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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۲/۰۹/۲۰۱۹        اسحق نگارگر

 
 

 
 خـــــــوابی وحشتنـــــــــــــاک

 

 
 خواب می بینم که ازچـــــــــرخ آفتاب افتاده است 

 زندگی یک بــــــاره درســــُرِب مــــــــذاب افتــــاده است 

 
 کرگسان برنعِش مـــــــــــردم هرطــرف گرد آمده

 مخلب ومنقـــــــاِر شان انــــــدرخضــــــاب افتــــاده است 

 
 باغ ها چـــــون دشِت سـوزان تشنه بی آب وَعلَف 

 تشنـــــــــه لب هرسو زمیــــــــن ازقحــِط آب افتاده است 

 
 ردمی غـــــــــرق درتاالِب نفـــــــرت گشته عشق وم

 مهـــربانی نـــزِد انسان ازکتــــاب افتــــاده است 

  
 مـــــرد وزن استنــــــد امــا مهر واُلفت ناپـــدیــــد 

 ازخــــُم هستی تو پنــــــــداری شــــــراب افتـــاده است 

 
 نیست ازموسیقی ورقــــــص وهـُـــنــــردیگـــر نشان 

 ــــــــــِر ناب افتاده است از دِل فـــــــرهنگ هــــــرجا شع

 
 آدمی محکــــــــــوِم جبــــــــِرخویشتــــــن بی اختیــــار 
 دیگــــــــر ازقاموِس مـــــــرُدم انتخـــــــاب افتـــاده است 

 
 میــــــــزنم فــــــریاد ومیگــویم که ای وای این چه شد؟ 

 ه است؟مهـــــــِد عشق آخـــر چرا این سان خــراب افتاد 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_khwab_wahshatnak.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_khwab_wahshatnak.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 گیتــــــــی آخـــــــر ازچــــه رو گردیــده ویران این چنین 

 ازُکــدامین اغتشـــــاش ایـــــن اضطـراب افتاده است؟ 

 
 در دِل مــــــــرُدم چــــــــراغِ آرزو ســـــــو میزنــــــــــد

 !آرزو آب است امـــــــا درســــــراب افتــــــاده است 

 
 کرده گیتـــــی را به نیـــــروی اتـــــوم  جنگ ویـــــــران

 آدمیت بی ُگمــــــــان ازآب وتـــــاب افتــــــاده است 

 
 می َشـــــــــــَوم بیــــــدار ومی بینـــــم که ویرانی وغـــــم

 هــــــرچه افتــــاَدست دردنیای خــــــــــواب افتــــاده است 

 
 ــوِم نَبَــــــــــرِد هستـــــــــــوی تا به َکی از سایـــــــهٔ شــــ

 آدِم بیچــــــــاره دررنــج وعــــــــــــذاب افتـــــــــاده است 

 
 آی خـــــــوش آن روزی کــــــــه بینــــــی درفضای همدلی

 ازرخِ مکـــــــر وریاکـــــاری نقــــــــــــاب افتـــــاده است 

 
 پرتگــــــــاه جنگ ونا بــــــودی بشـــر تـــــا بُــــــــــــَود در

 اب افتاده است -سیـــــــخِ تشویش است ودل برآن کبــــــ

 
 گـــــــــــــــــر دلی بیغـــــــم بَُود زیبــــاست درصبحِ بهـــــــار

 گـــــوهِر شبنـــــم که بربرِگ گــــــالب افتـــــــاده است 
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