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 ۸۱/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 ی شعر]خجسته![ پارس در یبندگ اقرار  
 

آمد،   ی بخانه ام م اب،ی زر اعظم رهنورد  ،معاصر  سندهینو   که یبار  هر  ی د یپنجاه خورش  دردهه
بخوانم.   شی را برا ی متخلص به قاآن یراز یهللا ش  ب یحب رزایاز م  ی نمود که مسمط  یتقاضا م 

 !یو  از دنیبهبه شن  واه واه و  و  حکم  مهمان بود   یسپس اجرا 
حکام  ستمگر را با    یها  ه یکه خا  ست یلسان پارس در  ل  یشاعرمداح   رذ  ن ی ماهرتر ی رازیش  یقاآن
 .د یمال ی م ، یلسان پارس در ی انسان ریغ  ی ها شعر  در ان یب  و   عی بد   رییبردن از معا سود 

 .باشد  ی قاجارم ن یارناصرالد یبانو، مادرشهر ک ی  یمسمط، ممدوح قاآن نیمگردر
. 
مام خجستهٔ   ا یو مهدعل  یسترکبر  یو صدف گوهر تاجدار ی اریاختر شهر ش یمدح و ستا در

 د یهللا اقباله گوشاه قاجار ادام   ن یلد کامگارناصرا اریشهر
 
 « مسمطات  یقاآن

 بارها یبه طرف جو  ن یرسته از زم  بنفشه
 تارها  ش یز زلف خو  ن ی حورع  اگسستهی  و
 چسان جهد شرارها  یاده یسنگ اگر ند  ز
 زارها الله ان یم ن ی الله ب  یبرگها   به
 ز شنگ کوهسارها  جهد ی چون شراره م  که

 شد  ر یشکوفه از چه پ یز کودک ندانما
 شد  ریعارضش چرا به رنگ ش  ر یش نخورده 
 شد  ریبرم که همچو من بدام غم اس   گمان
 شد  ر یپا فکنده دلبرش چه خوب دستگ ز
 برند دل ز عاشقان نگارها  ن یچن  یبل
 راغ داردا یهوا   یبهار هرکس   نیدر
 باغ داردا   الی خ ی باغ طلعت  اد ی  به
 به کف چراغ داردا ی شب ز جام م ره یت  به
 دل منست و بس که درد و داغ داردا نی هم

 چو الله پر ز خون ز عشق گلعذارها  جگر
 کنم چو شد ز بر بهار من  ی را چه م بهار
 کردم از جهان چو او شد ازکنار من  کناره
 من  ار ی ار یکه بود  ی و خرم آن دم خوشا 
 زلف مشکبار او به چشم اشکبار من  دو
 که اندر او شنا کنند مارها  یاچشمه   چو

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/rafat_h_eqrare_bandagee_dar_sher_parsi.pdf


  

 

 4تر 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

 

 یاده یمن ز من خطا چه د  ی مومشک  غزال
 یی  ده یاز آن خطا رم ن ی همچو آهوان چ که

 یاده یمن چرا به حجره آرم ی بوبنفشه 
 ی ادهیچ  نهیبساط ک  یابرده   نهی س نشاط 
 و دارها  ری بس است گ  ینقل آشت   بساز
 کناره کن  یکنارم آ، ز دشمن صلح در  به

 ز دوست استشاره کن  دهد ی ره ار نم  دلت 
 پاره کن  ش یز زلف خو  یاُسبحه رشته  اچوی  و
 او ببند صدگره وزان پس استخاره کن  بر
 سخت عاجز آمدم ز رنج انتظارها  که
 او نظرکنم  اد یکه بر رخش به  یدلبر  نه
 عشق سر کنم  ث ی او حد  شی که پ  یمحرم نه
 دمش ز حال خود خبر کنم  ک یکه   یهمدم  نه
 کزو دماغ تر کنم  ی بادهٔ محبت  نه
 که تن دهم به کارها  یطبع را فراغت  نه
 امچکاره  ستم ینپرسدم خبر که ک   یکس
 ام نه محتسب نه رند باده خواره  م یمفت  نه
 ام خادم مساجدم نه مْؤذن مناره  نه
 امجوشقان نه عامل زواره  ی کدخدا نه
 و مستشارها دولتم نه جز  ریمستش  نه

 یی کنم بتا بهشت من تو یرا چه م  بهشت 
 یی و کشت من تو اض یر  ییو باغ من تو  بهار
 یی سرنوشت من تو که  ی کن ی هر آنچه م بکن 
 یی ز من که در سرشت من تو ی بی نه غا بدل
 در عروق من چو پودها به تارها  نهفته
 شود  منی  زا،ق یز خندهٔ لبت عق  دمن
 چمن شود  یز سبزهٔ خطت به خرم  من ی

 ز جلوهٔ رخت پر از گل و سمن شود  چمن
 چو بنگرد رخت به جان و دل شمن شود   سمن
 از نگارها  یآنکه ننگرد چو تو نگار  از
 لبت جه دم زند طبرزدا  ن یشکر  شی پ  به
 رزد ین  یبا لبت طبرزدا به حنظل  که
 بورزدا ن یتو اگر زم  ی عشق رو   الیخ
 سمان بلرزداراب عشق تو چو آ اضط  ز
 ببوسدت قذم بسان خاکسارها   یهم
 دو ساله ده یدو هفت سال من مرا م  بت 
 ده  الهیز لعل خود پ  فشان ی م ش یچشم خو ز

 به رنگ الله ده  یی الله چهر من م  نگار
 مرا به لب حواله ده یابهر نقل بوسه  ز
 گسارها یم ی برا  ینقل و م  واجبست که
 ستم یکتاب را بهم که مرد درس ن  بهل
 ستم یکنم که ز اهل غرس ن ی را چه م لنها
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 ستم یآشکار ده که مرد ترس ن  شرابم 
 ستم ین  کشت عمرخود کم از مترس  حفظبه 
 زکشتزارها  یمنع جانورکند هم  که
 خورم ی بانگ کوس م به   خورمیمار شراب   من
 خورم ی م بارگاه تهمتن به بزم طوس  به
 خورم ی رؤوس م ی عل  یده من  یالها یپ

 خورم  یمجوس م  ی چشم م یگبر م  شراب 
 که خو کنم به برگ کو کنارها  م یجوک   نه
 داشتم  م یو ند  ی ها که من مچه سال  اال
 داشتم  میقد  ی م یشد ی سال تازه م چو
 داشتم   می و جامها ز زّر و س  الها یپ

 داشتم   م یجواد پر هنر کف کر  دل
 خوش به ناز و نعمتم گذشت روزگارها   چه

 کشم ی هم ار چه مفلسم ز دل نفس نم  کنون
 کشمی کس نم  چ یز ه  یمنّت  یرو  چ ی ه  به

 کشمی به دادرس نم  ی ستیز جور ن فغان
 کشم ی سپس نم نی از  نی از ش یار چه پ  دمیکش
 بدانکه صدر هم رهانده ز افتقارها  مگر
 که ازکرم سحاب زرفشان بود  یامه یکر
 که از صفا بهشت جاودان بود  یاه یصف

 جسم و جان بود اوست کز ازل حجاب   عفاف 
 بود ستارهٔ زمان بود  ن یزم  فرشتهٔ 

 خارها  ش ینوش رحمتش مصون ز ن  ست یگل
 که شاه اوست ماه او  ای عصمت و ح  سپهر
 که هست روز و شب زمانه در پناه او  یشه

 ه در کاله او او ستار ی در قبا سپهر
 شاه او  ن ی قر ی شه ی نزاده مادر اال
 شرافتش سزاست افتخارها  نی خور از  به
 که از شرف دو عالمند چاکرش  یاگانه ی
 منتخب سه روح و چار گوهرش  نات ی کا ز
 پنج حس و شش جهت نثار هفت اخترش   به
 معجرش  ه یهشت خلد و نه فلک فکنده سا  به
 و زر نه ده نه صد هزارها  م ی خلق داده س  به
 نه ی بود مبا  یبدر و چهر او بس   ان یم
 نه یمعا  ندشیبب   یآنکه بدر هر کس  از
 نه یبدر چهر او گمان برم هر آ  ک یول
 نه یچو نقش جان در آ فکند یعکس هم ن  که
 بارها  ث یحد  نی مر ا  امده یاز خرد شن  خود 
 رواست اجتناب او  ی حکم شرع احمد   به

 احتجاب او بهر ستر رخ چه الزم  وگرنه 
 او حجاب او عفاف او نقاب او  ی ایح

 حجاب آفتاب او   یشرم او بد  وگرنه 
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 جدارها  ی نور طلعتش شکافت  شعاع
 تو  ی رو شیستاده پ  ی فلک به بندگ یزه

 تو   یز خلق مشکبو  یت یعدن آ   بهشت 
 تو   یرو  دهیند   یاز آن کس  ی عقل عالم تو 

 تو   یوگو گفت  شهی هم  انیز چشم و در م  نهان 
 رخوارها یبه شکر رحمتت گشاده ش زبان 
 تو به دهر هرکه بنگرد  ل یجم ل یخصا
 نشمرد   چی را دگر به ه نات ی کا وجود 
 اورد یذره آفتاب را به چشم درن چو
 بگذرد  ست ینعمت وجود تو ز هست و ن  به
 اش بهارها ز وجد بشکفد به چهره یهم
 بهر آنکه هر نفس ترا به جان ثنا کنم  ز
 دعا کنم  تن ش یطول عمر خود به خو  یبرا
 از خدا کنم  یجاودانه را تمن ات یح
 تا ترا به جان و دل ثنا به عمرها کنم  که
 خود فرستمت نثارها  ی گوهر ثنا  ز
 یی تو   یمنتم ز مردمان که اصل مردم چه
 یی تو   یو آن که صرف آدم ن یز ا  امصرفه چه

 یی تو  یپر مالل را بهشت خرم جهان 
 یی تو  یغمی بهار ب   دگانیجان غم رس  به
 مرد و زن نثارها  فشانده از سمن به  یهم

 .... 
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