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چندی قبل باعث ایجاد شهری گردیدم ،به نام «شهرسخن» که این شهر از تب و تاب و
نامالیامت زمان حرفها داشت ،صفحه صفحه فریاد ها را به تصویر کشید ،توفانی از اشک و
آه را درقبال داشت ،در اندک زمانی جایی مناسبی بخود کسب کرد ،مورد تشویق و تحسین
ها قرار گرفت.لهذا نخواستم که شایقین شعر را در انتظار بیشرت نگهدارم ،بر سلسله هامن
روال خواستم امروزتصویر پرداز زمان خویش باشم ،یعنی تصویر واقعی زمان خویش را
تحت نام« تصویر زمان» به خدمت دوستداران شعرتقدیم دارم.
درین دیباچه اشعار با تنوع بیشرت اوزان عروضی و قالب های مختلف که ذوق خواننده و
شنونده را در نظر داشته باشم ،گنجانیده شده است .یک اثرادبی زمانی عرض وجود میکند
که نیاز مربم درآفرینش آن محسوس شود .به عقید ِه من تصویر زمان ،زبان گویایی امروزاست
که تصویر متعارف را به مخاطبین عرضه میدارد .در شکل گیری این اثر فکتورهای غیرقابل
تردید رولی بارزی داشته اند :از قبیلی ناهنجاری های اجتامعی ،فعالیت های ناموزون ادبی
دور از حوز ِه فرهنگی ،از همه مهمرت وضع فالکت بار وطن مرا واداشت که بُلند و بُلند تر
فریاد کنم که صدایم روزی در کوهپایه های هندوکش و بابا در گوش مردمان سلحشور این
مرز و بوم دردی را تداعی کند.
طوریکه مشاهده می گردد ،در درازنای تاریخ ،شعر همواره در آگاهی جامعه نقش بسزای
داشته .و در جوامع سنتی ناهنجاری ها را فقط میتوان به شکل تلویحی بازگو کرد ،لذا
منتقدین جهت آگهی مردم از ابزار های تنویری چون شعر ،تنز ،تیاتر  ،داستان رسایی و
نقاشی کاستی های جامعه را برمال می سازند.
حاال از موارد فوق میشود تنها باالی شعرکمی مکث کرد و آن را در ابعاد گسرتده تر به
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بررسی گرفت ،یعنی اوالً شعر را باید تعریف کرد .طوریکه صاحب نظری می فرماید :مظهر
واالی احساسات را در قالب کلامت موزون ریخنت عبارت از شعر است ،ویا اینکه آقای شفیع
کدکنی شعر را گره خورده گی عاطفه و تخیل می پندارد .بلی ! باری گفته بودم  :شعر
همچون فلز با صیقل تفکرجال میگیرد .حاال با درنظر داشت همه ادوار تاریخی تا کنون در
عرص ِه شعر سبک های گوناگون و مکتب های ادبی عرض وجود کرده ( عراقی ،خراسانی،
هندی و دور ِه باز گشت) .اما دربُعد درونی شعر و یا پیام شعر تغییری رومنا نگردیده و منی
گردد ،تنها نحوه ای گفتار و شکل آفرینیش تنوع کسب کرده .به عقید ِه من این یک حرکت
الزامی در عرصه شعر بوده و است .زیرا همه مطالب را در چوکات وزن و قافیه ویا در
البالی ابحار عروضی منیتوان ارائه کرد ،یعنی شاعر خود را در چارچوب ابحارعروضی مقید
احساس می کند .لهذا ایجاد شیو ِه نوین در عرص ِه شعر از قبیل شعرآزاد ،شعر سپید(سفید)
و شعر موج نو یک امر حتمی بوده است .با توجه به تعریفی که از این سه نوع شعر (
آزاد ،سفید ،موج نو) ارائه شد ،باز هم من خود را در یک مضیقه احساس می کردم ،زیرا
من به شیوه ای دست یازیده بودم که با اشعار فوق الذکر همخوانی نداشت ،یعنی تعریفی
که از شعر آزاد داریم چون وزن عروضی ندارد و جا های قافیه هم مشخص نیست .لیکن
من شعری را به عنوان شعر آزاد رسوده ام که از وزن و هم قافیه برخوردار است .حاال طور
منونه یک قسمت از شعر تحت نام در(ماورای آرزو) را باز نویسی میکنم ،تا دوستان بر
ادعای من باورمند شوند.
من اکرآب بودم ،آب روان
درنیاز لب وافر زعطش
همچو آبشار امید می ریختم
مزرع ِه سوخته چمن میگردید
سفر ِه مهر پهن میگردید
همه جا رشک خنت میگردید
حیف که تنگنای زمان هیچم کرد
رنگ و نیرنگ زمان گیچم کرد
ُعرف شکنی من در عرص ِه شعرمشخص است ،یعنی خواستم که شعر اصالت ذاتی خویش را
حفظ کند .به عقید ِه من برعالو ِه آهنگ شعر چند رکن اساسی که عبارت از استعاره ،تلمع
و مجاز هستند باید برجسته باشد در غیرآن شعر ماندگار منی گردد .بر اساس ارکان فوق
الذکر من باالی آهنگین بودن شعر نیز کوشیده ام .اکنون در مورد اشعاری که در تصویر
زمان گنجانیده شده ،باید متذکر شوم.
تصویر زمان حاویِ نُو فصل می باشد :غزلیات ،مسدسات ،اشعار آهنگین ،مثنویات ،نیام
(آزاد) ،چهارپاره ها ،دوبیتی ها ،رباعیات و آهنگ مردم  .باید یاد آور شوم که در قسمت
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تصوير زمان
انتخاب عنوان اشعار آهنگین خیلی با خود اندیشیدم ،چون درگذشته همچو عنوان وجود
نداشته ،ولی من ناگزیر بودم به اشعاریکه واقعاً آهنگین است باید نامی بگذارم لذا به
چنین اقدام مبادرت ورزیدم ،حاال منتظر نقد و نظر صاحب نظران هستم.
امروز برهمه مربهن است که گسرتدگی حوادث درین فراخنای زمان باعث ایجاد اثر ژرف
و ماندگارمی گردد ،یعنی هر آفریده در حقیقت امر داوری و استنتاج های شگرفی هامن
روز می باشد.
زیرا محتویات شعربهیچوجه افرتا و تهمت بوده منیتواند ،به عقیده ی من شعر آئینه متام
منای هامن مقطع خاص زمانی است .شاعر همواره با حوادث زمان خود موازی در حرکت
است .طور مثال امروز در رسزمینم آتش نفاق ،زورگویی ،بی عدالتی چون آتشفشانی در
حال فوران است ،هرلحظه سنگینی حجم این درد را باالی شانه هایم احساس میکنم،
لهذا رسوده های این دیباچه تاللوی این آتش را تقال میکند ،شاید بر زعم کثیری متناسب
بخواست شان نباشد ،طوریکه تذکر رفت شعر آئینه جامعه است ،باید قبول کنیم که این
اشعار چکیده ای واقعیت عینی جامعه می باشند.
ارسطو فیلیسوف یونان در مورد شعر گفته است :کالمی که درحین خواندن هیجان ایجاد
کند شعر است .بنابراین اصیل کوشش کرده ام که در حد توان قناعت خواننده را حاصل
کنم.
پس شام خواننده ای محرتم با حوصله مندی اگر مرور کنید حتامْ مطابق ذوق خود اشعاری
را پیدا خواهید کرد .باید اخالص مندانه تذکر دهم که هیچکس متکمل و عاری از عیب
بوده منیتواند ،شاید یک سلسله نابسامانی ها و ناهنجاری ها در کارهایم وجود داشته باشد،
از شام مرصانه متوقع ام که مرا معذور دارید.
همچنان جا دارد که یاد آور شوم از صاحب نظران فرهیخته که با تقبل زحمت ،داشته
های ادبی مرا مرور کردند ،و ابراز عقیده منودند .پوهاند مجاور احمد (زیار) ،نجم الرحمن
(مواج) و فضل احمد خان(سهیلی) .وهمچنان ولید جان کاکر با کمک مالی اش زمینه چاپ
این مجموعه را فراهم ساخت ،میتوانم یک دنیا سپاسمند باشم.
باسپاس فراوان جمعه خان (عابد)
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تصویر زمان ،دگرگونی های را پشت رسگذاشته است ،و سالهای متامدی تحقیق و بازنگری و
بازنویسی آن را بدین ِ
حالت کنونی آورده است.
میدانیم منبع اصلی الهامات نویسنده و یا شاعر در نوشنت اثرو یا آفرینش ادبی و سیاسی
و یا هم اجتامعی ،در حقیقت برمال ساحنت حقایق زمانش بوده است ،که درتزئین اثرنقش
برجسته میداشته باشد .نویسنده سعی و تالش بیدریغ بخرچ میدهد ،تا تاللوء دیدگاه اش
در اثر مورد نظر برجسته گردد که به وضوح دیده میشود آقای عابد بدین امر توفیق یافته
است.
هرانسان وابسته بدونوع زندگی است ،زندگی روحی و زندگی جسمی ،و برای هریک از
این دونوع زندگی نیازمند به برنامه و راه روشی دارد .شاعران نویسندگان و متفکرین درین
حوزه فرهنگی(فارسی ،دری ،تاجیکی) آثار گرانسنگ از خود بجا گذاشته اند ،اگر آثار ایشان
مطالعه گردد ،راه و روش درستی را میتوان پیدا کرد و در کار های بعدی میشود رسمشق
قرار گیرد.
آقای عابد این مجموعه و یا گزین ِه شعری را فراهم آورده اند ،بخاطر اینکه حقایق زندگی را
بر مبنای نیاز بیان دارد تا رهکشا و رهنام در زندگی خواننده باشد ،و به این اثر نام تصویر
زمان را داده است ،در حقیقت امر ،تصویر واقعی روز است .آنچه درین اثر میگذرد ،از آن
دو حالت متذکره خارج نیست ،یا با روابط اجتامعی شان مرتبط است و یا با جهان معنوی
شان .مسلم است که هرنویسنده میتواند ،با بهره گیری از آثاربزرگان نظم و نرث به تجارب
خود بافزاید.هرکسی که جویای بینش دقیق در دنیای مادی و روحی است ،از خواندن این
نوع آثاریکه حقایق را بیان می کند ،بهره میگیرد.
شاعر درین مجموعه شعری ،فقط و فقط حقایق زندگی را بیان میدارد ،و از روابط انسانها
با همدیگر سخن میگوید و آداب معارشت را در سفر و حرض به خواننده توضیح و بیان
میدارد ،وهم درد و داغ زندگی در غربت و رسگردانی ها را برمال می سازد ،که قابل تقدیر
و متجید است.
من به جناب عابد توفیق مزید آرزو میکنم.
فضل (سهلی)  -هامبورگ جرمنی ۲۰۱۴/۰۲/۱۱ -
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درد غربت ،درد مردم و عشق به انسان محروم و محکوم .
(تصویر زمان) دومین گزین ٔه شعر محرتم ج (عابد) می باشد که این عیاری از دیار شعر و
سخن را به خوانش گرفتم .چنان که از نامش پیدا است ،او در این گزینه تالش منوده ،آمیزه
ای از درد غربت و درد مردم درد دید ٔه هم میهنش ،و در کلیت عشق به انسانِ محروم و
زجرکشیده را با متام خلوص و صداقت باز آفرینی مناید .
جناب عابد از همه نخست یک شاعر آرمانگرا و انسانگرا است ،ولی این به این معنا نیست
که تخیل و تصویر را به منزل ٔه جوهر هرنی یکرسه در شعرش کنار بگذارد  .او واقعاً توانسته
عشق به مردم محروم و بالکشیده ،و همچنان عواطف انسانی را با زیبایی خاص در بیان
و بافت شعرعرضه کند.عابد عزیز ،این شاعر شیوا بیان متعهد و رسالتمند ما بیشرت قالبهای
کالسیک شعر ،غزل ،رباعی،مسدس ،مثنوی ،دوبیتی و چارپاره را به کار گرفته ،بی آنکه
محتوا ،و تصویر پردازی های پیامش را خدشه دار سازد  .و آنگهی که هم ٔه این قالب ها،
قافیه ها و مرصعها مانع ابراز اندیشه ها و عواطف کسرتده ترش گشته ،به وزن (نیامیی)
روآورده و بنابرآن پیام شعرش را هرچه زیباتر ساخته است .
عابد افزون بر شیفته گان فورم های کالسیک ،اعم از ِ
سبک عراقی ،خراسانی و هندی و غیره
راه ها و روشها ،با جلب و جذب هواداران شعر نو و آزاد ،حوز ٔه پذیرش و تأثیرگذاری آفریده
هایش را وسعت بخشیده است .
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این هم منون ٔه بس کوچکی از البالی اشعار گوناگونِ گزین ٔه (تصویر زمان) :
عشق میهن ،عشق دلرب ،عشق خاک
آتش است ،سوزنده است ،سازنده است
لیک عشق مادر میهن همیش
گرفدایش جان کنم ارزنده است
عاشقم من ،عاشقِ افغان ستان
نغمه ساز و نغمه پرداز زمان
با درود و سپاس فراوان،
زیار
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در مدخل سخن باید گفت  ( :شعر کلم ِه عربی بوده ،در لغت به معنی فهمیدن و یافنت را
گویند ).در اکرثقاموس ها چنین آمده است .و یا اینکه هر آنچه زاد ِه تخیل است و دارای
وزن و قافیه باشد ،آن را شعر گویند .و اما شعر با داشنت بیش از سه صد تعریف تا هنوز
هم که هنوز است ،خود را در هیچ تعریفی قید کرده نتوانسته است ،ویا منیتواند قید کند.
و این خود منا ِد واالی ارزشی فلسف ِه وجودی شعر را برمال و آفتابی می سازد ،که در هیچ
ِ
تعریف قالبی و یا قالب تعریفی نه میتوان حروف برچیده شد ِه احساس درونی انسانی را
در قفس طالیی به اسارت بکشد .شاید معنیِ عدم اسارت این باشد که شاعر را میتوان با
جسم گوشتی و یا استخوانی اش در سلول منناک زندان نگهداشت و اما احساس با صد زبان
گویای آنرا که بعضاً برای خود شاعر ناخوانده میامند نتوان در قید تعریف زندانی کرد ،حتی
اگر این تعریف به زبان شعر هم باشد.
تصویر زمان اثرشعری شاعر پُرکار و قلم بدست و ُدور از جغرافیای مام وطن ،ولی مجذوب
به عشق واالی معنوی ،آن آقای جمعه خان (عابد) است .که در این اثر شعری گلهای رنگا
رنگ با عناوین و پیام های ژرف خواننده را بخود معطوف میدارد ،و مهامنداری فرهنگی
میکند ،با شیرین زبانی های شعری تلخی تصویر زمان را بهش می مناید ،گذشته ها را در
تجارب شگرد زمان را در پیک احساس می چشاند.
ذهن تداعی کرده و می
ِ
همچنان دراثر دیگری این شاعر نکته سنج بنام (شهرسخن) الزم میدانم بطور موجز بنگارم.
شهر ها را که ما همه دیده ایم و در آن برس برده ایم و یا از پرده های سینام و یا هم در
عرص حارض در پرده های تلویزیون از گِل و خشت  ،چوب ،سمنت و گادر با مخلوطی از
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آب اعامرشده اند .و اما شهر سخن بافتی هست از احساس و الهام شعری با مخلوطی بجای
آب از خون جگر بگفت ِه شاعر:
قطره یی از خون جگرکم شود ()...
نقطه یی با نقطه اگر ضم شود
شهر سخن نام اثر این شاعر با درد و با درک وطندوست مهاجر افغان هست که هامنند
میلیون ها هموطن به دور از آشیان ِه مام وطن چون پرنده آواره از آشیانه با عشق خلل
ناپذیر میهنی در جاذب ِه امید و ارمان ملکوتی برس می برد .ناله های گره شد ِه جرب زمان
در گل ِو خشکیده را به زبان شعر متناسب به فهم و برداشت الیه های وسیع ملت افغان
و کاف ِه هم زبانانی که مشرتکات فرهنگی دارند با درد و احساس انسانی حواله میدهد و
رس میکشد.
در همین اثر شعری (تصویر زمان) جمعه خان (عابد) گرامی تصویر زمانش را به زبان
مرموز شعر به عالقه مندان جهان شعر و ادب سخاومتندانه عنایت می فرماید ،خوب خواهد
بود تا هر خواننده مطابق با برداشت خویش از آن بهره بگیرد ،نه اینکه زیر تأثیر قضاوت
دیگری بگون ِه دیگری قرار بگیرد .این مجموع ِه اشعار مقفی چون غزل ،رباعی و  ......و هم
شعر آزاد و سپید را با مضامین نو در مقابل خواننده اش قرار میدهد و بدین گونه خواننده
را به متاشای تصویر زمان دعوت میکند.
سوال جاندار اینجاست که شاعر سخن سنج در کشور هالند که بنام کشور گُل شهرت جهانی
دارد بنابر کدام تعهد خلل ناپذیر با قلم شیوا از خار های خلیده برجگر ،انسان مستحق و
جوامع پا در گِل مانده رسود ِه جگر سوز می سازد و چنین ندا بر می آورد :
بنــــازم قلب خونیت ،وطن افغان ستان من
که من رسبازدیرینت ،وطن افغان ستان من
اینکه چرا؟ در این مدت مدید سال های دراز ،دوری از وطن هنوز هم از هم صدایی با
وطن نه بریده است و یا حداقل گرد وغبار این دوری شیش ِه خاطرش را مکدر ننموده است،
به گفت ِه شاعر نامورمان زنده یاد عبدالرحمن پژواک :
هزار خم نکند مست می پرستان را
چنانکه ذر ِه خاکی وطن پرستان را
پس میتوان چنین برداشت کرد که شاعر متعهد ،وطنپرست و انسان دوست را بد حادثه به
بیرون از وطن رانده است .و این بد حادثه با متام زشتی و پلشتی هایش نتوانسته است و
هرگزهم منیتواند که مهر وطن عجین شده در خون و عشق شاعر را از وی بگیرد و فرض
خود میداند تا در هر جایی که باشد قصه عاشقانه اش که هامن عشق با وطن و انسان و
10
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انسانیت است رس دهد و همه را به این باور عاششقانه اش دعوت کند.
دوری فزیکی از دامن مام وطن را ناشی از جفای جرب کور زمان میداند و احساس بی آالیش
وطندوستی اش نه تنها به ضعف منی گراید و در بازار مکار ِه تن پروری صدمه منی بیند،
بل روز تا روز این شعله خاطره ها با تابناکی متام وی را در مجمر سوزانش گرم و گرم تر
نگهداشته و قلم اش با گرمای متام از (نی) احساس درونی به یاد می آورد :
(هرکسی کو دور ماند از اصیل خویش
باز جوید روزگاری وصل خویش)
از رسوده هایش درد زمان می بارد و به گوش زمان رسانیده و در شیار ذهن مستعد انسان
پرعاطفه تخم وطن دوستی و مروت نوع پروری می کارد.
در رابطه با شکل و ساختار و کاربرد کلامتی اشعار این مجموعه منی پیچم ولی در رابطه
به محتوای آن میتوان گفت که بار احساس معنایی و پیام ژرف دارد.
چاپ و نرش این اثر شاعر ارجمند جمعه خان (عابد) گرامی را به شاعر ژرفنگر از ته دل
تربیک و مبارک باد گفته به امید آثار بعدی شان  .صحت و کامگاری همیشه گی شانرا از
بارگا ِه ایزدمنان خواهانم .قلم شان پرتوان و احساس شان به دور ازگزند زمان  .با حرمت
فرهنگی

نجم الرحمن (مواج)
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گ
�
ز
� با� � ن�� �و��ی�د
منـــــم آوای مهر آئین ،دلـــــــــم با نور مهر آذین

بودم من تاج بی همتـا ،زشرق روم شروع تا چین

زصحرا ِ
تفت سوزانی بیـــــــــامد ،سخت بلرزاندم

ولی ساقــــــــــم تنومند بود ،نخوابیدم به هیچ بالین

درین پهنا ،درین اقصا ،فروزان مشعل افـــروختند

درین پهنـــــــای پهناور ،عقابــــم من و هم شاهین

زبین بیـــــــدالن بیدل ،ز درد ها رودکی برخاست

به نیمی قــــاره ای هند هم ،ز پامیر من شدم پائین

شــــــــگوفان کرد هوای بلخ ،سمرقند عزتم بخشید

تخـــارستان مکانم بود ،کنون خجند و رئ ضامین

که من سر چشمه ای آمو ،چراغان کرده ام یمگان

به جامی جـــــــام بخشیدم ،گلستان کرده ام غزنین

به گنجه مردی واالیی ،چو فــــــارابی گهر بخشید

ولیـــــــــــکن خواجٔه انصار ،بداده پند هــا شیرین

خیــــــام وسعــــدی و حافظ ،به پهنا مهر وام دادند

ولی طوسی و هم بلخی ،به غرقآبـــــــم شدند خازن

19

کنون بادی و یا توفــــان ،توان اضمالل اش نیست

چنانـــــــــم با صالبت پیر ،زنند زانو به نزدم کین

ولی اقبال و الهوتی  ،چو عطار ناله هــــــا کردند

مگر (عــــــابد) کند امروز ،زمین خاره را راغین
 ۱۱دسیمبر سال -۲۰۱۳هالند

 :۱خجند  -یکی از شهر های تاجیکستان
 :۲رئ  -شهر تهران
 :۳یمگان  -جایست در بدخشان که ناصر خسرو تعبید شده بود
 :۴خازن  -نگهبان ،پاسبان
 :۵اضمالل  -از بین رفتن
 :۶راغین – سبز
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��ه�و��
�
س
به تب و تاب مـــــی خطــــا نشوید

غافــــــــالن گرشوند شمـــا نشوید

شعـــف آن آتش و آغــــــاز بالست

اندرین نا کجـــــــا رهــــــــــا نشوید

بروید!چونکه هوس کور و کراست

تا که ره گـــــم درین خـــال نشویـد

بکشــــــائیــــــــــد زاول دیــده و دل

طعمه و صیـــــــد این بــال نشویــد

تضمین عــــــافیت زمــی غلط است

مخمـــور و مست و بی خـدا نشوید

خــلوت اهل دل است گنـــــــج مزید

مانـــــــع یی گنـــــج سخـنزا نشوید

رفته در بحــر خطر (عـــابد) عصر

غرقه ام من ،ولــی شمـــــــــا نشوید
 ۲۷فبروری سال -۲۰۱۳هالند
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ستان من
بنــــازم قلب خونیــــنت ،وطن ،افعـــان
ِ

که من سر بازدیرینت ،وطن ،افغــــــان ستان من

همه اوراق تاریـــــــخ ات ،مزئین بوده با رزمی

ز دست مرد روئینت ،وطن ،افغـــــــان ستان من

به قطره قطره خون پاک ،که جا دارد خورم سوگند

کنـــــم زنده من آئینت ،وطن ،افغــــــان ستان من

بلوغ حــــادثه باشد ،گواه برعــــــزم راستین ات

زمــــانه کرده تضمینت ،وطن ،افغـــان ستان من

کج انـــدیشی سیه باطن زنـــــد لطمه غرورت را

نــــــدارم تاب توهینت ،وطن ،افغـــان ،ستان من

ابونصر پور سینــا را زسنباط قصه هـا می گفت

کـــــــزان داستان پارینت ،وطن ،افغان ستان من

که آشیـــــان عقاب امروز ،مقام جغد منفور است

شکسته بال شـــــاهینت؟ وطن ،افغـــان ستان من
.....

کنون (عــــابد) کمربسته ،بدوش خویش کشد آنرا

تمـــــــام بار سنگیــنت ،وطن ،افغــــان ستان من
 ۲مارچ  -۲۰۱۳هالند
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ت
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بشنویـــــد! آخر ،نوایی در من است

بذل الفت را ،اعطــایی در من است

می چکـــــد ازخون دردم اشتیـــــاق

رفته هـا را ،نقشی پایی در من است

میـــــگیرد لب خند واژه رنگ فهـــم

باد و انفســـــی ،صبایی در من است

میــــــدرد دامـــــان غصه نـــــاله ام

سینه یی ،درد آشنــــایی در من است

پرده ای پنـــــــدار من سر بسته ماند

ضجه را ،آهنگ و نایی در من است

از تراکــــم انتحـــــــار جوید غمــــم

از صبوری ،چون قبایی در من است

از تپیش درد وجـــــدان ،ای دریـــغ!

شیوه ای ،دیــــده درایی در من است

ذره را ارزم ،اگـــــر کاش می بودم!

از تعـــــلق ،خود نمایی در من است

در تعــــادل رنگ اوضاع فتنه نیست

اشک شادی هـا ،کرایی در من است

(عابد) هم شهره به شهر است ناله را

از فـزونی درد ،صدایی در من است
 ۳۱جنوری -۲۰۱۳هالند
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خرامــــــان رفتن ات کی می فریبـــد؟

ترا از زیر چــــــــادر مـــــی شنــاسند

زبانت مرهــــــــــم است بر درد مردم

ترا ناجـــــــــی یی کشور می شنــاسند

ولیــــــکن تو شـــــکســـــتی قلب ملت

از آنــــرو دُور زباورمـــی شنــــــاسند

بخون کردی شنــــاور قـــــــایق ملـک

ترا مــــــالح ای خود سر مـی شنـاسند

گمــــــــانم چشم وجــــــدان کور گشته
ِ
قاعـــــــد نامور مـــــی شنــــــاسند
ترا

گـــهی چشمـک زنی از روی احسـاس

ترا فاتـــــــح خــــــــاور می شنـــاسند

ببوسنــــــــد دست و پــای تو به آن سو

طـواف ات حــــج اکبــــــر می شناسند

قضـــــا کـــــــردی نمـــــاز اخـوت را

خـــــدا ناخواسته کـافــــــر می شناسند

ســـکوت شهر و ملـک را دادی بربـاد

ترا صـاحب خنـــــجر مــی شنـــــاسند

چو (عابد) خوگرفت هرکس به حرفت

کنـون پادشـاه ای بی فر می شنـــــاسند
 ۲۸جنوری سال -۲۰۱۳هالند
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کزنسیــم فــروردین ،چهرۀ جهـــــان رنگین

جـــام الله لبــریز شد ،می برد زدل تمـکین

کزفـزونی شور و شوق ،ســاغرنشاط لبریز

اوج مرغ دل را بین ،رفت ُبلند ترازشـاهین

میکشــــاند سوی خویش ،منظر گل و سنبل

حــال عقــاب کوی قاف ،برزمین شده پائین

چون قبای خاک امروز ،مخمل بهارین است

میتوان بیـــــــرون آیی ،فــارغ از غم نعلین

شبنـــــــــم سحـربرگل ،زینت زمــان بخشید

گردش بیـــــرون شهر ،تا دم شفـق تضـمین

بلبــــــــالن نوحه گر ،مشـکنند سکوت شب

از رواش کوهســارش ،کام تشنه گان آبگین

(عـابـدا)! بگیر قــــدح ،مستی و نوا سر کن

چون هوا گــــوارا است ،مبرد سوی پارین
 ۱۸مارچ سال  ۲۰۱۲هالند
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زموج بحــــــرآشوب هـا ،دل عصرو زمــان لرزید

کـــزین کارنــامٔه ایــــــام ،زمین و آسمـــــان لرزید

هـــزاران دل بخون آلود ،زجهت روشنـی ای شمع

برای کسب این ارمان ،به پشت مــا کمــــان لرزید

منش دّد چون معمول شد ،حالوت رفت کزین اقلیم

نـگاه عرشیـــــیان لرزید
زبغض سینــــٔه مظلــــوم،
ِ

زدند آخربهـم یک روز ،سکوت خواب خورشید را

که پروین در فلک آن روز ،میـــان کهکشان لرزید

فـــروغ جوهـــــر دانش ،فرو در کـــام ظلــمت شد

کزین اندیشٔه باطل ،قرار بر جسم و جــــان لرزیـد

چــه اسراری درین مهمل ،که تعبیرش تبیین نیست
ز ِ
یاد آن همه ترفنـــد ،که مغـــزِ استـخوان لرزیـــد
به لوح سینـــــٔه قاموس ،به الفـــاظ سیـــــاه بنوشت

زتفسیر چنین قـــــــانون ،که آرامی جهــــان لرزید

زطغیــــان ملل (عــابد) ،فرو ریخت قصر تکتـازی

زآه مظلومــــان لرزید
شکوه ای قــدرت کــــــاذبِ ،
 ۱۶می سال  -۲۰۱۲هالند

تبیین  :هویدا شدن
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� �ُ
ن�دا ��ی د �ل پردرد
مزن تیریــکه زخمیست پیــــکرمن

زخـــون دل ،لبــــالب ســــــاغرمن

غروب کرده کنون آفتـــاب عمــرم

شده کم رنگ جـــــــــالی اختـرمن

کــــزین آماچ شرق و غرب شـاطر

محــال گردید دفـــــــــاع سنـگرمن

بدست دشمن سفــــاک و خـون ریز

شمـا دادید سنان و خنجــــــــــر من

همه اوراق و اسنــــاد و شواهــــــد

به سرقت برده شد از دفــــتــــر من

هراس دارند زتحــروک و توانـــــم

کوه کیــــدو( )۱نـاظـــــرمن
زپشت ِ

بگر بردست عنــــانم سلف صالح !

که مزدور غــــــــالم شد افـسر من

شرار سینه ام می سوخت جهان را

کنون فاقـــد گرمیست اخـــــگر من

مکن جــــانم! کزانچه دیـگران کرد

به زیر پای مریز ،خــــــاکستر من

برو (عـــابد) زاهـل فهــم سوال کن

چرا نــــاکس شده حــــال داور من؟
 ۱۱جون سال  -۲۰۱۲هالند

 :۱کیدو -کوی سر به فلک کشیده که درپاکستان قرار دارد.
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چوبلبل مست و شیـــــدای گل هستم

گهـــــی مـدهوش زسودای دل هستم

زدست کـــــــــج رویهـــــای زمــانه

میان زشت و بد یک حـــــایل هستم

من از زخــــــــم زبان فــــــاقد عقل

بدین ظلمت سرا نیــــــم بسمل هستم

زفیـض فهــم و عقل و شعور ناقص

به وادیــــــی خرد یک مشکل هستم

زهیـــــچ می آفرینــــــم شعر دلکش

به صحرای سخن چون سنبــل هستم

که این مستی تســـــالی شباب نیست

همین حـــاال فزون تر از چهل هستم

برای ِ
درک اکسیـــــــر حقیـــــــــقت

به کسب فهـــــــــم آن من مایل هستم

که این (عــــــــابد) میان عقل و آئین

فـــــرو رفته به مـــابین ِگل هستــــم
 ۲اگست  -۲۰۱۲هالند
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� ز ��ش
�سا� � ��
دریــاست موج و توفــــان ،دُر و گهر ندارد

چون شـام درد و هجــران ،گویی سحرندارد

این زندگی چوبحراست ،گاه مستی وطالطم

راه دیــــــگر ندارد
با سیــرموج نســـــازیِ ،

بی نظـــــم نظــــــام دیدت ،تاریک افق بینی

بی تعین مقــــــــــــاصد ،کاروان سفر ندارد

آبش مده به تمـــــکن ،هرنـونهــــــــال آرزو

قــد می کشد چوسروی ،لیـــــــکن ثمرندارد

تصویر رنج روزگار،نقشـش مکن به هر در

برنزد قـــــــاصرعقــل ،حرف ات اثر ندارد

از پرتو حقیــقت ،روشن مجـــالس هــــا کن

زیرا ز رازهستــــــــی ،هرکــس خبر ندارد

بی جـــا رها مکن تیر ،تا صید خویش نبینی

جنگ دور از درایت( ،عــــابد) ظفــر ندارد
 ۳می سال  -۲۰۱۲هالند
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ای نور چشم کجــایی ،کز قید غم رها کن

نـــذری زبهرجانت ،برمسکنان جــــدا کن

فصلت شــگوفه خیزاست ،باید حذر زپائیز

در نوبهــــــــار عمرت ،آغـــاز ماجرا کن

گنـج معانی ای عمر ،هر لحظٔه نشاط است

تعویــــــض رنگ هستی ،با همت رسا کن

شـــاید نبــــاشد هستی  ،بروفق هر مرادت

با عــــزم آهنیـــــــن ات ،آنرا تو همنوا کن

چون بحر زندگی اتُ ،پرموج و ُپرطالطـــم

آنرا بخواست امروز ،همرنگ وآشنـــــا کن

(عابد) کزین نصایح ،صید قلوب محال است

اول سـلوک خویش را ،بیرنگ وبی ریا کن
 ۶اگست -۲۰۱۲هالند
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�
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بدست آویزهرامـــکان ،نـــــداشتـــــم من کزان فهمی

کنون آب دیــــده ای دردم ،ولی دورم کزان امــــکان

میسرگرشود یـــــک بار ،همـــــــان دوران پـــــارینه

به حـــــد میل گیــــرم کامی ،به امیـــالم دهـــــم پایان

میـــــان زشت و زیبـــــــایی ،نمی دیدم کــــدام فرقی

طواف مـــکه و مسجــــد به من بودند همه یـــــکسان

فرو ریزد رواق عمر ،دوبـــــاره میتـــــوان ترمیـــــم

اگرآبــــــرو فرو ریـــزد ،بمـــــاند لـــــکه تا پایــــــان

بمن صاحب سخن مردی ،چنین روزی نصیحت کرد

بیرون ازبرج عـــــــالم شو ،مــــگرنه از سرپیمــــان

تعمق شاید هــــــــــــــم چاره ،نقاط حــــــد فاصیل را

مــــــگرتــــدبیر کند نزدیک ،به سوی منزل جــــانان

بخواست دهر عمل خواهی ،همآهنگ باید هــــم بودن

اگرسرکش شوی(عــــــابد) ،عقب مانی کزین کاروان
 ۸می سال -۲۰۱۲هالند
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درمحراب مسجــد ،عفت عصمت نکرد
آنکه
ِ
پس چسان این قلب راویِ ،
زهد شیخ باورکند
از کالمش میچکــد ،شهد وحالوت حین نطق

این عجب آید که واعظ ،فعلــــکی دیــگر کند

گرزمان بروفق کامش ،هیـــچ نجنبد آب زآب

اوزبـــــان ُپرکــــاللت را تــــوان اژدر کنـــد

من به شهرتاریـــــخ اقوام عـــــــالم زیسته ام

همچوفعل دُور زاوصاف را ،کجـا کافـــــرکند

زایل است کزلوح فهمش ،نورعرفان و علوم

حجتـــــی آرد زافــــــالک ،تکیــه بردفتر کند

میگسار بی غرض بهتر زشیخ طعنه جوست

او زروی الفت مـــی ،توصف ســـــاغـر کند

ازقــــــدوم اهـــــل دل ،خیـزد نشـــاط انجمن

او نشـــــاط اهـــــل دل را با فـــریب پرپرکند

(عـــــابدا) پرهیــــز کن از شیؤه این ملحدان

ورنه کـــــافرمی شمارند ،حـــال تو ابتر کند
 ۲۵اگست سال  -۲۰۱۲هالند
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ی
غـــــــــــــــــم مخور ای عاصیـــــــــــا! این قافله

بی جرس افتـــــــــــــــان و خیــــــــــــزان میرود

چونــــــــــــــــکه ناهموار مــــــــــی باشد طریق

زان سبب او ،لنــــــــگ لنـــــــــــگان میـــــــرود

شب دراز و این طریق ُپرپیـــــــــــچ وخــــــــــم

باهزاران زخـــــــــم خونین ،باز خنــــــدان میرود

باحضورت کاروان ،سیر و صفای خاص داشت
ِ
آهنگ جرس با چشـــــــــم گریان میرود
حـــــــال

باغ و بوستان هـم هنوز ،از عطر حرفت ُپرشمیم

هرکجـــــا عطرسخن بود ،آنسو جـــــــانان میرود

از تراوش هــــای مغزت ،رنگین است هرانجمن

سوز و آهنــــــگ کالمت ،حـــال به کیهان میرود

الفت تو جــــــاویدان است ،راست گویم زنده یاد

برمزارت پیــــــرو برنا ،دل به ارمـــــــان میرود

نوشـــــــگفته شاخـی را ،جــالد عصر پرپر کرد

جــاویدانت ساخت و اکنون ،خود ز دوران میرود

در فراقت از دل سنــــــگ ،می برآید ناله هــــــا

تاکنون از چشـــــم (عـــــابد) اشک غلطان میرود
 ۱۸سپتمبر سال  -۲۰۱۲هالند
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ش
ر�ن
�����ع��م��
رهروی جـــــاویــــــــدانه را ماند

غـــــم غــــــم خود سرانه را ماند

بی سبب هـــر طرف کنـــد پرواز

مرغ بی آشیـــــــانه را مـــــــــاند

ناله اش چون حزین و دلگیراست

خوانـــــــدن بی ترانه را مــــــاند

دست تــــــــــــاراج نکرده رحمی

دولت بی خــــــزانه را مـــــــــاند

سیراو گــــــم شده درین صحـــرا

هــــــــدف بی نشـــــانه را مـــاند

درخروش بوده و بــــاشد دایــــــم

سرود بـــــی چغــــــانه را مــــاند

بیـــــت آن زینت کـــــــــــالم نشد

خـــــرخــــــرِ چون شبانه را ماند

بعضی هــــــا کلک تعجبش برلب

سخن عــــــــاقــــــــالنه را مـــاند

34

تصوير زمان
وایـــــکه آن سوزش نهــــان دارد

آتش بی زبــــــــــــانه را مــــــاند

تحـــــروکی برتو میکند بیــــــدار

فتنه ای ُمخریبــــــــانه را مـــــاند

گه گهـــــی آید با موج عظیـــــــم

تخریب ظـــــالمـــــانه را مــــــاند

همچنــان عطر دلکش هــــم دارد

شـــــیوه ای دلبــــرانه را مـــــاند

در دل شب که میـــــــکنی تکرار

نغمه ای عــــــاشقــــــانه را مـاند

گرچه(عــــــابد) سرایـــــد امروز

غلغـــــــل هرزمــــانه را مــــــاند
 ۵سپتمبرسال  -۲۰۱۲هالند
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�حا� ��ص��� �ع��م
لر
پیری رسیــــده ،قامت خمیــــده

گــلزار عمرم ،رنـــــگش پریده

پژمرده بینـــم ،شـــاخسار آرزو

گــــرد ماللت ،عیشـــم بلعیـــده

بخشیــــــده روزگار ،بــارمذلت

درپای بختـــــــم ،خاری خــلیده

درراه غربت
گنج وگهرریخت،
ِ

زهرکهولت ،در جــــام چــکیده

دل بند به تاریِ ،
زلف نــگاری

آهـــوی مهرش ،از من رمیــده

برف پریشـــان ،بارید به بامــم

نور نشــــــاط را ،از من ربوده

بیگانه گشتـم ،از عیش و شادی

لبخند عمرم ،درخـــاک خزیــده

فصل محبت ،با مـن وداع گفت

اکنون زمـانی ،حـــاصل رسیده

از درد مردم(،عـــــــابد) نواگر

آالم عـــــــــــالم ،برجان خریده
 ۶سپتمبر سال -۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان
�� ت��م��ع�ن
�
�
�س��ک�و� �ی دار
آشفته چو زلف تو ،هنـــــگام پریشــــانــــــی

عشق تو پریشــــم کرد ،دانـــــم که تو میدانی

چشم تو سخنگو است ،درحین ســــکوت جانا

این راز نهـــــان دل ،ناگفته تو می خوانـــــی

ِ
درحـــــــد وفــــای خویش
آزمون محبت کن،

روشن نشود دیــــــده ،تـــــا اشک نیفشـــــانی

درخود فرو خواهــــــی ،مانند من عـــاشق شو

این نکته نــــدانی تو ،گربی سروســـامــانـــــی

دربحر دوچشمانت ،صد کشتــــی یی سرگردان

این زورق جـــــان من ،درحــــالت غرقـــــانی

دروقت شباب هرکس ،درجوش و خروش باشد

من خورده نمی گیــــرم ،چون بحــر خروشانی

رنجیـدن وبخشیــــدن ،معمول به جهــــان عشق

(عــــــابد) که زتو رنجیـــد ،او بوده زنـــادانـی
 ۱۴سپتمبرسال -۲۰۱۲هالند
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آ ��ه�ن
�
��
�
�ع��ه��د� ی��ن
شدم سایل بـــکوی تو ،چرا از من گریزانــــــی؟

بمن قول وفــــا دادی ،ولــــی اکنون پشیمــــــانی

کــدام عیب شنیـــع دیدی ،که تحملش بتو مشکل؟

ِ
تطــــاول دو چشمـــانت ،زنور برده چراغــــانی

سروجــــان میدهـــم اما ،زعهـــد خود نمی گردم

به قول قایم بودن بنگر ،که او است امر وجـدانی

زگـــــرد غصٔه وافــر ،فروغ سینـــــه ام تار شد

گـــواه همچو هجــــــرانــی
خطوط فوق ابرو ام،
ِ

دیگر مطلوب نمی جویـم ،درین وادیی سرگردان

اگرچند رفـتـنـم آنسو ،بعمــرم بود چو ارمـــــانی

قــــدم رنجـــه نمی دارد ،دل مجـروح درآن واال

که عهـــد بی صالبت را ،شمـارد جنسی ارزانی

ز پرخاشی مدامین ات ،چه حاصل میشود(عابد)؟

اگرمردی مــدارا کن ،شود صبرت شـــگوفـــانی
 ۲۲سپتمبرسال -۲۰۱۲هالند

شنیع  :خراب ،بد
تطاول  :چور و چپاول
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تصوير زمان

ن�� �ح��ق������ق
ت
�ور ی���
او کجــا و من کجــا و لطف بی پهنا کجــا

من کجـــا و او کجـا و رفتن مبـــدأ کجــــا

اندرین ره جستجو دارم صراط المستقیــــم

ره کجـــا و من کجـــا و آرزوی مبنأ کجا

میـــــــکشـــم برقامت هر آرزو دست امید

عمرکجا و من کجــا و این تپیش حاال کجا

نظمی انجــــام امورمُ ،برد طالطـــم زمان

عزم کجا و من کجــــا و وعدۀ فردا کجــــا

تسخیر ملک دل خوار و غریبان بود کمال

دل کجـــــا و من کجــــا و دیدۀ بینا کجـــا

سرکشی ها میکشاند ،در شررگاه ای ُغرب

شر کجــا و من کجـــا و رنجش دعوا کجا

ازعطش راوی بگرداب سراب جان میدهد

جان کجــــا و من کجا و حاصل سودا کجا

هرصدف گوهر نگردد ،تا ننوشد آب فیض

آب کجا و من کجـــا و گوهــــر یکتا کجــا

جـــلوۀ نور حقیقت ،شرط آن پاکی ضمـیر

نور کجا و من کجــا و سیـــر آن واال کجا

در صغارت فهـــــم استغنــــأ بتو آید محال

او کجا (عابد) کجـــا و درک این معنا کجا

 ۲۴سپتمبر سال -۲۰۱۲هالند

استغنأ  :بی نیاز شدن ،بزرگواری
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��م� ���ه� خ��� �ن���ش��س�ت
ی � ن� در و � ن� �ه
آتش گرفتـه بود ،امــــــا نه این چنین

در خون نشسته بود ،اما نه این چنین

هــم مفهوم غرور ،هــم نقش همــدلی

بربــاد برفتـه بود ،امــــا نه این چنین

چون تیر دشمنـان ،همواره بود روان

برسینـه خورده بود ،امـا نه این چنین

آن اژدر سفیـــد ،بـــا آرزوی پـــلیـــد

نزدیک بلعیـــده بود ،اما نه این چنین

برخـــانٔه ملت ،جــوالی بــــــد صفت

تــاری تنـیـــده بود ،امــا نه این چنین

بـــدخواه ای ملک مــا ،با تیـر ُپرجفــا

قلب اش دریده بود ،امــا نه این چنین

کــــزآه مــا بسوخت
یوغ اســــارتش،
ِ

آنـرا نهـــــــاده بود ،امــا نه این چنین

آنهـــا بدین زمین ،کاشتند نفاق و کین

قامت خمیــــــده بود ،اما نه این چنین

حال حاصلش ببین ،تریاک و هروئین

شــــاید که دیـده بود ،اما نه این چنین

(عــابد) ززخم تو ،خون میرود هنوز

خــــاری خلیــده بود ،اما نه این چنین
 ۳اکتوبر سال  -۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان
ت
را ز���ه��س����
ی
سار راز هستی هست و هست
گردش دهـر چشمه
ِ

دار راز هستی هست و هست
خورشیـد و ماه پرده ِ

در ســـکوت محض بینیـــد ،شعشع نوری ز خویش

دار راز هستی هست و هست
وای همین نور ،راز ِ

چون تضــــاد همواره ،ایجـــاد میـــکند فرزانه رئ

شهـــــــکار ،راز هستی هست و هست
این تنـاقص
ِ

ُکل کاللت میـــــــــــکند ،در ذره میجویــــــم جهش

انفعــال ها ابتــــــــــکار ،راز هستی هست و هست

محتـوا و شکل خـــــلقت ،در حـریـــــم وهــم مجو

قــرار ،راز هستی هست و هست
رنگ و بو ،هردو
ِ

(عــابـدا) برحرف مهمـــــل ،پرده ای اثقـال مپیـــچ

چون ثقــالت پاســــــدار ،راز هستی هست و هست
 ۱۵اکتوبر سال -۲۰۱۲هالند
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شن
���ب��� ا ن� ��د����ش
یه
م
خواهی که شوی پخته ،بـــگذر زسرخــــــامی

فـــــایق به مصاف باید ،تا از تو برنــــد نامی

آتش که نه افــــــروزی ،گرمی نتوان بخشیـــد

خورشید که ُبلند برخاست ،روشن کند هربامی

کزشبنــــــــم اندیشه ،گل میــــــــگیرد افگارت

درخـــــلوت رازخویـش ،الفت اگرت جــــامی

هرخــــامه که تــــکرار شد ،بردل نزند چنگی

ازبکر و بدایـــــــع تو ،بگــــذار بگیرند وامی

درخــــــــدمت اهـــــل راز ،صد بادیه پیمودن

از عیب چه می ترسی ،حـاصل که نشد کامی

چون داج شوی خوشنود ،از زحمت رنج خود

با سعی و تالش دور کن ،تو ظلمت یک شامی

شمع تو خــــــرد باشد ،ظلمت چی توان دارد؟

(عابد) زفیوض علــــم ،هر وحشی شود رامی
 ۲۰اکتوبر سال - ۲۰۱۲شهر دوبی

داج  :حمال  ،بار بر
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تصوير زمان
�ح���سا� ت
د� ب��ی��ج�ا�
او غبـــــار خــــــــاطر آشفته است

شیشه ای دل را مکــــــــــدر میکند

در نهــــــاد او فقط ویرانـــــــگری

با غمستــــــــــــان ات برابر میکند

سعــــــادت عمرت مده بر دست او

باطن ات را نیز ابتـــر میـــــــــکند

گر ز روی مصلحت کردی تو راز

عـــــــکس راحت را مصور میکند

گر زمــــــــام تو بـــــــدست او فتد

شعـــــــله بغض را منور میــــــکند

گر شوی فــــــــــــایق به امرتعقلت

او ترا بر زشت مظــــــــــفر میکند

(عابــــدا) برمحتسب رازت مگوی

ورنه تکفیــــــــــــرت مکرر میکند
 ۱۹اکتوبر سال  ۲۰۱۲-هالند
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ا ف��ق ا ن� ��د����ش
�� ی ه
ای پاسبان خــــــانه ،برمن مـــــگیربهـــــــــانه

مطرب خوش الهــــام ،دارم چنگ و چغانه
من
ِ

حرفی به دل نهان است ،چون تیربیکمان است

الکن غبــــــار دل را ،پاک و صفــــا تـــــکانه

من زجــــر ره دیــــدم ،رنـــــج سفر کشیـــــدم

آن خــــــاطرات تلخ اش ،مـــــانده هنوز نشانه

قفــــل دلــــــم شود باز ،حرف و کالم کنند ناز

بینیــــد که آرزو هــــــا ،بردل زده جــــــــوانه

از مکر و دام گویم ،از خمر و جــــام گویـــــم

در عــــــــالــــم تخیل ،گاهـــــــــی شوم دیوانه

کــج بین و راست گو ام ،تیز بین و بذله خو ام

در بیـــــــــکران هستی ،هستــــــم چنین روانه

من شوخ نغمه پرداز ،مــــــاند زمن همین ساز

چونکه نداشته ام من ،نه گنـــــــــج و نه خزانه

من مفهوم وفــــــــا را ،هـــــــــــم تأثیر جفا را

براهل راز گویـــــــــم ،علـی الخصوص شبانه

کز دود دل سیــــاه ام ،من دردی را گــــواه ام

این آتـــــش درون ام ،هر سو کشیــــــــد زبانه

چون شاه یی بی سپـاه ام ،بیکرچ و بی کاله ام

(عـــــــــابد) نگشته تسلــــــــم ،برمشکل زمانه
 ۹نومبر سال -۲۰۱۲هالند
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بـــــگوجــــانـم به بام فهـــــم ،تو باال میشوی یا نه؟

به عــــــریـانی تمنــــا ام ،تو کاال میـــــشوی یا نه؟

شده زخمـــــی تن میهن ،به تیمــــاری نیــــاز دارد

کنون بردست لرزانش ،تو اعصــــــا میشوی یا نه؟

چه میسوزد به تب کشور ،شعـــــاع صلح دوایی او

همین حــــــاال نیاز دارد ،تو گامــــــا میشوی یا نه؟

سحاب جهل جنون بارد ،به بایر دشت و صحرا اش

به کــــــام تشنه گــــــــان او ،تو دریا میشوی یا نه؟

حریرناز نمـــــی زیبـــــد ،به پرخــــــاش چنین ایام
ِ
لبخند گل کوکنـــــار ،تو کیمخـــــا میشوی یا نه؟
به

دل شــــــاهین کباب کردنـد ،دو چشمانش نظرمهره

به نیلــــــگون آسمان او ،تو عنقـــــــا میشوی یـانه؟

یکی با داس و چـــکش زد ،دیـگرباجفت شمشیرش

بــدین زخـــم های ناسورش ،تو دوا میشوی یا نه؟

به وعــــــده می فریبــی دل ،مثال حــــــاکـم دوران

دفـــاع انتحـــــــاری ها ،تو حـــــــاال میشوی یا نه؟

دو سال بعــد میشود تعویــض ،زعیمی دیــگری آید

به جیــلک گربیــــاراینــد ،تو آقـــــــا میشوی یا نه؟

به عطسه تهدیــــدم کردند ،به فــــــاژه التجــا کردم

سـکوت بی دالیــــــل را ،تو معنـــــا میشوی یا نه؟

درین دوران بی پایان،که (عــابد) مثل مجنون است

چنین وصفــی که من دارم ،تو لیــــال میشوی یا نه؟
 ۱۵نومبر سال  -۲۰۱۲هالند

سحاب  :ابر
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التهـــابـی در دلــــــــــم پنهــان شده

عشــرت نادیـــــــــده ام لرزان شده

لرزش آه است که پیـچـــــــد درگلو

اضطـراب دایمــــــی زنــــدان شده

می چــــــکد از خـامٔه من خون دل

خنـده هـــــا از کنج لب غلطان شده

دامن شب را دریــــــــــدم با نـــــوا

کز نفیــــــــرم لوح روز الـوان شده

کـی شود پنهــان به واژه حرف من

از سکوتـــــم شور دل جـوالن شده

می بینم من مرگ حرمت را بچشـم

اعتمــــادم نقـطٔه پایـــــــــــــان شده

چون نگشتــم تا کنـون اوضاع پذیر

معنـــی الفــــــــاظ من افغــــان شده
 ۲۹دسیمبر سال -۲۰۱۲هالند
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� ��ه���� د �
�
ل
ای نوجـــــوان تنــــد خو ،بشنـــو زمن نـــوا را

گرپاسبـــــان قــــدرات ،ترک کن فقط جفــــا را

لبریــــــز جــــــام جــــــان کن ،از آب معنویت

آهسته گـــــــــام بردار ،برباد مـــــده حیـــــا را

تو دربساط هستـــــــــی ،احزاز جـــــــــــاه باید

پیونــــــد دل بیـــــــآموز ،ارشاد بکن وفـــــا را

رنگ ها به رنگت افزود،همرنگ روز نگشتی

پا در گلیــــــــم خود َبر ،حرمت بکن گـــــدا را

از (من )گـــــذر به (ما) رو ،کزعالــــم ریا رو

درخویشتـــــن فرو شو ،تا بشنــــــــوی صدا را

در عــــــالـــــــم صداقت ،رنــــدی بقـــــا ندارد

غرق میشوی به ذلت ،از دست دهـــــــی لوا را

پائین بیــــــا چو(عــــــــابد) ،از توسن تکــــــبُر
بشکن تو جــــــام غفلت ،راحت بـــکن تو ما را
 ۴جنوری سال ۲۰۱۳
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�
ا ز� ...ح��م��ی ���
ل
زیب گردن از طــــالی ناب می سازم حمیل

از گل ناز سخــــن ُپرتاب مــی ســازم حمیل

دانه دانه می چینــــم از دفتــر ُپربــــار عمر

از شمـیــــم تازه و نایــــاب مــی سازم حمیل

کوه غـم
حجـــم تلــخ اضطرابـــــم می تراشد ِ

از هجـــوم ناله ام در خواب می سازم حمـیل

گربه اوج شب خروشد در ضمیرم طبع شعر
از مالحت در میـــان آب مـی ســــازم حمیل
من ز درد اجتــــمـــــاع و حــالت زار خودم

از نوای مـردم بی تاب مــــی ســـــازم حمیل

میدهــــد الهام به من این وضع ناهنجار روز

برخـــالف مـالک و ارباب می ســـازم حمیل

چونکه (عــابد)حل شده حاال در محلول شعر
هرچـــه باشد درخور آداب مــی سـازم حمیل

 ۸جنوری سال -۲۰۱۳هالند
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فقط از خویشتـــن بیرون ،کـــه بینــــم من سرشت خود

ویا در خود شوم انــــدر ،که بینــــم خوب و زشت خود

چه ترکیبست درین عنصربه وصف وهجوی می ارزد؟
اگر راستــــــی سزاوار است ،بریــزم من به کشت خود
به رنگین وعــــده هـا این دل ،دیـگر اقنـــاع نمی گـردد

زعـــزمی استـــــوار خود ،خودم ســــازم بهـــشت خود

متــانت مظهر عـــــزم است ،زخــــارا سرمه می سازم
به سنگ عقـــل می ســــایم ،تمــام ًا سنگ و خشت خود
دیــــــگر معبــود بی معنـــی ،سـزاوار نیست برسجـــده

رکوع برطــــاق عقـــل بایـد ،کــزان ســازم کنشت خود

نه فــخـــری برنسب دارم ،نه مست بــــــاده ی قـــوم ام
اگــــــــر از نسل آریــــا ام ،بـــدانـــــــم من فرشت خود

نه از رویی کـــــدام ذوقی ،به (عــــــــابد) نسبتـــم دادند

کنون برمعنی می کوشـــم ،که دارم حفظ هـــرشت خود
 ۲۱فبروری سال -۲۰۱۳هالند

معبود :پرستیده شده
فرشت :جد فریدون از سلسله کوشانیان
کنشت :کردار ،آتشکده
هرشت :صفات نیکو ،پیوند
هجو :بدگویی شاعران
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ب
عکس ریا می دیدم
من شبی مست ،به آب
ِ

گل لبخـند شـــگوفــــای شمـــــــــا می دیدم

یادم آمد که بهـــــار آمده ،موســـم گل است

جمعی مخمور و خمار بی سرو پا می دیدم
میگرفت لحظه نشـاط ،از نفس گـــرم بهـار

در دل خــــاک سیـــــه رمز احیـا می دیدم

مست و توفـــــانی دیـــــدم دامن ابر نیسان

بذل عطـر از نفس صبـــح و صبا می دیدم

چهــــچۀ بلبل مستـــــانـه نه در شــــاخ ُ بلند

بلـــکه در صحن چمن حـــین نوا مـی دیدم
خــــــــم باغ خــالی نبود از عرق ابر بهـار

من درین قلـقــل آب ،رمز شفا مـی دیــــدم

همچو الله به چمن قــــدح بدست من خودم
اندرین بزم بهـــــــار قـــــدح روا می دیـدم

آنقدر مست شد (عابد) که زپیمـــانه گذشت

در نهـان خانۀ چشـــــم عکس مینا می دیدم
 ۱۶مارچ سال -۲۰۱۳هالند
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�ن
�
��
ب�ه ا�ی د��م�و �س،...
بیـــا! ای مونس عــاقل ،به من فهمــی زفردا ده

فروزان کن چراغ دل ،به من فهمــی زپهنـــا ده

شکن! برآتشـــم انداز! چو دُود پیچــم بدور خود
شود فهمی کزان ســاحل ،و هم فهمی ز دریا ده

بســــازد موج بحر دل ،دگرگون رسم آفـــاق را

سرشت دل اگــــر مایل ،به او فهمــــی زمبدأ ده

بدور افـــــگن نقاب جهل ،نهاد خویش عیان بینم
بکن َگرد فریب زایل! به من فهمـــی زمعنـــا ده

مرا عنصر هستــــی ام ،مذاب است بدون غلیان
اگر منظور تو انــــگل ،به من فهمــــی زدنیا ده

به این (عــــابد) ناعابد دل نازک پسند داده ست
از آن رو کرده ام بسمل ،به من فهمی زغمها ده

۱۱جنوری سال  -۲۰۱۳هالند

انگل -علف هرزه و طفیلی
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�ت���ع � ��ف
ر�
�ی
ز رنگیــــنی کالم بــــگذر ،کزآنچه کرده ای تعریف

نه آن سوگنــــد بی مورد ،که آنرا خورده ای تعریف

به آن معیار باریک سنــــج ،که نظم اجتماع گویند

برای کشف اسرارش ،چه رنـــج ها برده ای؟ تعریف

به پنــــدارت مکن باور ،محک در دست ایام است

زگنج افشانی یی عمرت ،چه مقدار چیـده ای؟ تعریف

ِ
سنگ سخت
به تقریرمیشود تفهم ،چه است؟ مفهوم

به رغــــم مفهومش حاال ،چه داغی؟ دیده ای ،تعریف

تالش بیــــــــدریغ برتو ،ثبــــــات زنــــدگی بخشد

زافــــــزون بطالت هـــــــا ،زمان را بنده ای ،تعریف

اگر آیی و بازگـــــــــردی ،نمـــــاند نقش زپای تو

مه سوگند میخورم (عــابد) ،تو قبال ُمرده ای ،تعریف
 ۲۵جنوری سال  -۲۰۱۳هالند
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آگنـده دل و جـــان شد ،بر کس نـگفتـــــم من

از دیــــده به دامان شد ،بر کس نـگفتــــم من

اشک است که کوچیــــده ،ازقصردوچشـمانم

برگونه چه غلطـان شد ،برکس نگفتــــــم من

این آه ی نهان دل ،رنگی به حروف بخشیــد

سر لوحه ای دیوان شد ،برکس نگفتــــــم من

بیداری و بی خوابی ،این عـادت دیرین است

صد سلسله جنبـــان شد ،برکس نگفتــــــم من

این بوده شرار دل ،از حسرت ناز ریــــــزد

این مهمـله*کاروان شد ،برکس نگفتــــــم من

این معنی یی نجوا را ،در قاموس غـم دیـــدم

از زمـــزمه ناالن شد ،برکـس نـگفتــــــم من

در فهــــم دل (عـــــــابد) ،از ناله مدد جوئیـد

هنــــگامه ای دوران شد ،برکس نـگفتــم من
 ۲۰فبروری سال – ۲۰۱۳هالند

*-مهمله :موضوعیکه شخص معین مورد نظر نباشد
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�ت �خ
ا ع���ما� دب����ود
خــــائب مشو! در دل انــــدوه فرو برو!

زیرا که ترا گـــریٔه افــــــگار آفت است

با پنجٔه تــــــــدبیر گـــــــــــرۀ دلت گشا

دربزم یقین تردیـــــــــد بسیار آفت است

از جام فلک بادٔه بی خون خطای محض

درکاخ خســــان تکیه به دیوار آفت است

درکام بــــــدسگال ضمانت زمینه نیست

ازبسکه او را شیوه و رفتـــار آفت است

کزهـاتف هاژ رسم رغائب سراغ نیست

برزعـــــم زمان نالٔه تــــکرار آفت است

آه بیــــــــــدریغ بیرون ده شـــرار دل
با ِ

چون برهمه گان سینٔه تبـــدار آفت است

هر(عــابد) و زاهد بیرون اند کزین تبار

این سیر و سلوک بردل بیـدار آفت است
۱۵مارچ –۲۰۱۳هالند

 :۱خائب -ناامید
:۲بدسگال -بداندیش
 :۳هاتف -آزار دهنده
 : ۴هاژ -زبون
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تصوير زمان
��ک���ش�� �آ ئ���نٔ � ز
ور در ی �هر و�
کشورم چون کشتی در بحر تضاد

ناخــــــدایش ،ناخـــــدایی می کند

از طالطــــم انتحــــار قامت کشید

مذهب است که ،ناسـزایی می کند

مـــی لمــــــد در بستر نرم فســاد

نام نیـــــکو را کمـــــایی مـی کند

پرچـــــــــم هفتــــــاد دو ملت ُبلند

ظلــــم طــــــالب پادشاهی می کند

هیــــــــچ یک از یاد نبرده برتری

ناخـــــلف اقوام گرایـــــی می کند

حــــــلقوم ملت فشرده دست فقــر

(عابد) است که حرفسایی می کند
 ۳۰دسیمبر سال ۲۰۱۲
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گ
�
ت� ال ���ش در ��رد ا
�
ب
�
فروغ دل چه یک نعمی ست ،که اوخـــاموش نمیگردد

تالش جاویدان فهمی ست ،که او خــــــاموش نمیگردد

تـــــــکاور گربجنــــــگ آید ،نبیند تیغ و سوفــــــار را

همین جوهرخودش عزمی ست ،که اوخاموش نمیگردد
اگر تن بود تــــکو تنها ،نه آب گردد ،نه هـــــــــم آتش

نوا همواره درجمعی ست ،که او خــــاموش نمیــگردد
ولی حجمی که می بینـــــم ،به رغمی خود فروشی هـا

کنون برمن چنان وهمی ست ،که او خـاموش نمیگردد
اگر از سینه شد زایل ،چســـــــان تاریــــــخ َبرد از یاد

که این درد هرکی را سهمیست ،که اوخاموش نمیگردد
زعفنی ناپسند وجــــــدان ،نقاب درخـــــاک کشید آرزو

شفــــــای دیـــگران سقمی ست ،که اوخاموش نمیگردد
نظام و نظــــــم آفـــــاق را ،قبا پوشان خودت (عـــابد)

مراد من همین عزمی ست ،که او خـــــاموش نمیگردد

 ۱۹اپریل سال -۲۰۱۳هالند

نعم :نعمت  -تکاور  :جنگجو -عفن  :بد بویی  -سقم  :بیماری -
زایل  :از بین برد :-سوفار  :دهانه ٔ تیر
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تصوير زمان
گ ث
��ا� ��م����م
مر

دل بدریا نزنی ،تسخـیری دنیـــا نـــکنی

نشوی شهره بشهر ،خـــاطره انشأ نکنی

به هوس نوش نکنی ،از ُخـم نوشین بتان
راه طمع ،رنجه تمنــــا نــــکنی
تاکه در ِ

ژرفی معنای محال را نبری پی به گمان
تاکه سجــــــاده گرو ،برلب مینــا نــکنی

معانئ کالم
سینٔه اهـــــل نظـر ،گنــــجی
ِ
بی هنر بر دراین خــــــانه تو ماوا نکنی

نقش دیرینه شکن ،عـــــادت امروزه پذیر
فـــردی بی چون شوی ،تکیه به آبا نکنی
زیب ِ
کف دستــــی خودت
آبله گــرنشودِ ،

نقشی با رنگ حنا ،مرغوب و زیبا نکنی

نقش مراد
زتـالش خرمن اندیشه گـــــیرد ِ

نبینند در شب تار ،نوریـــــکه آرا نــکنی
ِ
مقصود جانانه بعید
(عــابد) از طاق ُبلند،
تاکه در کسب هـــــدف ،غلغـله برپا نکنی

 ۷جون سال -۲۰۱۳هالند
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�ج���ل���
�
س
اگـــــرچه من درین ساغر ،جلس دارم ،جلس دارم

گهــــــی ازمستی ام عاذر ،هوس دارم ،هوس دارم

شمیـــــــم دشت و صحرا ام ،به کنج دل زنم خرگاه
به تفســـــــیر دیــــــگر باور ،قفس دارم ،قفس دارم

نه بزمی روزگار گشتـــم ،نه عزمی مانده گارگشتم

درین پرتـــــگاه ای بـدمنظر ،کنس دارم ،کنس دارم
نوای درد دیـــــروز ام ،صــــــــــدای مرد امروزم

برای تصــــــــــدیق داور ،جرس دارم ،جرس دارم
به جـــــان غرس میکنم احساس ،به دل ُامید فردا را

زسینه می جهــــــــــد آذر ،وجس دارم ،وجس دارم

بداعت شیوه ام دوستــــــان ،نمی پیچـم به چوب غیر
زاوضــــــــاع شـــــکایت فر ،بلس دارم ،بلس دارم

به کی گویی؟ توای(عــــــابد)! نباشد درد و احساسی

به پیــــــــــکار همین دفتر ،بیوس دارم ،بیوس دارم

 ۱۹می سال  -۲۰۱۳هالند

 -۱جلس  :شهد غلیظ ،عسل تیره
 -۲کنس  :جهت سقوط ستاره
 -۳جرس  :زنگ
 -۴وجس  :آواز نرم ،صوت خفه شده
 -۵بلس  :نا امیدی خفیف ،آنچه که در دل داری گفته نتوانی
 -۶بیوس ُ :امید و آرزو
 -۷عاذر  :عذرخواهی
 -۸خرگاه  :چادر یا خیمه که از پشم حیوانات درست میشود
 -۹آذر  :آتش
 -۱۰بداعت  :نو آوری ،نو آفرینی
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تصوير زمان

�
�
�
�
ک
��
�
ب �س ��ه؟
چ
اگر من مست و مخمورم ،بکس چه

اگر من نصت ز مجبورم ،بکس چه

متاعی میخرم ،گاه می فروشـــــــم

ویا بـــذال و مغــفورم ،بــــکس چه

که من غمزاده ام ،غــــم پرورهستم

به داغ درد که محسورم ،بــکس چه

زمـــــان مادر و من فرزند روزگار

آب انـــــــگورم ،بــــکس چـه
غالم ِ

به حرب بی کسان ،جـانانه تاختـــــم

به زخـــــم دل که منقورم ،بکس چه

به سان چوب تر در مجمر غــــــــم

نسوختـــــم دود بی نورم ،بکس چه

زشـــریــان تنــــم ،نغمه نواختــــــم

اگر بی تال و بی سورم ،بـــکس چه

به وصل حور و غلمــــان من ندادم

عنــان و عقل و مفکورم ،بکس چه

بـــــدرگاه غــــــالم پیــرو عقـــــــل
ِ

که من بیـــگارو مزدورم ،بکس چه

درین آوارگـی ،در عــــالــــــم شعر

به (عابد) من که مشهورم ،بکس چه
 ۱۰جوالی سال  -۲۰۱۳هالند

نصت  :خاموش
بذال  :بخشاینده
مغفور :عفو شده
بیگار  :کار بدون مزد
محسور  :احاطه شده
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گ
آ
�
ئ
ز�ن��د �� در� �ی��ن�ه�ع��م
ر
ی
بی درد نمیتوان زیست ،این مفهوم زمان است

در حسرت دل شاد ،از دیده خون چـکان است

تیر زمـــــــان نشـــــــانه ،بر سوی ما گـــرفته

حتــــا زمانه از ما ،دلـــخور و بـــدگمان است

شب میتوان طویــل بود ،امــا شفق سیـــال خو

راه تالش همــیشه ،در صوب بیــــکران است
ِ
پیونــــــد زنیـــد ُامید را ،در نو بهـــــار هستی
بیهوده است تکاپو ،موســــم اگـــر خزان است

شیـــرین اگر ثمر بود ،از پختــــگی گواه است

خــام میشوند مطالب ،مـــکنون اگر عیان است

سرمشق زندگـــــی خوب ،بر نور دیـده باشیــد

سختش گیـرید درآغوش ،اوالد اگر جوان است

ِ
سنـــگ بنــــای عمر را ،صیقل کنید به تـــدبیر

منبع نور ،گر پشت عمر کمـان است
باشید چو
ِ

شب ختــــــم روزی شادی ،هرگز نمیتوان بود

ســـارق همـیشه بوده ،کاروان ولی روان است

هر راز ز دست (عـــابد) بیرون ز پرده گردید

اما نــــــگفته آنــچه ،در عمق دل نهــــان است
 ۲۱جوالی سال -۲۰۱۳هالند

تکاپو  :تالش
مکنون  :حرف پوشیده
صوب  :طرف و سو
سیال  :در حرکت و جنبنده
بیکران  :محل بی انتها
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تصوير زمان
آ �ن
�
�
�
�
� �س� � م�
و �ی � ن�
تتبعـــــی نیـازم نیست ،به سعی دریا شوم آخـر

فــرازم را نشیـبی نیست ،به طی مبنا شوم آخر
ندارد ِ
درد من معنـی ،به بی دردان این عــــالم
چو دُود در سینه می پیچم ،به نی آوا شوم آخر
زآئینـه گرد غــــــم ها را ،به آب دیــده میشویم

زبی مهری شما روزی ،به غئ ُملجا شوم آخر

بدل هنگامه میبخشم ،بخـاطر مهر و الطاف را

به دشنامی نــــکردید یاد ،به رئ اغنا شوم آخر

مخوانید بی هدف سطرم ،مسیحیایی نفس دارم
کنـــــم زنده بدل وجد را ،به لئ معنا شوم آخر

عالج من نمیـگردد ،به شهادت کلک بی معنی

فغـــان و درد جـــانــم را ،به می دوا شوم آخر
ِ
ِ
شاد کوهســار را ،بینید در نغمه و سازم
سرود

سکوت را مشکنم درشب ،به سئ َ
شنا شوم آخر
زتوفــــــان توالیی ،کشیــده سر ُبلند (عـــــابد)

طالطـــم بی توان گردد ،به وی ُملغا شوم آخـر
 ۵اگست سال -۲۰۱۳هالند

تتبع  :جستجو ،غی  :گمراه ،رئ:فکر ،اغنا:غنی شدهُ ،ملجا :پناه گرفتن
ُملغا :لغو شده  ،لئ  :ریتم موزیک
وی  :به امری  ،سئ  :مثل و مانند ،
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گ� گ
�
� �ر�� � �و ا �ه درد ا ��س� ت
�
یه ِ
همچو مرغ بال شـکسته ،من زطـیران مانــده ام
درشروع فصل عودت ،وایــکه حیــران مانده ام
درنبــــــــــرد روزگار فـــــایق بودم ،امـا کنـون

همچو نوت ناچـل روز ،من ز دوران مانـــده ام

ِ
دست شــــــکسته ،باردوش گـردن است
گفته اند
آری! درصحـرای ظلمت ،زیر باران مانــــده ام
رنـــــگ تع ُلق می تراود ،از سرا پــــــای خودم

درمسیر موج سرکش ،زیر توفــــان مانــــــده ام

ِکشت فردای مرا ،چون اشک چشمم کافی نیست
همچولؤلؤ انتظـــــاری ،ابر نیســــان مـانــــده ام

با تالش طبع تفهــــــم ،میـــــکنم من درد خویش

چون نشد تفهــــــم منظور ،چشـم گریان مانده ام
کس نمیداند فغــــــان و ناله ای (عابد) زچیست؟

همـــچو اوراق فسرده ،بیـن دیــــوان مانــــده ام

 ۴سپتمبر سال – ۲۰۱۳هالند
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تصوير زمان
�ت����ص� � ت� ا ��ش
و �یرر ��
می تراشـــم چهره ات را مرمرین

نرم نرمک خنده کن ،ای دل شکار

کـــــزحـــلول ُپر حــــالوت ناز تو

برخــــزان عمـــر من آیـــد بهـــار
ِ

برتبســـــم ات ،نیــــــافتم واژه ای
ُ

برده از جــــــان فــــگار من قرار

تحسیــــــــن حسن کالم دلکش ات

سطر دیــــــوان مرا کرده هــــزار

کزخجـــــــل قامت خمیده شاخ گل

چونکه عطر افشان شده ،زلفان تار

وایکه موزونی قدات ،جــالد است
ُکشته هنــــدو و مسلمـــــان و کفار
(عابد) ام زاهــــــد نمای طرفه جو

حــــاصل درد و نـــــوای روزگار
 ۱۷سپتمبر سال  -۲۰۱۳هالند
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�ح�� �ل��ط �ف
�ج ا �و ا �
ای رهروان! شمـــا کجا سرگردان؟

خالق همین جاست ،شما دور جهان

درخانه ایکه شمــا ،او را می جوید

مقــدوم مبارک اش ،نـــداشته نشان

جستن
در کعبٔه ِگل او را ،نبایــــــد ُ

در کعبٔه دل ،بـــــدون شک میتوان

هرنقطه بما لطاف او مشهود است

هم بین قلوب ،میان چشم و مژگان
ِ
زتاکید قــران اید
غـــــــــافل چرا؟
درسورٔه اخالص اوخود کرده بیان

یعنی که نیاز ندارد او مال و منال

قربانی ای ما بوده نیـــــاز فقیران

یکرکن ایمان ما ،همین رفتن حـج

برطبق شروط به ما ندارد امـکان

زیرا که یتیـــم و بیـنوا ضجه کنان

خواهنـــد زما و تو فقـط لقمٔه نـان

ارضای یتیم زهفت طواف اجرش بیش

(عابد) تومکن ،خالصه شد این داستان
 ۲اکتوبر سال -۲۰۱۳هالند
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یک بار دیــگر باز آی ،داری تو به قلبــــم جای

حق داری ،توحق داری ،بر دیــــــده گذاری پای

بشکن تو سکوت شب ،افـــــــــگن تو هبوط شب

در شب بیـــــــنی از من ،تو الفت نان و چـــــای

تا عیش و نشاط باقیست ،تا خم و می و ساقیست

زنـــــگار دل خود را ،با باده ای ناب فرســـــای

موعد حیات چند روز ،چون فانوس شب درسوز

خود را هم آهنـــگ کن ،با نغمه ای چنگ و نای

در محفــــل اهـــــل دل ،هرگـــــــز نشوی بسمل

روی تو شود تــــــازه ،با اهـــــــل خـــرد آسای

انــــــدوختن مال و زر ،بگــــــذر ،کزین بگــذر

نو کیسه فراوان است ،حــــاتـــــــم نشد یک بای

بـــــکشا گره درشب ،در باره مزن هیــــــچ گپ

لفـــاظی خطر دارد ،ناخواسته شونـــــد ژاژخای

دربازی و رمز دهــــــر ،از حد وسط مگــــــذر

دیــــــدی که شده (عــــــابد) تا زانو فرو در الی
 ۱۲اکتوبر سال -۲۰۱۳هالند
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��ص�دا
میرسـد بــــگوش کس؟ این صدا ،صــدای من

کهــــــکشان و هفت افــالک ،مشنوند نوای من

شرار دل ،مــــــی بلعــــــد نشاط عمر
گریه ام
ِ

ناله را کنــد تفســـــیر ،در نــــــگاه لقــــای من

درستیـــغ و طول و عرض ،جستجوی اکسیرم
مرهمــــی طبیب عصر ،کی کند شفــــای من؟

شوری سینه ام سرکش ،می خروشد چون دریا
از تالطـــــــم امـواج ،مشهود است فنــــای من
کــــی بینــــد موانـع را؟ عـــــاشق حقــیقت جو

این تــــالش تُ نــد و تیـــــــز ،میشود بــالی من

بی ز امرحق برگـــــــی ،برزمین نمــی افتــــد

چون سرشت ناهمـگون ،خواسته بود خدای من

خلقت ام چنین بوده ،پس کجــاست؟ مرا تقصیر
من رسام راستی ام ،نیست همـین خطــــای من
حـــــال به رگ رگی الفاظ ،سوژه ها را آوازم

بی هنر کنند عیبــــم ،در صداست بقــــــای من

ازتزلزل روزگار ،دور ز تعــــریف (عـــابدم)

حــال شما کنید تعین ،در چه حـــــد جزای من؟
 ۱۳نومبر سال -۲۰۱۳هالند
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من ترا غرقـــه بـــدریــــایی هوس می بینم

عهد و پیمـــان ترا ،همچو بیــــوس می بینم

نشود کــــــام شیرین ،صرف بحــــلوا گفتن
من به آسمـــــــان امیــــد ،ابر دلس می بینم

تیری بی جهت رهـــا ،بر دل مطلب نکنی!

من به مفهوم شتاب ،رنـــــگ بلس می بینم
عــــاری از تأمل و تعمق مریز درجام ات!

من به هر قــــــــطرٔه تأمل جــــلس می بینم

شکل و معنی که نیـــــامیخت به تقریرسخن

همچو یک غلغله را ،زنـگ و جرس میبینم

(عابد) هم دل نکند خوش ،درین سفسطه ها
چون به پهنـای نظر ،تنـــــگی قفس می بینم

 ۱۶نومبر سال -۲۰۱۳هالند

بیوس :آرزو
دلس :تاریکی
بلس :رنگ غیر ثابت و بی مفهوم
تأمل :اندیشه
تعمق :دقیق اندیشیدن
جلس :شهد
سفسطه :بیهوده
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دل که دیوانه شود ،درد جهـــان مـــــأمن اوست
یا که فرزانه شود ،راز زمـــــــــان مدفن اوست

فهــم دیوانه شدن ،کاش به هر ســــــــــاده محال

شوری از واسوسه هــــا غلغـــله و گلشن اوست
دل فرزانه تپـــــد از پــــــی تنویر جهــــــــــــان

مرده در کشور شــــــــام ،فاتحه در گلخن اوست
منت بالیـــــــن َپر را شمرد ،تیـــــــــغ عــــــدو

بی هدف بزم و نشاط ،حین سکوت دشمن اوست
شعــــــر مست اتیٔه زخـــــــــم نهان بوده و است

نور مرواریــــــد چشــــــم ،مشعلٔه روشن اوست
راز و تقصیر و گنــــاهـــــــان ترا آئیـــــــنه وار

فاش نمودن به خودت ،قدرت و هم اوژن اوست
(عـــــــــابد) آفت نبیند ،از پی ترسیـــــــم سخن

شعر و آهنـــــــــــگ کالمش ،زبال خازن اوست

 ۲۲نومبر سال -۲۰۱۳هالند

 :۱مأمن  -جای امن
 :۲اتیه  -موادیکه از داخل زخم بیرون بیاید
 :۳اوژن -توان و قدرت بی نهایت باال
 :۴خازن -نگهبان
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از کـــدامین پهلو خیستی؟ جوش خندان است لب ات

در خروش چون موج دریا ،میل توفان است دل ات

نور روز افزون تو ،هــــــم کهـــــــکشان و کائینات

کرده روشن شام تار را ،گویی شمعدان است رخ ات

از تبســــــــم می شگفی ،همــــــــچو غنچه در چمن

کی تکافو می کند وصف؟ سرو بوستـان است قد ات

از حـــالوت حرف حرف ات ،می زند طعنه به شهد

نرم نرمک دُر افشـــــــان ،زیب دیوان است گپ ات

(عــــــــــــــابد) و زاهد و ملحد ،در سجود کعبه ات

حال بکش دستی ترحــم! چونکه ارمان است من ات
 ۲۹نومبر سال -۲۰۱۳هالند
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آواره ام من ،بیـــــــــچـــــــــاره ام من

با تیــــــــــــــغ تهمت ،صد پاره ام من

در روز روشن ،مشعل بـــــدستـــــــــم

چون راه و چاه است ،غمخواره ام من
در تــــــــکوین من ،نوری نهفته است
بر نزد نــــــــــادان ،بـــــد کاره ام من

آسیـــــاب تعصب ،خورد و خمیر کرد

چون ریزه ریزه،سنـــــــگ پاره ام من
فصل عشـــــاق را ،بخشــــــم طراوت

در بـــــزم و شــــــادی ،با واره ام من

سوگند شمــــــا را ،انصاف همین است
در صحن سنــــــگسار ،انظــاره ام من

هست شهـــد شعرم ،رشک حـــــالوت

بر ذوق هرکس ،آشــــــــــــکاره ام من
بــــــــذر محبت (عــــــابد) ثمـــــر داد

بی وقت درو شد ،انـــــــــــگاره ام من
 ۵دسمبر سال - ۲۰۱۳هالند

 :1انگاره :زمینی که گندم آن درو شده باشد
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میهن من ،میــهن خونیــــــن من

عشق تو است ،دین من آئیـن من
قلب آسیــــا گفته اند ،آری! دقیق
در فضـــــــای آرزو ،شائین من

عشق تو احتوا نموده ،جـان و دل

سر سپـــردن در ره ات آذین من

مهر می بافــــد به جانم ،عشق تو

خــــاطراتت ،صفحٔه رنـگین من

بحـــر عشق تو ،زند برجان موج

ضامین من
برتالطم ،عشق توست
ِ
گرکنم ماوا ،به کنـــج خلوت ات

آن روز باشــد ،فقط پائیـــــن من
تع ُلـــلی از یاد تو( ،عـــــابد) کند
میشود آن ،لکه ای ننــــــگین من

 ۵جنوری سال -۲۰۱۴هالند
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آن نخست روزیکه ،من زلف سخن شانه زدم

با د ُر ناب کـــــالم ،مطلع ای مستــــــانه زدم

ریخته ام خون قلم ،روی صحفه قدر نیـــــاز

بهر تفهــــــــم شمــــــا ،تمثیل جـــــانانه زدم

من شکستـــم ُخم چند ساله ای تعلق به طرب

در غمخـــــــــانه زدم
من شرار دل خود ،بر ِ

مشرب من
از لذایــــــذ جهان ،عیش و نشاط
ِ

انـــــــدرین ُعمر نزار ،یک گپ مردانه زدم

تا که از َگرد ریا پاک َ
شوَم ،با همـــه وصف

من زآغـــــاز غروب ،قـــــدح به پیمانه زدم

زنــــــدگی نقد غنیمت ،نسیه نصیب دیـگران

در عقــــل شدم ،طعنه به افســـــــانه زدم
بر ِ

صید مطلب که بیــآید ،بکـــفـــم ساده و سهل

من به مقــــــدار کثــــیر ،برسردام دانه زدم

(عــــــابد) و زاهد و شحنه ،همه اهل فریب

من خودم سینٔه صید ،با تیر بیـــــــگانه زدم
 ۵فبروری سال -۲۰۱۴هالند
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گـــــهی آنـــــــم ،گهــی اینـــــم ،شرار در منزل کینــــم

غبـــــار غــــــم زدایــــــــــم من ،نوا و سوز آدینــــــــم

همیش پرسند زمن رندان ،طریق ات چیست ترا در کیش

محبت مذهب ام بوده ،طواف در جــــــــــای عشق دینم

محراب دوچشـــم ناز ،که از عشق داشت حکایت ها
به
ِ

گزارم من نمــــــاز آنجـــــا ،به زعــــــــم عقل روا بینم

تالوت می کنـــــــــم در شب ،کالم مهــــــــر و الفت را

زبوستـــــــــــان دل عشـــــــاق ،گل خوشبو به ناز چینم

نمــــــــــاز عشق قضا گردد ،زنو طهارت کنــــــم با می

ادا با نــــــام عشق دارم ،نمـــــــــاز در روز پائینـــــــم

دعـــــــــــا دارو نمی گــردد ،نوای دل شود مرهــــــــم

ز(عـــــــــــابد) گرشوید جویا ،همین است دین و آئینـــم
 ۲۵فبروری سال -۲۰۱۴هالند
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با زخــــم فزون خویش ،زین خـــانه روم آخر

با حـــــال زبون خویش ،زین خـــانه روم آخر

قاصف است سکوت من ،می کند زجا واژگون

با صوت و سکون خویش ،زین خانه روم آخر

چون مشغله بی مورد ،بر دور خودم پیــــچــم

آخـــــرم بدون خویش ،زین خــــــانه روم آخر

کزحاصل بی صبری ،چون حـــال جنون دارم

از فــــــرط جنون خویش ،زین خانه روم آخر

در صفحٔه روزگارم ،یک ذره فسون عاراست

با کســــرفسون خویش ،زین خــــانه روم آخر

این دامن پـــرخونـــــم ،پروردٔه روزگار است

با قلب خونین خویش ،زین خـــــــانه روم آخر

از خون دل (عـــــــابد) ،دامان غروب رنگین

با درد و شیون خویش ،زین خـــــانه روم آخر
 ۴مارچ سال  -۲۰۱۴هالند

 -۱قاصف  :باد سخت
 -۲شیون  :ناله
 -۳فرط  :بی حد زیاد
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درعمــــق این دریــــا ،سونامـــی یی برپا

کزتخریب موج اش ،داغهــــــاست بردلها
ِ

ازفاژه ای تنــــــدش ،گل هـــا همه پژمرد

درخواب نازش ،او دارد همــیش غوغــــا

ازشرق وغرب برخاست ،این نطفٔه ناپاک

زانرو تنـــــاسل کــــــرد ،طفالن بی القـــا

هنـــوز شب انـــــدوه ،در یاد دیــــروزش

امروز دُور است باور ،کــــزشوکت فردا

درمدخـــــــل باور ،پاسبــــان نا الطــــاف

آفتـــــــاب نـــــــدارد میل ،آرد به مـــا آشا

باید تکاند خـــــانه ،چون گرد فزون گردید

با دست محال است او ،با سر توان تنهــــا

از یاد مبر(عـابد)! این قوم قهار برخویش

خونت دریـــغ اش نیست ،هنوز تویی برنا
 ۶مارچ سال  -۲۰۱۴هالند
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گر سنگی است بدستم ،پرسان کنید کی هستم

من شیشه های تعلق ،هرجـــا که بود شکستم

ِ
وسعت نــــگاه ام ،مانع دیـــــگر نـــگنجد
در

از بند این فـــــــــــالکت ،مردانه وار گسستم

در کوچـه کوچه دام است ،در باغ باد وحشی

دام را توان بریــــــــدن ،باد را بـال نوشتــــم

عرفـــــان و معرفت را ،تنگی نظرتلف کرد

من شایق طرائف ،مطرود و بد سرشتــــــــم

بابا بیرون زیک جو ،کـــزباغ سبز رضوان

من مصــــدر گناه ام ،بیرون کزان بهشتـــــم

(عـــــابد) به زهد و تقوا ،سرآمد زمان است

خالیــص نموده مخلوط ،این الی و ِ
گل خشتم
 ۱۳مارچ سال  -۲۰۱۴هالند

 -1طرائف  :چیز های نو
 -۲مطرود  :رانده شده
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ساقی! بـده زآن می مرا ،تا مست و بی خودم کند

باال تر از افالک برد ،فــــــــارغ ز هر سودم کند

بردل مراعشق است نهان ،پهنای او است بیکران

سوزد تمــــام هستـــــی ام ،بی تار و بی پودم کند

لبریز کن جــــــامی تنــــــــم ،از آب پاک معرفت

این سلـــطه ای اغواگــــــری ،دارد که نابودم کند

بی شعله می سوزد دلــــــم ،از کثرت درد و الــم

خون دل انــــــــگور فقط ،عاری کزاین دودم کند

از خـــــار پندار زخمی شد ،کام عالئق در وجود

رستن زپنـــــــدار خودم ،بایــــــد که خشنودم کند

(عــــــــابد) درین فتنه سرا ،جوید طروق بی ریا

آزمودن آزموده هـــــا ،نیک بخت و مسعودم کند
 ۱۷اپریل سال  -۲۰۱۴هالند
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در بنـــــای این طمع ،تحـــریر می خواهد دلم

بر زبان خاص و عــــام تقریر ،می خواهد دلم
ظــــــاهر مطلب مرا اقناع ،نمــــی دارد زود

از همین رو از درون ،تصویر می خواهد دلم

گرتـــــــکاپوی حیات جز انقضای وقت نیست

اندرین مورد فقط تفسیر ،می خواهـــد دلـــــــم
اقتبــاس دوش امروز ،باز همان تکراری است

در روند بی حساب ،تغیـــیر ،می خواهد دلـــم
گر تالشـــــــــــم باز نکرد ،قفــل امید روز را

در تالش زندگـــی ،تدمیر می خواهـــــد دلــــم

جز ریا بازار هستی ،در بساط اش بیش نیست
در نـــــــظام این ریا ،تدبیر می خواهـــــد دلم
بیرون از باور(عــــــــابد) ،انفعالی الزم است

آری! میدانم ،فقط تذکیر می خواهــــــد دلـــــم
 ۲۹اپریل سال  -۲۰۱۴هالند

78

تصوير زمان
ق ش
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ل
هستم هستم مخمور و میــــــــخوار هستم

هرآنچه که است ،محصول روزگارهستم

آه دل من تـــــــــرانه را معــــــــنی است
ِ

از غایت آن همیشه بیــــــــــــدار هستـــم

پرســـــــــــم زشما ،مضایقت الزم نیست
آخر به کیهــــــــا موجب آزار هستــــــم؟

همواره چو دُود بــدور خود می پیچـــــم

برشیــــــــــخ زمانه هم من آشکار هستـم

اوراق حیـــات من زخون رنــــگین است

یعنـی بخودم ،خیلــــی جفـــــا کار هستــم

همچو گــــهری که مخفـــــی دربین زمین

بی قـــدر و قیمت ،به زیر خـــاکسارهستم

صاحب نظـــــران زتعجیلــــم ،می پرسنـد
با بی خبران به جنگ و پیــــــکار هستـــم

(عــــــــابد) به ستیز تاریـــکی برخـــاسته

در روز سقوط مــــــایل دیــــــدارهستـــــم
 ۱۲می سال ۲۰۱۴هالند
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حکم دیوان مشکند
کزشکوه ای بغض و تعصبُ ،

کزحضور نسل آشوب ،عهد و پیمــــــــان مشکند

در فضای بی غبــــار ،گل میـــگیرد فصل وجود

کزهبوط فـــــکر معیوب ،نظـــــــم دوران مشکند

باور نا بخـــــــردان
ســــــارق عیــــش من و تو،
ِ
ِ

ِ
ترفنـــــد تعجب ،عــزم انسان مشکند
کـــــزهمین

راه هـدف
از تتبـــــــع فــــــزون ،شکل می گیرد ِ

شاه مغلوب ،رســــم سامــــــان مشکند
کزشکست
ِ

حاصل تکتازی هـــــا (عـــــــابد) نبوده جز شرر

ِ
کزنبود نظـــم و اسلوب ،سنگ و سنگدان مشکند
 ۲۱می سال -۲۰۱۴هالند
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زآ
با� �� �م�د
م
باز آمــــــدم ،باز آمـــــدم ،با شــور و آواز آمــــدم
بروفق میل نیست راه و رسم ،با حرف والفاظ آمدم
من زاده ای شهــــر نورم ،پیشوای من عقل و خرد
بر آئین و طـــــرز نوین ،از بهــــــر آغـــــاز آمـدم
از شیـــــخ و شحنه دلگـــیرم ،زیرا تبار تاریک اند
بر نسل نوپای وطن ،گـــویا که دمســـــاز آمـــــــدم
من ساقـــــی یی شهر نشاط ،ریزم به مقـــــدار نیاز

ِ
کثـــــرت وجــد و طرب ،بی بال به پرواز آمدم
از

من (عـــــابد) عصر و زمان ،من ساده میدارم بیان
ثقلت نمی زیبد به حرف ،با ترک اغمــــاض آمــدم
 ۲۲می سال  -۲۰۱۴هالند
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صنما ! پرعطشــم ،غــــــرق بدریایی امید

فقط از آب وفــــــــا جـــام تنـم لبــــریز کن

از تـــــــــداوم سخن باز شود دفتــــر عشق

بعدی آغـــازغروب ،لحظه نشاط انگیز کن

مرد و مردانه بیا ! بر دل غــــم شعف فگن

با گلی روی حضور قامت وهم سنگریزکن

من زطغیان طبع ام ،اسطوره هــا را باعث

تو شـــکن قفل سکوت ،دست امید آویز کن

بی تـــک ُلف نشود هـــــر فلـــز خنــــجر تیز

همچو (عــــابد) به قلم بادیه ها رنگریز کن
 ۲۴جون سال  -۲۰۱۴هالند
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یک خلوتی درکلبٔه دلــــــدارم آرزوست

تا نیمٔه شب ،قصه و گفتـــارم آرزوست

از لعل لب اش ،قــــــدحی لبریز میسرم

تا دم دمی حشر بودن خمــارم آرزوست

با ناز فرو بست ،اگر چشــــم مخمورش

با بوسه زخواب ،کردن بیدارم آرزوست

در بالین ناز خفته و من هـــــــم کنار او

تا ختـــــــم شفق دیدن تکرارم آرزوست

من شوره شوم ،خــاک شوم ،زیرپای او

مجنون صفتان عاشق نامـدارم آرزوست

هرگل نفریبد ،دل مفتون و عــــاشقــــــم

از بین گالن آن یکی بی خارم آرزوست

(عــــــابد) به هوس غرقه بدریایی آرزو

از بحـــر وفـــــا گوهر آبدارم آرزوست
 ۲۵جون سال  -۲۰۱۴هالند

83

ث غ
�
�
�م ��
�
ر�ه ور
ی
ای خون آشام ترین عاصی یی عصر!

بـــکدام مذهب و آئین تو باور داری ؟

کافر و گبرکجا مثل خودت خون ریز است

این شرارت که بر همنوع خود میداری

امر حق نیست که تو خون هزاره ریزی

یعنی بر ابلیس وقت ،سر فرو می آری

دستی اخوت بده ،هستی یقین ًا انسان

نیست شایسته بتو ،قلب کسی آزاری

مردم غور و تو ،مخلوق یک خالق اید

تو به فرمان کی ها بر رخشان تیر باری

نیست جز لعنت افزون نثار تو شود

داند (عابد) که بر شیطنت ها ابزاری
 ۲۶جوالی – ۲۰۱۴-هالند
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راه نوین باید ،زین خانه بدان خانه
یک ِ

شوق حضور ریزیم ،پیمانه به پیمانه
با
ِ

بی مخمصٔه روزگار ،معنی به حیات بخشیم

ارعاب نکنند هرگز ،دیوانه ز دیوانه

ِ
خون قوم
ازکثرت
مخروبه متعفین است،
ِ

شیرازه درید پیوند ،از خانه و کاشانه

فیض شقاوت ها ،از خامه شرر ریزد
از
ِ

درفکر عدم کوشند ،یکدانه به یکدانه

اوراق همه ایام ،رنگین به خون است افسوس

افزون شده تعدادش ،افسانه چو افسانه

بی شرمی قد افراشته ،حیّا بکفی یغما

دشنام رکیک گویند ،جانانه به جانانه

ِ
درحسرت روز پار ،از دیده گوهر ریزیم

تا نیمه شب ها بودیم ،میخانه به میخانه

بگذار سرت (عابد) ،برزانو تفکر کن

باید که بیرون باید ،رندانه کزین خانه
 ۷اگست  -۲۰۱۴هالند

85

�� ت
م�� ن� �و���و
یا ساقی به میخانه ،یا ساکن به بت خانه

هرکه است پی مطلب ،هم عاقل و فرزانه

در شهر شما جویم ،اسرار حقیقت را

در زعم یگان ظاهر ،شاید که چو دیوانه

دریا نادیده پایم ،از موزه چرا بیرون؟

اثبات و دلیل خواهم ،در ذات هر افسانه

من دوش ز رٔه مسجد ،تا کعبٔه دل با پای

فرش ره نمودم اشک ،تا منزل جانانه

من عافیت آن دهر ،با حور و تمام عیش

کرده ام گرو امروز ،با ِ
نقد دو پیمانه

میکنند مرا تکفیر ،منکران عقل و هوش

ِ
مشعل علم و فهم ،ظلمت پذیر است النه
بی

من (عابد) مستانه ،با دلیل سخن گویم

میزنم به رسم روز ،زلف مطلبم شانه
 ۱۸سپتمبر سال  -۲۰۱۴هالند
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یکی افسون ،یکی مجنون ،یکی درعیش ،جمعی درخون

جهان ِ
مهد همین نیرنگ ،محال زیستن زغم بدون

یکی با زور ،یکی با زر ،یکی با خشم زند خنجر

کار جهان دون
زمان در بر کشد سفله ،همین ِ

یکی عاطل ،یکی باطل ،یکی از عقل شده زایل

غواص غرق است درین ورطه ،گهر پیدا کجا اکنون

یکی خندان ،یکی لرزان ،یکی تشویش به قرص نان

نیم روز زند شبخون
اگر(کاف ) رفت و (غین) آمد ،به ِ

یکی ناظر ،یکی باجگیر ،یکی اصرار که است قاهر

که هر دو روی زیک سکه ،چسان گویم چنین مکنون

چف ،یکی با مکر نموده ُلف
یکی با ُپف ،یکی با ُ

فقط روشنگری گردد ،عالج این چنین طاعون

یکی با علم ،یکی با فهم ،کنند روشن قلیل و کم

وگرنه این جهان (عابد) ،تباه از دست این قانون
 ۲۰سپتمبر سال  -۲۰۱۴هالند
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با شـکؤه موج دل ،رنگین مـــی سازم سخن

از شرار و شوق دل ،زنگین می سازم سخن
ِ
اشک الفت می چکانم ،تصویر درد می کشم

هــــــــجوم آٔه دل ،سنگین مــی سازم سخن
با
ِ

گرنشست بر دل سخن ،گویی ز دل برخاست او
با صدای ِ
درد دل ،آذین مـــــی ســـــــازم سخن

نیست سنگین این سخن ،تا اوج معنی است سیال
نمای حـــــال دل ،شـــاهین مـــــی سازم سخن
با
ِ

در زمین خـــــاره می پاشـــم ،گلی مطلب به ناز

اندوه دل ،داغین مـــــی سازم سخن
با غـــــــم و
ِ

گرچه شیرین است سخن ،ناچـــــار(عابد) اختتام

معذورم دارید که من ،غمــــگین می سازم سخن

 ۲۷سپتمبر سال  -۲۰۱۴هالند
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موج دریایی نگاه اتُ ،پر تالطم ،همچو بحر

غرقه میدارد مرا ،تا نا کجا ها می برَ َد
بگرداب خطر ساحل زمن صد ساله نور(*)
من
ِ
کشیش با ثمر تا صوب آشا می َبر َد
این
ِ

بهر تکریم ات عزیزم ،سجده بر پای تو فرض
حسن شور انگیز تو ،ایمان به یغما می َبر َد

ساحل صبرم ز طغیان تمنا نا پدید

عاقبت این عشق افزون ،سوی صحرا می برد

کسب مقصود چون هدف شد ،باک ندارم از خطر
یا گهر آید بکف ،یا موج دریا می برد

می درخشد چهرٔه شوق در مسیر گام من
شور (عابد) را فقط این رنج دنیا می برد

 ۱۵اکتوبر سال -۲۰۱۴هالند

(*) سال نوری سالیکه هر ثانیٔه آن به مفهوم سیصد هزار کیلومتر ،و هر ساعت آن
به مفهوم یک میلیارد کیلومتر می باشد ،یعنی منظور مسافه می باشد نه زمان .
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�خ
�
�
با� � ال ر �ه
هم چو شمع آبله برتن ،می سوزم میمیرم

ِ
بعد مرگم نالٔه من ،غلغلی پس کوچه هاست

من تناول میکنم خون ،کس نمی پرسد چرا؟

چون نمی دانند که عاقل ،همچو خاشاک زیرپاست

برسخن روح میدهم ،از فیض تلمع و مجاز

تشبهات و استعاره ،عمق معنا را گواه ست

شعله در شب می فروزم ،تا که ره یابید شما

ره عشق جانثاری ،خصلت دلداده هاست
در ِ

بی هدف از این کمان ،تیری نشد هرگز رها

آنکه جوید میتوان یافت ،هرکجا گنج و طالست

درتکاپو منزل مقصود ،نمی باشد بعید

میروم تا آن سر مرز ،جائیکه فهم انتهاست

آنچه ریختی روی کاغذ ،این همه تفسیر درد

حاصل رنج تو(عابد) ،دفتر خون واژه هاست
 ۲۲اکتوبر سال -۲۰۱۴هالند
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�
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تصوير زمان

ٔ
ن ا� �ل�ه��م���ن
نالٔه دل چون نـــــوای آبشـــــــار

در دل انــــــدیشه موج بــی قرار

همچو گوهر این متاعی بی نظیر

شعشع نورش هـزاران در هزار

                      مشعل من ،مشعل تابنـــده است

                      تاکه می باشد جهان پاینده است

نالٔه من مرهـــــم است بر درد دل
پیـــکر من زاده است از آب و ِگل

ترجمــــانی می کــــند ،او درد من

موج بحـــر سینه ام چون رود نیل

                          نالٔه من ،درد دارد هـــــــم زبــان

                           حرف عادی سوز ندارد در بیان
نالٔه من غلـــــــغل بازار نیست

بهـــر مردم موجب آزار نیست

میزداید بار غـــــــم از سینه ها

این چمن را محنت گلزار نیست

                             هرزمان زیبا پرستی عـــادتم

                             این نوا است جلوه ساز زینتم
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نالٔه من حــــــــــادثات روزگار

خندٔه من بیرون از فصل خمــار

خمر این محفل خمارش درد سر
زان سبب پای دلــــــم اندر فرار

                            من رفیق خــلوت شور خودم
                             انعـــــکاسی سایٔه نور خودم

نالٔه من تصــــویر پنــــــدار من

صورت آن معنـــی گفتــــار من

بی تناسب نیست از سیر زمــان

در دل شب مونس و دلــدار من

                             مکنوناتم راز مخفی زیر خـاک

                             از تتبع میشود این سینه چـــاک
 ۲۲جون سال – ۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان

ن����ق����ش
� ا�
�پ
آن روز که دلت ،زقید غــم آزاد شد

یک شهر نوین ،به ُملک دل آباد شد
گر غنچٔه آرزو شـــــــــگوفان گردد

کزآغوش هستی ات ،غم ها انفاد شد
               

               

تو حرف مرا اگر به یاد میداشتــــی

برلوح جبین ،تخــم نشاط می کاشتی

در بزم غمین ،همــــــیش غمین میمانی
یاران به فلــک تو برزمین می مـــــانی

با زحمت بیــش ،همت خود صیقل کن

در عکس صورت ،خوار وحزین میمـانی
                

                

راه نجات
پتیاره مکن که میشود ِ
برخلوت نیمه شب ترا آب حیات

ذره زمین تــــدبیر است
بشــــــکافتن ِ

انــــداخـــتن تیر بی هدف تدمیر است
پیمــــــانه زآب تعـــــــلل ات ُپر مکن

زین لفظ نفیس ،هزارویک تفسیر است
                

                

بشنو سخنی که عرض دل یاد کند
اندوه ببرد خـــــاطر تو شـــاد کند
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تو راز نهفته را ،بکس فـــــــاش مکن

با قاصرعقل ،تو جنگ و پرخاش مکن
کزروی کرم ،به مستــمند نان دهـــــی

برآب فـگنش ،تو فــــــکر پاداش مکن

                  رفتـــنـــد و رونـــد ،همه زدنبال دیــــــگر

                  خوشبخت کسیکه مانده زخویش نقش و اثر
 ۲جوالی -۲۰۱۲هالند

انفاد  :تخریب
تدمیر  :مردن ،کشتن
پتیاره  :بدکاری
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تصوير زمان
ا ن ����ش
��م�
�
ن
�
�
و
�د
�د
�
�
� ب ی�
کتاب تو
باطل است ،باطل است،
ِ

حساب تو
عاری از حاصل است،
ِ
به فریب میزنی تو خاک به چشم

اب تو
چونـــــــــکه من دیده ام سرُ ِ

مشحون از لغزش و خطا تویی
آفت و درد و هــــــــم بال تویی
***

می بینند جوهــــــــر و جالی من

میشنوند ناله و صــــــــــــدای من
قامت حرف من کنــــــــــــون بلند

صاف و روشن طروق و رائ من

زینت ذهن من شرار دل

مشکنم من به حرف خمار دل
***

با فریب هرچه میـــــــــــکنی انشأ

این سیـــــــــاه مشق نمیشود امضأ

او که داند میزان عـــــدل چه است

حک زند طول و عرض و هم پهنا

میدهم تزئین کالم به حرف

کرده ام تکمیل اش به نحو و صرف
***
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من ستیـــــــغ را بلند کنــــم پرواز

قطب نمای دیـــــــگران نیست نیاز

کرده تســــــــخیر کنون طیف دیدم
افـــــــق دُور و اقصــــــــای دراز

پاک است ،پاک و منزه دل من

پختٔه پای زمان استِ ،گل من

 ۱۷اگست سال -۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان

��م�و �ج� ن ا� ���دا
پی
عشق میهن ،عشق دلبر ،عشق خاک

آتش است ،سوزنده است ،سازنده است
لیک عشق مادر میهن همیش

گرفدایش جان کنم ارزنده است
     

     

عاشقم من ،عاشق افغان ستان
نغمه سازو نغمه پرداز زمان
***

درد او ناسور من در ملک غیر
لیک نوای دل نثارش میکنم

میشود حک این کالم برلوح دل
آنکه دارد درد قرارش میکنم
    

    

برشما شد عشق جانسوزم عیان
با خــــم و پیچ فزون کردم بیان
***

عشق او چون مرهم است برجان من

زخم دیرین ام مدوا میکند

وجد و شوری آتشینم به به

کززمین بر اوج باال میکند
     

     

این کالم از شوری آتشزای عشق

برده با خود موجی ناپیدای عشق
 ۲۸نومبر سال -۲۰۱۲هالند
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ت ن ش
�و��س��ع�� ا � ��د�ی���ه
نقاشـــــم ،من منقش می کشــــــم

رنگ بی رنـــــگی ،مرا آید پسند

من زآمــــیزش رنگ ،آموخته ام
ِ
رنگ همرنـــــــگی ،مرا آید پسند
          

          

سیر ثابت از خـــلل عاری شود

عقل قاصر موجب خواری شود

من غواصم می جویم عمق راز

نا بلوغ گوهــر ،کنار ساحل است
عمق و پهنـــا و ستیـــغ را الفتش

برمزاج سرد من چون مایل است
            

           

در روید در عمق بحر الفتم

تا بیرون آرید متاع صولتـــم

روزن انــــدیشه ام مســـ ُدد نیست

روشنــــــایی معرفت دارم نیـــاز

می نویسم حـــادثات روز خویش

از تـــــــکبُر معـــــافیت دارم نیاز
           

           

در تالشم تا بیارم گوهــــری

از درخشش نام گیرد اختری
 ۱۳فبروری  -۲۰۱۳هالند
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تصوير زمان
ت���ک� � خ��� ����ش
وی� ن� وی ��
تا نســــازی خود ،نمی سازند ترا

هرکه با ذوق اش ترا شکل میدهد

جهت تأمین فقط امیــــــال خویش

هرکه با میل اش ترا عقــل میدهد
         

         

هـــــکذا خود باش ،در جسم خودت

ابتسام بخشی ســـــکوت خــــاطرت
***

تا نپویی ،یا نجویی کــــــــام خود

معنی ای ذره بتو ناممــــکن است
منـزل هر آرزو رفتــــــــن به سر

گوهر چشم ات بخاک افتیدن است

            پس بکــوشا! آنچه خواهی ،آن شوی

            بهر زخم ات تو خودت درمان شوی
***

پور سینـــا هــم نبود سلف خـــــدا
از تراوش معرفت در جــــام کرد

جوی شد ،جویبــار شد ،ابحار شد
قطــــره قطـــره در دل ایــام کرد

              هر که در راهی اگر همت گمـــاشت

               تخـــم بهروزی بدست خویش کاشت
***
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شاه همت ،گر غـــالمی عقلـــــی

انتهــــــایی دید تو پهنــــاور است

گر مربی ات ُبو َد عقـــل سلیــــــم
اتــــــکاء باورت باالتـــــــر است
          

          

اعتمــــاد بر نفس تکوین است و بس

عکس آن را دانکه تدفین است و بس
 ۵می سال  ۲۰۱۳هالند
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تصوير زمان
ش
ا ��ی�����عر!
ِ
زالل آبــــــــی یی انــــدیشه ها
در

چون درخشــــــان اختــــــرِ تابنـده
در حریم خــــاطر دلبــــــاخته گان

مونسی تو ،مونسی شب هـــای تار

       معنی شو! هم شادی افزا ،برسکوت لحظه ها
       چون نسیـــــم جـــان پرور ،بر دیار مقطع ها
***

قطره هستی ،بحر گردی بی گمان

کشتی یی دلهـــــــا شناور می کنی

ساحــــل امید هــــدف گـــردید ترا

هرکجـــــاها ،ناکجــــاهــــا منزلت

         هـرغواص تازه کارات ،اندرین پهنــای راز
         میرود در عمق دلهــــا ،تا بیرون آرد گــداز
***

میشوی سلطــــــان قلب داغــــــدار

مرهمـــــی ،بر درد مزمن عشــاق

تو مسیحـــــایی ،بخـــــدا ای شعر!

میـــکشد آهنـــــــگ زبوی تو نفس

       قــــطره قــطره نگهت هستی بدین گلواژه ها

       از تاللو رنگ افـــــزا ،بر همه این سوژه ها
***

103

روزی در کوهسـار تو ره گم شوم

تو بـگیر دستم به من الطــــاف کن

راه طویــــل
چون نوآمــوزم درین ِ

نشـــکند جـــــــام امید از دست من

        گرچه من تصویر حسن تو منقش میـــــکشــم

        اندر آید! خوب بینید ناب و بیغش میــــکشــم

 ۲۴می سال – ۲۰۱۳هالند
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تصوير زمان
�ح���س ت ف
� �عا� �ط����ه
در ر
آزاردن دل آئـــین و فـرهنــگ زمـــــان شد

نجـوای دالن ،ناله و آهنــــــــــگ زمان شد

کز شهر و دیار ،عاطفه ها رخت سفر بست

بی مایه کسـان ،خــــادُم و اورنگ زمان شد

        

        

برخـــــاطر آزارده ،تمنای سرور است

برطاهر تیر خورده ،بقا رفتن نور است
***

در خانه و کاشانه همه سنگ جفا ریخت
از خندٔه جـــــانانه همه نرخ و بها ریخت

معـــــکوس شده نظم جهان در همه آفاق

از توطن بیگانه به من رنج و بال ریخت

       

       

گرعزم متین روزی بیآید به سراغم

درظلمت دیرینه بینید نور چراغــــم
***

در کنـــج دلــــــم میکنم من ،دفتر و انشأ

برلوحه غـــــــم میـــکشم من ،نقش چلیپا
من غلغله هـــــــا درج کنـــم ،در دل ایام

هم وجــد درآن ،خنده درآن ،مستی و آوا
         

         

آهنگ دلـــم ناله شود ،نالٔه جــــاوید

مرهم کنم زخمی که برمن شده عاید
***

105

من نوحه گرم ،نوحه گری عصر و زمانم

بر سینٔه غــــم دیده ای خلق روح و روانم
انبار موانـــــع نشکست نخــــــــل وجودم

در محفل عشــــاق شده جــــــا و مـــکانـم

       

       

آراستن محفل شما ،منظور و معنـاست

برخاطر دلمرده نشاط ،تسکین و دواست
 ۱۲سپتمبر سال -۲۰۱۳هالند
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تصوير زمان

��سا� ��ل ا� ر
پ
ای سال بی ثمر! توهرگــــــــز دیگر نیا

برکام عطش دیده تولبــــــخند نریخته یی

جزشربت شرارچه ریختی به جام عیش؟

بر وصف این مالل ،تو چیزی نگفته یی
            

حـــــاال به هیچ سینٔه ترا نقش پایی نیست

صد داغ سیه دُور زتعریف تو کنـــــون

در انتظــــــار دست مدوا ،نشسته است

هرشهپرنورس به هوس کشیـــــــده بال

با دست تظلم چه بی رحم شکسته است

            

حتا به سینٔه صبرهم مکان وجایی نیست

در مقــــدم تو جــــام تمنا به هــــم زدم

درفـــــال افــــق دامن شب را دریده ام

من میکشم هنوز ،درد و داغ تو بدوش

برحسرت فردای تو ،برخود خـزیده ام
ً
اصال چو (عابد) کسی ژاژخایی نیست
             
 ۳۱دسیمبر سال -۲۰۱۲هالند
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آ گن
�ت
�
� ��ه���� ر �و �س� ا�
من زاده به دشت و کوه

افتاده درین انبوه

چون شهر شرارت زاست
بخشیده به من اندوه

ماوا و مکان من ،در دامن صحرا است

منظور و مرام من ،آراستن آشا است
چون باد صبا آزاد

***

چون عطر فضا دا شاد

هنگامٔه احساسم

بر گوش شما فریاد

گرقطره کزین شبنم ،برصبح غمین باشد
گویا به کویر غم ،فردوس برین باشد

من مرغ ُبلند پرواز

***

با اوج و ستیغ دمساز

نیست کنج قفس جایم

کرده ام سفر آغاز

مونس شکیبا را
حاال به سفر جویم،
ِ

رنج ره نمی زیبد ،جانان گریز پا را

جنوری -۲۰۱۴هالند
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تصوير زمان

ف
�
�
�
�
�
�
�
ص
�
�
�لس�و
م
آ گ�ن
ا ��ش��� ا � ��
ه
�
�
�
�
��
�
�
ع� ر ی� ن�
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تصوير زمان
�ع���ش��ق �� ن �ت
�� ب�ی ا ���ها�
بلورین دوچشمانت
اگریک قطره ازجام،
ِ

به یک نازی فریبای ،به جام خاطرم ریزی

به عشرت میدهم معنا
به ذلت میدهم شب ها
به الفت میدهــــم پهنا

ببین تفهم مژگانت ،به ذوق انگیزه می بخشد
***

اگراحتوا کند مهرت ،به تنهایی شب هجران

غبارعطرآغوشت ،زند هاله بدور ماه
فروکاهد زسوز دل

شود حاصل نیازدل

زنم طبلی به سازدل

ببین تحکیم پیمانت ،به وصل انگیزه می بخشد
***

بیآویزی به صد عیشوه ،به گردن ساق سیمین را
شفق درخون زند جوالن ،زمستی فصل پائیزم
وزد برمن نسیم عشق

دهد شادی شمیم عشق

تو گویی من زعیم عشق

ببین تکریم وجدانت ،به شوق انگیزه می بخشد
 ۴دسیمبر سال -۲۰۱۲هالند
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ت
ا� د��و�
ی
تو که یک شاخ گلی

عطر دل انگیز داری

بخرام! فصل گل است

آفت جان را مانی

***

من که یک شام سیه

مفهوم ظلمت شده ام
بدرخش! راحت جان

***

درد مرا درمانی

تو که آبشار لطافت شدی

برصخره ای جان

بچک! از شاخ امید
لطف خدا را مانی

***

من که تصویرسخن
بررخ گل نقش کنم
یادی موزون قدت
حرف مرا پایانی

 ۱۷نومبر سال -۲۰۱۲-هالند
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تصوير زمان
��ک �ت���ع ��م�� ن خ
�
�
�
�ی �ب��یری�ک� ��د��و ا ب ؟
م

نمی دانم کجا بود آن محل ،دیشب که من رفتم

محبت مهر می افگند ،شرافت شعله افزا بود

شراب از شیره ای الفت ،چه پرکیف و گوارا بود

قبا پوشی نیکو منظر ،تاللوئ تواال بود

سخن های طنین انداز ،همه مشحون به معنا بود

کدورت در دل اندوه ،بیرون از محفل ما بود

بدین خوابم چه تعبیریست؟ سخن دانان به من گوید

به منطق حک زنید تفسیر ،جواب خواب من گوید
***

نمی دانم کجا بود آن محل ،دیشب که من رفتم

نه مسجد بود ،نه می خانه ،نه دیری بود ،نه بت خانه

محبت بود ،کرامت بود ،شرافت بود ،صداقت بود

نه پرخاشی خراشید دل ،نه بلوایی دور از حاصل
گمانم باغ رضوان بود ،نعوذ ًا باغ رضوان بود
به هیچ باور نمی گنجد ،رسد پایم بدان واال

سلوکم دور ز تعریف است ،بعید آید زمن آن جا
قلم عاجز زبانم الل ،چسان تعریف کنم آنرا

بیائید اندرین بوستان ،گالب و مشک تر بوید

شمائید چون درایت فر ،جواب خواب من گوید
***

113

نمی دانم کجا بود آن محل ،دیشب که من رفتم

برای زندگی آنجا نمای دیگری دیدم

جهان یعنی چنین باید ،نشاط دل فزون باید

بدین عرض ضاللت بار ،چنین امکان محال آید

زابریکه شرر بارد ،سکوت آن سیال آید

سراب محض ،به مردم چون خیال آید
حقیقت چون ُ

اگر موزون نباشد شعر ،کجا آهنگ بتال آید
فقط حاال به آب فهم ،زدل زنگار من شوید

به اقناع ام ز دل کوشید ،جواب خواب من گوید
 ۱۷اکتوبر سال -۲۰۱۲هالند

114

تصوير زمان

ت
�ط �و �ق ��ه��س����
ر� ی
تضمین تالش پویاست ،درامتداد هستی
آسودگی بال است ،چون انسداد هستی
***

جوشن به تن دفاع نیست ،کزحادثات عالم
قانع به تن چو روئین ،برمقتضات عالم

دستت همیشه کوتاه ،کزنادرات عالم

تضمین تالش پویاست ،درامتداد هستی
آسودگی بال است ،چون انسداد هستی
***

برمصحف زمان ات ،نقاش پرُتوان شو

براکتساب آرزو ،هم تیر و هم کمان شو

برمقتضای روزگار ،هم پیر و هم جوان شو

تضمین تالش پویاست ،درامتداد هستی
آسودگی بال است ،چون انسداد هستی
***

خار طریق مطلب ،آرش بیرون به تدبیر

اندرز و پند پیران ،ارزد همیش به تذکر
نگاه تعزیر
آشفته را مدارا ،دور از
ِ

تضمین تالش پویاست ،درامتداد هستی
آسودگی بال است ،چون انسداد هستی

 ۷جوالی  -۲۰۱۲هالند

 :۱انسداد  -بسته شدن
 :۲جوشن -لباس ضد گلوله
 :۳تعزیر -نکوهش کردن
 :۴روئین -آهنین
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ت� �خ �
�
م
�
ک
�ر�ک ��دا ��ن
صد ناروا بکن   برخلق جفا مکن
ِ
ترک خدا مکن
ترک ریا بکن   
****

با خاطر آشفته به حایل نمیرسی
همت رها مکنِ ،
ترک خدا مکن

با کشتی یی بشکسته به ساحل نمیرسی
بی جهت شنا مکنِ ،
ترک خدا مکن
صد ناروا بکن   برخلق جفا مکن
ترک ریا بکنِ   
ترک خدا مکن
***

گر دل دهد گواه که تعلل دیگر بس است
باید که آن کنی ،یاد خدا کنی

با حالت افسرده به حاصل نمیرسی
برخود جفا مکنِ ،
ترک خدا مکن
صد نا روا بکن    برخلق جفا مکن
ترک ریا بکنِ     
ترک خدا مکن

 ۳۱دسیمبر سال  -۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان
خ��ی�ز خ
�ی�ز
�
�
�
�ب�ر�� �ه ا� �ب�ر !
بپ

زین کلبه ای تنگ و تار
پا را به بیرون بگذار
این عرف نیاکانت
گردیده بتو حصار

***

***
اسرار و طلسم بشکست
برقعر عدم پیوست
اعجاز علوم بنگر
برهان هزار بردست
***

عالم به هوا برخاست
از بیم خرافات کاست
بگسل نخ نامیدی
کاینده به کام ماست

درعصر کنون امروز
ادعای علوم پیروز
برخاک فگن ابهام
تو مشعل علم افروز

***
با عـلم جهــان بشنــاس
با فهـــم روان بشنـــاس
سنت شکنی عیب نیست
حال حکم زمان بشناس

 ۸دسیمبرسال -۲۰۱۲هالند
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ا � �� ��ش
�ی کا� ��
ای کاش اگر می بودی تومظهــر وفا

هرگز نمی کردی تو بر من چنین جفا

کزیاد تو ازدیده گهرها بریخته ام

     باور نمی کنی ،تو باور نمی کنی

در وصف لبت معنی یی مینا بگفته ام
ای کاش

     باور نمی کنی ،تو باور نمی کنی

ای کاش اگرمی بودی تو مظهر وفا

هرگز نمی کردی تو بر من چنین جفا

تیرنگاه تو دل و جان مضرر است
از
ِ

         باور نمی کنی ،تو باور نمی کنی

هم پردٔه پندار محبت مکــدر است
ای کاش

         باور نمی کنی ،تو باور نمی کنی

ای کاش اگر می بودی تو مظهر وفا

هرگز نمی کردی تو بر من چنین جفا

از مخمل دیدار تو دردم دوا شده

      باور نمی کنی ،تو باور نمی کنی

آب نوش لب لعل تو بر جان بال شده
ای کاش

      باور نمی کنی ،تو باور نمی کنی

ای کاش اگر می بودی تو مظهر وفا

هرگز نمی کردی تو برمن چنین جفا
 ۲۰اگست -۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان

��س� �خ�� ا� ��
�یر ی ل

بزمی می فروشی شهر ،سرد است و بسی دلگیر
سیر بر خیالم زن ،نقشی بگــــــذار بر خـــاطر

چون غنچه شگوفان شو ،بهر اغیار توفان شو

آتشی زن بر عزم اش ،چون دریا خروشان شو

     نگهتی گل و سنبل ،در قدوم نیکویت

     یک کمی به من افشان ،من که دارم آرزویت

     تحفه ای توالیست ،دیدن گل رویت
****                

دیدن گل رویت

پرکشا و گیریم اوج ،دل پذیر است از دور موج

در غروب شام وصل ،ظاهر شویم همچون زوج

ریختن گوهر تا کی؟ ناله در سحرتا کی؟

پای بکوب و حالی کن ،داشتن حذر تا کی؟

     نگهتی گل و سنبل ،در قدوم نیکویت

     یک کمی به من افشان ،من که دارم آرزویت

     تحفه ای توالیست ،دیدن گل رویت
دیدن گل رویت

 ۲۲   نومبر سال -۲۰۱۲هالند

119

ا � �� ا
�ی کا� ر �و � ن�
ای کاروان آهسته ران

هنوز دور است سرمنزلت
آهسته و پیوسته رو!

با حال زار و خسته رو!

مقصود دل گر حاصلت
آهسته و آهسته ران

***

وجد و طرب است چون حباب
اصراف نباید بی حساب
یار و قرین شو با کتاب
پرهیز کن از هرشتاب

راه و طریق بی خوف نیست
شب تاریک و منزل دور

***

آهسته و آهسته ران

آن سوی کوتل منزلت

کسب مشقت حاصلت
باید شنیـد حرف دلت
ورنه در آن وادی دور

شب زنده داری میکنی
راه هدف
جاروب بزن ِ
آهستـه و آهستـه ران

 ۳۱جنوری  -۲۰۱۲هالند
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تصوير زمان

ش
�ب����ن���و �م ا د ��
رم ل

این دل همی خواهد ،یک جرعٔه نابی

در دامن صحرا ،درشام مهتابی

سوزد ز درد عشق ،درآتش هجران
هذیان همی گوید ،کزدرد بی تابی

بگوش جان
این است پیام او ،بشنو
ِ
***

این دل همی خواهد ،یک جامی لبریزی
در ساغر آرزو ،در زیری کاریزی

لب خند شام شاد ،اکسیر هستی ام

در کام من گردد ،روزی ازین روزی

بگوش جان
این است پیام او ،بشنو
ِ
***

این دل همی خواهد ،بر زندگی مفهوم

معنا شود هستی ،آفت شود مهدوم

قفل نشاط دهر ،بشکسته می خواهد

ریزد مالحت را ،برجام هر موسم

بگوش جان
این است پیام او ،بشنو
ِ
***

این دل همی خواهد ،یک عالم دیگر
نی وحشت ظلمت ،نه تهدید داور

این است تالش دل ،آرام ندارد او

تا شام عمر جوید ،مجرا درین معبر

بگوش جان
این است پیام او ،بشنو
ِ
 ۱۵می سال -۲۰۱۳هالند
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گن
�آ ��ه���� د ��
ل
شاه خوبــــــان ،تو بال هستی
ای
ِ

برخورد و کالن ،جان فدا هستی
برجــــان قبول ،هرچه آن هستی

گـرکفرنشود ،چون خــــدا هستی
    

    

    

     

آهسته گذار ،قدمت نیـــکوست
پیوسته گذار ،کرمت آرزوست

تســـکین بدلی ،بی قرار هستی

خـــــدا نکند ،عدم ات اندوهست

هر صبـــــح جفا ،شام غمگین است ،میدانی او را

یک لحظه وفا ،کام شیرین است ،بی جنگ و دعوا

لیک جنگ و دعوا ،دام خـارین است ،ای کان حیا

        ای کان حیـــــا ،این صدای من
        آهنـــگ دل است ،این نوای من
        پیـــــــچیده کنون ،بر سر بازار

        الطاف خـــداست ،این ندای من

از یاد مبرم ،تا ابــــــــد جــــانا!

اسرار دلــم ،گشت کنون خوانا

در لوح دلم ،همچنان درج است
در خلــوت شب ،می بینی آن را

اول اگست سال  -۲۰۱۳هالند
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تصوير زمان
ا �� �ه��م� ت
�
ی
موجب قرارم شو
یک لحظه بهــارم شو،
ِ

ارضا شود امیالم ،تو صید و شیکارم شو

این آرزو بدل داشتم ،ارمان قصیل داشتم
غفلت نـــکنی همت ،پیغـــام اصیل داشتم
***

از حـــد گذشت عرضم ،باطل نکنم فرضم

راه وفا دادن ،هست جان شیرین قرضم
در ِ
این عــاشق دلباخته ،از گرمی حیا سوخته

چاک چاک شده سینه ،با رشتٔه جان دوخته
***

چون عهد و وفا بستــم ،بدون ز ریا بستم

در محضر عقل و فهـم ،سوگند بخدا بستم

سوگند و وفای من ،چون حلقه به پای من
عــالم همه آشنا اند ،با سبک و صدای من
***

من باد و بهار دیدم ،من کنج و کنار دیدم
بدبختی ز دست جهل ،هنـــگام فرار دیدم
از عقل غنـــــــا ام ده ،بی فهــــم فنا ام ِده

حال نخل کهن سالـم ،بردست اعصا ام ِده
 ۳اگست سال -۲۰۱۳هالند
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آ
ز
در ما� �و را ��ی � ر� �و
من اگر ابر بودم ،ابرسخا

برکویریکه زغم خشکیده

قطره قطره بخدا گوهرجان

همه را بذل شما می کردم
غم و اندوه فنا می کردم

عصرتاریک ضیأ می کردم

آرزو ،عیب نباشد به جوان

گلی خوشبو نیابی به خزان

من اگر باد بودم ،باد بخدا

***

بوی عطر چمن الفت وناز

به دماغی که نیاز داشت کزان

مفت و مجانی نثار می کردم
فکرآشفته قرار می کردم

حرف ناگفته قطار می کردم

بشکفــد غنچٔه این آرزو ها

***
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میشود خاطر رنجیده دوا

تصوير زمان
من اگر آب بودم ،آب روان

در نیاز لب وافر زعطش

همچو آبشار امید می ریختم

مزرعه سوخته چمن میگردید
سفرٔه مهر پهن میگردید

همه جا رشک ختن میگردید

حیف که تنگنای زمان هیچم کرد
فهم نیرنگ زمان گیـــــچم کرد
***

حال اگر خاک بودم ،خاک صفا
گل یکرنگی به بستان جهــــان

بهر اقنــــاع زمــان رویانـــدم

همه جا معطر و آراسته دیدی

همه را با فر و دلخواسته دیدی
همه را شاکر و پیراسته دیدی

فرش فردوس زمهر رنگین بود
دل (عابد) زشعر سنگین بود
 ۲۵جون سال -۲۰۱۳هالند
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�
در�ک درد
درد ات که نکرد توفان
مروارید چشمانت
چون ژاله نمی گردد
انگیزه بدین درد ات
احساس تو محرک است
گر غوطه درین ژرفنا .
***

از حسن حضور عقل
در ساحه ای ادراک ات
گر قطره زاحساس بود
صد گنج ترا معنیست
میدانی عزیزِ دل ؟

***

***

آه ات که نکرد طغیان
هرعقده بخواست خود
چون ناله نمی گردد
انگیزٔه باطن ات
آه ترا باعث
این ِ
بنگر درین ژرفنا !

صد بادیه طی باید
تا جبر زمان ناخن
در سینه فرو بینی
خون جگرت جانم
در پیاله نمی گردد

این نکته بسی ژرف است.
 ۱۷اگست سال  -۲۰۱۳ترکیه شهر عالنیا
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�ع���ش��ق �آ �ت���ش
�� ا�ی ��
این ِ
برگ گل از گل جدا
کزبوی او معطر فضا

چشمان چو آهوی ُختا
برجان من گشته بال

او هیمه است باطن فروز

***

بار نخست مفتون شدم
باور کنید افسون شدم

گویا زعشق مدیون شدم

این جان همان روز شد فنا

حاال به باغ دل گل است

***

کرده به عمق دل نفوذ

این دل به او سخت مایل است

دریایی او بی ساحل است

نام خدا ،نام خدا
نام خدا ،نام خدا

***

حال پسته اش خندان شده
بشکستن اش آسان شده
بابی لب و دندان شده

چون موعدش یافت انقضأ
***
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حاال نیاز ،باید ُبرز

لیکن خروشان همچو بحر

گاه موج و توفان و شرر

از درد من داشت او خبر
گفتا! بیا پیشم بیا

گفتا بیا ،پیشم بیا

***

عالم گلستان گشته بود

خالی خمستان گشته بود
آغاز داستان گشته بود

کزعشرتم ،برخاست صدا

او برده بود ،دل را بناز

***

ِ
عشرت فردا سوز
یک

افگنده بود ،برجان گداز
گفت در فرو هم درفراز

بینی زمن ،تنها وفا
بینی زمن ،تنها وفا

***

گفتند که عشق چون آتش است
سوزنده و هم دلکش است

توفنده و هم سرکش است
باید حذر کرد (عابدا)
باید  ،حذر کرد عابدا
 ۹اکتوبر سال -۲۰۱۳هالند
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قگ
�
���را ن� ���ها� ��س� ت
�و �� ت
�
ب

در انتهای شب
          عاری زترس و رعب
                             در البالی گپ
بزمی بپا کنیم
         غم را رها کنیم
                     شب را صبأ کنیم
زیرا که همین لحظه چو فردا نمیشود
فردای روز قبل چو حـــــــاال نمیشود
***
در بحر لحظه ها
             با کشتی یی وفا
                          هر دو کنیم شنا
ما و تو دو بدو
            تا قصر آرزو
ِ
بدست تو
                       دستم
بی وصلت ما ،تسکین دلها نمیشود
این سوز و درد عشق مدوا نمیشود
***
باشد کنار جو
          هم قدح و سبو
                     این منظر نیکو
تا دم دمی سحر
            این حرف و شعر تر
                          بر تو کند اثر
هیــــچ جا بتو منزل و ماوا نمیشود
بی دفتـر من عشق تو انشـأ نمیشود
 ۲۲  اکتوبر سال – ۲۰۱۳هالند
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�آ
ز
در �ک�و��یر� ر� �و
خط دفتر من
وصف موزون قد ات ،سطر و ِ
نازو مخموری دو چشم ،جادو و هم جابرمن
ببین! در زیر قــــدوم ریخته کنون گوهـر من
تو که نادیده چرا؟ گوهــــــر خونبار دو چشم
رفتی و تازه نمودی ،به تنم شعله ای خشـــــم
دل تماشای تو داشت
فصل آشای تو داشت
میل و کوشای تو داشت
دُور مرو! دُور ،دُور مرو! دُور
میروی! صبر که از دیده گوهر می ریزد
ببین! از کانون درد ،شهد و شکر می ریزد
بخدا صبربخدا ،لحظه یی صبربخدا.
***
تن بی ناله شده
دفعات ،غرق شراب ،این ِ
خاطرات ،زرد و نیالب ،از غم صد ساله شده
حــــــاصالت ،مفته خراب ،ازشدت ژاله شده
حال بشان نخل امید! برزمین خاره ای من
بگذار مرهم وصل! بر تن صد پاره ای من
چون تو فردای منی
چون تو سودای منی
چون تو دنیای منی
دُور مرو! دُور ،دُور مرو! دُور
میروی! صبر که از دیده گوهر می ریزد
ببین! از کانون درد ،شهد و شکر می ریزد
بخدا صبربخدا ،لحظه یی صبر بخدا

 ۴جنوری -۲۰۱۴هالند
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ا� د�� ا ز��خ�ا� �ط �ه ه�ا�
ر
ی ی
روزی ما یار بودیم

نیکو گفتار بودیم

چقه غمخوار بودیم

گلی انظار بودیم ،گلی انظار

حیف که گذشت رفت ،حیف که گذشت رفت
بیا که پس تازه کنیم

***

فکر امروزه کنیم

باز چه ما زوزه کنیم

یاد دیروزه کنیم ،یادی دیروز

دنیا دو روز است ،دنیا دو روز است
ما که عاطل نیستیم

***

امر باطل نیستیم

آری! غافل نیستیم

بادی ساحل نیستیم ،بادی ساحل

باز میتوانیم ،باز میتوانیم
دوری و درد چرا؟

***

جنگی و سرد چرا؟
یکه و فرد چرا؟

خسته و زرد چرا؟ خسته و زرد

بیا که شویم دوست ،بیا که شویم دوست
 ۱۲فبروری سال  -۲۰۱۴هالند
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����غ�� ��م ��ش
بی �ور �ب ا� ��
ای شیرین ادا ،نازی سروپا

ُبردیُ ،بردی ،جان از تن ما

سویم ببین ،از بهر خدا
سویم ببین ،از بهر خدا

***

این شاخه ای گل ،این عطرسنبل
ُبرده ز برم ،صبر و تحمل

یک لحظه بیا ،ای کان حیا
***

یک لحظه بیا ،ای کان حیا

ای شوخ سرکش ،آب زن به آتش
کردی تو کباب ،این جان غمکش

لطف تو شود ،بر درد دوا
لطف تو شود ،بر درد دوا

***

با قهروعتاب ،دادی تو جواب
قلبم مشکن ،کافیست عذاب

بس کن بس کن! لطفی تو کجا؟
بس کن بس کن! لطفی تو کجا؟
***

در عمر دو روز ،جانم تو مسوز!
از مخمل عشق ،جامه تو بدوز!
بیغوری گذشت ،حاال وفا
بیغوری گذشت ،حاال وفا
 ۱۵فبروری سال -۲۰۱۴هالند
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ن
د ا ب���ی د ا �ه
م

گرغنچه ای باغ رخ تو گل شود

آشفته دلــــــــــم ،بسان بلبل شود

شب ناله کند به حسرت آغوش تو
کاش کام دلم ،زناله حاصل شود
***

رفتی و ندیدی که چسان می سوختم
گویا که ترا ،به عشق من باور نیست
من نقطه ای انتهای عشق می جویم
داستان محبت مرا آخر نیست

***

ُبردی ُبردی ،زجان قرارم ُبردی

با عشوه ی خود ،زدل شرارم ُبردی
از خود رفتم محو نگاه ای تو شدم
زین حال زبون ،به یاد پارم ُبردی

تصویر محبت ات بدل نقش کردم

دلداده چو من به شهر تان دیگر نیست
من نقطه ای انتهای عشق می جویم
داستان محبت مرا آخر نیست

***

133

قافله برفت و من ،زمین گیر شدم

کز حیله ای تو بدام و زنجیر شدم

حاال تو دیگر مپرس ،کزین حالت زار

از دست جفای تو ،چنین پیر شدم

ریختم ریختم ،به پای تو هستی وجود
حیفا! که درین دیار کدام داور نیست
من نقطه ای انتهای عشق می جویم
داستان محبت مرا آخر نیست

بر (عابد) عهد شکن ،چه باید جزا؟

در دین عشاق به عاصیان کیفر نیست
 ۲۱فبروری سال -۲۰۱۴هالند
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�خ ف ظ
��دا �حا� �����
رفتم خدا حافظ ،ای دوست خدا حافظ

از سختی یی این دوران

دنیا سر من زندان

ره گم شده و حیران

پایان ،کجاست پایان؟

رفتم خدا حافظ ،ای دوست خدا حافظ

***

چون خنده بلب خشکید
درباغ طرب خشکید

در نطفه نسب خشکید

آن هم عجب خشکید؟؟؟!

رفتم خدا حافظ ،ای دوست خدا حافظ

***

این عصرو زمان دیگر

این حرف و بیان دیگر
این زخم زبان دیگر
بی باکی عیان دیگر

رفتم خدا حافظ ،ای دوست خدا حافظ

***
من مشعل تابانم
باز مانده زتوفانم
هم غلغل دورانم
جویندٔه انسانم !!!!!!

رفتم خدا حافظ ،ای دوست خدا حافظ
 ۲۸فبرور سال  ۲۰۱۴هالند
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� ش
��یک���� ب���س�یا� �ه
چه غم آلوده شب تار

عقده ها افگنده افسار

میزند بر در و دیوار

روح و تن گردیده بیمار

شبی غم بسی دراز شد

فصل شاد در انقراض شد

جان و دل غرق گداز شد

چه کنم زمان چنین است

دل من چو بحر خون است

گر شود برهنه این راز

همه اش ز دست کین است

***

چه غم آلوده شب تار

طول شب میدهد آزار

کاش شود افق پدیدار

همه در خواب و مه بیدار
درد و غم حمیل گردن
الل شد زبان ز گفتن

نیست دیگر توان رفتن

چه کنم زمان چنین است

دل من چو بحر خون است
گر شود برهنه این راز

همه اش ز دست کین است.
 ۲۴اپریل سال  -۲۰۱۴هالند
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��م��ع�ن
�
�
�
ط
�
�ی ر ب
ای دل به طرب کوشا

در حین غضب کوشا

هرچند محال است او
در حد وجب کوشا

پیمانٔه من لبریز ،از آب دوچشمانم

هم خنده ملول انگیز ،در فصل بهارانم

بوستان وجود برگ ریز ،چون فرتوت و لرزانم

ریخت برگ نشاط من ،ای دل به طرب کوشا!
اشک تزئین دامان است ،تهنا به طرب کوشا
تهنا به طرب کوشا ،تهنا به طرب کوشا

شوریکه کنی ایجاد ،عیاد برات گردد

اندوه که کنی آزاد ،حاصل مراد گردد

اندک که کنی احتیاط ،باعث ثبات گردد

معنی یی طرب دانا! معنی طرب این است

ای دل به طرب کوشا! باز هم به طرب کوشا
 ۲۵اپریل سال  -۲۰۱۴هالند
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د���د�عا� ��ش���ق�ا� �ن
ه
ی
اندرین شهر نشاط
غلغله ات رنگین است
جهت تسکین دلم
جام وفا لبریز کن
درمان منی،
تابان منی ،درد و
ماه
چون تو
ِ
ِ
ِ
جانان منیِ ،
والله تویی  ،تو
***
تو به افالک و زمین
گوهر یک دانه تویی
چو نگین تصویر قلب
روی سینه می زیبی
درمان منی،
تابان منی ،درد و
ماه
چون تو
ِ
ِ
ِ
جانان منیِ ،
والله تویی  ،تو
***
تو که چون تازه گلی
باغ و بهارم هستی
پائیز عمر مرا
رشک فصول باید کرد
درمان منی،
تابان منی ،درد و
ماه
چون تو
ِ
ِ
ِ
جانان منیِ ،
والله تویی ،تو
***
من به فردای امید
راه وفا پیمودم
ِ
گر وصال تو نشد
راه عدم نزدیک است
ِ

تابان منی ،درد و درمان منی ،والله
ماه
آری!
ِ
ِ
جانان منیِ ،
تویی ،تو

 ۲۹می سال  -۲۰۱۴هالند
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����ه���ش ��ش
�
�
ا
�
�
ج �� در ب ب
لبریز که شود جام ات ،از آب زالل عمر

در خویش نمی گنجی ،از حسن و کمال عمر
آئینه سخن گوید ،از تحروک و احساس ات

در محدودٔه امکان ،تشخیص طروق الزم
تا عمق فرو باید ،تا اکسیر عمر یابی
***

گویند که بدام افتد ،هر زیرک بی تدبیر

با عقل سلیم دور کن ،از گردن و پای زنجیر

از هیچ ُمبرا شو ،باور بخودت ایجاد

کارنامه و پیکارت ،آوازه شود در شهر

در کوَس چه میکوشی ،گر حرف شکرریز است
***

راه تو کجستان است
بی تعمق و بی تدبیرِ ،

در قاموس عقل تدبیر ،ارضای دل و جان است
بشکن تو سکوت قرن ،یک ولوله ایجاد کن

با ترس تضرع مرگ ،با دید بلوغ اندیش

انگیزه نیاز دارد ،رفتن به ستیغ عمر
انگیزه  .......نیاز دارد.

 ۱۱جون سال  -۲۰۱۴هالند
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ا ��ی د ��ل !
ای دل دیوانه ام ،مرا بگرداب عشق

غرق و فنا میکنی ،وای چرا میکنی؟
ای دل دیوانه ام !

***

از خود و بیگانه ام ،از شمع و پروانه ام

از جان و جانانه ام ،آخر جدا می کنی

وای چرا میکنی؟ ای دل دیوانه ام !
***

لوث زمان پاک پاک ،شوره شدم خاک خاک

سینه شده چاک چاک ،آزمون چرا میکنی؟
ای دل دیوانه ام !

***

بی کس و بی خانه ام ،رانده زهر النه ام

واله و افسانه ام ،مرا صدا می کنی

وای چرا میکنی؟ ای دل دیوانه ام !
 ۱۷جوالی سال -۲۰۱۴هالند
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��ص� ا� د د �
�
ی ل
شمشاد قد آراستی ،از شوکت گل کاستی
تو طعنه زدی برگل ،دانم که تو زیباستی
تار من
بیا فرش حضور افگن ! بر کلبٔه ِ

قرار من
از فیض قدوم تو ،آسوده
ِ

از مرهم لب ریزا ،بر زخم فگار من
برغصه ام پایان شو!

تسکین به دل و جان شو !

بر مشکلم آسان شو !
ِ
ِ
برباد دلم هستی
صیاد دلم هستی،

بی پرده سخن گویم ،انفاد دلم هستی
***

تو مظهر زیبایی ،تو عنصر یکتایی

با ناز شدی ترکیب ،افسانه سراپایی
ِ
وجود من ،چون غنچه شگوفا شو !
در باغ

ِ
سکوت من ،هم ناله و آوا شو !
در حین

غروب من ،چون زمزمه زیبا شو !
در شام و
ِ

آهنگ پسین است ،تلخ

آه حزین است ،تلخ
این ِ

چون شام غمین است ،تلخ
ِ
صیاد دلم یک بار ،گرعاطفه ات آشگار
عاری ز ریا برمن ،دنیا و جهان گلزار

 ۸اکتوبر سال -۲۰۱۴هالند
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گ
�
درد دی� �را ��ن
من شـــــدم مفـــقود در بیـــن کتاب

من به راز زنـــــــدگی جویم جواب

راز هستی ،راز نامـــــکشوف دهر

در تالشــــم عـاری از ترس وخطر

چون همین است حال و استقبال من
گشته مشبوع دفــــــتر اعمـــــال من

من ز درد خــاص و عام دارم سخن
با دالیل هـــــــرکـــــــدام شد مبرهن

درد عـــام امروز گشته ناعـــــــالج

خون پاک بی کسان گــــردید حراج

فارغ از درد دیــــگر ها ساده نیست
آنکه فــــــــارغ بوده آدم زاده نیست

یا که از احساس وجودش خالی است
یاکه از نسل جنـــاب عــــــالی است

سعـــــدی گفته آدم ها یک جوهراند
غـــــافــــــالن پند او بی گوهــر اند

آدمـی هریک به شعور آراسته است

زینت شعورش ،به نور وابسته است
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جلوه ای نور ،جلوه ای عقل رساست

عکس مطلب ،جلوه ای جهل و جفاست

هیچـــکس از خود نــکرده این سوال

خلقتــــم آخــر چه می بود در خصال
آدمـــــی ،آدم صفت بایـــــــــــد بودن

خـــــــادم نیـــــــــکو صفت باید شدن

آنچه انجــام میـــدهم ،نیست ابتذال؟

غیر شرارت من ندارم هیــــــچ کمال

فـــــکر قاصر ،هم زمن رنجیده است

تعهد هـــــا از تفت من گندیـــده است
من زخود ،آگاه نهــــــــــم در واقعیت

یا کـــــی باشم ،یا چه باشــم درصفت

رستــــــــگاری گر همی بود شیوه ام

با تطــــــــاول می ربودنــــــد میوه ام

کاش حـــایل می بودم ،هرآنچه زشت

کاش حاصل می بودم ،درفصل کشت
این صفت شایسته ام مــــی بود اگـــر

حرف من بر همه گان میــــکرد اثــر

 ۶نومبر سال -۲۰۱۲هالند
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����سا� ن ز�����س� ت
�؟
�چ �� ی
بالطافت پرطـــــراوت هستــــی کن

شاد و مست و با درایت هستــی کن

زنـــــدگی در قید وهم نیست زندگی

زنـــــدگی درقید شرط است بنــدگی
درب شادی را کلیــــد دارش خودت

جنگ و آشتی را زمام دارش خودت

پس بیـــــا! گستــــر بساط فصل شاد

در نبودت آورنـــــــــد آنرا به یــــاد
از فروغ گـــــــوهــــــــر اندیشه ات

شعله بخشــــــا! از کمــــال پیشه ات

تند متـــــــاز! انـــــــدر بیابان غرور

چونـکه تعجیل میبرد درصواب دور

راه زنـــــدگی ُپرپیــــچ و خــم
کوره ِ

معنی یی آن مجموعٔه داستان غـــــم

باخبر! با سیــــر موج بایــــــد روی

درخــــــالف اش میشوی تو منزوی

فرد مشو ،درجمع کوش اجماع پذیر
ِ
عــــــادت اوضاع پــــــذیر
با درایت
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سعی مده از دست تا خود ،خود شوی
بعــــــدی رفتن مزرعٔه ُپرسود شوی

بی هدف چون زنـدگانی مردن است
با هــدف از آرزو کــــام بردن است

می توان شد مشعـــل باطن فـــــروز

می توان بود محمــــل بی چون روز

عـــزلت بیــــش است  ،مفهوم رکود

نیست منظور در بنای هــــــرسجود

شور شو ،آهنـــگ شو ،لیک دلپـذیر
می توانی روح و جــــان را تسخیر

من به قـــــربان چــــــنین آزاده رئ

جــــــاده دل هــــــا طــــــی
او تواند
ِ

این نصایـــــح نیست گنج دفتر است

طبع پرخــــــاشگر میان مجمر است
می سوزم می ســــازم گنــــــج خود

کاش بینـــــــم حــــاصالت رنج خود
 ۱۶اپریل  ۲۰۱۳هالند
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خ� ��ت �ت �ن���ت
��و ا س����� ن���و ا س������ن
آرزو داشتــــم که چون پهنـا شوم

در دل انـــدوه و درد معنــــا شوم

شعری باشــــم التهـــابی نو ظهور
کوه نور
در دل ظلمت ببخشـــــــم ِ

مهر و الفت سردهـــــم برذوق دل

هرکه رانــــد برزبان از شوق دل

چشمه ســــاری بردل ظلمت شوم
هــــــم نماد حاصل و حکمت شوم

یاکه پیچـم همچو گرداب دورخود

یاکه ریزم همچو سردآب دروجود
وب روزگار
کس ِ
آنچه که هستــــــم ُ

قلوب روزگار
آنچه که نیستـــــم
ِ

درشکؤه اوج و ابهـــام ...نه نخیر

در دورغین وصف ادغام نه نخیر

بهر اعمــــارم خودم جستم زجای
گر روم باقی بمـــــــــاند نقش پای

عرضه میــدارم متاع رنج خویش
انعکاسی خـــــــاطرات قلب ریش

نُ قل مجلس عشـــــــاق سازم سخن
نقش دیرین رواق ســـــــازم سخن

تا که یک فرد مفیـــــد عصرشوم

در تنـــــاسب چهرٔه بی کسر شوم
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در شتابــــم من شتـــــابان درعمل
شیشٔه ناموس وجـــــــــدان دربغل

تفسیرات راز پنهـــــــــان درد من

تقصــــــیرات عمر پایان در سخن
از کجا ام ،من کجایی ام ،کی ام؟

دفترم ،دردم ،بال ام ،پس چه ام؟
یک الم ،یک آه و درد جانگــــداز

نقش پای خــــــاطرات هستی ساز

اشک شـــــــام خــــاطر آزرده دل

رشک کـــام فاخــــــر پژمرده دل

زینت زیبــــا به حرف القـــــأ کنم

طینت دیر پا به حرف انشــــأ کنم

چون دیگر آن (عابد) و پارسا نی ام
ِ
فاقــــــد ماوا نی ام
چون دیگر من

سینٔه هر سوخته دل جای من است
حفظ رازش حلقه در پای من است
ِ
ِ
خــاک پای و هم پاسدار عقل
گرد
من غالم و بنــــده و دینـــدار عقل

اتکا در خود کنــــــــم در خود پناه

مشکل است درکم کنید دریک نگاه

میتوان در عمق بینیـــــش ام روید

چون وسیع است بادیه تیزتر دوید
 ۷می سال  -۲۰۱۳هالند
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��س�و ا ��ل ��در
پ
از پسر روزی پدر جویایی حال

جان من ،دلبند من ،نیکو خصال
این کدام آتش که می سوزد ترا؟

این کدام دل کش که می بیزد جفا؟

در مصاف روزگار افسانه تو
از خالف و نابکار بیگانه تو

این کدام غم بود که میداری جدال؟

این کدام فهم بود که میکاری ذوال؟

این سماجت می کند مصلوب ترا
این لجاجت می کند مغلوب ترا

پیچ پیچان همچو دُود پیچی بخود

مست و مستان وایکه می رنجی زخود

این بطالت ،یا که عشقی دلبری؟

این کسالت برتو دارد سروری

عاشق هستی ،مهر می ورزی بگو؟
بالغ هستی ،میتوان کرد گفتگو

عشق درس است ،تعلیم است ،اندرزاست
کسب تعلیم بهر هریک فرض است

لیک اول تعلیم دنیا ضرور

میشود معلم فردا بی قصور

اندرین مکتب تو اتمام میشوی
ِ
وجود ما ادغام میشوی
در
***
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ای پدر من عاشقم دل باخته ام

گوهرم دان ،گوهرِ خود ساخته ام

معشوق من بی چون یک دانه است
از دو رویی و دو رنگ بیگانه است

سینه دارد چاک چاک و بی رفو

گله دارد از فراق ما و تو

روز و شب در آتش هجران او

پاک سوختم ،سینه شد بریان او
از فراق او فریاد می کنم

من تراق دل آزاد می کنم

با شما هم چهرٔه او آشناست

از دو جهت اش دشمنان بی خداست

محبوب است او ،مرغوب و هم دلنشین
مخروب است او ،منکوبی روی زمین
قلب آسیا رشک می ورزد بدان

محبوب من ،کشورم افغان ستان
 ۲۸می سال – ۲۰۱۳هالند
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ا ��ی �ب�را در!
ای برادر! جان من! گوش کن مرا!
نا کجا هستی روان ،در نا کجا

نا کجا در پرده ای ابهام است

هر که رفته ،در حقیقت خام است
زین عمل گردد فقط شیطان شاد

با دقت گوش کن ،مبر حرفم ز یاد

جهت ارضایی کدام یک امر دین؟

خون ناحق میکنی فرش زمین

این گناه بر زعم تو سنگین نیست؟

یا که خون همچوکس رنگین نیست؟

حب حور از تو ربوده عقل و هوش
خواب غفلت ،هم فزوده ثقل گوش
قتل نفس را تو شماری افتخار

زین عمل جنت نگردد مزد کار

این خیال ات خام است ،ناکام است

دیدن خور در نماز شام است

ای برادر! چشم و گوش ات باز کن

در خموشی خلوت شب راز کن

راه وصلت یار این طریق
نیست ِ

میشوی در کام گرداب ها غریق

این عمل را سعادت و انعام نیست

جزشرارت قابل هیچ نام نیست
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از برای کسب جنت خون مریز

چونکه با اسلوب دین است درستیز
بی گناه باش تاکه در جنت روی

مرگناه را باید هم بود کیفری

تو ندانی قصٔه آدم (ع) چه بود؟

او پنهانی یک دو گندم خورده بود

با دو گندم میشوند زآنجا بیرون
با قتال آخر چسان آنجا درون؟

اندرین باره تعمق باید هم

کزجهالت پاره تعلق باید هم

هرکه رفت آرام شد و با ناز خفت

او کی است؟ برگشت بتو این راز گفت
قصه ای غلمان و حور با جوی شیر

همچو افسانه بخوانش دلپذیر

فهم این معما به ما آسان نیست

همچو فهمی درخور انسان نیست

کزندامت آوری دنیا بدست

هم چنان ات لذت عقبا بدست

عاقلی؟ برنور وجدان تکیه کن
بالغی؟ برفهم دیوان تکیه کن

گر ترا فهمی کزین اعمال بود

پاک و بیغش صفحٔه اقبال بود

لیک افسوس ،صد افسوس بهر تو
جهل تو فایق تر است از قهر تو

 ۲۰سپتمبر سال  -۲۰۱۳هالند
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آ
���ها� ر� �م�د �ه
ب
در نی ستان دلم ،نیسان نشد

درغم ستان دلم ،بوستان نشد

ابر نیسان همچو چشم عاشقان

دانه دانه اشک ریزد بی فغان

قدح بردست الله در صحرا بناز
از فزونی داغ سینه در گداز
قلقل آب روان در نیمه شب

میدهد مژده زآغاز طرب

بلبل طبع ام گهی فریاد کند

بغض دیرین دلم آزاد کند

من اسیر ملک غیرم در بهار
حاصل عمرم بدست نابکار

میل پرواز دارم و محدود فضاست

نیل به آغاز دارم و موجود بالست

گربال بالغ شود ،اندیشه کرد

نه تقابل ،بل داریت پیشه کرد

چون داریت جوهر جان است به فرد
این ثقافت از نیاکان است به مرد

حل مشکل را تدابیر چاره ساز
علم باطل را تناظر پاره ساز

دور زاستحکاک اگر دانش و فهم

برق راستی کی زند ،آنجا رقم؟
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رزم باید! تاکه رزمگاه ظاهر است
عزم باید! تا که آقا قادر است

رزم نا انجام اگر انجام شود

عزم نافرجام ،اگر اتمام شود

می شگافم ،سینٔه خارا بدست
زسخن ها حجتی کارا بدست

میروم من ،گرچه ناهموار طریق

میکنم با خون دل خاموش عریق

این عریق شد شعله ور در عصرپار
تاکنون سوزد درین شعله دیار

سینه سینه میکنم فریاد ز درد

زینه زینه می برم تا حد شرط
شرط تعالیست ،شرط ِ
درک ما و توست
تفهم ادراک ،شرط آن و اوست

پویش و جویش باید روز و شب
اکتساب طرفه ها بدون رعب

تنویر ظلمت سرا است کار من

عنصرآزاده رائ است یار من

تا نسوزم کی شود روشن فضا

از تتبع میشود خوشنود خدا

 ۳۰دسمبر سال  -۲۰۱۳هالند
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آ
� زا �
� د �ی
آزادی ،آزادی میهن است

در میان باغ آرزو زیستن است
آزادی یک متاع ُپربهاست

اندرین وصف هرچه می گویم رواست
آزادی را بجان باید خرید

غاصیبانش را زکام باید درید
آزادی جلؤه الفاظ نیست

آزادی ختم یک آغاز نیست

او صفات زندگی را معنی است
هم ذوات زندگی را یعنی است

می رسد آن روز که ما معنا کنیم
در حریم سایرین پهنا کنیم

همچو آبی در کویر سوخته کشت
در بنای نیمه کاره همچو خشت
تا ثریا ما فرازیم قامت اش

در سمای هفتمین هم شوکت اش
در ُبرودت گرم گرداند فضا

در کدورت سرد گرداند دلها

همچو یک چتر در فضای بی سپر

همچو یک سطر در کتاب بی اثر
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می خواهیم چون طلوع بی غبار

چون گوارا گرمی یی فصل بهار

لیک افسوس صد افسوس که او را

در میان الی و ِگل افتیده جا

سراب در فصل گرما می بینیم
چون ُ
چون شکسته جمله اعضا می بینیم

می خواستیم زینت دوران شود

می خواستیم طیفی بر ارمان شود
ما او را بر جمله اتباع وطن

برشما حتا به نعشی بی کفن

می خواهیم بر شما بر این و آن

آزادی از برای انسان

آزادی برقلم ،برهر کتاب

آزادی ،بر سوال بی جواب

گر عمیق بینیم ،آزادی وطن

زیرخاک شد ،بی جنازه بی کفن

هم علیل است ،هم مریض است ،بی عالج

در بهای هیچ میدارند حراج

گرشود متروک ،طلسم زور و زر
آن زمان بینیم او را با شان و فر

 ۸جوالی سال  -۲۰۱۴هالند
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��در
پ
پدر پیشوا ،پدر معلم ،پدر گنج

تکوین تو ،برده اوهمیش رنج
به
ِ

درب سعادت او کشوده
برایت
ِ

خودش در بستر درد ها غنوده
نایاب هستی
پدر چون گوهر
ِ

تاب هستی
پدر چون اختر شب ِ

نگنجد وصف او ،درلفظ و گفتار
قلیل آید ،کزانچه است سزاوار

پدر سر چشمٔه ،آب حیات است
پدر جوالنگه صبر و ثبات است

پدر چون قبله است ،سجده به پایش
زنی بوسه روا باشد به جایش
بکسب علم و عرفانت همیشه

تقبل زحمتی در کوه و بیشه

رفیق و همدم و هم یار بازی

شیرینی قهر او هم دلنوازی

اگر بیرون شدی روزی پی کار

بدو سلطه بوده صد گونه افکار
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خالصه روز و شب در باغ آرزو
تمنا اش بتو یک شغل کامجو

درس صداقت
ترا در مکتب و
ِ

سبق او داده بود ،تا کردی عادت

ولی افسوس که دورش منقضی شد

وداع گفت و امیدت منتهی شد

کنون در دست تو است این رسالت
نشان هرگز مده از خود کسالت

پدر شو ! همچو آن فرخنده منظر
ولد یادت کند تا روز آخر

 ۳سپتمبر سال  -۲۰۱۴هالند
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ف ن
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نیما (آزاد)
نمیدانم

خــــــدایا! من نمیدانم

کدامین فتنه گرامروز
حواس پرپرینم را

به سان زلف پیچانش

به تار عشق پیچیده
نمیدانم

***

سرم گیچ میرود ،اما

کزین عشق و کزین سودا
دمی فارغ نمی گردم

یگانه عشق جانکاه ام

همان عشق وطن باشد
نمای دشت بایرش

بمن ملک ختن باشد

رسوب درجام جانم کرد
طلوع تلخ هجرانش

سکوت نبض لرزانش
فرار اشک غلطانش

که اوصاف همین آالم
قرار ازجان من برده

***
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نمیدانم ،چه باید کرد

خودم دانم که من مفتون

به عشقش شهره و مجنون

تپم چون بسملی درخون
یقین ْا تا همین اکنون
به سان من که را دیده.

نمیدانند ،نمیدانند.

 ۳۱می سال  -۲۰۱۲هالند
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ز
�یک � ر� �و
هیچ بر کامم نشد
یک بلورین آرزو
یک امید دیرین
یک تبسم عمیق
یک سکوت نیمه شب
یک رویایی ظریف
یک شام بی مالل،......
چون سعادت ،در ستیز همواره بود
پیشگاه عزم
جنگلی انبوه در
ِ
فصل تیره هم درحین حلول
کوچه ها تنگ و دید من قلیل
یک هوس ،یک آرزو ،یک رویا
گام بگام ،هر جا بمن هم گام بود
راه انتظار
در میان چهار ِ
قامت اندیشٔه سبز امید
ِ
خاک باور
کزمیان گرد و
سر ُبلند کرد ،مژده از آغاز داد
گفت پائیز رفت و دی هم میرود
باز نسیم دلکش فصل بهار
برکویر خشک عمرت می وزد
شاد زی ،شاد باش ،وخنده کن
حال بزن پیوند گل اندیشه را
چون هوا فردا گوارا میشود.

 ۱۸می سال – ۲۰۱۲هالند
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�ن����صا� ���
یح
هنگامٔه باد سحر

احتوا کند هر خشک و تر
دریا دل و پهنا پسند

حاجت ندارد او بصر

***

گر ما شوی از خود گذر
دانا شوی از سود گذر

آمیز به عقل و منطق ات
کز آن"بودی"نابود گذر

با یار علم یاری بکن

***

با قهرو جهل زاری بکن

گر مشکلی عاید شود
او را تو تیماری بکن

***

جانا بدان منظور من

شربت بدان این شور من
در ظلمت بعد از غروب
امداد کند این نور من

***

چون نور شوی درانجمن

چون گل شـوی زیب یخن
از تن گـــذر اجمـــاع پـذیر

آنـــگاه برو ســــوی چمن                               
 ۲۰نومبر سال – ۲۰۱۲هالند
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گ
ق
�
�
�� �
ردم������ص�ود
وسعت شبخون شب ،در حد حدس نمی گنجد
پای زمان را به تار تخیل بسته مکن

زتراکم آرزو رنگ شب آبی نمی گردد

از تکاپوی ناله ،انتظار آهنگ نیست

اندازٔه وحشت به ناله مربوط نمیشود

متحجر مشو! که صدا بی سبب میگردد

کی میگوید که عزم ،اجرای نیمٔه از کار نیست؟

میتوان در قالب تفکر ریخت !

در گذرگاه ای اندیشه مکث کرد

آری !

گلو گلوفریاد می خواهد

سبد سبد ایثار هم

تا گرد خاک مقصود را بوسه زنی .
 ۹مارچ  -۲۰۱۳هالند
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گ
�
ب���و��ی�د!
من و عشق سیاسی  ،واندیشه ای دموکرات سزاوار هم هستیم؟

تا کنون با دنیای فلسفه ارتباط من تأمین نشده و خرد گرایی

را مردود گفته اند .من هم از ترس آنکه مبادا با سنگ زندیق ،
شیشٔه خاطر مرا بشکنند و بر امر تکفیرم ُمهر تائید بگذارند ،از
آمیزش خرد کناره گرفته ام  ،زیرا هوا ابریست و باران جهالت

بی محابا می بارد ،یعنی زمینٔه رشد نفاق میان من و تو ،بین
این و آن ،خالصه بین همه گان حتا بین دیدگاه ها در حال ب ُرز

است .آخر چرا؟ بعد از تعمق طویل دریافتم ،که هنوزما بنده گان

ناصالح در صغارت تام ذهنی بسر می بریم ،و در بلوغ ذهنی
نرسیده ایم .لذا یک عمر ریاضت با ِ
دود چراغ و تزکیٔه نفس نیاز
داریم ،تا مورد قبول پیشکسوتان این عرصه قرار گیریم .ولی
ِ
وصف بینش نسبی باز هم خودم را قناعت داده نمیتوانم
با
که مناقشه بین علمای دین و فالسفه در چه نهفته است؟ به

عقیده ای من جواب آن به تتبع بیش نیاز نداشته باشد .چون

فالسفه بنیاد جهان هستی را برمبنای استدالل ارائه میدارند،
ولی علمای مذهبی این عمل را غیر عقالنی و دور از درایت می

پندارند،از طرف دیگرفلسفه همواره گنجینه ارسطو ،دیدگاه
سقراط ،اندیشه افالطون ،چکیده پور سینا ،ریخته رازی را با
خود حمل میکند و هم چنان تأکید بر استدالل دارد ،پس بدون

شک روابط شان حسنه نخواهد ماند.بگذار ایشان را بجای خود.
من که باغستان ادب ،و تاکستان طرب را ستوده ام ،من که در
نی ستان ناله ،در شبستان پیاله را وصف کرده ام ،چطور خاطر

آرام شیخ زمان را نخراشد؟حاال بگوید! فضای عشق بی آالیش
ام در مجاورت الفاظ ،رنگ سیاسی نمی گیرد؟نه ....نباید.

 ۱۲اپریل – ۲۰۱۲هالند
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گ
�
�
ش
� �و��� �
�ک�� ن�!
عزیزم به من ناسزا بگو! ولی دروغ نگو! زیرا می گویند ،چشم

دروغگو بیش از حد پلک می زند .مبادا برتو گمان برم ،خدا
کوه سیاه دربین که تو بر حرف و قول ات
ناخواسته ،هفت
ِ

صادق نیستی ،دروغ گفتن یعنی کشتی ای خیال در وادیی
وهم شناور کردن است ،باور کن عزیزم! که همچو کشتی ترا

به ساحل نجات نمی رساند ،در بحر ناباوری غرق خواهی شد.

برای بیرون رفتن از همچو ورطٔه هولناک مراقبٔه کوتاه و تعمق
بیش نیاز داری .اگر از من مشنوی ،برای تغییر رویش ات اولین

گام را بردار! آن هم متناسب بر اقتضای زمان ،یعنی طوری
متغییر شو که بر اسلوب مطروحه زندگی ثقالت ایجاد نشود.
زیرا در فضای مهرانگیز شور می شگفد ،محبت گل می گیرد و
ریشٔه اعتماد تنومند می گردد .یعنی خود را تغییر بده ،تا خود

را تغییر ندهی بر دیگران تغییر را احساس نمیکنی.
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بترس! از آن روزیکه دیوار اعتماد فرو ریزد ،آنگاه جام اعتبارت
از آب یأس لبریز خواهد شد ،چقدر درد آور خواهد بود ،که صدای

شکست اعتماد را بگوش خویش بشنوی ،اعتماد کلید آهنین
است ،هرقفل را میتوانی بکشایی ،بزرگان میگویند اقدام به کار
نیکو نیاز به وقت و زمان ندارد ،هر آن لحظه ایکه شروع کنی،
همان لحظه مساعد ترین موقع خواهد بود .هر اقدام جسورانه

به مفهوم انجام نیمٔه از کار است ،باری گفته بودم" دل بدریا

نزنی تسخیر دنیا نکنی" میدانی جسارت و درایت در اجرای

امور عنصر حتمی اند ،میتوانی تجربٔه دیگران را مالک عمل
خویش قرار دهی .باید تذکر دهم که اشتباه جزالینفک زندگی

انسانهاست ،استباه زمانی صورت میگیرد که عجله کنی ،چون
گفته اند که تعجیل تمرین خطاست ،لهذا در اجرای امور جسور

و صبور باش ،دلهره و مذبذب همواره سد راه زندگی استند ،از
اشتباه نترس چون انسانها واجب الخطا اند.

از شکست مأیوس نشو! عالمی میگوید" هر آنکه در هنگام
شکست نشکند پیروز است" بنا بر مفهوم همین اصل بی باکانه

در دل حوادث فرو برو ! تا اکسیر زندگی را بدست آوری .با

کمترین کوشش میتوانی در کویر دلم قصر اعتماد اعمار کنی.
ج (عابد)  ۱۶نومبر سال -۲۰۱۳هالند
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ما همه خصم خودیم

در ستیزیم ،درستیزیم ،درستیز

گریکی رنگین شد ،ما سرخ شدیم
با کدام معیار میداریم محک؟
ِ
متروک قرون
با همان میزان

حیف ،افسوس ،صد دریغا راویان
ِ
درک ناکافی یی که داریم ما
در مسیر ناکجاها میرویم

آنچه ما داریم نیاز ،آن فهم است

آنچه ما داریم نیاز ،آن درک است

یعنی چه؟ آخر چرا ها گفتیم

لیک نمی جویم که محرک درکجاست

گفته اند :که در سطح هموار جریان جاری نیست

آری باید.

چون تضاد ها مادر ایجاد است.

درک حسی هرکدام داریم ،ولی،.........
حایلی از جنس جهل آمد میان

درک عقلی نیست محسوس در بدن
این گهر با جسم ما ،الفت نکرد

در کویر بی افق هستیم روان

انتهایی این سفر معلوم نیست

استوارگامی نیاز محرکه ست
ورنه در قعر حوادث میرویم.

 ۲۱اکتوبر سال  -۲۰۱۲هالند
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جان من ،آهسته!

آهسته تر گام بردار !

با شتاب هرگز نبینی ختم شب

شب طویل است ،ظلمت آن پایدار

وحشت اش از قید تعریف بیرون است

تاریکی ای معرفت.

او آتش است ،سوزنده است ،تفتنده است
دام است ،دیوار است ،خار دار است
هرکجا سد و بال هم گام او

گرهمی خواهی که شب عازم شوی
نیک نگر ،تعمق کافی الزم است

استواری عزم تو تعین کند
آن زالل پهنٔه اندیشه ات

فانوس کم نور و دایم سوز تو

راه فردای تو است
رهکشای ِ

مونس خوب ،هم ندیم معرفت

مشعل تدبیر در شب درخور است
بهر ِ
دید آن زوایای ضخیم
اسلوبی دیگر بتو بینم نیاز
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نردبان معرفت از خشت علم
ً
اوال اعمار و بعد باال َروی

خوب ُبلند کن ،خوب ُبلندتر ،خوب ُبلند از دیگران
حال نیازت نیست ،برگردی عقب
بی هراس اندر دل ظلمت شتاب

در افق روشن امیال خویش

کامور و کامگارخواهی جلوه کرد
با هنر باید سفر جانان من.

 ۱۳نومبر سال  -۲۰۱۲هالند
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ع�ز�ی�ز
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مگو که میروم فردا

هنوز موقع مساعد نیست

هبوط هرفالکت نقش پا دارد

نضیج بیرون زموعد است

هنوز بغض درگلو هنگامه ها دارد

کسوف عصر شادی را ،تماشااش دل انگیز نیست
گریبان زمان بر دست ساهی است
نفاق جسم و جان پایان نگردیده

صغارت حاکم است آنجا

زکلک حادثه خون میچکد دایم
که این آغاز نا انجام

متاع ملک ناپاک است

هنوز باید توقف کرد

صدای پای خاموشی ،هنوز دلکش نگردیده
صدا را سر ُبرند آنجا

که این تندیس تالوت میکند مرگی
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همین حاال

نه برچشمان نمی باقی

نه برلب ها سرود جوالن

کجا میری عزیز من؟

به دوران نقاهت نو گذاشتیم پا

هنوز غلیان نکرده خون
جهانی دیگری الزم

وکیهان هم شود معکوس

که تا مفهوم شود انسان !!!!!!!

شروطی هم نیاز داریم

ولی از مرز این اوصاف ،عبور بی مماس باید

چرا؟ این عصر و این انسان  ،جوابگویی نیاز ها نیست
که انسانش دیگر باید !

که آن روز ،روزی آزادیست

توان آن روز سفر کردن .

نومبر سال -۲۰۱۲هالند

-۱هبوط  :پائین آمدن  -۲ /نضیج  :میؤه رسیده  -۳ /ساهی  :سهو کننده –۴/
صغارت  :دورٔه طفلیت ۵ /نقاهت  :دورٔه بعد از مریضی
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گ�� � �ه ت
�هرب��ی �م� ا�
استاره ای شب تاب من
در نیمه شب ،تو جان من
هم درد و هم درمان من
ِ
وصف مزید
با این همه
روشن نکردی شام من
***
در شب تویی نور امید
در روز نظام زندگی
با هرچه آمیختم تو را
باز هم دُوری کز وفق من
***
در کم کمال ات دیده ام
در غم جمال ات دیده ام
در دوزخ ناباوری
باد و شمال ات دیده ام
تو جوهری در زندگی
بیرون بری از بندگی
***
از تو تمنا ام فزون
بی تو شود بختم نگون
با تو کمالم بی حساب
بی تو سوال ها بی جواب
چون مخموری مست از شراب
سراب
چون ره گمی عصر ُ
باور بکن چون هیمه ام
یا در میان دوزخ ام
یا من خودم چون دوزخ ام
***
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لیکن زفیض لطف تو
در کهکشان ،این ادب
راه نوین
ابداع کنم ِ
هر شایق این حرف ناز
چینی نیارد درجبین
من فارغ ام کزبار وزن
از مکتب صرف و عروض
آموخته ام ناکافی است
اکنون روانم بی هدف
از هیچ بساختم من صدف
***
کز روی حسرت گفته اند
کین راه به ترکستان رود
من داده بودم ،دستی قول
از عمق بحر بیکران
من لعل و مرجان میکشم
حاال ببینید آسمان
رشک ها برد بر سعادتم
چون چشمه جاوید من
هم زهره و ناهید من
هم رهبرو قاعد من
او است فقط پیکارمن
 ۲۶نومبر سال -۲۰۱۲هالند
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زکام دل نمی گویم
ندانم مفهوم آن را
صداقت جوهر جان است
چرا ریزم به زیر پا؟
مکــــدر ،من نمی سازم
جالی شیشٔه حرفم
اگر گویم ،زخویش گویم
صفات زخم ریش گویم
که ِ
درد زهر و نیش گویم
            بدین مدفون شده رازم
           چرا باور نمی دارید؟
سکوت من ،گداز من
نیاز من ،نماز من
زخود گفتن ،درست گفتن
راز من
کلید و قفل و ِ
کلید و قفل و رازمن
          بدین مدفون شده رازم
          چرا باور نمی دارید؟
نه شیخ شب پرست بودم
نه یار عزم شکست بودم
نه چرک روی دست بودم
زتو گفتم ،زاو گفتم
که هم خوب و نیکو گفتم
        بدین مدفون شده رازم
        چرا باور نمی دارید؟
 ۷اگست  -۲۰۱۲هالند
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ا �و�ل�ی���� ن� د��ی�دار
بی آمد ماه تابانم
زتفهم تبسم اش
گل صبرم شگوفان شد
به تلخی انتظاری ها
گالب و انگبین ها ریخت
به مهرآمیخته حرف اش بود
سیال و ثابتم گویی
بدور خود می پیچید
***
که من آئین و عرف روز
شکستم ،یا رها کردم
به راستی گرسخن گویم
گناه کردم ،گناه کردم
مجوز نیست در دین ام
به خوبرویی ،چنین نازی
به خلوتگاه و تهنایی
کالم مهر کنم ابراز
***
بگفتم من به محبوبم
اگر ما عاشق پاکیم
بیا آئین شکن باشیم
به عشق مفهوم دهیم هردو
شویم الگو به هرعاشق
چنین آئین فرتوت را
زشهر خود بیرون سازیم

 ۱۴دسیمبرسال -۲۰۱۲هالند
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ن ق ش �س��خ
�
�����ا� ���� ��ن
کشیدم درخیال تصویر حسنش
میان غنچه های نوشگفته

زپشت ابر زلف گرمای مهرش
به قلب سرد من آتش فزده

***

چه اسراری؟ بدین قامت خدایا!
به اطوافش هزاران پیر و برنا

سرشب تا سحر بیدار نشسته

کمال دست و کلک های هنربار
برای صید قلب عاشق زار

ززلفش حلقه ها چون دام نهفته
***

نه خالقم ،نه طراحم ،ولیکن

به اجرای امور نازک شعر

قلم بر دست اینجانب سپرده

***

کنون کز ناز حرف ،ناز می نویسم
غلط شد ،من دوباره باز تکرار

نه آن است ،من چنانش می نویسم
***
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تصوير زمان
همین است کار عشق و شوخی یی شعر
نمای ظاهر و باطن سراسر

بداع و دلپذیرش می نویسم

***

عدول گفتند ،غلط گفتند ،بدین طرز
ندای دل سرشت مطلب من
ِ
نازک حرف و کالم را
حریر

به حسن ُپرشرارش می نویسم
***

قلم بیرون زقید قافیه گشت

زاوزان عروض دوری گزیدم

به تکفیرم کزین بیشتر مکوشید
که من آزاده ام ،آزاد نویسم.

 ۲۶اپریل سال  -۲۰۱۲هالند
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�در�ش��� �ل�دا
بی
در کنار یک شب یلدا ترا

همچو یک شمع در سکوت خلوتم
در میان رک ِ
رک برگ های گل
بیرون از آن خاطرات دلپریش

جعد سرگردان ،به دور گردنت
در میان نرگس و هم نسترن

لیک دور از الله ای داغدار فقط

چون طراوت خیز در حین بهار

همچو آن استاره ای شب تاب خود
نه فقط یک خنده ای مستانه ات

هر خرام مقدوم شاد ترا

بی کم و کاست ،آنچه که او بوده است
ِ
نازک صدها کالم
برحریر
چهره ای گل فام و عطرآگین و ناز

بر رواق سینٔه ُپرسوز خود

نقش بی مانند تو ترسیم کنم

آفرین! ای مرد سالک (عابدا)

 ۲۰دسیمبر سال -۲۰۱۲هالند
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ف ق �ش �ف
�
ا ��� ر �و��� ن رد ا
� �
کجا هستی ترا جویم؟

درین منظومه ،جایت نیست
میان کهکشان و جوف

بدور مشتری و ماه

به هر اکناف نا مرئی

به دنبال تو می گردم

ترا جویم،افق روشن فردا

***

زمانی می درخشیدی

گاه عصر ما
به ظلمت ِ
ندای سینٔه عشاق

مزئین ساز محفل ها

تقاطع ای دو دیدگاه را

به هم پیوند نمی کردی؟

بگو! با تو چه ها کردند؟
خون آشام شنیع منظر
زلوح خاطرات زایل

به خاک روب زمان انداخت

***
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دیگر تشویش نباید داشت

غالم غمکش ات هنوز

بدست اش مشعل نور است

درین متروک سرای عصر
که من مفهوم کنم هستی

ستیغ و اوج و پهنا را
به پای عزم فرو ریزم

***

اجوزه نیست این ابیات

خطوط راه هستی است
که آنرا طی کنم باید
به اتمام سفر با هم

مالقی میشویم هر دو

همان جا میشوی پیدا
افق روشن فردا.

 ۵جنوری سال -۲۰۱۳هالند
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آئ
�
��
�
� ی� ن� ���ها� ر
ب
آن زمانیکه من ازعطر کالم

قطره قطره کم کم شربت حسن

برسرو روی ورق پاشیدم

روح دمید ،معنی گرفت ،آواز شد
دفتر فصل نوین عمرم

از تمنای زمان آغاز شد

یاد آن خاطره های رنگین

میشود لحظه به لحظه شیرین
***

من که خالق نی ام عطر سخن
از گل ناز کالم می ریزد

چقدر بوی گالب و نسرین
مقدم شاد شما می بیزد

گل صد خاطرٔه فصل امید

از شکوهمندی بهار می خیزد
یاد کنید روزیکه من در بالین

این همه حرف و کالم شیرین

***
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حال بیائید به چمن پاک کنید
دل و خاطر زهمه گرد و غبار

جام عشرت بریزید ،لبریز

کزنشاطیکه به حظ آمیخته

سرکشید آب حیات تا که توان

خم این بحر نشاط انگیز است

میتوان غوطه زنید با همه میل
ناب بقا می یابید
گوهر ِ

گریه ای ابر گواراست به چمن

فارغ از کابوس و ترس می خوابید
***

ببینید! رنگ بهار آذین است

دل اندوه ای زمان داغین است

کوچه و برزن و کوه راغین است
باید هم شاد شوید ،شادی کنید

از همه دوست و قرین یادی کنید

چون بهار فصل همین آئین است
هرکه را شاد کنید شیرین است
 ۲۵مارچ - ۲۰۱۳-هالند
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ش
� ���ه��دک��� ال

م

من بلور تنی هر حادثه را

با شمیمی گلی از خاطره ها

بین الفاظ و کالم می پیچـــم

می برّم تا بدان نقطه ای اوج
تا که در ُبعد قرون ُگل کند
بعد بر طبق تقاضای زمان

رنگ مطلوب در آن می ریزم

شفتگان غرقه بدین آب شوند

عاشقان بی خود و بی تاب شوند

فارغ از فتنه ای کذاب شوند

***

آنقدر وجد دهم بر مطلب

شوق و شادی گیرد مفهوم ناز

رشک رنگ چیره شود برالفاظ
غنچه ای واژه شکفد چون گل

عطر معنی فشانم به دماغ

آنکه دلداده ترین عاشق عصر

زین بداعت بخدا در دل شب
کلک تعجب گیرد بردندان

اشک شادی بیند برچشمان

***
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اینکه در شهد شنا کرده کالم

لطف و اعجاز سخن درکار است

حرفی از دل که بیآید بیرون

داغی سوزنده ای او آشکار است
افسون حرف مرا شایقین

ساحری عصر و زمان میدانند
گاهی هنگام غروب در لب جو

نزد هم گریه کنان می خوانند
 ۱۹سپتمبر سال  -۲۰۱۳هالند
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�پ ال � ن��ک�ا� ر
من دراقلیم رویا نمی روم

بی آالیشی را می ستایم

بزرگ منیشی عادتم نیست

می خواهم کلبه یی بسازم غریبانه

با رنگ های طبعی منقش اش کنم
با ریشٔه انار ،با روینگ(*) و یا ُکرمک(**)

چون محصول زحمات پدران ماست

بیرق رئالیزم را در تقاطع دو نقطٔه ُبلند میگذارم
و برنامه ای کاری ام را در جوار آن

بر ادراک عقلی اسرار می ورزم

آنچه که نیاز است ،با تعمق بیش مطرح می کنم

بداهه و بداعت طرز تفکرم خواهد بود

لجاجت قومی ،دینی ،زبانی مردود است

شیوه ای نوین پیوند را ،ترویچ میکنم

در یک ساقٔه تنومند ،اشجار متنوع را
زیرا نیاز جامعٔه ماست

در گذشته ها ،عکس آن معمول بود
کاری دیگری که انجام خواهم داد

پرستاری از همسایه ای بیمار و علیل ام می باشد

الکن بعد از ختم نماز ،تسبیح زیاد نمی اندازم

زیرا زمینٔه تفکرم محدود میشود

در اثر تفکر و تعمق ،میشود تاریکترین زوایا را دید

میدانید؟ انسان زمانی کامل میشود
که از نابالغی ذهنی بیرون آید
و به تقصیر خویش پی برد
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(استعداد انسان در جریان کار رشد میکند
و شخصیت آن در دوران کامل حیات)
گوته شاعر المانی چنین گفته است.

تاریخ را تالوت ،باید کنم

در غیر آن خود را نمی شناسم

هم چنان گذشته تاریک و مبهم خواهد ماند

تکرار .......نمیکنم ،زیرا انحطاط معنی میدهد

تقلید ،یعنی بی مایه بودن ،تفالٔه دیگران را خائیدن است

ابداع ،وسعت اندیشه می خواهد

جنازه ای فرهنگ را بر شانه ای بیگانگان نگذارم

زیرا به هدیره ای آبایی نمی رسانند

(گویند خنده نمک زندگی است)

اما تبسم گوارا تر از آن می باشد

سپاه کدورت را مغلوب می کند
و
ِ

محموله های خوشی را با فروتنی انتقال میدهم
بار اندوه و غم را با استواری و متانت
گرچه لست کار هایم تکمیل نشده

بنا بر اجمال اختتام میدهم

آری! داشتم فراموش می کردم

که عمده ترین کارم هنوز باقی مانده
یعنی دریچه های خانه ام را،.......

باید متفاوت رنگ کنم

زیرا یک رنگ بودن ،در ُبعد اجتماعی مفهوم وسعی دارد

اما ،در شرایط وطن ما ،رنگه بودن توانمند بودن است
گرچه حق دارم به ذوق خود رنگ کنم

الکن نظر همسایه ها تعین کننده است

رنگ سرخ ،آن مفهوم قبلی را ندارد
و انقالبی بودن را تداعی نمی کند
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تصوير زمان
اگر از آن استفاده هم کنم ،کس تکفیرم نمی کند

نمی گویند که راوندیی ( )1زمان گشتی

در واقعیت امر کار ها تمام شدنی نیست

متباقی را می گذارم به آینده

گرچه جالب جلوه میکند ،اما باشد...
دریک موقع مساعد.

شما زنده باشید و راوی باقی

* روینگ  :ریشه یک نوع علف است ،که در رنگ نمودن

پشم استفاده میشود.
** ُکرمک  :پست ریشٔه درخت بادام می باشد همچنان

برای رنگ کردن استفاده میشود.

 ۲۴اکتوبر سال  -۲۰۱۳هالند

 :1ابن راوندی در یکی از شهر های خراسان زمین به نام مرورود بدنیا آمد و در
چهل سالگی درگذشته از وی چندین کتاب بجا مانده ولی با تاسف فراوان باید
گفت که همه از بین رفته است ،نظر به قول مخالفین اش میتوانیم بگویم که چنین
کتابها از وی باقی مانده ،مانند :التاج ،بحث الحکمت ،الدامغ ،الفرید و زمرد چون
وی را به عنوان زندیق می شناختند تاریک اندیشان تاب تحمل چنین روشنگری
را نداشتند ،از آن رو همه تالیفات اش را نابود کردند .وی با زکریای رازی هم دوره
بوده .ن .ن صفحه ۱۳۰
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�ع��م���ق
د��یِ�د ی��
شکوهی موجی توفانی
غریویی ابر بارانی

مرز انسانی
شکست ِ

همین فرهنگ امروز است
گنه بردوش دیروز است

قضاوت کار ما و توست

مرور باید تواریخ را

مرور باید ،مرور باید

سکوتم سرد  ،غریو ام مست  ،تبسم برگ لرزان است
همین تصویر که می بینید ،نمای ملک افغان است

چه توفان است؟ چه توفان است؟ چه توفانی ،چه توفان

است؟

به عقل قاصرم فهمش ،نه تفسیر و نه آسان است
ضرورت عقل و وجدان است ،یقین ًا عقل و وجدان است

عقب گردید ،نچندان دور

***

ببینید! ما کی ها داشتیم

به غزنه چون سنایی بود

بخارا را ،نوایی( )۱بود

زفیض مستعد سینا

به هر دردی دوایی بود

مگر امروز کجاست نیزک()۲؟

مگر امروز کجاست بابک()۳؟
سپر گردند ،بدین شهکار
راه عام نهادند دار
به ِ
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تُ قالی زبان سوزی ،شب و روز سوژه می سازد
ِ
اورنگ رنگا رنگ
گهی تیمور ،گهی بابر ،گهی
یکی بر لب ندای صلح ،هزاران اند به فکرجنگ

یکی رستم نمی گردد ،درین روز صف آرایی

یقین دانید که هیچ فردی ،نشد قاعد به تهنایی

بیائید صف کشیم یکجا

بیائید درد کشیم یکجا

 ۶نومبر سال -۲۰۱۳هالند

 :۱منظور علی شیرنوایی وزیرنامدار زمان سلطان حسین بایقرا.
 :۲نیزک در سده اول هجری والی بلخ از اهل خراسان بود ،در اوایل دین اسالم
پذیرفت ،بعد ًا بر ضد اعراب دست به شورش زد .یک سرلشکر عرب بنام قتیبه
بن مسلم سوگند یاد کرد که تا از خون نیزک و طرفدارانش سنگ آسیاب نچرخاند
و گندم آرد نکند قرار نخواهد گرفت .باالی نیزک حمله شروع شد ،نیزک طرف
تخارستان عقب نشینی کرد ،در اطراف شهر اشکمش او را دستگیر کردند ،او را
با شش هزار افرادش گردن زدند و از خون ایشان آسیاب دور دادند.عین عمل را
در شهر گرگان یزید بن مهلب نیز انجام داده بود.ماخذ کتاب  .ن  .ن صفحه ۴۳
 :۳بابک در تبریز پیشه وری و به شبانی مشغول بود ،و به اندیشه خرمدینان
آشنایی پیدا کرده بود،بعد از مرگ جاویدان بن سهل ،بابک به رهبری خرمدینان
رسید.
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�� �ت
را �هب�ی رد��ی�د
زآنسوی افق شب

صدا و شور و آهنگی

نوای خاص و همرنگی

به بزمی ،دل زکف دادن
به اعماق رموز رفتن

ز دُر ناب سخن سفتن
ز تعلق بی ریا جستن

مرا آنسو فرا خواند

صدای دل صالح دانید؟
ویا بر عقل کنم باور

کدامین راه سزاوار است؟
مرا یاری کنید امشب.
گاه خدا است دل
نظر ِ
یقین ٌا حل شود مشکل

***

برو! بشنو صدای او

مراد دل شود حاصل

صدا از دل اگر خیزد
کزان نقش بقا ریزد

زاحساس ات مجو امداد
فروزان مشعل عقل کن

کزین تنگنای تردید ها

صراط المستقیم بینی
چنین تعقل ترا شاید

 ۲۰نومبر سال -۲۰۱۳هالند
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� ��صف�� زآ �ت
�� ا � �
�
�یک ح�ه � � ن� ک� ا� ب
زادگاه آفتاب
درشرق ،در
ِ

تناسب روز برهم خورده بود

آن روز ،ملوث را معنی می کرد
بوی تُ ند تفنین ،خفه کننده بود

آفتاب گرمی اش را گم میکرد

درآن روزگار ،ناسک های شوربخت

درحریم محبت پا گذاشتند

بی تکفین جنازه ای آزادی را بخاک سپردند

میدانید در کجا؟

در زادگاه ی ما و تو

درمهد تشنج ،در عرض تناقض
درطول تیرباران ،درافق تاریک
درچپ کوچه های ناباوری

مصادف با روزی بود ،که قانون را

قتل اش صادرگردیده بود

خرد را به دار آویخته بودند
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مردینه های تبار تفرقه

نطفه های شرارت را

دربطن زنان سترون

استاده پا القا می کردند

آن ولد ها حاال جوان شده اند

بذر انسانیت را ناپخته میدروند

شداد های شاکی را ،لطف شان دشنام بود

درین آشوبستان ،قصی ها را قاضی میگفتند

آنها قضایای عدلی را ،در چهارراه ها فیصله میکردند

خشک سالی محبت ،به سینه ها سرایت کرده بود
درقلب هیچ قهار

آیٔه عشق و محبت نازل نمی گردید

جبرئیل با جبار ،طرح دوستی ریخته بود
جهالت امور محولٔه آن زمان بود

بعضی ها درتعمیم آن جدوجهد میکردند

اصالت هرشئ تعویض شده بود

شرافت انسان به وحشت اندازه می شد

دلنواز ترین آهنگ ها ،سکوت من و تو بود
حرام زاده ها عیار زمان بودند

درمیان دو عیاد ،ازدواج هنجار و ناهنجار صورت

میگرفت

وایکه این گهواره چه تب آلود بود!

از روی نزاکت ،خواب را به چشم وام میدادیم

نگاه هرکس آشوب می آفرید
تیغ
ِ

چون از پستان شرارت امتصاص کرده بودند
صارم ُکند بازیچٔه طفالن بود

ِ
میراث تبارک االیام بوده
این شرارت،

بعضی ها برعکس معمول راه می رفتند
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تصوير زمان
چون همه "من" شده بودند
همه در یک منی بی معنی

"ما" در من و تو گم شده بود
ِ
تارک توقع کس نمی گنجید
آرزو ها در

همه نُ فور کرده بودند از صراط المستقیم

ناسگالیده ،بی تأمل در نمط ناپسند غوطه وربودند

خوب! اگرحاال درمقابل قاضی یی وجدان قرارگیریم

پرسیده شود ،تقصیر بدوش کی ها بود؟
جواب شما چیست؟

بدون تردید ،نکوهش احمد ،محمود ،ویا جونامساعد

منطقه

ویا هم تراوش مقطع خاص زمان خواهی گفت

آری! لست دالیل طویلتر بوده میتواند
اما،..........

ازدشمن واقعی نام نمی برید.

به باورمن ،فقرمعنوی ،جهالت ،خود محوری
تحمل نکردن دیگران.

مسبب چنین روز است

مرا معذور دارید ،چون واقعیت می باشد.
 ۲۹جنوری سال  -۲۰۱۴هالند
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�
درا ن � ��ت�ها� �� ت ا� ر ��ک��
ی یی
واپسین سفر اندیشه را شاهد بودم
ِ
کسالت چهره ای او درد آور بود

و حال خرد هم اسف انگیزتر

او صالبت درد زمانه اش را به فریاد می نشست

ِ
مست باده ای بی مقدار شده بود
بر گمان اغلب ،ظلمت
در فضای تعقل ،کسوف مجازی می خواست

صبح صادق در فاتحه ای روز اشک می ریخت

برودت و انجماد فکری بر قطبین طعنه می زدند

و گاهی شقاوت فصل را در انظار عام حراج می کردند
با دیدن اولین جوانٔه سبز به فکر بهار می شدم
که باعث باد و توفان و صاعقه معنوی میشود

با تندیس تباه کن ذلت و همچنان جهش جوشنده

توانند گرمی یی زمانه را مسبب شوند

از تالطم اندیشه ،سکوت سیال گردیده بود

تهنا در سینٔه سرد پیدا می شد

مرگ روز ،طلوع خشم ،سقوط مهر ،اجوزه ای پر درد بود

بی وقفه روز میمرد ،شب قد می کشید

در انتهای یک شب طوالنی ،داشتم خواب می دیدم

مردیکه خطوط پیشانی اش قطرکتاب را گواه بود ،چنین

می گفت

تا در چشمه ای زالل عقل طهارت نشود

تا در اوج قله ای فهم تیتُمم نگردد

تا اقتدا به قبله ای انسانیت واجب االجرا نشود

و همچنان طواف کعبٔه دل بر زائرین قلوب فرض نگردد

هیچگاهی درب سعادت کشوده نمیشود
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ستیز بی هدف آشوب می آفریند

زمان همواره آبستن حادثه است

القای آشوب شرارت غیر را نشان میدهد

تالش باعث کشف زوایای مبهم می گردد

بیا ئید بر رغم مثال ،سوالی مطرح گردد

اگر فاصله بین خورشید و ماه کم گردد ،چه اتفاقی رخ

میدهد؟

آیا خدای عالمیان قهر خواهد شد؟
منطیق ٌا نه نخیر ،شرع ٌا بلی ،باید

زیرا به باور ادیان مجاز نیست ،در مورد بقا ،هستی ،و

عدم پرسیده شود

جواب سوال ارائه می گردد

در صورت کم شدن فاصله زمین و ماه

در سیر عنعنوی زمین تغیر ایجاد میشود
جاذبه ای مهتاب که بیشتر از زمین است

در سطوح ابحار قابل مشاهده خواهد بود

قامت جزر و مد برجسته میگردد

آیا کدام عدول شرعی و اجتماعی دیده میشود؟
نه .....نخیر

لهذا به درک انسان باید ارج گذاشت
و به آن عشق ورزید

و انسان را باید معنی کرد

آن روز محبت اعماق قلوب را فرا خواهد گرفت

دیگر دیدن ساعد سفید مایه تکفیر نخواهد شد
از لب نوشین زمان ،کام میتوان گرفت

تکیه بر زانوی تفکر ،عمق دیدگاه ست
بدانید! باالخره روزی

سکوت صدا میشود ،و درد هنجار می آفریند
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منبعد در آغاز و انجام نقطه باید گذاشت

و سطر نو تحریر کرد

چه مقبول وجیزه ای است که میگویند
عاطل آرزو میکند و عاقل عمل

ولی  ....به توفانی شدن ابحار متیقین ام

یخ ها آب خواهد شد

باور ها بلوغ ذهنی کسب خواهد کرد

فراموش نکنید که

عصیان عقل عشق را هدیه میدهد
وعصیان جهل انتحار انسان را

حاال دیگر تحمل در نهایت خویش قرار دارد
باید ناگفته ها را گفت

خوب یقین دارم

از ازدحام فریاد لعل مقصود بدست می آید
چون تضاد و تقابل خصلت بقاست

و تداوم جریان ،اکتساب هدف را حتمی می سازد.

در ختم صحبت اش گفتم ،ای کاش ما قدر سخندان و
اهل فهم را می کردیم.

فقط خاموش شدم ،در خود فرو رفتم.
 ۱۷فبروری سال  -۲۰۱۴هالند
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��ک���د �ه ا �� د ��
�
�چ ی ی ل
چکیده ای دلم را ،درسکوت شب زمزمه کنید
پیش از آماچ نیزٔه آفتاب

در همان لحظه ایکه بکارت شفق پاره می گردد

یک لحظه سر خویش را

در زانوی تفکر گذارید

عمیق غوطه ور شوید
دربحر اندیشه ام

مالحت را در بستر خیال حدس زنید

طول و پهنا را ،در ترازوی تعقل گذارید

در حقیقت

این هیمٔه دل عاشق پاک است

نمرود نظران عصر را ،به طاعت می طلبد

بغض را می سوزاند ،کینه را قناعت میدهد
ولی چون شمع آبله به تن

فرو ریختن قصر شب را نظاره گر است

پیش از هجوم شکر خند خواب

با تعمق تمام ،با آهستگی شمرده ،با یک مکث با مفهوم

مرور کنید .بلی  ....مرور کنید

متیقین میشوید که خواب ،با تمام شیرینی و ثقالت اش
شما را در یک نهایت بی انتها ،رها خواهد کرد

اگر برطیف دید شما ،غبار حسادت حایل نگردد

بی محابا بر شفته شدن خویشُ ،مهر تائید می گدارید
خوب باور دارم که این صدا

روزی شما را ،در چپ کوچه های امید
بدرقه خواهد کرد
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ناشکیبائی نکیند! زیرا به مغالطه می انجامد

با تأمل و استقامت ،در تمام الیحٔه زیرین ریخته های

فکری

غلیان نامرئی را ،شاهد خواهد بود

روزی وقوع را ،باالخره استقبال خواهد کرد
وهمچنان این انفاس گرم و گوارا

ِ
دارسعادت لحظه های شما خواهد شد
سلطه

هنوز این صدای معنی دار ،در دهکده ای متروک تنم
زاده میشود

ولی ابر های تیره و ره گم ،از تبار تعلقات

گه گهی زهر خنده می پاشند ،و بی تبسم رد میشوند
میدانم  ....خوب میدانم ،به همچو زخم های گندیده

پتاشیم پرمنگنات یا القلی فهم نیاز است
تا از نقاهت دایمی عقل نجات یابند

آخر می رسد آن روزیکه ،به صداقت حرف هایم
ایمان آورید

آنگاه خواهی دید که چسان؟ توفان را معنی و غلیان را

ترجمه خواهم کرد.

 ۱۹مارچ سال  -۲۰۱۴هالند
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ن �ظ
��ک�وت ا� �ه ه�ا� �� ��ل�ن���د�م����
یب ر

دریک چهار راهی بی جهت
دربالین تزلزل اتکأ مکن !
با دو ابر مرد روز حادثه
که بازووان خودت است
نقش ماندگار حک کن !
خودت! سو شو ،طرف شو ،جهت شو
که جهت تو قبله نما گردد.
***
آدمهای وصلت پوچ
که از بوسه های کذایی القا شوند
در حیط ِه تفکر شان
کرامت ،شرافت ،انسانیت
نمیتواند نقش پا داشته باشد
زیرا آنها تبار نسل تاریک اند
***
کزهجوم شب
محاصره وسوسه ها
در
ِ
گلوی چراغ تیلی را چرب کن!
که ظلمت شب را ،به راحتی تناول کند
زیرا در عمق شب ،غنچه های خاطرات گل می گردد
و دماغ خسته را نوازش میدهد
***
خنده مهر انگیز
در یک
ِ
عطر بهار ،لطافت زندگی ،ماندگارترین خاطره ها،
نگاه های با مفهوم نهفته است
طوالنی ترین
ِ
پس عطر خنده افشان! زیان نمیکنی.
 ۱۷مارچ سال  -۲۰۱۴هالند
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ش
�ن������ک�ن
��د
ناشکن آن است که در غم نشکند
لول خورد ،درزگیرد ،توته توته ،باک نیست
در خم و پیچ زمان ،مردانه وار
سینه سینه آه گوید
روز ماتم نشکند
***
سینه اش مدفونگ ِه اسرار گیتی وا وا
وسعت طیف نگاه اش کهکشان است ،کهکشان
معنی یی ادوار عمرش ،در جهش و ماندگار
رنگ باخته هر موانع نزد او
او باید ،از تالطم نشکند
***
عقل او گردد سپر هر تیغ را
استواری و متانت مشروط است
با نیام عقل در رزمگاه ای جهل
انتهایی ره او باید رود
تا بدست گیرد لگام آرزو
قامت سروش آن دم نشکند
***
از مدید عمر خم گردد کمر
لیک فهم را جوهرش گردد فزون
هر شکست دارد صدا در حد خویش
از شکست گردد مقاوم مرد ره
هر که از توفان سر بیرون کند
او دیگر هرگز ،از فهم نشکند
نشکند او ،نشکند او  .....نشکند
 ۳اپریل  -۲۰۱۴هالند
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ن����ک��و�ه����ش د �و��س�تا� �ن
ه
ی �
سکوتم معنی یی مهر است

به غیظ من مکوش جانا !

غوایت غالب ات گشته

به فیض فطرت ام بنگر

مالحت می برد اندوه

هودج الفت است بردوش
سحاب فصل نیسان وار
به برگ ِ
برگ همه اشجار

ایثارم بذل معنی است

ایثارم  ....بذل معنی است

قبح است طرز گفتارم

مر معذور باید داشت.

***
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وراجی خصلتم ،عیب نیست
نساج حرف چه نقص دارد
رعونت در تب ایام

زطعم شعر نمی کاهد

وجیح است تفسیر حرفم

هبوط غم درین سینه
به فریاد میدهد آهنگ
گواه درد مزمن را
ِ

زآهنگ حزین بشنو

معنی شعرم
همین است
ِ

همین است  ....معنی شعرم

کلید رمز نمیدانی

مرا معذور باید داشت.
 ۲۲اپریل سال -۲۰۱۴هالند

 -۱غیظ  :به خشم آوردن
 -۲غوایت :گمراهی
 -۳هودج  :کجاوه
 -۴سحاب  :ابر
 -۵بذل  :بخشش
 -۶قبح  :زشت
 -۷وراجی  :پر حرفی
 -۸نساج  :بافنده
 -۹رعونت  :یاوه سرایی
 -۱۰وجیح  :درد ناک
 -۱۱هبوط  :فرود آمده
 -۱۲مزمن  :کهنه درد
 ۱۳مالحت  :نمکین
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�خ������ش
م

ز
� ما� ��ن
ای شرار بیدریغ این زمان!

ضجه ای (اورگو) ترا خشنود نکرد؟

این کدامین امر بی تدبیر بود؟
پاره کردی دامن تاشقرغان

دوزخ است اینجا ،یا که مرجع غم آفرین؟

جوزجان و میمنه ،هم بغالن

زورق امیال شان غرق خون است
تنگی را تنگ تر نمودی همچو گور

آفرینت ،آفرینت ،آفرین!

اورگو  :محل در بدخشان که در اثر لغزش کوه زیرخاک

شد ،اضافه تر از دوهزار و پنجصد نفرناپدید گردید.

 ۱۳می سال – ۲۰۱۴هالند
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ش
� ��هر ما�
شهر ما از نجابت حیا ،پشم آلود
صداقت متواری ،آدرس اش نامشخص
انجماد فکری در نهایت نرخ
آغای تیمنی مصروف عمل جراحی پانقراص
واحد نابسامانی ،تُ ن تعین گردیده
چون دستاورد سالهای پسین شمرده میشود
شرم از تداوم تناقض یخن میدرد
حس شنوایی ،اکثر مقامات از هارن موترها متضرر شده
است
تعقل علیل ،تواضع بیمار گردیده
دیوار شرافت نیم شکن ،حالش خوب نیست
وجدان از تی ُمم و طهارت بیش نم کشیده است
حاال خوب های بدنگر ،با طمطراق خاص
می گویند.
ما را باید جمع کرد
در تع ُدد توان  ........است
راستی حاال اخالق انتحار تغیر کرده
تنها جنتی ها را پیش از موقع به جنت می فرستد
تا آلوده به فساد علمی نشوند
در تجمع اخیر فیصله بعمل آمد
که تکفیر شود ،شعر و شراب ،وهم علم و کتاب
حتی می گویند :نباید پا را فرا تر از محوط ِه زمان گذاشت
در غیر آن ،درد شالق را احساس خواهید کرد
حاال نمی دانم که عاصی ام ،یا سخن پرداز
زیرا گه گهی آئینه از انعکاس صورتم می شرمد
چون آئینه هیچ وقت دروغ نمی گوید

 ۲۴می سال  – ۲۰۱۴هالند
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�آ �غ
ز
�
�
ا� �ب�ی ا�پ ا�ی � ن�
طعم ِه توپ عدو خان ِه من

سقف نیلگون خدا چتر شده

حال به عریانی یی من در شب تار

غم و اندوه ای فزون ستر شده

چون خدا رنجیده یاکه خوب خوابیده
این چنین بیغوری در جهان نا دیده

حال درین شهر فقط شیخ و فقی بیدار است

مکر و تزویر اوشان ،بر همه گان آشکار است
***

این به فتوای کدام اهل خرد ؟

در قتال دیگران داشت حضور

تا به فردوس برین عرض وجود

خون غریبان عبور
شط
از
ِ
ِ

عقل و وجدان مرده عطوفت تیر خورده

اندرین عصرعلوم

خواب غفلت برده

حال درین شهر فقط تنقید من آزار است
جهت تنطیم امور ،اصل بقا پیکار است

 ۲۱جوالی  -۲۰۱۴هالند
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گ
�خ
�
ت
�ر���ه ا� ر ���
�ب ِ ی
آغاز بی پایان
به یک
ِ
یکی راویی سر گردان
شتان می نمود منزل
میان صخره و دامان
زتنگی پهن ِه روزگار
پی قتل و فقط کشتار
زآستین دست بیرون کردند
زباج و تنبع و تعدی به اقصای فلک حتا
به وحشت معنی بخشیدند
نه تقصیری ،نه تکفیری ،نه تدبیری ،نه تذکیری
جهان ماتم سرا گردید
فضا در شهر اندیشه ،همان روز تیره و تار شد
***
مشعلداری ،نواندیشی !
زعقل و فهم دهد کیشی
به آئینه صورت تکرار
همین اندوه و دلریشی
ِ
نزول شام
تپد نبض دل ایام ،زآغاز تا
به حد عقل فرو در جام ،کزین معنی گیریم کرکام
جهان آنگاه دیگر بودی
زمانه بی شرر شدی
شتاب باید همین حاال ،نه در فکر همان فردا
کسالت درخور روز نیست
روان در شهر اندیشه
کزان روز سخت بیمار شد

 ۱۱سپتمبرسال  – ۲۰۱۴هالند
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�ت����ص� � ا �م � ز
و �یر رو�
عزم نامشهود

تفکر ناجور و نامتوازن
ِ
رشد بی انتها
صغارت ذهن در
فهم ناصیقل و درشت

همچو اوصاف

از شبنم شب توقع سیالب میکند

ولی موعد و مقطع ِه خاص نیاز دارد

بلی! امروز مساعد تر از روز های قبل می باشد
هالٔه غم دامن می گسترد

لحظه از تخمٔه پوج پرخاش آبستن میشود

و زمان نوزاد تعلق می آورد

از آن سوی سده

ِ
مجاورت قصر حباب اخذ موقع میکند
لذا فردای ما ،در
همیش شفق کالبُد شب را می شکافد

یعنی از بطن ظلمت ممتد شب زاده میشود
آیا از البالی این همه تناقضات؟
ِ
نوزاد حماسه آفرین را انتظار باید داشت؟
بلی ! بدون تردید

جهش ویرانگر و پر مخاطره ،موانع محو و
زیرا در ختم
ِ

زمین هموار می گردد

زوایایی نامرئی قابل دید میشوند
 ۱۵سپتمبر سال  -۲۰۱۴هالند
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ن ا� ��م�و��
�
س
در قاموس انسانیت

ِ
قسمت وجود خودت
از یک

کام گرفتن ،یعنی نقطه گذاشتن بر ادامٔه اخالق اجتماعی

بشر نخواهد بود؟

آیا ارضای یک لخظه !

تزلزل اخالق

پایان انسانیت

رویش بربریت

وغیره  ،وغیره  ................را القأ نمی کند؟

آیا میشود به همچو خودت اشرف المخلوقات خطاب

کرد؟

حال سوال دیگرم چنین است.

آن نتیجٔه القٔا نامنحوس را چه باید صدا کرد؟
اوالد و یا هم نواسه.

در مورد همچو عمل دشنامی که حق مطلب را ادا سازد،
پیدا نمیشود

 ۲۲سپتمبر سال -۲۰۱۴هالند
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ز
ر �و�ا�ی درر �و�
در ازدحام رویا

نمی توان قفل دریچ ِه ُامید را کشود

نگاه مهر انگیز
تنها در ابعاد یک زمزم ِه دلکش ،ویک
ِ

تصورش را میتوان حدس زد
چون در هیچستان بی تکاپو

صدای دُک دُک قلب
ارتعاش حوصله

شکست لحظه را حس میکنی.

در رگ رویا خون آرزو جریان دارد
به ُامید دیدنش ،دامان هزاران شب ظلمانی

توسط تیر شفق پاره خواهد شد.

اما هیچگاهی لباس حقیقی به تن نخواهد کرد.

تشویش نکن !

عدم اش انقضای عمر نیست

بیداری ات را مژده خواهد داد .
 ۲۲سپتمبر سال -۲۰۱۴هالند
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�م ز��م�
ت
�
�
ح
�
�
ر ب�
نگاه مخمورش
من زگرمــــای
ِ

چون سپند در بین مجمرمیشوم
میسوزم ،میشود دودم ُبــلنـــــد
هــــم نشین ماه و اختر میشوم
***

مخمل مهرش اگر احتوا کند

میشود پائیز عمر من بهــــار

کزتـــاللویی محبت نیمه شب
بستراندیشه گردد شعـله زار

***

درفضای بیـــــــــکران معرفت

طعنه برآئیـــــــن قرنهــــا میزنم

سیروگل گشتم نه درصوب کهن
با شما هــــــم شرط فردا میزنم
***

عشق پاک است ،پاک می پیچم قبا
با ریا رنگین نــــــــگرددِ ،
رنگ دل
کثرت حرف نیست معنـــی ی عمل
با تُ قال گــــــــم نــــگردد ،زنگ دل
***

ِ
وصلت مقصود خویش
برتــــــالش
میـــکشم برسر جـــــام شوکـــــران

کسب مقصود نیست آسان در طریق
می شود ممــــــکن در حـــــد توان

 ۲۳جوالی -۲۰۱۲هالند
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���خ�� ����ش
با� �ورب وی ��
در نهــــان دلی یک چشم ِه آب

شفق فصل شباب
فـــــروغ
در
ِ
ِ
مخمل نور ُامیـد هــــــــاله زند

سراب
گم شود از دل من نقش ُ
***

آن زمان من خودم می گردم

میدهم مفهوم انسان به خویش

می کشــم جامی پیاپی بر سر

گریه ام ناله شود در دل ریش

***

اصل معنـــــای حیات تحمل درد

چونکه بی درد جهان مفهوم نیست

سین ِه هر که کــــــــــــزان ماالمال

که دیـده قلبی که او مغموم نیست؟
***
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گوره درد
زندگی ،یعنی که او
ِ

مرد درین کوره چو فوالد شود

هرکه نشکست درین جنگ حیات

قد کشد راست چو شمشاد شود
***

گرچه پژمرده کنون شاخ امید
برگ هر آرزو ام پر پر شد

آه دلم
از تظلــــــــــم زمان ِ

آتش و دُود به هر مجمر شد
راه طویل
پا برهنه درین ِ

***

رفته ام ،میروم ،هنوز روان

من به تزئین سخن مصروفم

چونکه نزدیک بینم فصل خزان
***

قطره قطره چکید خون دلم

مجموع اش ( شهرسخن) ۱آباد شد
حال به تصویر(زمان) ۲مشغولم

بغض دیرینه ای من انفاد شد

 ۹نومبر سال -۲۰۱۳هالند

 :۱شهر سخن اولین مجموعه شعری من می باشد که در سال  ۲۰۱۲اقبال چاپ
یافت.
 :۲تصویر زمان دومین مجموعه شعری من است که عنقریب اقبال چاپ می یابد.
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***

زپیوند دو دل در فصل هستی
گل عشق و محبت می شگفد

زقطره قطره شبنم های باور

کزان دریای الفت می خروشد

***

به شعر شیرینم شهد کرده تعجب
حالوت خصلت لفظ دری است
بالغت میزند طعنه به مضمون

سالست این زبان را زیوری است
زخون شاهرک برگ تمنا

***

نوشتم مفهوم صبرو قناعت

شنیدم امر وجدانم که میگفت

به کام حرص مبر عقل و درایت
***

رفیق خوب اگر با پاس باشد

نگردد دُور زتو هنگام سختی
اگرباشد ضرور ،از او نیاید

دریغ حتا زخویشتن مال و رختی
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ق
ت
�
د� �
محراب محبت
زدن سجده به
ِ

عبور باید زهفتاد خوان ُرستم
به اوج آن ُبلندین طاق آرزو

فقط شرطش ،تصاحب شان آدم
***

شنا در بحر شور آزموده باشی

هدف آن سوی ساحل اکتساب است
اگر آراسته یی با علم و عرفان

نگاه ژرف دنیا در کتاب است
ِ

***

زتنگنای زمان ،فهم میگیرد اوج

صوب آن در جهت فرداست
صعود و
ِ
اگر حال انقضأ گشته به بازی

ترا مستقبل ات ،ختم خطا هاست
***

دویدن نیست به معنای رسیدن

رسیدن طی نمودن عرض و پهناست

هدف تعیین نبود در هر تالشی

به قصد ناکجا بیهوده رنج هاست
***

تواضع در طلب را مصلحت نیست
جسارت در عمل تضمین فرداست

اگر تو راکبی بر مرکب جهل

یقین دانا ! که ختم تو سر راه ست
***
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تعجیل در عمل تمرین سهو است

لذا آهسته و پیوسته پیشرو

مصمیم بودن ات ،شرط تفوق

حریم بشکن فقط تا هسته پیشرو!
 ۳نومبر سال  -۲۰۱۴هالند

 - ۱ژرف  :دقیق  ،عمیق
 -۲صعود  :جای بلند
 -۳صوب  :فرود آمدن از باال به پائین
 -۴انقضا  :ختم
 -۵مستقبل  :آینده
 -۶راکب  :سوار
 -۷مرکب  :اوالغ ،خر
 -۸تعجیل  :تیزی
 -۹تفوق  :بلند رفتن
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شکنج بی سبب از دست روزگار
بدیدیم ما فزون از حد و مقـــدار
برای تعین حجـــــم وقـــــــــایع

بوده کافــــی نوای قلب بیمـــار
***

شکسته قامت فردای بی غش

بدیــــده لذت دردهای دل کش

زمقدونی شروع اعراب و چنگیز

شنیـــــده حالت هونهای سرکش
راه بسیار
زقطره تا بدریا ِ

***

کجــــــا گفتن ُبوَد مانند کردار

به رنگ تغییر ندادیم محتوا را

اگر تغییر ندهیم سیر و ابزار

***

سرود سبز آبشار میشود شعر
نوای تلخ روزگار میشود شعر
به آغــــــاز دوم نیمه ای شب
قرار قلب بیمار میشود شعر

***
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زپیغامی شکوه و ناز بشکست
زپرخاشی سرود و ساز بشکست
درآن خـــــــــم خان ِه اسرار هستی
زدل احساس ،به سینه راز بشکست
***
برای تنویر تاریک ضمیران
شما روشن کنید قندیل وجدان
زفیض ناپسند دوران آشوب
همه بیرون بینم از قید و فرمان
***
به جنگ کی حل شود دعوای دیروز؟
به صلح تامین شود ،فردای امروز
بیــــآئید ما گشایـــــم صفحه ای نو
یکا یک نقش کنیم پهنای آن روز
***
دلم دریا نگاه ام موج و توفان
مرا آئین فرتوت کرده زندان
نه تنها زنجیر ُعرف است بگردن
به پای عقل ،به پای عزم و ایمان
***
نه بی دینم ،نه یار کافر هستم
به پاکی شیشه ات ،خاکستر هستم
شرار سینه ام ،همواره سرکش
به قلب بار غم ،چون خنجر هستم
***
کـــالم دل هزاران واژه دارد
سکوت دل فراوان سوژه دارد
واژه آن
اگر تفسیر کنم هر
ِ
***

تمنـــای عجیب و ژاژه دارد
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به ملک دل گدایی میکنم من
زخامی خود نمایی میکنم من
عزیزم گر وداع گفت زندگی را
چو فرعون مومییایی میکنم من
***
به جهل آباد ما ،جهل خانه کرده
به ضل آباد ما ،ضل النه کرده
خدایا پیکر هردو به هـــــم ریز
شگفت و گل شد و حال دانه کرده
***
گمانم میل توفـــــان دارد این دل
حواس بس پریشان دارد این دل
همیش چون مرغ بسمل بیقرار است
غـــــم و درد فراوان دارد این دل
***
به گفتن امر جائیز دارد این دل
نوای مست و فائیز دارد این دل
اگر قلبی ز دست او خونین است
گناه ای نامجویز دارد این دل
***
وخیمی تلخ اوضاع پر جفا است
جهالت مهلک و دور از دوا است
درین آتش دیگر هیزم مریزید
کدورت آتش است ،دود است ،بال است
***
نوای گرم من دلکش نگردید
بسوزاند و ولی آتش نگردید
بــــــــکام بیدالن بیداد افگند
صدا گردید ،ولی سرکش نگردید
***
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اگر رفتی جگر خون میشوم من
کزین حالت دیگر گون میشوم من
حدیث نیمه شب بشنو وگرنه
اسیر دست شبخون میشوم من
***
به پای درد حنا مالیده امشب
ز درد من نوا نالیده امشب
دلم در بحرغمها غطه ورگشت
نعوذ ْا که خدا خوابیده امشب
***
هوس با پیچ و تاب پیمانه بسته
عطش با جام آب افسانه بسته
نیاز قطره در شبنم پدید نیست
جرس در کام خواب ذوالنه بسته
***
دلم در اوج معنا پر تپیش است
طبعم چون وضع دنیا پر تنیش است
به عمق دل نوا هنگامه دارد
سکوت من زغمها پرجهش است
***
حضور فهم دل در عمق معناست
هوس اندوخته های تاق باالست
نشاید بی خرد تا عزم زاوش
ذاللت بی نکاح همباق شب هاست
***
مبر! از یاد که در شور است تکامل
زالقـــــــــای دو تخـــــــــم آید تناسل
زمان و جا و گرما هم ضرور است
دو برگه قـــــد کشد در حـــــد سنبل
***
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به فضل فهم چرا ،مفهوم نگردد

به بذل غم ،فضا مغموم نگردد

به مبنای که عقل محسوس نباشد

به اصل رغم ،جفا مهدوم نگردد
***

تالش بیدریغ دوای عجز است

تعمق پایه و مبنای فیض است
فرو رو در دل اندیشه ای من

که اقصای افق فردای سبز است
***

سوال خیزد ز تفکیک و تناقص
گهر حاصل نگردد بی تفاحص
اگر پاره نگردد سین ِه سنگ

چسان آگاه شویم رمز تجانس؟

زاوش – ستاره
ذاللت  -خواری
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از قعر زمین رفتــم ،تا اوج زحل
آبی نبود آمیخته ،در طعــــم عسل
جز حیله و نیرنـــگ ندیدم در راه
همگون نبوده انسان ،از روز اول
***
مقرب ذات خـــــداست
آدم که عــــزیز و
ِ
بر همنوع خود گـــویی که ،مانند بالست
از جهت رضای حق ،همیش خون ریزنـد
راستیکه رضای حق ،همین طورمعناست؟
***
آدم بوده انـــــد ،ز آدمــیت دُور انـــــد
از ظلمت محض ،زعــــاقلیت دُور اند
ِ
سلوک آدمها مجـــــــذوبم
زین طرز و
چون سنگ شده اند ،زمعنویت دُور اند
***
حرفیکه شکسته بود ،روانش سازید
برتیر مقــــــاصد ام ،کمانش سازید
درآب زالل معـــــرفت غوطه اول
با تعمق بیش ،او را بیـــانش سازید
***
همواره سرشت آدمهـا بوده چنین
شاهـــان کثیری آمده روی زمین
ِ
هریک به زمانه اش رسالت میخواست
دامان کدام زخون نبوده رنگین؟
***
شرارخون آمده است
هرشاهی که با
ِ
او شاه نبوده ،بلکه جنون آمــده است
مقــــــدار خونیکه تا کنون ریخته اند
زآبهای جهان هــم ،فزون آمده است
***

231

یک روز زجمـــاد عقل خود یاد کنید
زین مکر و دروغ ،محوطه آزاد کنید
باید به جهـان طرح نوین عرضه شما
زآن خــــاطر پژمرده ای ما شاد کنید
***
سراب چه است؟ ندانیم من و تو
در دشت ُ
منظور کتاب چه است؟ ندانیــــــم من و تو
هفت پوش نمودیم و نخوانــــــدیم یک بار
احکام و خطاب چه است؟ ندانیم من و تو
***
هرآنـــــکه برفته ،تا کـــنـون باز نگشت
یک فصل نوین ،درین مقال ساز نگشت
آغـــــاز عــــــــدم بوده و انجـــام عـــدم
یک اهل قلــــــم ،محرم این راز نگشت
***
این دور زمـــانه ،تا ابــد باقــــی نیست
شب میــگــذرد ،دمی سحر ساقی نیست
هر داد و سـتد ،خالصه اینجاست به فن
زیرا که دیگر ،حساب و اوراقی نیست
***
پیمانه بزن ،به حد و پیمانه ای خود
با هـــــم نفس و دلبر جانانه ای خود
هر تازه سفـــر ،نمیشود یـــــار سفر
ثابت نکند قــیــمت دُر دانه ای خود
***
با بی خــردان ،تو درب دل باز مکن
نیست اهل سخن ،قصه ی آغاز مکن
آراسته نبود به زیور حرف و عمل
نادیـــــده هدف ،تو تیری انداز مکن
***
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تصوير زمان
با اهل خرد تو خلوت مــی بکن !
با تعمق بیش تو بادیه طــی بکن !
آزموده نبود نمیشود رفت به سفر
درگام نخست بدرک آن سعی بکن!
***
در شاخ وجود ،اگر چو گل می گشتی
در رسم سجود ،نیز قبول می گشتی
میریختی اگر ،جوهر عقلت به زمان
دربین دواندیشه ،چو ُپل می گشتی
***
شب شراب درشکن است
هنگامه مکن ِ
ِ
دست عذاب درشکن است
برزعم کثیر
سوژه روز
روزیکه شکن شکن شود
ِ
سراب درشکن است
در چشم یقین ،پای ُ
***
از خـــامی خلف نام پدر پاک شود
از کثرت آن سینه و دل چاک شود
هرصفح ِه عمر به ذوق روزحک نکنی
با سیر زمان ،نابود و درخاک شود
***
از بهر فنا باختن سر بیهوده است
در کسب متاع ریختن زر بیهوده است
با عزم و هنر طی شود منزل صعب
باور نکنی رفتن دیر بیهوده است
***
ارباب طمع توان او است غضب
دوران دمه زمان او است واجب
دوستی که ز روی لطف بتو خورده گیرد
باور بخـــــدا ،زبان او است عنب
***
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در بام سخن رفته و فریاد کنم

تصویر کهن سفته و بیداد کنم

آن رازی که در سین ِه من مدفون است
در الی کفن خفته و آزاد کنم

***

از داغ دل بابک( )۱و مازیار( )۲گفتم
کارنام ِه راوندی( )۳یی داغدار گفتم

از گردیش آسیاب به خون انسان()۴
ِ
سنباد( )۶سری دار گفتم
از افشین( )۵و

 :۱بابک در تبریز پیشه وری و به شبانی مشغول بود ،و به اندیشه خرمدینان
آشنایی پیدا کرده بود،بعد از مرگ جاویدان بن سهل ،بابک به رهبری خرمدینان
رسید ۲۳.سال بر ضد عباسیان جنگید باالخره توسط معتصم عباسی اعدام شد
 :۲مازیار بعد از مرگ بابک رهبری جنبیش را به عهده گرفت.
 :۳ابن راوندی در یکی از شهر های خراسان زمین به نام مرورود بدنیا آمد و در
چهل سالگی درگذشته از وی چندین کتاب بجا مانده ولی با تاسف باید گفت که
همه از بین رفته نظر به قول مخالفین اش میتوانیم بگویم که چنین کتابها از وی
باقی مانده ،مانند :التاج ،بحث الحکمت ،الدامغ ،الفرید و زمرد چون وی را به عنوان
زندیق می شناختند.
 :۴درآغاز حمله اعراب نیزک از اهل خراسان والی بلخ بود در اثر حرکات ناسنجیده
اعراب دست به شورش زد،قتیبه حکمران عرب در قسمت های اشکمش فعلی او را
گرفتارکردند ،با تمام اراکین اش که در حدود شش هزار مرد جنگی بودند ،اعدام
شدند ،و خون ایشان را به جوی آسیاب ریختانده شد ،آسیاب چرخید و گندم آرد
گردید ،نان پختند و خوردند .زیی بر ما بی خبران.
 :۵افشین گرچه از طرف معتصم به سر کوبی بابک فرستاده شده بود ،ولی عمل
کردش بر وفق مراد نبود .به ظن دوستی با مازیار از طرف معتصم اعدام شد.
 :۶سنباد جنبیشی را بر ضد خاندان عباسی رهبری میکرد که اضافه از یک صد
هزار نیرو داشت ،و قصد ویران کردن مکه را به سر می پروراند و احیای دین
زردشت را آرزو می کرد.
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تصوير زمان
آن وقتیکه معتصم خالفت میکرد

سنباد به خالف او بغاوت میکرد

هم بابک و افشین چو مازیار غیور

مسعودی ز رزم شان حکایت میکرد
***

آن شامیکه معتصم نمود عزم شراب
بربابک و سنباد دهد کافی عذاب

باور کنید که بکارت سه دختر()1

بافخر فزون نموده آن شب خراب

-۱خواجه نظام المک در سیاست نامه می نویسد :زمانیکه مامون الرشید
خلفه عباسی گردید ،درین زمان بابک در مقابل عباسیان
درگذشت ،معتصم
ِ
شورش داشت ،بعد از  ۲۳سال بغاوت بابک دستگیر می شود و به حکم خلیفه
محکوم به اعدام مگردد ،بعد ًا معتصم به مناسبت پیروزی خویش جشنی بزرگی
برپا می کند ،در جریان محفل معتصم محفل را ترک میکند ،یک ساعت بعد دو
باره پیدا میشود ،بعد ًا باز غائب میشود ،باز بر میگردد ،خالصه این رفت و آمدن
معتصم سه مرتبه تکرار میشود ،در اخیر غسل میکند و دو رکعت نماز می گزارد،
درین موقع معتصم از قاضی یحی می پرسد ،دانستی که این نماز از برای چه بود؟
قاضی میگوید نخیر! معتصم میگوید :این نماز ،نماز شکرانه بود ،نعمتی که امشب
نصیبم گردید ،در طی سه ساعت سه بکارت گرفتم ،اولی دختر بابک بود ،دومی
دختر افشین بود و سومی دختر مازیار گبر بود.
خواننده محترم قضاوت بدست شماست ،میگویند کفر که از مکه خیزد کجا ماند
مسلمانی؟
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در مذهب ما همیشه تو قهر بودی
در دین یهود قاتل و جابر بودی
در دین بودا ،فقط بودی مظهر مهر
در دین مسیح صاحب خنجر بودی
***
با بنده خودت ،چرا چنین میداری؟
از بهر جزا ،تخم گناه میکاری
رحمان و رحیم صفات اسم تو چراست؟
برجای لطاف ،سنگ جفا می باری
***
در خلقت من باور تو چیست بگو؟
در ذلت من داور آن کیست بگو؟
کارخانه زتوست ،به ذوق خود میسازی
در واقعیت اش چنین اگرنیست بگو؟
***
از امر تو بود که من خالف کار شدم
برخورد و کالن موجب آزار شدم
بی امری خودت ،برگی نیفتاد به زمین
تقصیر که بود که بسته بر دار شدم؟
***
هر آن که اعلم زبهر دین آفراشته
اسباب ضیأ ز روی کین برداشته
یک لحظه عقب روید ،در عمق سخن
در سین ِه قرن ،داغ جبین انباشته
***
از واعظ خطیب خدا زیارت نشود
راه عقول ،به اشک طهارت نشود
در ِ
در خان ِه دل طواف تو الزامی ست
با خیره سری معنی عبارت نشود
***
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تصوير زمان
بنشین که دیگر هر دویمان راز کنیم

از بار غمین یک کمی انداز کنیم

دانیم که بقای زندگی چار روز است

یک درب نوین به سوی دل باز کنیم
***

ای دخت خدا! اگر تو انصاف داشتی
بر عاشق زار خود ،تو الطاف داشتی
برسین ِه تو به جای دل سنگ نبود
آلوده مزاج من ،تو انکاف داشتی
***

غافــل تو مشو ! زغفلت ات میگویند

حسرت بکشی ،زحسرت ات میگویند
مستـانه بیرون بیا ! به میــدان عمل

فاتح که شدی ،زنصرت ات میگویند
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تصوير زمان
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تصوير زمان
ِ
شهرک خرافات
در
حاکم گشته جنایات
وجدان حاکم شهـــر
پرگشته از جنایات

من رفتم و روانـــــم
من موج بی مکانم
مفهوم من تکاپوست
هم تیر و هم کمانم

این اشک شام دلگیر
از مکر غیر سرا زیر
بیدار زخواب ناز شو
برپا فگنده زنجیر

****

جـــاده رفـاقت
در
ِ
رفتن نداری عادت
این راه دور و دراز است
با من مکن رقابت
****

****
حرف های خوب در کتاب
بر کام تشنه است آب
محروم مشو کزین فیض
از بهر تو است خطاب
****

****

در مهد علم و عرفان
ناله می کند فغان
صدا بی صدا شده
مانده حسرت و ارمان
****
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امروز باشد یا فـــردا
هوا شود گوارا
آن روز بخیر هرکدام
غرس می کنیم گلها را
****
از نسل بـــــــــد تناسل
یاد داد به ما تغافل
حال لقم ِه نان ما
با خون گردد تناول
****
خمیــازه گل سنـگ
ِ
ازاحساس می گیرد رنگ
شکل و معنی که شوخ بود
به هر دل می زند چنگ
****
هرآغاز ،ختم فکراست
در نیاز شوق ذکر است
درین بحث فلسفی
گدازش طعم بکر است
****
(عابد) دارد دل تنگ
با ناله مشکند سنگ
آرایش کالم اش
هستند همه رنگ به رنگ
****
بگو! بیادر چه گپ است؟
مردم همگی خپ است
احساس مرده در وجود
زانرو همگی چپ است
***
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تصوير زمان
نگو! سرت قار میشه
پرسیدی بیمار میشه
بغض دلش زیاد است
شورخورد انفجار میشه
***

ما هستیم قلب آسیا
نه نور داریم نه ضیأ
راه و طریق گم شده
آخر می کنیم پیدا

ناگفته او عیان است
تأثیر درد پسان است
گویند که خاموشی بحر
مژده توفان است
خود
ِ
***

***

جنگ امروز سر نفت
از د ِ
ُود ما َکشند تفت
در جویکه آب رفته
انشاالله باز خواهد رفت
***

درین آهنگ و این بزم
نه سور درک است ،نه نظم
لقمه زدهن کالن است
به مشکل میشود هضم
***
نظم جهان دیگرگون
پرسان مکن چرا چون؟
بقای َا َبر قدرت
می باشد ریختن خون
***
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وضع بی تاب می بیند
راوی عذاب می بیند
گویند گاو پیر همیش
کنجاله خواب می بیند
***

***
دوستی های امروزه
با مقیاس دیروزه
تناسبش معکوس است
از صفر هم کرده ریزه
***

درد دلم زیاد است
همگی او بیاد است
گفتند بکس نگوید
حتی اگر فریاد است

***

قاعد فیشنی آید
دور کوشانی آید
گویند بعدی تاریکی
باید روشنی آید

بیا بنشین قصه کن
درد دلت حصه کن
کس نخرید غم تو
باالی من پیسه کن

***
درد و داغم است چنین
قلب مردم است خونین
زنده به چوبه ای دار
مرده در روی زمین
***
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تصوير زمان
نی نی نگو برادر
غریب هم شد معتبر
از راه غیر مشروع
تعمیر کردند سراسر
***

شکر گوید بر خدا
نیست دیگر جنگ و دعوا
رشوت سابق حرام بود
حالی گیرند برحاال
***

این راه و رسم منفور
آمده از راه دور
سابق سراغ نداشتیم
پت و پنهان داشت حضور
***

مردم دارند اندیشه
آخرچه وقت خوب میشه؟
تر و خشک میگیرد دَر
هنوز زنده است ریشه
***
مردم می کردند سوال
چرا شده چنین حال؟
زمستان میشود تیر
رو سیاهی در زغال
***
دروغ هر کیرا خصال
تصیح او است محال
به او هیچ کس نگفته
ختم دروغ است ذوال
***
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اختطاف و انتحار
وحشت آورده بسیار
هداف همچو اعمال
هم آشوب است ،هم آزار
***

در کوچه و هم بازار
خود را دهد انفجار
هم چو کار بی هدف
می باشد کار اشرار

زین عمل بازاری
بینند مردم آزاری
اصال او است خود کشی
می گویند انتحاری
***

***

***

من عابر بی غش ام
مزه ای درد میچش ا م
هوا باشد مساعد
از سینه دود می کشم
***

یک دشمن بد اندیش
پا گذاشته کمی پیش
همیشه در کمین است
گاه و بیگاه زند نیش

روزیکه تهنا شدم
در سوز و سودا شدم
در بین اوراق غم
بدون معنا شدم
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تصوير زمان

درد ما�
درد ما بسیار است

به شما آشکار است

هرکه دردش بسیار
تا سحر بیدار است

***

نبض ملت ناجور

زخم ما است ناسور
تفرقه بین ملت

دل خلق سنگ شده

***

دُور زتعریف عنصر

موجب اش جنگ شده
پای احساس همه

بخدا لنگ شده

***

مادران بیمار اند
پدران بیکار اند

فقر و فاقه بوطن

***
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سخت ترین آزار اند

قلب قاعد قصی
مکر زاهد بسی
گرگ کنون قاضی شده
می کند داد رسی
***

***

ملک ما بی دیوار
شهر ما بی شهر دار
دیگ ما بی سرپوش
ُپر شده از خس و خــــار
***

ما همه افغانیم
ما همه انسانیم
لیک به بازار جهان
بی قیمت ارزانیم

***

***

طبع ما تبدار است
حرف ما آبدار است
خانه و ملک از ماست
دیگرها بادار است

ما همه یک افغان
خون ما است یکسان
مکر دشمن آورد
بین ما فرق لسان

شرط که مهیا گردد
قطره دریا گردد
آب که صد پاره شود
روزی یکجا گردد

ج (عابد)  ۱۱فبروری سال  -۲۰۱۴هالند
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