبض ِ زنده یگ
زنده بودن نیست نایلدن
و بودن نیست مو یید ن
زنده بودن نیست  ،آری !
رس بزانو بودن و موییدن  و در خود فرو رفنت
و یا در بسرت ِ بیهود یگ غلتیدن و خفنت
و در دام ِ حوادث یب صدا گردیدن و مردن.
چه باشد زنده بودن  ،هان  ؟
زنده بودن هست دانسنت  ،به پا خاسنت
به جنگ ِ صد بال رفنت
به دشت و کوه و صحرا ها،
برای یلیل ی گمگشته پوییدن .
آری  ،آری !
ُ
ُ
زنده بودن را خبوانید رسنت و بشکفنت و جسنت
و نبض زنده یگ اندر کف تدبری آبسنت
به سخیت ها در آوخینت...
آگست  – 2013تورنتو
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صدای زمان
دیار من !
آهای ِ
ای ٌ
قصه و حاکیت ِ این روزاگر من
آیا تیه شدی ز صدای زمان ِخویش؟
یعین نوا رُ
فسد ترا در لگو مگر؟
***
آهای دیار ِ من !
دی یم شاگفت سقف ِفلک را ناگه تو
فریاد از لگوی تو چون رعد یم جهید
گوش ِ تو یم شنید
آهنگ ِابر و باد  ؛
زان پیش اکو جبنبد و توفان بپا کند
یعین که ای دیار!
نبض ِ وقوع ِحادثه ها در کف ِ تو بود
شوریده اگن و پیل تنان در صف ِ تو بود
آیا چه شد کنون که یب چشم و گوش شدی
یب حال و یب جمال شدی  ،بار ِ دوش شدی
واندر هجوم ِ دیو و دد و مار و اژدها
یب هوش شدی  ،درد شدی ،یب دوا شدی.
***
آهای دیار من !
آیا بود که باز؛
آیا بود که واریه زین بند و زین شکنج ؟
وانگه به پا شوی و صدای زمان شوی ...؟!
ماه نوامرب -2013تورنتو
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ٔ
ساده صادق
چرا برخود نبالم من
که من از بارش ِسنگ ِمالمتها
و نیش ِخارها در پا
وموج ِکینه در دهلا
هنوزهم ٔ
زنده با افتخارهستم.
***
اگرچه ناجوانمردان ؛
زدند با سنگ ِاتهامم
شدند خواهان ِاتمامم
بگفتندم که ای " مرتد "
چرا چون " ما " نیم فهیم
که گویی :نا زسا گفنت بود دستور ِایمانم؟
***
اگرچه نا جوانمردان؛
زدند با سنگ ِدشنامم
به اتهایم که من آخر چرا آزاده انسانم
چرا پابند پیمانم.
***
ٔ
صدا کردند که ای شوریده دوران
و ای مغرور ِ رس گردان
چه میخوایه ؟
چه میجویی؟
ازین آزاده گیهایت ؟
ببنی اکینجا؛
طلسم ِ دام شیاد است
وجشن ِمکر ِصیاد است
میان لکک ِشیاد و طلسم و دام شیطاین
ٔ
زمنی و آسمان در پنجه باد است .
***
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بگفتند نا جوانمردان ؛
که ای " نادان "
بیا با ما
مکن دعوا
ٔ
که ما استاد شیادیم و تو یک ساده صادق
نداری گر رس ِیاری
تراخوانیم  چو یک " فاسق "
وآنگه؛
درمیان ِموج ِترفند و هجوم ِتلخ ِتهمت ها
فرو خوایه شدن چون سنگ ِرس گردان
و فرداها؛
خنوایه داشت آوایی و درماین.
***
چننی گفتم به شیادان :
چه میگویید شما ای نا جوانمردان!؟
شما ای بد رسشتان و بد اندیشان
نمیدانید که من هرگز
نه شیادم ،نه صیادم
نه بدکیش و بد آیینم
نه فحاشم  ،نه خفاشم
نه شیطان و رشیر و مردم آزارم
ٔ
ٔ
آواره دوران
آزاده
منم
که در ذاتم نگنجد خود فرویش ها و یا چون ذره یی از خود فرییب ها
نه خودخواهم ،نه خود بینم
نه مغرورم ،نه مستورم
نه درهم ریزی ی احوال ِانسان است منظورم
که من انسان ِمهجورم
نه مردودم
نه مزدورم...
ماه نوامربسال 2013م – تورنتو
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صدای خفته
فضا تاریک و دلگریاست
و ابرو باد و باران؛
از برای ٌ
بر ٔه  وامانده در توفان
مثال ِخنجر و تری است
که او اکنون؛
پریشان و  زمنی گری است .
***
نمیدانم درین صحرا چه میبارد؟
چه میاکرد ؟
که بس سخت است و سنگنی است
مگر آیا جنابت بر رس کنی است ؟!
***
صدا تنها ز باد است و ز باران است
رشارتها ز توفان است
مگرهیهات !
صدای خفته در داالن ِدل؛
تنها ز انسان است .
نوامرب 2013م – تورنتو
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