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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 جوالی ٢۴

  

  

  ...بنويسم اگر
  شوم نمی دمخور کسی ھر با

  - و نرنجيده
  سازيد دريا شنيدن برای را دل

  دارم گفتارھا چون
  !خويشۀ نام شکايت اين در

  ٭٭٭
  نوشيديم سرد چای يک کسی با اگر
  خاص ۀلحظ آن در صميميت پاس به
  ...کنم می زندگی !-تکرار تصور با

  ٭٭٭٭
  زندگيم؛ تو

  ديوارھای پشت
  تنگ ھای کوچه
  شوم نمی قايم تار شبھای در

  پرانی سنگ برای
  ٭٭٭
  ؛ اھل
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  ....زدنم دريا به دل
  شوم شريک نيکی کار انجام در بتوان اگر
  کنم می فدا سر ؛ دل و جان با
  نيستم تيغ زدن و خطا اھل نه؛ اگر و

  ٭٭٭٭
  خوشبختی ۀتران گرچه
  است وجودم ثبت
  ھيھات؛ ھيھات اما

  کردن تصوير از ناکام
  زيبا تصورھای آن

  شکسته بال ۀپرند ھمچون
  را پرواز اوج
  بينم می ياؤر در
  ...است تصور ھنوز يعنی]

  ٭٭٭
  دبشو کاش

  گرفت پس را کودکی
  کرد ترانه را ھا شده گم
  کرد تصور را کار کودکان درد
  را کودکيم من
  کردم گم کار درد ميان در

  ٭٭٭
  تنگی دل اوج در
  مھمان بود شده سأي و رفته اميد که
  "سقوط سراشيب يعنی"

  نشدم پيمان ھم مرگ و تسليم با ھرگز
  ندادم خواری به وتن زندگيم شوق
  ٭٭٭
  شکستم ھم در را مقدسات نفرت با
  کردم تر عميق را فاصله اخالق معلمين با
  است زيستن و عشق با پيمان زندگی برای من

  ٭٭٭٭
  !چرنديات ھرگز
  ندادم راه ذھنم به را مذھب و دين
  يھائزيبا زالل ۀچشم را قلبم
  کائنات کزرم را ذھنم و

  مقدساتی ھر از دوره ب و پاک
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  اشتمد نگاه زيبا
  اتفاقی ھر رغم علی
  باشم انسان کردم سعی

  ٭٭٭٭
  ست یئزيبا از پر گرچه قلبم
  .است روستا در گلی کاه خانه مانند اما
  طوفان کوچکترين با که
  شود می ريخته ھم در
  ٭٭ ٭

  افتاد در رنج با بايد دوباره
  کرد بايد پاکيزه و تميز
  را خانه اين
  سيدهر راه از مھمان با بشود تا

  .کرد دود صميمانه را سيگاری
  صلواتی شمی ٢٠١٩/٠٧/٢١

# 
  


