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  ر امروز افغانستانـشع

 سام اسامه
****** 

  انتشاراِت بهار
  ن از انتشاراِت بهار استـــــــسخ

  شرار است  یشاخه تماشا رـبه ه

  فش فِش منشوِر آتش  و  استشب

 ر سو بشار استــ شعله ها هفشاِر
 

****** 

 في ضعمال
  استفي مال  ضعني که ادي گویکه م

  استفي رد ارشـــــــ در بهي هايسالم

 استي سیه زانوـــــــــــــــــ زانو بزده

   استفيرـــــــ ح  سرداِر سُترِگ مابه
 

****** 

 بست  وبند
 بستند  بند ویواــــــدر ه قانيرف

  مسِت مستندیگاه  واري هشیگه

  کرگسِليخ راِم ــــــــ خ ِدي اّمبه

   قفسها را شکستند یدسترــــ تبه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 
 

******  

  اسامهسام
 ه سام داردــــــــ اسم اسامچنان

  مرگش هم هزاران دام داردکه

  مار صدسرنيُسرُسِر ا  یصدا

  درجام دارـــــدر ف چه   دانمينم
 

****** 

  تنگیپهنا
 رجام کردهــــــــــ ف ۀ در چنتچها

 ردهــــ صحنه را سرسام کهـاسام

 ر تنگش احسنــــــــ فکيی پهنابه

   پهن هرگوشه صدها دام کردهکه
 

******  

  کورريکو
  کور وکرراريوــ کیکاوي مچه

  سرراودهـــــــهي بۀ درد آوردبه

  فکرِِ فردا ِريدر مس  رزنـــچک

   دشت ودررای کن هواندگرگو
 

****** 

  سردرگمۀکالو
 ر ما گشته چالوهــــ فکیصدا

 اوهــــــــــي ري برزبانها غدياين

 مـــــ توانداي نخ را چسان پسِر

   کالوهاراني سردر گم شده که
 

****** 

  دلۀبوت
  ما کهنه کار استۀريخ  اِهــــــــنگ

 دنباِل بهار است  که  یرنـــــ قبود

  دلۀ سبِز بوت ی ازبو غــــــــــيدر

   نه به دار ونه به بار استنجاي اکه
 

****** 
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  شورچشِم
  بس که چشِم شور دارندقانيرف

 دارند ورـــــــ ناج  را نهيئ آ دِل

  خواهندرهيآسمان را ت و  نيزم

  ه در منشور دارندـــ دانم چینم
 

****** 

  ورلشتهۀديد
 بند ورلشته روۀدير دـــــــــ بیزد

  که خوبندیرا گمان کرد  بدهاچه

  هاشانشهي اند مشرِق  از وــــمگ

  روبندـــــــــ رهسپاراِن غناني اکه
 

****** 

  ناسوِردسِت
 اورياز افشان بـ ن  نوِر  ازخبر

 اوري شوکِت دل شان ب یراــــب

 وس راـ دسِت ناسوِر هکن رها

  اوري بماني رقِص عشِق من ابه
 

****** 

  سادهیصدا
 ستيه تو نــ من سر بۀ سادیاصد

 ستي ودو رو نشي و بد انددوپهلو

 یاهير به سر فکِر ســــــ گیندار

   جو نستنهيز کـــــــ هرگنهيئ آدِل
 

****** 

  ترنمبرِق
 دميرِف سپــــــــ حۀ حلقغالِم

 دمي بد ندیديز از سپـ هرگکه

 رِق ترنمــــب  که باغمي تهمان

  دمي شب را در ۀني س سکوِت
 

****** 

  :نوشتپا
  بار و  بندیب/ الدنگ :َورِلشته ــ ١
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 گرفتن مرگ قرار سرحد  تایتشنگ  وی آبی بمعرض در :  ُچالوه ــ ٢
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