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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

  
   ھوشنگ ابتھاج:شعر از

  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٣ جنوری ٢٧

  

  !ديريست گاليا

  ! مخوانیدلدادگۀ در گوش من فسان

  ! مخواهیدگيشورۀ گر ز من ترانيد

   ره افتاد کاروانبه! ايرست گاليد

   استیتين ھم حکايعشق من و تو؟ ا

  ین زمانه که درمانده ھر کسياما در ا

  از بھر نان شب

  ستيت مجال ني عشق و حکایگر برايد

  شاد و شکفته در شب جشن تولدت

   افروخت تابناکیست شمع خواھيتو ب

  یامشب ھزار دختر ھمسال تو ول

   خاکیده اند گرسنه و لخت رويخواب

   تویرقص و ناز سرانگشت ھاباست يز

   سازیبر پرده ھا

  ن زمانياما ھزار دختر بافنده ا

  شانيبا چرک و خون زخم سرانگشت ھا

   کنند در قفس تنگ کارگاهیجان م

  ش از آني که بیرياز بھر دستمزد حق

  ک گداي تو به دامان ی کنیپرتاب م

  ن فرش ھفت رنگ که پامال رقص توستيو

  رفته رنگ انسان گیاز خون و زندگان

  در تار و پود ھر خط و خالش، ھزار رنج

  در آب و رنگ ھر گل و برگش، ھزار ننگ
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   پاکینجا به خاک خفته ھزار آرزويا

  نجا به باد رفته ھزار آتش جوانيا

   گناهین بيريدست ھزار کودک ش

  ...مار ناتوان يچشم ھزار دختر ب

  !ايست گاليريد

  ستيھنگام بوسه و غزل عاشقانه ن

  ن زمانيز رنگ آتش و خون دارد ايھر چ

   لبھا و دست ھاستیئرھاۀ ھنگام

   استیان زندگيعص

  ! من مخندیدر رو

  ! نگاه تو بر من حرام بادینيريش

  !ن پس شراب و عشقيبر من حرام باد از ا

  ! قلب شادیبر من حرام باد تپشھا

  اران من به بند،ي

  ره و غمناک باغشاهي تیدر دخمه ھا

  دگاه خارکيعدر عزلت تب آور تب

  اهين دوزخ سياۀ در ھر کنار و گوش

  !ايزودست گال

  ! مخوانیدلدادگۀ در من فسان

  ! مخواهیدگيشورۀ اکنون ز من تران

  ...دست کاروان ينرس! ايزودست گال

  ن صبحدمي که بازوان بلوریروز

  ک شب شکافت،يتارۀ غ و پرديبرداشت ت

   که آفتابیروز

  چه تافت،ياز ھر در

  اران ھمنبردي لب  که گونه ویروز

  افت،يگمگشته بازۀ رنگ نشاط و خند

  د آن زمانيز باز خواھم گرديمن ن

   ترانه ھا و غزلھا و بوسه ھایسو

  ز گل فشاني دل انگی بھارھایسو

   تو،یسو

 عشق من

  

 


