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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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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  

  آھنگر. ش :  از 
  برگزيده از مجموعه شعری

  !.. "اين  بھار  نيست !... نه "  

     
  نور شراب

  
  ديـــو سيـــاه شب چو پر قيــرگــون خويش

  ترده  بر فـــراز شبـــستان  زنــــدگیگســــ
  

  گردون  به  زير سايۀ  اين غول سھمگــين
  بگرفـــته  رنگ تـــــيره ای  دوران بندگی

  
  بر تارکش نه مھر و نه ماه  و نه زھره ای
  نه رقــــص شعله ای ، نه  فريبا  ستاره ای

  
  نه  ساقـــيی که جام  لبــالب  دھــد  به کس

  ـــته  النۀ  از يــــاد  رفته ایميـــخانه  گش
  

  جـــام ھمـــه  تھی زمی نـــــاب شـــد  نگر
  ســـاز طــرب چو  داعـيۀ  خواب شد  نگر
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  ميــخاره گان به مسجد  و بتـخانه  رو کنند
  ده  به پـای عدو کنندـيکــسر دعا  و ســــج

  
  ق آتشــــينـنه فکر يار و ميــــکده وعــــش

  .ر بھشـــــت بـــرين آرزو کننداکنــــون دگ
  

  ّدر َنص بـــاده نوشـــی و در شرع عاشقی
  معبـــود يار و بـــــاده و ميـخانه معبد است

  
  بد نـــام می نخورده  و عــــشاق  پله بيـــن
  گه   بت پرسـت  گردد و گه  پای  بند  دين

  
  گر زاھـــدی بر او نگرد  ميـــگسار نيست

  يال بوده  و در فـــکر يار  نيستمحو  خـــ
  

  اين رســــم  عاشـــقی نبود  ای ستـــمگران
  کز يار بــــگذری و گذاريــش  به  ديگران

  
  ن  پاک  خويشـمســــــتان  روزگار به  آئي

  ـند و جام به زاھـــــد نمی دھندـجان ميدھـــ
  

  ار و نور مه  و  روشنيی  مھرـدر شــــام ت
  جد نمی روندـد و گاه به  مسمی  ميـــخورن

  
  ت دو چندان خوريم میـامشب که  نورنيس

  با نغــــــمه ھای دلکش  و با ناله ھای  نی
  

  "اده  بر افروز جام  ما ـساقی به  نور  ب" 
  "ھان شد به کام ماـگو که کارجــمطرب ب"
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  "کس  رخ  يار ديده  ايم ــمادر پيـــاله ع" 
  *"  مدام  ما ذت  شرب ــای بی خبر ز ل" 

__________________  
  .چارمصراع داخل گيومه از لسان الغيب حافظ شيرازی است*

 


