اشعار میر مست میرزاد
اداره نشرات سیمای شغنان
تاریخ ۲۵ :دسمبر ۲۰۲۰
در دلم عشق تو بسیار است باور می کنی
با لسان و قلـب اقـرار است باور می کنی
حاصل ام بی تو  ،همیش دلتنگی هاست
زرد رخسارم چو بیمار است باور می کنی
دیدمت وقتیکه در راه باز میدانی چه شد
جمله اعضا گرم و تبدار است باور می کنی
یک دو سـه قـرص بوسه ای شـام و سـبا
بر عالجم همچو تیمـار است باور می کنی
کی بخواهم سقط سازم مهر تو از سینه ام
خوشدلم از عشق بار دار است باور می کنی
میچلد هرجای جسمم حکم تو بیچون و چند
در هـمـه ابـعــاد مخـتار است باور می کـنی!
میکنم بر قاب عکسـت سجده گاهی شامگاه
ورد مـن نامت به خـروار است باور می کنی! !
 ۲۵دسمبر ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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چشم ما را سیل رخسارت منور می کند
بـوی گیسویت دماغم را معـطر می کـند
بانگاهی گوشهٔ ی چشمت کنی دل را کباب
غـمـزه هایت بین سینه ،کار اخـگر می کند
سعی کردم تا نبـندم دل بآن خـال و خطت
عـزم مارا حسن خوبت  ،باز مـنـتر می کند
می کند افسون چشمت این د ِل بیچاره ام
ُم ّ
ــژهّ های مـنحنی ات ،کار خـنجـر می کند
زورق مهرم به بحر ی قلب تو جایی نیافت
نـاخـدایی عشق تـو  ،در سینه لنگـر می کند
از لبانت منـزوی شد لعل در کوه ای بدخش
گیسوان و ابرویت حقا که محـشر می کند
وه چـه محبت زاست" هنگامیکه گلرخسارمن
من ی دلداده چت را در مـسـنجر مـی کند !
با ِ

 ۲۴دسمبر ۲۰۲۰

اینـجـا همـیشه قصه ز دار و رسـن بگو
از کشت و خون جرم جنایت سخن بگو
هرگز ز عدل و داد و مساوات دم مـزن
دایم ز جنگ جهل و خرافات و ظن بگو
بر بست رخت خویش ازین ملک امنیت
از سـارقـان و زانـی و از راهــزن بـگـو
در بوسـتان اثـر ز گل و بلـبـالن نـمــانـد
از بـتـه هـای خـار و ز زاغ و زغـن بگـو
تا کـی کـنـند پـهــن بـکـشور گـلـیم غـم
گه گاه سخن ز شور و هـلهلهٔ انجمن بگو
لب بسته دار از حـق نـسوان درین دیـار
از سـنگـسار و ضـجـه و فــریاد زن بـگـو
شـد سالها که زهر ستم نوش می کنـیم
بر تشنه گان عـدل شربت آب و لبن بگـو
با لطف خویش قـصه ای انسانیت نمای
از آشـتی و صلح  ،ز دوری کـهـن بـگـو!
 ۲۲دسمبر ۲۰۲۰
شنیدم دلـبرم از شهـر مـا عـزم سفر دارد
به آزارم درین آذر چه نقشی پر خطر دارد
نمیدانم چرا حظ می برد زین رنج و آزارم
مگر نشنیده است بشکستن دلها ضرر دارد
به ناز و غمزه ای چشمان  ،برایی بردن دلها
عجب دست بلند و بس رسا و پـر هنر دارد
نیافتم جمل ٔه بهتر ازین در وصف رخسارش
مثال چشم آهو چشم و لبها چون شکر دارد
میر مست میرزاد
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دریغ از منظری چشمـم  ،همیشه رخ بتاباند
به زیر زلف یلدا کـرده پنهان از نـظـر دارد
نمایم هر قدر کوشش ،زدل بیرون کنم مهرش
ولی در سینه جا هـر روز عشقش بیشتر دارد
به حال زار من بینندگان را اشک جاری گشت
ولیکن در دل ی سنگین یارم  ،کی اثـر دارد !
 ۲۰دسمبر ۲۰۲۰
جای خلوت من و تو فصل بهاران مثال
و شـود ر ّد و بـدل قـصـه فـراوان مثال
بذل لطفـت بکنی گـرم  ،نگاهی طـرفم
و شـود خاطرم از لطف شگوفان مثال
دست در دست خم کوچ ٔه روانیم بهـم
مـوی سـر شانه کند  ،باد پریشان مـثال
و بگویم قـ ِد تو سـرو و خـرامت کـفتـر
ِب ُ
کـنم وصف لبت  ،لعل بـدخشـان مثال
نه شود موی کم از نام و نشانت؛ یعنی..
گرحضورت بشوم ،یک شبه مهمان مثال
و بپرسی تو  ،مراد د ِل من را ؛ ...گـویم
بوسه ای چند دهی  ،از لب خندان مثال
 ۱۷دسمبر ۲۰۲۰
این همه ابراز مهرت  ،با من ای جان سرسریست
وان نگاه ات سوی مـن  ،امـا ؛ دلت با دیگریست
دام زلـفـان حلقـه کـردی  ،محـض صی ِد مـرغ دل
جادویـی چشمت همیشه در پیئ افسون گریست
رنگ مـن هـر روز گـردد زعـفـران از فـر قـت ات
لیک حسنت روز افزون  ،در جال و بر تـری سـت
گـر شـوی جـویای نـام مـن  ،به لسـت عاشـقـان
نام من در جـدول عشق تو صد حیف آخـریست
از الف تا یایئ حسنت  ،جمله ابجد خوان شدم
از سرا پایت به شـیرینی  ،چنان دُر ی دریسـت
چون به حسن و دلـربایی شـهره ای در بین شهر
حق ترا باشد که بر خوبان شهرت  ،سـروریست
 ۱۵دسمبر ۲۰۲۰
دلم در بحر غم هرشب شناور می شود بی تو
بیا ؛ احوال من هر لحظه بدتر می شود بی تو
و گاهی من به ذهن خود مجسم میکنم رویت
و جانم در تپـیدن زارو مضطر می شود بی تو
بـه یاد ی نام تو گاهی کـنم  ،شیرین دهـانم را
و هـرشب هم خیاالت تو  ،در بر میشود بی تو
به کـنج ی انـزوا افـتاده احـوالم پریشان است
میر مست میرزاد
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نشاط و دلخوشی ها ،کی میسر میـشود بی تو
نمی آید به چشمم خواب ،زبیگاه تا سحرگاهان
ز اشک دیده ام بالشت سر  ،تـر می شود بی تو
مــر بهـارانم  ،بـشـد پایـیز در عـشقـت
گل ی عـ ُ ِ
عمـر خـزانـم نیـز  ،پر پر می شـود بی تو
یقـین
ِ
شـده دلداده ات مجنون و می دانم که در آخـر
درین غربت سراها ،خاک بر سر می شود بی تو !
 ۱۴دسمبر ۲۰۲۰
زنیم از جهل تاکی سنگ  ،بر تندیس شیطانی
کنیم این نفس سگ در راه حق باید که قربانی
زمستان سـاختند بـر مـا  ،بهـار زندگانی را
بسی شیخ الـعـرب فـالن بن فالن ابن فالنی
به غفلت تابکی ما را فریبند عده ای شیخان
شوید بیدار ای ملـت  ،ازین خواب زمستانی
به ظاهر پنج اوقات ی عبادت را بـجـا آریـم
ولیکن خون مـردم میخوریم مخفی و پنهانی
تراشند خویش را رهبر  ،بصد نیرنگ تعدادی
ریایئ می کنند گاهی کـبود از سجده پیشانی
ببین یکعده ای محـدود خون خلق می چوشند
نگاه دارند همنـوعان خود  ،در جهل و نادانی !
 ۱۳دسمبر ۲۰۲۰
دیریست درین گوشه به راهت نگرانم
با آمـدنت شـاد نـمــای ،روح و روانم
رنگ زرد چو پاییز نمودم غم هـجران
کـن با نگهی سبز و شگوفان تو خزانم
یـکـبـار بـیا تنـگ مـرا  ،در بغلت گـیـر
ارچـنـد که پـیرم  ،بـنـمای بـاز جـوانم
صعب است به گلزار جمال تو رسیدن
اسپ هـوسم چـنـد ،به بیراهه دوانــم
وصف رخ تو فرض مرا گشته بهـر روز
هـنـگام نمـاز نام تـو است  ،ورد زبـانـم
نی جرئـت آن درد د ِل خویش بگویـم
چون سایه مدام از پیت هرسوی روانم
 ۹دسمبر ۲۰۲۰
سوز زمستان
درین فصل ی پُر از
ِ
به رویی جاده پـیرو هـم جـوانان
سـر صبح تا به شامـگاه
بگردند از ِ
پیـئ کار ،از برایـی لـقـمـه ای نان
 ۶دسمبر ۲۰۲۰
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در بنی آدم همیشه جنگ وکشتارست و درد
این شقاوت ها چـرا ؛ خالق عالـم خلق کـرد
دشمن ی جـان هـم اند  ،ادیان آسمانی همـه
ازچه رو گردیده ایم  ،در بین دینها رنگ زرد
داشتیم امـیـد وافـر  ،مـا بـه ارشادات دیـن
رهروان جهل کردند ،وضع دین خاشاک وگرد
هـر یکی بر قتل همـنوعان خود  ،بسته کـمـر
گرم جوشی نیست باهم ،دایما اوضـاع سـرد
داعـشـان و طالبان و عـده ای حـامی جـهـل
کـرده اند انسانیت  ،از کشور مـا دور و طـرد
فارغ از غم نیست  ،شخصی در فغانستان ما
نیست آرامش به بین ی اجتماعات و نه فـرد
داده اند با نام دین  ،هرگونه وحشت را رواج
بین اسالم رهبران هم محض قدرت در نبرد
یا الهی کـن نظر  ،بر فعل مخلوقات خـویش
در چـه کارند بنده گانت  ،زیـر چـرخ الجـورد !
 ۵دسمبر ۲۰۲۰
وقتی نگه ات زد  ،دل مـارا به نشانه
آرامش دل رفت و همم خواب شبانه
شبها ز خیال تو بچشم خواب نباشد
هر صبح به کویی تو شوم زود روانه
از آمدنم سوی تو  ،بسیار موانعست
هـر روز کـنم  ،ورزش و گشـتار بهـانه
درخانه ی تان دوخته دارم
چشمم به ِ
شـاید ؛ کـه برآیی ز پـیئ کار ز خـانـه
ارچند کنم قطع  ،زدل شاخه ی مهرت
سر نو بـاز جـوانـه
هـر صـبح زنـد  ،از ِ
گاهی بدهی وعده ی دیـدار بـه فـردا
چندم بفـریبی تو  ،به افسون و فسانه
خـوبـان دل آرام بـدیـدیـم به هر شهـر
در بین همـه هستی  ،چـنان مـاه یگانه
ایکاش بدین حسن  ،ترا مهرو وفا بود
گشتست وفا محو ،درین عصرو زمانه
 ۳دسمبر ۲۰۲۰
شاد گردان با حضورت این دل غمگین من
"حسرتت سـر میگذارد بی تو بر بالین من"
مات کردی عاقبت مارا تو درشطرنج عشق
قمارعشق تو رفت فیل و هم فرزین من
در ِ
ب رفـتـن ام
بال پروازم شکسته  ،نیست تا ِ
همچو مرغِ کنده پر پیش تو ای شاهین من
میر مست میرزاد
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هرچه فرمایی قبولم ،زشت و نیکت را تمام
گـر دعـایم مـی فرستی  ،یا کنی نفـرین مـن
طاق ابروت میکنم ،من سجده گا ِه خویشتن
مفـتـی و مـال اگر گردند  ،همـه بـد بیـن مـن
می کـنم جویی محبت را به کوهسار دل ات
ِِدیدن فـرهـاد خـود  ،گـاهی بـیا شـیرین مـن
تابکی رنجم دهـی  ،در فرقـتت ای ماه جبین
با نگاهـی شاد کـن ،گاهـی دل ی مسکین من
از جوانی تابه اینـدم  ،از پی ات هستم روان
مهر ورزیدن به عشقت ،گشته است آیین من !
 ۲۸نومبر ۲۰۲۰
از عشـق درد مـنـدم کـو ؛ درد آشنایی
بر سـوز سینه ی من مالش دهـد دوایی
در دام پیچ زلفش افتاده است دلم گیر
هر حیله ای که کردم ،ممکن نشد رهایی
پاشیده کرده مهرش  ،تاب و توان مارا
صبرم نمانده دیگر  ،در فرقت و جدایی
باری نه گشت نازل  ،مهرش بجانب من
نافذ همیشه جورش چون آیه ی خدایی
تـاکی به جستجوی اش آواره از دیـارم
ای غایب از نگاهـم  ،رعنای مـن کجایی
آرد نسیم بویت  ،گـه گاه که جانب من
تا شامگاه مستم ،خوشحال و در صفایی
 ۲۵نومبر ۲۰۲۰
به دوحـه گفت گوی ها رنگـرنگ است
اجندا صلح واینجا خون و جنگ است
بکـنـدند کـفـتـری صلـح را  ،پـر و بـال
گپ از مین و بـم و تیر و تفـنگ است !
 ۲۴نومبر ۲۰۲۰
درود بر روح و روان پاک شهدای مایمی بدخشان وتمام والیات بخون خفته وطن
ملک مایمی در بدخشان زار زار آتش گرفت
در میان دود و باروت این دیار آتش گرفت
جملگی ملک ی فغانستان ز درواز تا هـرات
کابل و هلمند و غزنی و تـخـار آتش گرفت
درمکاتب هرطرف بینی جسد از مرد و زن
ننگرهارو خوست ،لوگر تا مزار آتش گرفت
نیست یک شهـر در امان ،از کشت و خـون
فاریاب و کـندز و هـم کنـدهار آتش گرفت
طبق میل حامیان ی وحشت و افـراطـیت
طفل و پیرو هم زنان درانفجار آتش گرفت
میر مست میرزاد
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این وطن با نام صلح از یک گروه ددمنش
در میان ی قوغ آتش  ،بار بار آتش گـرفت
بنگرید از دست وحشیـها و حامی های آن
آدم و اشجار و باغ و کوهسار آتش گرفت
 ۲۱نومبر ۲۰۲۰
ای دختر ناز تاجیکان صبح بخیر
هستی چو ماه آسمان صبح بخیر
در بلخ ،بدخشان و بخارا و خجند
شاهی تو میان دلبران صبح بخیر
 ۱۹نومبر ۲۰۲۰
رخسار ی تو ،گل شرمنده در گلزار کرد
رنگ
ِ
نـاز رفـتارت خـجـل از کبک در کوهسار کرد
از قـ ِد ی مـوزون تو  ،شمشاد گشته منفـعـل
وز خرامت سرو هم بر ضعف خوداقرار کرد
قیمت ی دُر در صدف ،بشکست از دندان تو
نُـقـل و پسته را لبت  ،بی قـدر در بازار کـرد
حالت ام را کرده موهایی پریشانت  ،پـریش
دانـم آخـر حلقـه ای زلفـت  ،مـرا بر دار کـرد
چشم فـتانت خـبر داری  ،که در جـادو گری
عـاقبـت در بـسـترم خوابانده و بـیـمـار کـرد
بعد مرگم دوسـتان گـویـید؛ به آن نامهربان
تا دم ی مـرگ ،در فـراقـت ناله های زار کرد !
 ۱۷نومبر ۲۰۲۰
دلـبـر آرایش خـود را که سـرا پا میکرد
خلق را خیره بخـود محو تمـاشا میکرد
بوی عطرش بکند مست د ِل پیر و جوان
جعد گیسوی خودش را که اگر وا میکرد
گر گشاید ِگـره ای موی و پریشان سازد
شیخ در صومعـه اش ،ولوله بر پا میکرد
هرگهی چشم فریبای خودش سـرمه کند
رقص مست راهبه در دیرو کلیسا میکرد
گر خرامان و بـناز جانب مسجد میرفت
بسته ای موج خرام اش ،دل ُمـال میکرد
چشم بیننده به امواج خطوط اش خیره
پیچ و تابی که بدان قامت رعـنـا میـکرد
عشاق  ،چو صیاد فنون
محض صید د ِل ُ
زلف خـود منحنی و گـاهی چلیپا میـکـرد
گاهی از گوشه چشم با نگهی دل می بُـرد
گاهی هم چشمـک و ایمـا و ادا هـا میکرد !
 ۱۲نومبر ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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دو چشمانت ،چـو بادام سمنگان
لبانت ؛ همچنان لعل ی بدخشان
ز ابرو و خط و خالت چه گویم
حالوت در لبت ،چون قند بغالن
تا کی بِـدوم مـن از قـفـایی تو بیا
خـوانـم غـزلی نـغـز ،بـرایی تو بیا
هرچند وفاو مهرخود دریغم داری
خوشآیدم این جوروجفایی تو بیا
دل کرده درین فضا ٔ هوایی تو بیا
در ملک دلم به مثل شاهی تو بیا
از دوری تو  ،مـریض بستر گشتم
بر هر مرضم  ،چنان دوایی تو بیا
 ۱۲نومبر ۲۰۲۰
نگه ای گرم خودت  ،جانبم هر بار مزن
هدفت کشتن من است  ،به رگبار مزن
چشم مست تو چه زیبا به نظر می آید
مستئ چشم تو خوبست به خمار مزن
بر درت آمـده ام  ،تاکـه بـبـینـم رویت
مـن افسرده و بیمـار مزن
دست رد بر ِ
تا ابد حبس بکـن ؛ در خـم زلفـت مـارا
زخـم هجـران  ،براین قلب گرفتار مزن
با وداعت  ،د ِل مسکین مـرا رنج مـدِه
فلفل تنـد بـر این دیده ی خـونبار مـزن
به تب و درد دلـم  ،بوسه دوایی گفتند
خویشتن را تو ازین گفته به انکار مزن
هرچه خواهی بسرم ظلم بخلوت ،بکنی
سـر بازار مـزن
طـبـل رسـوایی مـن  ،بر ِ
زخـم ناسـور مـرا  ،بار دگـر زهـر مـپاش
سـر زخـم دگـر تیـر بـه تـکـرار مــزن !
بر ِ

 ۱۰نومبر ۲۰۲۰

درین وحشت سرا هرکه حرف حق بگوید کشته می گردد
به نوبت هرکس از دار فنا رفت
خوشا باد حال آنکه باصفا رفت
نه آزاری به همـنوع اش رسـانید
به نام نیک ،بی روی و ریا رفت!
 ۶نومبر ۲۰۲۰
ای وای بـر سـر مردم،چه محشر است
در بحـرخون مـردم افغان شناور است
انسانیت به تیغ کـدورت بریـده گشت
پیرو جوان کودک ما خاک بر سراست
میر مست میرزاد
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کرب بال براین شقاوت ما خنده میکند
آنجا اناث امن و امان  ،از مذکـر است
لیک از دوپای لعنتئ قـرن بیست و یک
غـرقه بـخون جسد دخت و مادر است
دارد بر این دو پای ،درنده شـرف فزون
شفقت کند به همنوع ارچند او خر است
زین ملک رخت بست صالو صفاوعدل
اینجا ِکنام دد شده پُر شور پرشـر است
بگذشت سالها زوحشت چنگیزوظلم او
اینجا ببین فاجـعـه ها ،چند برابر است
از دست عد ٔه ددمنش و وحشیان عصر
افتاده روی خاک نگر نعـش دخـتر است
طفلی یتـیم گشته و بی کس فـتاده زار
ناالن ز زخم خود پدری روی بستر است
آغشته غرق خون  ،هرکس به گوشه ای
نی مادر از پسر خبرو زن ز شوهر است
کردند به داس جهل درو سبزه زار ملک
هم سرو سبز خشک و نهال صنوبر است
خالی ز امن شهر و بهر سوی جوی خون
هر سوی فیر راکت و مرمی وخنجر است
بی غـم بـه دفتران  ،وزیران نشسته بـین
وجدان های خفته و گوشهای شان کراست
 ۴نومبر ۲۰۲۰
از صلح درین کشور افغان خبری نیست
ز آبادی این خانه ای ویران خبری نیست
بدبختی و نکبت ،همه جا سایه فگندست
ابلیس کنون چیره ز رحمان خبری نیست
هـرچـنـد ؛ خـدا گفـته و فــریاد کـشـیدیم
جز وسوسه و بازی شیطان ،خبری نیست
بـینـید  ،چه سان حـرمـت  ،آدم بشکستند
گشتیم همه وحشی ،زانسان خبری نیست
خشکیده شده در همه جا ،سنبل و ریحان
سبزه همـه پژمرده ز باران ،خبری نـیسـت
کشت زار وطن را ،همگی موروملخ خورد
از گندم و سبزی و ز دهقـان ،خبری نیست
در جـای کبوتـر شده است ،بـوم به پـرواز
در بـاغ بـبـین زاغ و ز باغـبان اثری نیست
هرکس به دل ی خویش کند  ،چور خالیق
از محکمه و قـاضی و پرسان خبری نیست
از امنـیت و نـسـق و دسپلـین نه پـر سـید !
میر مست میرزاد
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از امن و امان نظم و نگهبان خـبری نیست
جز وعـظ دروغـین  ،بـه الـفـاظ عــرب هـا
کـردار پسـندیده ای شـیخـان خبری نیست
با کشتن و خونریزی رونـده بـه بـهـشـتـیـم
تطبـیق فـرامـیـن ز قـرآن  ،خـبـری نـیسـت
هـر سوی نـگــری ،کشته شـود امـت اسـالم
جـز ریـختن خون مـسـلمان ،خـبری نـیست !
 ۲نومبر ۲۰۲۰
غـزل ؛ زلف تـو بی تاب و تـوانم کــرده
قطـعـه ای  ،ناوک مـژگان نشـانم کــرده
وزن ،آن قامت زیبا و رسایت چه بالست
شب و روز معتکف ی دیـر مـغـانم کرده
فرد ،ابروی کشیده ت چـو کـمـان آرش
مــرز دل دوخـتـه و قـصـد بجانم کرده
وان دوبـیتی  ،دو چشم سیه ای خمارت
مضطرب در شک و در وهم و گمانم کرده
بیت مـژگان سیاه تو  ،ندانم که چه است
نـقـطه ای خـال رخت  ،گـنگ زبـانم کرده
مـسـتزاد رخ و مـوی تـو مخمس کــردم
رنـگ تـرکـیـب لـبت بـنـد ؛ بـیـانـم کــرده
مـصرع چاه زنخدان تو است ختم کالم
یـاد رخـسـار ردیـف ،تـو جـوانـم کـــرده
اول نومبر ۲۰۲۰
در بـین بشـر  ،نفـاق می بینم و بس
هـرجـاکه روم ،شقاق می بینم و بس
ابـنای بشـر دشمن جان گشته به هـم
خالی همگی ز اتفاق می بینم و بس !
 ۳۰اکتوبر ۲۰۲۰
میالد با سـعـادت سـرخیل انبیاست
بر راهیان راه حقیقت چو رهنماست
در راه صدق همچو معلم ب ُخلق خوب
بر رهروان راه شریعت نموده راست
ُخلق عظیم " خـطاب اش ز حق شده
خلقش خطاب امین گفته ای بجاست
حرفیکه کز زبان مبارک  ،حدیث گفت
در دید راه حق به اعمی چو توتیاست
سلطان انبیا و منجی عالم محمـدست
پیوسته شوبه اوکه پیوسته باخداست
در شـان او رحـمـت لـلـعـالـمـین بــُـود
حلم وکمال عقل مداما اساس راهست
میر مست میرزاد
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هرکس که کرده چنگ بقرآن و ُذریه اش
محصون ز تفـرقه و مبرا ز هر خطاست
یارب به حق خـتم رسوالن  ،مـحمــدت
بر امت اش شفیع کنی روز باز خواست !
 ۳۰اکتوبر ۲۰۲۰
در سایه ی بـیـد دراز بکش بر لـب جـوی
بـا هــم نـفسـی پـری وشـی گـنـدم روی
یک خیک شراب و جام و چند سیخ کباب
دیگر تو بهشـت و حـور و انـهـار مجـوی !
 ۲۲اکتوبر ۲۰۲۰
ای پـارسی ز چـه رو گشـتـه ای طـرف
از چار سو عدو به کمینت کشیده صف
گاهی عرب به کزلک کین  ،میخراشدت
برطـانـیـام ز غـرب  ،گـرفته تـرا هـدف
روس هم برای پارچه شدن سعیها نمود
اکـنون سیاه نگر ،کمـرش بـسته با کنـف
یکعده عـزم محو هویت اقوام کرده اند
اما ؛ جز زرد رویی چیز نیابند دگـر بکف
گاهی سالح به دست ،اجیران خود دهند
از دور طبل جنگ نوازند  ،به دول و دف
از لهـجه ات گهی دری بتراشند و تاجکی
رخـشـنده از تـراش شـود دُر در صــدف
گاهی ز جهل خویش کنند جعل قصه ها
بـر روی بحـر گـاه چـو حـبابی کـنند قـف
بافند برای ضعف تو هرگونه چال و مکـر
خـواهند لکـه دار دامـنت  ،اوالد نا خلـف
مثل چنـار گشن شاخ فـرهنگ فارسیست
نی بته ای کـدو و نه هـم هرزه گی علف
کـوالب و مـرو و کابل و تبریز و اصفهـان
بلـخ و هـری و سـغد و بدخشـان تا نجـف
از رودکی و نـاصــر و سـعدی و مـولـوی
جـامـی و بوعلی و سـنایی و هـم شـرف
دانی که پارسی گویش اقوام کشورست
افکار شوم خویش به دفع اش مکن تلف
فـرهنگ دیـر پای خـراسان  ،در این دیار
پاک و شـفاف و خالص مصئون از خذف
چون کـوه محکم است  ،زباد ی مخالفان
هرچند وحشیان به سوی اش زننـد غـف !
 ۲۰اکتوبر ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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دایم درین دیار صرصر وحشت وزیدنیست
آهوی صلح ازین کنام  ،مداما رمـیدنیست
بگـرفـته بـوم نحـس  ،تمـامی فضـای شـهـر
زیـن بوسـتان چکـاوک و بلـبل پـریـدنیست
شـد سالها که غـرق به خـون است مملکـت
در گوشها صدای راکت و مرمی شنیدنیست
یک عـده از حـمایت بادار خـود به شوق
با زور و مـکـر  ،از پیئ قـدرت دویدنیست
گـاهــی بگفـت اجنـبـیان  ،در جـهـاد دیـن
گاهی لگـد زدن به زبان ،نـیز  ،دید نیسـت
تـا چـنـد  ،از جـهـالـت مـا  ،سـود مـی بـرنــد
قـ ِد ی چـنـار جـهـل  ،بـه آخر خـمـیدنیست
شـد سال ها که چـوش کنـند خون این دیار
دانـم؛ غـرور و نخـوت و بادش کفیدنیست
ای هان ؛ خـون مــردم مظلوم  ،خـوردگان
دانـید روز بازخواست دراینجا رسیدنیست
هـی مست از تعفُـن و کشتار خـود  ،بـدان
بـویی بهـار صـلح  ،به کـشور شـمـیدنـیست
حـتمـن رسـد بـه درگه ی حـق  ،آه مـردمـان
از ابر رحمت اش ،قـطرهُ باران چکیدنیست
واز رعـــد گــریــه و بـاران اشـک مــن
بشنید و دید پنجر ٔه خویش بست و رفت!

 ۱۷اکتوبر ۲۰۲۰
*****

بمـن چشمک  ،زچشمش یار دارد
به دل بردن چه خوش بازار دارد
مرا کرد شیفته  ،با عشوه هـا اش
چه وقت مهرش بمن اظهار دارد!
*****
لب ی میگون و گل رخسار دارد
دوچشم ی سرمه سا ،خمار دارد
د ِل من شوقمندی وان دوسه جا
گـرفت ی بوسـه ای بسیار دارد !
 ۱۵اکتوبر ۲۰۲۰
دلم در بحر غم هرشب شناور می شود بی تو
بیا ؛ احوال من هر لحظه بدتر می شود بی تو
و گاهی من به ذهن خود مجسم میکنم رویت
و جانم در تپـیدن زارو مضطر می شود بی تو
بـه یاد ی نام تو گاهی کـنم  ،شیرین دهـانم را
و هـرشب هم خیاالت تو  ،در بر میشود بی تو
میر مست میرزاد
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به کـنج ی انـزوا افـتاده احـوالم پریشان است
نشاط و دلخوشی ها ،کی میسر میـشود بی تو
نمی آید به چشمم خواب ،زبیگاه تا سحرگاهان
ز اشک دیده ام بالشت سر  ،تـر می شود بی تو
مــر بهـارانم  ،بـشـد پایـیز در عـشقـت
گل ی عـ ُ ِ
عمـر خـزانـم نیـز  ،پر پر می شـود بی تو
یقـین
ِ
شـده دلداده ات مجنون و می دانم که در آخـر
درین غربت سراها ،خاک بر سر می شود بی تو !
 ۱۳اکتوبر ۲۰۲۰
یِد بُهـار عمر توید اته ،تیرماه چے ِسد
هم قبت ِمس مهرگ مٲش همراه چے ِسد
غل نه لهـک ٲم مهش خو کین ات دښمنے
مـهل پـیرے لـپدے یهـم گـمـراه چـے ِسد!

 ۱۱اکتوبر ۲۰۲۰

این قدر ظلم و جفا بر ما نمی آید به تو
بی وفایی با من ی شیدا نمـی آید به تو
باخبر هستی جوانی را به عشقت باختم
وعـده ای امروز با فـردا ،نمـی آید به تو
عزم رفتن در "غروب" شام از نزدم مکن
ماندنم در بحـر غـم تنها ،نمی آید به تو
آمدی پیشم  ،ولیکن بی توجـه رد شدی
رفتنت این طور بی پروا  ،نمی آید به تو
کم بکن نفرین و فحش و ناسزا گویی بمن
چـون کالم زشت و نا زیـبا نمی آید به تو
رو ترش بنشسته ای در مجلس گرم سرود
دوری زین بزمی فرح افزا نمی آید به تو !
 ۱۰اکتوبر ۲۰۲۰
میان دین هـا جنگ و شقاق است
کدام دینست که اورا اتفاق است
اگـر بنـده هـمـه  ،بـر یک خدایـیم
چرا ؛ این تکه داران را نفاق است
 ۸اکتوبر ۲۰۲۰
رسید مژده بگوشم سخن به راز می گویی
رسیده جـان به لـبـم ؛ تـا به ناز مـی گویی
مـدام منـتـظـرم  ،بشـنوم کالم شـیریـنـت
تمام حرف و کالمت ،چه دلنواز می گویی
گهی سخن طرفم  ،میکنی به قهرو غضب
و گـاه به نرمی و آهـنگ و سـاز می گویی
گهی به غیظ  ،چو محمود دل کنی تسخیر
و گـاه قـصـه ای لـطـف از ایـاز مـی گویـی
میر مست میرزاد
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بـه نیشـخـند بـپاشی نمـک بـه زخـم دل ام
چرا ؛ تو سوز فراقم به بی گـداز می گویی
مرا به نزد رقـیبان  ،چـند می کنـی توهـین
ز حـد خویش فزون کرده بـاز مـی گـو یی
همیشه نفرت و بد بینی را  ،جواز میدانی
چرا محبت و چند بوسه نا جواز می گویی !
 ۷اکتوبر ۲۰۲۰
به یادت است؛ بهارانی که توفان بین صحرا شد
شمالک چادرت افگند ،رخت چون مه هویدا شد
بـه شـدت مـی وزید باد بهـاری  ،بـر مـرادی مـن
تماشـایی سـراپایت  ،نصـیب ی دیده ای مـا شد
فتاده موی تو بر دوش و مشکش در هوا پیچید
زسیل روی و موی تو  ،چو گل غنچه دلم وا شد
نگاه گرم و دلدوزت  ،نفوذی بس عجیبی داشت
ان دل  ،چـه شور و شوق بر پا شد
ز تاثیرش می ِ
بـه لبخـندت زدودی ،طاقت و تاب و توان ی من
فروزان آتش ی عشق  ،در وجود من سرا پا شـد
عرق ریزان شرم آگین پرسیدم که نامت چیست
چه گفتی نام زیبایت ،دهان شیرین چو حلوا شد
صدایی مـادرت آمـد  ،در آن هـنگامـه ای شـادی
بـیا دخـتـر که وقـت ی رفتن ما ،سـوی ماوا شـد
روان گشتی وعقل و هوش من با خویشتن بردی
سرشک از دیده ام جاری به دامان مثل دریا شد !
 ۴اکتوبر ۲۰۲۰
روز معلم به اساتید بزرگوارم و همه آموزگاران گرامی دیارم مبارک باد.
شایسته ای ستایش دوران معلم است
بیدار سـاز غفـلـت انسان  ،معلم است
اوالد آدمـی ز جـهـالـت به سـوی عـلم
هم رهنما و رهبر و راهدان معلم است
 ۳اکتوبر ۲۰۲۰
به جسـم ما چـرا؛ جـان آفریدند
یکی خوشحال و گریان آفریدند
شدیم گر بنده ای امـرو اطـاعت
چرا وسواس و شیطان آفریدند!
*****
اگـر در رتـبـه انسان  ،آفـریدند
چـرا ؛ بـدتـر ز حیوان آفریدند
سرشته در ازل ،نیک و بد من
چرا ؛ پس روز پرسان آفریدند !
اول اکتوبر ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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دایما کوش کـه دل زنده و مسرور شوی
پیش از آنیکه پالسیده ته ای گور شوی
لذت عـمـر درین فصـل جـوانی  ،دریاب
تاکه سالخورده به چشم همه منفورشوی
من کـه با چشم خـریدار  ،بتو دل بستم
همچنان عشوه بیارای که منـظور شوی
تو به این حسن خداداد درین شهر یقین
باورم هست بسی شهره ی مشهور شوی
روی زیـبـات  ،مپوشان به ابـری مـویت
ازچـه رو از نظرم ،گوشه و مستور شوی
خبرت است که از عشق شده ریش دلـم
چـه کم ات ،با نگه ای مرهم رنجور شوی
کور گشـتیم ز هجـران و بـیا دسـتم گـیر
تکیه گاهی چو عصاچوب منئ کور شوی
نظری لطف مکن  ،هیچ دریغ از سر مـن
تاکـه بـر وضع بـ ِد تیره شـبـم نـور شوی !
 ۲۹سپتمبر ۲۰۲۰
لبها چو گلبرگ رخسار چون ماه
چشمـان آبی ت دزدان شا هراه
بردند دل ی من ،با ناز و نخـره
با مـکرو نـیرنگ  ،با چال روباه
در راه عشقت ،دین و دلم رفت
گشته مـُقـدر الـ ُحـک ُم و ِلی هللا
از زحمت عشق ،آگاه نه بودیم
تـا تـوبـه کـردیـم اسـتـغـفـرالـه
پرچم ز مهرت در سینه ای من
امر تو جاریست مانند یک شاه
رویت چنان شیر ،من نیز گربه
اندر کمین اش ،هم گاه و بیگاه
در حوض هجران غرقم بکـردی
تا کی ز فـرقت در حسرت و آه
زار و نحـیـفـم در ضعـف پـیری
ُـن چاه
تـو در بلندی و مـن در ب ِ
سوز درونم
حضورت نه گـفتم ز
ِ
که راندی بنفرت زپیشت به اکراه
چـو مـجنـون ،گـشـتیـم در شـهـر
در کـوی عشقـت  ،مـانـدیم گـمراه
هـــئ ...کــاش.. ......کـــه آرزوهـا
مـی شــد مـیـسـر در عمـر کـوتاه !
 ۲۷سپتمبر ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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چون جان یکی مراست دمساز
محبوب بـه دل ،شـریک و انباز
ان سینه ام نقش
نام اش به می ِ
مهـرش به دلـم به شـور و آغاز
سـر راه
یک روز که دیـدم اشِ ،
دل بـرد زمـن  ،چـنانچه شـهـباز
پـرسی تـو اگر دل م  ،کـه بُـرده
زیـبـا صنـمـی  ،ز مـلـک درواز
کردم به حضورش عذر و زاری
تـا ؛ بـرده دلـم  ،بـمـن دهـد بـاز
در سنگ دلـش نکـرد عـذر تاثیر
هـر چند که البه کـردم اش ساز
خواهم که کـنم  ،طواف کویش
افسوس که نیسـت  ،بال پـرواز
کی وقت رسد ،که در حضورش
گـویـم هـمـه درد دل  ،به ایجـاز
ایـن سـو به نیـازم و  ،ولـیک او
مغـرور و همیشه  ،غرق در ناز
یک بـار نه دید ،بـه لطـف سویم
هـر چـنـد بـه عـجــز کــردم آواز
شــد نـقـش بـه آب  ،آرزوهـا م
پـوسیده مـیان سـینـه شد راز !
 ۲۵سپتمبر ۲۰۲۰
فصل پاییز مقـدم اش گلزار باد
در طبیعـت فـرش زر بسـیار باد
ماه مهرو عشق و یکرنگی رسید
خاطرات و حاصل اش پربار باد
باز یکسال عمـرما  ،پایـیز گشت
صد چو پاییـزی دگر  ،تکـرار باد
گر بهار عمـر در غـفلـت گـذشت
فصل پایـیزیئ عـمــر ،هشیار باد
هر دلیـکه عشق انسانی نداشت
دایم الـعـمـر خسته و بـیمـار بـاد
عـزم قتل همـنوع اش کند
هرکه
ِ
روسیاه افگـنده سر  ،بـر دار باد
آنکه تخم جـهل کاشته در جهان
حاصالت ش هرزه گی و خار باد
خـیز و دنیا را ،زعلم ی نـو فروز
کـهنـه بـار دوش مـا ،مـــردار بـاد
میر مست میرزاد
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بگـذر از تقلید و نادانی بس است
راه تحقیقت  ،همیش همـوار باد !
 ۲۲سپتمبر ۲۰۲۰

توعشق اندیر څـه وختـېڅ ُوز څرفڅ ا ُم
خو تقدیرات خو طالع څۈند ته رفـڅ ا ُم
یـه یکـبار زئز خـبر مـو مهل مـیـداو
خوش اندیر ُوز دے مهرگ نای تیر نِڎفڅ امُ
سڎج عمر ار کوه
چے نیستک خیرجناو ُ
ِون اُم یکـبار تویت اس نـو ِښـکفڅ ا ُم
زمـستۈن یت ِژنِج ڎاد ات کـ ِفځ سـ ُڎج
تو دیدار جهت ید اُم ارڅۈند څه کفڅ ا ُم
خـو پهـلے ندیر مـو نـئڎ ات ِکـن ڎو به مو
دے جهت ،ارمۈن به دل ُوز مه ِوژفڅ ا ُم
مو کهل ِکن تر خو دۈمهن ات مو ناز ڎهڎ
دِگـه مه لهک هر رهنگ ڎۈن سـتفڅ ا ُم

 ۲۰سپتمبر ۲۰۲۰
تفاوت پسمانی چهل و چند سال میدان هوایی کابل و دبی
درین ملک منزوی در گوشه ها  ،بیکار عاقل ها
تمامی اختیار در دست جانی است و جاهل ها
نمـانده الفـت و مهر و محبت  ،بین مخلو قات
عجب عصر و زمان آمد شفـقت رفت از دل ها
صداقت هرکه میکارد درو کرده عـذاب و رنج
محبت هـرکه پاشیده گرفت زرد رویی حاصلها
هرآنکه حرف حق گوید شود محکوم مجهولین
ز جان دل همه فـرمان برند  ،اقـوال با طـل هـا
درین گرداب وحشت ،بازوانی موج شکن باشد
رسانند خویشتن را ،جانب مقصود ساحل هـا
یکی با داشت امـکانات و تـعـدادی ز مجـبـوری
ازین وحشت سـرا بنگر ،که بر بستند محمـل ها
به ناحـق داشـتیم امـید  ،فـردا می شـود بهتـر
نـشد بهـتر بمـا فـردا و افـزون گشـت مشکل ها
نـمـی رویـد گل صـلح و صفـا ایـنجا؛ برایی چه
لـگام ی ما بدست عده ای الشخوار و قاتل هـا !
 ۱۸سپتمبر ۲۰۲۰
خبر داری ؛ ز هجرت بس خرابم
به دیگ عشق تو سـوخـته کبابم
میسر نیست دیدارت ،به روز ها
خـدا را ! شب بیا گاهی بخوابم
میر مست میرزاد
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ت شوخ چشمت در عـذابم
ز دس ِ
نه شوقی مانده با درس و کتابم
به می خانه کـنم هـر روز بیگاه
مدهوش شرابم
شبانگاه مست و
ِ
به کویت صبح و بیگاه در شتابم
بر مـن خورد و خـوابم
ربـودی از ِ
بدِه بوسی از آن لب های میگون
گـناه اش را بـریزان  ،در حسابـم!
 ۱۶سپتمبر ۲۰۲۰
روزیکه ز دور به شوق نگاهت کردم
یک بوسه هوس ز روی ماهت کردم
دیدی چو مـرا و راه خـود کج کـردی
عمـرم به هـدر حیف به راه ات کردم
 ۱۰سپتمبر ۲۰۲۰
گهښت مو کهل ات بۈن تـو عشق اندیر سفـېد
تویج مو روحت اس موکهل اند ُوښ چه بېد
دهـڎ تو څېمېن لپ بشـهـند نخچیر جناو
دېف فــرۈږېـن ارد مو دل سـجـده رمـېد
اس تو پیڅ گل تاژد خجالت ،اس تو قهـد..
ـرمنـده ِپـے وېد
یـه انـاق تـاج گـهـښـچ  ،ښ ِ
اس تو ُذست ِخیداو شـراب مو-رد لپ هوس
وېد پے بـیـر سـایه نـدے سـازنده گه ڤېد
سۈد ته دۈند طبع چاق سٲو ٲم غرق رقص
مـال دنیـا تـر یـے چئݑ تـهـم کـی نه ڎېد
ُخش خو انجه ڤهم ڎو مېݑه عمرے ینـد
تـر پـرا کهل ِچس ،یِے چهـی زنـده نـه رېـد
دم ِز ِمستۈن ڤ ُد تو وینـتاو عـهـد بـهـار
چـس بـهـار نـږجـهـد ،یِد تـیـر ماه ِچے دېد
دهڎ تو عـهدېن اس وے روی یت ُوز مے روی
مات تو بین ارد شچ ضرور میزداو یـے یـېد
کـِن خو آرزوت هـم هـوس دنیا یرد ،تـمـۈم
آرزو هــر دل څــه ِرسـت  ،حـتـمـن تـه پـېد !

 ۸سپتمبر ۲۰۲۰

حال دل غمناک چه حاجت به بیان است
آثار غـم از چهره ای مخروبه عیان است
یک بار بخوان چـند ورق از خاطره هایم
هر صفحه گـشایی ز فـراقت بفـغان است
نی تاب و توانی که کنم عشق خود اظهار
در خون رگم عشق تو جاکرده روان است
خـواستم که کنـم ،عشق تـرا دور ز سـینه
میر مست میرزاد
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مهرت به دلم چسپ چنان گنج نهان است
میثاق محبت که بستیم در اوقات جوانی
الحال همان عقـد به آن مهر و نشان است
ارچند که دور از نظری  ،لیک درین صحن
برتخت دلم مهر تو با شوکت و شان است
هر شـب به خیالم که بیایی طـرفم صبـح
روز ها طـرف راه تو  ،چشمم نگران است!
 ۳سپتمبر ۲۰۲۰
دزدیده گه نگاه بمن ای سیمتن کنی
پژمـرده باغ خاطـر من پر سمن کنی
پایـیز عمـر باز شود  ،فصـل نو بهـار
باری ز لطف مهر بمـن گر سخن کنی
گویم تمام سـوز و فـراقم حضور تو
رحمی به حال زار من ای گلبدن کنی
دل در میان سینه شود  ،زار و بیقرار
گاه ایکه تار زلف به تاب وشکن کنی
دلـرا فتد به خال و خطت رغبت تمام
ویـرایـشی اگر لـب و خال و ذقن کنی
در انفعـال سیب و انار می شوند بباغ
گـر سینه را برهـنـه کمی از یـخـن کنی
شرمنده سرو میشود  ،از قامت رسات
وقتـیکه با خـرام  ،قـدم برچمـن کنـی
خوشباد لحظه ایکه نشینیم گوشه ای
گوشت فرا به قصه ی پر داغ من کنی !
 ۱۳اگست ۲۰۲۰
اگر فرقان بما از حق کتاب است
به انجیل نیزآسمانی خطاب است
ببـین هـر دین و فرقه دشمن هـم
چـرا ؛کشتار همدیگر ثواب است !
 ۳۱اگست ۲۰۲۰
شهادت مظلومانه امام حسین رض را برای تمام مسلمین تسلیت عرضمیدارم
لشکر ظلم و شقاوت بِین  ،چه اجرا کرده است
جامه ای مـاتم به بـر  ،از پـیر و برنا کرده است
اهل بیت امشب  ،هـمـه گــریان در سوز و گداز
آنطـرف اهل یـزید هـم جـشن بـر پا کرده است
ت کرب بال
آن حسین پور علی مـحـصـور دشـ ِ
وعـده ای دیدار با جـدّش  ،به فـردا کرده است
لشکـری مـنـفـور و باطـل چـار سـو اندر کمـیـن
نی حیـا از مـصـطفی نی شـرم زهـرا کرده است
میر مست میرزاد
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آب را از اهـل بیـت ی مـصـطفـی کـردند دریـغ
این جنایت نی یهـود نـه قـوم ترسـا کرده است
یـا الـهـی کـس نـمـی داند ز عـلـم ی غئیـب تـو
آنـچـه وان ابـن زیاد بر اهـل مـوال کرده است !
 ۲۹اگست ۲۰۲۰
درود بر روان پاک شهدای المناک حادثه ی ناگوار والیت پروان و سایر مناطق وطن
ز سوگ و درد پروان سوگواریم
گر از بلخ و بدخشان یا تخاریم
در این ماتـم شـریک ابنای آدم
اگـر ترکـیم و تاجیک یا هـزاریم
اگر هستیم اوزبک یاکه پشتون
ز پامـیر یا هـرات و قـند هاریم
بگفت ی حضـرت سعدی شیراز
ز سوز و درد همـنوع بی قراریم
اگـر دردی شـود پـیدا به جمعی
ز رنج اش جملگی ما اشکباریم
نداریم چارهُ جز صبر و طاقت
به چنگ مرگ دایم ما شکاریم
 ۲۹اگست ۲۰۲۰
به این گفتم تو ای جان پدر گوشدار و باور کن
به گوش خویشتن حـرف مرا بسـپار و باور کن
بچشم خویشتن من آنچه دیدم با تو می گویم
شنو هـم دیده و بشنوده ام  ،گـفـتار و باور کن
به تن ها داشتیم ما کرته و صد پاره گی تنـبان
نه داشـتیم بیشـتر تا سـن پنج و چـار باور کن
به جان ما دو سه ساله لباس ی پینه دوزی بود
نه دم پایی به پا داشـتیم و نـی پیـزار باور کن
نه رفتیم هیچ گاه بازار ز بی پولی و افالسی
و هـم از دست عسـکر هـای بد کـردار بـاور کـن
بـدانکـه دور مـا بهـتر ز دوری سـابقـه صـد بـار
بـدیـدنـد پیـش از مـا  ،بیشـتر آزار بـاور کـن
نداشتیم پنسلی بهـر نوشتن عـده ای در صنـف
نه در تـبراق داشتیم دانه ای خود کار باور کـن
برایی خواندن درس مکاتب وقت کم داشتیم
نداشتیم ما کتاب و خـط کش و پرکار باور کن
نمـی شـد تـوت پیدا و نـه هـم آثـار از گـنـدم
نـه نـانـوایی و نـانـی بـود در بـازار بـاور کـن
ز بـعـد انتـظار اوقـات توت پختن کـه می آمد
خوشی و جشن شادی داشتیم بسیار باور کن
سراپا بود لباس ما زپوست و پشم گوسپندان
میر مست میرزاد
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ز چـکمـن داشـتیم پیراهـن و ایـزار بـاور کــن
بدانکه فرش زیر پا پالس از موی بـز می بود
و فـرش خواب ما میگشت نمد هموار باور کن
به یادم می زند گـاهی هـمـان سوته چراغ ما
ز چـوب ی نازک و باریک روغـن دار باور کـن
زمان ی طفلیی مایان  ،بدان ارکین پـیدا شـد
ولی کی بود بجز در خانه ای پولدار باور کن
برایی جـمـع مـایـحـتاج حـیـوانـات و انسانی
بهـاران تا به تیرماه کس نه بود بیکار باور کن
رفاقت بود و الفت بود و کین و دشمنی هرگز
به یادم مانده از خوبئ آن روز گار  ،باور کـن
بـرادر وار بـاهـم زنـدگی یی با صـفـا داشتند
نـه بـُود جـز دوستی از دشمـنی آثار باور کـن !!

 ۲۸اگست ۲۰۲۰

از خاطر خود مکن تو نسیان مـارا
با شـهـد سـخن نمـای درمان مـارا
ارچند که بین ماوتو فاصله هاست
از گوشی بکن بلطف پرسان مارا !
 ۲۳اگست ۲۰۲۰
گفتن حـرف حق ایـنجا به زیان است هنوز
گرگ هر سوی درین خطه شبان است هنوز
ِبه نه شـد روز بد ی خـلـق ستم دیده ای ما
هـر طرف از ستم و ظلم فغـان است هنوز
محض خوشنودی اعـراب درین ملک ببـین
یابو ی جـهـل به هـر سمـت دوانست هنوز
پیر گشت جـهل و حماقت  ،به دنیای مـدرن
لیک در کشـور ما  ،تازه جـوان است هنـوز
ظلم در اوج و خشـونت هـمــه جـاگسترده
بد و بـد دادن و سـنگ سـار زنان است هنوز
دور وحشت گـری و غـصـب  ،دراینجا رایـج
اندرین ملک همان وقت و زمان است هنوز
شـد جـهـان ملـت واحـد  ،ولــیکـن ایـنـجـا
برتری خـوانـدن یک قـوم و زبان است هنوز
نیـم قرن است درین ملک سـرا پا وحـشـت
خون مخلوق روان بود و روان است هـنوز !
 ۲۱اگست ۲۰۲۰
گذشت از عمـر من پنجاو چـند سال
بیادم نیست زمان ی جز همین حال
برفـتـند  ،می رویم و مـی روند بعد
جهان را این چنین ست دایم احوال
میر مست میرزاد
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مخـور افسوس روز هـایی گـذشـته
اگر غمگین گـذشـتند یاکه خوشحال
زمـان حـال خـود  ،دریـاب و دریاب
مــدار انـدیـشه ای فـردا به مـثـقـال
نـه تـرس از گفـته ای مـال و مــفـتـی
مکـن گوش قـصـه ای ابن الفالن قال
تنـیـده هـر طـرف نـیرنگ و صـد دام
تـنـد آخـنـد چــو جـوال  ،دایـمـا جـال
به مغـزخـلق وحشـت می کنـند زرق
لب مخلـوق ز ترس رویانـده تـبـخـال
به قبـر مـن نمـی خسپی  ،به محــشر
تو خود را باش و مـن خود آورم دال
در آنجا مـی دهد هـرکس جـواب اش
ارآنچـیـزی کـه است مـارا ز افــعــال
در آنـروز کی بُـود فـرق ی مـن و تو
چـو بــیزند خاک مایان را بـه غـربال !
 ۱۹اگست ۲۰۲۰
چرا بر عاشقش ظلم و ستم آن دلربا دارد
مگر قانون مهرویان هر سطرش جـفا دارد
بکویش در تالش دیدنش من در تگاپویم
به سوز عشق خود تاکی مرا او مبتال دارد
برایی بردن دلها دو چشمش سرمه سا کرده
شکار دل عجب دست رسا دارد
چو صیاد در
ِ
به تیرم زد ز مژگانش تپم درخاک چون بسمل
هنوز در سینه ای خونین نمک پاشی روا دارد
مریض افتاده در بستر  ،بسوزم از تب هجران
به درد بـی مـداوایـم  ،ز لـبـهـایـش دوا دارد
رمد در دیده ام افتاده چون یعقوب از فرقت
به چشمـم یک نگاه اش مرهمی از توتیا دارد
فـراموش کرده از دلداده اش احـوال پرسیدن
ولی مـیرزاد" برای صحتش دست بر دعا دارد !
 ۱۷اگست ۲۰۲۰
څــه وخـتـېڅ یاڅ بد بین اندے ثـئـوٲم
ځلـېـنِک رهنـگ تے یـد همبازے سٲو ٲم
یے لحظه کودکېن قهرات یے سات آښت
یه باهم ڤِد څه شـهند ٲم ات څه نهـوٲم

 ۱۶اگست ۲۰۲۰

یک نگـه ات دلـبـرا ؛ از بـرمـن دل ربود
از سر من عشق تو عقل و خرد را زدود
میر مست میرزاد
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تاکـه بدیـدم رخـت مهـر تو در دل فتاد
آمد و در سینه ام  ،جای گرفت و غنود
عطـر فضا پُـر کنـد  ،مـوی اگـر وا کـنی
نگهت زلفت خجل کرد عـنـابـیـرو عـود
بی خـبری تو مگر ! هـوش ربودی ز سر
رفت به باد فنا هـرچه مـرا هست و بود
وقت وداعت مدام ،چشم شود اشک پُر
آتش ی دل شـعله ور ،آه بر آید چو دود
کوش به عیش و نشاط عمر ندارد ثبات
غم کند از دل برون محفل ساز و سرود
آرزوی وصل تو داغ به دل مانـد و ماند
مرغ سعادت به بام  ،هـیچ نه آمد فـرود
پرسش احوال من زنده که هستم  ،بکن
سـر قبرم چه سود !
فرش اگر گل کنی بر ِ

 ۱۳اگست ۲۰۲۰

سوخت مارا سوزو گرمای مزارجان میروم
بهر تفریح رخصتی چندی بدخشان میـروم
در مسیر راه بـرم حظ ،از دهـات و شهرها
از سمنگان تیر گشته سوی بـغـالن می روم
شـهـر کـندز را تمـاشا کـرده سویی تالـقان
تنـگی فـرخـار دیده تا کـلـفـگـان مـی روم
بس تماشاییست شهرکشم و اطرافهای آن
لبلب دریای کشم و کوکچه تیشکان میروم
ســبـز بـهـــار و قــوچــی و قــــــره کــمــــر
قریه ها را دیده دیده سویی خمچان میروم
شـهـر فیـض آباد آسـایم  ،شبی با دوسـتان
صبح بعدش هم بـهـارک سـیر بستان میروم
از بهـارسـتان گـذشته سوی زردیو رهـسـپار
وه چه فرحت بخش در ملک شهیدان میروم
تازه سازد جان آدم آن هوایی سـرخـــیالن
کوتل یا ُ
غـرذه دیده زیـچ و غــاران می روم
آنطـرف دریـا که حد تاجیکستان دیدنی ست
لب لب ی دریای آمـو ملک شـغـنان می روم
از دعای خیر دوسـتان میرسم در زادگاه م
خاک درمارخت سیاحت کـرده شاران میروم
می کـنم گردش نواحی های شـغنان را بخـیر
از سر شیف و ویـر  ،تا حـد روشـان می روم
غارجـوین پهستیف را گـردش نمـایم تا نـُـواد
دیـدن انـدیـږز و یازگام و به سـاوان می روم
می کـند دریاچه ای واشهرف مستی تا ُکـرنج
میر مست میرزاد
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روم
سیر بهشار و سـه نـور و دِه ی مـرغان می ِ
جــای گـاهئ شـاه خــداداد می روم بـاور دره
سـر سـرچشمه تا دهـشـار جـانـان مـی روم
از ِ
ب دریا  ،پـیـاده تا وریــزن
می کـنم گـردش لـ ِ
شـدوج گلسـتان مـیروم
وه چه فرحت بخش
ُ
از تماشای نوادک حظ نـموده بر سر آب حیات
خواجه سـاالر محض نوش آب حیوان میروم
می کـنـم چـاسـنود بـاال را سـیاحـت تـا رباط
از رباطـها سوی جـنـگل بـس شتابان می روم
سـیر پاجور کـرده تا چـاوید جانان می رسـم
یـارخ زیبـا دیـده تا چـاسـنود پایـان می روم
گــر شـود فـرصـت میـسر  ،با جمـیع دوســتان
تـا زیـارتـگـاه خـضـر ملـک شـیخـان می روم
بـعـد بـر گـشتم بخـیر با دو سـه یاری نـدیـم
جانب ی واشهرۋ دره فردوس دوران میروم !
*****
خو همسالېن حساب انجه څه مادېن
پـرا کـهل ات ِزبـا  ،نۈبهـت تے تایدېن
خـبر سٲو ا ُم ته دۈند ،فلۈنے ِمس مود
ِچسے یکروز ِپس مٲش ِمس رمادېن !

 ۹اگست ۲۰۲۰

در نیازم مـن و از جـانب تـو نـاز شود
چشم مهرت چه زمانی طرفم باز شود
نه نمود ناله ی مـن هیچ اثر در دل تو
کی رسد وقت دلم با دلت همراز شود
در خـیالم همه شب هـا به ِگـرد کویت
مرغ دل سوی تو هـرشام بپرواز شود
گاه در صید دلم هـمچو عقابی بکمین
چشم فتان تو  ،گه گاه چو شهباز شود
سرتخت دل من
مثل شاه تکیه زدی بر ِ
جایگاهی تو ز هر عضو تن اعـزاز شود
سالهاست منتظرم حرف محبت شنوم
از دهانت ؛ به امـیـدم سـخن آغاز شود
الفت و انس مدام زمزمه ای عشق بُود
ای خوشآنروز که از سوی تو ابراز شود
 ۷اگست ۲۰۲۰
بیا در دیگ یکـرنگی بجـوشیم
ردایی رنگ برنگ تاکی بپوشیم
ب ِگرد خوان انسانی شویم جمع
بصدق و دوستی پیهم بکوشیم
میر مست میرزاد
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 ۵اگست ۲۰۲۰
به گناه گشته همه راه ثواب آلوده
حیف پیرانُ همه اهل شباب آلوده
اهل دنیا همگی در صدد مکرو فریب
اندرین دور ببین  ،شیخ نواب آلوده
سـر هـم
نیـت پاک نداریم همـه بر ِ
مردم عام و هم از اهل کتاب آلوده
جمع داریم بخود سیم و زر مال و منال
وضع همسایه بخواهیم بخواب آلوده
گر دوسه کوزه بنوشیم بما عیبی نیست
لـعن گـویـیم ،فالنی به شـراب آلوده
قاضی در محکمه از عدل حدیثها گوید
لیک بینی که به رشوه ست جناب آلوده
راه گم گشته ز ویروس کرونا مخلوق
شد مصاب مردم دنیا به شتاب آلوده
دشمن اهل جهان حال ،کوید نوزده شده
دهن و بینی مـا کـرد  ،به حجاب آلـوده
اندرین فصل شـده بوس و کنار هم ممنوع
مسـجد و جـاده و هـم سـیخ کباب آلـوده !
 ۳اگست ۲۰۲۰
پیر هر چند حقیر است جاللش باشد
هـر قدر ظلم بلـند است زوالش باشد
غرق در بحر ضاللت بنگر کشور ماست
به دروغ وصف ز پاکی و کمالش باشد
دست بوسی اجانب بکنیم محض مقام
نفـع ملـت نـه بُـود  ،لیک نکالش باشـد
سالها کشور ما منبع وحشت شده است
که به هر ملک به بد نامی مثالش باشد
آنکه جمع کرد و نبخـشید حرامش بادا
مال بخشیدو بخورد آنکه حاللش باشد
آنکه نفعش نرسد غیر ضـرر بر مخلوق
زنـدگی نیز درین عـصر  ،وبـالش باشـد
هرکه کرد ازحق مظلوم و مساکین دفاع
نظر خلـق و خـدا شـامـل حالـش باشد
تا بکی حمل کنـیم  ،کهنه روایات قـدیم
بار دوش مـن تو  ،چـند مقال اش باشـد !
اول اگست ۲۰۲۰
قـمـاری دشـمـنـی تاکی ببـازیم
برای کسب جا در حرص وآزیم
بـدریم هـمدگـر را ،چـون درنده
میر مست میرزاد
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به بطن ابلیس،ظاهر در نمازیم
*****
تا چند ز علم و فهم باشیم جاهل
غرقیم به وهم و از حقیقت غافل
بـر دوش کـشـیم  ،کـولـه بار کهنه
چون کور روانیم  ،به راهی باطل
*****
پـرسی تو اگر مرا  ،چه باشد آیین
عشق است مرا و مهر انسانی دین
یک عـده که تکه دار دین اند بِدان
پاشـند نفـاق تخـم بدبینی و کـین !
 ۳۱جوالی ۲۰۲۰
سـالم با صفـا گـویم حضـور سبز یاران را
طلبگارم ز دربارالهی خاطر جمع شمایان را
حضور تک تک دوستان جان و مهربان خود
مبارکـباد گویم پیش از پیش عید قربان را
طفیل عـید قربانت خداوندا ؛ بکـن رحـمی
رهایی ده ازین جنگ وجدل اقوام افغان را
خبر داری خدا یا ! در چه حالند تکه دارانت
به نامت می ُ
کشند اطفال و پیرانُ جوانان را
به وقت سر بریدن  ،نام پاکت بر زبان گیرند
به زعم خویش اجرا میکنـند احکام قرآن را
کنند این مفسدان تحریف دایم شرع اسالمی
به نفع خویشتن در هر زمان تفسیر فرقانـرا
نـسازند سنگسار نفس شوم خویشتن گاهی
زنند سنگ از جهالت دایما تندیس شیطان را
روانند در بهشت ات  ،عـده ای با انتحار خود
رهـایی دِه از ین ظلمت هـمیشه نوع انسانرا
عجـب از آدمـان انسانیت  ،بر دار آویـخـتـند
ازین وحشت خالصی ده خدا وندا مسلمانرا !
اگـر آن تُـرک شیرازی بـه دسـت آرد د ِل مارا
به خا ِل هندویش بخشم  ،سمرقند و بخارا را
حضرت حافظ
اگـر آن تـرک شـیرازی به دسـت آرد د ِل مـارا
به خال هندویش بخشم سرو دست و تنُ پارا
هرآنکس چیز میبخشد ز مال خویش میبخشد
نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را
صائب تبریزی
میر مست میرزاد
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اگـر آن تـُرک شـیـرازی به دسـت آرد د ِل مـارا
به خـال هندواش بخشم تمام روح و اجـزا را
هـر آنکس چیز میبخـشد بسان مرد میبـخـشد
نه چون صائب که میبخشد سرودستُ تن ُ پارا
سر و دست و تن و پا را بخاک گور می بخشند
نه بر آن تـُرک شـیرازی که بـرده جمله دلهـا را
شـهـریار
اگــر آن تـُرک شـیرازی بـه دسـت آردد ِل مـا را
به خـال هندواش بخشم همـه دنیا و عقـبـا را
اگر بخشـنده ای خـوبی ببخشی هر دو عالم را
نه چون حافظ که بخشیده دوشهر ملک دنیا را
بدانکه بخشش صائب چه بوده ،جسم ناچیزش
که بخشیده به خال او سرو دست و تن و پا را
نمـوده شهـریار هـم بر قدوم اش بخشش ناچیز
سخاوت کرده بر خال اش  ،تمام روح و اجزا را
مثال مـیرزاد بخشنده هستی  ،هر دو عالم بخش
نه مانند ی بزرگواران  ،که بخشـنـد ،مـال دنیا را
 ۲۵جوالی ۲۰۲۰
در جوانی ها به عشقت بس تغافل کرده ام
زین سبب در نـامـرادی هـا تکامـل کـرده ام
بارش جورت کنون هم چون تگرکی بر سرم
این زمان هم من جفاهایت تحـمل کرده ام
یک شبی دیوان شعـرم را ،ز سر تا پا بخوان
وصف تو در هر غزل از زلف و کاکل کرده ام
ساختم ازچشم وابرویت به هر فردم ردیف
گـاهـی تعریف لبانت  ،ساغـری ُمـل کـرده ام
هر زمان گل غنچه ای لبهـا شگوفان کـرده ای
نالـه هـای زار و سـوزان  ،همچو بلبل کرده ام
کشت زار سـینه ام را  ،تخـم مهـرت کـاشـتم
پرورش آنرا درین مزرع  ،چـنـان گل کرده ام
هـر قـدر دریای نفـرت را  ،تـو جـاری می کـنی
لیک من با مهـر و الفت ،بر سـرش پُل کرده اُم
 ۲۳جوالی ۲۰۲۰
اینـجـا همـیشه قصه ز دار و رسـن بگو
از کشت و خون جرم جنایت سخن بگو
هرگز ز عدل و داد و مساوات دم مـزن
دایم ز جنگ جهل و خرافات و ظن بگو
بر بست رخت خویش ازین ملک امنیت
از سـارقـان و زانـی و از راهــزن بـگـو
در بوسـتان اثـر ز گل و بلـبـالن نـمــانـد
میر مست میرزاد
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از بـتـه هـای خـار و ز زاغ و زغـن بگـو
تا کـی کـنـند پـهــن بـکـشور گـلـیم غـم
گه گاه سخن ز شور و هـلهلهٔ انجمن بگو
لب بسـته دار از حق نسوان  ،درین دیـار
از سـنگسـار و ضــجـه و فــریاد زن بگـو
شـد سالها که زهر ستم نوش می کنـیم
بر تشنه گان عـدل شربت آب و لبن بگـو
با لطف خویش قـصه ای انسانیت نمای
از آشـتی و صلح  ،ز دوری کـهـن بـگـو !
 ۲۱جوالی ۲۰۲۰
در چنبر خود فسرده کرد گردونم
چون دال نمـود قامتـی مـوزونم
دلخوش بجمال دوستان بودم؛ لیک...
از صـحبت دوستان ِبـکـرد بـیرونم

 ۲۱جوالی ۲۰۲۰

نمیـدانم چرا این رهروان شب  ،جفا دارند
مداما جنگ و خون و انتحاری را روا دارند
به انواع فریب و مکـر و اغواهای شیطانی
همه اقوام این کشور  ،ز همدیگر جدا دارند
جهالت را نگر وحشت تماشا کن درین برهه
برای حور و غلمـان خیالی  ،جان فـدا دارند
فجایع میکنند با نام اسالم این سیاه کاران
نه بر مظلوم رحم آرند نه پروایی خدا دارند
نه زایشگاه امانست و نه هم مالی در مسجد
گوش بشنوا دارند
به آه و ضجه ی طفالن نه
ِ
برای کسب چوکی و مقام و قدرت ی شخصی
ببـوسـند پای بیگانـه  ،نه شرم و نه حـیا دارند
همـی خواهند کنـند تعمیل نام جـعلی بر ملت
و دایم برتری خویشتن بر سایرین را ادعا دارند
 ۱۹جوالی ۲۰۲۰
هـر چه در طفلی به مغز آدمان تزریق شد
تا به پـیری میکشند آن کوله بار کهـنه را !
 ۱۵جوالی ۲۰۲۰
بی بودنت ای دلـبـر  ،با چشـم ترم امروز
بی دیدن رخسارت  ،خونین جگرم امروز
خواهم که روم تفریح  ،با بودنت ای گلرو
در خلوت شامگاهی  ،شـوق سفرم امروز
در گوشهٔ تنـهایی مست از می ناب هر دو
با رقص و سماع باشـد قصد چکرم امروز
در سایه ای مجنون بید ،باشـد لب دریایی
میر مست میرزاد
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دارم نه توانـم فـرق  ،از پای و سرم امروز
آب بر سر مـن پاشان  ،آن دست بلوریـنت
خواهم که شود حلقه  ،دوری کمـرم امروز
با نفرت و بد بینی در جنگ و ستیز هستم
با عشق یقین میدان  ،شهد و شکرم امروز
 ۱۳جوالی ۲۰۲۰
داری تو خبر ز انتظـارم یانه
در رهگذری تو جان سپارم یانه
روزیکه خبر ز مرگ من میگردی
در فاتحه آیی ؛ به مـزارم یانه
 ۱۲جوالی ۲۰۲۰
اگـر مـا بنـده گـان یک خدایـیـم
چـرا پس فـرقه فرقه و جـدایـیم
به دسترخوان انسانی شویم جمع
به خـون هـمـدگـر تشنه چـراییـم!
*****
عجب نیرنگ دارد چـرخ گردون
یکی در فقرو دیگر گشته قارون
دگــر از مال دنیا سـیر و دلشـاد
یکی از گشنگی دایم جگر خون !
 ۸جوالی ۲۰۲۰
بیا گرم کن خانه ای سـرد من
مکن از نگاهت گـهی طرد من
مـلـولـم ز تنهایی و بی کسی
نما جمع با خویشـتن فرد من
زعشقت نگر در وجودم نشان
گواهی دهد چهـره ای زرد من
قرنطین شکستم که بیـنم ترا
کـرونا نه گردید  ،هـمـآورد من
بخونت چـو فـرهاد باید تـپـید
و هر بالهوس نیست همدرد من
درو مـیکنم ،عشق کاشتم بلی
رسـد پـیشرویم  ،عمل کرد من
مسوزم بهجرت مرا بیش ازین
حـضور تو مـرهـم کند درد من
بکـن مهـر ابـراز  ،در زندگـیـم
چو ُمردم نه یابی دگر گرد من !

 ۶جوالی ۲۰۲۰

ان باغ جان  ،آن باغـبانم میرود
از می ِ
بلبل شیرین زبان از گل ِستانـم میرود
میر مست میرزاد
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بی تکلف با صفا میزبـان بـودم بی ریا
با وداع از دلـربا گویا که جـانم میرود
چاره سازید دوستان آن دلبر نامـهـربان
از چه رو سرو روان از بوستانـم میرود
خدمتش کردم زجان اما برفت نامهربان
اشک چشمانم به دامان هر زمانم میرود
آمدی در کوچه ام رفتی چرا زود از برم
رفتن سیمین برم جانم گمانم میرود
با
ِ
درکجا راه ثـواب هردم دهی مارا جواب
درنزد اغیار با شتاب  ،نا مهـربانم مـیرود
مثل مجنون در جنون با حالت زار زبون
این د ِل مغروق خون  ،با دلستانم میرود

 ۴جوالی ۲۰۲۰

دل میان ی سـینه ام شـیدا شده
در وجـودم شـورشی بـر پـا شده
غم هجوم آورده است از هر طرف
خاطر و فکرم پـر از غـم هـا شده
در گـریـز از ازدحـام و بـیـرو بـار
جـاگـزین در گوشه ای تنـهـا شـده
بـود موعـود دیدنش امروز صـبح
باز مـو کول وعـده اش فردا شده
راه من مسدود شد با کوی دوست
مثل مـجنون جای من صحرا شده
لـطـف او هـرگـز ندیـدم جـز جـفـا
عادتم با این همـه جـور ها شـده
تاکـه دیـدم چشم ،پـر افسـون او
خـواب هـم از چشـم نا پیدا شـده
تیـر مـژگانش که خورد بر جان من
در میان ی سینه ام  ،غـوغـا شـده
می کنـد گرمـم  ،نگاه ای گـرم او
مـنـبـع گـرمـی دریـن سـرمـا شـده
مفتیا از دین مـن  ،هـر گز مپـرس
در بـهـایی بـوسه ای سـودا شـده !
 ۲جوالی ۲۰۲۰
یارب ز بـشـر بـِسـاز انسـان مـارا
مـگـذار بـراه صـدق حـیران مـارا
ارچند ذلیل نفس شیطان هستیم
بخشای تو این گناه وعصیان مارا
اول جوالی ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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به چشمان فتنه ی آخر زمانی
به قـاش ابـروان جـالد جانی
نمودت میدهد این جامهٔ سرخ
به کومـه سیب سـرخ بامیانی
 ۳۰جون ۲۰۲۰
کی فارغ ازین ناله و افغان شده باشیم
آیا رسـد آنـروز کـه خندان شـده باشیم
باید کـه چـو کـوه  ،از اثر باد نه جنـبـیم
نه چون علفی هرزه پریشان شده باشیم
در بـحـر خـرافات کنیم چند  ،شـنا مـا..
تا چنـد پـراگنده ی تـوفـان شـده باشیم
بر مـردم ما از چـه شگوفایی حـرامست
یکـبار نـه دیدیـم  ،بهـاران شـده باشـیـم
درنده درین بـرهه چو گرگان شده ایم ما
کی میرسدش لحظ ٔه انسان شده باشیم
کــردنـد به زور ایده خـود  ،بار خـالیـق
شـاید که به تـقلـید مسلمان شده باشیم
هم ترس ز شـمشیر و امید وار به جنت
از شوق هـمه طالب ،حوران شده باشیم
اکنون که توان است کنـیم کسب فضایل
یکـروز ز نا کـرده  ،پشیمان شــده باشـیم
از درد بپـیچیم بخود  ،جمله درین عصر
کو منجی غم خوار که درمان شده باشیم !
 ۲۹جون ۲۰۲۰
تبعیض و خود سری که کنون در دیار ماست
غرقیم به جنگ وصلح به ظاهر ،شعار ماست
صـد بـار تـوبـه از گـنـاه نمـودیـم و لـیک باز
مـایل چرا به فعـل بـد  ،دل توبـه گار ماست
بغض و نفاق و کینه به اوجش رسیده است
دزدی و چـور و فـتنه گـری شاهـکار مـاست
دست هـا بـه سینه  ،کـرنش بیگانـگان کنیم
خـلق ضعیف و ملـت مسکین شـکار ماست
کــردست کوچ شادی و صلـح و صفـا ز ملک
یاس و فراق و غصه و غــم همـجوار ماست
بـاغ ی امــیـد مــردم مـا  ،خــار سـبـز کـرد
پــژمـــرده و خــزان ببـین  ،نـوبـهـار مـاست !
 ۲۵جون ۲۰۲۰

ڤِرا دستور یدېت مٲش ڎُست مے ڎُست ٲم
سـست و پُست ٲم
جـدایے ندیر ِوزۈنېت ُ
میر مست میرزاد
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یے ِزڤ مٲش اند ،روۈن ٲم تر یے پۈندېز
پے بېگۈنه ڎُم اند څۈندېڅ خـو چـُسـت ٲم

*****

څۈندېڅ ته ِدڤے تـر خـوڤِرا خـمـبېن ٲم
څۈندېڅ ته خو عیب ېن تے دے ِست گرڎېن ٲم
یکبار یدېت ِکن ٲم  ،خو دهرڎېن تقسیم
څۈندېڅ خو درون خو دهرڎ تهم ورڤېن ٲم
*****
څۈندېڅ به فریب  ،خو دۈم تارېن تهن ٲم
شیرینے ته خورد ،څیـښے ڤِراد ارد یهن ٲم
ژیـوج ٲم پتئوٲم غـم اندیر وے مـدۈم
نهوٲم وے قتئت ،قرار-قرار وے قهبر چهن ٲم !
 ۲۴جون ۲۰۲۰
بیـایـید کاخ محبت را بسازیم
به نفرت تلخ تاکی چون پیازیم
خمـیر ما همه از آب و خاکست
چه بهتر سـاز یکـرنگی نـوازیـم
قمـاری دشمـنی تـاچـنــد بـازیـم
برای کسب جا در حرص و آزیم
بـدریم هـمـدگـر را چـون درنـده
بباطن کـفر و ظـاهـر در نمازیم !
 ۲۳جون ۲۰۲۰
بعد سپری کردن قرنطین دوماهه با عده ای از عزیزانم تفرج شهرستان نارک که بزرگترین بند برق
بعد راغند در تاجکستان است رفتیم
به سوز وساز ایجازم تو هستی
به شور و عشق آغازم تو هستی
برایی صیـد مقـصـود دل ی مـن
هـمـیشه بال پروازم  ،تو هستی
بیا بنشین دمـی در روبرویم
زچشمانت نظـر انداز سـویم
تمـامـی آرزوهـا پـوره گــردد
اگر دستت رسد روزی بمویم
سـر کویت بود
آرامش خاطـرم ِ
هم قبلهٔ مـن بطاق ابرویت بود
در شهرو بالدیکه سفـر میکردم
هرجا سخن زخوبیی رویت بود
 ۲۲جون ۲۰۲۰
غنوده ای به بستر گرمت به بی خیالی ها
به کـوی تو در پرسـه ام  ،چـو ال ابالـی ها
به جستجوی تو شد سالها که می گـردم
میر مست میرزاد
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نبود هـیچ سـراغـت ،درین حــوالـی ها
نـواز به آهنگ چنگ و نای و سـاز و رباب
بگـیر با تـرانه ی خوش از سـرم ماللی ها
بـه یک نـگاه ز چشمـت ،بسـاز دلگــرمـم
بده به خند ٔه خود طاقتی به بی مجالی ها
شـباب عـمـر بـرفـت  ،آرزو هـمـه پـژمـرد
نگــر که پـیر شدم  ،مـن ز بـی وصالی ها
هالک گشتهٔ کویت شـدم  ،ز گشت و گذار
بکن ز جام لبـت شـربتی بمـن حـاللـی ها
بـه چاه هـجر تو محبوس قـید زنجـیـرم
به لطف خویش نجاتم بِدِه ازین نکالی ها

 ۲۱جون ۲۰۲۰

زاد گاهم از طلـوع خاور است
تاج انسانی مرا اندر سـر است
فارسی باشد مرا گفت و شنود
دانکه شغنانی زبان مادر است
رودکی و مولویست مـوالی من
بوعلی سینا چو جانم در بر است
افتخار مـا سنایی غزنوی ست
ناصر خسرو براهم راهبر است
بایزیدوحافظ و سعدی وشمس
مثلشان دیگر هزاران اخگر است
هست شاهنامه چو گنج معرفت
در میان خلق رخشان گوهر است
عده ای اشخاص  ،عاری از نسب
از اصول هویت خـود کافر است
آبروی ریزی کنـند  ،بـس سـالـهـا
نزد بیگانه که بی پاو و سر است
دست بوسی می کنند بر کشوری..
دشمن دیرین این بوم و بر است
هیچ از وحشت نـه شـد کشور رها
نزد مردم حرف صلح بی باور است
هـر قـدر باشـد ترا  ،ظلمت شـعـار
تـیره گی را نور علم روشنگر است
تابکی باجعلکاری حقنمایی میکنی
در پیی شب صبحگاهی انور است
ظلـم را آخـر شکسـت در پی بُـود
گر ترا یائجوج ماجوج لشکر است

میر مست میرزاد
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شد کـجا چنگیز و نی ضحاک ماند
هــر زمانی کـاوه ای آهـنگـر است !
 ۱۸جون ۲۰۲۰
ارچـنـد لگام خر  ،ز گوهـر باشد
بارش زکتاب و سیم از زر باشد
شویند اگر به آب پاکش صد بار
آن طینت خر بودن او خر باشد
 ۱۷جون ۲۰۲۰
هـیچ از احـوال مـن پرسان  ،دلدارم نکرد
رحـم مبذول بر دل مغـمـوم و بیمارم نکرد
غرق میگردم به شبها در خیالش سالهاست
هـیچـگاه از دیـدن کابوس  ،بـیـدارم نکـرد
می نویسم من غزل هر روز بی وقفه براش
گوش خود گاهی به سمع سوز اشعارم نکرد
خـواستم با ساز و آواز بشکـنانم غـصه ام
لـیک آرام نغمـه ای شـیـرین گیـتارم نکـرد
ایـن شنیدم کـم کـند غـم  ،دیـدن آب روان
بـهـتر اوضـاع مـرا  ،دریا و جوی بارم نکرد
دوستت دارم  ،بگـفتم چندمین بارش ولی
مهر خـوش باشی و یا دشـنام اظـهارم نکرد
باغ رفـتم تا بیاسـایم  ،دمـی در صحـن گل
فرحت افزا این دل غمناک  ،گلـزارم نـکـرد !
 ۱۶جون ۲۰۲۰
ملـتی از نام طالب می کشی
داخل چوکات و قالب میکشی
مـردم ی دانسته و آگـاه ز کار
وه عجب جانانه جالب میکشی
 ۱۵جون ۲۰۲۰
خیالی شـب جسارت کـرده بودم
ز رویش بوسـه غارت کـرده بودم
شـدم بـیدار ازین رویای شیرین
بخوابم خوش تجارت کرده بودم
به گلـرویی رفاقـت کـرده بـودم
به عشق خود صداقت کرده بودم
سر من
ولی جورش نه شد کم از ِ
به ظلمش نیز  ،عادت کرده بودم
به دل نامش تالوت کرده بودم
چو معـبودی عبادت کرده بودم
نمودم درس مهرش جمله از یاد
رموز عشق  ،رعایت کرده بودم
میر مست میرزاد
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روز مادر به تمام مادران بزرگوار مبارک با! همچنان روح مادران مرحومین شاد در فردوس برین
باد
تا کـودک تازه در جـهـان پیـدا شد
چشمش به جمال مادرش بینا شد
کوشش میکرد که نام مامش باشد
وقتیکه بـحـرف  ،زبان او گویا شد
خـوش باد بحال آنکه مادر دارد
در سایهُ دست و دامنش سر دارد
شکر است چو کوه پشتبانم مادر
این کلبه ی ما  ،هنوز هم در دارد
 ۱۲جون ۲۰۲۰
تاکه کـردی گیسوانت  ،حلقه مانندی کمند
همچو من صد های دیگر را نمودی پای بند
مثل طفالن شوق من دایم به شیرینی بُـود
میل دل باشد کنون هـم بر لبان همچو قند
از سـراپایی وجودت خـوبی دارد انـعکاس
هـریک اندامـت  ،به زیبایی تماما دلپـسند
در بهـایـی یک نگاهـت  ،دین و دنیا باخـتم
قیمت یک بوسه از لعل لبت  ،بـر گوی چنـد
این همه ناز و اداهایت  ،فـزایند شـوق دل
پُر مالحت خنـده هایت بار دیگر هم بخند
این مگر نشنیده ای نیکی کن و در آب ریز
نذر حسنت یکدوسه بوسه ببخش برمستمند
از دهانت دلبرا هر گفته ات شیرین چو شهد
نفـرت و دشنام هایت نیز  ،نـزدم ارجـمـنـد
تنگ سـاخته زنـدگی را  ،این کـرونایی لعین
از خـدا خـواهم  ،امان باشید ز آفات و گزند
 ۱۲جون ۲۰۲۰
پـدر ! رفتی و داغـت ماند بر دل
کنون پنج ماه  ،خفتی زیر این ِگل
به دل ماند  ،حسرت وقت وداعت
به فـردوس بـرین ات باد  ،مـنـزل
 ۱۱جون ۲۰۲۰
ستم بجان من از جانب تو پیهم است
اضافه نما ظلم خود اگر هنوز کم است
اگـر به تیر نگاهـت  ،شـگافتی سـینه م
نگاه گوشه ی چشمت بزخم مرهم است
نگر به چهـره ای مخروبه و فسرده مـن
اثر ز شادی نباشد نشانه های غم است
میر مست میرزاد
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بریز برکویـر لبانـم دو قطره گک بـوسـه
و شوره زارحلق منهم احتیاج بانم است
بمـوج بحر دو چشمت دلم شده مغروق
خراب زلزله ای زلف تو چو شهر بم است
طواف کـوی تو دارم بـه کوششی بسـیار
بگو که لطف تو سویم چرا بطی وکم است
گریز داشته زمـن دایمـا سالمتی و نشاط
ولـیک درد و فراقـت ،مـدام مزدحم است !
 ۱۰جون ۲۰۲۰
حلقـه ای زلفان تو دانم  ،شکارم می کنند
آخـراالمـر آن لبانت ،می گسارم می کـنند
چشم مست ات مست مستم سـاختـسـت
ناوک و چاهی زنخدانت  ،خمارم می کنند
گاه گاهی سرزنم  ،دیوانه سا در کوچه ات
بچه ها دیوانه گفـته سنگ سارم می کنند
دین و دنیا را همه دادم گرو بر جام عشق
شـیخ و مفتی عاقبت آویـز دارم می کـنند
خواب درچشمم کجا و نیست آرامش به دل
حمله هایی از خـیالت بـی قـرارم مـی کنند
در دعـایم روز شب ها  ،مـخلصانه اینطـرف
لیک زان سو نفرت و دشنام نثارم می کنند !
 ۹جون ۲۰۲۰
روشت تو جاکت ناز قتئت سفځه رد روۈن
دېڤ خـو پطلون پاچـه یېن تئپچت پے زۈن
ِیک دے قـهـد ات بست اتـه صـورت قتیر
راست ته لۈڤ ا ُم زېب خـ ُږنۈنت اه جـۈن
ست مو کهل ات بۈن سفېد
چس تو عشقن اند ُ
ست خزۈن
یـم بـهار عمر ِمس عجب تېز ُ
څۈند خو غونج تئرا ُم اته فـسۈن خو ڎهم
هـم ته هر سحرث تو جهت تئښ اُم خو بۈن
تو-ت خـبـر کهی ُوز تو جهـت مجنون زار
سۈد چدۈم وخت اند مو ژیوجښ تو-رد عیۈن
موند مو حالت ِچس مو زرقه تر ښچیفت
سـالـهـام ُوز تۈږج تـو عـشق انـدیـر ِوزۈن
مېڤ دراز مېݑېن ته فـُل ڎِیم تـر تو پۈند
ِپس تو وینتاوث ته سهم اس سـر جوۈن

 ۷جون ۲۰۲۰

چـادر گلـگون خود گاهیکه بر سر می کند
قصهٔ ای حسن پری در ذهن مصور می کند
گـر بیاراید بـه وسمه چشـم ناز خویش را
میر مست میرزاد
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حـور بـودن را دلـم  ،نـزدیک باور می کند
گر کند مشاطه مویی عنـبرینش صـبحـگاه
مشک بیزان چهار سویش را معطر می کند
گر به این حسن دالنگیزش برآید سوی شهر
محشر بشنوده را  ،حتما که محشر مـی کند
گاهی با لبخند خود شادی فزاید چهار سو
با اخـم ها گاهی اوضـاع را مـکـدر می کند
مـن یقین دانـم بدین حسن و کمـال دلبری
همچـو من چنـدین دیـگر را قلـندر می کند !
 ۶جون ۲۰۲۰
بگذار ز لطف جانب من یک دو قـدم را
تا کـم بکنی زآمـدنت غصـه و غـــم را
از فـرقـت تو رنگ رخم زرد و نزار است
مــن دلـداده سـتـم را
مپـسنـد دگــر بر ِ
تا چـنـد کشم حـسرت دیدار تو ای شوخ
کم کـن بسـرم محض خدا رنـج و الـم را
از یـورش مـژگان تـو  ،آرامـش دل رفت
چون وحشت اعراب که بود ملک عجم را
در یاد بـیار لحظه ای دیـدار که بـسـتیم
از یـاد مـگر بـردی  ،همان قول و قـسم را
از روی و ریا سـجده کنم گاه به معـبود
باقی هـمه روز سـجده کنم ،روی صنم را
شـادم که بـجز از ره ای عشق راه نرفتم
جز غیـر غـزل کش نـکـنـم نوک قلم را !
 ۴جون ۲۰۲۰
هـر دل که قفل بود  ،بدان بی کلید نیست
حیف آنکه  ،با چکش شکنند قفل بسته را !
 ۴جون ۲۰۲۰

ست تو دهم ِتیر وز ته ژازا ُم
فنه سال ُ
خــو احوال تو رد ِچدۈم بۈنه تے بازا ُم
نه رېڎج طاقت دگر  ،صبرا ُم تـو عشق اند
تو ژیوجښ ار خو سینه څـۈند اباز ا ُم
تو وینتاو جهت ته نښتیم سحراته ښۈم
تو چید تـرکـهـل ،فلک ار نهی نِوازا ُم
نِـثـهـم تاقـهث یے جـای ند ِخلـوت ندے
نِغۈږ تهم ِخیچ تویت وز تورد خو رازا ُم
مو احوال گرڅه پېښڅے ُوز څه رهنگ ا ُم
مو دل خون نۈد ِزف تیر لۈم ته ساز ا ُم
نِمۈ ِمس اس تو غئڤ اندیـر مـزه ڎیـد
ُ
تو هررهنگ گهپ  ،قبول ات هـم نیازام!
میر مست میرزاد
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اول جون ۲۰۲۰
اره چـود تیلـیفـونـند خـوبـث عـهـد
بـی ِ
نـڎید آزار تـه فهـنـد اس مـو ِمـن بـعـد
سه مکتب پوند تِه ِۋهته وز ته تیر سهم
مو څیم سفڅ گهښت  ،اما یـه نهـږ جهد
عجب سهۋز څیم غهڅ خهږث فقط شهد
ۋروږین لو خو ږهـز هر رهنگ ښبیز قهد
دِه دل یِهد اس نفر جوره وه منـد نِست
مو دستور څوند نفر یه چوږ ِجه نوم بهـد

اول جون ۲۰۲۰

طواف کعبه ی کوی تو دارم چون مسلمانی
چـرا ! مارا ازین درگاه خود با قهر می رانی
اول بردی دلـم را  ،با تمـام شیطنت هایت
ولی حاال چـرا از مـن  ،چو آهـویی گریزانی
بدادی بوسه ای عیدی ازآن لبهـای شیرینت
بجایش می نهم از بخشش خود گر پشیمانی
چــرا با مـن گرفتی  ،جان من راه عداوت را
همین جانم بقربانت دگر از من چه خواهانی
تویی چون یوسف ثانی بدین حسن دآلرایت
ومن از سوز هجـرانت  ،چنان یعقوب کنعانی
نمی ماند به تو این حسن روز افزون میدانم
مـرا هـم مرگ رها سازد  ،ازین وضع پریشانی
تـرا داده خـداونـد ،شوکت شایان و دلـجـمـعی
بـمــن آه و فغـان و نالـه را دیـد ست ارزانی
اگر پرسی کدامین شوخ چشم دلرا به یغما برد
بگـویم دل ز دلـخانه  ،ربـوده دخـت شـغـنانـی !
 ۳۰می ۲۰۲۰
یکــروز مـا-ت یه تاقـه
وئڎ گهل ِڤد ات وېد سایه
خلوت ڤِد جای یت نِث ٲم
کـبـاب شــراب ڤِد فـــنــه
خهږ خهږک تهم ته شونت
دراز وم غونج ار ارقـه
بـرئزٲم ات برئزٲم
به ناز بنـاز تهـم مات یـه
مست اندیر در رقص ڎے یٲم
قـرار قـرار ِکښت مـو بـه
ڎُست مے ڎُست گه گه ِکن ٲم
گـه ڎید ار ښـڅ مـو برغه
میر مست میرزاد
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تـهـم دے خـو نازات ادانـد
ِښچئفتے یه مـو زرقـه
لـپ مـزه ڎید ما-ت وم ارد
سـڤځه ره ِمـس غـلـطـنـه
مٲش اغنېځ ِکښـت دوۈم
ژیوج ا ُم مه سۈد مېث ڤېگه
 ۲۶می ۲۰۲۰
وه چه خوش روزیکه اوقات بهار
گلرخی مست  ،از مـی آید در کنار
پرسد احوالت  ،ز فصل ی زندگی
تک زند از چهره ات  ،گـرد و غبار
سرخ بخمل پوش باشند تپه ها
چهـچهـه کـبکی زنـد از کـوهـسار
روی سـبزه دو بـدو در کنج بـاغ
ساقی گـردد گاه و گاهی مـیگسار
بزم ما گردد پراز جوش و خروش
تاکـه بـر گیرد به دستانش سـِـتار
ما دوتا در رقص و مستی وسرور
بلـبالن در جـوش  ،الیی شاخـسار
سینه ها پـر شور و مـاالمال عشق
می رسد هنگامه ای بوس و کنار
از خـدا داریم  ،چنـین روزی طلب
نیست مارا  ،حور و غلمانش بکار !
 ۲۵می ۲۰۲۰
در قرنطین دلم خوف و خطر میخواهد
دیدن یار درین لحـظه سـفر میـخـواهد
جانب میوه خشک است مرا میل تمام
چشـم بادام و لب ی پست ٔه تر میخواهد
چشم چون دید قدنخل رسای تو بباغ
از شگوفای رخت  ،بوسه ثمر میخواهد
چشم طمـاع نـشود سیر ز سیل رویت
دیدن چهرهٔ تـو شام و سحر میخواهـد
روز عید خواهش دل بود همین میدانم
عیوض کلچه لب همچو شکر میخواهـد
فطر روزه ز لب ات بوسه طلب میدارم
مزه اش دیده و دل بار دگر مـیخـواهد !
 ۲۴می ۲۰۲۰
خـواستم بوسه بگیرم ز لبت چند نشد
یا کنی خـاطر مـن شـاد  ،به لبخند نشد
میر مست میرزاد
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پُخته کردم به د ِل خود هوس وصل ترا
کوشش و سعی عبث بود به ترفـند نشد
ارچه دیدار رخت وعده ای خرمن کردی
مـهر ماه رفت و وفای تو به اسفـند نشد
چشم داشتم که دهی ماه صیام افطاری
شربتی بهـر ثـواب از لب چون قـند نشد
هـرچه خواستم زنم چسپ دلم با دل تو
مهر مـن ذره ای در قلـب تو پیوند نشد
محض تسخیر دلت  ،دانه و دامی چیدم
رام بـر دانـه و در حلقـه ای مـا بـند نشـد
خواستم ملک بدخشان  ،بدهم با نگه ات
قیمت ی خال لبت ،شـهـر سمر قنـد نشـد !
 ۲۲می ۲۰۲۰
سـالهـا شـد مهـر تو انـدر دلم جاکـرده ام
در غـزلهـا وصف رخسار تو انشا کـرده ام
هیچ با لطفت نـه پرسیدی ز حـال زار ما
هـی بسا نالش که در شبهای یلدا کرده ام
آسمان خـاطـرم دایـم  ،ز جورت ابـر گین
بارش مهـرت به سویم بس دعاها کرده ام
آیـه ای مهـرت نـشـد نـازل گـهی بـر جانبـم
سوره ای جورت مدام تفسیر و معنا کرده ام
با رضایت ملک دل را من سپردم دست تو
اختـیار خـود  ،سـند رامـهر و امـضا کرده ام
غیر عشقت در وجودم  ،نیست شور دیگری
پـرچـم مهـرت  ،به بین سینه بـر پا کرده ام
وقت افطار  ،در خیال خود تجسم می کنم
روزه ای خود را  ،ز عناب ی لبت وا کرده ام
صبر و تقوایم همه در عشق تو بر باد رفت
عیوضش  ،آه و فغان و درد پیدا کـرده اُم
 ۲۱می ۲۰۲۰
روزه نگـرفتیم ز سـر صدق رمضان را
با روی و ریا چـنـد فریـبـیم دگران را
اعضا ی جوارح هـمگی غرق گـناه اند
تا چند به تقلید کنیم  ،بسته دهـان را
گر روزه گرفتیم درین برج پر از فیض
بدگفتن و نفرین زچه رو کرده زبان را
کشتار درین مـاه حرامست در اسـالم
هر روز نگر کشته ای صد پیرو جوانرا
نی ترس خدا بوده و نی شرم ز مخلوق
دیدیم به چشم وحشت چنگیز زمان را
میر مست میرزاد

40

اداره نشرات سیمای شغنان

از دهشت ایـن قـوم ستمگار بـبـیـنـید
طفل زن و مرد هیچ نیافت راه امان را
این نیست جهاد کشتن مخلوق خداوند
اصل است جهاد کشتن انفاس سگان را
چون پاک کنی خانه و تن را تو به اعیاد
هم پاک ز نفرت بنمای روح و روان را !
 ۲۰می ۲۰۲۰
کـفر زلفش خانه ای تثلیث ویران مــی کند
چشم جادویش مـرا روزی مسلمان مـی کند
خانه ای تقـوا ی مااز بیخ و بن کرده خـراب
با نگاه ای پر نفـوذش  ،قـصد ایمان مـی کند
سالها در بحر عشقش دل چوخس افتاده گیر
عاقبت غـرقش درین گرداب و طوفان میکند
تـاخـت دارد با سـمنـد نـاز خـود بر ملک دل
سالـهـا شـد مهـر او در سینه جوالن می کـند
پیش چشمم یک کسوف ی کامل افتد آنزمان
موی شبرنگش به رخ وقتیکه افشان می کند
هـر کـه بیـنـد رنـگ زرد و حالت پژمــرده ام
هـر قـدر باشد دلش از سـنگ  ،گریان می کند
در تب هجرش که می سوزم ولی دارم امید
شربت ی لـبهـای او  ،این درد درمان می کند
 ۱۹می ۲۰۲۰
سروده ای به زبان مادری (شغنانی)
نفاق جـهت ٲم ذلیل گهښچ ات پرېشون
ست مٲش ملک ُخږنۈن
اچث آرۈم نه ُ
دگـه مـلـکـېـن پـرایـېن ڎاد خو تایدېن
زبایـهم رېڎج لپݑ مٲش اس دے کارۈن
نه ژیویج ٲم همدگرلۈڤېت کو چیز ارد
خـو ملک ٲم چود چسېت هررهنگ زندۈن
گـناه فـ ُک تاگه مٲش اند اه ڤِرادهــر
تـ ُدښت ٲم ات ڤِرښت ٲم تا څـه ڤ ُد جۈن
څه وختېڅ مٲش ِپے بېگونه خو ُچست ٲم
غمئښ تهم همـدگر تـا ڤ ُد یے ڎِندۈن
چسېت ار جاره یېن زیـد مٲش به خارے
سفېد گهښت غم درون مٲش کهل اته بۈن
نـه مـهشـند ات ،وخـۈن اند ات څــه زیـباک
وکـیل یـی ِوک نه نښتوید ات سخندۈن
څه وختېڅ ژیر پے بیر ڎهـڎ ٲم خو عیبېن
ِگنـهکارٲم فُکݑ مـٲش ای ڤِراجۈن
میر مست میرزاد
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یے نسل مود ات یِک ام مٲش نسل گه نزدیک
نه خودے حـزب بدرڎ مٲش ارد نـه سازمۈن
څـه وخت بد بختے یت بدبینے بېسـېن
بغېر یاس ٲم ته ار گـۈر مٲش دے ارمۈن
 ۱۷می ۲۰۲۰
سر گشته چو مجنونم در کوه و بیابانی
از درگه ی خود تاکی دلداد ٔه خـود رانی
در فصل کرونایی درخانه اجازت،نیست
از پنجره ای خانه ت دیدار کـن ارزانـی
شاداب نمـای حـالم با چهره ی گلـگونت
این دبدبه ای حسنت  ،یکروز شود فانی
چـون موی شـدم بنگر  ،مانـنـد میان تـو
یک بار بـپـرس حالم  ،ای دختـر شغنانی
خورشید رخت باشـد و مـن نیز زمینت
بـر این قـمـر خاکـیت  ،گـه نـور بـتابـانـی
یک ذره ی نـاچـیـزم  ،در دام دو زلف تـو
چـون گــرد فـروریزم  ،گـر زلف بافـشانی
گـر لعـل لبان تو از بوسـه قـرنطین است
یکدانه اجـازت دِه  ،از صفـحه ی پیشانی
چون فصل بهارانست مستانه بصحرا رو
تا طبع به شور آید در رقص و غزلخوانی
 ۱۷می ۲۰۲۰
شـیر باش و روبـه آسـا در پـیی مـردار نه
کوشش خود در عمل کن لیک در گفـتار نه
غوطه تاکی میزنی در دوغُ و شیر دیگران
چون عقاب آزاد باش مثل بـوم در غـار نه
تا بکی نشخوار حـرف های فالنی مـیکنی
پخته ازخود گو سخن از دیگری بسیار نه
خیز وجستت میزنی تاکی بدور دیـگران
چون همـا در پرده باش و مرغ بوتیمـار نه
بار دوش دیگران بودن  ،کمال مرد نیست
سعی کن صیاد باش و کرگس الشخـوار نه
اختیار خویشرا در دست خود محکم بگیر
گیرلگامت دست خود وان دیگرت افسار نه
نوشدارو باش محض زخـم و درد همـوطن
زبان نیـشـدارت  ،گـژدم و چـون مـار نه
بـا
ِ
باش با همنوع خود مملو ز عشق و دوستی
بـا ریـا و در فـریـب و ظـالـم و غــدار نـه !
 ۱۵می ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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شـد سالها که ضجه و فریاد می کنیم
از جهل یک گروه بکجا داد می کنیم
تا کی زاهرمن طلب و صلح و آشتی
تسکین غصه ای دل ناشاد می کنیم
شرم است خطاب برادر به دیو جهل
اوقات خود به راه عبث باد می کنیم
هر روز جوی خون روانست هر طرف
ما شکوه از یزید و ز شـداد می کنیم
چون مرغکی اسیر سالهاست در قفس
ماندیم وچشم به دانهٔ صیاد می کنیم
در جوی خون غوطه وریم لیک دایمی
تحسین و دست بوسی جالد می کنیم
 ۱۳می ۲۰۲۰
یارب بملک و ملـت افغان چه حالت است
هر روز کشت و خون نفاق و جنایت است
پاکی و صـدق و صلح و صفا رفته از دیار
جایش مـدام جنگ و جفا و شـرارت است
تاکی بگو ! دوام فجایع و خـود سـریـست
از نام صلح وحـشت و کشت و رذالت است
نی رحـم طفـل و بچـه ی نوزاد و مـادران
این آخـرین درجـه ی جهل و شـقاوت است
در هیـچ گوشه ی دنـیا نـبودست ایـنچنین
چـنگیز ز وحشی بـودن ما در خجالت است
نی تـرس از خـدا و نـه شــرم از رسـول او
مین است و انفجار کینه و بغض عداوتست
 ۱۳می ۲۰۲۰
چهل سال شده کشتن و خون و شرر اینجاست
مـرد و زن و اطفال  ،همـه خون جگر اینجاست
یک خانه درین کشور مـاتمـزده گان شاد نباشـد
در سوگ عـزیزش  ،پـدر و یا پـسر این جاست
هـر روز درین خطه ی مـا  ،جنگ و جـدال است
آغشته بـخون سـیم تـن و لب شکـر اینجاسـت
از صلح و صـفـا هـیـچ به کشور  ،خبری نیـست
آمـار شـهـیدان و ز زخـمی  ،خــبـر ایـنـجـاسـت
خونپاره بهرجای شود منفجرو بارش مرمی ست
افتاده به هـر گوشه بـبـین  ،پا و سـر اینـجاسـت
هر تبـعـه این خاک بهـر ملک غریبکار و مـهـاجـر
زیـن دوزخ دنیایی هـمـه در سـفـر ایـنـجـاسـت
هــر جـا نگـری بـیـوه زن و طـفـل یتـیم اسـت
بـیـکار و پیـی لـقـمـه ی نـان در بـدر ایـنجاست
میر مست میرزاد
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از رحــــم بـه دلـهـا و مــــروت اثــری نـیـسـت
خــون ریخـتن خلـق مـبـاح و هـنــر ایـنـجاسـت
تنـگ اسـت کنـون زنـدگی بـر مــردم ی مـظلـوم
جانـی و سـتمـگار بـسـی مـعـتبر ایـنـجــاسـت
هــر کـوچـه ایـن مـلـک پـر از راهــزن و مـعـتـاد
بس رشوه خور و رشوه دِه و چـور گر اینجاست
گسـترده بـه هـر سـمت ببین فسق و فسـاد است
مـردم چـه کنـد ! دولت مـا گوش کـر اینـجاست !
 ۱۲می ۲۰۲۰
دلـم در قـید زلف شوخ چشمی گیر مدتـهـاست
توان خـاطـرم کـم گشته محـتاج محبتـهاست
شـدم در عاشقی دیوانه ی مشهور شهر خویش
بـهر کویی که می گردم ز عشق ما حکایتهاست
نه دیدم لطف او گاهی شود بـر جانبـم معطوف
همیشه خـاطـر دلبـر به سویم کین و نفرتـهاست
نـشـد مـمـکن رهـا گــردد دلـم از دام زلـفـانـش
یقـین دانم که چشمش منبع فساد و فطنـتهاست
حـرف محبت و دعـاگـوییـست
همیش از جانـبم
ِ
چرا از سوی یار هـردم شکایت ها و غیـبتهاست
نه کـردم کـوتـهی در دوسـتی و مهـر او گـاهـی
که این جور و جفاهایش مسبب از چه علتهاست
همی خواهد بخون من کند  ،دستان خود رنگین
سپاه مـژه اش چنگـیز وش در حال سبقـتهاست
بخواستم مدت ی چـندی کـند در کشتنم تاخیر
ولـی نا مهـربان مـن  ،کجـا در بـنـد مـهلـتهاست !
 ۱۲می ۲۰۲۰
بـه گناه گشته هـمـه راه ثـواب آلـوده
حیف پیران و همـه اهل شباب آلـوده
اهل دنیا همگی در صدد مکر و فریب
اندرین دور نگر  ،شیح و نواب آلـوده
سـر هـم
نیت ی پاک نداریم هـمـه بر ِ
مـردم عام و هـم از اهل کتاب آلـوده
بهرخود جمع کنیم سیم و زر مال منال
وضـع همسایه بخـواهیم بخواب آلوده
گر دوسه کوزه بنوشیم بما عیبی نیست
لـعن گویـیم که فـالنی به شراب آلوده
قاضی در محکمه از عدل حدیثـها گوید
لیک بینی که به رشوه ست جناب آلوده
راه گم گشته ز ویروس کرونا  ،مخلوق
شـد مصاب مـردم دنیا به شتاب آلـوده
میر مست میرزاد
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تـحفهٔ چین بجهان اصل کوید  ۱۹شده
دهـن و بینی مـا کـرد  ،به حجاب آلـوده
اندرین فصل شده بوس و سالمم ممنوع
مسجد و جـاده و هـم سیخ کباب آلـوده !
 ۱۰می ۲۰۲۰
جهـل مـیرانـد به ملک مـا تگاور بیشتر
وضـع مـردم میشود هر روز بدتر بیشتر
هرچه فربه تر شوند از خوردن خون غریب
ظلم افزون می شود بر جان رنجبر بیشتر
با غرور کاذبانه در دفاع اند از حقوق شهروند
طفل و مردو زن شوند در خون شناور بیشتر
حفظ نظم و امن عامه ال درک از کشور است
لیک افزون غارت و ظلـم از ستمگــر بیشتر
حال ملت با شعار و الف سـازند مـرتفـع
وضع مـردم در عمـل گردد خراب تر بیشتر
گشته اند مـغرور پول و قدرت خود عده ای
در فـزون است سائل و دریوزه بر در بیشتر
از جهان معدوم گشته است مروت اینـزمان
مـی شـود کشته مسلمان  ،از بـرادر بیـشتر
گر سگ چوپان با گرگ آشنایی بسته کرد
می رباید از رمه  ،مـیشی کالنـتر بیـشتر !
 ۸می ۲۰۲۰
بده ساقی مرا جامی پر از می
خمارم ! ریز چند جامم پیاپی
بکن نجوا بگوشم ،بیت "خیام"
مخـوان افسانهٔ دیـرین از کی

 ۸می ۲۰۲۰

بشر کرده به ضعف خویش اقرار
بهر جا از کرونا ست نقل و اخبار
پریشان کرده است اهل جهان را
بـه کـام مـرگ بـرده  ،خلق بسـیار
*****
نه رفتیم در بهاران سیر گلزار
کرونا در جهان شد آدمی خوار
بترس و لرز محبوسیم به خانه
پراز غصه ست صحتمندو بیمار
*****
ز عشقم در حضورش کردم اظهار
به خنده گفت  ،از من دست بردار
درین شهـری کـه داریم زندگی ما
میر مست میرزاد
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هـزاران همــچو تـو دارم خــریدار
*****
به مهرت کرده ام صــد بار اقرار
چــرا از من کنی تو نفـرت و عـار
بیـا با هـم رویم گلگـشت صحـرا
مـکـن دوری زمـن بـر گفت اغـیار
 ۷می ۲۰۲۰
پرسـان کنی مــرا چـه باشـد آیـین
عشق است مرا و مهر انسانی دین
یکـعده کـه تکه دار دین گشته بدان
پاشند نفاق و تخم و بد بینی وکین
نیکی و بـدی و زشت و زیبایی دین
کـردند به مغز مـا  ،به خوردی تلقین
تقسیم به فـرقه فـرقه مـارا کــردند
گشتیم بدین شیوه به همنوع بدبین
 ۶می ۲۰۲۰
از همـان روزیکه با تو عهد و پیمان کرده ام
کوشش ام را در وفا تا سرحد جان کرده ام
رفتی و احوال تو دیگر نه یافـتم تا کـنون
هـرکه میدیدم براهم  ،از تو پرسان کرده ام
بیخود و شیدا به دشت مهر تو هستم روان
کی حذر از زحمت ی خوار مغیالن کرده ام
در خیالت کی بچشمـم خواب می آمد بشب
ای که بـس آه و فغان و زار گـریان کرده ام
گاهی می آید بـه یادم  ،نـو جوانی های ما
گفـتگـوهایی کـه با تو زیر بـاران کـرده ام
یادت هست آن روز گارانی که در فصل بـهار
همـره ای تو سیر و گلگشت بهـاران کرده ام
گـاهی تشـبیه قدت با سـرو و دندانـت به دُر
چشـم تو بادام و لب را لعل غـاران کرده ام
میچلد در کشور دل آنچه حکم و امر توست
گوش جان و دل به امرونهی فرمان کرده ام
چـهـره ای زردم گواهی میـدهد از حـال مـن
ار چـه مهـرت را بجوف قلب پنـهان کرده اُم
 ۵می ۲۰۲۰
شبی من در خیاالتم  ،به دلبر گفتگو کردم
ترحم در دل سنگش به حالم آرزو کردم
نمیدانم چرا مهرش به دلچسپیده محکم شد
نشد از جوف قلبم پاک هرچه شستشو کردم
میر مست میرزاد
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نه گردد فارغ از ذهنم درین برج صیام هرگز
و دیشب هم در افطارم بیادش تر گلو کردم
گذشتن از موانع بهر دیدارش میسر نیست
نیافتم راه معبوری که هرچند جستجو کردم
چو امواج نگاهش بر بساط قلب من میخورد
ترک بر داشت و با زحمت زخمش را رفو کردم
گهی با خاطرات اش خاطرم را شاد می سازم
و گاه با یاد نام اش  ،چملکی هایم اتو کردم
نه دانستم چرا  ،باری ز احوالم نه می پرسد
که هرچند وصف حسنش در غزلها موبمو کردم
برایی رفـع سوز عشق خـود  ،گاهی به میخـانه
عالج درد و سوز خود به جامی از سـبو کـردم !
 ۳می ۲۰۲۰
ما جملگی سهیم درین خوان مادریم
قانع شویم که در نسب و نوع برابریم
دنیا روان به سوی کمال و رفاع و علم
ما هم به سوی جهل  ،شتابان تگاوریم
عالم روان بسوی دانش تخنیک معرفت
در انتحار و فن و فساد  ،ما نو آوریم
در خورد قتل مردم مظلوم ما چراست
بابای ما ست آدم و ما یک برادریم
مارا امید روز بهی نیست  ،در وطن
شد سالهای سال که در خون شناوریم
فربه ز جهل ما شده همسایه گان و ما..
زارو ضعیف خسته و بد نام و الغریم
از بهر حفظ قدرت ایل و تبار خویش
مسلم شویم گهی و گهی پاک کافریم
ای آفتاب صلح  ،ز خراسان طلوع نما
در چاه تیره  ،منتظری صبح خاوریم
اول می ۲۰۲۰
عمـر چنـد روزه بغم بیهوده دادیم بر باد
بهتر آن است که در زندگی باشیم دلشاد
عمر جاوید نه یافت هیچ کسی در عالم
مـرگ باشد ز پیـش آنکه نـو از مـادر زاد
خوب دانیم غـریـبـیم و روانیم به فـنـا
بر کشـیم چـنـد ازین دار و ندارهـا فریاد
عشق ورزیم به همنوع و کنیم هدیه مهـر
چونکه داعی اجل کرده کمین چون صیاد
روی آریم به اخالص و بصدق و به صفـا
نشویم شهره به ظلم همچو یزید و شداد
میر مست میرزاد

47

اداره نشرات سیمای شغنان

سعی الزم بِنـما نام نکو از تو بمانـد باقی
شد کجا قدرت یونان و کجا شوکت بغداد
چنـد روزی به جهان است ترا نام و نشان
ناگهان مـرگ بسراغ تـو رسد چون جـالد !
اول می ۲۰۲۰
یک بـار بـیـا مجلـس شاهـانه کنیم
درد و غــم خـود دور ز کاشانه کنیم
از چار طرف غصه و آه است و فغان
از بـهــر نـجـات  ،رو به میخانه کنیم
*****
ای شوخ بیـا که خوب  ،سامانه کنیم
در گوشه ی دشت میان گل النه کنیم
گــردیم بـه بیـن الله زاران و چـمـن
دستها به کمـر چـرخش مستانه کنیم
*****
باید که همیشه فکر فرزانه کنیم
افکار پلید خویش  ،ذوالنه کنیم
بر سفره انسانی شویم جمع همه گی
زین واژه ی پاک  ،دفاع جانانه کنیم
 ۳۰اپریل ۲۰۲۰
آنکه چون سـرو قد افراشته دلدار مـن است
چون کمان گشته ببین قامت خمدار من است
رفـت ایام شباب ام  ،هـمـه در حسرت و آه
شد خـزان عمر و هنوز در پیی آزار من است
سـالـها شـد که غـزلـباف ،دو چشمـش هـستـم
آنچه یک بار نخواند  ،صفحـه اشعار من است
سـر لـوح دل ام  ،خـورده رقـم این جـملـه..
بـر ِ
دوستش داشـتم و دارمـش اقـرار مـن است
خبرش نیست که شب خیـره بـه قاب عکسش
ِپلک بـرهـم نه نهـد دیـده ای خونبار من است
گـردنـم بسـته بـه آن حلـقـه ی زلـف اش دایـم
طـبق میلـش بِکـشد هر طرف افسار من است
هـر قـدر سـعی نمـودم  ،کـه شـوم فـارغ از او
چـه کنم یاد رخ اش روز و شبان کار من است
 ۲۹اپریل ۲۰۲۰
با اخم ها دلبرک گاهـی  ،سیاه پوشت کند
گه به لبخند عشق را آویز ٔه ای گوشت کند
خوشترست وقتیکه آید ناگهان در شامگاه
اندرین فصـل زمستان  ،گـرم آغوشت کند
با نگاه و چشمـکش سازد دل ات را شیفته
میر مست میرزاد
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بوی عطرش در هوا پیچیده مدهوشت کند
بـر تب عشق داروی بهـتر ندیدم در جهان
دلبرت با لطـف خـود عناب لب نوشت کند
نیست بر عاشق زمانی بهتر از این  ،دلبرش
از لبانش بوسه هـا بخشیده خاموشت کند
عشـق اول شـعلـه ای ناچـیز آیــد در نـظـر
لیک آخر شعله ور گـردیده در جوشت کـنـد
گرم جوشی میکند دلبـر ،که شیدایش شوی
چنـد روزی بعـد می بینی  ،فراموشت کـنـد !
 ۲۸اپریل ۲۰۲۰
زندگی را تا به فردا  ،اعتباری هست نیست
در جهان هر ذیروحی را قراری هست نیست
گر به دشت از دور بینی آب فوران می کند
ور به پندارت در آنجا آبشاری هست نیست
پیش از ما رفته اند و ما و بعد هم میرویم
در عالج مرگ  ،مارا اقتداری هست نیست
تا بکی با چال و نیرنگ می فریبیم خلق را
در دلها از مهر انسانی شراری هست نیست
بعد رفتن نیک و بد است یادگاری در جهان
غیر ازین دو چیز دیگر ماندگاری هست نیست
میـدری هـمـنوع خــود ،محض مقام و منزلت
با کسی آیـا جهان را  ،سازگاری هست نیست
کو شش ات کن آرزو هارا کنون آری به دست
بار دیگر کی ترا اینجا  ،گزاری هست نیست
 ۲۵اپریل ۲۰۲۰
خالقا ! اهل زمین فارغ ازین ماتم کن
شاد ابنای جهان جمله ز درد و غم کن
راه آرامش مخلوق خدا گشته بعید
بر بشر رویت منجی ،درین عالم کن
تابکی در جدل و جنگ جهان میسوزد
گاهی از عرش نظر لطف بما یکدم کن
عده ای بهرچه مستوجب قتل و ظلمند
بارش رحمت خود  ،بذل بنی آدم کن
بنده گانت بنمای فارغ ازین وحشت جهل
عوضش دانش وعلم مستقرو محکم کن
خالقا ،امن و امان بخش درین کره خود
دور ازین گیتی ما جنگ و بال و بم کن !!
 ۲۴اپریل ۲۰۲۰
دل و دیـن در شـکن زلـف پـری ُرخ دادم
چـونکـه در عشق ِگـرو رفـته دلم دلشادم
میر مست میرزاد
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بختم همراسـت که از عشق بسوزم دایم
طـالـعـم سـعد که این سیل کـنـد بـنـیادم
آنـقـدر مـشق نمودم سـخن عـارف عشق
آنچـه جـز مهـر و وفا بود ،بـرفت از یادم
درس عشق نکـته بـه نکـته بکـردم از یاد
نـمــره ای پـوره در آزمـون بـداد اسـتادم
دور اعـجـوبه ی عشـاق بجـز قصه نمـانـد
عـمـر شـیرین بگذشت  ،لیک هنوز فرهادم
سخن حضرت حافظ چـه خوش گفت شنو
"بـنـده ای عشـقـم و از هـردو جـهـان آزادم"
 ۲۳اپریل ۲۰۲۰
مـی شـود هـر روز در عشقـت مـرا تب بیشتر
میل من بر شربت است باشد که از لب بیشتر
بوسه می خواهم ز رخسارت بگیرم چند جای
از لـب و خـال ی زنـخـدان تـو اغـلـب بیشـتر
خـاطـراتـت روز ها آرنـد هـجـوم از هر طـرف
شـدت حـمـلـه خـیـاالتت کـنـند شـب بـیشـتر
گـیـر افتـاده چو مـن درحلـقه ای زلفـت بسی
چـون کنی ابـروی و مـوی خـود مـرتب بیشتر
در غـروب شـامـگاهـی کـوکب بخـت من است
در طلوع خـواهم ترا هم بخت و کوکب بیشتر
در طلب بسیار کوشـیدم نه شد مـقـصد بدست
دور مـی گـــردد مــرا  ،هـر روز مـطلـب بیشتـر
 ۲۲اپریل ۲۰۲۰
ندانم کودکی هایم کجا رفت
جوانی ها همه در ماجرا رفت
شـده فصل خزان عمر نزدیک
رسد روزی کزین دار فنا رفت
ز ویروسی جهان در انزوا رفت
تمامی اقـتـصادش در قفا رفت
وخیم اوضاع دنیا گشته یکسر
فغان و آه ی مـردم تا سما رفت
نگارم با شتاب از نزد ما رفت
دل منهم به دنبالش ز جا رفت
امــیـدم بـود؛ بینم ِسـیـر اورا
نه پایید و چنان باد صبا رفت
 ۲۱اپریل ۲۰۲۰
کی رسد روزی مـرا فارغ تو از غم میکنی
در نبودت چشم مـن تاکی پر از نم میکنی
میر مست میرزاد
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بر امید لطف و مهرت رفت شباب عمر من
جور خود افزون چرا بر جانم هردم میکنی
دایمـا دل شاد می خواهم ترا و با نشـاط
بر سـرم ظلم و جفایت ازچه پیهـم میکنی
عمـر ما در حسرت و افسرده حالیها گذشت
کی رسـد وقتش خوشی ها را فراهم میکنی
کـرده ای خود را قرنطـین از نگا ِه من چــرا؟
بار هـجـر خـود خـم میکنی
قـامتـم را زیـر ِ
سرشب تا دم صبح جز خیالت خواب کو
از ِ
تـر ز اشکم دامـنم را هـمـچـو شـبنم میکنی
داشـتـم از تـو امـیـد  ،کانـدرین پـیرانـه سـر
مهر خود افـزون و جور خویشتن کم میکنی
سینه ای ریشم مپاش دیگر نمـک با نفـرتـت
با نـوازش بهتر است  ،بر زخم مـرهم میکنی
 ۲۰اپریل ۲۰۲۰
کـو پُست ؛ روانت بکـنم مـرسله ها را
نی قـدرت آن طی بکـنم فاصله ها را
در عشق بـُود سوختن و درد فـغـانهـا
کـردم سپری جمله همین مرحله ها را
خونگریه کند چشمم و در آه فغان دل
دیدار تو حـل میکند این مسئله ها را
هـرجای که رفتم  ،سـراغی تو گرفتم
گشتـیم بهـر جای و بسی بلدیه ها را
دیدم ز پی ات رنج فراوان بهـر شهر
با لطف بکن گوش که گویم گله ها را
دیگر به تنم تاب بجورو ستمت نیست
از خـشم مـیـاور بـه سـرم زلـزله ها را
سـر من نیست
امـید وصال تو دگر در ِ
بر من حوصله ها را !
هجران تو برد از ِ

 ۱۶اپریل ۲۰۲۰

یے ک-ام دنیایے چود مٲش غونج سفېد آیسته آیسته
ُوښ اس کهل ات توۈن جسم اند چے بېد آیسته آیسته
توگوښت رښت ات تو پیڅ مس چس درو جینگ ِسد
تو څېم اند نور تو غۈږ ښـینتاو نه رېد آیسته آیسته
تـو پاڎ ات مـیڎ درون ،دۈنـدِک نــه رېڎج جـۈن
درو ریږځد سٲوے هر رهنگ پهرک وېد آیسته آیسته
تو څېم اندیر نورکهم ات تو غۈږېن دسگه مس وزمن
تـو ِڎندۈن مس تو غئڤ اندیر ته پېد آیسته آیسته
یِے چـهـی نوزېنت یـم مٲش عـمر څـه نږجـیست
بـهار تـوید ات زمستۈن مـس چے دېد آیسته آیسته
میر مست میرزاد
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تـو یـاڎ اندیـر دوسـتېن ڎېن څــه مـیـږ ځېن وهڎ
وے وېـڤ یاڎ انـد تو دل نیوداو رمـېـد آیسته آیسته
څـڤـار پینـڂ پـیـڎ یے گـهـپ پـېښڅے بـه تکـرارے
بـیـاریـنج کـار تـو یـاڎ انـدیـر نـه ڎیـد آیسته آیسته
تو اوالد تهم پس هرگهپݑ فرزین ڤیرت تو گهپېن ارد
ڤــراږد اس تـو فـکـݑ زارڎ ات امـېـد آیسته آیسته!
 ۱۴اپریل ۲۰۲۰
من حرمان کشیده غیر هجرانم مپرس
از ِ
جز خـزان ِ یآس  ،از فصل بهارانم مپرس
ما که در دشت جهالت لنگ لنگان میرویم
از گل و باغ و ریاحـین و گلستانم مپرس
غـیر از آه و فــغــان و گـریـه و دلـواپسـی
ُ
شوق آرمانم مپرس
هیچگاهی ازخوشی و
کار ما تقلید از اوهام خوردی است و بس
فـن تحصیل علم و عصر دورانم مپرس
از ِ
ماکه در زندان جهل وحشیان هستیم اسیر
غیر شام تـیره گی  ،از صبح خندانم مپرس
میکـنـد جان ملتی در چنگ چند ضحاک خو
هیچ از آشتی و صلح در ملک افغانم مپرس
می دهند سامان اینجا انتحارو کشت وخون
شاه غـور و غزنه و هـم اهل سامانم مپرس
نرخ اجـناس رو به باال است و بیکاری فـزون
احـتکار در اوج خـود  ،از نـرخ ارزانم مپـرس
در کـدامـین دور تـاریــخ بـوده ایـم آزاد مـا!
دایمـا با خواسـت بـیـگانه به رقـصانم مپرس
تـابکی خودرا به نیرنگها تـفــ ُـوق می دهیم
بسکه از این جـعل کاری ها پریشانم مـپرس
 ۱۳اپریل ۲۰۲۰
غـزل ؛ زلف تـو بی تاب و تـوانم کــرده
قطـعـه ای  ،ناوک مـژگان نشـانم کــرده
وزن ،آن قامت زیبا و رسایت چه بالست
شب و روز معتکف ی دیـر مـغـانم کرده
فرد ،ابروی کشیده ت چـو کـمـان آرش
مــرز دل دوخـتـه و قـصـد بجانم کرده
وان دوبـیتی  ،دو چشم سیه ای خمارت
مضطرب در شک و در وهم و گمانم کرده
بیت مـژگان سیاه تو  ،ندانم که چه است
نـقـطه ای خـال رخت  ،گـنگ زبـانم کرده
مـسـتزاد رخ و مـوی تـو مخمس کــردم
رنـگ تـرکـیـب لـبت بـنـد ؛ بـیـانـم کــرده
میر مست میرزاد
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مـصرع بیـنیی زیبای تو است ختم کالم
یـاد رخـسـار ردیـف ،تـو جـوانـم کـــرده
 ۹اپریل ۲۰۲۰

تو عشق دهرڎ اند څه وختېڅ ُوز څرفڅ ا ُم
خـو تقـدیرات خو طالع څـۈند ته رفڅ ا ُم
سـت یم مو عمـرات مـهـل ِپـیرے
خـزۈن ُ
یــه ،ناگ ڤــا گل جناو  ،یکبار ښکـفڅ امُ
مو کهل ِکن تر خو دۈمهن ات مو ناز ڎهڎ
تو هجراند ڎۈن مغوند څۈندېڅ ستفڅ اُم
یڅک مورد دڤېس گهگه اه شیرین
خو پ ِ
اگرمید مېج څه ڤیم اس مهرگ وژفڅ ا ُم
سڎج تو وینتاو خیلے مشکل
زمستۈن ُ
تو چید غئڤېڅ ید اُم هر ځۈند څه کفڅ ا ُم

 ۸اپریل ۲۰۲۰
بعـیض و خود سری که کنون در دیار ماست
غرقـیم به جنگ و صلح به ظاهر شعار ماست
بغض و نفاق و کینه به اوج اش رسیده است
قـاچـاق و چـور و فـتنـه گـری شاهـکار ماست
دسـت هـا به سـینه  ،کــرنش بـیگانگان کنـیم
لیکن ضعیف و رعیت مـسکـین شـکار ماست
کـردسـت کـوچ شـادی و صـلح و صفـا زملک
یا ٔس و فـراق و غـصه و غــم هـمـجوار ماست
بـاغ ی امــیــد مــردم مـا ؛ خــار ســبز کــرد
پـژمـــرده و خــزان بـبـین  ،نـو بـهــار مـاسـت
اکـنـون کــو وید نـوزده  ،بـالیی بــشـر شــده
بــنـدی بـه کــنـج خانـه مــکان و قــرار ماست
رو در گریز جــمــلــگی از هــمـدگــر شــدیـم
چـشـم امـــیـد خـلق  ،بـه پــروردگار مـاسـت !
 ۷اپریل ۲۰۲۰
نقشی به سینه ام ز جمالش هنوز است
در خـاطـرم خـیال وصالـش هنوز است
فـرسوده کـرد گـردش دوران جـوانی ام
در جـوف قلب  ،تیر نگاهش هنوز است
آتش بس است روز نگاه اش بسوی من
شبـخون حمله های خـیالش هنوز است
مهتاب روی خویش زچشمم حجاب کرد
در میغ خاطرات نقش هاللش هنوز است
شد سالها ز حلقهٔ زلف اش سـرم خالص
در گــردنم  ،نشـانه ی دارش هـنوز است
میر مست میرزاد
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بر چشم من کتاب جمالش گشوده نیست
در دفتر دلم حساب و کتابش هنوز است !
 ۵اپریل ۲۰۲۰
جز غصه نیست سهم ز عشقت برای من
دانم که حـظ بری تو ز جـورو جفای من
بیمارم و شفای من اکنون بدست تست
شـربت ازان لـبان تـو  ،گفـتند دوای من
از صـبح تـا بـه شـام  ،کشـم انتـظار تـو
چشم دوختگی براه تو است دلربای من
کی میشود سعادت وصلت بمـن نصیب
افـگـن تو سایه بر سر من ای همـای مـن
دلشاد کـن مـرا به نگاهی ز لطف خویش
آیا همیشه خوردن غـم است  ،سزای من
کن لطف و بوسه بخش مرا گاه صبحگاه
جرمش هر آنچه هست نویسی به پای من
 ۳اپریل ۲۰۲۰
تخمیسی بر غزل زیبای استاد محمود فراهتی
تا که در جوالن به دلبردن سمندت کرده ای
همچو من صدهای دیگر را نژندت کرده ای
کی عالج سـوز و درد ِ درد منـدت کرده ای
دلـبرا تا گیسوی خـود را کـمـنـدت کرده ای
ازچـه در صید دالن مـن را ببندت کرده ای
می زند بر جان زارم  ،فـرقتت تا چند نیش
سـینه ای پر درد مارا چند میسازی تو ریش
مهر تو هر روز میگردد به دل از پیش بیش
به چه زیبا برده ای با نرگس غـمـاز خویش
عاشـق دلـخسته ای را مسـتمندت کرده ای
تا بکی در عشق تـو در سوز و فریادیم و آه
دست گیری کن من ی افتاده را در نیمه راه
تکیه کن بر تخت دل  ،ای دلبرم مانـند شـاه
ای بـنـازم قـامـت رعـنـا و آن رخـسـار مـاه
ســرو را شـرمـنـده ای قـد بلـندت کــرده ای
ولـوله انداختی با حسن خود انـدر جـهان
باخط و خـال و جمال هستی بالیی عاشقان
گشـته ای جــالد جـانم  ،با دو ابرویی کـمـان
چـشم را سـرمه کشـیده  ،تا زنـی آتش بجان
پـسته را نقش لبان هـمـچـو قنـدت کـرده ای
چشم بادامی و مـو مشکی و حسنت دلنشین
قـد تـو مـوزون و دندان دُر و لب ها شـکـرین
در کمال و خوبـرویی نیست  ،مثلـت در زمین
میر مست میرزاد
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مـعـجـزه ایـن اسـت  ،کـز زلف سـیاه عـنـبرین
گـردن بـس سـرفرازان  ،در کـمنـدت کــرده ای
رخ چو ماه ی چارده و چشم چون دریا کـبود
عقل و هوش خور خوابم یکسره عشقت ربود
نیست عـیبم گـر به تـاق ابرویت آرم سـجـود
زان دو چشم فـتنه خـیزت  ،در گلستان وجود
هـرچـه زیـبـاتر بـُـود  ،انـدر پـسـندت کـرده ای
کـرده ای بر عـاشـقـان فـصـل بهـاران را خـزان
در تـب عـشق تـو مـی سـوزیم از پـیرو جـوان
می شـویم بـهـبـود از شـرب لـبـانت بی گـمـان
جــان بـیـمــاران عــاشــق را  ،ز کـنـدوی لـبـان
عـافـیــت بـا آن دوای سـود مـنـدت کــرده ای
 ۲اپریل ۲۰۲۰
زدست شـوخ چشمی در عـذابم
نه شوقی مانده با درس و کتابم
شود روزم به می خانه شبانگاه
همـیشه مست و مدهوش شرابم
*****
بکویت صـبح و بیگاه در شتابم
ربودی از بر من  ،خورد و خوابم
ذکات حسن خود بوسی ببخشـم
گـنـاهـش را بـریزان  ،در حسـابم
*****
خـبـر داری ز هـجرانت خـرابم
ز گـرمـای نگاهـت کـن به تابـم
نه گشت در روز دیدارت میسر
خدارا ؛ شب بیا گاهی بخوابم!
*****
به دیگ هجـر تو همچون کبابم
به بحـر عشق تو مـثل حـبـابم
شبی در بزم خود مارا بده راه
نگـو نـِی هـیچگاهی در جوابم !

 ۳۱مارچ ۲۰۲۰

به گرمی سوی من گاهی تماشا کرده ای هرگز
و یا قفـل دلـم با خنده ات  ،وا کرده ای هـرگز
مـرا در وادیی عشقت ،جلو کش میکنی با قهر
به این دلـداده با لطفت  ،مـدارا کرده ای هرگز
مـرا در مجلس بزمت  ،توان راه یابی نـیسـت
گـهی فکر ی به این افتاده از پا کرده ای هرگز
شبا روز انتظارت می کشم در نت شوی پیدا
میر مست میرزاد
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به میسکال درد جانکاهم  ،مداوا کرده ای هرگز
نگاه ی گـرم تو بر من  ،نویدی زندگی بـخـشـد
به مهر گاهی به سویی من نگاها کرده ای هرگز
د ِل پـژمرده ام را خنده ات  ،شـاداب می سازد
زبانی هـم مـرا یکـبار مواسا کرده ای ؛ هـر گز !
 ۳۰مارچ ۲۰۲۰
با دوچشم فتنه زا یت خلق افسون می کنی
با نگاهی عاشقـانت مست و مفتون می کنی
گـر دهی لبـخنـد خود تـحـویل گه گاهی بمـن
این د ِل افسرده ام از شادی مشحون می کنی
خـزان من بـهـار
می شـود با بوسه ای عـمــر
ِ
زیر بار لطف خود این مست محزون می کنی
ت خـوبـرویان بهـتـر است ،با عاشقان
التـفـا ِ
تو چرا دلداده ای خـود را جگر خون می کنی
گـــر برآیـی سـیر بستان  ،هـلهـلـه گــردد بپـا
هر زمان سرمه بچشم  ،رخسارگلگون می کنی
دل به دلرا راه باشد ،بس شـنـیدیم این سخن
لیک تو دایم عدول زین رسم و قانون می کنی
نیست در روز ارچـه دیدارت  ،میـسر بـهـر من
در خیال مـن هـمه شـبها ؛ تو شبخون می کنی!
 ۲۷مارچ ۲۰۲۰
غیر قاب صورتت  ،بر لوح دل تصویر نیست
جز ز تار زلف تو  ،بر پای من زنجـیر نیست
از همـان وقتی که دیدم  ،حسـن عالمگـیر تو
هـمـدمم شـبها بجـز از ناله ای شبگیر نیست
شاهد احوال زارم چهره ای زرد است و بـس
هیچکس مانند من در عشق تو در گیر نیست
آیه ای عشقـت که شد نازل بـه ملک قلب مـا
سوره ای هجر مرا جز وصل تو تفسیر نیست
می کنـم من سجده بر مـحراب ابرویت گهی
عاشق مجـنون شـده را حاجت تکفـیر نیست
بـر ازل سـهوست ناکـامی  ،حـوالت داشـتن
نابکامی هیچگاه در سلطه بر تقدیر نیست !
 ۲۵مارچ ۲۰۲۰
دل من کاش به عشق تـو گرفتار نبود
اینقدر ظلم به سرم از تو سزاوار نبود
خواهم ازحلقهٔ عشق تو خود آزاد کنم
چه کـنم پای مــرا طاقـت رفتار نبـود
گشته ام دِه به دِه وکوچه بکوچه همه جا
مثل تو شوخ و سـتم پیشه و مکار نبود
میر مست میرزاد
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عزم داشتم به دلم عشق تو ماند مدفون
چهره ای زرد و نـزار  ،قابل انکار نبـود
دیرگاهیست ؛ خموشانه بسـوزم ز غمـت
لـیک در محـضر تو  ،جرئت اقرار نبود
من شنودم که دهی بوسهٔ حسنت صدقه
ُمستحق تر زمن ایدوست به بازار نبود
روز بازار بِـبُردم د ِل خود محض فروش
کس دران جمع د ِل کهنه خریدار نبود ! !

 ۲۴مارچ ۲۰۲۰

مـی نـوازد جـان و تـن بـاد بـهــار
از قدومش دشت و صحرا مشکبار
بلبـالن مسـت از جمال گل شـدنـد
چهچهه سر داده کبک در کـوهسار
باغ را بنگـر که بخمل پوش گشت
راغ پر مـوج است از نقش و نـگار
سبزه ها رستندو سرما رخت بست
آبـهـا گـشـتنـد روان  ،در جــویـبـار
فـیـض بـاران ؛ در بـهــار زنــدگـی
کـوه و دامــان را نـمــوده اللـه زار
نرگسان شاداب و رنگین کرده چشم
آنـطــرف سـوسـن  ،زبانش آشـکار
سـالـزاد ی جشـن گلـهـا در رسـید
نـسـترن با ارغــوان در یک قـطـار
اندرین نوروز جشن خـاص و عام
غـصـه و غـم می کـنـند از دل فــرار
هـرکـه بـد بـیـند چـنـین نـو روز را
در دو عالم کـن خـدایا ؛ شـرمسـار !
 ۲۲مارچ ۲۰۲۰
بهار آید همیشه سال یکبار
نمی گـردد جوانی باز تکرار
غنیمت دان عمر چند روزت
کـرونا در کمینت مثل کفتار
 ۲۲مارچ ۲۰۲۰
دوستان نوروز آمـد خـانـه را تزیـین کنـید
خوانها را پُر تمام از میوهٔ هفت سین کـنید
گـل شگـفـت در بـاغ و بلـبـل مسـت شـــد
شاد خاطر های خود از الله و نسرین کنــید
سوی صحـرا بـهـر تفـریح با رفیـقان عــزیز
از هوایی صاف خاطـر تازه و رنگین کــنیـد
دیدن روی عـزیزان قوت جسم است و روح
میر مست میرزاد
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خاطـرات تلـخ را با دوستان  ،شیرین کـنیـد
محفل خود گرم سازید با نوای ساز و رقص
خاک در چشم حسود و مـردم بد بین کنــید
غـصه و غـم را ز دلها دور سـازید جـملـگی
درخیال و مغز خود دایم خوشی تلقین کنید
تابکی قـال فـالنـی  ،پف کـنـنـد در گوش ما
گفته های شیخکان را زیر خاک تـدفین کنید
جشن جمشیدی به پا دارید و اعـزازش کنید
بر حـرام گویان نوروز  ،لعنـت و نفرین کنـید !
 ۱۹مارچ ۲۰۲۰
شـاگـون بـهـار مـبارک
یم ما ٔش ایۈم سر ِخـ ّدیر
پاک ٲم خـو ِچید اس چدیر
خـو لُق ِزوئڎ ٲم تر خیر
شــاگـون بـهــــار مــبارک
ست گهرم ات ودابک
خیـر ُ
غهــڅ ات ِغـڎه قــطارک
چــدیـر ڎاد وېـڤ عــمـک
شـــاگــون بــهــار مـبـارک
زمسـتۈن بــېد یت بـهـار
بـاجـېن ربـود ار ِکـڅـار
کاچـے خـیـداو ارد تـیــار
ِ
شــاگــون بــهــار مـبـارک
چیـد بُرجېن نقشت نگار
ِکڅـار بـ ُرج ارد مال قطار
قمـاچ خید ٲم ِسـڅ ُخـمار
شـــاگــون بـهــار مـبـارک
کڅاراندېن زاښت وے ݑـیـر
قمـاچېن ِربـود ږئـز پے بـیر
خمښڅېن چود وے تر تیر
شـــاگـون بـهـــار مــبـارک
خو نـو پوښاکېن ِپـنویـد
تر ُمرخ ڎئد وېڎد غڎه توید
یه غهڅ خو څېمېنے روید
شــاگــون بــهــار مــبـارک
میر مست میرزاد
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ِغڎه سفید پے ِدشـید
کـال ُ
غـزک ڤـا چے چــیـد
غـۈزدار قمـاچ ڤـاچے خید
شــــاگـون بـهــار مــبـارک
اس غارۈن انـد تا ِرښـۈن
خوشېن پیرېن تا جوۈن
قستین انجیڤدېن روۈن
شـاگـون بـهـــار مـبـارک
 ۱۹مارچ ۲۰۲۰
نو روز شد و موسـم فروردین است
از سبزه و گل باغ و چمن آذین است
در بین شگوفه بلـبـلی مـست سـرود
پُر دشت و دمن ز الله و نسرین است
*****
شاد باش ای دل رسید فصل بهار
رفت دیما و هـوا شد خوشـگـوار
از شگوفـه باغ ها نـقـش و نـگار
آب مستی می کـند در جـویـبـار
باز شـد نو روز و سال نـو رسـید
سـر ما رخت چید
فصل سـرما از ِ
سبزه ها از خاک سـر کـردند پدید
رنگـرنگ گلـها ببـین هـر سو قطار
طفلکان خوشحال مکتب میروند
خـرم و دلشـاد هـرسـو می دونـد
بهر خـود سـامان بازی می خـرند
دوسـتان را گـرم مـیگیرند کـنـار
روز نو گردید و شاداب است باغ
بلبل آمـد بست رخت خویش زاغ
بشگفیدند الله ها در دشت و راغ
قهقهه سر داده کبک در کو هسـار
کوه و صـحرا شد ز سبزه بخملین
شاد و خـرم گشته  ،دلـهای غمـین
بــر زده دهـقـان بـه بازو آسـتـین
تا کـنـد پـُـر غـلـه  ،در شـهر و دیـار
کوه و برزن می زند از الله جـوش
در مـیان ی باغ قمـری در خروش
از نیی چـوپان رسـد آوا به گوش
میر مست میرزاد
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بلبـالن چهـچه زنـند در شـاخـسار
روز نـو گـردید و هرکس شادمـان
هرکسی با جمع خود صحـرا روان
سال نـو تان باد مـبارک دوسـتان
تـک زنـید از دل همه گـرد و غبار !
 ۱۸مارچ ۲۰۲۰
ای کاش مسلمان ز دل و جان شده باشیم
شــرم است بـه تقلید مسلمان شده باشیم
درنده درین برهه  ،چو گرگان شده ایم ما
کـی میرسد آن روز ،که انسان شده باشیم
از درد بپـیچـیم بـخـود جمله درین عـصـر
کـو منجیی غمخوار که درمـان شده باشیم
ماهـیم و همـین فصل زمستان غـم انگـیـز
یک بار نـه دیـدیـم که بهـاران شـده باشیم
از چـار طـرف وحشت و غـم است سـرازیـر
بهبود محال است  ،کـه شـادان شـده باشیم
یـک بـار نـه دیـد  ،مـلـت ما روز خـوشی را
شایـد کـه غضـب گشت ٔه دوران شـده باشیـم
از راستی و صـدق  ،شـدیم منحـرف و دور
شاید بـه دغا  ،رهـبـر شـیطان شده باشــیم
تـا کـی بـه عـصـایی دگـران ؛ رفـته روانـیـم
از دُم روی هـیئات ؛ پـشـیمـان شـده باشـیم
امـیـد بـه آبادی مـا  ،خـواب و خـیال اسـت
هــر روز بـتـر گـشـتـه و ویـران شـده باشیم
غـمخـوار نه یافتیم درین ملک پـر از جـهـل
کـو رهـبر دلسوز  ،کـه پـرسـان شـده باشیم !
 ۱۴مارچ ۲۰۲۰
احوال مرا گیر گهی ای شهی خوبان
افسرده و بیمار شدم از غم هـجران
یکبار قدم رنجه نمای  ،جانب کـویم
با آمـدنت سـاز مـرا خـرم و شـادان
با خنده ی مستانه و آن گـرم نگـاهت
بشگفته شوم باز درین فـصل زمستان
در باغ خـجـل سـرو شـود گـر تو بیایـی
با قامـت مـوزون پـر از نـاز و خـرامان
نرخ عسل و پسته شود کاسته در شـهـر
وقـتیکه به خنـده تو گشایی لب خندان
در سینه ی من تیر نگاهت به هدف خورد
روزیکـه رهـا کـردی ازان نـاوک مــژگان
هـر روز مـرا بینی و گـویا که نه دیـدی
میر مست میرزاد
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یکـبار نـه کـردی ازین دلـشـده پـرسـان
من منتـظر لطف یگان گوشه نـگاهــت
وقتـیکه به تـفـریح بـر آیی بـه خـیابان
بنگر که ز عشقت چه شده است نصیبم
بـیمـاری و افسـردگی و وضـع پـریشـان
از عـشق تو زنجیر نـه تنهاسـت به پـایم
گیر است درین حلقه مسیحی و مسلمان
 ۱۱مارچ ۲۰۲۰
نـوروز شکوه ی چـند هـزار سـاله مـاسـت
این جشن و خوشی ز دور جمشید بپاست
بـلـعـیـدن فـرهـنـگ بـزرگ مـمـکـن نیست
هـرچنـد که زوزه میکشند از چپ و راست
 ۱۰مارچ ۲۰۲۰
چو انسان زیستن باشد مرا کیش
نزن مفتی ازین بیشتر مـرا نیـش
بپرسند روز حشر نیک و بـد از من
تو اعمالت جوابگو و من از خویش
اگــر آدم کشان اهل بهشت اند
اگــر تقـدیر مـا دوزخ نوشـتـند
نباشد حاجتم با دین و طاعات
چرا که قسمت مارا سـرشتـند
 ۱۰مارچ ۲۰۲۰
زمستان رفت و نزدیک بهار است
روان آب صفـا در جـوی بار است
اگر عشقی و امیدی در دلت نیست
ترا فصل شگفتن ها چه کار است
بهـار آمـد خوشی هـر سوی بر پاست
طبیعت تازه شد از خواب بر خواست
بـه هـر سو ی بنـگـری گـلهـا شگوفان
بلـی ؛ هـر شـام را امــیـد فـرداسـت
زمــین از خواب غفـلت سـر بـدر کرد
شـگـوفـه هـر طرف بینی شـجر کـرد
عجـب جـشـنی بـه پـا کـرده طبـیعـت
به هـر جا ُ سـبزه هـا  ،از خاک سر کرد
نوروز رسید دشت دمن گلگون شد
بلبل به کـنـار گل ،بـبیـن جیحون شد
هر دل که فسرده از زمستان می بود
پس عاشق و دل باخته و مفتون شد
 ۹مارچ ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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روز همبستگی زنان را به جمله بانوان معزز و گران ارج تبریک گفته از دربار الهی بهروزی و
شگوفایی شمایان را در تمام عرصه ی زندگی خواهانم .
همچنان این روز خجسته را به همسر عزیزم تبریک گفته سروده ی نا چیزم را حضورش تقدیم می کنم
مـرا یک دلبری شیرین کالم است
وجودم بی وجودش نا تمام است
شبـستان ی وجـودم کـرده روشن
چو ماه چهارده در آسـمان است
نباشد گـر حضورش هیچ هیچ ام
مـرا جانی چنان در بین جان است
تـمام ی هستی ام مـدیون لطفـش
ز وصفش در قصور مارا زبان است
به فرزندان خود  ،یک مادری خوب
سخـن دان و فهـیم و مهربان است
مـــرا از بودن اش  ،دلـگـرم بـاشـد
و چون الوند کوهـم  ،پشـتبانست !
 ۸مارچ ۲۰۲۰
نگـو روزم مـبارک  ،سال یکبـار
نه زیبد بی عمل هر گونه گفتار
مـگـو بـر من مـبارک روز زن را
نجاتـم دِه ازیـن وضع اسف بار
من و تو ساختهٔ یک کارگاه ایم
زظلم و از خشونت دست بردار
درین ملک سرا پا جهل و وحشت
به بـد دادن چرا ؛ هستیم سزاوار
بـریدی گاه گـوش و بینی ام را
گهی آتش زدی و گاهـی سنـگسار
بـه بطن مادرت  ،نُـه بــرج بــودی
و سه سال دگر هم طفل شیرخوار
شــدی اکـنـون جـوان و زور بازو
نمـان بـیرون شـدن از چـار دیوار
 ۶مارچ ۲۰۲۰
به مـلکـم سیل خون هـر روز جاری
ز وحشت مـرد و زن هر سو فـراری
به دنیا هر طرف انس است و شادی
درین مـلک  ،سـهـم مایان سوگواری
از ظلم و سـتم کاش  ،رهیدن بودی
بـر خواست بشر گوش شنیدن بودی
ای کاش ؛ درین دو روزه عـمـر فـانی
بـر مـنزل مقـصـود  ،رسـیدن بـودی !
 ۵مارچ ۲۰۲۰
میر مست میرزاد
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چـون خـدا حــی است و زنده در وجود
چـوب و سنگ را از چه رو داریم سجود
نفـس شـیطان را  ،بـیـا سنگ اش زنـیـم
سنگ باران جـسم بـی جان را چـه سـود
در هـمـه ابعاد عالم ،حـاکم ی مطلق بُـود
خانه ی مخصوص کی دارد خداوند ودود
برکنیم از سینهٔ خود نفرت و وسواس را
تاکی از تقلـید مـی سازیم پیشانی کبـود
بنده ای یکرنگ هستیم  ،نزد خالق جهـان
هم مسیحی و مسلمان و یهودی و هِـنـود
سعی ورزیم ما به کار و کاسبی و معـرفت
کـولـه بار غـفلـت و اوهـام از خاطـر زدود
چشم بگشا مـردمان از علم رفتند بر فلـک
اندرین عصر در جهالت تا بکی باید غنـود
آنـکـه دارد دوستی و مـهـر انسانـی بـه دل
میفرستم در حضورش احترام و صد درود
 ۲۹فبروری ۲۰۲۰
در جهـان پُـر شـرارت تابکی پـرپـر شـویم
طعمـه ای چـربـی برای صاحبان زر شـویم
در بدادند" آتش" وحشت بملک از چارسـو
تابکی بلـعیده مـا  ،در کام این اژدر شـویم
روفتـند زین مملکت  ،انسانیت با بیل جهل
چند ما باخاک خون وخشت همبستر شویم
تا بکی عـفـریت دوزخ می دهـد مارا عذاب
در دفاع از اهـرمن ،باید که همسنگر شـویم
نیست ایـنـجا ملتی را  ،شادمـانی بـر جبـیـن
بر علیه ای مفسدان باید که یک لشکر شویم
این نفاق و قـوم ستیزی می کند مارا زبــون
در قلـوب ی دشمنان ملک خـود خنجر شویم
 ۲۷فبروری ۲۰۲۰
گـردش روز و شبان مـا را چه دزدی در کمین
آنـچـه داشتیم از جوانی  ،جمله را تاراج کرد
 ۲۶فبروری ۲۰۲۰
بگذرد سرمای سخت این زمستان غم مخور
می رسد سر سبزیی فصل بهاران غم مخور
بشگـفـند گلـهـای اللـه باز در فص ِل ی بـهـار
چهچهه بلبل دهد سر  ،در گلستان غم مخور
گرچه یخ بسته زمین جوی باران خشک لب
بـاز مـستی می کــنند آن آبشاران غم مخور
گر نمـود سرمای دی پژمرده گلهـا را به باغ
میر مست میرزاد
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تازه گلها بشگفند واپـس به بستان غم مخور
چار سو را غـم گـرفته  ،لیک باش امـید وار
میشود هر مشکلی یک روز آسان غم مخور
هرکه ساخت از پول ملت قصرهای رنگرنگ
کاخ ظلمش میشود یکروز ویران غم مخور
تا ابد محکوم ظلم و خود سری ها نیستیم
می رسـد اوقات آزادی ز زنـدان غم مـخور
سر مردم شود یکروز دور
ظلم و وحشت از ِ
میرسد بازخواست ظلم زورمندان غم مخور
آفتاب عدل  ،یکـروزی طلـوع خـواهد نـمود
تـار مـستمندان غم مـخور !
صبح گـردد شام ِ

 ۲۴فبروری ۲۰۲۰

نهن زف روز جهت نڤشـتُم
قین زارا ُم سـ ُڎج مو حالت لپ خراب
سڎج مو دل ڤا نُر برئښتاو دۈند شراب
ُ
پینځ یا خاږ دوستـېن سر جعم ڤے یٲم
یـیو ڎو بوتل ڤېد ناو ڎیس سئخ کباب
وېد پے بیر وئڎ گهل تے جای ڤِد ښڅ روۈن
ساقے گرڎېنت دم چے دم سٲو ٲم به تاب
آسـته -آسـته یک  ،جرنگس سـۈد بـلـنـد
یاڎ یم اند خیـۈم چـیـداو لپ ثـواب
مستے سۈد مـطرب جور کښت اس زغۈم
گـهرم ته مهش مجلس ِکنېن دهف ات رباب
دسـگه روزېن ِکـن حساب تـر زنـده گـے
غـیر دس روزېـن  ،دگر مـه کـِن حـسـاب
نست مو څېم تر حور و غلمۈن ات بهیښت
نخت پرایند یر څه ڤېد ؛ نسیه رد جواب !

 ۲۱فبروری ۲۰۲۰
آتشی وحشت به ملک افروختند
آرزوهـا را درین جـا ؛ سـوخـتند
تخم کین و جنگ و نفرت کاشتند
مـهـر انـسانی ازیـن مـلک روفـتند
بسکه از نـام جهاد و راه ی دین
جا ٔ و مـال و سیم و زر اندوختند
نیست اینجا یاد از فرهنگ و عـلم
جامهٔ تاریخ را از جعلکاری دوختند
صلح واخوت رخت بر بستند زملک
هست و بـود ی مملکت بـفـروختـند
میر مست میرزاد
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عیوض ی عـلم و کـمـال و هـمـدلی
شـیوه ای آدم کـشی آ مـو خـتـنـد
 ۲۱فبروری ۲۰۲۰
آتش بس است روز نگاه اش به سوی من
شب خون حمله های خـیالش هـنوز است
 ۲۰قبروری ۲۰۲۰
دریـن دنـیای بـی ســر چون غـباریم
چــه بهـتـر تخـم نیکی را بکاریم
نه دارد اعـتبار این چـرخ گـردون
به زیرخاک غذایی مورو ماریم
چون ابر بُــود زندگیی ما گـذران
وین عمر دو روزه را غنیمت میدان
مانـنده ی مـوج می رویم از پی هم
چـون هـیچ نه دانـیم  ،کجــایـیم روان
 ۲۰فبروری ۲۰۲۰
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