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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی

  ٢٠١٩ مارچ ٣١
  

 

 قلم برھنگی
  دوستی؛ ناآشنا

  ! دور از نوشت

  - بنويس شعری"

  !سياست از بدور -رنج و درد بدون

  عريان عشق - و لب به لب - و بوسه از

  کن تصور را زندگی

  "بلرزانيد را دل و دست آنکه بی

  ٭٭٭

  ھيجان اوج در"

  رقصانيد بايد را ھا واژه

  ساحل سوی به -برد

  انتھا بی و دور جنگلی سوی به يا

  ناپاک ديدۀ ھر از بدور

  !کنيد عريان بايد لطافتی ھر از تر برھنه

  "!قلم رقص در
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  ٭٭٭

  سکوت جزه ب جوابش در

  نگفتم ھيچی م،ننوشت ھيچی

  شدم درد - بودم سکوت

  برد خود با منو  ایهخاطر

  رنجھا دنيای به باز

  ٭٭٭

  !طرفتر آن

  انتھا بی جنگل از باالتر

  ! خونبار درۀ در

  دلبری مھربان - گل از پر باغ کنار

  داشت من به نگاھی نيم زمانی که

  ؛ او ياد با

  شدم گم....!چرا و اگر صدھا ميان در

  ھا دست دور در -و مغريب

  کنم می زندگی - خدا ۀساي بدون

  ٭٭٭

  و گل عاشق

  گیساد نھايت در

  گفتن برای

  ! تربرف بارش ھمچون

  معطر ادبی باعرض

  کوه دل از برگرفت

  دارم ذھن در خماری از رھا

  آمدم خوبان شھر از

  که سرخی گل صدھا ميان از

  دشدن پر پر خورشيد ديدن حسرت در

  ٭٭٭ 

  ! که بود زمان آن

  -و کشتم ذھنم در را خدا

  ! را یئزيبا

  آفريدم وجودم ، جسمم در

  را قلبم

  را بدنم رگھای تمام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  واھی یخدا اين نفوذ از

  !داشتم نگاه دور

  آفات، بدترين و تنھا او چون

  است رحمی بی و جانی

  آفريند می جھل که

  ٭٭٭

  !که دانم می

  ست زندگی زيبای ھای جلوه رقص

  !آن از رضايت معنای به ولبخند

  ست خوشبختی ۀنشان خوب رفيقی داشتن

  !یئتنھا ھای لحظۀ در آھنگ يک زمزمه و

  ست یئرھا سوی بهه کشيد پر ياھایؤر تصور

 ٭٭٭

  اينھا ۀھم

  است ممکن روی گشاده و مھربان قلبی بودن با

  !شدن غرق خود در دوباره و رفتن ينهئآ جلو

  .است دوباره تولد نیيع - است زيستن شعر

  ٭٭٭

  امروز اما

  ؛ درگير ذھنم

  بارترين فاجعه

  ست سرزمينی در سيل

  وجود تمام با را خود مردمانش که

  ھا هللا آيت واھی چرنديات اميد به

  سپردند باد به را زندگی

   .. آغوش ھمد شدن رنج با و

 صلواتی شمی

  


