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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 اپريل ٠٧
  

  

  ايم زنده ياؤر با
  مرگ با جنگ اگردر
  شدم بازنده
  بگذاريد
  وجودم

  که یئشعرھا لمث
  نوشتم سادگی نھايت در
  !ببرد باد
  شھر جنوب ھای نشين شيهحا ميان به
  ! تاريک و تنگ ھای کوچه به
  !معتادی شايد تا
  درد تسکين برای بسازد زرورقی آن از

  ممبفھ نتوانستم ھرگز من که یئدردھا
  " شکستگی سر معنای"

  شرمساری از ناشی درد
  .حقارت يارنج
  ٭٭٭
  باشد ای بھانه شعرم شايد
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  ! فروش تن زن آن تا
  رنج در غليتده
  ھا تحقير از بدور
  بنشيند تعمق به من با
  آورد ياد به تا
  را نوجوانی زيبای ياھایؤر
  ! دوباره زدن پر]

  پرواز اوج
  غرور؛ درنھايت

  را زندگانی را؛ فتح
  ٭٭٭

  است کودکانه من شعرھای
  که کودکانه آنقدر
  کودکيم کوچک دنيای
  .است تاخت در طناز اسب ھمچون زيبا
  ٭٭٭
  نبود بساط در آه که زمانی

  اميد بدوراز - و سرد نهاخ
  کار از تر خسته
  بلعيد می مرا عميقی خواب

  دشت پيکر قوی مار ھمچون 
  بيداری و خواب ميان در
  ذھنم در گرفته شکل ياھایؤر
  .بود زندگی دليل 

  ٭٭٭
  نويسم می کودکانه

  شود ميترم دلم یترکھا روزی اگر
  بديا التھاب آن مھایخز

  -و کوه از بزرگتر
  .درياست از زاللتر
  کارم کودک ھر پدر
  فروش تن زن ھر
  فقرم در غليتده کارگر ھمان من
  سياھی دام در دخترش که
  اعتياد آتش در غلتيده پسر و
  .است گرفتار اسارات به

  ٭٭٭
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  درد از رھای برای
  باران بارش ھمچون بايد

  امان بی سيل ھمچون
  را عشق چمپر و شد طغيان

  برد خونه ھر به
  که وحشت سيالبھای چون نه
  درد پر ھای حفره با را تازه مھایخز
  .گذشت جا به رنجديده انسان ھزاران وجود در

  است روياھا حاصل زندگی
  آرزوھا، ھمان
  خواب در ديده خوابھای ھمان با
  ايم زنده ياؤر با ما
  بھتر یفردا اميد به را ھا درد و

  ..کنيم می تحمل
 صلواتی شمی ٢٠١٩ /٠۴/٠۶

  
  


