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  1علي احمد فايز                                        

!عزيزان گرانقدر و فرھيخته  

، آدمی از جنس ھزاران ن آدمممنھم  شبيه شما و مثل ديگرا
ھزارآدم و نسل اندرنسل آدمی از خانواده ای وھمراه با خانواده 
يی ، از يک گوشه ی کوچک دنيا که خيلی خاکی ، خيلی خاک 
آلود و غبار آلود است. ھيچ فراجغرافيايی نظر به ديگران ندارم 
و ھيچ تاريخی ھم خاص و جدا از ديگرانم نيست. باورھايم ھم 
شبيه شماست نه متفاوت ، نه برتر، نه سرخ و نه زرد فقط مثل 

 شما و مثل ديگران از اصل اصل ، ميراث نياكانم.

اصليتم ھم گونه ی شماست از پدر پدر با اصل و نسب ، در 
كشوری كه شما زاده ی آنيد تولد و بزرگ شده و نيم قرنی را 

درآن زيسته ام ، با آب و خاک و اِنس و ِجنس آن خو گرفته ام ، 
ھميشه برابر وزن خودم و برابر ھمسن و ساالن خودم بوده و 

 ھستم و  يك سِر مو ھم نه از كسی زيادم و نه ھم كم.

مثل شما گرسنه ميشوم ومثل شماھم تشنه ، نياز به غذا و آب 
دارم ھمچنين برای خوابيدنم به سرپناه ،نيازمند  يك دست لباس 
ھم استم كه تنم را پوشانيده  و در عين زمان زشتی ھای بدنم را 

از نظر حسودان بپوشاند ، يا ھم برای اينکه در زير رنگھای 
زيبای آن به خودم کمی روی و آبرو ببخشم البته شما ھم با من 

ھمنظريد که گاھی آستين نان ميخورد و ھمين لباس گاھی 
 کارھای بی مانندی ھم ميکند. 

دلی ھم دارم، برابر به يک مشت نه بزرگتر و نه ھم کوچکتر 
درست مثل شما ، ھميشه... منظم ميتپد و خون را به بدنم 

ميرساند ولی گاھگاھی ھم با من لج ميكند و بی نظم ميزند كه 
حالم كمی به ھم ميخورد ولی در مجموع خوِب خوب است و 
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کاری به کار ديگران ندارد البته اين دلکم ھم  سختگير نيست و 
اکثروقتھا دروازه اشرا به زودی بروی پديده ھا وآدمھا صرف 

نظر از جنيست و اصليت شان  باز ميکند و مخصوصاً که بسيار 
مھمان نوازھم است و ميخواھد خانه ی باشد با صفا و ھميشه 

 مکان امن برای عزيزانش.

بوی و روی خوش، رنگ و رخ زيبا، ھواو فضای مناسب 
،صدای خوش و آدمھای خوش تيپ ، خوش برخورد وخوش 

زبان خيلی خوشم ميايد و ھيچوقت از آنھا رو نميگردانم و 
حقيقتی که در آنھا است بخوبی درک ميکنم البته اين حقيقت را 

بدون تعارف بيان ميکنم و ھيچگاھی تظاھر به ضد آن نکرده و 
 نمی کنم.

دوستانم را صادقانه و بی ھيچ توقعی دوست دارم و ھيچوقت ھم 
آرزوی برتری برايشان را نداشته و ندارم ، خيلی دوست دارم 

درراھی كه ميروم يك قدم عقب تر باشم ولی گاھی يادم ميرود و 
يگان قدم جلو ميشوم كه بعداً اصالحش ميكنم اگر کسی نياز به 
کمک من داشته باشد تا حدی که توانم ياری کند دريغ نميکنم و 

 حتی گاھی بخاطر ديگران کارھای خودم ھم يادم ميرود.

رابطه ام باعشق و چيزی بنام عشق بد نيست و عاشق ھم ميشوم 
البته به آدمھا و پديده ھای ديگری که به عاشق شدن می ارزند ، 
عاشق شدنم مثل شماست نه بيشتر و نه كمتر و شناختم از عشق 
وبرداشتم ازعشق گاھی چون شما و گاھی منحصر به فرد خودم 

است ولی اين خصوصيت را کمتر ميتوان شرح کرد و برای 
شرح آن بايد كتابی بنويسم و تعريف خودم را از عشق و 
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برداشت ھا و انگيزه ھای ذھنی و حقيقی عشق را در آن جستجو 
کنم که  تجليات واقعی عشق را در ذھن و ضمير خودم به شما 
شرح دھد ولی در کل ھرچه است ذاتی و سرشتی ست ھمچون 

شما که با انسانيت و عواطفم مخالف نبوده و ھيچگاھی ھم انگيزه 
 ای برای ازيت ديگران نيست.

دلم برای آدمھای دور و برم، برای ھم ميھنانم خيلی می تپد تا 
فكر ميكنم در عميقترين احساس من جای دارند و ھميشه برای 

شان بيشتر از خودم انديشيده ام و فرازين قله ھای خوشبختی را 
برای شان آرزومند بوده ام ، البته آنھا را بدون ھرگونه تفاوتی 

دوست دارم ،از كودكانی كه در كوچه ھا خاكبازی ميكنند تا 
فرھيختگانی كه بر ديگران فخر فروشی ميكنند ھمه را يکسان 

ميپندارم ولی ھميشه برای  كودكان آرزوی كرسی ھای 
فرھيختگی و برای  فرھيختگان آرزوی كوچه و خاكبازی ميكنم. 

نگوييد چرا خاکبازی برای بزرگتران ؟ البته منظور من از 
خاکبازی ھمان صفا و صميميتی ست که در خاکبازی کوچه 

ميتوان يافت نه فرو نشست عزيزانم  به خاک سياه بيمقدرای ، 
 زلت ،خفت و خواری.

زنان سرزمينم را در ھرچھره ای( اگر مادر است ، اگر دختر و 
ھمسر و يا ھيچکدام ) دوست دارم  وھميشه برای شان آرزوی 

بيداری ، ھوشياری و آگاھی ميكنم چون ايشان بيشتر محكوم 
ومظلوم بوده اند و بيداری شان يک ضرورت  اساسی ست ، 

البته ھمه ی زنان سرزمينم محكوم و مظلوم نيستند، بعضی ھای 
شان علم بردار مبارزه عليه استبداد و ظلم بوده و در کنار مردان 
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جامعه ھميشه برای رھايی از سياھی و ديوار ھای کھن جھالت 
رزميده اند که تعداد شان کم ھم نيست که ميشه بنام شان افتخار 

کرد و باليد. و درعين حال بعضی ھای شان ماشا  به حدی 
شھرتاخته وقوی و زبان دراز اند  كه ھفت پشت مردان بيچاره 
را مجال نفس كشيدن نميدھند و تا جان دارند برای محکوميت 

آنھا ريسمان وزنجير ميبافند.  البته برای زنان محروم و محکوم 
سرزمينم آرزوی رھايی از قيد وبند ھای ھرگونه سنت ناپسند را 
داشته و برای زنان زبان دراز سرزمينم که منفی انديش و کھنه 

گرا ھستند  آرزوی درك اسالت انسانی و برداشت  زيبايی از 
زندگی را دارم تا ديگرھيچوقت قصه يی از خشونت و بد 

فرجامی خانواده ھا را که پيامدھای ناگوار انسانی داشته و به 
خشو و ”فاجعه ھای نابخشودنی مبدل شده اند  و ھم ھيچ قصۀ 

نشنوم.“  عروس  

از يک پديدۀ نازيبا به نام حسادت خيلی بدم می آيد چون اين پديده 
آدمھا را به خشونت واداشته و حس نفرت را در ذھن شان 

ميکارد و ھميشه باعث ميشود مرزھای خود بينی در بين آدمھا 
کشيده شود و نسل نسل آدم را به کوتاه نگری متوصل بسازد 
ضمن اينکه برای مردان سرزمينم دوری ازين پديده را آرزو 

ميکنم از ھمه زنان سرزمينم نيز ميخواھم از پديدۀ حسادت 
بپرھيزند و به ھمه ی اطرافيان شان بدون امتياز ببينند چرا  که 

حسادت  ريشۀ آدمھارا ميخشکاند و زندگی را سياه و تاريک 
 ميسازد.
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مردان سرزمينم را، از سر زمين شوره زار و بی علف قريه تا 
كرسی وزارت و صدارت يکسان ميپندارم و ھميشه بر ناتوانی 

ھای ھمه متاثرم. اينی كه در قريه جان ميكند تا لقمه ی نانی 
بدست بياورد و آنی که در مقامھای باالی اجتماعی و حکومتی يا 

خدمت ميکنند و يا بنام خدمت به خلق هللا فخر ميفروشند ، در 
واقع ھمه ی مردان سرزمينم از باسواد تا بی سواد ھمه برايم 
ارزشی واال و برتر از يک قرابت خانوادگی دارند. برای من 

ھمه دوست داشتنی و ارزشمند اند وھمه به در و مرجان برابر. 
ولی از شما چه پنھان ، آنانی که از نام کرسی و موقف اجتماعی 

به ھمدياران خود خيانت روا ميدارند اصالً خوشم نمی آيند و 
مطمينم شما ھم مثل من از ايشان دل خوشی نداريد و شايد روزھا 

 از دست ھمين آدمھا  داغ بر دل تان نشسته باشد. 

گاه گاھی می انديشم  مرد دھکده ھا که با آبلۀ کف دست روزی 
حالل بدست می آورد به مراتب غرورش بيشتر است از  آنانی 

ست  كه بر كرسی ھای رياست، وزارت وصدارت تكيه زده اند 
ولی... من ھمه را يكسان فكر ميكنم و فرقی ميان اين دو نزد من 

 موجود نيست چون ھمه محروم اند.

اينان بيچارگان  در سرزمينی زيسته اند كه كمترين ارزش مادی 
ومعنوی برای شان مھيا بوده است و فقر مادی و معنوی ھمه را 
به اصطالح تشنه ساخته است ، تشنگی خود باليی ست بيدرمان 
که نميشود درمانش را با قطره ای کرد تا جام جام ننوشند امکان 

رفع اين تشنگی نيست. ايشان ھميشه با اين مقوله كه اين دنيا 
برای كافران و آن دنيا برای ما است و فقر و درويشی يكی از 
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سجايای زيبای انسانيست زيسته اند. ولی آن يکی تا زنده است 
قناعت پيشه ميکند و جان به فرسايش ميگذارد و اين يکی وقتی 
چشم و گوشش باز شد و ديد زندگی مادی ھم سجايايی دارد که 

بدون آن نميشود زندگی کردريا،  دست به تالش ميزند و از ھمه 
چيز خود ميگذرد تا بتواند از ديگران کم نياورد و روزھايش 

ماالمال از عطر بھاران پرشگوفۀ مال و منال و دولت و مکنت 
باشد. البته من برای ھر دوطيف آدمھای سرزمينم يکسان می 

انديشم و ھميشه آرزو ميکنم ھمه مردان سرزمينم با وقار و بدون 
ھرگونه تزلزل شخصيت با آبرو زندگی کنند.البته آرزويم برای 

ھر فرد سرزمينم فقط زندگی زيبای مادی و معنوی ھمراه  با 
ارزشھای واال  و حق انسانی مثل جوامع به کمال رسيده است نه 
کمتر و نه ھم زياد تر چرا اگرکم بود خود تسخير پديده ھای فاسد 

 ميشوند واگر زياد ھم بود به فکر تسخير ديگران خواھند شد.

سياست را دوست ندارم چون ھميشه بايد يکنوع حرف زد و 
وارونه  عمل کرد تا بر اريکۀ قدرت تکيه زد. گاھگاھی فکر 

ميکنم اين سياست ھم عجب ِسر ھايی دارد تا مثل شعبده بازان 
ماھر راه و رسمش را بلد نباشی نميتوانی به پله ھای بااليی 

برسی و در حقيقت از ھفت خوان رستم بايد بگذری تا به اين 
کرسی سياست تکيه کنی ، ناگفته نماند ازينکه درسياست اغلب 

بايد عواطف و احساسات واقعی انسانی را کنار گذاشت من زياد 
موافقش نيستم چه رسد به اينکه بخاطر رسيدن به قدرت سياسی 

نه تنھا از مردم خود بلکه  از کشتن و بستن و کور کردن 
اعضای خانواده ی خود ھم نبايد دريغ کرد. اما از شما چه پنھان 

“ بعضی وقت ھا كه پياميد ھا، پيشامدھا و پسامدھای سياست به 
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ميخورد “ تور” ميخورد و حس حقارت ميكنم سياستم “ گرونجم
و دلم ميشود بر كرسی ای تكيه بزنم و تمام آدمھای سرزمينم را 
به يك نظر ببينم ، نه كم، نه زياد، نه اقليت و نه اكثريت ، نه بی 
دين و نه با دين ، نه شمالی و نه جنوبی و نه ھم سياه و سرخ و 
زرد ، به ھمه احترام بگذارم وکسی را بخاطر زبان ، مليت و 

 قوميت اش محکوم به زلت نکنم.

راستی ازينکه نميخواھم كسی را برای دين و آيين و مذھبش كم 
چون دين داشتن ارزشی ست  يدببينم وكم بزنم شما ناراحت نشو

خاص خود آدمھا و من ضرورت نمی بينم  تا با اين انگيزه از 
مردمم دورباشم البته من ترجيح ميدھم ھمه انسانھا را يکرنگ و 
يکسان ببينم صرف نظر از ھرباورو برداشت شان از زندگی و 

ارزشھای معنوی به نظر من عقيده و باور انسان در سرشت 
ھای شان  گره خورده و ازبين نميرود و برای من  ھر گونه 

 باوری برای جدا ساختن انسانھا ازھم  ناکام است.

در مجموع ھمه رنگھا برايم دوست داشتنی استند و ازديدن دنيای 
پر از رنگِ گلھا و طبيعت لذت ميبرم ولی بعضاً رنگ سرخ را 

دوست ندارم چون با ديدن آن احساس درد ميکنم  وقتی جايم 
خون ميشود ناراحت ميشوم و وقتی ازكنار قصابی رد ميشوم 
حالم به ھم ميخورد بناً اين كشتن وقتل و قتال كالً بدم می آيد 

ومتنفرم از ھمين خاطر ازآدمھايی كه دست شان به خون آدمھا 
آغشته است خيلی متنفرم وجنگ را مايه ی بدبختی ميدانم ولی 
يگان وقت برای گرفتن حق آدمھا كه فقط برای رھايی انسان و 
ارزشھای انسانی باشد دلم ميشود جنگی براه بياندازم و جامعۀ 
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عاری از تفاوت بسازم ولی زياد دوست دارم اين جنگم سياستی 
و دروغكی باشد تا ظالمان بترسند و وادار به اعاده حق آدمھای 

 ديگر شوند.

از شما چه پنھان كنم آدمھايی كه با فساد و دروغ و دورويی 
سروكار دارند برايم يك نوع جنس نابکار عجيب معلوم ميشوندو 
ھيچ دوست شان ندارم واگر ضرورت ھم شود از رفتن در يكراه 
با ايشان پرھيز ميكنم اما دلم برای شان ميسوزد چون ايشان مثل 

من و مثل شما استند وقتی از مادر تولد شده اند فاسد نبوده و 
خيلی معصوم ھم بوده اند ولی جبر زمان و نابرابری در 

ارزشھای زندگی با ايشان بازی كرده و از ايشان آدمھای فاسد و 
جفاکار به مردم شان ساخته است.خيلی دلم ميخواھد آنھا را كمك 

كنم تا از اين وسيله ی زشت برای رسيدن به مدارج باالی 
اجتماعی پرھيز كنند و رسم ديگری در بين مردم رايج سازند و 

 حقيقت شرم آور جامعه ی ما را تغير بدھند.

بسيار دلم ميخواھد باغبان باشم مثل ھمسايه ی ما مثل بابه روف 
كه دنيا را از سينه ی درخت سيبش می بيند، آلوھايش بوی عشق 

ميدھد و خيابانك ھايش مثل دلش ھميشه آبياری ست و ُكردک 
ھای زير چنارش ھميشه مثل احساسش سبز وُخرم است.ھر وقت 

که به باغچه اش ميروم ميبينم باغچه اش پراز ياسمن وگالب 
است ُکردک ھای ترکاری اش موج موج گل و حاصل است ، 

درختک ھای کوچک سيب و شفتالو درختان کالن توت و سيب 
اش بسيار زيبا معلوم ميشوند و آدم را به عشق و زندگی اميدوار 
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ميسازند وقتی درختان انارش را می بينم به ياد دختران سرزمينم 
را زمزمه ميکنم.“ انار بيا به بالينم”شعرانار   

در مزارع سبز قريه از ُکردھای شبدر زياد خوشم می آيد چون  
شبدرخود نماد زيبايی و عشق است ، سبز زيبا ، با سه تا برگک 

قشنگ قلب مانند که ھرقدر طرفش ببينی بدت نمی آيد. و 
گاھگاھی  ھم سوسن که بسيار زيبا و خود رو در بين گندمزاران 

ميرويند خيلی خوشم ميآيد و فکر ميکنم اين ُگلک ھای زيبا 
عاشق گندم زاران استند و تا که گندم خزان نشود گل ميدھند و 

قشنگ قشنگ مزارع را می آرايند. ولی بعضی وقتھا که به 
گکھای ” پّلی “ مزرعۀ کنار باغچۀ ما ميروم خوشم می آيد از

بين گندمزاران بکنم و تناول کنم چون مزۀ خوشی دارند و ھم ياد 
آور کودکی ھای منند ، آه که کودکی ھم عجب فصلی  از زندگی 
ست، سرشار از آزادی و آزادگی ، تمام آرزوی آدم داشتن دو تا 

 بازيچه ی خوب و يک ھمبازی خوب است و بس. 

يگان وخت فكر ميكنم كاش زن بودم و در مزرعه با ھمسرم 
گندم ميكاشتم ، با دستانم گندم ھا را درو ميكردم ، از بوی گندم 

سير ميشدم و در كنار خرمن آرزوھايم گل ميكاشتم چون از گلھا 
خيلی خوشم می آيد ، ھميشه وقتی به گلھا نگاه ميكنم ھر برگ 

شان برايم زيباست و نشان پاکی  ، خوشم ميايند و از بوی شان 
ياد  بھشت در ذھنم جاری ميشود وھروقت از بوی ياسمن و 

اکاسی(اقاقيا) مست ميشوم  تا ساعت ھا در زير اين درختان زيبا 
 زندگی را زمزمه ميکنم.
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يادم ميايد وقتی كودك ده يازده ساله بودم دختر ھمسايه ی ما مرا 
از شوخی بر چاُدری كه شبدر درويده بود ميگذاشت و به سرش 

بلند ميكرد، ھی كه نام خدا خيلی دختر تنومندی بود. يادھايش 
ھنوز ھم در ذھن من جاريست ولی افسوس که دست نابکار 

جنگ ، جنگی که ھست و بود مادی و معنوی ھمه را به يغما 
برد صدای اورا سالھا بعد برای ابد خاموش کرد و چند تا کودک 
زيبا ازش بيادگار مانده که ھروقت می بينم شان دلم درد ميگيرد 
و بغض گلويم را ميفشارد و بر حاميان جنگ نفرين ميفرستم و 

 بر روان دوست خوبم گل شادی.

بسيار متاسفم که يادی از جنگ در ذھنم آمد جنگی که بسيار 
نامردانه و بسيار غيرعادالنه آغاز شد و تا حال که سی سال و 

اندی از آن ميگذرد ھنوز ھم آدم ميخورد و در و ديوار و کوچه 
و خانۀ مارا خون ميبارد. جنگی که نه ھدفی دارد و نه فرجامی. 
نه آرمانی که برای تقدسش مباھات کرد، نه ھم پيامدی که برای 

رھايی انسان سرزمينم از اسارت و استبداد باشد. جنگی که 
تقريباً ھمه را داغدار کرد. ھزاران آدم را راھی ديار عدم کرد و 

 ھزاران ھزار ديگر را آواره و ميليونھا را سوگوار و دردمند. 

و من ھم ازين پديده ی شوم بی بھره نماندم و عزيز ترين کسانم 
را از دست دادم سه برادر با جان و دل برابرم که کوه استواری 
برای تکيه گاه معنوی من بودند و ھم از بھترين اقارب نزديکم 

جدا و دور شدم. ھميشه بر آن زمان کودکی ھايم حسرت ميخورم 
و درد ميکشم ولی افسوس که آن سالھای کودکی  ديگر برگشتنی 

 نيستند.
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يادم رفت بگويم من ھم مثل شما چند صبايی راه مدرسه و 
دانشكده را پيموده و به اصطالح سند روباه بدست آورده ام . 

آنوقت ھا كه دانشگاھی بودم خيلی ھا متفاوت از حال می 
انديشيدم دنيا برايم رنگ ديگری داشت عشق و جوانی و مستی و 

شور زندگی ازم مجال فكر كردن برای چيزھای نامانوس و 
منفی  را ميگرفتند و ھميشه مثبت فكر ميكردم و ھرروز ھم 

عاشق ميشدم درست مثل شما، البته اين تنھا  عادت من نبود بل ، 
باور كامل دارم كه شما ھم عيناً مثل من بوديد ولی با تفاوت اينكه 

من ھمه را ساده ميگويم ولی شما يا انكار ميكنيدياھم کمتر 
 ميگوييد که و شايد بانوان اصلن عاشق ھم نشده باشند.

ناگفته نبايد گذاشت، اين عشق که بالی بيدرمان نامش داده اند 
اصلن چيز بسيار عجيب و غريبی ھم نيست و تقريباً ھمه با آن 
به نحوی سر وکار داريم ، از مادر و پدر گرفته تا گل و بلبل و 

زمين و آسمان ھوا و فضا ھمه و ھمه يا خود عاشق اند ياھم 
وسيله ای برای عشق ديگران پنداشته ميشوند. ولی در اکثر 

حاالت عشق ميان آدمھا ارزش معنوی بيشتر دارد و پيوند ھای 
عميق خانوادگی و اجتماعی را بوجود می آورد ولی در 

سرزمينی که من بزرگ شدم اغلب عشق  که حرام ھم پنداشته 
ميشد  و پاداش بسيار سنگين  و عجيبی ھم در قبال خود داشت 

که  بيشتر خوش آيند نيست. مخصوصاً برای بانوان که اگر 
دست از پا خطا کنند و در گرو عشقی بيافتند باالخره محکوم به 
سنگسار ھم شناخته ميشوند و در بيشتر موارد بيچاره ھا قربانی 

غرض ھای شومی ھم شده اند که به ناحق بزير سنگھای 
حسودان جان باخته اند البته درين جا مجال بيشتر نيست ورنه 
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مثال ھايی ازين قيبل ھريک مان صدھا تا داريم . ولی به ھرحال 
اين نوشتن ھا وخواندن ھا عالمتی است بر اينکه عشق بخشی از 
زندگی آدمھا است وبه ھيچ عنوان و ھيچ شکلی نميشود انکارش 

 کرد و در بسا موارد ھم بدونش نميشود زندگی کرد.

راستی با و جود اينکه به ھمه زبانھای دنيا و سرزمين خودم ارج 
قايلم و سعی ھم ميکنم برای رسانيدن حرف دلم برای ديگران به 

ھمه زبان ھا بلد باشم اما به زبان زيبای فارسی بيشترعالقمندم 
وصحبت ميکنم  چون مادرم به ھمين زبان زيبا صحبت ميکرد و 

اولين واژه ھای زندگی را بسيار شيرين بر زبانم نھاد و ياد 
گرفتم (مادر و پدر دو موجودی ست که ميشود بعد از خدا به 

” ايشان سجده کرد) و وقتی اولين بار کتاب بدست گرفتم خواندم 
” و وقتی مدرسه رفتم ياد گرفتم “ بابا نان  داد” و ” بابا آب داد 
به اين معنی که اولين زبانی را که “ . دا ور دی”و ” دا آس دی 

با خود آموختم فارسی و اولين زبانی را که مدرسه آموختم زبان 
 پشتو بود.

در بسيار گذشته ھا كتاب ميخواندم ، درست مثل شما ، ميخواستم 
بيشتر به آنچه نميدانم دست پيدا كنم ، بسيار ميخواستم با دنيای 

خارج از تصور خودم آشنا شوم و ناشنيده ھا و ناگفته ھا را 
دريابم به ھمين خاطر بيشتر به درد سر می افتادم و درد 

ميکشيدم چون اکثر چيزھاييکه ميخواندم حکايت از ناتوانی 
انسانھای سرزمينم در برابر ظلم و استبداد گذشته و حال  ميکرد 
، شايد شنيده ايد ھرقدر بيشتر بفھمی به ھمان اندازه ناراحت تر 
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ميشوی و درد ميکشی و من از ھرچه بيشتر ميخواندم و درک 
 ميکردم درد مندتر ميشدم.

در ھمان آغازين سالھا برداشتم از زندگی، از آدم ھا ، از اجتماع 
و انديشه ھا متفاوت از ديگران بود آنچه مرا از ديگران دور 

ميساخت خوشم نمی آمد ، خطوط فاصل بين ديگران به ھر نامی 
و در ھركتابی می بود برايم تقريباً غير قابل قبول مينمود وقتی 
ميديدم آدمھای سرزمينم در زير بار تفاوتھای قشری قبيله يی و 

 مذھبی زجر ميکشند ناراحت و دلگير ميشدم .

با چيزھايی كه خودم را قناعت نمی داد جنگی ميكردم عيناً مثل 
بعضی ھای شما مثال شکار خوشم نمی آمد ، قمار را خوش 

نداشتم ، آزار رسانيدن به ديگران را مايۀ شرمساری ميدانستم و 
 حرفھا و کردار ھايی ازين قبيل که شرح آن زايد است.

آدمھا را بدون در نظرداشت جنسيت شان دوست داشتم ، برای 
من کشيدن سرحد بين آدم ھا از ديدگاه جنسيت کاری بود غير 
قابل باور چرا که ھميشه باور داشتم آدم ھارا نظر به عواطف 

شان بايد دوست داشت ھرکه بيشتر انسانی می انديشيد به نظرم 
بيشتر انسانتر مينمود تا مرد تر يا زن تر. ولی بعضاً متوجه 

ميشدم زنھا عاطفی تر اند و ازينرو بيشتر دوستانم را از  دختران 
ھمسن وسالم انتخاب کرده بودم ولی با وجود داشتن احساسات 
نوجوانی که خاصه ی ھر نوجوان است  تقريبا ھميشه احساس 

خودم را در برابر شان محار ميكردم تا به اصطالح آدم اخالقی 
معلوم شوم و آداب و رسوم را ارج ميگذاشتم  اما  حاال متوجه 
شده ام كه اين احساسم كمی زورگويانه برخودم تحميل شده بود 
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چون در بھترين دوران زندگی به خود نيانديشيدن کمی بی 
انصافی ست اما به ھرحال من اينرا برخود جبراً تحميل ميکردم 
باوجوديکه ميدانستم بعضی ھای شان فراتر از حد معمول دوستم 
ميداشتند  ولی من از ھرگونه رابطه غيرعادی ای ابا ميورزيدم 

 که به نظرم تاحدی منطقی ھم بود.

گفتم کتاب زياد ميخواندم وچيزی كه زياد دوست داشتم دربين 
كتابھا  بخوانم شعر بود ، شعر ھم عجب چيزيست گاھی آدمھايی 

كه عاشق نيستند عاشق ميسازد، آدمھايی كه سياستمدار نيستند 
سياستمدارو اگر از حق نگذريم شعر خودش ھم عشق است ،ھم  
درد است ،ھم  سياست است ،ھم انسانيت است  و در نھايت امر 
زندگی و آزادگی ست. خوش داشتم شاعران را از درون بشناسم 

و آنچه نوشته اند عيناً مثل خود شان درک کنم نه متفاوت و 
مطابق ذوق ديگران ، چون اکثراً ميديدم شعر شاعران را تقريبا 

وارونه تعبير ميکنند و اين باعث ميشد خودم کنجکاوانه بخوانم و 
تعبيری برای خودم داشته باشم. البته اين بحثی بسيار عميق 

،علمی و ادبی ست که با روانشناسی و جامعه شناسی دوران 
زيست شاعران رابطۀ بسيار مستقيم دارد و برای تحليل آن کتاب 

 کتاب بايد نوشت و خواند.

شعر گاھی معلم وراھنمای خوبی ست ، گاه رھبر ُمدبر جوامع 
بشری برای برقراری نظام انسانی و گاھی ھم پيامبری ست که 
صدای خدا را به انسان ميرساند و انسان ميسازد و حتی گاھی 

ھم می بينی كه ھمين شعر به رگ غيرت آنھايی كه ھيچ وجدان 
و روح انساندوستی ندارند زده و ايشانرا به راه راست رھنمون 
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ميشود. از ھمين سبب اين پديده زيبا زياد بدلم نشسته بود وتاحاال 
كه نيم قرن بيشتر از عمرم گذشته رابطه ام با اين معشوقه ی 

 زيبا قطع نشده است و ھميشه ھم ميخوانم و ھم مينويسم.

شعر را دوست داشتم چون برايم يك نوع كالم فراتر از قاعده 
معلوم ميشد حس ميكردم شاعران كمی با آدمھای ديگر متفاوت 

اند حرف شان مثل حرفی از فراز ابرھاست نزديك به آسمان 
وخورشيد وعرش خداست ، شاعران فرزندان ملكوتی اند كه با 
روح حساس  درك شان از ديگران متفاوت است ، ھرپديده را 

زود حس ميكنند بيشتر درد ميكشند و بيشتر ميسوزند. ولی وقتی 
مينويسند درون آدمھايی که روان نيک انديش دارند نيز 

 ميسوزانند.

شاعران از ھمه بيشتر عاشق اند وعاشق می شوند، به طور 
سرشتی انسان ھا از روزی كه به دنيا می آيند تا روزی كه 

ميروند با كمبود عاطفه ھا مواجه اند ھر زن و مرد ھميشه ھمان 
عاطفه اوليه را كه در بدو تولد بدست مياورد تا اخير عمر 

ميخواھد از ھمين رو ھميشه با فقدان آن مواجه اند چون 
ھيچكسی شايسته تر از مادر به انسان عاطفه ھا را رسانيده 

نميتواند پس آنرا در قالب عشق از ديگران توقع دارد كه 
متاسفانه ھرگز ميسر نيست به جز يك خواستن متقابل كه فقط يك 

نوع داد و ستد بين آدمھاست و اين داد وستد ، نياز، ناز وفخر 
فروشی ، فضل فروشی ، خود بينی و خود خواھی در قبال دارد 

و بيشتر از ارزش زندگی و عشق ميکاھد. ناگفته نبايد گذاشت که 
من با اين نوع داد و ستد بيشتر مخالفم تا موافق چون از ماھيت 
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سرشتی انسان ميکاھد و بعضا حتی باعث ميشود بخاطر بدست 
آوردن عشق مجاز دست به کارھايی زد که جز قھقرا چيزی در 

مقام انسان بوجود نميآورد. به ھمين سبب من وقتی می انديشم  با 
مقولۀ ترک آرزو کردم رنج ھستی آسان شد ھم موافق ميشوم 

ولی در صورتی که اين رابطۀ متقابل برای طرفھای شامل 
رابطه کشنده آزادی ھا و ارزشھای ديگر انسانی شان نباشد و 

فضايی از معنويت و امنيت برای شان بوجود بياورد  خيلی ھم 
خوش آيند و زيبا می نمايد که در نھايت و اليتنھاھی عشق ھم 

 ھمين است.

وقتی می بينيم ، شاعران بيشتر به اين كمبود مواجه اند ازين رو 
ھميشه عاشق باقی ميمانند و ھی ميسرايند و ميسرايند و 

ازحرمان و آرزوھای خاك شده دم ميزنند بی آنکه به خودشان 
توجه کنند ھمه سجايای زندگی شانرا درپای ديگران ميريزند 

خواه اين عشق فردی ، فزيکی و ذاتی باشد خواه انسانی، 
 اجتماعی و معنوی.

روح اين آدمھا خيلی حساستر از ديگران است ازينرو ھرچيز را 
موشگافانه می بينند و ناخودآگاه برای ھرپديده يك چيزی برای 

گفتن دارند من ھميشه وقتی ميخواندم ميديدم برای ھر بُعد مادی 
ومعنوی زندگی انسانھا حرفھايی در شعر شاعران موجود است 

 به ھمين سبب من شدم دوست شاعران!!!

و بعدا ديدم اين انگيزه ھا بيشر در ريشه  و روانم می دوند و 
گاھگاھی ھم از چشمه ھای انديشه و افکارم فوران ميکنند ، 

ميديدم چيز چيز ھای بروی کاغذ از دستم سياه ميشوند و وقتی 
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ميديدم خواه ناخواه مترادف نوشته ھايی از ديگران ميبود و حس 
ميکردم اين ھا را قبالً  خوانده يا شنيده ام يا ھم عيناً نه بلکه با 

ھمان آھنگ و متن که در کتابھا و صداھا نھفته بوده است ، بعداً 
 متوجه می شدم من ھم دارم چيزھايی شبيه شعر مينويسم.

در اوايل خوشحال بودم و وقتی به ديگران ميخواندم احساس 
بزرگی می کردم خيال می کردم شعر نوشتن بزرگی ست ، شعر 

نوشتن يک نوع برازندگی ست ولی بعدھا که ابعاد معنوی در 
زندگی ام بيشتر اھميت يافت دانستم شعر نوشتن بزرگی نيست و 
برازندگی ھم نيست بلکه يک نوع درونمايۀ معنوی زيباست که 

ميتواند دلھارا سيرکند با ھمه ھمراه و ھمگام شود و حرفھای دل 
آدمھارا به کتاب بياورد ، گاه درد ھای ديگران را حس کند و گاه 

ھم در متن احساس آدم ھا خود را ھمراه ببيند و شاعر ھم کسی 
ست که اينھا را می نويسد و در عين زمان شاعر بودن بيشتر 

 دردمند بودن و حساس بودن است نه بزرگ بودن.

و من بعدھا شدم کسی که مينويسد يا خوب يا ھم کمتر خوب يا ھم 
ھيچ خوب نی ولی ھيچوقت از نوشتن  بدم نيامد ، سالھای گذشته 

ام سالھای پر از فراز ونشيبھای فراوانی بود ، ولی بيشتر درد 
آور، چون سايه ھای نامأنوس جنگ ھمه جا سايه افگنده بود و 

اين شد که من بيشتر از درد بنويسم تا از احساس خودم از عشق 
 ھايم و از زندگی و زيبايی ھايش.

بيشتر و بيشتر از جنگ سرودم از دود از خاکستر و از بمب و 
خمپاره و بی عدالتی و نابسامانی ، از نبود ھمدلی و ھمگرايی در 

بين آدمھای سرزمينم رنج بردم و از کشتن وبستن چشمم سير 
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شد . روزھای دشواری بود که به سختی گذشتند و مرا باخود 
درمند و شکيبا ساختند و شعرھا و نوشته ھايم را متأثر.شما 

ميدانيد در چنين جامعه ای زندگی کردن دل ميخواھد ، جرأت 
 ميخواھد و روان آماده برای قبول دردھايی فراتر از توان آدمی.

روزھايی را بياد دارم که در مقابل چشمانم ده ھا آدم بخون  
غلطيدند و صدھا و ھزار ھای ديگر را به ماتم نشاندند و درست 

درمقابل آن لبخند سياستمتداران را ديدم که مباھات ميکردند و 
 من درد کشيدم.

شاعر نسل من شاعر نسل اعدامی ست و ھزاران منصور ديگر 
در تاريخ ادبيات ما زاده شد و به چوبۀ دار رفت و برنگشت و 

حتی کسی صدايش را ھم نشنيد و حرفی ھم ازش نخواند ، 
ھزاران صوفی و عارف و مولوی ديگر به کام ھيوالی جنگ 

رفت و جامعه دم نزد ! صدھا شمس ديگر قبل ازينکه زاده شود 
 در نطفه ُمرد و به زير خاک رفت!

ھر روز ازنو تولد انديشه ھای نو و افکار نو ابعاد وسيع زندگی 
ما را درنورديد و ما نتوانستيم راھی برای رھايی پيدا کنيم و تا 

حاال که دارم دست به دست کھولت ميدھم ھنوزھم ھمان آش 
است و ھمان کاسه ، نا باوری ھا ، بدتر انديشی ھا ، کھنه پذيری 
ھا و کھنه گرايی ھا دارد بازھم به قربانی ميگيرد ولی جامعه در 
ھمان گودالی که فرورفته بود برنخواسته است. و ھنوز که ھنوز 

است نسل من و نسل بعد من قربانی سه پديده ی وحشت زا 
ميشود ، جھل ، سياست و فقر ھنوز ھم بر روان آدمھای 

سرزمينم سايه افگنده و تا سرحد نابودی به پيش ميبرد شايد سالھا 
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بعد وقتی مرا ميخوانيد بدانيد که من در چه فضايی نفس ميکشم 
در چه ھوايی دارم بال و پر ميزنم. يکروزی شايد مردمانی که 
مرا بخوانند بر بيھودگی اينروزھای ما بخندند و براين نسلی که 

حاضر اند خود شانرا برای رسيدن به بھشت آرزوھا و به آغوش 
 کشيدن معشوق اميدھا تن به انتحار ميدھند افسوس بفرستند.

و من مثل اکثريت خاموش شما که می بينيد و آه به جگر 
نميکشيد روزھا انديشيدم که انسان چيست؟ آدم کيست؟ باور 
وايمان چيست؟ رابطۀ بين آدم و خدا چگونه است ؟ وصدھا 
سوال و جواب ديگر که ذھنم را کاويدند و درد بر دردھايم 

افزودند. و اينھا بودند که مرا ساختند و بيشتر محکمتر و استوار 
ترم ساختند. ھر قدر درد کشيدم به ھمان اندازه بيشتر آبديده تر 

 شدم عيناً مثل شما.

صدھا و ھزار ھا مثل من يا زره زره بر خاک زمين پاشيدند يا 
در زير خاک خوابيدند ويا آواره وغربت زده در گوشه گوشه ی 
دنيا ھيچ شدند و دم نزدند ولی من تاھنوز نفس ميکشم و مينويسم 

برای خودم برای دردھايم که اگر بيشتر در ذھنم و در اعماق 
احساسم تراکم کند مرانيز محکوم به اعدام خواھد کرد مينويسم 
برای تو برای ميھنم و برای نسل خودم و نسل بعد از خودم تا 
اقالً ياد و خاطره ای باشد از تاريخ زندگی نسلی که من به آن 

متعلقم و با خوبی ھا وبدی ھايش نفس ميکشم. برای ديگران که 
بدانند ھنوز ھم روح آزاده گی و آزاد ه گويی نُمرده است و در 

ذھن آدمھايی چون من که تعداد شان کم ھم نيست زنده و جاويدان 
است و به وسيلۀ ھمين نوشته ھای من وديگران به جھان اطراف 
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ما پخش ميشود تا ھمه بدانند ما برای مردن زاده نشديم بلکه 
برای زيستن و سرفراز زيستن زاده شديم و اين است آرزوی 

 من. 

پس صميمانه از تو عزيز ترينم، ھمديارم ، ھمزبانم  که وقت 
عزيزت را برای خواندن اين مجموعه صرف ميکنی خواھشمندم 

آنچه ميخوانی فقط به عنوان حرف دل خودت و مردمانی مثل 
خودت انديشه کن و در بند بند ھريک از غزلھايم خودت را پيدا 
کن تا بيشتر به عمق احساس من در زمانی که نوشته ام برسی و 

مرا و درد ھای مرا حس کنی با عشقھايم عاشق شوی و با 
 فراخوانم ھمراه شوی.

آنچه شايسته است برای سرزمينت انجام دھی و آنچه ارزشمندی 
 تو و سرزمينت را ندارد از ذھن و احساست دورش بياندازی. 

 زنده باد انسان و انسانيت سرزمين خورشيد

 

 با درود ھا

 علی احمد فايز

ترسايی 2015خورشيدی  1394بھار   

 اورليان فرانسه 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  1علی احــمد فايز                                                      

آبتنی باغ   

 

حريم آشيانه را ميکنیھميشه سبز   

 و در كنارميكشی چمن ترين ترانه را

 چه با بھارميرسی شكوفه ميكنی ومن

 پراز بھار ميكنم فضای سرد خانه را

 تو از كجای لحظه ھازدل عبور ميكنی

 و در كنار ميكشی دليل ھر بھانه را

 شب از ميان برگھا صدای باغ ميوزد

 مگر تو آب ميتنی گلوی ھر جوانه را

 تويی كه آب ميشود غزل برای ديدنت

 ھميشه از تو سركنم سرود عاشقانه را

... 

 اگر سفر نميكند به ھر سكوت من صدا

 دگر زعشق ميكنم پر ازغزل زمانه را

 علی فايز

٢٠١٤جنوری   

 اورليان فرانسه
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 آبتنی...

 

 واجب است ھرشب نماِز قبله ی رويت كنم

 يك نيت ھم بھِر آن چشماِن جادويت كنم

 ناِم زيبای  ترا تسبيِح خفتنگه  كنم

 يك تھجد ھم برای  تاِق ابرويت كنم

 نيمه شب ھا با خيالت غرق در عذر ونياز
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 با خدای عشق وصف موِج گيسويت كنم

 ميتراشم پيكری از جسِم زيبای شما

از شوِق روی و دست وبازويت كنم“ رام رام”  

صبح وشام“ مھندر به مھندر”واگرو ھم ميكنم   

 تا شوی رامم ھوای خاِل ھندويت كنم

 بر صليِب آرزوھا پسِر مريم شدی

 راھبانه خدمِت تنديسِ   دلجويت كنم

 ميشود شيرين تريِن لحظه ھای عمِرمن

 توسراپا موج گل باشی و من بويت كنم

... 

 نيست ديگر جرأتی از باِغ عريان تنت

 گل بچينم، گل بكارم ،پشت و پھلويت كنم

 

 علی فايز

٢٠١٤مارچ   

 اورليان فرانسه
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 آتش افروز

 

 انكه امروز سرو پای ِمرا سوخت تويی

 آنكه آتش به دل و جان من افروخت تويی

 پاره ھای جگر و سينه ی صد چاك مرا

 آنكه با تار وفاھای خودش دوخت تويی

من موج سخن ھای تو شد یھرغزلواره   

 آنكه ھربيت و غزل رابه من آموخت تويی

ی كنم جام شراب و چی كنم نشه عشقچ  

 آنكه صد خم به نگاھی اول اندوخت تويی

... 

 آنكه از ديدن ھر درد من و غصه ی من

 چشم بر ھر رمق زندگی ام دوخت تويی

 

 علی فايز

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 آتش... 

 سوختم ، سوختن گناه منست 

 باورم كن من خدا گواه منست 

 سر و پا و تن و دل و دستم 

 ھمه ھمدست اين گناه منست 

 مادرم آتش است و من فرزند 

 كوره عشق قبله گاه منست 

 يك طرف درد روزگار پليد 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  6علی احــمد فايز                                                      

 يك طرف درد جانكاه منست 

 دست من كوته است و راه دراز 

 چكنم چاره چيست ، راه منست 

 ھركه ميبيندم نمی پرسد 

 كه چرا عشق من گناه منست 

 دامنی تر نشد زگريه ی من 

 گنه اشك و سوز و آه منست 

 ای نفس زنده كن كه ميميرد 

 آن دلی را جايگاه منست 

... 

 نگذارم كه بی تو دل تنگم 

 دل تو خانه و پناه منست 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١بھار 

 كابل افغانستان
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 اتفاق

 عشق و اميد و زمزمه يك اتفاق بود

 ھر اھتزاز و دلھره يك اتفاق بود

 با ياد يك نگاه كسی ملتھب شدن

 خفتن به موج وسوسه يك اتفاق بود

شدنمنقلب از ھرچه باخيال كسی   

 شوق و نياز و مزمزه يك اتفاق بود
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 در كوچه ھای دور خيالی قدم زدن

 كنج سكوت پنجره يك اتفاق بود

 با ھرصدابه خلوت خاموش لحظه ھا

 پر از غريوی عربده يك اتفاق بود

 با نيم دل زحسرت و احساس دم زدن

 توفان موج ھلھله يك اتفاق بود

 روزی ھزار بار شكستن عجيب نيست

 درد فراق و سرسره يك اتفاق برد

.... 

 فايز چرا به قرقره پرواز ميكنی

 شعر طويل و پرپره يك اتفاق بود

 

 علی فايز

١٣٩٠ 

 كابل افغانستان

اين غزل طوری که سروده شده عيناً کاپی شده و از اصالح قافيه 
ھا صرف نظر گرديد البته در قافيه خالف معمول از واژه ھای 
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 آخر دنيا

 

 مانيز خط حادثه را خط كشيده ايم

 شد سالھا و آخر خط را نديده ايم

 با ھر مسافری كه درين جاده ميرود

 در اين سفر به آخر دنيا رسيده ايم

 دنيای ما خجالت ھر لحظه ی غم است

 ھر چند دل ز خوبی دنيا بريده ايم

 تنھا ترين نگاه زمان ميكند عبور

 در  تنگای  روح قفس آرميده ايم

 ھر گه كه ديو شب به طلسمی شكسته شد

 ما ھم به كوه قاف محبت دويده ايم 

... 

 دست تھی ما به كسی كی رسيده است

 ماھی گرفته ايم و به آتش تپيده ايم

 علی فايز 

١٣٨٩خزان   

 كابل افغانستان
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 آخر قطار

 

 عمرم رسيد عاقبت اينجا كه بعد ازين

 آن شوروشوق ومستی و آزادگی نماند

 ديوانگی و كوچه و بازی و كودكی

 يعنی كه "جوت"وجنگی و ياآشتی نماند

 من بودم و چنار دِم باغ و صبح و شام

 يك آفتاب خنده و يا يك خوشی نماند
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 از ســـرود تا پـــدرود

  11علی احــمد فايز                                                      

 وقتی كه با بھاِر گل و عشوه ی درخت

 پُر ميشدم زقصه ی يك زندگی نماند

 عمری به انتظار كسی بودم و گذشت

 او ھم نماندوھم من وھم دوستی نماند

 شعری كه ميشنيدم ازآن موج ھای تند

 درساحلی خموِش تھی زعاشقی نماند 

 روزی كه با شكستن و پاشيدن و سكوت

 ھرچيز رفت و عاقبش ھيچ چی نماند

... 

 ديگر من و عبور ھمين جاده ھای تنگ

 جايی رسيده ام كه بجز خستگی نماند

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 نانتس فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  12علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرزو

 

 دختر گلچين عمراز پيشرويم زود رفت

 سير كی ديدم كه دخت آرزويم زود رفت

 خواستم باغی بسازم عشق را دروازه اش

 ساختم اما بھار رنگ وبويم زود رفت
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 از ســـرود تا پـــدرود

  13علی احــمد فايز                                                      

 زود زود از ره رسيد ھنگامه ی سرمای عمر

 رنگ وروی باغكی پررنگ ورويم زود رفت

 دسته ی ساز خموشی سازكی زيبا سرود

 نغمه ای برلب رباِب نغمه گويم زود رفت

 دفتر و ديباچه ام از حرف ومعنی پُرنشد

 واژه ھای خاطر انگيز و نكويم زود رفت

 لحظه ھای خوش ز مرز زندگی بيگانه شد

 آن پرستو ھای ناز قصه گويم زود رفت

... 

 با حضور سبز ياران دل به دريا ميزدم

 آن تپيدن ھای سبزدل زكويم زود رفت

 

 

 علی فايز

١٣٨٩زمستان   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  14علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازپايين به باال...

 

 باز آ كه رنگ بازی و ُجرأت بلد شويم

 يعنی كه راه و رسم جھالت بلد شويم

 اينجا شده ست عرصه ی ترفند ھای نو

 دزدی ، تفنگ بازی وغارت بلد شويم

 در اين "تياتر" شعبده بازی روزگار

 بازی  غول پيكر قدرت بلد شويم
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 از ســـرود تا پـــدرود

  15علی احــمد فايز                                                      

 

 ديگر كه شعرومزرعه ی سبزكارنيست

 بايد عبوِر جاده ی غفلت بلد شويم

 وقتی مقام فاسد اين شھر برتراست

 بايد كه رمز كشف خيانت بلد شويم

 گفتند كه دين ومذھب وانديشه مرده است

 راھی بغير رفتن جنت بلد شويم

... 

 ھر روز انتحارو خط سرخ بر زمين

 مزدوری وغالمی و زلت بلد شويم

 با عشق ھركجا كه رسيديم بی دريغ

 با سنگ ھا شكستن راحت بلد شويم

 زن را به رسم عادت مردانه بعدازين

 بايك نشد به چھار قناعت بلد شويم

 پروای دوستی ومحبت چه حاجت است

 با دشمنی و رسم عداوت بلد شويم
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 از ســـرود تا پـــدرود

  16علی احــمد فايز                                                      

 

 

 ميھن چه است يك وجب خاك بی رقم

 بازار خاك بخشی دولت بلد شويم

.... 

 ديگر زبان ملت و فرھنگ زنده نيست

 يك چند تا زبان مسلط بلد شويم

 ھمسايگان ما ھمه آقای ملت اند

 بايد كه رمز و راز رفاقت بلد شويم

 ھر روز ھم به شانه ی مردم قدم نھيم

 رفتن به زور خامی وحدت بلد شويم

... 

 اما اگر به پنجره ھا عشق ميوزد

 خوب است كوچه كوچه عزت بلد شويم

 ديوار ھای كھنه ی ظلمت فرو كشيم

 آيين پيروان شھامت بلد شويم
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 از ســـرود تا پـــدرود

  17علی احــمد فايز                                                      

 زير درفش ونام عدالت قدم نھيم

 با مرد وزن ھمين دم و ساعت بلد شويم

 با اين چنين ترنم و آوای دلپذير 

 فايز بيا كه راز صداقت بلد شويم

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  18علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 از حصار تا عروج

 

 ببخش! زن !چه كشيدی زدست مرد ببخش

 ھزار درد كشيدی بيا و درد ببخش

 تن لطيف تو از دست اين جھان كثيف

 تپيد در قفس از گريه ھای سرد ببخش

 رسيد قصه ی عصيان تو به عرش خدا

 حوای خوب و زليخای دلنورد ببخش

 شدی الھه ی خورشيد وماه و مظھر عشق

 بشر برای تو گر سجده ای نكرد ببخش

 ھزار بار شنيدم ، بھشت و خلد برين

 برای ھرقدمت داد و ظلم كرد ببخش
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 از ســـرود تا پـــدرود

  19علی احــمد فايز                                                      

 ترا به مادر عيسی به جان پيغمبر 

 قسم ز ھرچه ترا كرد رنگ زرد ببخش

 ترا حصار كشيدند و سنگ و دار زدند

 بناِم ديِن خدا و گناِه مرد ببخش

 تويی كه مادِر مردی و نورخانه ی او

 ترا كه پيكر مردی وحس نكرد ببخش

 تو باز ھمسر اويی  برای شعر وغزل

 فقط برای شب وصل و روز درد ببخش

 نسيم عشق تو می آيد از زمين خدا

 ازين جنايت ديوان در نبرد ببخش

... 

 دلت شكست ، سرت موج خيز آزاديست

 بكش صدای خود از فرد تا به فرد ببخش

 

 علی فايز

٢٠١٣دسامبر  ١٥  

 پاريس فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  20علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از راه دور...   

 

 ندارم شعر زيبايی كه تقديمت كنم امشب

 ويك فردا غزل باعشق تسليمت كنم امشب

 اگرزيباترين بيتم شود تصوير چشمانت 

 كنم تكرارحرف عشق و تفھيمت كنم امشب

 كسی از پشت فردا ھا مرا تكرار ميگويد

 تو آن اوج بلندايی كه تعظيمت كنم امشب
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 از ســـرود تا پـــدرود

  21علی احــمد فايز                                                      

 دگر از بيم تنھايی ندارم خلوتی درخود

 به ھرديوارقلب خويش ترسيمت كنم امشب

 بيا از فصل ھای سرد و پاييز دلم بگذر

 شوی يك پيكرتقديس و تكريمت كنم امشب

 تماِم  آمدن ھايی  ترا با يك سبد مريم

 برای ھررگِ احساس تقسيمت كنم امشب

... 

 اگر از عشق ميدانی قبولش دار وباوركن

 وگرنه با ھزاران واژه تعليمت كنم امشب

 

 علی فايز

٢٠١٤سپتامبر   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  22علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از سرود تا بدرود

 

 دگر تمام شدم دود جاِی من باقيست

 غمی كه آتشم افزود جاِی من باقيست

 دگر پيام نياورد جبرييل ِ اميد

 دلی چو آتش نمرود جاِی من باقيست

 دگر چراغ مزن در كنار سايه ی من

 فقط بھانه ی بدرود جای مِن باقيست
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 از ســـرود تا پـــدرود

  23علی احــمد فايز                                                      

 دگر زبغض ، گلوی ترانه ام تركيد

 سرود ھای غم آلود جاِی من باقيست

 دگر تمام شدم عشق در دلم خشكيد

 تفاله ای كه وفا بود جاِی من باقيست

 كسوف عاطفه و شام ھای رفتن من

 شبی كه ھيچ نياسود جاِی من باقيست

 دوقطره اشك ، دوتاشمع ، چيز ديگر نی

 دوخط نوشته ی محدود جاِی من باقيست

 دگر تمام شدم روز ھای سرد گذشت

 شب سياِه تب آلود جاِی من باقيست

... 

 زمين تكيد ، زمان پير شد و من رفتم

 دو سنگ تيغه ی كبود جاِی من باقيست

 

 علی فايز

١٣٩٢سرطان   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  24علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از فراسوی يادھا

 

 آن درد كه آسان نرود از دل من چيست؟

 آن شعله كه پنھان نشود در تن من چيست؟

 آن حسرت آبستن احساس و تپيدن

 اين پنجره ی بسته ی بيھوده شدن چيست؟ 

 آرام نشد روح من از قصه ی ديوار

 يك عمر به ديوار گلی تكيه زدن چيست؟
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 از ســـرود تا پـــدرود

  25علی احــمد فايز                                                      

 ھرروز به آيينه ی پشت قفس و سنگ

 تصوير من و يك تبر سنگ شكن چيست؟

 يك وادی پرجنگل و يك جاده ی خالی

 در آخر اين جاده سپيدار كھن چيست؟

 از پيكر اين باغ خزان ميدمد امروز

 در پيرھن سرخ خط سبز چمن چيست؟

 ھرجا كه سفر ميكنم از من خبری نيست

 درشعر من آوای دل انگيزسخن چيست؟

... 

 بسيار دلم شور وطن ميزند اينجا

 آخرھمه احساس من از ياد وطن چيست؟

 

 

 علی فايز

١٣٩٢سرطان   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  26علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از الی دفترچه ی سرخ

 

 رفتن ات ديوارشد ديگرمگو ديوار چيست؟

 در دلم ھنگامه ی زندانی تكرارچيست؟

 رفتن ات شب ميشوددر امتداد لحظه ھا

 آه اين راه سياه سخت ناھموار چيست؟

 رفتن ات پايان راه و نقطه ی عطف غزل

 درعبورازجاده ی باريكه ی پرگار چيست؟
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 از ســـرود تا پـــدرود

  27علی احــمد فايز                                                      

 آمدی از دور ھای وادی سبز و چراغ

 پس چنين تاريكنای دره ی تو دار چيست؟

 رفتن ات درداست نی...جوالن جذر روزگار

 آنطرفھايش سكوِت گريه ی بسيار چيست؟

 رفتنت عشق است نی جنگ است اماانتھا

 انقالبی رفتن ات تاكوچه ی اجبار چيست؟

... 

 رفتن ات دل برداما من! بدون دل عجيب

 يك دلی دادن برای يار يا دلدار چيست؟ 

 

 علی فايز

٢٠١٤جوالی   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  28علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادگی...

 

 به كارزار قسم ھای آبدار كسی

 به جيره بندی ھر روز انتظار كسی

 به شب تپيدن اندوه سرد حاملگی

 به شعر يائسه وحرف ناقرار كسی

 به ھرچه قصه يی ازدردھای ناگفته
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 از ســـرود تا پـــدرود

  29علی احــمد فايز                                                      

 به سردويدن يك شھردركنار كسی

 شبيه گريه ی مھتاب درحضور خدا

 به شب نشستن يك عمرسوگواركسی

 به مھربانی واحساس بيدريغ پگاه

 به شام  تلخ سياھی روزگار كسی

 به عشِق رفتن و پرواز در خالء ھوس

 به اوج لذت ومستی مستعار كسی

 به اشك ريخته از رنج عمرھای غمين

 به رودبار پر ازاشك داغدار كسی

... 

 كه غير مذھب آزادگی ھر آدم

 نيم به مذھب تاريك و پرغبار كسی

 

 علی فايز 

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  30علی احــمد فايز                                                      

 آشيان غم

 امروز آشيانه ی مارا ستم گرفت 

 چشم كبوتراز دل آيينه نم گرفت 

 ھشيار شد طلسم خيانت درين ھوا 

 رنگ سياه كينه گلوی قلم گرفت 

 شب پيش پای ھر چه وفا بود گريه كرد 

 نور از قفس پريد وجھالت علم گرفت 

 سبزينه ھای عشق شمايل بريد و رفت 

 سرخينه ھای درد به ھر خانه دم گرفت 

 گفتم برای دار چرا خنده ميكنی 

 گفت اين زمانه باز مرا دست كم گرفت 

 گلھای سرخ باغ خريدند رنگ زرد 

 بازار آبرو چی شريفانه غم گرفت 

 آسوده كس نشد ز دم تيغ زندگی 

 كس از عدم رسيد و كسی را عدم گرفت

 علی فايز

1390بھار   

 کابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  31علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افسانه 

 

 در كوچه ھا صدای ترا قصه ميكنم 

 درباغ ھا ھوای ترا قصه ميكنم 

 چون دشت ميشوم ز عبور خيال تو 

 رنگ شب حنای ترا قصه ميكنم 

 در زير تاك خانه تان گريه ام گرفت 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  32علی احــمد فايز                                                      

 حاال كه خنده ھای ترا قصه ميكنم 

 يكروز زير بيد سر جوی آسياب 

 گفتی قد رسای تراقصه ميكنم 

 گفتی كه سالھاست برايت نشسته ام 

 عشق تو و وفای ترا قصه ميكنم 

 ھرشب به ابرھای سيه خيره ميشوم 

 تصوير خوشنمای ترا قصه ميكنم 

 دستم بدست ماه و تو آنسوی آسمان 

 خورشيد من صفای ترا قصه ميكنم 

 از دور ھای دور مرا بوسه ميزند 

 تنديس نامه ھای ترا قصه ميكنم 

... 

 اين است جلوه گاه ھنر در سكوت عشق 

 تو نيستی و جای ترا قصه ميكنم 

 علی فايز

٢٠١٣ 

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  33علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الھه ي خورشيد

 

 اي زن ترا الھه ي خورشيد گفته اند

 فرزند ماه و زھره و ناھيد گفته اند
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 از ســـرود تا پـــدرود

  34علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 گاھي ترا تقدس يك آسماِن عشق

 گاھي ھالل مژده ي يك عيدگفته اند

 گويي خداي كوچك ھرخانه ي زمين

 بي ھيچ شك و ُشبھه و ترديد گفته اند

 وقتي كه مادري وسزاوار سجده يي

 نقل و روايتي ست ، به تأكيد گفته اند

 اينھم حقيقتي ست كه تكراروبار بار

 زن را نماد و  روزن اميد گفته اند

 آنسوي زندگِي ھزاران ھزار نسل

 زن را سرود زنده ي جاويد گفته اند

 پشت ھزار شعر و غزل تاكه بشنوي

 زن را كتاب بسته ي تمجيد گفته اند

 عمريست مثل كوه سرافراز و استوار

 يعني كه ظلم ديد و نناليد گفته اند
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 از ســـرود تا پـــدرود

  35علی احــمد فايز                                                      

  ... 

 شعرم تمام شد اثري بردلم گذاشت

 از آنچه گفته ام ھمه تزييد گفته اند

 

 علي فايز

٢٠١٥مارچ   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  36علی احــمد فايز                                                      

 انتظار

 

 يك لحظه انتظار كشيدن چه مشكلست

 راه دراز قافله ديدن چه مشكلست

 با پاي خسته و رفتن به راه دوست

 در جاده ھاي دوررسيدن چه مشكلست

 شعر بھار و زمزمه ي فصل ھاي سبز

 در امتداد فصل خميدن چه مشكلست

 از اھتزاز و گرمي آھنگ زندگي

 در زير سايه ھاي تپيدن چه مشكلست

 در انزواي كوچه ي عصيان بيكسي

 در شھر قصه ھاي تو خفتن چي مشكلست

 سرداز ھواي جلوه ي روي تو ميشوم

 آيينه از غم تو شكستن چي مشكلست

 رفتم براه رفته ي صدسال ھمدلي

 اما ھزار حيف كه رفتن چه مشكلست

 علي فايز
١٣٩١دلو   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  37علی احــمد فايز                                                      

 انتظاري

 چي سالھا به دلم انتظار مي باريد

 نيامدي بسرم روزگار مي باريد

 چقدر دامن شب را به گريه تر گردم

 كه از زمين و زمان آبشار مي باريد

 اگر چه ھرنفسم بي تو كوه آتش بود

 بياد و خاطر تو چون بھار ميباريد

 مرا به بستر دل مژده اي دگر گفتي

 كه بر زمين دلم بار بار ميباريد

 بھانه تو كند طفل خاطراتت ھنوز

 شبي به دامنش از تو انار ميباريد

 به اعتبار خط مھر تو شدم قانع

 سرم زھر طرفي اعتبار ميباريد

... 

 تويي به باور من مثل وزن شعر وغزل

 كه سالھا ز تو شعر وشعار ميباريد

 علي فايز

 كابل افغانستان ١٣٩١
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 از ســـرود تا پـــدرود

  38علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجماد تفكر

 

 پر كن پياله سينه پر از درد ميشود

 دل سردوخانه سردوجھان سردميشود

 پركن پياله سخت گرفتار وحشتم

 دل دور دور ز مردم نامرد ميشود

 رخت سفر ببند ازين ورطه پاي كش

 اين خانه از كسي كه سياه كرد ميشود

 ھرمفسدي صداي صداقت بلند كرد

 ھركس دگر شغال وسگ زرد ميشود
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 از ســـرود تا پـــدرود

  39علی احــمد فايز                                                      

 پندي مگو كه كاردل است عشق زندگيست

 دل در  نبرد عشق كسي مرد ميشود؟

 آھاي آدمان سيه كار فتنه خو

 اينجاست رنگ چھره تان زرد ميشود

 اين زندگي ھزار طلسم است باخبر

 روزي قيام و پرسش و پيگرد ميشود

 ديگر زمانه را به تبر شخم ميزنم

 برگرد اي زمانه كه بر گرد ميشود

 دست خدا به دست من ھمراه ميشود

 راه شما ز راه خدا ترد ميشود

 ھرجا دگر زمين نو  آدمي نو

 ھرآتشي درون دلم سرد ميشود

 

 علي فايز

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  40علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 آنسوی ديوار...

 

 ولو كه نشنوی ام مرد قصه گوی توام

 ھميشه يك غزل ناب جستجوی تو ام

 ولو كه درغزل وشعرمن نفس نكشی

 ھزار واژه ی زيبای گفتگوی تو ام

 ولو كه با دل من عشق را سفر نكنی

 توآن كسی كه من ھمواره خاك كوی توام

 ولو كه در ھمه احساس من قدم نزنی

 ھميشه باتو و با  ذوق وآرزوی توام

 ولو كه پنجره ی مھر روی من بستی
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 از ســـرود تا پـــدرود

  41علی احــمد فايز                                                      

 دريچه ی ھميشه باز روبروی تو ام

 ولوكه باغ دوچشمت پرازشكوفه ی سيب

 منم كه عاشق بيباك رنگ و بوی توام

... 

 ولو كه صد غزل ناب در زبان شماست

 منم كه مثنوی شاد پرس وجوی توام

 

 علی فايز

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  42علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنسوی مرز...

 

 پر شعر و ترانه تا كجا می برم ترا

 آنجا كه تويی ، خداو ما می برم ترا

 از دور شنيده ام كه آنجا زيباست

 تا كوچه ی باريك وفا می برم ترا

 با عشق درآن كوچه غزل می كاريم

 تا سبزشودبه سبزه ھا می برم ترا
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 از ســـرود تا پـــدرود

  43علی احــمد فايز                                                      

 بر شانه عشق ميزنم تكيه و باز

 تا فصل پراز زمزمه ھا می برم ترا

 لبخند بزن بر نفسم راه برو

 تا عمق نفس بيا بيا می برم ترا

 نيلوفر دريايی و باران زيباست

 تا دور ترين فاصله ھا می برم ترا

... 

 يك لحظه كوتاه به فردا بپريم

 سرمست ترين شھر خدا می برم ترا

 

 علی فايز

٢٠١٤جنوری ١٣  

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  44علی احــمد فايز                                                      

 اھتزاز لطف صدا

 

 بر اھتزازتارصدايت گريستم 

 خواندی توشعر خوش كه برايت گريستم 

 ھربند و مصرعی توبھار حالوت است 

 من با بھار لطف و صفايت گريستم 

 توگرم خنده بودی دراوج اشتياق 

 آن لحظه ھا برای وفايت گريستم 

 دردم گرفت و شعرتو دردی دگر فزود 

 ای جان برای درد و دوايت گريستم

 تا مژه در ھوای تو آھنگ شكوه كرد 

 خود را چو موج خفته برايت گريستم

 

 علی فايز 

1388بھار   

 کابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  45علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواز در حصار

 

 زمان زمان به سرم ، ھرچه آزمود، نشد

 به اضطراب ، به تلخی تار و پود، نشد

 گرفت  تيغ  و تبر را ، شكست كاج تنم

 ولی ز شاخه ی خشكی كه عشق بود، نشد

 تنيد در دل من تار تار درد و سكــوت

 صدای خفته ی من ھرچه شد،سرود، نشد
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 از ســـرود تا پـــدرود

  46علی احــمد فايز                                                      

 در انتھای سياھــی راِه  دور و دراز

 ھزار پنجره را تا كه  می گشود،  نشد

 چه روز ھا كه گذشتند زير آتش و دود

 و شام ھاكه زمن خنده می ربود ، نشد

 گاليه ھا و نگاه ھای خسته در زنجير 

 گرفته بود شود اشِك ھمچو رود ، نشد

 زبسكه ديده ام اينجا صدای در زندان

 ھوای كشور شعرم بجز كبــود ،  نشد 

... 

 دلم گرفت ز دنيــای در حصـار خودم

 پرنده از قفس آزاد  ، حيف ، زود نشد

 علی فايز

٢٠١٣دسامبر   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  47علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواز زمانه ھا

 

 اخر صدای كيست كه دريای شكوه ھاست

 يا اھتزاز تار نفس بيز لحظه ھاست

 اخر صدای كيست كه بادل برابر است

 ياشورش زمانه در اشراق واژه ھاست

 اخر صدای كيست بھار من است و عشق

 چون بستر تولد اھنگ جلوه ھاست
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 از ســـرود تا پـــدرود

  48علی احــمد فايز                                                      

 از ھر چه در صدای تر ش چنگ ميزند

 باغ ترانه ھای دل انگيزپرده ھاست

 اخر صدای كيست پيام سر خداست

 زيباترين ترنم احساس سينه ھاست

 اين وزوز خفيف به رگ ھای جان من

 ازگرمی عبور صدايی فرشته ھاست

 درالی كھكشان غزل موج ميزند

 ھرلحظه اين صدای تواوج ترانه ھاست

 انگيزه طراوت ھربيشه زاردل

 ازيك صدای سبز بلورين سبزه ھاست

... 

 اخر صدای كيست كه در ساز ميدمد

 روحی غزل گرفته صبح كرانه ھاست

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان

اين غزل تقديم عزيزی که صدايش را خيلی دوست دارم و خود 
 ميداند 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  49علی احــمد فايز                                                      

 آيينه ی عشق

 

 آنجا كه عشق نيست زمين است و آب نيست

 باغ است ، پر گل است و ليكن گالب نيست

 آنجا كه خانه ی دل آدم زنور دوست

 پرنور نيست ، درجمع دنيا حساب نيست

 گويند در بھشت شراب است وحور وعين

 دل ميشود كباب كه آنجا كباب نيست 

 آنجا كه زندگيست ، جھان و اميد است

 اندر كنار دوست غم و اضطراب نيست

 آنجا كه عشق نيست زمين رنگ ديگراست

 مثل كوير تشنه سراب است وآب نيست

 آنجا تويی  الھه ی يك آرزوی ناب

 با تو منم كه وسوسه را اجتناب نيست

 آنجا كه درس و مكتب و علمش كتاب توست

 غير از سوال عشق در آنجا جواب نيست

 علی فايز

١٣٩١ 
 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  50علی احــمد فايز                                                      

 آيينه ی منزوی

 رفتم دگر ترانه ی من عاشقانه نيست

 قلبم تھيست ، يك غزلم شاعرانه نيست

 از درد و اظطراِب حقايق چه انتظار

 راھی به جز گريز ازين آشيانه نيست

 ديوار ھای ياِس فلك بوسه ميزنم

 بی اختيار ، شوق و خيال و بھانه نيست

 وقتی شوی برای كسی مثل يك سراب

 ديگر مجال گريه و مشق شبانه  نيست

 رفتم كه شھرعاطفه ھا گشت ملتھب

 اينجا دگر ز آبله ی دل نشانه نيست

 رنگم برای عشق چرا زرد ميشود

 ديگر صدای عشق صدای زمانه نيست

 رفتم دگر ترانه بخوانم برای شب

 اينجا دگر صدای  دلم جاودانه نيست

 علی فايز

١٣٩٢ثور   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  51علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگرد 

 

 ای آرزوی ناب دل من كجاستی

 ديريست دل گرفته ازين آشناستی

 يك عمر با خيال تو آتش گرفت دل

 زيرا كه مھربان و سراسر وفاستی

 آن تيكه پاره ھای دلم را بيار پس

 ديگر تو خاطرات پراز ماجراستی
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 از ســـرود تا پـــدرود

  52علی احــمد فايز                                                      

 شايد دليل رفتن تو يك بھانه بود

 زيرا كه تو بھانه ی بی انتھاستی

 ھرچيز از نگاه تو دانسته ام ولی

 توسرزمين سردسكوت وصداستی

 برگرد با ترانه ی ديدار و باسرود

 توانتھای جاده ی آيينه ھاستی

 آھنگ عشق ميكنم از سر بيا بيا

 پاييز را بھار دل انگيز ماستی

... 

 راحت بياوگوش بكن قصه ھای دل

 تو ھمزبان وھمدل وھم دلرباستی

 

 علی فايز

٢٠١٤دسامبر   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  53علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با من و با دل 

 

 من دل زکسی ميبرم اينكار عجيب است

 با اين سر شوريده خمار عجيب است

 اين خانه نشد اليق ديوار محبت

 با سقف دلی ميشود اعمار عجيب است

 درسينه دلی مرده من مست جنون است

 با عشق كسی ميشود ھشيار عجيب است
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 از ســـرود تا پـــدرود

  54علی احــمد فايز                                                      

 عمری زپی ھم نفسی ميزدم افسوس

 حاال كه نفس ميكشم از يار عجيب است

 ھرجا كه شدم يك گل بی خار نديدم

 در كوچه ما رنگ گل و خار عجيب است 

 دنيای سبكسر زمن احساس ربوده ست

 حاال كه زمان ميكند انكار عجيب است

 با شكوه بريدم رگ ھر شعر عجب نيست

 شعر وغزل و دفتر اشعار عجيب است

... 

 فايز نشوی غافل و جمع كن گلم خويش

 گر عمر دھد فرصت بسيار عجيب است

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  55علی احــمد فايز                                                      

 باد ھا

 

 ای باد ھاچی زمزمه ی راز ميكنيد

 ھرشب فضای تنگ دلم باز ميكنيد

 در فصل ھای بی رمق زندگی من

 تنھا ترين بھار نو آغاز ميكنيد

 مستی و شور وزمزمه ی خاطرات من

 دريك سكوت سرد شب ابراز ميكنيد

 وقتی كه بغض ھای گره خورده ی مرا

 سر ميكشيد وپنجره را بازميكنيد

 با ھر نوازشی تن سردی عواطفم

 آرام و شاعرانه ورانداز ميكنيد

... 

 يك دشت ميشوم كه شما باز پركشيد

 يك آسمان ستاره چو پرواز ميكنيد

 علی فايز

١٣٩١زمستان   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  56علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بار ديگر از نو

 

 كمی بامن كمی با ديگران باش

 كمی عاشق كمی ھم مھربان باش

 كمی بارانی و ابری ، كمی صاف

 كمی آبی كمی رنگين كمان باش

 كمی سرد از بھار زندگانی

 كمی آفتابی روز خزان باش
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 از ســـرود تا پـــدرود

  57علی احــمد فايز                                                      

 كمی دلدار كمی دلبر كمی دل

 كمی بردل نشين و پاسبان باش

 كمی سرد از زمستان غم من

 كمی گرم از غزلسار زمان باش

 كمی بگذر ز درد و شكوه ھايم

 كمی برتن چو جان من روان باش

 كمی ليال كمی شيرين ترينم

 كمی مستی يك عشق نھان باش

... 

 كمی با تو برای يك سبد شعر

 نوشتم شعر سبز جاودان باش

 

 علی فايز 

١٣٩٢حمل   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  58علی احــمد فايز                                                      

 بار ديگر

 

 ياد داری كه ترا در دل من جايی بود

 يا مرا در قدمت منزل و ماوايی بود

 چقدر شعر دو دستان ترا ميخواندم

 ھرغزلواره من انجمن آرايی بود

 با تو بودم دل من موج تمنا ميشد

 مست بودم كه مرا ساحل دريايی بود

 شب درآيينه ی چشمت به خودم ميديدم

 تاسحر در نظرم صورت زيبايی بود

 ھمه جا سايه ی مھتاب و تو من تنھا

 چه سكوتی كه پراز خلوت زيبايی بود

... 

 كاش يكبار دگر پرشوم ازقصه ی تو

 قصه ھای من و تو عالم رويايی بود

 علی فايز

٢٠١٤مارچ   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  59علی احــمد فايز                                                      

 بارانی

 

 من از يك فصل باران سبز كردم

 كشيدم قد بھاران سبز كردم

 من آن كوھی بلند زندگی را

 به حس خفته در جان سبز كردم

 درختی را كه می خفتم به زيرش

 ز آب چشم گريان سبز كردم

 گرفتم عشق را در كوزه ی دل

 گل دستان جانان سبز كردم

... 

 دوتا زنبق غزل ميگفت ھرشب

 شگفتم روی گلدان سبز كردم

 

 علی فايز 

١٣٩١بھار   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  60علی احــمد فايز                                                      

 باران... 

 

 باحضور سركشت بر ديده باران كاشتی 

 آمدی ای رفته در دل آرزو انباشتی 

 عمر ھا در رنگ حسرت شد قلم بی اعتبار 

 مشق تصوير خيالم را غلط پنداشتی 

 تاكه چيدم سبز دامن ازغزل در بسترت 

 صد حرير سرخ معنی پيش دل افراشتی 

 عاشقانرا سينه سينه دفتر محمل شدی 

 عارفانرا جوھری حيرت فروزان داشتی 

 ... 

 باتو عيشم را بدست روزگار انگاشتم 

 بی سبب مارا بدست زندگی انگاشتی 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١بھار

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  61علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت...

 

 شعرباران ميسرايم تا كه بارانی شوی

 بر كوير دستھايم ابر نيسانی  شوی

 سالھاشد ميسرايم شعر ويرانی باغ

 تا بگيريدغنچه ھاوسخت بحرانی شوی

 بيد را آتش زدند و شاخه ی انگور مرد

 وقت دفن الله ھاچون شمع زندانی شوی
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 از ســـرود تا پـــدرود

  62علی احــمد فايز                                                      

 بار ديگر سنگ سنگ و كوه را خنجر زدند

 تا تو در دستان آدمخوار شان فانی شوی

 خون آدم را به بال صد كبوتر ريختند

 تا كه نقاشی كنی تصوير مرجانی شوی

 كشورت شدقطعه قطعه زيرساطورقصاب

 كاش بيدارازھزاران خواب پنھانی شوی

 باز از درياترين دريا گذر بايد كنی

 ناخدای كشتی دريای توفانی شوی

... 

 شعر باران ميسرايم تا بشويد رنگھا

 يك تبسم زاده ی بيرنگ انسانی شوی

 

 علی فايز

٢٠١٤جنوری٣٠  

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  63علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بال شببره

 ھر روز پر زخاطره ھا ميشوم چرا؟

 تصوير بال شبپره ھا ميشوم چرا؟

 ھركس مرا برای خودش دار ميزند

 سير از تناب غرغره ھا ميشوم چرا؟

 پشت نقاب تيره ی آالم و درد ھا

 طرح عبوس مسخره ھا ميشوم چرا؟

 شرحم نداد ھيچ كسی در خطی سفيد

 شرح سياه پرپره ھا ميشوم چرا؟
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 از ســـرود تا پـــدرود

  64علی احــمد فايز                                                      

 دود از دل وغبار تن از جان من تكيد

 آتش بجان كنگره ھا ميشوم چرا؟

 تركم نميكند غم بيھودگی دگر

 چون ناله ای به حنجره ھاميشوم چرا؟

 عمری كه فصلھای تكاپو خزان گرفت

 برفی وزرد منظره ھا ميشوم چرا؟

 در ھر غزل كه عشق دران موج ميزند

 مضمون تلخ شاعره ھا ميشوم چرا؟

 

 

 علی فايز

   ١٣٩١تابستان 

كابل افغانستان   
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 از ســـرود تا پـــدرود

  65علی احــمد فايز                                                      

 بدرود سپيدار...

 چه بيصدا به دل خاك آرميد كسی

كسی ،چه دردمند كسی رفت و غم خريد  

 ھزار خوشه ی اميد در زمين باقی

 چه غمگنانه ازين خوشه ھا نچيد كسی

 شب از سياھی نامردمی چه وحشت زاد

 كه شاخه شاخه ی ناموس را بريد كسی

 زباغ تشنه ی آزادی و رفاه وطن

 چه سرو قامت آزاد را تكيد كسی

 چه سوگوارسپيداروسرو كشور من

 كه برگ برگ تنش رابه خون كشيد كسی

... 

 دلم گرفت ازين درد و صد دريغ دگر

 كه باز يك غم ديگر زمن شنيد كسی

 

 علی فايز

٢٠١٤اپريل   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  66علی احــمد فايز                                                      

 بدون عشق

 

 ھرروز بُعد ديگر تقديس ميشوی

 زيباترين تراشه ی تنديس ميشوی

 در" روح دير باور" من ريشه ميكنی

 انديشه ی نوازش و تسليس ميشوی

 در مكتب محبت و درشھر زندگی

 تاريخ عاشقانه ی تدريس ميشوی

 در كشورسبا كه سليمان نشسته است

 دخت خيال و مصدربلقيس ميشوی

 در باغ ھای سبز تعلق شگفته ای

 ھر بيشه را كنايه ی تاريس ميشوی

 بر پيكرت شقايق احساس ميدمد

 ھرجا به ھر كرانه كه پرديس ميشوی

 زيبا ترين عنايت فززند آدمی

 بيشك نصيب خانه ی تلميس ميشوی

 علی فايز

١٣٩١حوت   
 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  67علی احــمد فايز                                                      

 برای تو

 

 فكر كردم كه مرا در غزلت كاشته ای

 ھردو دستان مرا قافيه پنداشته ای

 از دلت زمزمه وازنگھت قصه ی عشق

 روی ھربيت ، بھار دگر انباشته ای

 از فراسوی ده كوچك زيبای قلم

 مثنوی تن زيبای كی برداشته ای

 فكر كردم كه به ھر واژه ی از ھر غزلت

 عشق و آيينه ی تعبير من انگاشته ای

 فكر كردم به سپيدار سر كوچه ی تان

 نامه ی سبز تمنای من افراشته ای

... 

 حيف ، اينھا ، ھمه تصوير خيالی منند

 تو فقط عشق مرا حادثه پنداشته ای

 

 علی فايز

١٣٩٢جوزا   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  68علی احــمد فايز                                                      

 برای تو

 زبس رنگين و زيبا مينويسی

 مرا عاشق به شعر ناب كردی

 زنم صد بوسه بر ھربيت شعرت

 غزل ھای  دلم را آب كردی

 گمانم عشق ميكاری به جانم

 زمين سينه را بيتاب كردی

 چی زيبا ميتراشی پيكر عشق

 به ھر بيتش مرا سيرآب كردی

 به ھرمژگان خليدن بر دل من

 به تاق چشم ھايم خواب كردی

 دلی كآتش گرفت از آن من نيست

 تو گويی شعله را در آب كردی

... 

 بيا پركن تو جام شعر ھايم

 كبابم با شراب ناب كردی

 علی فايز

١٣٩٢سنبله   كابل افغانستان 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  69علی احــمد فايز                                                      

 برای لحظه ديدار

 يك باغ پر شكوفه شدم از شنيدنت

 يك اشك بی بھانه ی چشم از رميدنت

 آرام ميشود دل بی باك و بيقرار

 از لحظه لحظه ، آمدنت ، آرميدنت

 با بال ھای قصه ی تو باز ميشود

 اين خسته ،اين شكسته ی شوق پريدنت

 ھی ميرسم به اوج دروغين خيالھا

 از شوق وعده ھای دروغ رسيدنت

يك كوه ، صبر، از دل من آب ميشود   

 اين روز ھا ز رابطه ی دل، بريدنت

 تنھاترين پرنده ی ھجران كشيده ايم

 در انتظار لحظه ای از بوسه چيدنت

 بگذار با تو از غم دنيا شوم رھا

 با ز آ كه محو ميشوم ازاين نديدنت

 

 علی فايز

١٣٩٢ثور   كابل افغانستان 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  70علی احــمد فايز                                                      

 برزخ عشق

 

 ميخواستم كه نغمه شوم بر زبان تو

 صد قصه يی ز عشق تو وداستان تو

 ميخواستم كه پر بكشم سوی جلگه ھا

 سرسبز و عاشقانه به ھر شھر جان تو

 بيش از خروش گرم نگاه زمانه ھا

از خود كنم ھميشه دلی مھربان تو   

 ھرشب صدای ساعت ديوار خانه ام

 ھشدار ميدھد كه شوم ھمزمان تو

 عمری دگر كجاست كه باتو كنم تمام

 وهللا بھشت واقعی ام آستان تو

 

 علی فايز

١٣٩٠خزان   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  71علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 بزم ھمدلی

 

 اين قال وقيل وزمزمۀ عارفانه چيست 

 دراين بساط عشق دل شاعرانه چيست 

 از شعرمولوی چو كند سالكی بيان 

 گفتار نغز ومعنی درس شبانه چيست 

 به به چه خوش قريحۀ زيباست در زبان 

 قاری خوش قرائت قرآن خانه چيست 

 غازی صفت تو لشكر ايمان مجلسی 

 اين ھای ھای مثنوی بيدالنه چيست 

 ھردم شفيق ومخلص درگاه كبريا 

 ھرشب درون پرده دل راھبانه چيست 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  72علی احــمد فايز                                                      

 تا از كمند زلف غزل ميجھد كسی 

 بی بال وپر گذشتن ازين بيكرانه چيست 

 دست كريم و لطف ازل در كنار ماست 

 فايز اگر كه نيست فسون وفسانه چيست 

 ھرگه كه توبه ھا زرحيمی شود قبول 

 يارب گناه اين من گم كرده النه چيست 

 گفتم امانتيست مرا در دل وزبان 

 گفتی امين دولتم ای دل بھانه چيست 

 آيد ندای معرفت از دور ھای دور 

 اين شورعارفانه زدل ھا روانه چيست 

 ھرگزصدای عشق نخيزد بدون ساز 

 ورنه خروش بلبل گم كرده النه چيست 

 نيكو سير زساز طرب ميشود جھان 

 ورنه جالل و عزت چنگ و چغانه چيست 

 تا نور جلوه يی زحقيقت رسد بما 

 آنگونه اختری كه بتابد به النه چيست 

 دارد سجاد درگۀ اميد ت التجا 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  73علی احــمد فايز                                                      

 نيم نظربه طاير بی آب و دانه چيست 

 ماراكنی به طاھری خويش مستجاب 

 غير از ھوای كوی تو مارا بھانه چيست 

 بيدل اگر جمال ھمايونی وفاست 

 اين شور و حال وزمزمه عاشقانه چيست 

 گه يونسيم وخانه ما بطن ماھی است 

 گه عاصی ايم و غافلی جاودانه چيست 

 خودراچو يونس از دل ماھی كشيده ايم 

 اين لطف بيكرانه اقای خانه چيست 

 يارب دعای مجلس ما ازبرای تست 

 ورنه عباد وعابد وذكر شبانه چيست 

 ھرمعنی ای زمجلس ياران ھمنشين 

 گويد ثنای لطف ترا بر دل و جبين 

 ياھوزنان و نعره كنان ميرسيم 

 ما براوج استعانت و بر تارم يقين 

 اين بارگاه معرفت ذات كبرياست 

 اين قال وقيل و زمزمه عاشقانه ھاست 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  74علی احــمد فايز                                                      

   بيدل خدای معرفت وداعی سخن 

 دربند بند شعراو آيينۀ صفاست 

 اينجا كالم اوست زبان و پيام عشق 

 بر ھر دلی كه ميتپد اوصاحب وفاست 

 اين انجمن چو كلبه احزان ديگراست 

 يوسف ترين مجلس ما عاشق خداست

 

 علی فايز

1389بھار   

 کابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  75علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستر شب...

 

 شب كه مھتاب از صدای عشق رقصيدن گرفت

 بوی مستی از فضای خانه پاشيدن گرفت

 دست نرم لحظه ھا بر شانه و دستم نشست

 با نگاھی نيمه عريان شمع لرزيدن گرفت

 بوسه ھا بر چھره ی تصوير ھا زيبا تپيد

 گرمی ای بر سايه ی ديوار ساييدن گرفت
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 از ســـرود تا پـــدرود

  76علی احــمد فايز                                                      

 موج زيبا و لطيفی بر بناگوشم رسيد

 ھمچو سيمابی به روی سينه لغزيدن گرفت

 جعد مشكينی ز باغ ارغوان شبنم خريد

 بر سر ورويم بھار عشق باريدن گرفت

 آفتابی شد تن دريايی  يخ بسته ام

 قطره قطره بر كوير سينه تابيدن گرفت

 دست زيبای غزل پيچيد دور گردنش

 بر حرير پيرھن گل چيد و گل چيدن گرفت

 پيش چشم لحظه ھا آھوی احساسم چريد

 تاعلفزاِر تِن زيباِى شب ديدن گرفت

 پرشداز سبزينه ھای سيب وانار ھوا

 بستر نشگفته ی احساس باليدن گرفت

... 

 تاسحر رويا و من دامن به دامن تن به تن

 ريشه ھای باور و انكار خشكيدن گرفت

 علی فايز

٢٠١٤مارچ   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  77علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنای آزادی...

 

 ھموطن ! زين بيشترفرزانه بايد زيستن

 استوار ومحكم و مردانه بايد زيستن

 از گلوی خشم بايد نعره و فرياد زد

 با صدای جنبشی رندانه بايد زيستن

 ظلم را ، بيداد را از ريشه ھا بايدكشيد

 خار چشم مردم بيگانه بايد زيستن
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 از ســـرود تا پـــدرود

  78علی احــمد فايز                                                      

 جبر تاريخ است حاال يا روند انقالب 

 زير چتر اين تقلب ھا نه بايد زيستن

 گوش بر افسانه گرگ سياه و بره ھا

 تابكی استوره ی افسانه بايد زيستن

 دژ پامير و بلندای سترگ آسيا 

 با لوای وحدت جانانه بايد زيستن

 ھمچو دريا پر تالطم موج خيزوپرخروش

 سيل و توفان در بغل مستانه بايد زيستن

 دشمن بيباك ھرجا فتنه ميكارد ولی

 ھمدل وھمراه  و ھم پيمانه بايد زيستن

... 

 تا شود اسطوره ی آباد نسل آريا   

 عاشق اين كشور ويرانه بايد زيستن

 

 علی فايز

٢٠١٤جوالی   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  79علی احــمد فايز                                                      

 به پاسخ شفيق جان رفيقی

 

 ای طرح بلندت زغزل ھا بھتر 

 شعرت زھزار نغمه ما بھتر 

 مضمون قشگش مثل يك روز بھار 

 ھر دفتر عشق تو ز دنيا بھتر 

 تا يك غزلی نويسم از روی شما 

 از ھفت ھزار رنگ دريا بھتر 

 شور دگری فگنده ای در دل من 

 اين نقشه تو ، ز نقشه ما بھتر 

 ازبرق دوچشمی كه نمی سوزد دل 

 بطری گك شش ولت تويوتا بھتر 

 بابرق ضعيف ويا فوی ھيچ نشد 

 اين شھر خراب و خسته ما بھتر 

 گرشھر دل و خانه ما طرح كنند 

 چون شھرسراپرده گلھا بھتر 

 ازقد بلندی كه زمينگير شده 

 تعمير دوصد منزل زيبا بھتر 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  80علی احــمد فايز                                                      

 ما را به سمنت و سيخ گول تو چكار 

 اين گنبد عشق ، تا ثريا بھتر 

 ازقطر نل وسيخ و زولتاژ بلند 

 اين ساعد سيمين قلمھا بھتر 

 سروی چی كند بار رخ وسيمای كسی 

 گر خط بكشی بر ھمه اينھا بھتر 

 در كار غزل گفتن واحساس بلند 

 از مسلك ما ذوق چليپا بھتر 

 اين كاردل و دولت بيدار دل است 

 در كشور عشق يك ذليخا بھتر 

 رسوای جھان عشق بودن زيباست 

 مجنون صفتی ز حسن ليال بھتر

 

 علی فايز

1390بھار   

 کابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  81علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بھار

 

 فصل نو شد سرخوش وخندان شدم

 سبزه ی گلپوش رنگ افشان شدم

 با غزال شھردل در كوه و دشت

 قصه ی  نوروزی انسان شدم

 چون زمين تشنه از باران شوق

 مستی سرشار باغستان شدم
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 از ســـرود تا پـــدرود

  82علی احــمد فايز                                                      

 كوچه ھای زندگی گل ميكند

 خندهء مستانهء باران شدم

 باد نوروزی وزيد از باغ ھا

 چون نسيم صبح كوھستان شدم

 بوی شبدر در كنار جويبار

 عطر سرشار از گل ر يحان شدم

 من منم يك قصه ی تاريخ عشق

 عيد نوروز و بھارستان شدم

 شاخه ی زيبای سيب و تاك را

 با نوای زندگی يكسان شدم

 سال نو را آرزوی بيشمار

 يك مباركباد بی پايان شدم

 

 علی فايز 

 شب سال نو

١٣٩٢ 

 كابل افغانستان
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 بھاريه 

 

 جلو ه ھای ذوق مستی روح ما بيداركرد

 سينه مارا بھار از عاشقی سرشار كرد

 دل تسلی ميكنم با بوی مشك وعطر گل

 خانه را بايد به شاخ نسترن ديوار كرد 

 سبزرنكی ھای دنيای مرا تعبير نيست

 بسكه تصوير نيازم خالی از انوار كرد

 باز ميايد بھار وسبزه ومينا و ناز

 الله را در شھر دل ھمبستر اشعار كرد

 بوی گل در زير ناز بارش وباد بھار

 ياد گل بازی طفلی در دلم بيدار كرد

... 

 روی بام كاگلی وپشت ديوار گلی

 كوزه گك ھای گلی و شوق وذوق و ھمدلی

... 

 ابر ميبارد نفس را تازه ميسازد بھار

 عقل از خيشاوه سنبل بر ارد خار زار
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 در زمين سينه بيل عشق شخمی ميزند

 باغبان از تخم دل ميريزد اندر باغزار

 شيوه ينكرنگی از دامان صحرامی دمد

 درگلوی سبزه از باد بھار ايد بھار

 چشمه سار وجوی وادی ابرنگ

 پنجه زيباپسند بيد لرزاند چنار

 غمبر وقوقوی مرغان از سر شوريدگی

 مثل مينا ميكند قلقل چو بانگ ابشار

 ميروم چون طفل بازيگوش در ھر كوچه يی

 باعروس نوبھاران مست از صوت ھزار

... 

 ياد ايام جوانی يا بھار كابلی

 ميله نوروز وجشن سادگی و ھمدلی

... 

 رنگ ھا امروز از نو رنگ بازی ميكند

 بام ھا از الله و گل سرفرازی ميكند

 دشت ھا چون موج شبنم ميدمد روح حيات

 بی تكلف دست دردامن درازی ميكند
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 شوخ چشمی ھای نرگس ازنظر غافل نشد

 بين كه در ھر بيشه ای ايينه سازی ميكند

 ترترنم ھای مست ريزش باران ذوق

 در نگاه ابر بينی دلنوازی ميكند

 ازگلوی باد خيزد رقص امواج غزل

 گه كه كوھستان ناز ی عشقبازی ميكند

 ميبرد مرغ خيال ازباغ تا اوج بھار

 برگ گل در نازكی گردن فرازی ميكند

... 

 زندگی دارد بھار و سبزه زار گل گلی

 عمرھا بايد كه باشد يكدلی و ھمدلی

 

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 نه ی ديدار

 

 خود بی خبر بھانه ی ديدار ميشوی

 روزی تو ھم انيس دل زار ميشوی

 آنجا كه رنگ عاطفه ھاسبز ميشود

 تو مثل شاخ سبز سپيدار ميشوی

 در ھفت شھر زمزمه ی عشق و زندگی

 يك شعر ناب و خط قلمكار ميشوی 

 ھر روز چون ترنم باران و جويبار

 بوی نشسته بر در و ديوار ميشوی
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 لطف چكامه  ھای تو احساس ميكنم

 وقتی كه شعر و دفتر اشعار ميشوی

 يك آسمان محبت من بر زبان تو

 با من به اوج خاطره ھا يار ميشوی

 مشتاق لحظه ھای سپيد محبتم

 وقتی كه بر زبان من اظھار ميشوی

... 

 اينست رمز معنی دنيای شعر من

 در ھر غزل چو قافيه تكرارميشوی

 

 علی فايز

١٣٩١حوت   

 كابل افغانستان
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 بيا كه كودكی را گريه كنيم ...

 از شعر ھای كوچه زمن وا نرسته ای

 چون ياد وخاطرات عزيز و  خجسته ای

 ای روز  ھای رفته و ای زنگ مدرسه

 ای كودكی ھوای گل دسته دسته ای

 وقتی زمين زبوی ِگل و يخ معطر است

 ای من ! تو درميان ِگل ويخ نشسته ای

 يادم ھنوز است كه در پشت بام ھا

 يك خيل كودكان و تو ھم چشم بسته ای

 جزبازی و ترنِم زيبای دختران

 ای وای ! از دياِر دلم رخت بسته ای

 يادم ھنوز است گدی ھای تكه يی

 دستمال سبز و مھره به گردش تنسته يی
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 قو قوی عاشقانه و برگ چنار سبز

 امروز ھم ھوای دل و جان خسته ای

ميكنيم “پنجاق”يادم ھنوز است كه   

 يادی كه كودكانه در آنجا نشسته ای

 يادم ھنوز است كه از جوی پشت باغ

 ماھی گرفته ای ، زجمع ما گسسته ای

 يادم ھنوز است بھاران و سبزه ھا

 زير درخت بيد كه ِگردو شكسته ای

 يادم ھنوز است زچوگان زنی و باغ

 ماييم وكودكان و تو سر خيل دسته ای

 شبھای عيد، خينه و نقل و چناق ھم

 يادت ھنوز است كه شرطی ببسته ای

... 

 يادت عزيز باد رفيقم عزيزم من

 عمريست ، ازمن و زدِل من گسسته ای

 علی فايز

٢٠١٤جنوری   

 اورليان فرانسه
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 بياد ياران اھل دل

 پيش ياران سخن دامن گشايی ميكنی 

 يك چمن آيينه را رنگ حنايی ميكنی 

 بحر مواج ادب دارد خروشی عاشقی 

 درميان كشتی دل دلربايی ميكنی 

 تاكه بر كلك خيالت ميرسد زه ھای شعر 

 چون رباب كھنه دل خود نمايی ميكنی 

 گه به بزم عاشقان داری مقامات رفيع 

 زآسمان عشق بر ما روشنايی ميكنی 

 صد نفس كاراست ما را در حضور سركشت 

 ورنه جانم را به براه دل فدايی ميكنی 

 ساغر لبريز بايد تا شوم از خود برون 

 تو مرا لبريز جام آشنايی ميكنی 

 تاج محمودی ندارد جلوه نغز ھنر 

 زلف ايازی برای دل گدايی ميكنی 

 گفته معروف شاعر راكنم زيب سخن 

 با خرابی در خرابات آشنايی ميكنی 

 ذوق يكرنگی نمی خشكد چواوقات ربيع 
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 بزم ما را از تعلق بيريايی ميكنی 

 تا زيارملك جان گيری مكافات نجيب 

 ھرشريفی را غالم پارسايی ميكنی 

 شير را چون مظھر عز و قار است وفا 

 پاسبان خانه اين آشنايی ميكنی 

 فيض معنی ميرسد اين شعر مارا از ادب 

 تا كه با موج غزل قدرت نمايی ميكنی 

 محفل انس و سماع وعظ با شعر شريف 

 يا ز موالنای رومی يا سنايی ميكنی 

 خوش بود ما را چنين ياری رفيقی ھمدلی 

 چون ربيعی زندگی ھستی فزايی ميكنی

 

 علی فايز

١٣٩٢ثور   

 كابل افغانستان
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 بيگانه...

 

 باز ميلغزد به روی واژه ھا دستان من

 ای قلم فرياد كن مستانه شعری سركنيم

 عشق را زيبا تر از چشمان شورانگيز او

 ھرشب مھتاب رنگين از می و ساغر كنيم

 آنكه يادش می طراود برخيالم چون بھار

 ارغوان زار نگاھش رابدل باور كنيم

 ميشوم ازھرنسيم خنده اش يك بوستان

 كاش ميشد تا دماغ ازعطر مويش تركنيم

 زنده باشد يار دورافتاده ام تا دير سال

 تا برايش ھركجا شكرانه ای ديگر كنيم

... 

 از كجای شھر زيبايی ست اين بيگانه خو

 يا چرا؟از ياد او شعر وغزل از بر كنيم

 علی فايز

٢٠١٤مارچ   

 اورليان فرانسه
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 بيگاه ...

 دل زنامردی اين نامردمان آتش گرفت

 ھيزم انديشه را از ناكسان آتش گرفت

 شھر بی فانوس راديگر ندارم گله يی

 ازخجالت سرزمين مردگان آتش گرفت

 جغد كوری ميپردازپشت بام شھرما

 دست صيادازكويری آسمان آتش گرفت

 ته نشين شد جوھری انسانيت در قھقرا

 يك عمودی جاده ای درنردبان آتش گرفت

 ھرسپيداری به رسم احتجاج آواره شد

 ريشه ھاخشكيدوچشم ارغوان آتش گرفت

... 

 بره آھوقدكشيدوطعمه ی سوسمارگشت

 كوه را از ديدن شير ژيان آتش گرفت

 

 علی فايز 

٢٠١٤مارچ   

 اورليان فرانسه
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 بيھوده...

 يك الله داغ بردل دنيا كشيده ايم

 يك سينه آه از غم فردا كشيده ايم

 يك قصه تلخ ميكند اين خانه ی مرا

 يك كوره دل به دامن دريا كشيده ايم

 يك لحظه رنگ چھره ی دنيا شود سياه

 يك غصه سر به راه تمنا كشيده ايم

 يك موج وحس درد درين خطه ميكنيم

 يك خانه نور ،از دل شيدا كشيده ايم

 يك دسته ديو كينه درين خاك خفته است

 يك خط نفير جنگ به دلھا كشيده ايم

 يك ملت از زوال خودش درد ميكشد

 يك عمر رنج سيل فنا را كشيده ايم

 يك دفتر از كتاب زمان خسته ميشويم

 يك ريشه پای رفتن از اينجا كشيده ايم

 علی فايز 

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 پايان انتظار...

 

 بيا كه سبزه بكاريم وقت كار  شده

 زمين عروس گل و سبزه و بھار شده

 بيا كه باغ بسازيم ھرچه دھكده را

 زمانه عاشق باغي پر از انار شده

 طنين خنده ي زيباي دختران وطن

 به كوچه كوچه چوآھنگ مست تار شده
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 بيا به كوه و به دريا سرود عشق بخوان

 ببين به ھرطرف ھرجا شگوفه زار شده

 اگرچه پُر در و ديوار از شقايق سرخ

 ولي ! چه جوش گل الله در مزار شده

 به دشت ھاي زمستاني دل فايز

 شفق دميده و پايان انتظار شده

 سپيده ھا چقدر مست از تبسم بيد

 وشام ھا چه معطر چه خوشگوار شده

... 

 نسيم ابر  و دل تنگ عاشقانه ي من

 چه با شكوه ھوخواه نوبھار شده

 علي فايز

پيشواز بھار ٢٠١٥مارچ   

 اورليان فرانسه
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 پدرام عزيزم

 شعر ناب و قصه و تصوير نايابی پسر

 در شب تاريك عمرم ھمچو مھتابی پسر

 خانه ی تاريك دل از بودنت روشن شود

 عشق واحساس بلندی ،گوھر نابی پسر

 درنگاھت زندگی ام رنگ ديگر ميشود

 نور چشمم ، مثل زيبايی يك خوابی پسر

 دست ھای كوچكت آرامش  جان منست

 يك نوازش، يك قرار روح بيتابی پسر

 بوی آھنگ صدايت ھر سحر در گوش من

 خوشترين  درياچه ی آھنگ و آالبی بسر

 با تو در دنيای من مستيست يا آرامش است

 ھر كجا ، ھر روز وشب بسيار شادابی پسر

 

 علی فايز

١٣٩٠زمستان   

 كابل افغانستان

 تقديم به پسر نازنينم که بھتر از جانم دوستش دارم
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 پرتگاه آرام زندگی

 وقتی سروِدوزمزمه ی دردزندگيست 

 ھرچيزاين زمانه ی شبگرد زندگيست

 وقتی درفش سرِخ گل آلوددرھواست

 توفان و انقالِب دِل سرد زندگيست

 پرپرشدم بھانه ام اين فصل دلفريب

 يعنی خزاِن عمر و گِل زرد زندگيست

 ھرجا صدای ساعقه و موج ھای تند

 باران و باد و غرش و نبرد زندگيست

 يكسو ھوای سرد خداياِن بی حساب

 يكسو غبار و شھر پرازگرد زندگيست

... 

 قسمت نشد ترانه ی آزاد سر كنم

 فرياد ھای اين دِل نامرد زندگيست

 

 علی فايز

٢٠١٤سپتامبر   

 اورليانس فرانسه

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود
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 پرحرفی

 

 من عاشق و شيدای تو ام حرف ندارد

 دلداده و رسوای تو ام حرف ندارد

 گفتی كه ترا دردل من جايی ھست

 دل گفت كه من جای تو ام حرف ندارد

 با ھر كه ز اوصاف نكويی تو بگفتم

 يك قطره ز دريای تو ام حرف ندارد
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 آرامش اين كشور احساس من از توست

 من نيز چو دنيای تو ام حرف ندارد

 از درس و كتابی كه تو گفتی و شنيدم

 من حل معمای تو ام حرف ندلرد

 بھتر زتو در گستره ی شھرنديدم

 آن شھر تمنای تو ام حرف ندارد

 باز آی و مرا ھمنفس و غرق ھوس كن

 چون مست سراپای توام حرف ندارد

 وقتی كه شدی صاحب ھر مزرعه ی دل

گلچين نگاه ھای تو ام حرف ندارد   

 

 علی فايز

١٣٩٠خزان   

 كابل افغانستان

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  101علی احــمد فايز                                                      

 پرستو

 آمدی از دورھا تا رخنه درجانم كنی

 خانه ای در دل بسازی باز مھمانم كنی

 سرزمينی را كنی تسخيربا عشق و وفا

 بعدازآن بر شھر شھر سينه سلطانم كنی

 از درونم مستی يك شعله را بيرون كشی

 بازھم يك شعله يی از خويش درجانم كنی

 موج گل دارد ھوای سبز و زيبای تنت

 آمدی درمن بياميزی گلستانم كنی

 كوچه را از شوق ديدارت چراغان ميكنم

 تا بيايی باز روشن شعر چشمانم  كنی

 عشق را باخود بياری ارمغان من شوی

 تا سراپا دل شوم در سينه پنھانم كنی

... 

 صدغزل دارد ھوای سبز دستان شما

 باش در من تا ھوای صدبھارانم كنی

 علی فايز

١٣٩٠خزان   كابل افغانستان 
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  102علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرواز برای ھيچ

 

 يك تحول در درون اھل عرفان الزم است

 خانقارا آتشی ازجنس باران  الزم است

 كوه را افسانه ی منصور... آتش ميزند

 اھل عبرت راصفای سربداران الزم است

 كشتی بشكسته ی صوفيست عقل ناتمام

 تاخدارفتن فقط يك بحروطوفان الزم است
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 تابخواھی ازدرون بااھل دل باشی قريب

 جای موالنا عبورازشمس تابان الزم است

 عشق را در سايه ی پيراھن يوسف مبين

 چون زليخاعاشق فرزند كنعان الزم است

 مشت بی فرھنگ رابرسايه ی غفلت مبين

 مذھب آيينه را فرھنگ برھان الزم است

 اليتّناھی جھان و ھفت فرسنگ راه نيست

 تا بدانی آنطرف ھا علم كيھان الزم است

... 

 گر بخواھی بر خرافات جھان غالب شوی

 جوھری ازريشهءقاموس انسان الزم است

 

 علی فايز

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  104علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش ھای بی پاسخ

 

 گر ساعتی كنار تو باشم ، چی ميكنی؟

 كالً در اختيار تو باشم ، چی ميكنی؟

 وقتی كنار پنجره ايستاده ای و من

 بيرون در انتظار تو باشم ، چی ميكنی؟

 ھرروز بار باركنم شوق ديدنت

 متی و بنده وار تو باشم ، چی ميكنی؟

 گفتی كه شعر نو ننوشتم برای تو

 چون واژه ھا شكار تو باشم ، چی ميكنی؟
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 از ســـرود تا پـــدرود

  105علی احــمد فايز                                                      

 حس تو در درون من از عشق زنده شد

 احساس آشكار تو باشم ، چی ميكنی؟

 يك دانه شاخ گل به تو اھدأ كنم شبی

 گر خود چو گل كنار توباشم، چی ميكنی؟

 دستت به دست خاطره ھا ميدھد قلم

 تا من اميدوار تو باشم ، چی ميكنی؟

 ھر كس سر از دو گوشه عشق تو ميكشد

 مثل ھزار ھزار تو باشم ، چی ميكنی؟

 كج ميخلد دماغ كسی بيش ازين مپرس

 يك عمر در كنار تو ياشم ، چی ميكنی؟

 

 علی فايز

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  106علی احــمد فايز                                                      

 پرنيان خاطره ھا

 دستم تھی و خاطر آن يار نازك است

 شھر غزل ترانه ی ديدار نازك است

 ميخواستم بھانه شوم بال و پر كشم

 مرغ دل و نگاه تو بسيار نازك است

 بر كاغذی كه نام ترا نقش ميكنم

 آن صفحه ازدمای دل زارنازك است

 وقتی كه ميشوی زتمنا بھار سبز

 گلھای سرخ ناز تو اينبار نازك است

 ديدم كه رمز ومعنی شعرو غزل شدی

 افسوس جام خالی گفتار نازك است

 ھرجا كه ميشوم اثری ناتمام عشق

 پيرايه ھای دامن اصرار نازك است

 بس كن قفس شكستن يكروزه ھيچ نيست

 اين بند ھای سركش پندار نازك است

 علی فايز

١٣٩١حوت   

 مدينه منوره عربستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  107علی احــمد فايز                                                      

 پشت ديوار سياه

 

 از پوچی روزگار می بايد گفت

 از اين دل بيقرار می بايد گفت

 از ميھن ِ با ھزار تا درد بزرگ

 از دشمن نا بكار می بايد گفت

 از دامنه ی فسادتاخانه ی شاه

 از قاضی رشوه خوارمی بايد گفت

 نفرت كده ی سياه دنيا گشتيم

 از نفرت ريشه دار می بايد گفت

 وحشت نرود به راه انصاف گھی

 از اينھمه انتحار می بايد گفت

 از شام غريب و اينھمه ظلمت شب

 با معنی بی شمار می بايد گفت

 در شھر ھمه فقط فقط آھو نيست

 از گرگِ پی شكار می بايد گفت

 مردم شدن از ديارما رخت ببست

 صدقصه ازين شمار می بايد گفت
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 از ســـرود تا پـــدرود

  108علی احــمد فايز                                                      

 سرتاسر ماجرای اين عمر عبث

 در كوچه ی انتظار می بايد گفت

 ھر جای زمين پراست از غربت ما

 از شومی روزگار می بايد گفت

 لبريز شداز جنايت نسل حجر

 يك جمله زصد ھزار می بايد گفت

 نی جنگ شود ختم نه ھم رسوايی

 از ظلمت پايه دار می بايد گفت

 يعنی دگر از دھكده ام دل بكنم

 يك خاطره از ديار می بايد گفت

... 

 سرشار ترين ترانه را بايد خواند

 يك شعر پر از بھار می بايد گفت

 

 علی فايز

٢٠١٤نوامبر   

 اورليانس فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  109علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجره ای به سوی باغ

 

 دوتا شاعر دوتا ھمزاد باھم

 دوتا ھمقصه، ھمفرياد باھم

 دوتا عاشق كنار ساحل عشق

 از آنسو موج ھای شاد باھم

 دوتا باريك راھی پيچ درپيچ

 من و فردای بی بنياد باھم

 دو روز سرد پاييزو پراز ياس
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 از ســـرود تا پـــدرود

  110علی احــمد فايز                                                      

 دوتا شبگونه ی معتاد باھم

 دوتا ساعت يكی روز و يكی شب

 دوتا تقويم و يك رويداد باھم

 دو تا ديوار رودر رو دو تصوير

 ھزاران قصه و صد ياد باھم

 دوتا ليوان خالی و دو تا شمع

 كنار پنجره ايستاد باھم

 دوتا ناھيد و يك خورشيد در راه

 وما تا روز استرداد باھم

 دوتا آيينه ی باھم مقابل

 وما تا انتھا آزاد باھم

 

 علی فايز

١٣٩٢سرطان   

 كابل افغانستان

عزيزترين دوستم  که خاطره ھايش ھميشه سبز ”شفيق ”تقديم به 
 است
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 از ســـرود تا پـــدرود

  111علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پندار ھای تلخ

 

 با سياھی ھا ھمه انگار عادت كرده ايم

 با قفس، زندان ويا ديوار عادت كرده ايم

 با  نگاه ِ  سرِد ھر  مادر  با  آه ِ پدر

 با سكوتِ  تلِخ رقتبار عادت كرده ايم

 فصل ھا گل ميكندسرخ وسفيدوزرد وما

 ھركجا پاييز را ناچار عادت كرده ايم

 بازمين تشنه و با خون و با آواز مرگ
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 از ســـرود تا پـــدرود

  112علی احــمد فايز                                                      

 با سرودن از غِم  اجبار عادت كرده ايم

 می فروشد خاطر تب دارما را بندگی

 كاين چنين با قيمت بازارعادت كرده ايم

 مشكل بسيار دارد زندگی ، آزادگی

 بسكه با اين زندگی بسيارعادت كرده ايم

 در تنور داغ غفلت ، با جھالت با فريب

 با خمير ترش استعمار عادت كرده ايم 

... 

 ظالمی  درشھر بی دروازه ما ميزند

 ليك ما با ظلم بيمقدار عادت كرده ايم 

 

 علی فايز

٢٠١٤دسامبر   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  113علی احــمد فايز                                                      

 پنجره ی آبی

 اين روح ِ پر ستيزه ی من رام ميشود

 ديدی ؟كه با صدای ِ تو آرام ميشود؟

 مثل شرابِ  كھنه و ديرينه ی خيام

 چشمت ھوای نشه ی صد جام ميشود

 وقتی كه ميدمی به دلم مثِل يك نسيم

 ھر اضطراب و دلھره انجام ميشود

 عشق است درمياِن نفس ھای شعر من

 وقتی كه با نگاِه تو ٓھمگام ميشود

 ای موج خيز خاطره ی سبِز زندگی

 غيراز تو ھرچه ھست يك ابھام ميشود

 تعبير ميكنم كه ترا ديده ام به خواب

 از شوق لحظه لحظه ی من شام ميشود

... 

 ياِد تو در سروِد من و قصه ھای من

 انگيزه ی سرايش و الھام ميشود

 علی فايز

٢٠١٤مارچ   اورليان فرانسه 
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  114علی احــمد فايز                                                      

 پنجره ی باز...

 

 بياكه پنجره باز است يك نفس بكشيم

 غمی به سينه فرو رفته باز پس بكشيم

 ز بال سرخ پرستو و شاخه ھای بلند

 به آسمان خدا رسم يك قفس بكشيم 

 بيا كه پر بزنيم كھكشان آبی دل

 برای قافله ی عشق يك جرس بكشيم

 دو روزه عمر پرازتنگا و فاصله ھاست

 چگونه منت دنيای خار و خس بكشيم

... 

 بيا كه ھر چه غم زندگيست بر سر راه

 ازين شكسته دل مست پرھوس بكشيم

 

 علی فايز

٢٠١٤جون   

 اورليان فرانسه

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  115علی احــمد فايز                                                      

 پيشوند...

 

 چه بيصداست دِل دردمنِد عاطفه ھا

 كسی گسسته كسی پای بنِد عاطفه ھا

 چه آشناست خطوِط كناِر جاده ی عشق

 كه ميرسد به ره ی بی گزنِد عاطفه ھا

 من از تالطِم دريای عشق ميترسم

 كه زير و رو نكند اين رونِد عاطفه ھا

 ز ازدحاِم پر از دوره گرِد اين بازار

 دلم گرفته ازين چون وچنِد عاطفه ھا

 چراغھای سِر راه و عابراِن  غريب

شب ازسكوت من و دل به بنِد عاطفه ھا   

... 

 دگر زمانه ندارد ھوای ديدِن دل 

 گرفته تاكه شود پيشونِد عاطفه ھا

 علی فايز

٢٠١٤مارچ   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  116علی احــمد فايز                                                      

 پيكر تراش

 

 اينروز ھا برای تو دلتنگ ميشوم

 پيكر تراش گريه به ھر سنگ ميشوم

 ھر كس به يك بھانه مرا ميبرد به باغ

 تو نيستی چو مرغك بد رنگ ميشوم

 رنگم به مثل كاه ، سفيد و پريده شد

 ھرجا ببينم ات بخدا منگ ميشوم

 وقتی به شعر ھای من انگيزه ميشوی

 مثل غزل ، پر از سر و آھنگ ميشوم

 دزديده ای قرار دل تنگ وعاشقم

 بيدل شدم ، مريد سراھنگ ميشوم

 كی ميكنم سكوت ، سرم گرم عاشقيست

 سر ميشوم چو تبله و سارنگ ميشوم

 

 علی فايز 

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  117علی احــمد فايز                                                      

 تادورھا بايادھا

 كوچه ھا پر سفر استند، كجا بايد رفت

 جاده ھا گنگ و كر استند كجا بايد رفت

 آفتاب از دل دريا غزلی ميخواند

 موجھا پر خطر استند كجا بايد رفت

 شھر از ھمھمه ی سبز تماشا خاليست

 نغمه ھا بی اثر استند كجا بايد رفت

 سينه ی ابر پر از عقده و خشم است دگر

 اشك ھا درد سر استند كجا بايد رفت

 آدما بی  من و وبی عشق دگر من تنھا

 عشق ھا دربدر استند كجا بايد رفت

 شب ترين خاطره ھا در نظرم ميآيند

 ياد ھا تلختر استند كجا بايد رفت

... 

 در تن حوصله ام شور نوشتن باقيست

 واژه ھا بی خبر استند كجا بايد رفت

 علی فايز

٢٠١٣اكتوبر   پاريس فرانسه 
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  118علی احــمد فايز                                                      

 تپش لحظه ھا

 

 شرار آتش عشق از دلم زبانه كشيد

 كه ھرچه مرغ نفس بود بيدالنه تپيد

 طلوع جلوه ی عشق است آسمان بلند

 كه از كرانه ی لطف شما به خانه رسيد

 چمن چمن بكشم رسم يك نگاه ترا

 كه مثل باغ غزل سوی من شبانه دويد

 برای ھر تپش لحظه ھا سكوت مرا

 ترانه ی كه تو خواندی خط زمانه كشيد

 شنيده ام شمه ی مژده ی عبور ترا

 زمرز حسرت من بوی صد بھانه پريد

 

 علی فايز

١٣٩١خزان   

 كابل افغانستان
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  119علی احــمد فايز                                                      

 تشنگی

 باز از سر دل پريشان ميشود

 كاخ صبر سينه ويران ميشود

 دربھاران يخ گرفت احساس من

 فصل گرم از نو زمستان ميشود

 زير ھر سنگ سياه آسياب

 صد دل پرغصه پنھان ميشود

 آدمی گنجشگ بی بال است وبس

 از جفا افتان خيزان ميشود

 در زمين خاره ای بی انتھا

 تك درخت زار وحيران ميشود

 ھرچه ميبينم جھان بی رنگ و بوست

 آنچه رنگ است خط پايان ميشود

 باز  از سر فصل يك رويای تلخ

 تشنگی ھايم فرواوان ميشود

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  120علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير وآيينه

 

 ديوار ھا زعكس تو تصوير ميشود

 آيينه در نگاه تو تعبير ميشود

 عمری خيال جلوه ی روی تو كرده ايم

 بازآ كه در طلوع تو تاخير ميشود

 امشب گلوی ماه نظر ميشودخراش

 شبنامه ی سفيد شفق گير ميشود

 بر بال سينه بسته ی زاغان شبپرست

 خاك قفس نشسته و تقدير ميشود
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 از ســـرود تا پـــدرود
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 از بسكه درسراچه ی مھرتو خفته ايم

 خط عبور خاطره ھا پير ميشود

 آمد صدای زمزمه ی دخت گلفروش

 گلھای دل به پای تو زنجير ميشود

 ديدم كه ميزند به كمين حيا دلی

 پيراھن تحمل ما چير ميشود

 شبرنگی چراغ نفس راشب فراق

 چون شمع غم نشسته ی تاثير ميشود

.... 

 عمرم بھارخيز خزان ديده يی نبود

 از شور قصه ھای تو تنوير ميشود

 

 علی فايز

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  122علی احــمد فايز                                                      

 تعبير خواب

 

 گيرم كه در زمين دلم آب ميشوی

 تعبير يوسفانه ی يك خواب ميشوی

 گيرم كسی برای تو بيتاب ميشود

 تو ھم دليل ھردل بيتاب ميشوی

 آنجا كه كوچه كوچه ی بنبست ميرسد

 يك باغ سبز و خانه ی شاداب ميشوی

 ھرشب ستاره ای به تو الحاق ميشود

 تو انتھای ھاله ی مھتاب ميشوی

... 

 با عشق در ميان نفس ھای گرم من

 مثل سكوت و زمزمه ی ناب ميشوی 

 

 علی فايز

١٣٩١ 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  123علی احــمد فايز                                                      

 تقصير

 

 من و صد ماجرا تقصير من نيست

 چرا ھا يك صدا تقصير من نيست

 من و پھلوی سرد يك خزان عشق

 عبور از فصل ھا تقصير من نيست

 ببار ای چشم ھرچی در دلت ھست

 ازين آدم سرا تقصير من نيست

 كتابی شد غِم يك كھكشان رنگ

 نخواند كس مرا تقصير من نيست

 زمين از لغزش دست و زبان ھا

 اگر شد قھقرا تقصير من نيست

 من و شب  شعر ظلمت ميسراييم

 ازينجا تا خدا تقصير من نيست

 خدا آورده روز بد ؟... طبيعت ؟

 ويا مردم چرا ؟ تقصير من نيست

 علی فايز

٢٠١٤می   بروكسل بلجيم 
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 از ســـرود تا پـــدرود
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 تك غزل عشق

 ھركه ترا ديد نياسود ھيچ

 برھه ای از ذوق نپيمود ھيچ

 ريخت دوصد قامت الھام را

 ليك در وصل تو نكشود ھيچ

 سخت فروھشته ی تاثير شد

 آه زسودای تو ننمود ھيچ

 قصه ی يك عمر شيرين از تو بود

 خاطره ی خويش نيافزود ھيچ

 باش كه بسيار دلش گرم توست

 جز مژه از پای تو نزدود ھيچ

 ھر چه دلش گفت خودش نيز ھم

 جز سخن عشق نفرمود ھيچ 

 فايز ازين مرحله بيرون مشو

 او بجزاز مشق تو نستود ھيچ

 علی فايز

١٣٩٠تابستان   

 كابل افغانستان
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.تكاپو ..  

 شب و ديوار و تنھايی دگر ھيچ

 من و درد و شكيبايی دگر ھيچ

 پرنده ...يك قفس رويا و مھتاب

 فقط... يك خواب و الاليی دگرھيچ

 بروی شانه تصويِر دوتا سنگ

 ويك نقاش فردايی دگر ھيچ

 زند پھلو سكوِت شب به شعرم

 من و غمھای دنيايی دگر ھيچ

 ھجوِم لحظه ھا ، يك بيكران آه

 تموز و عقده فرسايی دگر ھيچ

 زمين ازمن،من ازھرچيزخسته

 و اين افكاِرسودايی دگر ھيچ

... 

 عبور از جاده واز شب مگرچه 

 من و يك دشت پويايی دگر ھيچ

 علی فايز

٢٠١٤اپريل   اورليان فرانسه 
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 تكاپوی پر از من

 

 رفتم حنای دست ترا جستجو كنم

 وصل و فراق آينه ھارا روفو كنم

 رفتم كه باز طعنه زنم بر غزال شھر

 با دخت آسمان نظر گفتگو كنم

 رفتم برای وعده ی يك روزه ی شما

 صد ساله آرزو ی ترا  آرزو كنم 
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 رفتم ميان سلسله ی  عشق وزندگی 

 چون طفل آتشين جوانی نمو كنم

 رفتم كه باز داغ  ترا بر جگر خورم

 صد  تير اشتياق شما در گلو  كنم

 رفتم خدای دغدغه ھارا ميان شھر

 باكوه آبروی خودم پرس و جو كنم

 رفتم دلم گرفته زھر رنگ بيكسی

 دستی به دست غير شما آرزو كنم

... 

 ھرگز نميشود دل كس با دلم يكی

 رفتم كه بگسلم به فراق تو خو كنم

 

 علی فايز 

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 تكرار لحظه ھا

 چون قصه بر زبان تو تكرار ميشوم

 يك بار نی دوبار نی صد بار ميشوم

 تو عاشقی وعشق تو تكرار زندگيست

 باتوست زندگی كه اميدوار ميشوم

 عمری به راه غمزده ی ياس رفته ام

 خط عبور جاده ی ھموار ميشوم

 ھرقصه ام حكايت يك مرز بيكسيست

 با تو سفير كشور اجبار ميشوم

 مثل خطوط منكسر از دل نرفته ای

 وقتی شوی چو دايره پركار ميشوم

 در فصل ھای سركش عمرم ھوای تست

 گرم از فضای سبز تو بسيار ميشوم

... 

 اين است شھر زمزمه ی لطف ھرغزل

 سرمست واژه واژه ی اشعار ميشوم

 علی فايز

١٣٩١حوت   

افغانستانكابل   
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تگرگ ھای سياه   

 

 شاعر ببر دو دست من و ياد كن مرا

 در فصل ھای گمشده فرياد كن مرا

 يك قرِن بيصدای  مرا در شفق ببار

 درشھر شھر سبز دل آباد كن مرا 

 عمريست شب گرفته ی دلگيرگشته ام
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 از بند ھای دلھره آزاد كن مرا

 يك قلب ، يك تبسم و يك عاشقانگی 

 آنسوی خط حادثه ايجاد  كن مرا

 شاعر ! ببر دو چشم ، پی التماس ھا

 لبخند و اشك كودك نوزاد كن مرا 

 در بند ھای رگ رگ شعرم عبور كن

 يا روح پر شكسته ی بيداد كن مرا

 وقتی شدم چون سنگ ببر آب كن دلم

 در سرزمين عاطفه بنياد كن مرا

ديگر به لحظه لحظه ی عمرم نفس بكش    

 آسوده كن ، قفْس بِِشكن شاد كن مرا

 

 علی فايز

١٣٩٢سرطان   

 كابل افغانستان

تقديم به شاعر سرزمينم که دلش برای ھرچه نيکويی ست می 
 تپد.
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تنديس دوست   

 

 سينه ی گرم ودل دوست جايگاه منست

 بخدا لطف خدانيز به ھمراه منست

 ريشه ی ھرنفس گرم من از خاطر تست

 تپش خانه ی دل شاھد و گواه منست

 قفس سينه به ھرلحظه ترا ميخواھد

 غزل قامت تو ورد صبحگاه من است

 چو شدم گرد كف پای تو از بوالھوسيست

 چی كنم خاك شدن پيش تو گناه من است

 گر بپرسی كه چرا بی توز غم ميگريم

 تو نباشی ز کجا بستر و پناه من است

 نرود زمزمه ی حسرتت از خاطرمن

 جلوه ی عشق تو تنديس تكيه گاه منست

 

 علی فايز

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 تنگناو خشم

 در سينه ی من بجای دل سنگ نھيد

 در رگ رگ من سياھترين رنگ نھيد

 چشمان من از ھوای جنگل خاليست

 اورا دو سه تا شيشه ی بيرنگ نھيد

 فرياد درين حنجره ی من خشكيد

 جايش غزل ناب پُرآھنگ نھيد

 دستان من از رھا شدن ميترسد

 گيريد و به يك صفحه ی ارژنگ نھيد

 از اين سر بيھوده ی من ھيچ نشد

 در جاش، يكی كله ی بی ننگ نھيد

... 

 خسته ست تنم در تپشم بار دگر

 تابوت كنيد ، در قفس تنگ نھيد

 

 علی فايز

٢٠١٤جنوری   

 اورليان فرانسه
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 تنگنای قصور 

 من و صد ماجرا تقصير من نيست 

 چرا ھا يك صدا تقصير من نيست 

 من و پھلوی سرد يك خزان عشق 

 عبور از فصل ھا تقصير من نيست 

 ببار ای چشم ھرچی در دلت ھست 

 ازين آدم سرا تقصير من نيست 

 كتابی شد غم يك كھكشان رنگ 

 نخواند كس مرا تقصير من نيست 

 زمين از لغزش دست و زبان ھا 

 اگر شد قھقرا تقصير من نيست 

 من و شب شعر ظلمت ميسراييم 

 ازينجا تا خدا تقصير من نيست 

 .. 

 خدا آورده روز بد ؟... طبيعت ؟ 

 ويا مردم چرا ؟ تقصير من نيست 

 علی فاير 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٤جون 
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تنھا ودگر ھيچ   

 با خنده پشت كردم ، دنيا برايم تنگ شد

 با گريه قھر كردم ، شبھا برايم تنگ شد

 امروز سر به زيرم ، در فكر راه ِ فردا

 اما ھزار افسوس، فردا برايم تنگ شد

 امروز  با شمايم ، بحران يك تبسم

 وقتی كه دور رفتم،  دلھا برايم تنگ شد

 شبھا كه خواب ديدم، كابوس درد و وحشت

 در قصه... باز فردا ، رويا برايم تنگ شد

 يك نسل گريه كردم، تكرار زندگی... را

 وقتی كه آب گشتم ، دريا برايم تنگ شد

... 

 يك فكر ناب آمد، لغزيد در دستم ولی

 باخنده حال گفتم ، معنابرايم تنگ شد

 

 علی فايز

٢٠١٤جنوری   

 اورليان فرانسه
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 تو كه در منی

 ھرجا قيامت است سرم در ھوای تو

 دل ميتپد به سينه ی من از برای تو

 كی ميكنم نماز نگاھی ترا قضا

 محراب ھرنماز منست چشم ھای تو

 گفتی غزل  نوشتن من از برای كيست

 گفتم كه شعر وھرغزلم از برای تو

 با من بيا كه نيم من ازتوست ناتمام

 انگيزه ای به زندگی ام ياد ھای تود

 ھرشب برای آمدنت پرده می درم

 ای عشق من زخاطره و ياد ھای تو

 تو  آن چنان عزيز ترينی برای من

 كز ھرچی زندگيست گذشتم برای تو

 خوشبخت ميشوم بخدا گر تو بشنوی

 شعرم برای تو غزلم ھم برای تو

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 تو... من

 تو و آن دريای خون ، باحور ھمبستر شدن

 ما واين دريادلی، باعشق ھمسنگر شدن

 تو و آن ورد و سماع و نعره و ھو ھوی مست

 ما واين چنگ و رباب و ساقی و ساغر شدن

 تو و آن جوی شراب و شير و زيتون و عسل

 ما و اين آبی ِ چشم ِ يار را  نوكر  شدن

 تو و آن طوبی و قصرحورووعظ صبح و شام

 ما و اين ميخانه و سرتاقدم محشر شدم

 ما و آن كوتاه دستی ھای رسم زندگی

 تو و آن گردن فرازی ھای چون رھبر شدن

 تو و آن قتل ھزاران باور و ايمان وعشق

 ما و اين درد ھزاران سينه در خنجر شدن

 تو آن توفان خشم و جلوه در محراب ھا

 ما و اين دنيای بيرنگی خاك در شدن

 علی فايز

٢٠١٤جنوری   

 اورليان فرانسه
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 تو...سياھترين

 

 ازينجا سركشيدم تا شوم آزاد از خشمت

 ميان درد ھای خويشتن فرياداز خشمت

 ترا...در برگ ھای خسته ی تاريخ بسپارم

 دگر باره به چنگيز ِ غريب آباد از خشمت

 شكستم كشور زنجير از دستان نوميدم

 گرفتم تيغ جوھردار عدل و داد از خشمت

 زدی بر پيكر رنگين كمان آرزو ھا... سنگ

 وطن ماتمسرا ومن شدم برباد از خشمت
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 نه تاريخ و نه فرھنگ و نه ناموس وطن برجا

 بغير از چند تا كور جھالت زاد ازخشمت

 گلوی خسته ی صحرا تن آبستن دريا

 ھوای آبی شھرم شھادت داد ازخشمت

 جھالت رنگ مذھب شد قيامت شد زمين تركيد

 زبوی  دود دستانت چه بی بنياد از خشمت

 نه مردی ميشود ازتو درين ظلمت خراميدن

 زنان سرزمينم زير استبداد از خشمت

... 

 تويی وحشت تويی ظلمت تو تصوير ھزارن ديو

 زنم شيپور آزادی و استرداد ازخشمت

 

 علی فايز

٢٠١٣دسامبر ٢٦  

 اورليان فرانسه
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 توفانی

 

 باز رفتی مست و توفانی شدم

 ابری و دلگير وبحرانی شدم

 باز رفتی لحظه ھا بيتاب شد

 خسته از دنيا شدم فانی شدم

 باز رفتی قطره قطره ريختم

 آب گشتم سرد و بارانی شدم

 بازرفتی نغمه ھا خاموش شد

 گنگ و خاموش از غزلخوانی شدم

 باز رفتی شيشه عشقم شكست

كشته ی يك  درد پنھانی شدم   

 باز رفتی ای اميد ای آرزو

 بيتو كوه صبر انسانی شدم

 

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 تيره گی

 

 مرا در جلگه ھای خشك رويايی رھا كردی

 به روی جاده ی بيروح تنھايی رھا كردی

 از آنسوھای خواب بيكسی ھا آمدی اما

 دوباره رفتی ام در شھر الاليی رھا كردی

 مگردر اضطراب كوچه ھای سرد پيچيدی

 كه مارا باغم واندوه  دريايی رھا كردی

 چه ميشد با دلم تا نا كجا ھا ھمنفس  بودی

 ولی اين جا دلم را با شكيبايی رھا كردی

... 

 اال ای تند باد آمده از شھر دلتنگی

 مرا در تيره روزی ھای دنيايی رھا كردی 

 

 علی فايز

١٣٩٢خزان   

 فرانكفورت جرمنی

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  141علی احــمد فايز                                                      

 جاده ی خالی...

 يكبار بر نگشت و نگفت آشتی كنيم

 ديگر به روی ھم نزنيم ھمرھی كنيم

 اين روزگاراگرچه خالف من و شماست

 باز آ كه اعتماد به اين زندگی كنيم

 چندين دليل وچند معما درين ميان

 اما بياكه بی غل و غش دوستی كنيم

 در ھركجا كه زندگی ماشودقشنگ

 قصری بنا كنيم و درش آھنی كنيم

 دست و زبان و عاطفه را تا كه ميشود

 پاك از دروغ و خشم وريا وبدی كنيم

 يكبار برنگشت و نيامد نگفت ھيچ

 باغم وداع كنيم وسراسر خوشی كنيم

... 

 اين زندگی كه ميگذرد حيف حيف ما

 با شعر و با ترانه فقط عاشقی كنيم

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   اورليانس فرانسه 
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 جاده ی سبز

 چه بيكرانه ميدمی نفس به تار وپود من

 چه با شكوه آمدی درون ھست وبود من

 به اوج شاعرانگی خدا و تو ولحظه ھا

 به آن بلند قصه ھا فقط فقط درود من

 چرا؟چرا؟ نميشود سوای ياد ھای تو

 عزيز شام ھای من دليل ھر سجود من

 دل و روان ھر غزل برای من فقط تويی

 پُر از تو واژه واژه ام پُر ازتوھرسرود من

 ترا به ھر بھانه ای نمود عشق ميكنم

 پيمبری كه آمدی برای رھنمود من

... 

 نفس نفس نمی كشدھمای بخت وطالعم

 مگر تو بال گستری ز  بودن و نبود من

 

 علی فايز 

٢٠١٤جون   

 اورليان فرانسه
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 جال عنكبوت

 ھوای زمزمه ی رودبار و رود گذشت

 بھار رفت ، خزان شد وعمر زود گذشت

 سرآب ھای پناھنده ی شكسته رسيد

 اميد ھا ديگر به حجم تار و پود گذشت

 تمام شد نفس تازه ، جاده پر آسيب

 مسافر از سفر عمر مثل دود گذشت
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 تمام شد غزل دستھای سرگردان

 گلوی خسته زسودای يك سرود گذست

 تنی فسرد دلی خسته شد زتنھايی

 اگر چه صد كسم اينجا نبود و بود گذشت

 ھوا گرفته و ابريست آسمان تاريك

 چی روز ھا كه نشد آسمان كبود گذشت

 نھان شد از نظر روزگار من خورشيد

 و ماھتاب كه  غمسايه ھا شنود گذشت 

... 

 دگر به صبح نميبينم از دريچه ی غم

 كه روزگار مرا ھرچه آزمود گذشت

 

 علی فايز

١٣٩٢ثور   

 كابل افغانستان
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 جام خالی

 خيال رھزن من جام خالی ات دزديد

 واز كنار لب جام بوسه ھای تو چيد

 خيال سركش من غنچه كرد بر لب تو

 وباز غلظت يك لحظه بر لبان تو ديد

 خيال سركش من از دكان  پيرھنت

 بھار سبز غزل ھای عاشقانه خريد

 خيال سركش من مست جلوه ھای تو شد

 دلم تپيد و نگاه تو شاعرانه رسيد

 كوير خشك نفس ھای ھر بھانه ی من

 چو آب ديده به رگ ھای اين زمانه دويد

... 

 دلم ز لرزش يك لحظه ی عبور تنت

 درون بستر شبھا چی  بيدالنه تپيد

 علی فايز

١٣٩١بھار   

 كابل افغانستان
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 جستجو

 

 در خاطرم نشسته گل آرزوی تو

 اما چه ارزو چو به دل ارزو نماند

 تنديس مژده را زگلستان كنم درست

 درشوره زارخشك دلم رنگ و بو نماند

 آسان نميرود زبھار وخزان من

 ابری كه آسمان خيالم دراو نماند

 ازكوچه يی گذشته شبستان خاطرم

 پای ھوس شكست وره ی جستجو نماند
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 بيھوده زندگی زپی ھيچ وپوچ رفت

 ان لحظه ھای سركش پر ھای ھو نماند

 گيرم كه ميشود دلم از عشق منقلب

 اما دلی كه پر شود از آن سبونماند

 ھردم گريز وسوسه را ميكنم فغان

 بيم صدای زجه من در گلو نماند

 دارم ھزارنكته ناگفته بردھان

 برپرده ھای ساز دلم گفتگو نماند

 درزير بيشه زار جوانی خميده شد

 باال بلند عشق مرا ھيچ رو نماند

 ای وای بر شكستگی ئی خاطر مالل

 عمری كه ميروم اثری زآرزو نماند

 

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 جنگل احساس

 

 اين كشور جانم را تسخير چرا كردی؟

 ھر خواب وخيالم را تعبير چرا كردی؟

 ھرشب كه نمازم را در چشم تو ميخواندم

 در گفتن تكبيرش تاخير چرا كردی؟

 بسيار شكستن را در آيينه ی دلھا

 از شوق نگاه من تقدير چرا كردی؟

 ھركس كه ترا بنوشت در دفتر اشعارش

 در ھر غزلش ما را تكفير چرا كردی؟

 ھر كاج  تغافل  را از جنگل احساسم

 در  ريشه برون كردن تاخير چرا كردی؟ 

... 

 ھردامن صبرم را از ياد تو پركردم

 دنيای  تسلی را تصوير چرا كردی؟

 علی فايز

١٣٩١تابستان   

 كابل افغانستان
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 جوھر من

 

 سالھا شد ميزنم چرخی به دور خويشتن

 تا بسوزانم خودم را در حضور انجمن

 گشتم از بی دست وپايی گم درون روزگار

 گاه در صحرای سوزان ، گاه بين پيرھن

 سنگ ھا آوازمن گشتند و دريا چشم دل

 كوه را آتش گرفت از قصه و فرياد من

 ريشه درگل تافتم تا سركشم از آسمان

 در ھوای  ناز سرو و چشم شوخ نارون
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 در خودم باغی شدم از ھفت اقليم زمين

 تا بيارايم گل مھتاب را در جان و تن

 كوره راھی بود دشوار و پر از وھم و خيال

 گم شدم در ازدحام عقل و تدبير و سخن

 ديگر آن من در خودم پيدا نشد در ھيچ راه

 رفتم از دريا بگيرم موجھای پر شدن

 يافتم آن قطره ای خشكيده ی گوھر نشان

 در خودم ، درسينه ام ، در خاطرودر جان من

... 

 آن من دريايی ای امواج و دريا دربغل

 ھرچه بودم عشق بودم ھمچو توفان در بدن

 

 علی فاير 

٢٠١٣دسامبر  ٢٥  

 اورليان فرانسه
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 چار سو

 

 باتو حديث عشق درين كوچه سر كنم

 پرچال ھای آبی يادت  به بر كنم

 ھر سنگريزه ی سر ديوار عاشقی

 ھرجا پيش قامت  تو زير وسر كنم

 پيزاره ھا و مفرش و ديوار خانه را

 از اتفاق روز خوشی با خبر كنم

 از پشت بيره ھای سربام خانه ام

 باموتی ھای ناز ترا ناز تر كنم

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  152علی احــمد فايز                                                      

 وقتی كه زير چته ی پشت قالی تان

 بينم ترا چگونه بسويت نظر كنم

 بسيار نازك است خيال و ھوای تو

 در شھر خوب خوی تو يك شب سحر كنم

 دكان پشت خانه ی تان ناز ميخرد

 از ھر تبسمت سرسودای زر كنم

 وقتی كه ميروی به ره جاده ی ھوس

 از چارسوی وسوسه روزی گذركنم

.. 

 كابل مرا به ياد خيابان دل كشيد

 گفتم بياد ھر قدمش گريه سر كنم

 

 علی فايز 

١٣٩١بھار   

 كابل افغانستان
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 چراغ ھای كاذب

 درختانرا به دار آويختند و باغ را كشتند

 سر از مھتاب دزديدند سپھر داغ را كشتند

 خدا را منزوی كردند و درب دل برو بستند

 به مھمانی پيغمبر ھزاران زاغ راكشتند

 چه يك شھری كه خاموشی آن لبريزآھنگی

دھاِن گريه رابستند وگويی ناغ* را كشتند   

 زبانرا سرمه پاشيدند و در افسانه ھا خفتند

 پلنگ خفته را ماندند و شير راغ را كشتند

 مسيحا ميشود كاذب به زردشت دل آدم

 درون باور بودای دل ! ّچراغ را كشتند

... 

 درين جا عشق!كافی، زيرپاو سم اسپان است

 كه گرگان را كمر بستند ومرغ ساغ را كشتند

 *.  ناغ : درخت نارون

*.راغ: كوه    * .ساغ: مرغيست صحرايی که آزاده و بی باک 
 است

 علی فايز
        ١٣٩٢سرطان 

 كابل افغانستان
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 چشمانت

 

 تبسم ھای موج و ساحل درياست چشمانت

 ويا تعبير يك دريای پر معناست چشمانت

 تكامل ميكند مستی ھر جام نگاه تو

 صدای آشنای قلقل ميناست چشمانت

 شماطت ميكند ھرگل كه ھمرنگش شود ليكن

 ميان شھر گلرويان تك و تنھاست چشمانت

 چه بارانی و ابری ميشود وقتی كه ميبينم

 برای ديدنم تصويرھای نغزروياھاست چشمانت

... 

 چی تعبيری كنم وقتی خروشان ميشوم ازتو

 نوازشھای زيبای دل شبھاست چشمانت

 

 علی فايز

١٣٩٢سرطان   

 كابل افغانستان
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 حس ششم

 

 حس ميكنم برای تو دلتنگ ميشوم

 يك آب ،يك سراب و يا سنگ ميشوم

 حس ميكنم ميان نفس ميكشم ترا

 يك قصه ، يك ترانه و آھنگ ميشوم

 حس ميكنم محبت و احساس ميشوی

 تصوير يك بھانه ی پر رنگ ميشوم

 حس ميكنم بھارمن از وصل ميشوی

 با فصل ھای عشق تو يكرنگ ميشوم

حس ميكنم طراوت ديدار ميوزد   

 وقتی كه از فراق تو بيرنگ ميشوم

 

 علی فايز

١٣٩١حوت   

 شارجه امارات متحده عرب
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 حس لطيف

 خلوت يك شام غريبانه را

 ياكه سكوت دل ديوانه را

 باش تو مھمان نھانی من

 يك شب خاموش فقيرانه را

 داغ شوم از تو خروشان شوم

 عشق شوم پاك كنم خانه را

 از تو كنم پر قدحی زندگی

 مست كنم اين دل ديوانه را

 از پس ديوار غم و اضطراب

 دور كنم قصه و افسانه را

 پشت سر ھر رمق خستگی

 خط بكشم رنگ قديمانه را

 زندگی عشق است نگو ھيچ چيز

لحظه ی احساس شريفانه را   

 علی فايز

١٣٩١تابستان   

 كابل افغانستان
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 خاكستر تفكر

 

 خاك گل مرده ی كنج كليسا شدم

 پيكر خون بسته ی حضرت عيسا شدم

 آه صليب مرا بر لب دريا بريد

 خسته ازين مردم بی سر وبی پاشدم

 ھاجرازاحساس من دامن حسرت دريد

عزم خليلم ولی كوه مدارا شدم   

 سينه زرتشت من،كينه ی افرسياب

 خون سياوش نخفت تا كه ھريوا شدم
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 كشور خورشيد من سايه ی جمشيد من

 فخر خاليق شدم پور اھورا شدم

 گاه شدم دين و دل گاه شدم آب و گل

 ھست شدم در قفس بنده ی موال شدم

 عشق شدم كوه غم،محو سروپای دوست

 شمس معما شدم، بچه ی سينا شدم

 گاه به دستور عشق تيشه زدم كوه را

 ھمنفس صد جنون ازغم ليال شدم

 دردل تاريخ من غربت صد قافلست

 كشته ی چنگيز ھا رھرو بودا شدم

 كابل از احساس من خطه ی بيباك شد

 درد دل صد چمن در شب يلدا شدم

 رستم از انديشه ام شھره افالك شد

 از غزل نام او شھره ی دنياشدم

 ريشه ی من كاج كاج نخل برآوردن است

 فاصله ی قرن ھا بين من و ما شدم

 علی فايز

١٣٩١زمستان   كابل افغانستان 

 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  159علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاكستر عنكبوت 

 

 من امشب خواب ھای مست را ديوار ميسازم

 برای آسماِن  وحشی  دل ، دار ميسازم

 من امشب عشق رادرخانه ام بر كوره ميچينم

 دل پر درد عاشق را گل بی خار ميسازم

 من امشب بر دھان ِ خستگی ھا مھر ميبندم

 من از بيھودگی صد قصه  را تكرار ميسازم 
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 زمان از من عبور درد ھای خفته ميخواھد

 و من درخود سكوتم را صدای تار ميسازم

 دگر درمن كويرخشك خاموشی فغان دارد

و من بر پنجره از عنكبوت افسار ميسازم   

 خدا درمن دگر از دود من تقدير ميسازد

 ومن در خويشتن از باورش طومار ميسازم

 جالد فكرھای من به فرق شب نميكوبد

 و من اين مژ دگانی را به دشمن زار ميسازم

... 

 اگر ديوی كه پاورچين به سوی خانه ميايد

 بكوبد در برويش صد در و ديوار ميسازم

 

 علی فايز

١٣٩٢سنبله   

 كابل افغانستان
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خانه خالی   

 

 شبی كه دامن ابری آسمان خاليست

 دلم گرفته وتنگ است ، از نھان خاليست

 دگر به عربده محدود ميكنم خود را

 كه جام عادتم از دست آدمان خاليست

 ھمين منم كه در انبوه وازدحام ھوس

 گلوی خاطرم از راحت جھان خاليست

 ھميشه درد نفس گير غم به سينه ی من

 و باز سينه ز انديشه ی زمان خاليست

 منم كه خلوت من مثل شمع ميسوزد

ھميشه كيسه ی شبھايم از ميان خاليست   

 برای صيد غزلھای عاشقانه ی خود

 اگرچه تير به دل ميزنم كمان خاليست

 

 علی فايز

١٣٩٢ثور   

 كابل افغانستان
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 خانه ويران 

 عجب يك درد پنھانم درينجا 

 زكوه غم پريشانم درينجا 

 برای خانقای صبر انسان 

 قوالی خوان ، غزلخوانم درينجا 

 دلم افسرده ی داغ شكستن 

 و من چون سنگ ، ارزانم درينجا 

 چه يك درديست تنھايی درين شھر 

 تك و تنھا و حيرانم درينجا 

 غزلھای بھاری خيلی زيباست 

 ولی سرد و زمستانم درينجا 

 شكوفه ميزند صد خنده ی ناز 

 چو اشكم ، ابر وبارانم درينجا 

 تمام كوچه ھای شھر تنھاست 

 ومن ھم خانه ويرانم درينجا 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان 
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 خدای عشق

تودر من ، من ترا خود ميشمارم    

 خدای عشق ، البد ميشمارم 

 تردد ميكنم ھر شب به چشمت 

 ترا اصِل تعمد ميشمارم 

 علم بردار شھر آشنايی 

 بزن قولی ، تعھد ميشمارم 

 اكاسی ھای باغ روی مھتاب 

 ترا ھرچی نميشد ميشمارم 

 شراب بوسه ھای ابری تو 

 يگان شھد و شكر شد ميشمارم 

 خدايی ساختم از عشق ديدی 

 نه ترديد و تمرد ميشمارم 

 مزن ھی زنگ عصيانم زمستی 

 كه مال مردم از خود ميشمارم 

 علی فايز 

   ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  164علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 خط پايان 

 ھموطن برخير بر دستور دوران خط بكش 

 ظلم و اسبتداد را تا خط پايان خط بكش 

 تابكی باتار ننگ بی حيا ھا بسته ای 

 جاھالن را از ھريوا تا بدخشان خط بكش 

 نردبانی را بكش باال و باال راه رو 

 راه و رسم بندگی از لوح ديوان خط بكش 

 بر كتابت عاشقانه نام انسان را نويس 

 برسطورش ھرچی باشدغير انسان خط بكش 
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 دامن مردم زخون مردمان آلوده شد 

 بر عدالت خواھی ناموس دروان خط بكش 

 زن ستيزی تابكی در صدر اوصاف شماست 

 بر زبونی ھای خشك و كور برھان خط بكش 

 رنگ رنگ ما ز تزوير و ريا خشكيده است 

 بر كتاب كھنه ی تاريخ شاھان خط بكش 

 بر نظام فاسد ی بيھوده ی غرق گناه 

 تا توانی خط بزن يا مثل توفان خط بكش 

 مرگ ما انديشه ی منفور ديوان است و بس 

 بر سيه كاران قرن و فكر ايشان خط بكش 

 ھرگروه خام و بی مسلك به فكر قدرت است 

 بر چنين قانون جنگلزار شيران خط بكش 

... 

 خانه ی ما را به دست ننگ دوران داده اند 

 بار ديگر بر درفش پور شيطان خط بكش 

 علی فايز 

  ١٣٩٠خزان 

 كابل افغانستان
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 خواب ھای مست 

 

 ميان قصه ھايم قصه ی شبگير ميماند 

 ھمان يك قصه ی تنھايی دلگير ميماند 

 شبم با رنگ آتشگونه ی رومان غمگينی 

 پر از افسانه ھای ديو آتشگير ميماند 

 درينجا پرده ی اول غرامت ميدھد مارا 

 كه شاه صحنه ی آخر به گرگ پير ميماند 

 از آنسو ھای ابری كناِر آسمان ِ ما 
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 صدای كشور خورشيد در زنجير ميماند 

 شبی در دست آدمگونه ی فرياد ھای من 

 خدا ديگر به جنگ اھريمن درگير ميماند 

 چه وحشت ميتراود از گلوی تشنه ی دريا 

 كه جای موجھای تند يك تصوير ميماند 

 تنم صد پاره شد از تير ھای در قلم پنھان 

 كه در دستان من جاری خط تقدير ميماند 

 درين پھنای مرموز فراخی ھای بيرنگی 

 كمان رنگی احساسی كه عالمگير ميماند 

... 

تن بشكسته ی چوبی تنديس خيال من    

 دگر چون خواب ھای مست بی تعبير ميماند 

 

 علی فايز

  ١٣٩٢سرطان 

 كابل افغانستان
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 خواب ھای من 

 

 دگر به زمزمه ی شعر عاشقانه خوشم 

 به ھر غزل كه ترا ميزند جوانه خوشم 

 شدم زمثنوی باغ خنده ھای تو پُر 

 زشوخ چشمی ھربيت شاعرانه خوشم 

 قلم گرفتن تو باز ميخلد به دلم 

 ومن به صفحه ی زيبای اين بھانه خوشم 

 ھميشه فصل عبور ترا ز خاطر خود 

 چو واژه ھای تر شبنم شبانه خوشم 

 نميشود سرمن ھيچ گرم جام سكوت 

 برای غلغله ی بزم پُر ترانه خوشم 

 بيا كه بسته كنم ھرچه درب و پنجره است 

 برای يك شب و رويای جاودانه خوشم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١خزان 

 كابل افغانستان
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 خواستنی 

 

 ھرچه ترا خواسته ام خواستی 

 خواستنی مثل چمن ھاستی 

 يك سبدی زمزمه از شعر نو 

 شعر تو درياست تو درياستی 

 با تو شدن را به دلم ريختی 

 من تو شدم نيز تو از ماستی 
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 راه سفر كرده ی امروز من 

 شھر تماشايی فرداستی 

 نرگس و مينا شده از ناز تو 

 شھره ی گلھا كه تو شھالستی 

 باتو شدم قصه ی پر شور عشق 

 ھر چه تو يی باغ تمناستی 

 يك شب مھتابی ازين ره بيا 

 سير ببينم كه تو زيباستی 

... 

مژده ای از وصل به دلھا بكار    

 سبز ترين رنگ فصل ھاستی 

 

 علی فايز 

١٣٩١ 

 كابل افغانستان
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 دختر شعر 

 

 ھمچو غزل بشنومت اين منم 

 دختر شعرم تو و گلچين منم 

 واژه ی ھر معنی تو ميشوم 

 بيت تويی مصرع رنگين منم 

 مثنوی ساده ی عشاق تو 

 قصه ی رويايی شيرين منم 

 ھرچی ھجا ھای ترا پر كند 

 "ع" تو و " ق " تو و شين منم 
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 ازتوشدم پرز غزل ھای ناب 

 صد غزل و خامه ی گلچين منم 

 سرو كجا و قدوباالی تو 

 درقدمت ساخته بالين منم 

 ای كه تو در باغ دلم تاختی 

 باغ تويی شاخه ی غمگين منم 

... 

بگذر ازين قافيه بسيار شد    

 شعرتويی شاعر مسكين منم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١تابستان 

 كابل افغانستان

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  173علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخترم 

 دخترم اوج خواب ھای من است 

 بھترين ھديه خدای من است 

 روز ھا چون پرند سبز بلند 

 شام ھا رنگ قصه ھای منست 

 در نگاھش ھوای من پنھان 

 در گلويش صدا صدای منست 
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 سفر زندگی من با اوست 

 قايق شاد لحظه ھای منست 

 چشم دل در ھوای او روشن 

 غزل ناب گريه ھای منست 

 صدف ھفت گوھر جانم 

 بخدا گنج پر بھای منست 

 زنده باشد ھزار سال دگر 

 آرزويم دعا دعای منست

 

 علی فايز 

  1390خزان 

 کابل افغانستان

 

تقديم به صدف عزيزم که آنروز ھای خيلی مھربان بر روانم 
 جاری بود.
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 در بركه ھای سبز 

 

 ميان ھر نفسم بوی تو چنان جاريست 

 كه ميكشم نفسی نام تو در آن جاريست 

 ازينكه قصه ی صد ساله را نوشته كنم 

 به ھر ورق زمن احساس بيكران جاريست 

 ترا چو وسوسه ی خفته ميزنم بر دل 

 به تار تار وجودم ھوسزنان جاريست 

 سبك ز عاطفه ام ميروی و بار دگر 

 طنين لرزه ی لطفت زمان زمان جاريست 

... 

 چه خوش تولد شبنامه ھای خاطره ھا 

 به لحظه لحظه تمنای جسم و جان جاريست 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 در سردی كوچه ھا

باز از سردترين كوچه سفر ميبارند    

 كوره راه و خطر از كوه و كمر ميبارند 

 باز از حادثه ودرد ، قفس ميشكنند 

 از پِر خاطره فرياد دگر ميبارند 

 ھركجا قصه ی كوچيدن آھو بچه ييست 

 صد خزان عاطفه از خون جگر ميبارند 

 باز پھنای دو دستان من و شعرمرا 

 شب و احساس و تب سرد خطر ميبارند 

 ھرچه در شھر بدنبال خودم ميگردم 

 حيف كه آيينه و آھنگ نظر ميبارند 

 آسمان دلم اينجاست كبود و زيبا 

 در پس پنجره صد رنگ دگر ميبارند 

... 

 باز برھرچه درخت است ، به ھر شاخه ی آن 

 چه ھنرمند به ھر شاخه تبر ميبارند

علی فايز    

 استاكھولم سويدن  ٢٠١٣اكتوبر 
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 در شھر غريبی 

 

 از گريه به آتش زن اين شھر غريبان را 

 از خاك وطن پر كن صد چاك گريبان را 

 بيچاره تر از من كيست دركوچه وپس كوچه 

 بسيار پريشانم بنواز پريشان را 

 از خانه من بيداد ره تا سر كيوان زد 

 دود دل ھر آدم پر كرده شبستان را

 سرتاسر اين دنيا از خانه ی من پر شد 
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 كی لطف وطن دارد خوكرده بيابان را 

 بسيار سخن دارم بشنو غزلی بنويس 

 با ياد وطن پر كن صد دفتر وديوان را 

 ھر زره خاكش را بر مصرِع زيبا زن 

 ھر شاخه ی تاكش را بنمای حريفان را 

 ديوانه تر از من كن از وصف گل رويش 

 خوبان اروپا را گلدانه جاپان را 

... 

 بيھوده نميگويم از خانه ی محبوبم 

 زيباست چی زيبايی اين رشك گلستان را 

 

 علی فايز

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 در طراوت بھار 

 

 باز از موج سخن فصل بھاری ميشوم 

 كوچه ھای سبز و باغ گلبھاری ميشوم 

 ھمچوسوسن ميدمم درقصه ھای باغ و دشت 

 الله ھای سرخ نوروز مزاری ميشوم 

 باغبان دست مرا بر شاخه ای پيوند زد 

 بعدازين من شاخه ی سرخ اناری ميشوم 

 بوی شبدر از ميان واژه ھای من بلند 

 خود ميان كرد گندم چون قناری ميشوم
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سرد و بی روح است دنيای غزل ھايم ولی    

 اندرين فصل بھاران سبزه كاری ميشوم 

 از ھوای كشور من ميدمد عشق و اميد 

 تپه ھای ارغوان چاريكاری ميشوم 

 بيد مجنون و اكاسی ھردو دستان منست 

 در كنار جويباران ھم چناری ميشوم 

 غزنه و ھرات را با گل چراغان ميكنم 

 موج دريای خروشان تخاری ميشوم 

 پشت ھر گل بته ای ھم خاطرات زندگيست 

 بعد از اين در پای گلھا آبياری ميشوم

 ... 

 وه چه زيبا ميسرايد بلبل باغ وطن 

 من ھم از شوق بھاران كار و باری ميشوم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢بھار 

 كابل افغانستان

 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  181علی احــمد فايز                                                      

 در كوچه ی عشق 

 

 مستانه گذشتم ز سر كوی تو امشب 

 تا آب شوم يخزده درخوی تو امشب 

 بر سينه ی براق خم كوچه ی تقدير 

 پر ميزنم از شوق گل روی تو امشب 

 تب كرده غزل ھای تنم نيست گناھم 

 ھوشيار نيم از قدحی بوی تو امشب 

 پيش نظرت باخته ام خطه ی باور 

 بر دين قيامتكده ی خوی تو امشب 

... 

 ای فلسفه حسن بيا قاعده بشكن 

 تا سجده كنم قامت دلجوی تو امشب 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 درد جفا 

 درد جفا و ناز خاليق كشيده ايم 

 تصويرغم ازين دل شايق كشيده ايم 

 بيگانه از نگاه غم آلوده ی زمان 

 خطی بر انفصال عاليق كشيده ايم 

 يك عمر زير سايه ی ديوار زندگی 

 دود از دمار خام حقايق كشيده ايم 

 دستی كجا كه دست نوازش شود بما 

 ھرچند ناز شھر شقايق كشيده ايم 

 سرد است شام بخت غريبانه ھا ولی 

 درموج بحر غمزده قايق كشيده ايم 

... 

 باز آی ای فرشته ی اميد ھای ما 

 عمريست انتظار دقايق كشيده ايم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١بھار 

 كابل افغانستان
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 درد دل 

 بگذار قيامت نشود بر سرم امروز 

 راھی به آستان خدا ميبرم امروز 

 ازدل برای خلوت او شرح ميدھم 

 دامان صبروسينه خودميدرم امروز 

 آيا چی شد كه اين ھمه باال نشسته 

 ای از دست روزگار وزمان مضطرم امروز 

 نی آرزو به سينه ی من راه ميبرد 

 بيھودگی و پوچی وغم ميخرم امروز 

 ھرگز نشد صحيفه ی انصاف آدمی 

 پاك از ھزار ريشه ی بی باورم امروز 

 بستم نيت كه باز بخوانم نماز عشق 

 راه خطا گرفت دل و پيكرم امروز 

... 

 پيش حضور حادثه ھا شكوه ميكنم 

 ھرگز شنيده ای غم آخر سرم امروز؟ 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩١بھار 
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 دريا... 

 

 با آب ھمبستر شدم دريا برايم مست شد 

 پارو زدم بر زندگی دنيا برايم مست 

 شد ھرشب كه مھتابی شدم خورشيددستانم گرفت 

 پھلوزدم بر آفتاب فردا برايم مست شد 

 چرخی زدم بر دور دل از ھرطرف دلدار بود 

 آدم گرفتم در بغل دلھا برايم مست شد 

 ھرجا كه ديدم شعله يی پروانه گشتم بی دريغ 

 پر پر زدم عاشق شدم ليال برايم مست شد 
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 بر كوه آوازم رسيد ھرسنگ در پرواز شد 

 دشتی درآغوشم كشيد صحرا برايم مست شد 

 رنگين كمان از قصه ام با جلگه ھاعادت گرفت 

 وقتی كه من ابری شدم ھرجابرايم مست شد 

 تابوت غم را برده اند تا دورھا باگريه ھا 

 بدرود ای غمھا دلی تنھا برايم مست شد 

... 

 با شعر فردايی من، شيرين عروسی ميكند 

 ديدی خدای عشق ھم گويا برايم مست شد؟ 

 

١٢علی فايز   

  ٢٠١٤جنوری 

 پاريس فرانسه

 

تقديم به آن عزيزانی که دل شان برای عشق ميتپد و در باورشان 
 عشق انسان جاريست.
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 درياچه ی مھتاب 

 

 بيا درياچه باشيم آب باشيم 

 زمين و سبزه ی سيرآب باشيم 

 به پھنای دل عاشق ترينان 

 ھميشه عاشق مھتاب باشيم 

 بيا ھمقصه باشيم مثل عاشق 

 بيا ھمگريه چون دوالب باشيم 

 زمين از قصه ما آب گردد 
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 و ما چون قصه ھای ناب باشيم 

 خدااز گريه ی ماگل بكارد 

 وما شھری درون آب باشيم 

 به روی كھكشان ھا ُگل بكاريم 

 ستاره ، آسمان ، مھتاب باشيم 

 بروِی ابرھاِی مست ھرشب 

 چه خوش آرام مسِت خواب باشيم 

... 

 به چشِم آسماِن آبِی عشق 

 ھميشه سرزميِن ناب باشيم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سنبله ی 

 كابل افغانستان
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 درياچه 

 

 دلم تنگ است عصيان ميكند باز 

 درون سينه توفان ميكند باز 

 به ھر جا قصه ی خاموش چشمم 

 برای ابر و باران ميكند باز 

 نشد آرام بحرانی شدن ھا 

 ازين دردی كه پنھان ميكند باز 

 دلم تنگ است فرياديست اما 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  189علی احــمد فايز                                                      

 درونش عشق فوران ميكند باز 

 صدای من صدای شيشه ھا نيست 

 نوای درِد ھجران ميكند باز 

 بيا درياچه ی آبی بسازش 

 وگرنه قصد اين جان ميكند باز 

... 

 جھان دل چه بی معناست بی تو 

 بيايی سخت توفان ميكند باز 

 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 پاريس فرانسه
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دست خالی    

 بياكه سر به دل سبز آسمان بزنيم 

 ستاره سربكشيم راه كھكشان بزنيم 

 نماز ابر بخوانيم كه در حضور خدا 

 سری به خانه ی خورشيدھمچنان بزنيم 

 برای ماه بگوييم قصه قصه ی دل 

 به بام عرش خدا نيز نردبان بزنيم 

 ھمينكه باز شود قفل انتھای زمان 

 قدم به اوج تمنای بيكران بزنيم 

 برای عشق ، برای خدای عشق دگر 

 ھزار شانه به گيسوی عاشقان بزنيم 

 زمين ترانه ی شب را بخواند وماه تپيد 

 بيا بدامن شب رنگ ارغوان بزنيم 

 كه تا سپيد شود راه انتظار ی ما 

 بياكه برسر غمخانه سايبان بزنيم 

 علی فايز 

  ١٣٩٢ثور 

 كابل افغانستان
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 دست ھای با ھم 

 

 درب اين غمخانه را با سنگ بايد بشكنيم 

 دست ھای حاميان جنگ بايد بشكنيم 

 ازديار آشنايی غير خودرا بر كشيم 

 بازوان دشمن فرھنگ بايد بشكنيم 

 سالھا شد بار ننگ جاھالنرا ميكشيم 

 مشت و دست مردم بی ننگ بايدبشكنيم 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  192علی احــمد فايز                                                      

 سرسری نتوان شكستن شيشه بيرنگ دل 

 ناله را از سينه ھای تنگ بايد بشكنيم 

 زير ھر سنِگ جفا پنھان نيمگردد سری 

 ازوفا شيرازه ی فرسنگ بايد بشكنيم 

 ميشود قدبلند راستی در زير خاك 

 باتبر ھر ريشه ی نيرنگ بايد بشكنيم 

 جنگ بايد تا شود دشت كوير ما پر آب 

 پايه ھای سست اين اورنگ بايد بشكنيم 

... 

 مھره ھای بازی ما ميزند چال دغل 

 اين حريف گنده را با جنگ بايد بشكنيم 

 

 علی فايز 

  ١٣٨٩بھار 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  193علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكمه ھايت را ببند...

 

 ازين پس بادرفش سرخ آتشگون مى جنگم 

 به يك فريادبا صدلشكر ھامون مى جنگم

 خدايان رابه آتش ميكشم با پيكر باران

 بسان ابرھاباھرچه باشد خون مى جنگم

 لب دريا، فرازبادويادر پشت صدخورشيد

 به يك"داعش" كتاب گند بی مضمون مى جنگم
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 از ســـرود تا پـــدرود

  194علی احــمد فايز                                                      

 من ازفرياد آدمھا گرفته سخت دلتنگم

 ازآن باكوه ھای پاراين جيھون مى جنگم

 رھايی رابھايى درھواى سردجنگل نيست

 شبى را بابھاى تلخ روزافزون مى جنگم

 زبس با انتحار باغ عادت ميكند مردم

 به اين رسم پُر از نفرت ھمين اكنون مى جنگم

 اگربا من شوی ھمراه ِآن وادی صدليلی

 قسم ازعشق ميجوشم چوصدمجنون مى جنگم

 پروبال ھمايم را اگر بستند و خود رفتند

 برای بخت شاھينى كه گشت افسون مى جنگم

... 

 قيامت ميكند شعرم بدون ھيچ تعبيرى

 به شمشيرزبان باشھر بى قانون مى جنگم

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليان فرانسه
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 دل عاشق 

 به آسانی گرفتی دل زدستم 

 تو زيبايی و يا من مست مستم 

 طلسم لطف و پيغام صفارا 

 گرفتم از تو جانم مزد شصتم 

 وفايت مثل تاك و باغ اگور 

 دويده بر دل عاشق پرستم 

 بھار صد چمن تاثير نازت 

 مرا و ديده ای كز تو نه بستم 

 گرفتی قاب زيبايی نوشتی 

 كه اين تصوير جانم ھست ھستم 

 به يك احساس گرم شاعرانه 

 غرور ابر و باران را شكستم 

... 

به اين اميد تا روزی ببينم    

 نگاه موج چشمت زنده ھستم 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  1389بھار 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  196علی احــمد فايز                                                      

 دلھره 

 مستی ھر نگاه تو يك اضطراب بود 

 يك بحر پر تالطم و يك موج ناب بود 

 وقتی كه ميشدم تھی از باده ی اميد 

 دامن پر از شقايق رنگ شباب بود 

 ای عمر بيش جلوه ی يك آرزو بمان 

 ديدی كه زندگی ھمه درد و عذاب بود 

 رنگ غبار حسرت من تيره تيره شد 

 آنشب كه بغض گريه ی من التھاب بود 

 سر تا قدم حالوت يك آروزی ناب 

 در بند بند وسوسه در پيچ و تاب بود 

 موج و خيال و خاطره ھا ميشدی ولی 

 اين شھر عاشقانه ی تو يك سراب بود 

... 

در گوشه ھای سركش دل منقلب شدن    

 در انتھای جاده ی رويا و خواب بود 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩١حوت 
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  197علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمای زير صفر

 

 حق منست اينكه مرا ميزنی به سنگ

 اين شيشه سالھاست شكسته ست زيرسنگ

 سردی روزگار چنانم شكسته دل 

 كآواِز دل رسيده به وادی نام وننگ

 نوشت ھميشه باد زخوِن دلم بنوش

 آن خوِن عشق را كه نشدھيچ سرخ رنگ
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 از ســـرود تا پـــدرود

  198علی احــمد فايز                                                      

 يكروز ھم تو دست مگير و بزن بزن

 با سنگ و با چماِق تبرگونه بی درنگ

 ھر روز، ھركجا و به ھرگوشه ی خموش

 لطفی بكن كه باز بخوانم برای جنگ

 عشق و اميدوعاطفه و ھرچه خواستی

 بگذاردرتنوروبسوزان قشنگ قشنگ

 لرزانم از زبونی اين روزگاِر تلخ

 اما نشد رھا شوم از بيشه ی پلنگ

... 

 يكروز ميشود كه تو ھم ميشوی چو من

 دلگيرو دل گرفته ز دنيای شوخ و شنگ

 

 علی فايز

٢٠١٤دسامبر   

 اورليانس فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود
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 دنيای من 

 يوسف زندانی ام كيست ذليخای من 

 پر زتمنا شدم سوخت سر اپای من 

 ميكنم اين شھردل كلبه احزان عشق 

 دامن يعقوب نيست مسكن و ماوای من 

 بی خبر از ھرچه ام با چی كنم زندگی 

 آتش اين بيخودی سوخته دنيای من 

 ميشوم از دل تھی ناله نخيزد دگر 

 عشق دلم ميبرد وای من ای وای من 

 آخ دل ساده ام باش كمی صبر كن 

 تاكه كسی بشنود شورش وغوغای من 

... 

 باتو شود ھمنفس درد ترا بنگرد 

 ورنه ازين دردتو بسته شود پای من 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  200علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 دھكده ی سبز يادھا...

 

 يادم نمی روی بخدا ھيچگاه! ھيچ 

 ای سرزمين خاطره و  انتباه !ھيچ

 يادم نميرود دل پر خونت ای وطن

 وادی خشك بی رمق وبی گياه! ھيچ

 يادم نميرود غم آواره ھای تو

 شب ھا ھوای سردسرچارراه!ھيچ

 يادم نمی رود كه تنت تكه پاره شد

 صدبار با تفنگ ِ دم داد گاه! ھيچ
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 از ســـرود تا پـــدرود

  201علی احــمد فايز                                                      

 يادم نمی رود پس ھرشب شبی دگر

 يك روزھم نشدكه شودصبحگاه! ھيچ

 يادم نميرود زن و فرسنگ ھای داغ

 آوازخشم قريه و سنگ وگناه! ھيچ

 يادم نميرود تن فرسوده ی درخت

 با حلقه ھای سركش رسم وگواه! ھيچ

 يادم نميرود كه ترادار ميزدند

 خفاش ھای تشنه سرخ وسياه! ھيچ

 يادم نميرود كه دم ارگ پادشاه

 نقش ودرفش وخون توبود وسپاه! ھيچ

 يادم نميرود كه سرت را شكسته اند

 باسنگ وبا جنايت با اشتباه! ھيچ 

... 

 يادم نميرود غزل ياد ھای تو

 با عشق و با ترانه وافسوس وآه! ھيچ

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   اورليانس فرانسه 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  202علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو رنگی ھا...

 

 آرام كی شود دل دريا ترين من

 از موج ھای تند غم واپسين من

 اينروزھاكه گرگه ھمآغوش بره ھاست

 فرياد ميكشد ھمه ی سرزمين من

 اينروزھا خطوط جدايی كشيده اند

 پندارھای كشور مرد آفرين من
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 از ســـرود تا پـــدرود

  203علی احــمد فايز                                                      

 فرھنگ رابه داركشيدندو سر زدند

 ترفند ھای حيله ی دشمن ترين من

 از درد ھای كھنه ونيرنگ ھای نو

 بيداد ميكند نفس آتشين من

 آخر كجاست عاطفه روستای سبز

 تا سر كنم ترانه ی زيبا ترين من

 آھنگ ھای نفرت ازين دره ھا بلند

 مارنفاق خفته به ھر آستين من

... 

 فرقى نميكند كه تو سرخى و ياسفيد

 راھت سياه دشمن رسوا ترين من

 

 علی فايز

٢٠١٤جون   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  204علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديدار سبز 

 

 باغ سبزو خانه سبزوكوچه و ديوار سبز 

 از ھوای نوبھاری ميشوم بسيار سبز 

 شھر كابل مثل باغ آشنای جنتی ست 

 درھوايش ميشوم از لذت سرشار سبز 

 ھر كجا بينی ھوای كشور جان مرا 

 ميكندسرمستی يك لحظه ای با يار سبز 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  205علی احــمد فايز                                                      

 بوی گل در پيرھن دارد غزل ھايم ولی 

 تا كجا سازم بھاری قصه و كھسار سبز 

 عاشقم ، عاشقتريِن مستِی ابر بھار 

 با نوازش ميكند دشِت گل و گلزار سبز 

 يك پرستو زير شاخ نسترن خوابيده است 

 آشيانش مثل يكصد قطِی عطار سبز 

 ھی تبسم بر لب و تصوير ياری دربغل 

 عشق من گل ميكند ھر جاشود ديدار سبز 

... 

 راه تان باشد چودشت پر گالب و ارغوان 

 تا مرا باشد غزل در پرده ی اشعار سبز 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢بھار 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  206علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 ديوار بلند باغ

 

 به شقايق به گل الله ی زيبا سوگند

 به درختان قشنگِ ھمه دنيا سوگند

 به دل دختر عاشق ز پس پنجره ھا

 به نگاه و دل بی كينه ى تنھا سوگند

 به شب و شمع وچراغ ودروديوارچنان

 كه برقصد، كه بخواند غزل ما سوگند

 به گالبی و سفيد و به بنفش و قرمز

 به ره ی آبی وسبزينه ی دريا سوگند 

 به نگاھی به تبسم به دو تا حرف قشنگ

 به دل انگيز ترين خاطره ھر جا سوگند
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 از ســـرود تا پـــدرود

  207علی احــمد فايز                                                      

 به بھار و به خزان و به گل زرد به باغ

 به كبــــوتر به قناری و به عنقا سوگند

 به دل كوه و به سنگ وبه بلندای سترگ

 به سپيداِر  بلنِد  دِل  صحراسوگند

 به دل و سينه ی ھر آدم بی رنگ مرا

 كه رسد آه دلش تا به ثريا سوگند

 به كتابی كه درآن شعر محبت جاريست

 به جنونِ  دِل  آزاد ِ زليخا سوگند

 به لب خنده ی مھتاب به خورشيد به ابر

 به زمين و خبراز جنبش فردا سوگند

... 

 دل من خانه ی عشقی كه درآن بايدخفت

 به من و ما و شما و ھمه ی ماسوگند

 وطنم خانه ی زيبای ھزاران عشق است

 به ھمين ساعت و امروز و به فردا سوگند

 علی فايز

٢٠١٤دسامبر   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  208علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديوار شكسته 

 

 يك كوه آتش است درون دلم ولی 

 برلب ھزار خنده ی مستانه ميزنم 

 شبھا در انتظار غم نو نشسته ام 

 برموی لحظه ھای خودم شانه ميزنم 

 ديوانه نيستم دل من غرق بيكسی ست 

 تا سنگ غم به اين دل ديوانه ميزنم 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  209علی احــمد فايز                                                      

 گردامنم پراشك ودلم ازغزل تھيست 

 يك ابر قصه يك چمن افسانه ميزنم 

 دست غليظ غصه نوازشگر من است 

 ھرشب گلوی ناله به پيمانه ميزنم 

 ای وای زندگی كه گذشت و نگفت ھيچ 

 عمريست با خدای خودم چانه ميزنم 

 با ھرچه ميرسد به دلم موج يك اميد 

 يك شرط و يك قمار حريفانه ميزنم 

... 

ديگر به بند ظلمت شب نيستم بيا    

 آيينه را به ھر در و ھر خانه ميزنم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  210علی احــمد فايز                                                      

 راز ونياز 

 ھرشب تنم برای تو در اھتزاز شد 

 روحم تپيد ودست نيازم دراز شد 

 ھرخوشه نگاه تو در دامن دلم 

 مثل ھزار خوشه ی راز ونياز شد 

 شوق سخن به خلوت آيينه ام رسيد 

 گاھی كه حرف حرف دلم در گداز شد 

 تسبيح اشتياق تو بر پنجه ام نشست 

 سجاده ی خيال تو جايی نماز شد 

 عشقی كه ميزند سر تسليم ما به سنگ 

 چون موج بيكرانه ی دريای راز شد 

 مستم كنی چو بوی ترا ھرنفس كشم 

 باغ ھوس برای تو ھر لحظه باز شد 

... 

بازآ كه ميشود دل من بند بند تو    

 ھر موج دلنشيِن تو صد امتياز شد 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩٠بھار 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  211علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقص سايه ھا 

 

 چرخ بزن زنده كن باز دل مُرده را 

 باردگرمست كن شھر به ھم خورده را 

 پيچ و خم پيرھن بردل آتش بزن 

 شعله شو و آب كن اين دل يخبُرده را 

 رقص شمع و پنجره سايه وديوار شو 

 دور بزن شانه كن زلف سيه ُچرده را 
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  212علی احــمد فايز                                                      

 باز بيا موج زن از ته و باال ی تن 

 باز به يغما ببر نغمه ی پژُمرده را 

 ساقی لغزنده ی شعله ی فانوس شو 

 از تن سيمابی جام ببر ُدرده را 

 در تپش لحظه ھاشعر پراگنده شو 

 با غزلی تازه كن صد دل افُسرده را 

... 

 دل ببر از عالمی روی ھوا خانه كن 

 يا كه به سويت بكش اين من آُزرده را 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٥جنوری 

 اورليانس فرانسه
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 رنگ بيخودي

 

 يك لحظه تغافل را اغوا شدم از دستت

 اي واي چه بيھوده رسوا شدم از دستت

 گفتي غزل مستي ھوش ازسرمن كوچيد

 صد واژه  بدمسِت معنا شدم از دستت
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 از ســـرود تا پـــدرود

  214علی احــمد فايز                                                      

 دل ازتو به رويايي تا عمق شفق گم شد

 در خواب سحرگاھي پيدا شدم از دستت

 اين عشق چه ھا دارد يك عالم دلتنگي

 با خلوت و تنھايي يكجا شدم از دستت

 رنگ دگري بخشيد اين خجلتم از فردا

 خورشيد عرق پاشيددريا شدم از دستت

 دربارِش عقل وھوش سھِم من ودل اينبود

 ديوانه تر از ھركس درجا شدم از دستت

 آيين تو سرتا پاكذب است و فريب و غير

 يك توت نمي ارزد ترسا شدم از دستت

... 

 بايد كه دگر باره با خويش بياميزم

 يعني كه جداازخود تنھا شدم از دستت

 

 علي فايز

٢٠١٥مارچ   

 اورليان فرانسه
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ھا از تو...ر  

 

 آخ! شكسته ميشود،اين دل من مگر چرا؟

 بازكه خسته ميشوم يك سروتن مگر چرا؟

 حرف دلم زخستگي مثل ترنگ شامگاه

 وا نرھد ز قيد شب درد كھن مگر چرا؟
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 اين ھمه رفتن مرا جاده به جاده در سفر

 ھيچ كسي نمي برد تا به وطن مگر چرا؟

 عشق و غمي تومي برد تا به خدا دل مرا

 باھمه !خوش بّود مرا دم نزدن مگر چرا؟

 رقص سماع گرفته دل با عزل نگاه تو

 حيف رھا نمي كند تن تن ِتن مگر چرا؟

 گرچه به عمرھاي مايك سره اعتمادنيست

 باز اميِد رفتن ام سوِى چمن مگر چرا؟

... 

 بسكه ھميشه زندگي باتوپُرازترانه است

 واژه به واژه ميپري از سرمن مگر چرا ؟

 

 علي فايز

٢٠١٥مارچ   

 اورليان فرانسه
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 رو به ديوار...

 

 كسی خسته ست ازاين دل شكستن ھای تكراری

 كسی آرام در موِج تپيدن ھای تكراری

 كسی تكراردركنج قفس پرواز ميخواھد

 كسی دلگيراز پرواز و رفتن ھای تكراری

 زمين ھرجای اين دنيافقط تكرار ميچرخد

 وبا خود ميبردبود و نبودن ھای تكراری
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 كسی زندانی وھِم عبور از وادی فردا

 كسی آزاد ازبنِد دويدن ھای تكراری

 كسی ھرروزميلغزد به دوش زندگی اما

 كسی بيزار ازاين زنده بودن ھای تكراری

 كسی در من رسيدن رافقط تكرار ميخواند

 كسی پر ميشود ازنارسيدن ھای تكراری

... 

 دلم بسيار ميگيرد ازين ماحوِل بی معنا

 فقط دنياست معنی رميدن ھای تكراری

 

 

 علی فايز

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 روزھاييكه گذشت 

 

 يك سينه آرزو ز دلم پا كشيد و رفت 

 چون پيله تار ھای غمم را تنيد و رفت 

 يك عمر زير سايه ی مخمور زندگی 

 ھركس رگی ز ناله ی مارا بريد و رفت 

 لرزان شد از عيادت غمباره ھای من 

 طفل عليل گريه كه بيجا چكيد ورفت 
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 سرد و شكنجه بار تن پر نياز من 

 برھركه شد بلندشكست وخميد ورفت 

 گمنامه ھا ی بيكسی از بس شنيده ام 

 تيغ سكوت و زمزمه دل را خليد و رفت 

 از پيكرم چو تارسكون ميكند فغان 

 ھركس شنيد و شكوه ی مارا نديد ورفت 

... 

 روزی دگر رسيده و افسرده ميشوم 

 ابری، خطی سفيد به مويم كشيد و رفت 

 

 علی فايز 

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 رومان 

 

 كاش شود باتو چراغان شوم 

 مثل گل گوشه ی گلدان شوم 

 كاش شوم گرم نفس ھای تو 

 داغتر از مھر درخشان شوم 

 آب زنی آتش اين سينه را 

 پيش نگاه تو بھاران شوم 

 روح نوازش كده قصه ای 

 باتو پر از قصه و رومان شوم 

... 

 وه به سرم رنگ سفيدی نشست 

 ھيچ نشد  از  تو پشيمان شوم

  

 علی فايز 

  ١٣٩١تابستان 

 كابل افغانستان
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 زباله ی تفكر 

 

 دست مرا به دامن فرياد ما ببر 

 يك سينه درد من به دل آشنا ببر 

 غم ميرسد كه سايه ی مارا زند به سنگ 

 فرياد ھای و ھای مرا تا خدا ببر 

 استوره ھای خاطره ی بودن مرا 

 تا دوِردوِر دفتر تاريخ ما ببر 
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 قانون جنگل از قدم نحس فتنه خيز 

 بشكن ، صدای جنگ مرا پيش ما ببر 

 روح مرا كه ديو زمان ميزند بھم 

 زين كوله بار وحشت وظلمتسرا ببر 

 انديشه ای به ريشه ی اطراق لحظه ھاست 

 كوری كاروان مرا تا عصا ببر 

 تشت زباله ھای تفكر گرفته بوی 

 مردابه ھای كينه به دشت فنا ببر 

... 

دخت عليل گريه نزايد غزال شعر    

 تنديس آرزو به كميِن دعا ببر 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١بھار 

 كابل افغانستان
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 زندگی 

 

 ھر شعر من ترانه ی شبگشت زندگيست 

 ھرقصه ام ھوای كهُ و دشت زندگيست 

 در بيشه ھای سرد سرودم بيا ببين 

 ھر گوشه اش بيان سرگذشت زندگيست 

 عشقم خدای خلوت انديشه ھای دل 

 دل نيز مثل بار حادثه ی گشت زندگيست 

 با تار ھای عقده ی من بسته بسته ای 

 ھرجا گرِه ناله ی من رشت زندگيست 

 شبھا به پرتگاه مالمت نشسته ام 

 چندين بھار غمزده ام ششت زندگيست 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١حوت 

 شارجه امارات متحده عرب
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 زندگی گمشده ... 

 

 ھرشب ترا گم ميكنم ، فردا زمن گم ميشود 

 در خواب می بينم ترا، شبھا زمن گم ميشود 

 وقتی دلم پر ميزند، عشق است معنايش ولی 

 تو نيستی بال و پرم ، معنا زمن گم ميشود 

 يك آسمان رويای من،از نام تو وحشی شده 

 ای وای ھرشب تا سحر، رويا زمن گم ميشود 

 گيرم تو دريا ميشوی زيباست دريايی شدن 

 وقتی كه من ساحل شوم دريا زمن گم ميشود 

 يك چھره ديدار ترا پيكر تراشی ميكنم 

 وقتی كه ميآيی ببين ، غمھا زمن گم ميشود 

... 

دلرا به دنيا بسته ام در آرزوِى زندگی    

 زيباست دنيايم ولی ، دنيا زمن گم ميشود 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 اورليان فرانسه
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 زنگ ساعت 

 

 شھادت ميدھم امشب صدای زنگ ساعت را 

 كه تك تك ميكند ھی ميزند شيپورغربت را 

 سياھی ميدھد از قبله ی دستان آدم ھا 

 شكستن ھای درد آلود بحران و قيامت را 

 وبازازگم شدن درجاده ی بنبست انسانی 

 پريشان ميكنم ھر ناله ی زلف جھالت را 
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 شعاع ھر تپيدن را به گرد سينه ميكارم 

 كه باز از سر رھا سازم زمين سرد خلوت را 

 سفردرفصل ھای تند خاموشی من تركيد 

 خزان از جان من دزديدصبروتاب و تاقت را 

 چكيدم از فراز قله ی فرياد من برخاست 

 سرشكم گريه ميباردھزاران داغ حسرت را 

... 

 وديگر از بھاران سير و از ديوارھا دلگير 

 چمن ميسازم از رويا، پس ديوارمنت را 

 

 علی فايز

١٣٩١ 

 كابل افغانستان
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 زيباترين انتظار 

 

 تازه فھميدم كه می آيی و غمھا ميرود 

 از دلم غمھای چندين ساله فردا ميرود 

 تازه فھميدم كنارم عشق سو سو ميزند 

 باتو از دنيای من ھر دِرد دنيا ميرود 

 تازه فھميدم كه مھتابی شده شبھای من 

 ابِر بيتابی من با گريه يكجا ميرود 
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 تازه در دستاِن من پيچده موج صدعزل 

 واژه ھا سر ميزند شعِر تو باال ميرود 

 تازه فھميدم ترا! درلحظه ھاپر ميكشی 

 از تنم مجموعه ی فرياد يكجا ميرود 

 تازه در چشمت غزال مھربانی ميچرد 

 بوی مشكی ميرسد يا عطِر سودا ميرود 

 تازه فھميدم تو دردامان من گل ميكنی 

 پيرھن تب ميكند باتو به دريا ميرود 

 آتشی صد الله بر رخسار زيبا ميزنی 

 اھتزاِز شعله در جسم تو زيبا ميرود 

 ... 

 تازه فھميدم كه می آيی ببارم موج گل 

 در قدم ھای تو جانم تا كجا ھا ميرود 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤فبروری 

 اورليان فرانسه

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  230علی احــمد فايز                                                      

 زيبايی 

 ھركجا خانه ی زيباست ترا ميبينم 

 شھر وآيينه ی دلھاست ترا ميبينم 

 بخدا خاطره انگيز ترين ياد منی 

 ھر چه رويای دالراست ترا ميبينم 

 شب يلداست چو افسانه ی يك قرن غزل 

 ھر كجا ھلھله بر پاست ترا ميبينم 

 قصر ھا غلغله دارند به ھر كوچه ولی 

 سينه ام پر زغزلھاست ترا ميبينم 

 چشم ھايم چقدر تشنه ی ديدار تو بود 

 كه اگر غرق تماشاست ترا ميبينم 

 گرچه شعرم بخدا سبك قديم است ولی 

 نقش ھر واژه كه زيباست ترا ميبينم 

 دل آبی من و خجلت يك موج خيال 

 ھر چی در ساحل درياست ترا ميبينم 

 علی فايز 

  ١٣٩٠خزان 

 كابل افغانستان
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 زير ديوار يأس 

 

 ميخواستم كه ساحل درياشوم نشد 

 يك موج شاعرانه ی زيبا شوم نشد 

 با دست ھای كوچك و لرزان كودكی 

 چون ابر ھا نوازش گلھا شوم نشد 

 مادر مرا به كوره غم ھا سپرد و رفت 

 ميخواستم كه صبر زليخاشوم نشد 

 ھر روزه داغ حسرت و دنيای بيكسی 

 دور از سكوت و خلوت دنيا شوم نشد 
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 از درد شكوه كردم و صدناله ام شكست 

 يك آسمان خموشی لبھا شوم نشد 

 گرم از طلوع عاطفه ی خط زندگی 

 ميخواستم كه شيشه ی دلھا شوم نشد 

 بسيار عاشقانه و بسيار بی بديل 

 آدم ترين قصه ی ليال شوم نشد 

 وقتی كه كوچه كوچه ی پرواز ميرسيد 

 يك بال و پر بھانه ی فردا شوم نشد 

 تا بر درخت سبز جوانی شكوفه ريخت 

 ميخواستم كه گل كنم و و ا شوم نشد 

 سنگی شكست شيشه احساس من ولی 

 تا خواستم صبور و شكيبا شوم نشد 

 ... 

 حاال دگر برای شما آب ميشوم 

 الفی زدم كه خاك كف پا شوم نشد 

 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩٢حمل 
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 زير وبم عشق 

 

 كاش در سينه ی من جای غم عشق نبود 

 يا كه پر دفتر من از ستم عشق نبود 

 كاش درد دل من چاره و درمان ميشد 

 پای تا سر اثر از بيش و كم عشق نبود 

 كاش در ھر غزلم نغمه و آھنگ كسی 

 شھر بی واژه ای از زير و بم عشق نبود 

 كاش درفلسفه ی زندگی و نگھت ذوق 

 شرحی از قصه ی رنج والم عشق نبود 

 كاش دنيای من و عاطفه از ھم ميشد 

 بی خبر روز من از صبحدم عشق نبود 

 

 علی فايز 

  ١٣٨٩بھار

 كابل افغانستان
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 ژاله ی سياه 

 

 شاعر ببر دو دست من و ياد كن مرا 

 در فصل ھای گمشده فرياد كن مرا 

 يك قرِن بيصدای مرا در شفق ببار 

 درشھر شھر سبز دل آباد كن مرا 

 عمريست شب گرفته ودلگيروخسته ام 

 از بند ھای دلھره آزاد كن مرا 
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 يك قلب ، يك تبسم و يك عشق وسادگی 

 آنسوی خط حادثه ايجاد كن مرا 

 شاعر ! ببر دو چشم ، پی التماس ھا 

 لبخند و اشك كودك نوزاد كن مرا 

 در بند ھای رگ رگ شعرم عبور كن 

 يا روح پر شكسته ی بيداد كن مرا 

 وقتی شدم چون سنگ ببر آب كن دلم 

 در سرزمين عاطفه بنياد كن مرا 

 ... 

 ديگر به لحظه لحظه ی عمرم نفس بكش 

 آسوده كن ، قفْس بِِشكن شاد كن مرا 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سرطان 

 كابل افغانستان
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 ژاله 

 

 دگر شبھای من از من تناب دار می سازد 

 سياھی از من و تنھايی ام ديوار می سازد 

 شمع و ديوانگی درمن تگرگ عشق ميبارد 

 ھجوم گريه در چشمم شبی تكرار می سازد 

 ھوای سرد بی لطفی به كوِه دست من لغزيد 

 نديدی ؟ درد ھا در من ره ی ھموارمی سازد 
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 زالل شيشه ھای سينه ام تصوير ميگردد 

 دلم در اوج روياھا خط پرگار می سازد 

 خدا، آتش ، زمين، از فرط بی مھری آدمھا 

 كوير و دوزخ و يك كوھی از آوار می سازد 

 نگاھی ازميان يك سرابی پشت صدفرسنگ 

 از اين تشنه درخت خسته ی بيمار می سازد 

 ... 

 رھايی از عبور موج ھای تند اين دريا 

 بنام زندگی ، ھر لحظه از من زار ميسازد 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر 

 پاريس فرانسه
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 ساحل آرام زندگی

 

 يكروز باتو بودنم انگار زندگی ست

 فصل ترانه ھای دل انگيزعاشقی ست

 ديريست انتظار ترا می كشم ولی 

 اين لحظه ھای پرتنش عمررفتنی ست

 ديگر به روی آيينه لبخند ميزنم

 يادشما به قالب تصوير چيدنی ست
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 ھر روز با طلوع سحرزنده ميشود

 يك آرزوی خفته كه با كس نگفتگی ست

 فالی گرفته ام كه شوم ھمطراز تو

 آمد بشارتی كه خيال تو سرسری ست

 بگذار با تو آب شوم قطره قطره من

 باعشق باتو آب شدن عين كاكه گی ست

... 

 يخ بسته شام ھای مرا در نيابت ات

 خورشيد شو بيا كه درخانه بستگی ست

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليانس فرانسه
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 ساز انتظار 

 

 شعرم گرفت و زمزمه ی سبزه زارھم 

 پر از شكوفه ميشوم و نوبھار ھم 

 مستی گرفت خلوت من آنزمان كه تو 

 كردی مرا بھانه ی يك انتظار ھم 

 ديدی كه آمدی و قفس ھا شكسته شد 

 مرغ دلم تپيد و تن ناقرار ھم 
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 تك بيت باِز پنجره سويم گشوده شد 

 پر از غزل شدم بخدا بار بار ھم 

 گم ميشوم به پرده ی يك ساز بھيروی 

 باتو به تار تار رباب و سه تار ھم 

 آبی ترين ترانه شدم در كنار تو 

 تا بشنود صدای مرا آبشار ھم 

 ای شھر پر تبسم يك فصل آرزو 

 با تو شدم تالطم يك رود بار ھم 

 ... 

 تاشب رسيدنت بخدا دير ميشود 

 حاال بيا كه دير نشود روزگار ھم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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سايه ھا آواز ميخوانند...   

 

 امشب از بوی ابرھا خسته م خسته از آسمان بارانی

 از دل يخ گرفته ھای شماازھمين برف ھای طوالنی

 روح درياچه ھای ذھن مرا قايقی نيست پشت سر بزند

 ته ی پندار ھای تلخ مراشسته در لحظه ھای بحرانی

 شب فقط يك عبور خاطره ھاست از ره وجاده ھای تاريكی

 يا مگر "سوژه" ھای تكراری ست از ازھمان رازھای پنھانی
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 پس بزن پرده ھای پنجره رابا فراخوان آفتاب ولی

 گل زنبق ھنوز در قفس است گل سوسن ھنوز زندانی

 با تراكم نمی شود محدود غم يك عمر درنيابت عشق

 رگ پيوند می برد شايد پيش پای عروس قربانی

 من ترين تكه ھای قلب مراپيش ياری كه ميخرد ببريد

 او ترين جلوه ھای عاطفه را به من آريد بی پريشانی

... 

 سرم آتش گرفته باز مگر انقالبی ز راه آمدنی ست

 در دلم شور ميزند چيزی مثل فرياد ھای انسانی

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليان فرانسه
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 سايه ھای من 

 

 بيا كه آب شود قصه ھای من با تو 

 خدای گريه شود گريه ھای من باتو 

 بيا كه باز شود عقده ھای سركش دل 

 پر از شگوفه شود لحظه ھای من باتو 

 ھزار نغمه كنم سر ز تنگ تنگی دل 

 سرود زندگی ام نغمه ھای من باتو 

 نفس زبغض خيال تو ميشود قفسم 

 تمام ناله شود شكوه ھای من باتو 

 نميزند به لبت شورخنده خنده ی من 

 كه بال وپر بكشد خنده ھای من باتو 

 بيابيا بخدا كوچه را چراغ بزن 

 به ھر چراغ بزن سايه ھای من با تو 

 دلم گرفته خدارا زھر نبودن تو 

 بيا كه يخ نزند ريشه ھای من باتو 

 علی فايز 

  ١٣٩١بھار 

 كابل افغانستان
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 سايه ی پشت ديوار 

 

 كوه شد اميد ھا ، از سينه آھی بر نخواست 

 از دل تاريِك من يك انتباھی بر نخواست 

 بار بار از آرزو ھا سنگ حسرت خورده ايم 

 شور و فريادی و آھی اشتباھی بر نخواست 

 تند بادی ميوزيد از تنگنا توفان رسيد 

 ھيچ مستی يی دگرازكوره راھی برنخواست 
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 عالمی نی شد صدای خفته ما را شكست 

 صد بيابان قصه از نيزار چاھی برنخواست 

 ظلم كردند بر سپيداِر بلند پشت باغ 

 از زمين باغ ديگر يك گياھی برنخواست 

 داغ پاشيدند بر ديوار سبز زندگی 

 ديگراز يك كوچه ای تصويرماھی برنخواست 

 ... 

 شھر من گم شد درون انتحار شيشه ھا 

 ازدل يك سنگ عزم داد خواھی برنخواست 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سنبله 

 كابل افغانستان
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 سپيده دم... 

 

 رفتی و باز كوچه پراز خلوت است و من 

 تنھايی وسكوت وشب ووحشت است ومن 

 آن لحظه ھای زودگذر رفت وبرنگشت 

 اينجاكه از زمانه فقط نفرت است ومن 

 ھمراه ھر تبسم خود برده يی مرا 

 ديگرنه يك اميد ونه يك راحت است و من 
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 ھرشب زمين "ميلودی" دل را نميزند 

 يك شعر يا ترانه ی پُرحسرت است ومن 

 با جمله بيت ھای غزل شعر ميشوی 

 اين خاطرات سبزتو ھرساعت است ومن 

 ديگر تھی ست دست من و روزگار من 

 اما ھمين نوشته دگر عادت است ومن 

 ... 

 باز آ كه شھر شھر دلم پر ز ماجراست 

 يعنی دلی شكسته ی بی طاقت است ومن 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤اكتوبر 

 اورليانس فرانسه
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 ستيز 

 

 راه باريك است اما راه بی برگرد نيست 

 ھرقدم پايان راه و يك سفر بيدرد نيست 

 اضطراب از كوچه ھاسرميكشد اما كسی 

 در عبور جاده ی اين زندگی ھا مرد نيست 

 گل نمی پاشند بر اسطوره ھا اينجا مگر 

 ليلی ما عاشق مجنون صحرا گرد نيست 

 شعر موالنا وسعدی خاطرات كودكيست 

 واژه ھای ناب اينجا بازبان ھمدرد نيست 

 يك شبستان غم خريدم تا شوم بيغم ولی 

 درسرشت ما مگرھرچی بغيراز درد نيست؟ 

 ... 

 زنده بودن تب گرفته در كنار زندگی 

 به! به! پيش خدا رويم سياه وزرد نيست 

 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٣دوم دسامبر 
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 سرآب... 

 

 درعمق چشمانت مگراز عشق دنيايی نبود؟ 

 در گرمی آغوش تو يك حس زيبايی نبود؟ 

 آمدی در سينه ام گلھای آتش كاشتی 

 آتشين خويی مرايك لحظه سودايی نبود؟ 

 بسكه كه عطر دامنت تا بيكرانم ميبرد 

 جان من يك لحظه ام درسينه ات جايی نبود؟ 

 پرشدم از لحظه ھای ديدنت با عشق ، من 

 اين ھمه شوريدگی يك خواب وجادويی نبود؟ 

 از دلم كی ميرود لطف و وفايی تو مگر 

 دست ھای مھربانت ھمچو دريايی نبود؟ 

 باز ھم ميخواھم از آغوش تو رنگ بھار 

 با تو بودن از تو بودن ھمچو رويايی نبود؟ 

 

١١علی فايز   

  ٢٠١٤جنوری 

 پاريس فرانسه
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 سرزمين خورشيد 

 

 ميھنم آزاد شو ! فرياد كن! ھو ھو بزن 

 زنده شو درياترين امواج را، پارو بزن 

 از شب و ديوارھا دوری گزين و دور شو 

 كشور خورشيدشو آتش به آن ھردو بزن 

 بار ديگر بر كوير خستگی ھا ُشخم زن 

 ابر شو زيبا ببار و نغمه ی ناجو بزن 
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 كوه باش و آسمان ، تا قله ھاآباد شو 

 باز ھم در اوج ھای آبرو پھلو بزن 

 راه رو سر مست شوتا انتھاتابيكران 

 رودكی را شعرناب پھنه ی آمو آموبزن 

 سرزمينم پاك شوازلوث گرگان سياه 

بزن “ جارو“ ھرزگی را ديار خويشتن  

 سرزمينم قامتت ازاين جھالت ھاشكست 

 بار ديگر روشنانی ھر كجا ھرسوبزن 

 ... 

 رستم وتھمينه رادرعشق ھا استوره كن 

 دشمن مزدور را در جنِگ رو در روبزن 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر 

 اورليان فرانسه
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 سرشِت شھرمن...

 

 در ذھن من ھميشه معماست ھمچنين

 يعنی چرا و باز چرا ھاست ھمچنين

 تا ميكنم نگاه درين سينه ھای تنگ

 مارا غمی به وسعت درياست ھمچنين
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 شايد كسی نوشت به تھداب شھر من

 غم درسرشِت غمكده ی ماست ھمچنين

 گويی تمام جوھر ما را به غم نوشت

 ھر روز وھركجاوھمينجاست ھمچنين

 سدی كشيده اند به راھی كه ميرويم

 راھی كه دورودردل فرداست ھمچنين

 كشتند نسل كاج و سپيدار قريه را

 ھرروز جشن وھلھله برپاست ھمچنين

 ديدم زبان و چشم و دِر باغ وخانه را

 ُمھری زدند و مرگ غزلھاست ھمچنين

... 

 ای رمه ھا بلند شويد گرگ آمده ست

 كين دره ھای سبز چه زيباست ھمچنين

 

 علی فايز

٢٠١٥فبروری   

 اورليانس فرانسه
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 سركشی ھا... 

 

 من چنان ازبيكسی چون موج دريا سركشم 

 كز خروش زندگی ھر جای دنيا سركشم 

 وارھيدم ازخودم با رود ھا آميختم 

 تا شود روزی ازآنسوھای صحراسركشم 

 يك طبيعت الله ی از آرزو را باختم 

 بازی دل بود زيرا من سراپا سركشم 
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 ميچكد از چشم دنيا آبروی زندگی 

 از سر اجبار زھِر چشم دنيا سركشم 

 بسكه از دير مغان و كنج مسجد خسته ام 

 ناگزير از گوشه ی برج كليسا سركشم 

 گيرم اينجاھم شراب وعاشقی باشد حرام 

 خون دل را در عزای سركشی ھا سركشم 

 ... 

 روز ھا را ميخورد گرگان مست ھرزگی 

 بيش ازين از قله ى اميد فردا سركشم 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤مارچ 

 اورليان فرانسه
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 سرنوشت باغ 

 

 ھيچ شد! باغی كه گل ميكاشتم زاغان گرفت 

 گرمی فصلی كه می پنداشتم باران گرفت 

 كوچ كرد از خشكی آغوش باغم مرغكان 

 يك سبد بيھودگی در لحظه ھايم جان گرفت 
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 ميزدم با كلك حسرت ساز وھم از بيكسی 

 نغمه ھايم شيوه ی فرياد كوھستان گرفت 

 ھركجا در ميزدم آنسوی در بيگانگی 

 آشنايی در نھادم درد بيدرمان گرفت 

 ھيچ شد دستم تكيد از اوج اوج زندگی 

 تا نيازم قطره قطره راه بی پايان گرفت 

 يك شبستان نامه ی بيداری ام را باد برد 

 شھرشھراز قصه ام تصويركابل جان گرفت 

 ... 

 ره بر آوردم دروِن انقالِب يك سفر 

 باز درمن كشتی بشكسته را توفان گرفت 

 

 علی فايز 

٢٠١٣خزان   

 اورليان فرانسه
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 سرود خاطره 

 

 با خنده ھای تف زده ی جويبار ھا 

 زنگوله ھای سينه من آب ميشود 

 ھر جا كه ميرود دل آبی من بباغ 

 سبزينه وشگفته و سيراب ميشود 

 تا ميكنم نگاه شب آلوده بر نسيم 

 ابرخيال غمزده بيتاب ميشود 
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 بازرد و سرخ وآبی ھر شاخه ی سفيد 

 ابری و ِمه گرفته وناياب ميشود 

 از زير كوله بار نفس ميشود رھا 

 وقتی كه شمع گريه من آب ميشود 

 ازعطر گرم باغ نفس ھای گرم تو 

 تصوير ھای خشك دلم قاب ميشود 

 باری كه ميزنی به غبار حيا مرا 

 پای ھوس بسوی تو رھياب ميشود 

 ازبسكه عاشقانه ی شبرنگ گفته ام 

 گنج غزل به بستر من خواب ميشود 

 برگی گذشته از سر مژگان عمر من 

 درھرسروِد خاطره آالب ميشود 

... 

 زين پس دگر نوشته ی من ميكند بھار 

 رنگينه ھای سبِز سِر آب ميشود 

 علی فايز

١٣٩٠ 

 كابل افغانستان
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 سرود ناتمام 

 

 تشنگی ھامينوازد ساز دريايی شدن 

 با خيالت ميسرايم شعر تنھايی شدن 

 ميفريبد لحظه ھارا دختر مھتاب ھم 

 باتو وناز حضورت باز رويايی شدن 

 در ھراس ديدن خورشيد چشمان غزل 

 واژه ھا سرميكشد تا مرز بينايی شدن 

 صدبيابان قصه ميگويدچومجنون دست من 

 تا ترا پيدا كند در شھر لياليی شدن 

 مسجد و ميخانه و دير وكليسايم چكار 

 ميزنم با يك نگاھت بانگ ترسايی شدن 

 عشق دارد پيكری از ھفت درياوزمين 

 ميكشاند تا كجا، تا اوِج بااليی شدن 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر  ١٢

 پاريس فرانسه
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 سرود يك سكوت 

 

 ياد دارم كه ھمچو آبله ھا 

 بر كف دست من نھان بودی 

 يا چوموج جبين خاطره ھا 

 درخيابان دل روان بودی 

 مثل باران به باغ زندگی ام 

 ھستی انگيز ھرزمان بودی 
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 چی سرودی كه ميشكست سكوت 

 برزبانم روان روان بودی 

 مثل انگور خوشه ميچيدم 

 خوشه ھايی كه تودرآن بودی 

 ھرچه از عشق ميشنيدم من 

 اول و آخر ين بيان بودی 

 روزھا چون سپھر و شب چون مه 

 مظھر عمر جاودان بودی 

 كار پايان گرفت و عمر گذشت 

 تو ھنوز ھم در آن ميان بودی 

 

 علی فايز 

  ١٣٨٩تابستان 

 كابل افغانستان
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 سكوت 

 

 يك قرن سكوتم را بر خيز و بيابشكن 

 يا مھر لبانم را بی چون وچرا بشكن 

 ھر صفحه ی عمر من بسيار سخن دارد 

 تصوير صدايم را در صاعقه ھا بشكن 

 يك سنگ دل دنيا يك درد غم دلھا 

 يك روز ھزاران شب از سينه ی ما بشكن 
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 انبوه صدا ھارا در وادی بی معنی 

 چون سخره وسنگ كوه بيرنگی ما بشكن 

 صد قصه نا گفته بر زير زبان من 

 با گوش دلت بشنو ھر سوز و نوا بشكن 

 يك مشت غبار عشق در حنجره ام پنھان 

 اين روح صدايم را در موج صدا بشكن 

 تا باز نيايد غم در بستر تقصيرم 

 صد ناله ی زير و بم در پيش خدا بشكن 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠خزان 

 كابل افغانستان
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 سنگ صبور 

 

 آب شدم از غم دنيا چی سود 

 سنگ شدم سنگ شكيبا چی سود 

 زير ھزاران قدم ناكسان 

 خاك شدم گرد كف پا چی سود 

 شيشه ی احساس وروانم شكست 

 ھيچ شدم بيكس و تنھا چی سود 

 راه سفر دور و دراز است و من 

 نقطه ام آغاز معما چی سود 

 ھيچ نشد درد وغم من تمام 

 خسته شدم خسته زغمھا چی سود 

 منتظرم زندگی از سر كنم 

 ليك درين پوچی دنيا چی سود 

 تيغ جفا ميخلد اندر دلم 

 رنگ وفا نيست درينجا چی سود 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩١بھار 
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 سوگند 

 

 مرا به گريه ی دلگير لحظه ھا قسم است 

 مرا به داغ دل تنگ ناله ھا قسم است 

 مرابه رھرو بيباك كاروان فصول 

 مرا به سينه ی پردرد عقده ھاقسم است 

 مرا به زمزمه ی صبح مرغكان چمن 

 مرا به ھر پر پرواز نغمه ھا قسم است

مرا به شكوه ی تھمينه ھا و رابعه ھا    

 مرا به دامن پراشك گريه ھا قسم است 
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 مرا به خنده ی معصوم كودكی درخاك 

 مرا به مادر پاك برھنه ھا قسم است 

 مرا به شب ، به تيرگی ، به سياھی به شفق 

 مرا به خلوت خاموش بيشه ھا قسم است 

 مرا به مشرق بيچارگی ھر آدم 

 مرا به مغرب عصيان خفته ھا قسم است 

 مرا به كوزه ی خالی زير ديواری 

 مرا به تشنگی كام خسته ھا قسم است 

 مرا به زره ی خاك و به سنگ سنگ وطن

 مرا به عمر دراز غمينه ھا قسم است 

 مرا به ھرچه دل تنگ و سينه ی پرسوز 

 مرا به چھره ی بيرنگ سايه ھا قسم است 

 كه غير عشق به انسان و آب و خاك وطن 

 نشايد ھيچ مرا در قرينه ھا قسم است 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١دلو

 كابل افغانستان
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 سيمای غزل 

 

 ديشب غزلی تازه برای تو سرودم 

 ھر بيت كه گفتم ھمه در ياد تو بودم 

 وقتی كه به زيبايی چشم تو رسيدم 

 يك پنجره مھتاب به روی تو گشودم 

 مستانه ترين واژه مرا بدرقه ميكرد 

 ھر واژه و گلواژه به سيمای تو سودم 
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 پيراھنی از مخمل امواج نگاھت 

 زيب تن ھر مصرع شعرتو نمودم 

 ھم تازه شدی سبزوبھاری و گل افشان 

 يك نسل گل سيب وجود تو ستودم 

 گفتم بروم پيش خداوند شقايق 

 زانو بزنم تا كه شوی باب سجودم 

 يك خانه از احساس تو ديوار كشيدم 

 در رايحه ی جنت بوی تو غنودم 

... 

 فايز شدم از خاطره ی شعر قديمی 

 در بحر تقارب غزل ناب تو بودم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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 شب ، خالء و...من

 

 فضاي اين دل ابري ما چه بد خاليست

 براي عشق گمانم  كه تا ابد خاليست

 ھميشه خانه ي رسواي بي ترانه ي من

 به سان النه ي گنجشك نابلد خاليست

 ھميشه گفتمش ازرسم دوستي بگذر

 كجاست عقل كه بيچاره ازِخرد خاليست

 عجب غمي ست درين انزواي تنھايي

 كتاب غمكده ازحرف خوش كند خاليست

 دلي كه پاكترين شيشه ي محبت اوست

 زبغض

 وكينه وخودخواھي وحسد خاليست

 نگو كه دھكده ام !سرزمين عاطفه نيست

 مگر  زعاطفه آن دل كه ميتپد خاليست

... 

 شبم دراز و خودم منتظر دلم حيران

 ز روز ھاي طاليي كه ميرسد خاليست

 علي فايز

٢٠١٤اكتوبر   

 اورليانس فرانسه
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 شب مھتابی...

 من امشب باتودنيايی پرازتصوير ميسازم 

 نقاشی ميكنم شعر ِ ترا تعبير ميسازم

 من امشب دفتری از واژه ھای ناب ميگيرم

 برايت يك غزل، يك شعِر درياگير ميسازم 

 من امشب با تو ودنيای توازخويش ميگويم

 ترا در خويشتن جاری خط تقدير ميسازم

 ترا چون مظھرمريم ظھور عشق ميخوانم

 كه شيريِن سخن ھارا،زتو نخجير ميسازم

 دلم ميخواھدازشبھاترا چون پيكِر مھتاب

 درينجا خانه ی دل را زتو تنوير ميسازم

 اگر آن لحظه ای كزماه رويت ميشوم پرنور

 برايت بيكران شبنامه ی تاخير ميسازم

... 

 بيا دراوجھای قله ی احساس من بنشين

 ومن درسرزمين دل ترا كشمير ميسازم

 علی فايز

٢٠١٤جوالی   اورليان فرانسه 
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 شب نما... 

 

 بر تنم لغزيد دستی پيكرم آتش گرفت 

 وای ديدی ؟عشق را! در بسترم آتش گرفت 

 تّكه تّكه آب شد برفی دريای تنم 

 ريختم آبی شدم دور و برم آتش گرفت 
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 موج ھای نرم يك وسواس در جانم نشست 

 پيش چشمش سوختم پاو سرم آتش گرفت 

 رخوت از دستان من لرزيد شرميدم زشمع 

 آه رفتم سوختم بال و پرم آتش گرفت 

 پير شد ھرشب ولی ھر تار و پود من جوان 

 داغ شد دل در برم تا دلبرم آتش گرفت 

 قطره قطره می نشستم بر غزل ھای تنش 

 تارو پودم روح سردم الجرم آتش گرفت 

 نيمه ی عريان چشمم می مكيد آن لحظه را 

 تشنگی در نيمه ی چشم ترم آتش گرفت 

 پيچ و خم ھای زمين تشنه ی آغوش من 

 چون كوير ازانتھای ديگرم آتش گرفت 

 ... 

 عشق آتش ميزند تا انتھا در جان ھا 

 منكرند از عشق مردم ، باورم آتش گرفت 

١٢علی فايز   

  ٢٠١٤جنوری 

 اورليان فرانسه

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  275علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب وشالق 

 

 پرنده از قفس خسته ، من با اھرمن درگير 

 نگاه صيد من بيباك و من با خويشتن درگير 

 عبوِر موجھای تند وشبھای پر از وحشت 

 ومن در انتھای جاده ی با روح وتن درگير 

 غريبم ، شھْر پرآشوب و دستانم پراز ديوار 

 دلم سنگيِن باورھا ، سرم با صدرسن درگير 
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 زمين آبستن ديوان آتشزای تك باور 

 زمان با دردھای زخمی رسم كھن درگير 

 خط پايان تصويِر ديانت ھای بی معنا

ازينجا تا خدا با انتھای پر لجن درگير    

 ھميشه در زمين ما ُگل آشوب ميرويد 

 زمان درد ھای ما ميان ما ومن درگير 

 چرا بيداْد آفت ھای ما رادود ميپاشند 

 شب و شالق با آتش ، درون اين وطن درگير 

 ... 

 كسی از من نميپرسدازين دنيا چی ميخواھم 

 برای يك وجب شادی به جنگ تن به تن درگير 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢خزان 

 پاريس فرانسه
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 شب يلدا 

 

 كشورم در خون ، من آواره ،از يلدا مپرس 

 شعر شب را ميسرايم ديگر از فردا مپرس 

 خانه ھا تاريك، شب طوالنی و ديوار سرد 

 كوزه ھا خالی دگر از جنبش دريا مپرس 
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 سالھا شد قصه ی ما از شب يلدا گذشت 

 از شبی با درد ھای ظلم و استيال مپرس 

 ياد آن انگور ھای چيده و آن قصه ھا 

 مثل يك خواب است درذھنم ازآن شبھا مپرس 

 مادرم باقصه ی آوای باران و پری 

 سير ميخنديد و ميگفت ديورا از مامپرس 

 زندگی كوچيد از دستان گرم روزگار 

 ديگر از وحشت سرای ملك آريانا مپرس 

 جشن زيبای بھارو مھرگان برباد رفت 

 عيد ما آواره شد تا دور اين دنيا مپرس 

 تا شود آزادگی و عشق و اميد و صفا 

 راه و رسم زندگی در سرزمين ما مپرس 

 ... 

 ھركجا بيگانه ای ، در ھرقدم جنگ ونفاق 

 ديگر از من قصه ای يا شعری از يلدا مپرس 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر 

 پاريس فرانسه
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 شبآويز 

 دلم لرزيد و دستانم برای عشق لرزان شد 

 زمان با سينه ام آميخت ، دنيايم پريشان شد 

 كسی ازپشت درياھای مست از دورھای دور 

 گھی چون موج ھای تند ويا آرام و پنھان شد 

 دلم لرزيد باز از سر ، غزل پيچيد در دستم 

 ھزاران واژه ی زيبازدل برخاست ، عريان شد 

 كسی از سرزمين عشق ميايد به ديدارم 

 ھوای دامنم امروز پراز ابر وباران شد 

 دلم بسيار ميخواھد بكارم لحظه ھاراگل 

 كه اينجا باغ دستانم پراز ديدار جانان شد 

 ... 

 كسی از البالی كشور مھتاب می آيد 

 واينجاھرچه شبداريست با يادش چراغان شد 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سرطان 

 كابل افغانستان
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 شعر بی ديوار 

 

 تودرمن شوق يك پرواز را بيدار خواھی كرد 

 و با پرپرزدن يك عشق را تكرار خواھی كرد 

 تو درمن موج ھای تند يك احساس خواھی شد 

 ويا پندار ھای مست را سرشارخواھی كرد 
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 تودرمن راه برگشت بھاران ميشوی اما 

 چگونه واژه ھای سبز را بيدار خواھی كرد؟ 

 عبور وحشی تك آرزوھا خفته در بطنم 

 تب خاموش عصيان را درونم زار خواھی كرد 

 تودرمن ميدمی عاشقترين شعله ھای عشق 

 وباور ميكنم عاشق ھزاران بار خواھی كرد 

 تو درمن باغ تصويِر خيالی ميشوی اما 

 كوير تشنه ی دل را پر از آوار خواھی كرد 

 تو در من بعدزيبای پراز تصوير خواھی شد 

 مرا از انحنای شعر من پركار خواھی كرد 

 ... 

 غزل در من ھزاران شعر نو ميكاشتی آخر 

 مرا عاشقترين شعر بی ديوار خواھی كرد 

 

 علی فايز

  ٢٠١٣اكتوبر  ٢٣

 فرانكفورت جرمنی
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 شعر تبسم 

 يادم آمد غزل سبِز ترنم ديشب 

 باز ھم پرشدم ازشعرتبسم ديشب 

 بازاز دربچه ی خاطره ھاعشق دميد 

 شدم از فاصله ی چشم شما گم ديشب 

 باز در حنجره ی كوچه صدايی پيچيد 

 مثل يك زمزمه ی ناب و تكلم ديشب 

 دل دريايی مھتاب چی زيبا ميخواند 

 شعر فردای پراز فصل تفاھم ديشب 

 رنگ ميكاشت به ديوار كتابی دلم 

 قصه ھايی كه ترا كرد تجسم ديشب 

 ... 

 ابرميديد و من وگريه ترا می جستيم 

 تا ببارد غزل سبزه و گندم ديشب 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سنبله 

 كابل افغانستان
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 شعر دريا 

 

 دختری از جنس دريا ھاستی 

 چون صدف چون گوھر يكتاستی 

 دختری از كشور خورشيد تو 

 مادری از مرز نا پيداستی 

 گاه گشتی رابعه ، گرمابه را 

 گاه زنجيرستم در پاستی 
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 در ھريوا نام تو تابيده است 

 دختر تاريخ آرياناستی 

 گرشدی مخفی دلت بيباك شد 

 بر فراز قله ی فرداستی 

 موج ھای پيچ در پيچ ونھان 

 دردل دريای بی پھناستی 

 دلبری درشھر بی ھمتای دل 

 عشق را چون نای موالناستی 

 ... 

 ھيچ ديدی من درين عصر نوين؟ 

 اين مِن ديوانه را ليالستی 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣اكتوبر 

 فرانكفورت جرمنی
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 شعر من 

 

 رنگين كماِن وادی روياست شعِر من 

 يك موج پر تالطم درياست شعِر من 

 گاھی تولِدی شب و انبوه ِ خستگيست 

 گاھی عبورجاده ی غمھاست شعِر من 

در باِغ سبِز شعِر من احساس ميچرد    

 آھوی مسِت جنگِل فرداست شعر من 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  286علی احــمد فايز                                                      

 با عشق تا نھايِت يك كھكشان سرود 

 تصوير و يك نقاشی زيباست شعر من 

 شبھا دروِن خلوِت دلدادگان چوشمع 

 فانوِس بزِم شھِر غزلھاست شعِر من 

 با كودكاِن كوچه ی فريادھای سرخ 

 مثِل خطوِط شاِد چليپاست شعرمن 

 يك چند با حماسه و يك چند درستيز 

 گه پرچم و جھنده ی معناست شعر من 

 گاھی كه ظلم و روز به محراق ميرسد 

 استوره ی مقاوم و واالست شعرمن

 يك دشت شانه ھای بلندش چه استوار 

 وقتی كه مست كشور كوه ھاست شعرمن 

 ... 

 راھش به دورھای شفق سركشيده است 

 گويی كه آفتاب سحر ھاست شعرمن 

 علی فايز 

  ٢٠١٤می 

 پاريس فرانسه
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 شعری برای تو 

 شعرم برای تست ، غزل ھای ناب ناب 

 در ھر غزل تويی ، تصوير و ماھتاب 

 ھر واژه ھر سرود ترا موج ميزند 

 مثِل كرانه ھای تششِع بحرو آب 

 تا ميشود سرايش عشق تو شعر من 

 ھرجا دلم ترانه بخواند كتاب كتاب 

 چشمم برای لمس نگاه ھای گرم تو 

 دستم برای طرح خيالت پرازشراب 

 از جان لحظه ھای غريبی توميرسد 

 در شھر شھِر عاطفه ام بوی آفتاب 

 بگذار درھوای تو مثل غزل شوم 

 تا پركنم بھانه ی آھنگ و شعر ناب 

---  

 شب ھا كه عشق در بزند آب ميشود 

 يخ ھای غصه از قفس سرد اضطراب 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩٢اسد 
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 شكفتن من 

 

 من از يك فصل باران سبز كردم 

 كشيدم قد بھاران سبز كردم 

 من آن كوھی بلند زندگی را 

 به حس خفته در جان سبز كردم 

 درختی را كه می خفتم به زيرش 

 ز آب چشم گريان سبز كردم 

 گرفتم عشق را در كوزه ی دل 

 گل دستان جانان سبز كردم 

 ... 

 دوتا زنبق غزل ميگفت ھرشب 

 شگفتم روی گلدان سبز كردم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 شكوفه ی شعر 

 اگر من شاعرم شاعر ترينی 

 فريبا ، دلپسند و نازنينی 

 اگر من قصه ميسازم برايت 

 تو ھمچون قصه ی عشق آفرينی 

 چرا انگيزه ی مضمون مايی 

 مگر تو دختر كابل زمينی؟ 

 نگفتی از كجا دانسته بودی 

 ميان دوستانم بھترينی 

 ھوايت زد سرم رفتم خرابات 

 كه متن شعر و آھنگ شيرينی 

 نفس گم شد درون سينه من 

 كه ديدم كاخ سبز مرمرينی 

 به ھر جا ھرچی گفتم بھتر از آن 

 كالم نغز و نقش برترينی 

 بياكه ميشوم ھمخانه ی تو 

 چرا كه خاطرات دل نشينی 

 علی فايز
 ١٣٩١  

كابل افغانستان   
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 شكيبايی... 

 

 ھرشب از تاثير تو با گريه ھمدم ميشوم 

 شمع حسرت ميدمد چون شعله از غم ميشوم 

 تن فرازی ھای بی مضمون يك پروانه را 

 در سكوت نيمه شب تنھا و پيھم ميشوم 

 آنچنان از خود بيرون آيم درين آتشسرا 

 كوه فرياد بلند صبر آدم ميشوم 

 خلوتی ھای بھاری ميرسد در خانه ام 

 با خيال ومژده ھايت يار و ھمدم ميشوم 

 حسن شورانگيز تو ديوار حسرت ميكشد 

 وه كه از شوق وصالت مست و مدھم ميشوم 

 تاشود استوره ی دلدادگی در ھر كتاب 

 من حريف صد بيابان ھمچورستم ميشوم 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 فرانسه
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 شما ھم مثل من باشيد 

 

 آدما پوچ و پراز رنگ شدند ، من نشوم 

 دشمن دانش و فرھنگ شدند، من نشوم 

 آدما پشت به ديوار محبت كردند 

 روی پوالد قفس زنگ شدند ، من نشوم 
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 آدما مشت به دروازه ی خورشيد زدند 

 ھمه شبگرِد دِل تنگ شدند، من نشوم 

 آدما درد سرشتند و جفا پيشه شدند 

 ھمه در راه وفا لنگ شدند، من نشوم 

 ھمه باران ستم ريخته اند بردل خاك 

 آدما ظالم و بی ننگ شدند ، من نشوم 

 آدما رھزن و غارتگر و وحشی شده اند 

 ھمه نفرت كده ی جنگ شدند، من نشوم 

 ھمه انصاف ستيزاند درين شھر خراب 

 دگران حامی اورنگ شدند ، من نشوم 

 آدما قاتل آدم ، آدما نوكر غير 

 آدما كشته ی نيرنگ شدند ، من نشوم 

 ھمه "آفاق" پر از فتنه و تذوير شده 

 آدما پنجه ی خرچنگ شدند ، من نشوم 

 آدما بسكه شكستند نھانخانه ی دل 

 ھمه بر شيشه ی دل سنگ شدند، من نشوم 

 علی فايز 

  ١٣٩٢جوزای 
 كابل افغانستان
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 شمارش معكوس... 

 

 نيامدی غزلم در كنار پنجره مُرد 

 پرنده ی ھوسم در جنون حنجره مُرد 

 نيامدی نگه ی كوچه مات و يخزده شد 

 تمام خنده ی من در زمين خاطره مُرد 

 چه انتظار كه در تار تاِر و رگ رگِ من 

 ھوس دميد و ولی در ميان دلھره مُرد 

 نيامدی كه به ديوار ياس تكيه زدم 

 چراغ عاطفه در انزوای باكره مُرد 

 برای آمدنت باخودم قسم كردم 

 كه سر كنم غزلی ليك وقت انتره مُرد 

 ... 

 نيامدی و تكاپوی لحظه لحظه ی عشق 

 بروی عقربه ی روزگار يكسره مُرد 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جون 

 اورليان فرانسه
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 شھر غريب 

 ان شھرشما نيست كه تنھا شده بودم 

 گمگشتهً امواج تمنا شده بودم 

 زان شھر غم گرفتهً تصوير ھای گنگ 

 من قاب دل شكستهً شبھا شده بودم 

 بی بال وپرپرستوی برباد رفته يی 

 بی آشيان و بی كس و بيجا شده بودم 

 راھی دگر به شھر طاليی نبود ومن 

 ازھر طرف مسافر دريا شده بودم 

 زانرو مسافرانه به سويی تو آمدم 

 چون در ديار غم تك و تنھا شده بودم 

 ... 

 خودرا به بال ابر ھياھو سپرده ام 

 ازبسكه در ديارتو رسوا شده بودم

 

 علی فايز 

1390خزان   

 کابل افغانستان
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 شھر قطبی...

 به روی ماِه غم سوگند،امشب باز غمگينم

 كه از دريای تنھايی خودم را باز ميچينم

 دلم ميخواھداز فرداكسی را باز بستانم

 كه يك دنياست درِددل،دھد يكبار تسكينم

 ھراس از راه می آيدو من تكرار ميلرزم

 عجب تاريك دنيايی عجب يك ترس ديرينم

 شدم بيھوده مثِل سنگفرش جاده ی فردا

 كسی از نا كجا آيد كند اين بار تزئينم 

 نگاھم پرزحسرت شدبرای  قريه ی غربت

 درينجا ھرچه بايد بود اّما من فقط اينم

... 

 زمين سرداحساسم سراسرژاله بارانی

 ومن قطبی ترين مردی زكشورھای پايينم

 

 علی فايز

٢٠١٤اكتوبر   

 اورليانس فرانسه
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 شيشه و سنگ 

 ديوانه وار از دل من پا گرفته ای 

 با آنکه در ميانۀ آن جا گرفته ای 

 از بسکه با قيامت نازت رسيده ام 

 تو ناز صدقيامت كبرا گرفته ای 

 بر دست خود زآينه تصوير ميکشم 

 تو ھم چو موج آينه دريا گرفته ای 

 گيرم که در ميان نفس ميکشم ترا 

 چون درميان ھرنفسم جا گرفته ای 

 ازتار زلف شستۀ خود پيرھن كنی 

 تاپاره ھای دامن مارا گرفته ای 

 رفتم به باغ وشانه به گيسوی گل زدم

 ديدم تو جا به سينه گلھا گرفته ای 

 ... 

 بختت جوان وآرزوی ما جوانه خيز 

 بی بال و پر ھمای تمنا گرفته ای 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩٠بھار 
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 طالب جانه وروره...

 

 بُكش بُكش بخدا ھرچه دلت خواست بُكش

 پرنده ھم نظرت نيست چپ و راست بُكش

 پسِر كوچه ی فرھنگ دلش آزاديست 

 ھمينكه قد بكشد رھزِن دلھاست بُكش

 زنيكه در نفسش روح عشق جاری شد

 ببين غلط نكنی دشمِن شماست بُكش
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 چراِغ دھكده را در حضوِر دختِر باغ

 اگر غلط نكنم شھر قصه ھاست بُكش

 صدای بلبل وصوِت  ھزار و شعِر حرام

 ھرآنچه در نظرت بد رسد بجاست بُكش

 ھواِى خانه اگر بوِى آشنا دارد 

 ھمان ھواِى  قديمی  آشناست بُكش

 بغيرقاضی و مفتی و محتسب ھمه را

 بدار زن كه ھمه پوچ و نارواست بُكش

 اگر چه رفتن تان تا خدا و جنت وحور

 گمان من كه محالست و يا خطاست بُكش

 بنام دين خدا ميكشی ھزار ھزار

 زبان شعر من و دفترم بالست بُكش

 

 علی فايز

٢٠١٤سپتامبر   

 اورليان فرانسه
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 طرح شاعرانه

 

 تادردل خانه ھای آبی تنم 

 سالون محبتی ترا طرح كنند 

 خواھم كه شوی اتاق خوابی نفس 

 روزی كه ترا مھندسا طرح كنند 

 چون قامت تو تراش تعمير دلم 

 ديتايل سر زلف دوتا طرح كنند 

 افتادۀ منزل ھوس روی ترا 

 باخط بلورين حيا طرح كنند 

 دھليز نزاكت تو با خط درشت 

 چون قلب فراخ سينه ھا طرح كنند 

 ديوار حالوت ترا مثل بھار 

 بارانی وآبی وفا طرح كنند 

 در ساحه سبز پشت ديوار دلم 

 كرد گل رخسار ترا طرح كنند 

 دربام نگاه توكشيدند خطی 

 ميالن دالنگيز حيا طرح كنند
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 تھداب چمنسرای تصوير ترا 

 محكمتر وبی چون وچرا طرح كنند 

 در شھر نگاه آتشين تو مگر 

 يك باغ كالن جلوه راطرح كنند 

 با برق تبسم وخيال رخ تو 

 يك نقشه گكی صاف وصفا طرح كنند 

 پيمانۀ آبرسانی ترا 

 چون آب زالل چشمه ھا طرح كنند 

 از سنگ جفا نميتوان كرد بنا 

 قصر املت زخشت ما طرح كنند 

 با ھيچ پالنی نشود وصف تو كرد 

 قد الفت به خامه ھا طرح كنند

... 

 آنگه زطالی ناب بر قاب زنند 

 تا نام ترا به سينه ھا طرح كنند

 علی فايز

١٣٩٢ثور   

 كابل افغانستان
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 طلوعی از نو

 

 يكروز با طلوع تو آعاز ميشوم

 ھمچون شكوفه يی بخدا باز ميشوم

 يكروز باتو در دل دريای بيكران

 ماھی مسِت قصه ويك راز ميشوم

 يكروز با ترانه و يكروز با سرود

 زيباترين ترنم و ھم ساز ميشوم
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 يكروز باتو دشت پراز سوسن سفيد

 وادی سبزمزرعه ی ناز ميشوم  

 يكروز با شكوفه ی گردوی پشت باغ

 باكودكان قريه ھم آواز ميشوم

 يكروز بام و پنجره ی خانه بازومن

 مست از ھوای دھكده ام باز ميشوم

 يكروز ھم  چنار غزل قد برآورد

 من نيز بيد سبزوسرافراز ميشوم

 يكروز كوچه كوچه شود عشق و زندگی

 من نيز صد بھانه ی پرواز ميشوم

... 

 يكروز ھم كه دولت آزادگی رسد

 محمود ميشوی و من اياز ميشوم

 

 علی فايز 

٢٠١٤دسامبر   

 اوليان فرانسه
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 عاشقانه تر از قبل

 

 تو در طراوت يك ابر، پر ترانه شدی 

 شكوه خلوت يك شام عاشقانه شدی 

 برای پر زدن از اوج آسمان غزل 

 چه واژه ھای نو بزم شاعرانه شدی 

 چی ميشود كه شبی را بياد بسپاری 

 برای بستر شعرم تو يك بھانه شدی 

 شگوفه ميكند ھرشب درخت خاطرمن 

 بھار سبز وھوايی درون خانه شدی 

 تو گفته ای كه شوی نيمه ی زپيكر من 

 چه اعتراف قشنگی،چرا چرا نه شدی 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠خزان 

 كابل افغانستان
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 عاشقانه 

 عشق چون قطره گكی نيست كه دريا نشود 

 ھمچو درياست خبر دار...كه يكجا نشود 

 ابر می بارد و يك بحر تالطم دارد 

 عشق می بارد و ھوشدار كه رسوا نشود 

 بھتر از دامن معشوق نشد خانه ی دل 

 به سر انگشت نگھدار كه پيدا نشود 

 بوی صد باغ بھشت است به پيراھن يار 

 مده از دست ھمين روز كه فردا نشود 

 عشق يك خواب ، يك حادثه و يك جرس است 

 مست شو مست ، كه اينگونه مھيا نشود 

 سوزش روح و تن وعشق سه تا آبله است 

 تب سخت است ولی ھيچ ، مداوا نشود 

 ... 

 دست معشوقه مسيحاست بزن بوسه ی ناز 

 ورنه با وسوسه ی عشق مدارا نشود 

 علی فايز 

 پاريس فرانسه  ٢٠١٣دسامبر 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  305علی احــمد فايز                                                      

 عبور از تنگنا... 

 دلم را يك فضای تنگ باقيست 

 فقط در سينه جايش سنگ باقيست 

 چه دنيايی كه توفانست و ھرجا 

 پس از باران كمان و رنگ باقيست 

 عطش ميبارد از آبينه ی عشق 

 مگر فردای آبی رنگ باقيست 

 صدای موجھای درد خاموش 

 سكوت سرد ويك آھنگ باقيست 

 از آنسو ھای بی نور رھايی 

 غبار شھر بی فرھنگ باقيست 

 كسی در تنگنای خشم مانده 

 كسی را خاطرات جنگ باقيست 

 ... 

 گذشتن از ره ی تاريك بايد 

 اگرچه بدترين فرسنگ باقيست 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٤مارچ 
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 عروج ترانه...

 

 شھری خموش شد،ھمه دنيا سكوت كرد

 يك مرد غمگرفته ی تنھا سكوت كرد

 حماسه آفريد سپيدار سرخ باغ

 وقتی شنيد غّچی دريا سكوت كرد

 آرام شد موذن ما از عروج درد
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 اينجا زگريه زنگ كليسا سكوت كرد

 بعد از خدا پرستش يك شھر شد ولی

 عشقی به اوج قله ی فردا سكوت كرد

 عمری زبان قافله ی عشق بود و ليك

 با كاروان رفته ی دنيا سكوت كرد

 ای وای زندگی كه چه بيداد ميكنی

 يك انتھا سرود در اينجا سكوت كرد

 يك نيمه شب ترنم و يك آسمان غزل

 خشكيد در گلوی كسی تا سكوت كرد

... 

 روِح ترانه ھای بلندی نزول كرد

 ديگر حماسه دردل شبھا سكوت كرد

 علی فايز

٢٠١٤آگست ٢٧  

 اورليان فرانسه
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 عشق و فرياد 

 

 كوه را در سينه جا دادم نشد 

 سنگھا تصوير فريادم نشد 

 ساحل از مستی من آرام شد 

 موج دريا بستر يادم نشد 

 پشت ھر دروازه ای خفتم كسی 

 ھمصدای داد و بيدادم نشد 

 شيشه بودم سنگھا آمد شكست 

 ھيچكس در فكر آبادم نشد 

 شور آزادی درون سينه ام 

 بال پرواز دل شادم نشد 

 عشق را ديدم سر يك چھارسو 

 خنده ميزد ليك استادم نشد 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١دلو 

 كابل افغانستان
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 عشق 

 عشق چون دريا تالطم ميكند 

 موج ھای خسته را گم ميكند 

 مثل توفان ميخروشد ، ميوزد 

 ابر ھا را پر تبسم ميكند 

 قصه ی زيبای آدم با حوا 

 كام عشق است ، نام گندم ميكند 

 ھركجا آيينه و تصوير است 

 چھره ی دل را تجسم ميكند 

 با زبان بيزبان رنگ ھا 

 روح انسان پرترنم ميكند 

 ... 

 وه چه زيبا لذتی در زندگيست 

 آنكه با عشقش تفاھم ميكند 

 علی فايز 

  ١٣٩٢اسد 

 كابل افغانستان
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 عمودي ...
 

 بيا كه بشكنم از عشق قفل زمزمه را
 وبا حباب صداي تو پر كنم ھمه را

 بيا كه بسته كنم پاي خود به توسن دل
 بيا كه شانه زنم زلف زلف واھمه را
 به اوج اوج خيال تو بسپرم سرخود
 به تار تار وجود تو بسته ھمھمه را

 اگر شود سر عاشق زسر وراز تو پر
 به ھر نماز حضور تو سر كند ھمه را

... 
 تمام عاطفه ھا را گرفته ام دم در

 كه باز و بسته كند دل خطوط قايمه را
 

 علي فايز
١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 عينك دودی... 

 

 ميزدی بر سينه خنجر از جنايت بس نبود؟ 

 آنھمه ظلم و جفای بی نھايت بس نبود؟ 

 آدميت را پس ِ ديوارھا بستی به دار 

 با تناب ِ كھنه ی تيغ ِ جھالت بس نبود؟ 

 تند ميرفتی برای قتِل ناجوھای سبز 

 كشتن ِ يك فصل تنديِس شھامت بس نبود؟ 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  312علی احــمد فايز                                                      

 رنگ پاشيدی و تصوير سياھی ساختی 

 يا مگر آن كھنه تصويِر حماقت بس نبود؟ 

 صد تبر بر ريشه و شاِخ صداقت ھا زدی 

 سر بريدن ھای نسل يك صداقت بس نبود؟ 

 از شب تاريك بستی ھر در و دروازه را 

 تيره روزی ھای شھِر بی عدالت بس نبود؟ 

 گم شدی و ته نشين تا عمق استبداد وزور 

 عمرھا بودن درون ِ ظلم و وحشت بس نبود؟ 

... 

 بگذر از نامردمی بر كينه ھا آتش بزن 

 آنچه كردی در حق آحاد ملت بس نبود؟ 

 علی فايز 

  ٢٠١٤اپريل 

 اورليان فرانسه
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 غريبانه... 

 

 چه غريبانه درين شھر شما گم شده ايم 

 مثل فرياد كه در بين صدا گم شده ايم 

 باز از حنجره ی برج كليساست بلند 

 ھمچو ناقوس كه در راه خدا گم شده ايم 

 پار درياست ھياھوی غمين يك شھر 

 در خم كوچه ی از حادثه ھاگم شده ايم 
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 چيست اين گم شدن ماه در انبوه زمين 

 و شب از پنجره ی باز چرا گم شده ايم 

 راه پير است از اندوه رسيدن تا عشق 

 تا دم جاده ی آخر من و ما گم شده ايم 

 ھفت فرسنگ كشيد از دل ما دود ولی 

 در تب بی وطنی تا به كجا گم شده ايم 

 دير شد تا كه به افسانه ی ديوان و پری 

 قد كشيديم و درين قافله ھا گم شده ايم 

 ... 

 كم نشد عاطفه ی رفتن اين راه دراز 

 با دويدن به رسيدن ھمه جا گم شده ايم 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر 

 پاريس فرانسه
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 غزل من 

 چيزی كه خريدار ندارد غزل من 

 آنشھری كه ديوار ندارد غزل من 

 يكس نشد كه زمزمه ی ما كند بلند 

 شعری كه اعتبار ندارد غزل من 

 در فصل بی شكوفه وبی رنگھای دل 

 عمريست يك بھارندارد غزل من 

 گم شد ھزارواژه ، دويدم برای آن 

 معنی مستعار ندارد غزل من 

 يك قرن درسكوت شب آلوده ام گذشت 

 تاريخ پايدار ندارد غزل من 

 از مثنوی غمزده ام آب ميچكد 

 چون اشك ھا قرار ندارد غزل من 

 خسته است كاج ھای خياالت من ولی 

 اميد و انتظار ندارد غزل من 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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 غمينه ھا... 

 

 لحظه ھای غم اگر است مجالی بدھيد 

 مرغ شادی زمانرا پروبالی بدھيد 

 تاكه دل شيشه اوقات تغافل شكند 

 سنگ غفلت شكنی عزم و كمالی بدھيد 

 عاشقی شيوه ارباب تحمل نشود 

 شور و حالی دگری شوق وصالی بدھيد 

 گر رود دل زپی سيرت خوبان چه عجب 

 رعشه بر دامن دل تصوير خيالی بدھيد 

 تاكه از روزن مقصود رسد شور ش ناب 

 قيل قالی زپی عشرت و حالی بدھيد 

 ميشود سير غبار نفسی بخت سياه 

 ھرچه عصيان سلوك است زوالی بدھيد 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جوالی 

 اورليان فرانسه
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 فاصله ھا... 

 چه بی نھايت وبی انتھاست فاصله ھا 

 ره ی پر از خطر و ماجراست فاصله ھا 

 كسی نشسته درين راه پر خطر تنھا 

 چه ازدحام سكوت و صداست فاصله ھا 

 ھوای گريه اگر ميكنم عجب نكنيد 

 دليل گريه ی بی منتھاست فاصله ھا 

 لجن گرفته دل جاده ھای بيداری 

 شب است ودرگروبيشه ھاست فاصله ھا 

 دلی گرفته ، دلی مست مست ميخندد 

 ببين چقدر زدلھا جداست فاصله ھا 

 دوسوی سايه ی ديواردرد و نفرت وعشق 

 خطوط منحنی قھقراست فاصله ھا 

 ... 

 بياكه پر بزنيم اين ھوای عاطفه را 

 وگرنه دشمن دنيای ماست فاصله ھا 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٤مارچ 
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فاصله ھا""  

 

 از پارسای پير به ميخانه يك قدم

 از سرزمين عشق به ويرانه يك قدم

 از جلگه ھای داِغ ترك خورده تا به باغ

 از نيمه شب به صبح غريبانه يك قدم

 از اضطراب شكوه ی يك نسل با خدا

 تا گريه ھای تلخ  فقيرانه يك قدم
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 از سرزمين خشم به فردا، به نسل ھا

 از ديو ھا به مذھب پروانه يك قدم

 از خودترين خانه به دشمن ترين شھر

 از آشنا به خانه ی بيگانه يك قدم

 از سنگ تا به شيشه و آيييه يك وجب

 از دل به سنگ و كودك و ديوانه يك قدم

از كوچه ھای مزدحم كعبه تا به دل   

 از سجده تا به نعره ی مستانه يك قدم

از گريه ھا برای بھشت برين وحور   

 تا عشق بی بھانه به بتخانه يك قدم

.... 

 از لحظه ھای تلخ فراسوی آدمی

 تا خنده ھای شاد عزيزانه يك قدم

 

 علی فايز 

١٣٩٢سنبله    

 كابل افغانستان
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 فراتر از انتھا... 

 ھرچند آرزوی تو از دل نرفتنی ست 

 اما ھزار قصه ی تلخ از تو گفتنی ست 

 داغی كه بر غمين دِل تنھای من زدی 

 زخمی ھزار ساله و رنج كشيدنی ست 

 بی انتھاست خاطره و ياد ھای تو 

 اما ز دل كشيدن آن امِر حتمنی ست 

 عشق و خيال سركش ِ من برده ای ولی 

 ای وای روز آخر عشقم رسيدنی ست 

 ای شب بياوچھره ی اين ماه را ببين 

 وقتی سحر دميده شود ماه رفتنی ست 

 ... 

 ديريست مثل كودك شب گريه ميكنم 

 درد من از كرانه ی دنيا گذشتنی ست 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤می 

 پاريس فرانسه
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 فراسوی انتظار 

 

 دين و دل از پی او رفت فقط جان باقيست 

 ھمه ی جان من از اوست كجا جان باقيست؟ 

 سوای دوست نگنجد در اھتزاز وجود 

 اگر چه در تن من حجم آسمان باقيست 

 برای بودن من در نگاه دل شده ھا 

 دلی شكسته و دردی من از جھان باقيست 

 چرا فرشته شوم در حضور خلوت عشق 

 ھزار رشته ی معنی درين نھان باقيست 

 خدای حسرت احساس من گرفته قلم 

 وگر نه صد دم تيغم سر زبان باقيست 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠خزان

 كابل افغانستان
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 فراسوي عاطفه

 يك بھاران ھواي آيينه اي

 فصل زيباي شعر و زمزمه اي

 پيش چشمت نشسته ام اما

 تو فراسوي ھرچه عاطفه اي

 دختر نسل ھاي عشق تويي

 يا كه شھكارشھرخاطره اي

 شايد از دل خدا سرشت ترا

 كه چنين دلبري وعاليه اي

 من و يوار ھا و نقش شما

 تو تمام خطوط قايمه اي

... 

 مست در روح من بيا بنشين

 كه بھاري وپر ز منظره اي

 

 علي فايز

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 فراموش شده ھا

 

 تا بكی سلسله ی عشق تو در جان منست 

 آخ مردم چی كنم درد تو ايمان منست 

 نيمه عمر من از ھيچ پر از موسم شد 

 خاطر انگيز ترين روز من ھجران منست 

 فصل پاييز ودرختان سفر كرده ی دل 

 يادگاری ز جمع وخرچ بھاران منست 

 ھای و ھو ميزند از شوق تو در خلوت من 

 مرغ تصوير تو ھر لحظه عزلخوان منست 

 نای احساس تو دارد بخدا جلوه ی راز 

 لب اگر تر نشود زمزمه گويان منست 

 راه دارد بدلم ھركه مرا ميپويد 

 ھركجا در نفسم دردل من جان منست

 

 علی فايز

١٣٩٢ثور   

 كابل افغانستان

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  324علی احــمد فايز                                                      

 فرسايش 

 

 ما در كنار كوزه ی فرياد زنده ايم 

 مثل شراب كھنه ی بيداد زنده ايم 

 درد است ناله ميشود وآب ميكند 

 ماھم برای اين دل ناشاد زنده ايم 

 پر از ھزار شكوه ام و درزبان خويش 

 با بغض ھای خاطره و ياد زنده ايم 

 قد ميكشد درخت سپيدار آرزو 

 زيرا كه چون شكوفه ی شمشاد زنده ايم 

 برھركويرتشنه ی انديشه مرده ايم 

 باھرسراب مرده ی برباد زنده ايم 

 ديگر غريب كشور عصيان نميشويم 

 بالی شكسته ايم واز اين داد زنده ايم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١خزان 

 كابل افغانستان
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 فصل کاذب

 

 از تشنگی ام چی چشمه ساران جاريست

 يك فصل دروغ نوبھاران جاريست

 در ريشه ی من درون ھر باور من

 ھر لحظه مذاب عشق و ايمان جاريست

 يك زمزمه ی خفيف و يك درد بزرگ

 در رگ رگ من غليظ و پنھان جاريست

 مثل ھوسی نھفته درجان ودلم

 تاثير شراب آدميان جاريست

 در بيشه ی آروزی بيباك خيال

 آبی تن سراب انسان جاريست

 ھر لحظه قراضه ھای پوالد غزل

 در كوره ی سردصفحه ی جان جاريست

 

 علی فايز 

1390بھار   

 کابل افغانستان
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 فقط يك غزل ساده

 بياكه دردل واحساِس من ھواى شماست

 ھواِى  يك نفِس گرم  وباصفاى شماست

 ترانه  ھاِى   دل انگيز و عاشقانه  ی من

 اگر غلط نكنم  پُر زقصه  ھاى  شماست

 شب و چراغ و من فاِل حضرِت حافظ

 فقط رھى به رسيدن به انتھاى شماست

 به عمِق عاطفه ی رستخيِز عشق و وفا

 ھرآنچه مينگرم صدقسم كه جاى شماست

 سپيد شد سِر  مويم  به لطِف رفتِن  تو

 نتيجه ای كه درين عمْر ازبراى شماست

 ھمينكه بر درو ديوار نقش خاطره ھاست

 به روی  آيينه  تصويِر آشناى  شماست

... 

 بيا  كه  باز  شوددر حضور سبِز شما

 دلی كه عاشق ھرحرف بيريای شماست

 علی فايز

٢٠١٤سپتمبر ١٦  اورليانس فرانسه 
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 قاز ھای سپيد

 غروِر دھكده را رودباِر حادثه بُرد

 كه ھم صداِى من ودل براِى عاطفه ُمرد

 اگرچه كودِك  پرواِز  قاز ھاِى  سفيد

 تكيدبال وپِرخشم وسنگِ وسوسه خورد

 نگو كه ميرود ازياِد باغبان و چراغ

 شبی دراز كه گرگان گلوی باغ فُشرد

 كسی به خرمن اين قريه ميزند آتش

 كسی به دامن پُراشك شھروخانه سپُرد

 كتاب را پس ويرانه ميزنند قمچين

 زبس كه قصه و افسانه اش دلی آزرد

 نميشود به دل كوھپايه ھای بلند 

 صدای گريه ی مھتاب را زما نشُمرد

... 

 اگرچه ميشود اينبار ھمسفرباشيم

 ولی چه حيف دلم زين ھمه بھانه فُسرد

 علی فايز

٢٠١٤اكتوبر   اورليانس فرانسه 

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  328علی احــمد فايز                                                      

 قافيه ی ناز 

 

 با صبح قصه ھای تو آغاز ميشوم 

 خورشيد عاشقانه ی پرواز ميشوم 

 باھرترانه ات غم دل را كنم وداع 

 ھستی...كه با بھانه ی تو باز ميشوم 

 شب ھا كه در سكوت منی مثل يك غزل 

 در تار ھای ويلن خود ساز ميشوم 

 عاشق نگشته بود دلم پيش ازين ولی 

 در موج يك نگاه تو دلباز ميشوم 

 تو ناز صد قيامت كبرا گرفته ای 

 پر از نياز و پرسش و ابراز ميشوم 

 در شعر من تو قافيه يی عشق ميشوی 

 در دفتر ت چه قافيه ی ناز ميشوم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١بھار 

 كابل افغانستان
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 قافيۀ بيرنگ 

 

 كاش ميشد دل من مثل قفس تنگ نبود

 يا دل دوست برابر به دل سنگ نبود 

 كاش ميشد ھمه دنيای غم و غصه ی من 

 زير ديوار نگون گشته ی بيرنگ نبود 

 كاش ميشد ھمه احساس پر ازسادگی ام 

 دسته ھای تبر مردم بی ننگ نبود 

 كاش ميشد كه سرم كاسه ی تنبوری بود 

 ھمه جا مجلس من بی سر و آھنگ نبود 

 كاش ميشد كه ميان دل بيھوده ی من 

 اضطراب وھوس وسايه ی فرھنگ نبود 

 كاش تصوير قالبی سر صفحه ی من 

 نقش بيجان دوصد دختر خوشرنگ نبود

 

 علی فايز 

  ١٣٩١حوت 

 کابل افغانستان
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 قصه كوتاه... 

 يك شفْق يك پنجرْه يك كھكشان ْاز من رميد 

 يك دريچه آسمان ْ يك بيكراْن از من رميد 

 سرفرازی ميكند دستان ِسرِد روزگار 

 يك بھار آرامشم دريك خزاْن از من رميد 

 پر كشيد آزادگی و در قفس آتش گرفت 

 يك كبوتر قصه ھای ِ بر زبان از من رميد 

 يك پريشان خستگی برروی دستانم نشست 

 لحظه ای آسودگی در كوه جان از من رميد 

 كوچه ی دور و درازی تا رسيدن دم گرفت 

 آخرين بنبست ھم در ناگھان از من رميد 

 در عروسك ھا خيال روی ِ ياری زنده شد 

 در نھايت عشق شد دامن كشان از من رميد 

 ... 

 تب گرفت آيينه و از ديدنم معذور گشت 

 چشم دل تاديد تصوير نھان از من رميد 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٤اپريل 
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 قصه ی دريا 

 

 ماھم چو اين غزال ، پر وپا شكسته ايم 

 عمريست دل شكسته و دنيا شكسته ايم 

 بر شيشه ايكه صورت مارا كشيده اند 

 با دسته ھای ھاون غمھا شكسته ايم 

 خود را چو ھيزمی ته داالن زندگی 

 با تيشه ی شكسته دنيا شكسته ايم 

 ای دل مكن به قصه دريا ی دل سفر 

 ديريست ھمچو ذورق دريا شكسته ايم 

 سنگی زديم و پيكر اقبال ما شكست 

 حاال زبخت تيره ، تمنا شسكته ايم 

 حيف است از تحمل ما خسته ميشوی 

 نيروی صبر و حوصله ھرجا شكسته ايم 

 

 علی فايز 

١٣٨٩تابستان   

 كابل افغانستان
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 قصه ی فردا...

 

 كاش يك شب غزلم شھر تماشای توبود

 ھمه شب ياد تو و شعر سراپای توبود

 كاش تاريخ ھمان لحظه كه با من بودی

 جشن پيروزی اين عاشق رسوای توبود

 كاش من ميشدم ازديدن چشمان توسير

 ياكه چشم ودل من غرق تمنای توبود
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 كاش يك پنجره آھنگ برات ميخواندم

 سوز من ساز من وآن ھمه سودای توبود

 كاش در دھكده ی مست من و فاصله ھا

 جنبش و غلغله ی قامت باالی تو بود

 كاش ھر كوچه و ھر باغچه ی خلوت من

 بھترين خاطره ی يك شب تنھای تو بود

... 

 كاش ميشد سفر زندگی از نو آغاز

 ھمه جا عشق من و قصه فردای توبود

 كاش ميشد كه به توخنده كنان ميگفتم

 جان من در گرو خنده ی زيبای تو بود

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليانس فرانسه
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 قصيده ی فردا

 بگذار تا كه شعله به دريا زند دلم 

 آتش درون سينه صحرا زند دلم 

 بگذار تا زھر وجب كوچه شما 

 فرياد ھای ھای تماشا زند دلم 

 ميخواستم كه گريه كنم روی من نشد 

 از خجلت وفای تو حاشا زند دلم 

 خاك زمين خاره به سر ميزنم دمی 

 از بخت قصه ی غم تنھا زند دلم 

 آمد خزان عمر و نشد وقت عاشقی 

 حاال كه شد قصيده ی فردا زند دلم 

 منصوری ام سوال حقيقت شنيده رفت 

 مستی ز شور فتنه ی دنيا زند دلم 

 از مثنوی قامت زنجير پای صبر 

 صد چاك پيرھن به ثريا زند دلم

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   
 اورليان فرانسه
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 قفل طالی عشق

 

باز آمدم زيارت شھر شما كنم    

 قفل طالی عشق ازين سينه وا كنم 

 بستم نيت كه باز بخوان نماز وصل 

 سجاده تر زخلوت انديشه ھا 

 كنم از جلوه حضور خداوندگار عشق 

 خورشيد را درون دلم جابجا كنم 
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 ھفت آسمان ستاره گرفتم به ھردودست 

 تانذر سرو قامت يك آشنا كنم 

 راه ميان خانه و مسجد دراز بود 

 ميخانه ی مراد درينجا بنا كنم 

 خودرا زانزوای خاليق درون در 

 مستانه دور ز طعنه روی وريا كنم 

 پايان زندگی پر از شكوه ھای سرد 

 گرم از ھوای ناله بی انتھا كنم 

 باز آمدم كه باز كنم عقده ھای دل 

 راز و نياز خود به حضور خداكنم 

 گل ميكند شكوفه ی انديشه ھای من 

 تا يك نظر به صورت انديشه ھا كنم 

 دربحر پرتالطم جريان زندگی 

 امروز باھمای سعادت شنا كنم 

 فايزترين خاطره ھا ميشوم كه باز 

 از ره رسيده ام به دلی ھم وفا كنم 

 علی فايز 

  ١٣٩١حوت 
 مكه معظمه عربستان سعودی
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 ققنوس... 

 دلم از خاطراِت تلخ وداغِ  جنگ لبريز است 

 از آن شياد ھای كور بی فرھنگ لبريز است 

 زمين با من زمان با من زنان و كودكان با من 

 ازين ديوار ھای سنت پر پرنگ لبريز است 

 ھميشه ميرسد بر گوش من آواز مرگ باغ 

 كه تابوت قلم از ھر سُر و آھنگ لبريز است 

 نفس تا ميكشم دود است و انبوه غبار غم 

 كه ديگ سينه ام ازشيشه واز سنگ لبريز است 

 ديگر ابعاد احساسم بسوی نفرت ازدنيا 

 و ھرپھلوی وجدانم ازين اورنگ لبريز است 

 چه آدم ھای بی وجدان ويك شھری پراز وحشت 

 چه يك ملكی كه قانونش زظلم و ننگ لبريز است 

 ... 

 دم دستم مگير ای شب كه توفانی شدم آخر 

 فضای شعر من از واژه ی شبرنگ لبريز است 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٤جنوری 
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 كابلی 

 

 دختر كوچه ی ما مھوش و زيباست نگو 

 خانم است خيلی فريبنده دلھايت نگو 

 دختر كوچه ی ما خانه ما می آيد 

 فكر كردم كه پی غصب دل ماست نگو 

 دختر كوچه ی ما رسم وفا ميداند 

 بخدا دلبر و دلدار و دل آراست نگو 

 وقتی يك روز سر كوچه برايش گفتم 

 عاشقم گفت كه اين حرف دل ماست نگو 

 دختر كوچه ی ما شاخ گل نسترن است 

 فصل زيبايی او مثل چمنھاست نگو 

 آه ديشب بخدا خواب خوشی ميديدم 

 گفتمش گفت به كس خواب تو زيباست نگو 

 

 علی فايز 

  ١٣٨٩خزان 

 كابل افغانستان
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 كاخ اراده

  

 تو انتھای جاده ی اميد زنده ای 

 تو بند بند مصرع يك شعر تازه ای 

 تو آتشی ميان درختان سبز عشق 

 تو مخملی سفيد تن و روح بنده ای 

 توراز راز خفته در اعماق لحظه ھا 

 تو بھترين ترنم يك طرز ساده ای 
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 تو مثل باغ پرگل و يا دشت الله ھا 

 تو جلگه ھای خاطره ھا و ترانه ای 

 تو يك كتاب قصه و رومان زندگی 

 تو سايه ھای بستر درس زمانه ای 

 تو در نگاه عاشق يك ابر نوبھار 

 مثل سراب تشنه ی عشق يگانه ای 

 تو در تمام عصر خط سرخ ميكشی 

 تو نسلی از قيامت كاخ اراده ای 

... 

 پس ای نويد عشق بيا زندگی ببخش 

 تو اعتماد و باور و شوق وبھانه ای 

 علی فايز 

  ١٣٩٠خزان 

 كابل افغانستان
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 كوچه ی آخر 

 چه گرفتار غزل ھای مسافر شده دل 

 باز درشھر پراز رنگ مھاجر شده دل 

 راه دشوار و پراز وسوسه رامی پيمود 

 حال بر دفتر اشعار من آمر شده دل 

 رفتم ازكوچه ی پرعاطفه تاجاده ی شب 

 شمع و آتشكده ی كوچه ی آخر شده دل 

 ھيچ گشتم زدرون ازھمه ی خود خالی 

 گويی از عالم باالست كه صادر شده دل 

 من و يك سال كه رفت ست گذشته ست ولی 

 چه غريبانه و تنھای معابر شده دل 

 ... 

 كاش می برد كسی تاوطن از ما خبری 

 خسته از اينھمه دنيای تظاھر شده دل 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣شب آخر سال

 پاريس فرانسه
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 كوچه ی مسدود.. 

 

 ھرچندخام وبی ته و سر بود شعرمن 

 صد راه سخت حادثه پيمود شعرمن 

 گاھی درون آتش و گاھی به اوج درد 

 يعنی سپيدوسرخ و شب آلود شعرمن 

 گه در حدود مستوی باد ھای تند 

 گاھی فرود گوشه ی محدود شعرمن 
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 يك چند در تولد ويك چند درسكوت 

 لبريز صد چكامه ی بدرود شعرمن 

 ھر واژه در نبايت صد كوچه انتحار 

 باكودكان باغ پر از دود شعرمن 

 فرزندابر و چشمه ی چشمان زندگی 

 با گريه ھای تلخ غم اندود شعر من 

 وقتی برون زعاطفه فرياد ميكشد 

 مثل قصيده ای زكف رود شعر من 

 در شعر من قناری عاشق نمی پرد 

 وادی تنگ و كوچه ی مسدود شعر من 

 ... 

 وقتی كه ميكنم ھوس عشق الجرم 

 آھوی مست وسوسه آلود شعر من

  

 علی فايز 

  ٢٠١٤می 

 اورليان فرانسه
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 كوچه ي مھتابی

 باز شب شد كه زمين چھره ي مرداب گرفت

 خستگي ھاي تن پنجره را خواب گرفت

 دل فرسوده ي ديواِر شكسته ست ! چرا!

 خانه را آبله ي پنجه ي خوناب گرفت

 آتش روي اجاق از تب بيھوده ي من

 ذوب شد يخزده ي روح مرا آب گرفت

 باز شد كوچه ،  خيالي به دلم راه كشيد

 روز  ھايم نفس تازه ز مھتاب گرفت

 باز در حنجره ي صبح كسي سرمه كشيد

 باز ھم مرغ سحر دست زآالب گرفت

... 

 باز شب شد كه دل تنگ ، سكوتم بشكست

 خلوتم  ، يك غزل تازه ي ناياب گرفت

 علي فايز

١٣٩٢اسد   

 كابل افغانستان
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 کشور مھتاب

 بيا كه از دل من كوه انتظار گذشت 

 كه عشق درب مرا كوفت واز كنار گذشت 

 بيا كه چشم دلم كور كور ديدن توست 

 غزال سرمه زپيشم چی مشكبار گذشت 

 بيا كه سير شوم از رواج رفتن تو 

 چرا كه عمر من از رسم اعتبار گذشت 

 بيا كه تكيه كنم ھرچی آرزوی ترا 

 كنار خانه ی دل عشق تو سوار گذشت 

 مرا به كشور مھتاب ميبرد خورشيد 

 شبی كه صورت ماھی تو بار بار گذشت 

 زدی به تارك ھستی ھزار زمزمه را 

 چی خوش ترانه بگوش اميدوار گذشت

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليان فرانسه
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 گرداب... 

 در انتھای خويشتن يك شام مھتابی شدم 

 با شب دگر آميختم فرزند بيخوابی شدم 

 خورشيدبامن قھر قھر، فردا زمن دلگيرتر 

 اما چرا؟ تا عمق شب اينگونه ارزيابی شدم 

 پر از قفس آوازمن كس نيست تا بازش كند 

 يكصد پرنده در خودم فرياد و بيتابی شدم 

 يك راه شيری اضطراب سر ميزنداز پنجره 

 گويی كه شمع مرده ی اين خانه ی آبی شدم 

 دل را به دار آويختند ، منصور احساسم نمرد 

 در شھر آتشزادگان ، مستانه قصابی شدم 

 ... 

 رفتم بيابم عشق را از خويشتن ھم بگسلم 

 دريای توفانی شدم امواج گردابی شدم 

 

١٢علی فايز   

  ٢٠١٤جنوری 

 پاريس فرانسه
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 گره دست 

 

 لطف بيش از حد تان حاال كه مجبورم كند 

 نيست شرط دوستی از ديده ھا دورم كند 

 من حريف گنده ميخواھم درين ميدان عشق 

 نی كه حرف مفت تاجا ايكه مغرورم كند 

 كافر تسليم را زنجير ميبايد كشيد 

 ورنه شيرينی شكار نيش زنبورم كند 

 دست ياران ميفشارم گر به من ياری كنند 

 ورمصاف جنگ باشد عشق معذورم كند 

 آتشم من آتشی در زيرخم زندگی 

 کيست تا شورم دھد چون باغ انگورم كند 

 

 علی فايز

١٣٨٩بھار   

 كابل افغانستان
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 گريزپا 

 با عشق ، آشيانه ی مارا قدم بزن 

 زيباترين ترانه ی دل را رقم بزن 

 برگرد در ھوای دل من نفس بكش 

 لطف بھار سينه ی مارا قلم بزن 

 يكروز در نگاه شما عشق ديده ايم 

 امروز ھم زعشق درين خانه دم بزن 

 از راه بی بھانه ی من ھم عبور كن 

 باری قدم به راه پر آشوب ھم بزن 

 جايی كه دل نبود درآن ھيچ رو مكن 

 در ھفت شھر عاطفه باماقدم بزن 

 ... 

 ديگر نماز گريه ی شب را بما بخوان 

 يا با خدای عشق سخن از عدم بزن 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سنبله 

 كابل افغانستان
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 گاليه 

 ازدست روزگار چسان شكوه ميكنم 

 از پاره ھای چاك گريبان من بپرس 

 برزجه ھای سركش من خنده ميكنی 

 درد مرا زديده گريان من بپرس 

 سرد است لذتی كه چشيدم زروزگار 

 از برف سينه دل سوزان من بپرس 

 ناز وادای لحظه تاريك زندگی 

 از شام ھای تيره ديوان من بپرس 

 انگيزه نشاط مرا ھرچه ميرسد 

 ازھای ھای وناله پنھان من بپرس 

 روزم سيه ز مردم نامرد وسفله خوست 

 اينرا ز قين وفانه وافغان من بپرس 

 بر ھرچه مردميست كشيدند خط زشت 

 اينرا ز باغ و كوچه و پلوان من بپرس 

 بازی سرنوشت من و ملت مرا 

 از داغ سينه ھای ھرانسان من بپرس 

 علی فايز 
  ١٣٨٩بھار 

 كابل افغانستان
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 گمشده...

 

 تو گمشده ی روح پريشان من استی 

 يا سايه يی از ذوق فراوان من استی 

 بر سنگ مزار ھمه اميد من و دل 

 تو مرثيه حسرت پنھان من استی 

 تو مزرعه سبزو تويی جنگل خورشيد 

 تو نور پراگنده ی رخشان من استی 

 تو مرمر احساس بلندی و محبت 

 تو عاشق دلبسته ی من جان من استی 

 تو يك غزل ناب و دوتا شعر سپيدی 

 تو يك سبدی ناز و تو حرمان من استی 

 بگذار كه با نام تو خود را بسرايم 

 ای طايفه ی حسن تو جانان من استی

 

 علی فايز 

  1390خزان 

 کابل افغانستان
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 لبريز ازخود 

 ھنوز خاطرم از قصه ھای درد پُر است 

 خيال سركشم از گريه ھای سرد پُر است 

 ھنوز دست من از شعرعاشقانه تھی ست 

 بھار شعر من از واژه ھای زرد پُر است 

 ھنوز راه من و كوچه ھا سكوِت شب است 

 و انتھای خِط جاده از نبرد پُر است 

 ھنوز ھرنفس ازبغض ھاِى خفته ی من 

 از آنچه دردل من رخنه رخنه كرد پُر است 

 ھنوز قريه در اندوِه لحظه جاريست 

 وكوچه كوچه زگُرگان دوره گرد پُر است 

 ... 

 ميان ما و شب و گريه يك غزل باقيست 

 واين غزل ز ھزار قصه ی شگرد پُر است 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 اورليان فرانسه
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 لحظه ھاي زنداني

 چه روزھا كه به سوداي انتظار گذشت

 چه شامھاي سياھي كه بار بار گذشت

 دلم گرفته ازين روز ھاي سرد چنان

 كه تاب و طاقتم ازراحت و قرار گذشت

 ھميشه اول ھر ھفته ام به يك رقمي

 به گريه ، خنده وتكرار بيشمار گذشت

 شب و كنار خط پنجره به تنھايي

 فقط به يك ھدف پوچ روزگار گذشت

 دلم گرفته ز راھي  كه بوي غم دارد

 غمي كه وسعتش ازيكصد وھزار گذشت

 تمام خاطره ام خنده ايست بر دم در

 ھمان دمي كه تو رفتي و با بھار گذشت

... 

 اگر چه بازسكوتم درنگِ دردوصداست

 ھزار درد كه بي باد و بي بخارگذشت

٢٠١٥مارچ  علي فايز  

 اورليان فرانسه
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 ليوان خالی 

 

 پر زغزل، تا شدم از دست تو 

 غنچه بدم وا شدم از دست تو 

 موج زدی بر دل دريايی ام 

 وای چو دريا شدم از دست تو 

 رنگ شدی بر ورقم ريختی 

 نقشه ی دنيا شدم از دست تو 
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 سبزترين فصل برايم شدی 

 محو چمن ھا شدم از دست تو 

 شبدر پيراھن وبوی تنت 

 ديدم و شيدا شدم از دست تو 

 در نفسم راه كشيدی و من 

 غرق تمنا شدم از دست تو 

 عشق نفس ميكشد از دامنت 

 من بدم و ما شدم از دست تو 

 زنده شدم تا تو رسيدی ومن 

 عالم رويا شدم از دست تو 

 رفتی و دنيای من آتش گرفت 

 بی سر و بی پا شدم از دست تو 

 ... 

 خلوت و تنھايی من يخ گرفت 

 بيكس و تنھا شدم از دست تو 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر 

 پاريس فرانسه
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 مادر 

 

 در نوازش بھتر از دستان مادر ھيچ نيست 

 سجده گاھی در جھان با او برابرھيچ نيست 

 روح مادر جلوه ی زيبايی روح خداست 

 جان انسان است مادر زو فراتر ھيچ نيست 

 عشق را از سينه ھای مادران بايد خريد 

 آنچه زيباييست از نامش فزونتر ھيچ نيست 
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 بوی آغوشش ھوای صد گلستان ميدھد 

 ھای مادر با تو ام سودای محشر ھيچ نيست 

 خانه ھا روشن به نور مھر مادر ميشود 

 احتياج ديگری بر ماه و اختر ھيچ نيست 

 سايه ی مادر بھشت است و صفای زندگی 

 جز دل او تكيه گاھی خوب وبھتر ھيچ نيست 

 من چه باشم با دو تا شعری كنم توصف او 

 واژه ای شيرين تر از معنای مادر ھيچ نيست 

 

٢٢علی فايز   

  ١٣٩٢ثور 

 كابل افغانستان
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 مثنوی مبتذل 

 ديدی ھزار كوچه برايت غزل شدم 

 درحرف حرِف واژه ی چشم تو حل شدم 

 وقتی كه نيستی غزلم ناتمام شد ی

 ك شعر ساده ، مثنوی مبتذل شدم 

 آھنگ شاد وبوسه و لبخند يادت است 

 مست از شراب چشم تو روز اول شدم

آرام و بيصدا به دل شعر آمدی    

 دربحر بحر عاطفه ی تو غزل شدم 

 ديدی بھار رفت و خزان شد بھانه ھا 

 كوھی بدم برای عبورت ُكتل شدم 

 ... 

 عشق و اميد و زمزمه ی ناب دره ھا 

 پيچيد در فضای تنم ُمّكمل شدم 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣نوامبر 

 پاريس فرانسه
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 مرده ھا آواز ميخوانند 

 ديريست كه اينجا نه زمين است نه آب است 

 غمنامه ی يك فصل غريبی چو سراب است 

 سر سبز ترين جنگل احساس بريدند 

 اينجا كه زمان ھمسر ھر خانه خراب است 

 بيھودگی از كوچه ی فرياد بلند است 

 صد نای ازين زمزمه دچار عتاب است 

 كشتند و بريدند و دريدند ولی ھيچ 

 تاريخ عدالت ھمگی مرده و خواب است 

 پشت سر ھر طايفه ی بی ھدف امروز 

 دستی زغالمان رھا كرده كتاب است 

 درفاصله ی گم شدن درد جھالت 

 ھر ريشه ی جان سوخته ھر سينه كباب است 

 اين جنگ سياھيست كه بايد قدمی رفت 

 "اميد ثمر است كه تا ريشه در آب است" 

 علی فايز 

  ١٣٩١خزان 

 كابل افغانستان
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 من خودم...

 

 وقتی خداآيينه نيست آدم شوم اين بھتراست

 گاھی خودم آيينه ی عالم شوم اين بھتر است

 پھلو به پھلويم ازين  نامردمی آتش گرفت

 يعنی خودم با خويشتن مدغم شوم اين بھتراست

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  360علی احــمد فايز                                                      

 كوھی درون خويشتن بيھوده  پنھان كرده ام

 زين اضطراب دردھا رستم شوم اين بھتر است

 ديوارھای كھنه و ميعاد ھای منبسط

 از شش جھت چون باوِر محكم شوم اين بھتراست

 در ھرچه عصيان ميكنم مستانه دارم ميزنند

 تا سنگ را باوركش پيھم شوم اين بھتراست

 از روشنی آورده ام يك فصل شعر زندگی

 روشن ترين آھنگ را "سرگم " شوم اين بھتر است

 صد نسل ھجران ديده و ازريشه ھا خشكيده ام

 با ريشه ھا واصل خود ھمدم شوم اين بھتراست

... 

 وقتی فرا سوی زمين رسم و نشان ديگراست

 اينجا ھمه مردم شدند من ھم شوم اين بھتراست

 

 علی فايز

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 من كيستم 

 

 كسيكه دست وی از فتنه ھا رھاست منم 

 كسيكه سينه وی خالی از رياست منم 

 كسيكه قصه يك درد ،بی بھانه دل 

 كسيكه ناله مرغان بی صداست منم 

 كسيكه عاشق و بی درد شكوه ميسوزد 

 كسيكه رنگ عاشقانه وفاست منم 

 كسيكه شانه به موی قلم زند بسيار 

 كسيكه صفحه مضمون قصه ھاست منم 

 كسيكه رنگ ز رنگش نمی شود پيدا 

 كسيكه بيدل و بی رنگ و بی رياست منم 

 كسيكه شادتر از شادی كسانی ديگر 

 كسيكه روح ترك خورده ی خداست منم 

 كسيكه راه به دل ميبردخدای منست 

 كسيكه رھرو دل ھای با صفاست منم 

 كسيكه ھرنفسش شاد كند مردم خوب 

 كسيكه مكتب ودرسش ره شماست منم 
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 كسيكه دين و دلش عشق به انسان باشد 

 كسيكه زمزمه اش باغ انتھاست منم 

 كسيكه تنگ شود سينه اش برای غمی 

 كسيكه با ھمه دردی دل آشناست منم 

 كسيكه ميشكند شيشه ی احساس توی 

 كسيكه پتره گر شيشه دلھاست منم 

 كسيكه از تو ترا خواسته است جان منست 

 كسيكه درعدمت گنج بی بھاست منم 

 كسيكه خانه بدوش است به دنيای دنی 

 كسيكه رفتنی امروزه نه فرداست منم 

... 

 كسيكه ھرچه دلش گفت وخودش ميگويد 

 كسيكه فايز انديشه ی وفاست منم 

 

 علی فايز 

١٣٩٠بھار   

 كابل افغانستان
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 من و تو... 

 

 دلم از من ترا ميخواست گفتم 

 كجا من يا كجا دل يا كجا تو 

 نه شب ميديد نی گاه ونه بيگاه 

 كه باشی چلچراغ لحظه ھا تو 

 چرا عاشق چرا ديوانه يا مست 

 شرابی پيكر عشق و وفا تو 
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 مرا بگذار پيشت دل ببازم 

 دل ما را عزيز و آشنا تو 

 اگر روزی نوشتی قصه ھايم 

 بگو من بنده ام اينجا خدا تو 

 سفيدی ھا ی رنگ موی مارا 

 دليل انتظار سالھا تو 

 جوانی را نديدم در كنارت 

 به پيری بگذران باما بياتو 

 ... 

 چو فايزگفتمت نشنيدی ازمن 

 ببين در بند ودردش مبتال تو 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٠بھار 

 كابل افغانستان
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 من و كابوس 

 

 تنھا نشسته ام غزل انتظار و من 

 ديوار ھای خسته ی شبھای تار ومن 

 خشكيده از تراوش غم، لحظه ھاولی 

 زانو بدست مستی بی اختيار و من 

 شر شر ز بام خاطره ھا جغد ميپرد 

 يك سقف ته نشسته ی نا استوار ومن 

 بی باك و بی بھانه و بی ھيچ شكوه ای 

 يك شھر دل بريده ازين روزگار ومن 

 پشت ھزار سايه ی تاريك خفته است 

 كابوس ھای خنده ی اميدوار ومن 

 شب ميچرد به مزرعه ی ياد ھای تلخ 

 يك باغ شب گرفته درين يادگار ومن 

 ... 

 باگريه شعرھای مرا شست وشو دھيد 

 تاكی ھزار قافيه ی نا قرار و من 

 علی فايز 
  ٢٠١٤جوالی 

 اورليان فرانسه
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 مھرانگيز 

 

 سرزمين دل من مزرعه ی سبز وفاست 

 آنكه در باغ دلش كينه نگنجد دل ماست 

 بسكه در سينه ی من شور محبت جاريست 

 ھركجا در نظرم لطف صفای درياست 

 ھمه شب از غزل نام كسی ميجوشم 

 آنكه از بودن او زندگی ِ من زيباست 

 آرزوی دل من ديدن ھر لحظه ی او 

 دلبرم آمدنش فصل پراز زمزمه ھاست 

 ... 

 ميشوم مست وغزلخوان و پرازجذبه ی عشق 

 عشِق من مظھِر آيينه ی پنداِر شماست 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤مارچ 

 اورليان فرانسه
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 مھرگان خيال... 

 

 من از سالله ی رستم نژاد آرينم 

 و از تبار قباد ويالن كوھكنم 

 لوای كشور جمشيد فارسی منست 

 زبان توسی و در دری و صف شكنم 
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 كتيبه ای سر دروازه ی سرای منست 

 كه از غيابت خورشيد پاره پاره منم 

 ھزار دامن ِ زردشت و پيكر ِ بودا 

 نھفته در دلِ  تاريخ ِ وادی كھنم 

 نماد سركشی عقل در عصای منست 

 ھزار شمس و خدايش درون پيرھنم 

 كجاست كاوه و سھراب ُگرد ظلم شكن 

 كه سزاوار قيامی ست اين ضحاك تنم 

 ھزار رسم كھن در رگان من جاريست 

 بھار وميله ی نوروز روح ھر سخنم 

 دلم گرفته ز ماران خفته در آستين 

 چه بيصداست دل و مكرھای اھرمنم 

 ... 

 اگرچه صدتبرازشاخه ھای من زنده ست 

 ھنوز زنده سپيدار و كاج و نارونم 

 علی فايز 

  ٢٠١٤مارچ 

 اورليان فرانسه
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 مھمانی 

 

 كاش ميگفتی كه يك شب خانه مھمانت شوم 

 يك سبد آتش بگيرم عشق سوزانت شوم 

 كاش ميگفتی به پيش مفتی و قاضی شھر 

 خطبه وصلت بخوانم شب به دامانت شوم 

 كاش ميگفتی كه جانم چون درخت زندگی 

 سبز باشم گل كنم فصل بھارانت شوم 
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 كاش ميگفتی بيايم سير سير بينم ترا 

 از نگاه وحشی ات عاشق به چشمانت شوم 

 كاش ميگفتی به دستم ميفشارم دست تو 

 تقد و قول ھمدلی را از دل و جانت شوم 

 كاش ميگفتی برايت شعر گويم يك كتاب 

 يا خودم مستت شوم سرخط ديوانت شوم 

 كاش ميگفتی بيايم پيش پايت جان دھم 

 ای خدا اينم نشد تا من بقربانت شوم 

... 

 عمرمن اين بود در اين آرزوھا شد فنا 

 كاش ميديدم كه روزی دين و ايمانت شوم

  

 علی فايز 

  ١٣٩١خزان 

 كابل افغانستان
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 موج سركش 

 

 نميدام چی خوانم اين غزال ماه سيما را 

 كه ھردم ميكشاند سوی خود جان و دل مارا 

 چی احساس شيرينی ازغزل ھای نگاه او 

 بھار آرزو سازد ھوای سبز فردا را 

 نميدانم چی خوانم خجلتم تعبير تاثيراست 

 نھان در سينه ميجوشد بياور موج دريا را 

 نميدانم سراب اين كه بحرانی شدن دارم 

 دلی خواھم كه بگدازد ھزاران سنگ خارا را 

 چی دنيايی غريبی ھا چراغ سينه ی خاموش 

 كه ميسوزد به گرد خود پر پروانه ی ما را 

 نميدانم چی ميخواھد دل تنگ و گرفتارم 

 خدايا پركن از دلھا دل تنھای تنھا را 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١حوت 

 مدينه منوره عربستان
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 موريانه 

 با قصه ی درخت سپيدار زنده ام 

 با كاج ھای مست گنھكار زنده ام 

 با تيشه ھای تيز غرور بنفشه ھا 

 جنگيده ام برای سر دار زنده ام 

 رھتوشه ام نھايت يك باغ زندگيست 

 پيش نگاه روزن ديدار زنده ام 

 عشقم شكوفه ميكند و ميوه ميدھد 

 در زير سايه ی گل انار زنده ام 

 در ھرطرف زسوسن و مينا بھار ناز 

 با ناز و جلوه يی ز گل و خار زنده ام 

 در ريشه ام بھانه ای از يأس ميچكد 

 اما برای مژده ی دلدار زنده ام 

 با لحظه ھا ی سركش كوه خيال من 

 از يك عبور تشنه ی غمبار زنده ام 

 علی فايز 

١٣٩١  

 كابل افغانستان
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 ناقراری 

 

 برای قصه ی يك انتظار بايد خفت 

 به ھر ترانه ی فصل بھار بايد خفت 

 نسيم كوچه ی آسودگی نميبارد 

 به سر زمين دل ناقرار بايد خفت 

 ميان چھچه ی مرغان باغ تنھايی 

 بسان قامت سرو و چنار بايد خفت 

 شبی كنار زمستان سرد آغوشی 

 برای لذت بوس و كنار بايد خفت 

 اگرچه خانه ی بيگانه جای خفتن نيست 

 زاضطراب غم بيشمار بايد خفت 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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 ناقوس ھای بيصدا 

 

 راه پرپيچ است، فردا دور، رفتن مشكلست 

 كاروان خسته است محمل بازبستن مشكلست 

 آسمان تاريك ، لختی كن درنگ ای آفتاب 

 كھكشان در تنگنا، خفتن ، تپيدن ، مشكلست 

 از پس ديوار ھا رنگين كمانی بر نخواست 

 زين قفس، زين انزوا، يك پر پريدن مشكلست 
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 زندگی يك موج ، يك توفان و يك آرامش است 

 ناخدای كشتی اين زنده بودن مشكلست 

 سخت دشواراست، بحرانی گذشتن جاده را 

 تا تمام انتھا ، باری رسيدن مشكلست 

 پر شد از افسانه ھا ، اسطوره ھای باورم 

 ديو را ، آتش زدن ، آتش كشيدن مشكلست 

 باز در من ، در شما، فرياد فرياد است وبس 

 باز خاموشی ما را ھم شنيدن مشكلست 

 باز از ھر گوشه ی ھر كوچه ی درد دگر 

 داغ ھا بسيار اما دل بريدن مشكلست 

 باز ھم اميد را، پيش از خدا دزديده اند 

 روزھای مانده را اميد بستن مشكلست 

 باز ھم گرگ سياه قصه ی چوبان شدن 

 كوه تنھايی شدن صبری دميدن مشكلست 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢جوزا 

 كابل افغانستان
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 نسِل اعدامی

 

 ھُشيارشوای نسل من درخواب دزديدن ترا

 تو مست بودی در شِب مھتاب دزديدن ترا

 ھوشيارشوای نسل من آتش بزن تاريخ را

 ديدی ؟دوتا بوزينه در محراب دزديدن ترا
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 ھيزم شدی بركوره ی فرھنگ ھای منجمد

 اما رسوم و عادت و آداب دزديدن ترا

 قصری برای بندگی باگريه ھايت ساختند

 يعنی كه خشت اول ازتھداب دزديدن ترا

 دزدان دريايی اتالنتيك ظلمتھای دور

 از بحر توفانی ِ بی گرداب دزديدن ترا

 ای نسل دردآلوده ام شرقی شدی ازتشنگی

 با خشم صحرايی شدند وآب دزديدن ترا

 تيروتبر آورده يی زخم سپيدار كھن

 تا ريشه ھا و شاخه ی ناياب دزديدن ترا

... 

 ھشيارشوشھنامه ی فردای ديگرالزم است

 صدنسل شعر و مثنوی ِ ناب دزديدن ترا

 

 علی فايز

٢٠١٤سپتامبر   

 اورليان فرانسه
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 نسل سرگردان 

 

 چه يك نسليم ! سرگردان ، ازين دنيا به آن دنيا 

 پرستو ھای حلق آويز بيرنگِى فــــردا ھا 

 چه يك نسليم آواره ازين ساحل به آن ساحل 

 حريف موجھای تند و بحـــــرانی دريا ھا 

 چه يك نسليم قربانى سخت افزار شيطانی 

 فقط كافيست با كلكی زند زنگ قيامت را 

 چه يك نسليم درگيِر جھالت ھای استبداد 

 برای يك نفس راحت مسافر... بيكس وتنھا 

 چه يك نسليم در زنجير ظلمت ھای بی تاريخ 

 چه يك زندان كه ميپوسد دل آدم درين شبھا 

 ... چه يك نسليم با عصيان درد زندگی ھمراه 

 سفر تا آسمان دارد دل و فـــرياد ما يكجا 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 اورليان فرانسه
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 نشان زندگی 

 

 يك شھر يك ترانه درينجا برای تست 

 يك شعر، شادمانه درينجا برای تست 

 يك مشت واژه ھای دل انگيز زندگی 

 شادی اين زمانه درينجا برای تست 

 گفتم شوم بھانه ی يك آرزوی تو 

 ديدی كه ھر بھانه درينجا برای تست 
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 مھتاب را به دامن حسنت نوشته ام 

 شبھای شاعرانه درينجا برای تست 

 خلوت گزيده ام كه تو باشی كنار من 

 يك شمع عاشقانه درينجا برای تست 

 بيتاب ميشود قلم از گفتنت ولی 

 قلبی كه ميتپانه درينجا برای تست 

 تو ميشوی چو عطر دل انگيز وبوی ياس 

 رنگين، فضای خانه درينجا برای تست 

... 

 ديگربه اختيار شما ميكشم نفس 

 از عمر ، ھر نشانه درينجا برای تست

  

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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 نشدنی ھا 

 بيا عشقم بده و جان من باش 

 گل مھتاب در دستان من باش 

 اگر گفتم تويی چشمان عاشق 

 قبولش كن بيا چشمان من باش 

 دلم تنگ است از دست جدايی 

 بيا بس كن جدايی آن من باش 

 بجان شعر من آتش ميفشان 

 سرود شاد رنگ افشان من باش 

 چی زيباييست رنگ آشنايی 

 بيا عاشقدل پنھان من باش 

 ... 

 ھميشه در روان نا اميدم 

 اميد شاد بی پايان من باش 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سنبله 

 كابل افغانستان
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 نقاشی ساده 

 

 شعری برای چشم تو گفتن عجيب نيست 

 موج نگاه مست تو ديدن عجيب نيست 

 يك آسمان ستاره و يك كھكشان سرود 

 در پای بوسه ھای تو سودن عجيب نيست 

 وقتی سحر دميده شدی مثل آفتاب 

 چشم غزل به سرمه كشيدن عجيب نيست 
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 زيباترين نقاشی رويای من شدی 

 ھرشب بياد روی تو خفتن عجيب نيست 

 وقتی كه انتھای خياالت من شدی 

 راھی بسوی عشق گشودن عجيب نيست 

 تو از كجای شھر وفا قصه ميكنی 

 باتو و قصه ھای تو بودن عجيب نيست 

 تو ميشوی طراوت ومستی شعر من 

 وصفت به ھر ترانه سرودن عجيب نيست 

 ... 

 باز آی و شاعرانه به سويم نگاه كن 

 باتو كه عاشقانه تپيدن عجيب نيست 

 

٣١علی فايز   

  ٢٠١٤جنوری 

 اورليان فرانسه
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 نقش جاودانه 

 

 به ھر غزل كه نوشتم تو يك بھانه شدی 

 ويا رديف غزل ھای عاشقانه شدی 

 ھمش ترانه ھمش ناز و واژه ھای بلند 

 غزل ترين غزل ھای شاعرانه شدی 

 نگفتمت كه بيا دانه دانه عشق ببار؟ 

 تويك بھار و تو يك ابر ويك ترانه شدی 

 شبی كه خلوت من بود و رقص زھره وماه 

 چراغ روشن بزم درون خانه شدی 

 اگرچه باغ بھشت و لقای حور خوشست 

 ولی تو رشك بھشتی اين زمانه شدی 

 دگر به ھرچه ترا ميكنم قياس كه تو 

 زھر جھت به دلم نقش جاودانه شدی 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢حمل 

 كابل افغانستان
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 نقطه ی عطف 

 خانه رنگين شد از ھوای كسی 

 زعطر زيبای لحظه ھای كسی 

 باز در سينه اھتزاز نشست 

 باز دل ميتپد برای كسی 

 حرف حرفم تمام زمزمه ام 

 نقطه ی عطف خنده ھای كسی 

 از كدامين درخت شھر دلم 

 گل بريزم به زير پای كسی 

 ته ی دريا گھر گھر بسيار 

 ھمه قربان چشم ھای كسی 

 ... 

 عشق دروازه ای دگر دارد 

 ميگشايم شبی برای كسی 

 

 علی فايز

٢٠١٤سپتامبر   

 اورليان فرانسه
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 نگين 

 

 بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد 

 تپش سينه ی صحرا شدنش می ارزد 

 باز يك وسوسه در جان من افگنده كسی 

 كه سر و پای تمنا شدنش می ارزد 

 اين چه مستی ست كه از سر نرود تا دم مرگ 

 نه كه اين نشه به دريا شدنش می ارزد؟ 
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 گم شدم ھيچ نيابی اثرم در ھمه شھر 

 ديگر از شعر تو پيدا شدنش می ارزد 

 باز از جلوه ی رويای كسی در دل من 

 مثل يك دسِت تسلی شدنش می ارزد 

 واژه ھا پشت سر ھم به كجا ميرويند 

 غزل ناب تو ھر جا شدنش می ارزد 

 ھيچ در مذھب دل جز رخ معشوقه نشد 

 مسجد و دير وكليسا شدنش می ارزد 

 ... 

 باز در كوچه و پس كوچه مرا بفروشيد 

 يوسف عصر زليخا شدنش می ارزد 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر 

 اورليان فرانسه

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود
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 نميدانم برای چی؟

 

 ترسيده ام  دوباره مرا سنگ ميزنند

 اين كودكان وحش كه خوب رنگ ميزنند

 با من ھنوز بر سربازار زندگی

 صدالف مفتِ  عرصه ی فرھنگ ميزنند

 در ذھن پوچ شان ھمه تصويرھای گنگ

 اما سخن به طعنه و نيرنگ ميزنند
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 شيران و روبھان پس كُوه ھاچنان

 بر گله ھای خر شده نيرنگ ميزنند

 تاكی چنين خجالت آواز خود شويم

 خنيا گران به دبديه آھنگ ميزنند

 ما رسم زندگی ز كجا ميخريم و باز

 بازراھا ترانه ی صد رنگ ميزنند

 ديوان كه پشت دربچه ی مانشسته اند

 ساز ھوای قبضه ی اورنگ ميزنند

... 

 بيدار شو جوانه ی پيوند ھای تلخ

 زاغ و زغن مصافحه ی جنگ ميزنند

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليان فرانسه
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 نوروز 

 قصه ی نوروز و شعر نوبھار آورده ام 

 بوی شبنم ، بوی دشت الله زار آورده ام 

 از خداوند بھارسبزه زاران سبز ، سبز 

 مژده ی فصل شگوفان بھار آورده ام 

 سينهء نرگس به چشم انتظارم ھر طرف 

 برگ سبز ياسمن از گلبھار آورده ام 

 ازميان سالھای ھمدلی و سادگی 

 يك سبد عشق و اميد از نو، بھار آورده ام 

 ميشوم پر از ھوای زندگی در سال نو 

 شاخه شاخه دسته دسته اعتبار آورده ام 

 باغ جان بر دامنم امروز پر گل ميشود 

 تحفه ی سبزينه از شھر مزار آورده ام 

 با سياه موی و جاللی نذرشھر دل كنم 

 مژده ی وصل از جناب كردگار آورده ام 

 علی فايز 

١٣٩١بھار   

 افغانستان كابل
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 نيامدی 

 

 جانم به لب رسيد ، تو ھرگز نيامدی 

 دل خون شد و تپيد ، تو ھرگز نيامدی 

 مثل ترانه ھا ، در شعر ھای من 

 نام تو آرميد ، تو ھرگز نيامدی 

 پژمرده گشته ام ، با ياد ھای تو 

 مثل گل سفيد ، تو ھرگز نيامدی 

 در خلوتی که من ، با عشق داشتم 

 خون دلم چکيد ، تو ھرگز نيامدی 

 لبريز گشته ام ، از بغض لحظه ھا 

 عشق از سرم تکيد ، تو ھرگز نيامدی 

 شور يده ميشدم ، در وقت رفتنت 

 حالم کسی نديد ، تو ھرگز نيامدی

 

 علی فايز 

١٣٩١خزان   

 افغانستان كابل
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 نيمه... خواب و بيداری

 

 ديشب از باغ تماشای تو گل ھا چيدم

 خار مژگان تو برخواست و من ترسيدم

 غزل بوسه نميخواند لبت از سر شب

گرچه صد بار غزلھای تنت بوسيدم   
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 سرآيينه دوتا شمع نظربازی داشت

 پشت  آيينه ترا مثل خدا ميديدم

 دل من پر زتو وعشق ، تو با من تنھا

 آنچه زيبايی دنياست زتو ميچيدم

 نه فقط بوسه كه از ھرنفست بوی ترا

 با دل و جان و سراپای تنم بوييدم

 گشتم ازرايحه مست سروپای تو مست

 آنچنان مست توگويی كه ُخمی نوشيدم

 ھرچه از حادثه ی بستر شب قصه كنم

 ھمچو يك قطره كه از بحر تنت نوشيدم

 آه ازاين قصه ی زيباكه درآن نيمه ی شب

 مثل زنبق به گلستان شما روييدم

... 

 كاش رويای ديگر آيد و من باز شبی

 باشم آنگونه پرازعشق كه ديشب ديدم

 علی فايز 

٢٠١٤دسامبر   

 اورليان فرانسه
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وديگر ھيچ...   

 از شعر تا ترانه ، ھمه از تو گفتنی ست

 صد طرح عاشقانه، ھمه از تو گفتنی ست

 چندين شب است پنجره فرياد ميكند

 ديواروسقف خانه ، ھمه از تو گفتنی ست

 بگذار! ھر درخت كه زيباست گل كند

 ھر شاخه ھرجوانه ، ھمه از تو گفتنی ست

 ھرجا صدای شكوه ی عاشق شود بلند

 بيشك به ھر بھانه ، ھمه از تو گفتنی ست

 ُسر ميشود به ساز رباب و ستار صبح

 تھمری شاعرانه ھمه از تو گفتنی ست

 در ھيچ حالتی ز دل من نرفته ای

 ھرصبح ھرشبانه ھمه از تو گفتنی ست

... 

 گيرم كه در سكوت من و گفتنی من

 آرام و دلبرانه ھمه از تو گفتنی ست

 علی فايز

٢٠١٤فبروری   اورليان فرانسه 
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 ھرم خاكی

 گر كسی از من بپرسد دردمندم،يك كمی

 آتشم ، خاكسترم ، دوِد سپندم، يك كمی

 آرزويم يك محال انگيزه ی ِبيھودگی ست

 تاعموِد جاده ی شب می برندم ،يك كمی

 زنده بودن درنھايت يك ھنرمندی ست بس

 در "تياتر" زندگانی پای بندم ، يك كمی

 ختنه كردند جنس ھرلبخندرا درذھن من

 يا ھمه جنس عقيم زھر خندم ، يك كمی

 پُرشدازمن لحظه ھاو بغض ھای زندگی

 انقالبی در عبور از اين روندم ، يك كمی

... 

 پيش چشمم ميچرد آھوی مست انتظار

 نامه ی مايوس و شعرناپسندم ، يك كمی

 

 علی فايز

٢٠١٤نوامبر   

 اورليانس فرانسه
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 ھمانند پرستوھای زخمی...

 عمريست شھر عاطفه ھا درد ميكشد

 آيين و رسم  و راه خدا درد ميكشد

 در سايه ھای سرد دل آدمان شھر

 يك نسل غمگرفته ی ما درد ميكشد

 اينجا فغان و ناله و فرياد زندگيست

 يعنی گلوی بغض صدا درد ميكشد

 در زير چادرى قفسى ناله ميكند

 مرغ ِقفس پريده چرا درد ميكشد؟

 مردانگی كشورمن سخت سفله است

 گاھی دلم برای شما درد ميكشد

... 

 چندی كه درسرودوغزل عشق زنده نيست

شعرم ز درد  فاصله ھا درد ميكشد   

 

 علی فايز

٢٠١٥فبروری   

 اورليان فرانسه
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 ھماويز... 

 وقتی كه من خورشيد را در خانه مھمان ميكنم 

 كاری بغيرازعشق چيست كزشھر پنھان ميكنم 

 در بسترم مھتاب را پھلو به پھلو می خزم 

 يعنی كه با مھتاب ھم از عشق توفان ميكنم 

 وقتی ندارد زندگی جز عشق مفھوم دگر 

 اين من چرا اين حرف را از خلق كتمان ميكنم 

 در موج موج نيمه ام تن ميشوم جان ميشوم 

 دشت كويرجسم او سير آب باران ميكنم 

 شب را تصور ميدھم مستی كند فوران كند 

 وقتی كه من نقاشی تصويِر عريان ميكنم 

 شير و شراب و لعبتی از جنِس طوبی ميخرم 

 يعنی ھمينجا مجلسی با حور وغلمان ميكنم 

 ... 

 وقتی كه ازقاضی شھرپرسيدم اين تسبيح چيست؟ 

 گفتا كه جنت ميروم عشِق فراران ميكنم 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٤فبروری 
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 ھمسايه ... 

 

 دختر ھمسايه ی ما ديدنيست 

 پيكر زيباش تراشيـــــــدنيست 

 درصف گلھای سفيد وبنفش 

 وه كه چه زيبا و خراميدنيست 

 باغ پر از سيب و انار و بھی 

 از نگه ی وسوسه اش چيدنيست 
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 مست شدم ، پنجره را باز كرد 

 روی چو ماھش بخدا ديدنيست 

 فصل بھاری تِن ناُز كش 

 ابر تماشايی باريدنيست 

 عشق به دروازه ی دل درزده 

 آمده مھمان ْ كه پاييدنيست 

 كوچه ما محوسروپای اوست 

 شعر قشنگ است سراييدنيست

  ...  

 ميچكد از ھر غزل دست او 

 قافيه ی ناب كه دزديدنيست

 

 علی فايز 

  ٢٠١٣دسامبر٢٦

 اورليان فرانسه
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 ھمصدا 

 

 دل تنھای مرا آمده با خود ببريد 

 خانه و روزنه و راه شما شد ببريد 

 دل تنھای مرا كاسه صبری سازيد 

 مثل كوھی به سر موج تعھد ببريد 

 دل تنھای مرا زندگی نو بدھيد 

 فقط امروز ورا بھر تولد ببريد 

 دل تنھای مرا گنج وفا جور كنيد 

 پيش آن يارك زيبا به تعمد ببريد 

 دل تنھای مرا درقفسی بادل خود 

 به تماشای چمن ھا به تردد ببريد 

 دل تنھای مرا تا نرود پيش كسی 

 به خودم ھديه يی از بھر تجدد ببريد 

 

 علی فايز

١٣٩١ 

 كابل افغانستان
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 ھنوز ھای من 

 امروز ميان تن من جان تو جاريست 

 در روح به ھم خورده ام ايمان تو جاريست 

 درسينه من در رگ من در نفس من 

 ھر لحظه يك احساس پريشان تو جاريست 

 در شاھرگ بغض ھوس ھای نگاھم 

 استوره ی يك پيكر دستان تو جاريست 

 در ھرچه ترا ميكنم احساس عجيب است 

 زيرا كه به ھر حادثه امكان تو جاريست 

 باز آ كه درين زمزمه شعر وغزل ھا 

 صد واژه ی از عشق درخشان تو جاريست 

 در فصل به ھم بستن پيوند حضورت 

 شھنامه تقديس فراوان تو جاريست 

 وقتی كه ھوايی ز گلستان وجودت 

 ديدم ھمه ی عشق من از جان تو جاريست 

 علی فايز

١٣٩١ 

 كابل افغانستان
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 ھوای پشت پنجره 

 امشب صدای پنجره ی باز ميشوم 

 يا بال ھای كوچه ی پرواز ميشوم 

 از جاده ھای سرد افق نور ميرسد 

 خورشيد را طاليه ی آغاز ميشوم 

 زرات من به جام غزل ته نشين نشد 

 تركيب سنگ و شيشه و آواز ميشوم 

 شب را سكوت و خلوت من آب ميكند 

 يك رمز ، يك بھانه و يك راز ميشوم 

 وارونه ميشود دل من از ھوای عشق 

 مست و خراب جلوه ی يك ناز ميشوم 

 ... 

 ای درد ھای خفته در اعماق سينه ام 

 شھرزاد قصه گوی شما باز ميشوم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢ثور 

 كابل افغانستان
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 ھيوال... 

 

 چه صبحی بود آتشگون ، زمين لرزيد ترسيدم 

 ھوا ابری وتوفانی دلی تركيد ترسيدم 

 صدای ھيبت توفان و خشم كشتن آدم 

 زمين را انتحار و مرگ ميكاريد ترسيدم 

 ميان شعله ی آتش ، صدای كودكی درخواب 

 به دستش سينه ی مادر كه ميخشكيد ترسيدم 
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 درون دود ھای مست ، رنگ خون و آتش بود 

 سياھی تا دم دروازه ھا لغزيد ترسيدم 

 افق از دورھای دور ، نورسرخ در دستش 

 از آن وادی وحشتزا جسد ميچيد ترسيدم 

 درختی سبز اكاسی ، تن ِ زيبا و طنازش 

 بروی سبزه ھا خونی ، جگر پاشيد ترسيدم 

 ھيوال بود ووحشت بود به ھرسو خاك وخاكستر 

 صدای ناله در ھر كوچه می پيچيد ترسيدم 

 زمين كوچه ھا پرخون در و ديوار ھا بسته 

 خدا در سوگ آدم ھا زخود ترسيد ترسيدم 

 يكی بی پا يكی بی سر يكی سرتاقدم باروت 

 طالی سرخ از دستی كسی دزديد ترسيدم 

 ... 

 چه يك روزی دوتا آدم به جنت حور ميپاليد 

 ولی صد آدم ديگر بخون غلطيد ترسيدم 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 پاريس فرانسه
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 وای به حالم 

 

 برای سنگ بودن آب گشتم 

 گھی آرام گه بيتاب گشتم 

 سرشتم كوه ودشت نااميدی 

 سرآب خسته ی ناياب گشتم 

 دلم بسيار مينالد ازين شھر 

 گرفتار دل گرداب گشتم 

 برای قصه و آھنگ زيبا 

 خودم غم گشتم ويا آالب گشتم 

 خدايم را زمن چيزی بگوييد 

 كه من سنگ ته ی تھداب گشتم 

 دلم تنگ است و آرامم نگيرد 

 زدست گريه چون خوناب گشتم 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١حوت 

 كابل افغانستان
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 وای شکيبايی

 

 وای غمم چنان گرفت ناله به آسمان رسيد 

 خنجر ظلم و ناروا بردل ناتوان رسيد 

 صبر قيامتی مرا ميكند از قلم روان 

 شكوه علم بلند كرد كارد به استخوان رسيد 

 شاخ ادب شكسته شد سوخت بھار زندگی 

 كبر و غرور ناكسان تا به تنور جان رسيد 

 آخ دل و روان من رشته ی اين زمانه را 

 از سر نا شكيب من تا به دل زمان رسيد 

 گرچه مرا ھزار بار راه سفر ببسته اند 

 بانگ جرس زھرطرف بر سر كاروان رسيد 

 روح و روان آدمی بر دم آتش است وبس 

 شرم وحيادويده رفت جان شرف بجان رسيد

 

 علی فايز

1389خزان   

 کابل افغانستان
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 ياد تو

 

 آتشی در پيرھن از ياد تو گيرد مرا 

 بوی گلھای وطن از ياد تو گيرد مرا 

 ميشوم سرد از ھوای صبح تنھايی ولی 

 گرمی ملك ختن از ياد تو گيرد مرا 

 عطر گندمزارآغوش تو مستی ميدھد 

 چارسوی جان من از يادتو گيرد مرا 

 لرزشی از موج آوازتو ميچيد بدل 

 چون پرستو پرزدن از ياد تو گيرد مرا 

 ھر شبی يك پنجره ديدار ميخواھد دلم 

 اشتياق كف زدن از يا تو گيرد مرا

 

 علی فايز

1390خزان   

 کابل افغانستان
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 ياد ھا و خاطره ھا 

 دلم از ياد ھای تلخ ، تنگی ميكند ، برگرد 

 زمان از لحظه ھای سرد،لنگی ميكند ، برگرد 

 تك و تنھا درون موجھای تند پارو ميزنم اما 

 درين قايق، شكستن ھا، ستنگی ميكند، برگرد 

 ھزاران گرد بادی ميرسد از دورھا آخر 

 مگر ھر ساحل دريا قشنگی ميكند برگرد 

 درينجا كوچه كوچه درد ھا را ميكشند ازمن 

 سكوتم باز آھنگ دو رنگی ميكند برگرد 

 شب از ره ميرسد آرام خلوت ميكند بامن 

 دلم با شعر فردای تو جنگی ميكند برگرد 

 ... 

 ھوای زندگی بسيار برفی ميشود درمن 

 بھاران شھرغربت را فرنگی ميكند برگرد 

 

 علی فايز 

  ٣٠١٣نوامبر 

 فرانكفورت آلمان

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  409علی احــمد فايز                                                      

 يادھا در يادھا 

 كاش ميشد لحظه يی از ياد تو عافل شوم 

 ھمدمی بايد كه فارغ از چنين مشكل شوم 

 زندگی بسيار دشوار است در بی ھمدلی 

 سخت تنھاييست گرچه شمع صدمحفل شوم 

 گيرم اينجا باغھــــای آرزويم گـــل كند 

 در كويِر ياد تو چون باغ بی حاصل شوم 

 ميروم تا گم شوم در التھاب روز ھا 

 تب كند شعر و سرودم تاكه آب و گل شوم 

 مشتی ازين يادھا پيچد مرا در خويشتن 

 با شفيقی خاطراتم بيدل و صد دل شوم 

 صبر ميبايد كشيدن عادت اين زندگيست 

 تا كه عادت ميكنم آخرترين منزل شوم 

 ... 

 گرچه اين قايق زنی ھايم دگربيھوده نيست 

 باز ھم روزی بيايی موج صد ساحل شوم 

 علی فايز 

 اورليان فرانسه  ٢٠١٣دسامبر  ١٤
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 ياو ...ھمزه 

 

 در جلگه ھای خشك سكوتم صدا بزن 

 ای عشق سر بزن به من اينروزھا بزن 

 دلگيرم از تراوش بيباك ھرزگی 

 آتش بزن به خستگی ام بارھا بزن 

 تصوير ميشود رخ معشوق روی آب 

 يك نقش ، از دلم به دل موجھا بزن 

 ھرشب ستاره ميچكدازچشمھای من 

 تو نيز ھم سری به دل اشكھا بزن 

 ... 

 مھتاب ميشود قدم آشنای تو 

 يك پنجره نگاه به اين ماجرا بزن 

 

 علی فايز

  ٢٠١٣دسامبر ٢٦

 اورليان فرانسه
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 يك اتفاق ساده 

 

 آنكه ديروز اتفاقی آمدم دنيا منم 

 مثل سنگی در ته تھداب زلت ھا منم 

 آنكه بال و پر شكسته ميرود بسيار تند 

 سوی باغ تيره غمھای آدمھا منم 

 آنكه دردش روح آدم را به عصيان ميبرد 

 خانه ويران و سكوت عالم تنھا منم 
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 آنكه عمری درعزای شادی فردا سپرد 

 راه امروزش به آتش خورده ی فردا منم 

 آنكه ھر جا ميرود درد است و عشقی ناتمام 

 عشق او درديست از تقدير باال ھا منم 

 آنكه ميبينم كه چوب آدميت ميخورد 

 سير از احساس انسانی آدمھا منم 

 آنكه بھر قطره يی دل را بدريا ميزند 

 يادرون قايقی بشكسته رويا منم 

... 

 آنكه از ھر نغمه يی تمرين آزادی كند 

 ھرقفس را چون شكست معنی دنيا منم

 

 علی فايز 

1389خزان   

 کابل افغانستان
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 يك جرعه از آفتاب

 

 فرزند آتش زاده ام يك عمر پيھم سوختم

 در انتظار لحظه ای شادی زماتم سوختم

 يك بحرعمق زندگی اماگذشتن ھيِچ ھيچ

 ھرچندطوفان زاده ام تاكه گذشتم سوختم

 يك پيرھن يعقوب دل درظلمت شب باختم

 يعنی كه منھم يوسفی درسينه ازغم سوختم
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 محمود دستانم دگر ازلشكر گرگان عشق

 ايازجان تبعيد كرد و زين جھنم سوختم

 كفری بسان جيوه يی برشيشه ی دل رنگ زد

 وقتی شدم آيينه يی اوسوخت منھم سوختم

 در ھر مالقات خدا روح مرا آتش گرفت

 يعنی خدای خويش رادرجسم آدم سوختم

 پيكر تراشيدم ولی در روح خود آميختم

 تنديس عقل خويشراباال كشيدم سوختم

... 

 بيھوده با اين زندگی تكراِر تكرارم ولی

 ھر روزو ھرشب ھركجاتنھا وباھم سوختم

 

 علی فايز 

٢٠١٤آگست   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  415علی احــمد فايز                                                      

 يك دل ، يك آيينه

 حس ميكنم ھوای كسی ميكنم ، عجب!

 يا قصه ای برای كسی ميكنم ، عجب!

 حس ميكنم تبی به لبم راه ميرود

 يافكر بوسه ھای كسی ميكنم ، عجب!

 حس ميكنم كه ھرچه درون دل منست

 يكروز پيش پای كسی ميكنم ، عجب!

 حس ميكنم كه عشق ، مگرنيست باورم

 دلخوش به يك وفای كسی ميكنم ، عجب

 حس ميكنم كه ابر شده گريه ھای من

 يا گريه پيش پای كسی می كنم عجب 

 گرچه ھوای خنده ندارم ولی چه باك 

 عادت به خنده ھای كسی ميكنم ، عجب

... 

 اوف ّاين چه زندگيست كه يكعمربيدريغ

ھر لحظه را فدای كسی ميكنم عجب    

 علی فايز

٢٠١٤اكتوبر   اورليانس فرانسه 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  416علی احــمد فايز                                                      

 يك شاخه و يك تبر 

 غير از دوسه تا عاصی اينجا دگری نيست 

 در كوچه ی تنھايی ِ ما رھگذری نيست 

 اينجا كه می و مستی ارزان وفراوان است 

 حيف است درين رندی شور و شرری نيست 

 ديشب كه چراغان بود ھرگوشه اين وادی 

 دردم دوسه چندان شد كزما خبری نيست 

 يك جاده مخروطی يك عابر سرگردان 

 از قاعده تا باال يك ھمسفری نيست 

 سر ھا ھمگی پنھان ھر چيز دگرگون است 

 سرتا سر اين گودال بی درد سری نيست 

 .... 

 گم گشتن ما از خود بيھوده درين گرداب 

 صد شاخه ی خشكيده ست اماتبری نيست 

 

 علی فايز 

  ٢٠١٤جنوری 

 پاريس فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  417علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يك شعر برای شھر خودم

 

بھاران فصل آتشزای عشق است    

 گل الله چمن آرای عشق است 

 دلم بسيار تنگ موج درياست 

 كه دريا يی شدن معنای عشق است 

 چی زيبا ميشود آن بيد مجنون 

 به زير سايه اش دنيای عشق است 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  418علی احــمد فايز                                                      

 شگوفه ميكنم در باغ مستی 

 دلم سرمست بی ھمتای عشق است 

 خروش مرغكان جنگل سبز 

 نوای شاد و روح افزای عشق است 

 تمام كوچه ھای آشنايی 

 پر از افسانه ی زيبای عشق است 

 ھمين شھر حالوت بخش كابل 

 بھارستان فرحتزای عشق است 

 خراباتی مرا در بر گرفته 

 خراب از ساغر و مينای عشق است 

 به ھر دروازه ای از عارفانش 

 مجاورميشوم كان ، جای عشق است 

 بيا فايز كه جان و دل ھمين است 

 درين شھری كه سرتاپای عشق است 

 

 علی فايز 

  ١٣٩١حوت 

 كابل افغانستان

www.takbook.com



 از ســـرود تا پـــدرود

  419علی احــمد فايز                                                      

 يك وجب احساس 

 امروز در گلوی من احساس من شكست 

 بغضم گرفت و گريه من خنده را ببست 

 نی يار انتظار مرا در نظر گرفت 

 نی سينه از تپيدن من يكدمی نشست 

 ای وای من كه آتشم از سر پريده است 

 ای وای دل كه كوره اتش درونش است 

 ھرجا رسيدم از ره من كوه غم گذشت 

 ھرغم زدر رسيد در خانه ام شكست 

 آن لحظه ھای غم به سكوتم نشسته بود 

 لب تر نشد به قصه و بند دلم گسست 

 تاكی سفير حادثه در ملك بی كسی 

 با پای خسته ميرود وسخت بی كس است 

... 

 بگذارتاكه گريه من نكشند دلی 

 ايندل شكسته بود ،چنين بود و نيز ھست 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٨٩خزان 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  420علی احــمد فايز                                                      

 يكبار ديگر ! "تو" 

 ای تازگی باغ تو ھمرنگ ماستی 

 زيباترين ترنم شھر خداستی 

 مثل غزل به ريشه ی شعرم دويده يی 

 تك بيت عاشقانه و شعر وفاستی 

 وقتی كه نامه ھای ترا باز ميكنم 

 مثل كتاب بسته ی آيينه ھاستی 

 دستم به انتظار شما پير ميشود 

 باز آ كه انتظار دل آشناستی 

 ھرجا ترا بھانه كنم ، نيستی ولی 

 زيباترين بھانه ی بی انتھاستی 

 ... 

 در كوچه ھای خلوت و خاموش زندگی 

 ناقوس بيصدای ھزاران صداستی 

 

 علی فايز 

  ١٣٩٢سنبله ی 

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  421علی احــمد فايز                                                      

 يكرنگي

 برايم گنج گوھرزايي اي دوست

 تو ھم شاعرتو ھم معنايي اي دوست

 دودستت مھرباني ميفروشد

 قلم پرداز بي ھمتايي اي دوست

 چي زيباييست در حرف و زبانت

 كتاب سبز فردا ھايي اي دوست

 به چشمت سر زمين عشق خفته

 ھمه خوبي اين دنيايي اي دوست

 رسيد از تو پيامي زنده شد دل

 خبر از حضرت رويايي اي دوست

... 

 به شھر دل بيا با ما سفر كن

 كه ھمرنگ دل تنھايي اي دوست

 

 علي فايز

١٣٩٢سنبله   

 كابل افغانستان
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 از ســـرود تا پـــدرود

  422علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يكی از ھزار...

 

 عمريست دلم غيرتو مايل به كسی نيست

 اين دل بخداخانه ى ھرخاروخسی نيست

 در دامن شبھاكه فقط درد در آن است

 جز ديدن يك موج نگاھت ھوسی نيست

 روزی به ھوايت غزل ناب سرودم

 گفتم كه دھم شرح تو اما ُخلصی نيست

 بگذار كنم شكوه كه يك عمر برايت
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 از ســـرود تا پـــدرود

  423علی احــمد فايز                                                      

 جان كندم و پيش تو مثاِل مگسی نيست

 اين يك دل ناچيز سپردم كه شكستی

 در كشور خوبان بخدا دادرسی نيست

 وقتی كه تو باشی و من و دخترانگور

 يك عمرھزارساله فقط يك نفسی نيست

... 

 گم گشته ی من كاش بيابم اثرت باز

 فايز بخدابى تو سرآبيست،خسی نيست

 

 علی فايز

٢٠١٥جنوری   

 اورليان فرانسه
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 از ســـرود تا پـــدرود

  424علی احــمد فايز                                                      

 يك تک غزل زيبا

 تو آن مرغابی ای درياچه ھايی 

 تو يك موج درون آبھايی 

 بسان ابر ھايی مست و سركش 

 صفای صد بھاران خدايی 

 ترا ديدم چه تصويری كشيدم 

 كه رنگ آبشار جلوه ھايی 

 بيا درمن ببار آيينه ی عشق 

 كه تعبير ھزاران خواب مايی 

 دلم باتو غزلباران شوق است 

 چه شعر گرم ديوان وفايی 

 مرا يك باغ سبز و بستر ناز 

 توھرشب قصه ی از جان مايی 

 ... 

 ترنم ھای نرم خنده ھايت 

 ببخشايم كه جان جان مايی 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩٢حمل 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  425علی احــمد فايز                                                      

 يك تصوير خيالی 

 ترا ھمچون شقايق ھای وحشی 

 بروی آب دريا رسم کردم 

 بروی سبزه ھای سبز و عاشق 

 ترا آھوی صحرا رسم کردم 

 رسيدی مثل باران بھاری 

 ترا خوشرنگ و زيبا رسم کردم 

 گرفتم مويکی ھمرنگ چشمت 

 چی يک ليلی رعنا رسم کردم 

 ترا آرام آرام مثل ساحل 

 تن آبی رويا رسم كردم 

 گرفتم خوشه خوشه مھربانی 

 به چشمان تو يكجا رسم كردم 

 ... 

 بيا ای آفتاب اينجا گذر كن 

 ببين ھرجا شمارا رسم كردم 

 علی فايز 

 كابل افغانستان  ١٣٩٢سرطان 
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 از ســـرود تا پـــدرود

  426علی احــمد فايز                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يك شب يك پنجره...

 

 نيامدی كه زمين از بھار پر شدنی ست

 گلوی شعر من از انتظار پرشدنی ست

 قطاع دايره ی ھر نفس كشيدن من

 دگر زوسعت شب ھای تارپرشدنی ست

 گره گشاِء دوصد حادثه ست آمدنت

 بيا كه حادثه از روزگار پرشدنی ست

 اگرچه ماه دگر ھمصدای پنجره نيست
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 از ســـرود تا پـــدرود

  427علی احــمد فايز                                                      

 ولی ھوای دلم بارو بارپرشدنی ست

 نوشته بود به شاخ چنار گوشه ی باغ

 ھمينكه باغ زسيب وانار پر شدنی ست

 ترا كه باز به جام ترانه سربكشم

 بيا كه ساغرمن ازخمار پرشدنی ست

... 

 نگو كه شھرسفرھای من،فقط عشق است

 ھزار جاده ازين تكسوار پرشدنی ست

 

 علی فايز 

٢٠١٤اپريل   

 اورليان فرانسه
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این صفحه برای پشت ضخامت جلد 
 استفاده شود
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 مختصری در بارۀ خودم!

زادگاھم درۀ زيباييست در شمال شھر کابل، وادی شکردره سرزمينی پر از سيب و 
انگور و باغھای پُر از گل و ميوه و دره ھايی ھمراه با انبوه سپيدارھا و چنارھای 
 سبز و قامت کشيده که با ديدنش ھردلی شاد و ماالمال از عشق وسرشاری ميشود.

دورۀ ابتدائيه و ثانوی را در زادگاه خويش به پايان رسانيدم و دورۀ عالی را در ليسۀ 
غازی شھرکابل خوانده ام از آن پس شامل دانشکدۀ  مھندسی دانشگاه کابل شدم  ودر 
سال ھای آغاز ين جنگ از آن سند فراغت حاصل و مدتی را در شھرداری کابل به 

صفت مھندس و شھرساز ادای دين کردم بعد از آن دوره ھای سربازی را در خدمت 
به صفت مراقبت کنندۀ ماستر پالن شھر کابل در(پما) ی  1368ميھن بودم و از سال 

 وقت و بعداً در وزارت شھر سازی اجرای وظيفه کرده ام.

آغاز دوره غربت را احساس کرده و کشور ھای ايران تاجکستان و  1375از سال 
پاکستان را دوره گردی کردم در آنجا ھم به کار ھای فرھنگی و مھندسی پرداخته و 
بعد از ختم غربت با تغيرنظام کشور دوباره به وطن برگشتم که ابتدا سمت رياست 
يک ارگان غير دولتی را داشته بعدا به صفت رئيس انکشاف دھات در واليت ھای 

تخار وبغالن ايفای وظيفه کردم از آن پس معاونيت شرکت ساختمانی علی نيسان را 
 داشته ھم زمان عضويت و رياست اتحاديۀ مھندسان افغانستان را به عمھده گرفتم.

ميالدی مسئوليت مشاوريت تخنيکی را در وزارت شھرسازی و بعدا تا  2009از 
سمت رياست زيربنای تخنيکی وزارت امورشھرسازی را عھده دار  2013اواخر 

بنابر جبر زمان تن به مھاجرت داده در کشور فرانسه زندگی  2013بودم وازاواخر 
 دارم. 

به نوشتن پرداخته با جرايد و روزنامه ھا ھمکاری آغاز کـــــــــردم  1352از سال 
عضويت اتحاديۀ نويسندگان افغانستان را کسب نمودم که بعداً بنابر  1364در سال 

شرايط دشوار ارتباط دائمی نداشته ام در ايام جوانی نايل به اخذ جوايزی نيز شده ام 
 که موجب عالقه مندی ھايم در زمينۀ سرايش شعر شده است.

اکثر نوشته ھايم محتوای ميھنی و مناسبتی داشته و گاه گاه روی مسايل عاطفی مکث 
کرده ام آنھم با شرايطی که در آن بزرگ شده و بسوی پيری قدم گذاشته ام عاشقانه ھم 

 نوشته ام که بی شعر عاشقانه شعر بی کيفيت است.

 مختصری در بارۀ خودم!

زادگاھم درۀ زيباييست در شمال شھر کابل، وادی شکردره سرزمينی پر از سيب و 
انگور و باغھای پُر از گل و ميوه و دره ھايی ھمراه با انبوه سپيدارھا و چنارھای 
 سبز و قامت کشيده که با ديدنش ھردلی شاد و ماالمال از عشق وسرشاری ميشود.

دورۀ ابتدائيه و ثانوی را در زادگاه خويش به پايان رسانيدم و دورۀ عالی را در 
ليسۀ غازی شھرکابل خوانده ام از آن پس شامل دانشکدۀ  مھندسی دانشگاه کابل 

شدم  ودر سال ھای آغاز ين جنگ از آن سند فراغت حاصل و مدتی را در 
شھرداری کابل به صفت مھندس و شھرساز ادای دين کردم بعد از آن دوره ھای 

به صفت مراقبت کنندۀ ماستر  1368سربازی را در خدمت ميھن بودم و از سال 
پالن شھر کابل در(پما) ی وقت و بعداً در وزارت شھر سازی اجرای وظيفه کرده 

 ام.

آغاز دوره غربت را احساس کرده و کشور ھای ايران تاجکستان و  1375از سال 
پاکستان را دوره گردی کردم در آنجا ھم به کار ھای فرھنگی و مھندسی پرداخته 

و بعد از ختم غربت با تغيرنظام کشور دوباره به وطن برگشتم که ابتدا سمت 
رياست يک ارگان غير دولتی را داشته بعدا به صفت رئيس انکشاف دھات در 

واليت ھای تخار وبغالن ايفای وظيفه کردم از آن پس معاونيت شرکت ساختمانی 
علی نيسان را داشته ھم زمان عضويت و رياست اتحاديۀ مھندسان افغانستان را به 

 عمھده گرفتم.

ميالدی مسئوليت مشاوريت تخنيکی را در وزارت شھرسازی و بعدا تا  2009از 
سمت رياست زيربنای تخنيکی وزارت امورشھرسازی را عھده دار  2013اواخر 

بنابر جبر زمان تن به مھاجرت داده در کشور فرانسه  2013بودم وازاواخر 
 زندگی دارم. 

به نوشتن پرداخته با جرايد و روزنامه ھا ھمکاری آغاز کـــــــــردم  1352از سال 
عضويت اتحاديۀ نويسندگان افغانستان را کسب نمودم که بعداً بنابر  1364در سال 

شرايط دشوار ارتباط دائمی نداشته ام در ايام جوانی نايل به اخذ جوايزی نيز شده 
 ام که موجب عالقه مندی ھايم در زمينۀ سرايش شعر شده است.

اکثر نوشته ھايم محتوای ميھنی و مناسبتی داشته و گاه گاه روی مسايل عاطفی 
مکث کرده ام آنھم با شرايطی که در آن بزرگ شده و بسوی پيری قدم گذاشته ام 

 عاشقانه ھم نوشته ام که بی شعر عاشقانه شعر بی کيفيت است.
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