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دﺧﺗرم ،ﻣرﺟﺎن ﻣن ،ای ﺗﺣﻔﮥ ﻓﺻل ﺧزان
ﯾﺎد و ﺑود از روز ﻣﯾﻼد ﻣرﺟﺎن
ﻋزﯾزم! دﺧﺗرم روزت ﻣﺑﺎرک

ُﮔﻠم! ﺗﺎج ﺳرم روزت ﻣـﺑﺎرک

ﺑـراﯾـت ﺷـﻌر ﻧﺎﺑﯽ ھدﯾﮫ دارم

ﻏزل ھﺎی ﺗـرم! روزت ﻣﺑﺎرک

از ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﭘﺎی ﺗو ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ رﺳﯾد

ﻏﺻﮫ ھﺎﯾم ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ از ﻗﻠب و ﺟﺎﻧم ﭘر ﮐﺷﯾد

روز ﻣﯾﻼد ﺗـو دﻧـﯾﺎ ﯾﮏ ﺻدا ﺧﻧدﯾده ﺑود

آﺳﻣﺎن در ﻣﻘدﻣت ﺑـﺎران ُﮔل ﺑﺎرﯾده ﺑود

salamwatanam@gmail.com

*****
رﻓت آن ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ھﻧِر ﺟز ﺧدا ﻧﺑود
ﺑﺎز ھم ﯾﺎد و ﺑود از روزی ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﻧواﻣﺑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺻﺎدف ﺑﮫ روز ﺗوﻟد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣن اﺳت،
اﻣروز اﮔر ﻣرﺟﺎن ﻣن اﯾن دﻧﯾﺎ را وداع ﻧﻣﯽ ﻧﻣود ،ﭼﮭل و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺷد.
ﻣرﺟﺎﻧم ،دﺧﺗرم ﺑﺎ آﻣدن ﺗو ﺑﮫ دﻧﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣودم ﮐﮫ ھدﯾﮥ ﮔراﻧﺑﮭﺎی از ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ام و
ﺑرای ﻣواظﺑت ﺗو ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺣﺳﺎس ﮐردم  ،زﯾرا وﺟود ﺗو ھدﯾﮥ ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺑود ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﻣرا ﻻﯾق آن داﻧﺳت ،ﭘس ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرﺗم از ﺗو ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐردم.
اﻣﺎ اﻓﺳوس و ھزاران ھزار اﻓﺳوس ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗم اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اداء ﻧﻣﺎﯾم ،و در اﯾن
آزﻣون ﻣوﻓق ﻧﺷدم .ﺧداوﻧد ﺗرا دوﺑﺎره از ﻧزدم ﮔرﻓت ،و ﻣن ﺗﺎ زﻧده ھﺳﺗم در آﺗش دوری ﺗو ﻣﯽ
ﺳوزم ،و ﭼﺎرۀ ﺟز اﯾن ﻧدارم.

ﺑﺳﯾﺎر در دل آﻣد از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و رﻓت
ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ آن ﻧﻣﯽ رود از دل ﻧﺷﺎن ﺗوﺳت

ﻣرا داغ ﺗو ﺑر ﺟﺎن ﯾﺎدﮔﺎر اﺳت:
دﺧﺗر ﻣﮭرﺑﺎن ﻣن ،در اﯾن ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺗرا از ﻣن دور ﮐرد ،ﻣن ﻣﺎﻧدم و ﺧﺎطرات زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ،
زﻧدﮔﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﻧﺎﻣﻼﯾﻣﺎت آن ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت ﺗو ﯾﮕﺎﻧﮥ ﻣﺎدر ،ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ و ﭘُر از ﺳرﻣﺎﯾﮥ
ھﺎی ﻣﻌﻧوی ﺑود.
ﺣﺎﻻ ﻣن ﻣﺎﻧده ام و دو ﭼﺷﻣم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد روی زﯾﺑﺎ و ﻧﯾت ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﺗو اﺷﮑش ﺧﺷﮑﯽ ﻧدارد و ﻟﺣظﮥ
از ﻓﮑر و ذﮐرم ﺟداﯾﯽ ﻧداری .ﺑدان دﺧﺗرم ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن رﻣق ﺣﯾﺎت ﺧواھم ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ آرزو ھﺎی ﺗرا
ﺑرآورده ﺳﺎزم.
ﻣرﺟﺎﻧم ،ﺑﻌد از رﻓﺗن ﺗو و در اﺛر ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق دوﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺗﻌداد از آﺛﺎر و ﯾﺎدداﺷت
ب طﺑﻊ ﮔردﯾد ﮐﮫ "اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﻼطم ﺗﺎرﯾﺦ" ﻋﻧوان دارد .ﺧواﺳﺗم
ھﺎﯾت را ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده و از آن ﮐﺗﺎ ِ
ﺑﺎ ﻧﺷر اﯾن ﮐﺗﺎب از ﯾﮏ طرف ،ﺗﺣﻔﮥ ﺳﺎﻟﮕره ات و ارج ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ ﯾﺎد و ﺑود و ﺧﺎطرات ﻓراﻣوش
ﻧﺎﺷدﻧﯽ ات ﺑﺎﺷد و از طرف دﯾﮕر ﺻدای ﻋﻼﻗﮫ و ﻣﺣﺑﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای وطن و طﻧداراﻧت داﺷﺗﯽ ،ﺑﮫ
ﮔوش ﺷﺎن ﺑرﺳﺎﻧم.
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ﺳوزی ﮐـﮫ در آﺳـﻣﺎن ﻧﮕـﻧﺟد دارم
وان ﻧـﺎﻟـﮫ ﮐـﮫ در دھﺎن ﻧﮕﻧﺟد دارم
ﮔﻔﺗﯽ ز ﺟﮭﺎن ﭼﮫ ﻏﺻﮫ داری آﺧر
آن ﻏﺻﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻧـﮕﻧﺟد دارم
)ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ(

*****
آرزو ﮐردم ﺧدا را ﮔوھری

ﺳﺎﻟم و زﯾﺑﺎ ﻧﮕﺎرﯾن اﺧﺗری

ﺑرﺳرم او رﯾﺧت ﯾﮏ دﻧﯾﺎ ﮔوھر

داد ﻣـن را او ز رﺣﻣت دﺧﺗری

دﺧﺗری ﻣﺎﻧﻧد ُﮔل زﯾﺑﺎ و ﭘﺎک

از ھﻣﮫ ﻧﺎ راﺳﺗﯽ ھﺎ او ﺑری

او ُﮔل ﮐﺎﺷﺎﻧﮥ ﻣن ﮔﺷﺗﮫ ﺑود

ﻣﯽ ﻧﻣود ﺑﺎ ﻣﮭﺗﺎب او ﺳروری

ﻟطف ﺣق ﺷد ﺷﺎﻣل اﺣوال ﻣن

ﺑﺎز ﮐرد ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣن دری

ﺧﻧده ﺑر ﻟب داﺷت او و ﻧور ﺑﮫ ﭼﺷم

ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﺎﯾش ﻣﯽ ﮐرد اﻓﺳوﻧﮕـری

ﺑودم ﻣن ﺧوﺷﺑﺧت ﮐﮫ داﺷﺗم دﺧﺗری

دﺧـﺗر زﯾـﺑﺎ رخ و ﺗـﺎج ﺳـری

*****
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اﻣﯾد دارم ھر ﭼﮫ ﺑﮕوﯾم ﺑﺷﻧود
ﺣرف دﻟـم ﺑـﺎ ﺷﻌر زﯾﺑﺎی دری
دﺧـﺗرم زﯾـﺑﺎ ُﮔﻠم ای ﻋﺷق ﻣـن
در ﻧﮕﺎھـم از ھﻣﮫ ﻋـﺎﻟم ﺳری

*****
ﻧﮕﻔﺗﮫ ام و ﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﯾﺳت در دل ﻣن

ﮐﻔﺎﯾت اﺳت
ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗو آﺷوب اﺳت
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ﺗو ﮔُل ﺑﺎغ ھﻣﮫ ﺧﺎطره ھﺎﯾم ھﺳﺗﯽ
ﺛﻣر ﻋﻣر ﻣﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ی ﭼﮭل ﺳﺎل ﺧدا
ﺑﺎ ﺗو از زﻧدﮔﯽ و ﻋﺷق
ﺳﺧﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗم
ﺑﺎ ﺗو از ﺳر ﺣروف
از "اﻟف"
ﺗﺎ "ی " ﺗﺎ راز اﻗﺎﻗﯾﮭﺎ
ﺑﺎ ﺗو از زﻧدﮔﯽ ،از ﭼﺷﻣﮫ ی ﻧور
از ﺣدﯾث ﮔل و رﯾﺣﺎن ﮔﻔﺗم
ﺗو ﻧﮭﺎﻟﯽ ﺑودی
ﮐﮫ ﺗو را
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﯽ از ﻋﻠم
ﺑﺎ ﻧواﯾﯽ از ﻋﺷق ،آﺑﯾﺎری ﮐردم
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ﻧﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻧﮫ اﯾن آب و داﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد

ﻓﻘط ز ﻧﯾﮏ و ﺑد ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﺑـﻧـﺎی زﻧـدﮔﯽ ﺧـوﯾﺷﺗن ﺑﺟـﺎ ﺑـﮕـذار
ﭘــرﻧـده ﻣﯾـرود و آﺷﯾﺎﻧـﮫ ﻣـﯽ ﻣـﺎﻧد
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