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                                                                         کانادا -ترانتو

 

با آنکه تعدادی از نویسنده گان و محصلین جوان شغنانی از چند ساا  باه ایان  ار  

 ،باار داشااته انااد گاااه هااای ارزنااده ی، و انکشااا  زبااان مااادری شاااندر قساا ر رشااد 

ثااابتی در سااایر ساای ای شااغنان آگاااهی  ارش محتاارهزخوشااتاتانه کنااون بااه اسااا  گاا

یافتیم  که موسسه ث ر جهار باه ث ار رساانیدن و انکشاا  زباان شاغنانی باه اشاترا  

 ،آباااد در شااهر فاای  محتااره )ثااابتی( ومحتااره اقتا )وساااه( و تعاادادی از محصاالین

سی یناری را دایر و در مورد شیوه های پیشرفر و انکشاا  ایان زباان تتااد  افکاار 

که بدون شک در ماورد تصاامی ی اتااام ن اوده  ونظریات سودمندانه ابراز داشته اند

 ،بدین مناستر من این اقداه نیاک و مارده دوساتانه موسساه ث ار را ت میاد ن اوده اند.

م مااا را کااه دریاان راسااتا پیالیرانااه تاا ش دارنااد در امیااد واره کااه جوانااان و اهاا  قلاا

و ضاا ناج جوانااان و محصاالینی کااه دریاان  عرصااه هااای ماتلاا  یاااری و ماادد برسااانند

تااواه بااا دیالاار قلاام بدسااتانی کااه آرزوی انکشااا  زبااان  ،ساای ینار اشااترا  ن ااوده انااد

از خداوناد پاا  بارای شاان اساتعداد تواناا و ووصاله و پشار  ،مادری شاان را دارناد

 ار را خواهانم.ک



 شعر نا سروده 

 

 ور  دلم هنوز هویدا نالفته اه

 شعری که در د  اسر به لب ها نالفته اه

 جز وص  خا  کنج لب یک پری رخی

 به نرگس شه  نالفته اه یک مصرعی

 آغوش گره وخوابالهٴنا ز مهوشان

 توصی  کرده از شب یلدا نالفته اه

 گلهای باغ وص  ن وده به صد زبان

 ستزه های تشنه صحرا نالفته اهاز 

 از هودج و تم   ومح   مداه وقر

 گفتم ولی ز وسرت لی  نالفته اه

 از چشم انتظار به ره ماندهٴ کسی

 ورفی به پا  مرهم دلها نالفته اه

 لب تشنالان شوق،تتااله بسته برلب

 من این سان به ساو  و دریا نالفته اه

 بویی زدرد و رنج به شعره نترده راه

 صد وی  از اوتیاج و ت نا نالفته اه

 از یاٴ  و درد ورنج خود و مرده دیار

 شعری قتو  وضرت و درگاه نالفته اه

 پر گفته اه به وص  بتان لیک ای دریغ

 و دی به شان خالق یکتا نالفته اه

 ای اشک داغ نقش خمالر ز رخ بشوی

 زان عذر ها که در د  شتها نالفته اه

۱٣۷٣ 

 
 

میالد مسعودحضرت سرور کائنات  بمناسبت

 محمدصل هللا علیه و سلم

 این جهان با روز مولودت ز خواب آمد برون

 رمز و راز سر مدی از صدوماب آمد برون



 بعد از عرِض امانر در بسیط کائنات

 از زمین و آس ان عذر و جواب آمد برون

 ید قدرت صورتی را آفرید ،از هیوال

 را ب آمد بروناز ک ا  صنع آده زان ت  

 او امانر را پذیرا گشر و بعد سالها

 انق ب آمد برون،صاوتش در هستی آمد

سن وقیقر خواستار جلوه شد  در اود و 

 وز نقاب او د عالیمناب آمد برون

 پا  او آغاز شد با ور  ک ن  آفرینش

 بهرایماد دو عالم این خطاب آمد برون

 ابآنشب در وم ،انمم و کوکب پی تعظیم

 نور باریدند و صتح آن د ر ناب آمد برون

 خشک شد دریا وآتش م رد در آتشکده

 اضطراب آمد برون،از شکسر  اق ک سرا

 بدان گفتند مح د زاده شدءکاهنان و مو

 صاوب کتاب آمد برون،خاتم پیغ تران

 آنچه در سینا تملی داشر و در ساعی بتافر

 عاقتر از کوه فاران آفتاب آمد برون

 
 

 تقدیم به گلی که زود پرپر شد،  غروب لحظه ها

 

 گرمی بازار وسنی را خریداره هنوز

 یوسفی بفروختند و من خریداره هنوز

 شتنم ناز تغاف  تا نصیب غنچه شد

 ع ری د  افالاره هنوز دهشمن ازین وسرت 

 در خیا  آباد تنهایی و  ور معرفر

 انتظار جلوه گاه ناز دلداره هنوز

 گیسوی کسی را قصه گفتم یک شتیشاه 

 زان ستب در رشتهٴ مویی گرفتاره هنوز

 ای ساقی بزه سرخوشان،خانه ات آباد



 از هوای گردش چشم توسر شاره هنوز

 صتح می د شفق را تا غروب لحظه ها

 سربسردر انتظارصتح دیداره هنوز

 تا فالندی یک نظربر وا  ما وران خود

 انه بی اره هنوزنرگس اندر باغ و من در خ

 یک جهان معصیر ما را اگر باشد چه با 

 رو ر او را چو می بینم ستکتاره هنوز

 رازخود فه ی مرا تاکوچهٴ منصور برد

 محو اسراره هنوز،نکته ای بشنیده ازاو

 رجم خلق وولق آویزه به دارمقتدر

 زنده برداره هنوز ،با وجود سنالتاران 

 ر این غز گر دوسه تکرارافتاده مرا د

 معذوره که سر شاره هنوز،من قدح پی وده

 ۱٣٥۷، بدخشان -فی  آباد

 

 

 کرده  پارسایی ه یشه   ع ر یک   و خود ن ایی کرده بدسر  تستیح 

 از ج له نه ارزید بدان خلوت روز  ک ایی کرده  لتر  آن بوسه که از

 

 

 تصویر برای تو

 

 وتس روح در این خراب آباد تع یر منسر

 زنده گی در ود یک تسلیم تدبیر منسر

 ازتتار آتشم می د من در بیشه هاسر

 یر منسرع ری نه مردن عذرتاٴخسوختن 

 صد گناه ناکرده از وسن ادب داره بدوش

 زین م مر گاه گاهی وکم تکفیر منسر

 من به عزه کعته بوده پای در بتاانه رفر

 اماعذر تقصیر از منسر،اختیار از اوسر

 ره صیاد دلم میایم از شهر خداش ه



 از زمین تا آس ان جوالناله تیر منسر

 بوی ناز نازنینی می برد از خود مرا

 ویرت و آئینه ازدیدار تعتیر منسر

 شاه یلدای مرا صتح تتاشیری گرفر

 تقدیر منسر،اینکه گشتم در جوانی پیر

 لحن و وجدوشوق و اخالر این ه ه در زیر با 

 اکستر اکسیر منسربیضه ققنوسم وخ

 گفته ای در نامه ات از خویش تصویری فرسر

 برگ زرد خشک در پائیز تصویر منسر

 ۱٣٨٨و    ،اشکاشم

 
 

 زورق اندیشه

 

 تاکه یاد روی او در د  مرا ه اانه اسر

 زورق اندیشه اه با  وپرپروانه اسر

 در وریم د  گزیده خلوت از دیر و وره

 اوتاانه اسردیدار ص،آرزویم خانه نی

 شاه توفیق اسر ومیاواهم  هارت با شراب

 به جای کعته در بتاانه اسر،صتح تشریقم

 موق ایثاره برد وقتی که می بالد غرور

 در شهادتزار ما پروانه هم بیالانه آسر

 افتاب هرصتح ی یاید به پابو  زمین

 بهر آن گنمی که پنهان اندرین ویرانه اسر

 کسی بی بهره نیسردربسا  دهر از منصب 

 عاق ن را صدر ورندان رادر میاانه اسر

 بر ج   کتریا از آزته ر بسته اند

 زین ودیث آزاده را بر دسر و پا زوالنه اسر

 وعده موهوه زاهد آبروی عیش برد

 دیوانه اسر هرکرا باور بود بر وعده اش

 وسن خوبان می پرستم ناز خوبان میاره



دانه اسرواجات من ابروء قتله  ی یک در 

 درمحیط روستا اقلیم موق ما نالر

 کاین ه ه امکان وسعر در د  یکدانه اسر

 ۱٣٨۰- ۲ -۲۲ –روستا 

 
 

 بازی بانام یار

 

 جر  دارد  نین از رهروی کز راه می آید

 شهر یاری شاه می آید،میری،ه ی گفتند

 من در خواب دیده ماه می آید،زلیاا گفر 

 رد زقعر چاه می آیداز  آواره ای دا

 به پا  او ه ه عالم بدین درگاه می آید

 نفس در کوچه باغ عاشقانه پاستانی زد

 ه ی دیدند وسنی آمد وقلتی نشانی زد

 یکی زین رمز در نزد زلیاا داستانی زد

 زد  آهی بر آوردو ص ی زرفشانی زد

 ت اه سلطنر بی عشق برگ کاه می آید

 ویر می باردشکسر نقش بیرنالی زهر تص

 سرناچیر می بارد ،ناله تیریسر کز هر سو

 ز نیرنگ و فسون یار من تزویر می بارد

 به لب گر ناه او گیره سره تکفیر می بارد

 تماه  کرده از نامش چنین دلاواه می آید

 درسر اسر اینکه گویند عشق درد بی دوا دارد

 گ  هر باغ با وسن و ج الش ماجرا دارد

 ز میداند که او فکر رسا داردکسی این رم

 لیک نیشی در قفا دارد عس  داردو وت

 کدامین درد گویم ناله خواهم آه می آید

 خطهر در زبس بازی ن وده من به ناه یار

 ز آهی داغ ها بنهاده اه تکرار در هر خط

 بالیری ور  سوه را اگر یکتار از هرخط



 ز د  صد آفرین خوانی کنی اقرار درهرخط

 ای روستا الهاه شعرهر گاه می آیدبر

 ۲۰۱۹جوالی  ۲۲، نو آباد اشکاشم

 

 عشق بی پروا

 به اقتفای صائب تتریزی

 به د  مستانه میالیرد قرار ،عشق بی پروا

 پادشاه در منز  شاهانه میالیرد قرار

 اینکه هر بی پا و سر ازعشق می الفد عمب

 کی ه ا با زاغ در یک النه میالیرد قرار

 رفتاران غم دانیم خود تدبیر خویشما گ

 شیون زندانی در زوالنه میالیرد قرار

 فطرت صیاد ظالم هسر در صیدش فزون

 وسن غارتالر کما در خانه میالیرد قرار

 زل  میالون موج سرکش کرده  وفانی به پا

 نی بدوش و نی بروی شانه میالیرد قرار

 سایه مژگان به رخسار تو تصویر ب سر

 در سینه فرزانه میالیرد قراراین سنان 

 که بعد از سوختن در فنا آسوده گی بنالر

 در لالن خاکستر پروانه میالیرد قرار

 تا توانی قلب ویران مرا ویرانه کن

 گنج عشقر خوش درین ویرانه میالیرد قرار

 جنون ب رده نشدء پای صحرا دامن کوه

 نی به شهر و روستا دیونه میالیرد قرار

 ۲۰۱۰ی م ۲۲، اشکاشم

 


