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 نامۀ گی زنده

 پوهنوال دکتور سیّد محمّدعالم لبیب

سال  به خان توردی سیّد محمّدعالم لبیب فرزند مرحوم سیّد       
 داری/بخشداری عاقه در میادی(1957خورشیدی) هجری 133

توابع  مربوط اندخوی از شهرستان(/ اولوسوالی چهارباغ )اکنون خان
های  جهان گشود. آموزش وایت/استان فاریاب افغانستان دیده به

نخستین را در زادگاهش فراگرفت )از صنف اول تا صنف ششم را 
از صنف هفتم سر چهاربارغ آموزش دید،  در مکتب ابتدایی خان

خورشیدی 1355گردید(. در سال  شامل لیسۀ ابومسلم اندخوی
با درجۀ  لیسۀ ابومسلم اندخوی تعلیمات ثانوی )دبیرستانی( را در

علوم  خورشیدی در دانشکدۀ ادبیات و 135 پایان برد. در به عالی
تحصیل  بشری )اکنون دانشکدۀ زبان و ادبیات( دانشگاه کابل به

زبان و ادبیات فارسی دری پرداخت. در میانۀ همان سال، لبیب برای 
13سیۀ فدراتیف فرستاده شد. در سال رو  ادامۀ تحصیل به 3 

را در  (دورۀ ماستریمقطع کارشناسی ارشد )م( 1984)  خورشیدی
 پایان رسانید و موفق همان کشور به رشتۀ ادبیاتشناسی در

گواهینامۀ ماستری در علوم فیالوژی گردید. از اواسط  دریافت به
13 سال  و خورشیدی در دانشکدۀ زبانهجری  1371پایان  تا 3

 در دانشگاه بلخ )شهر دبیات دانشگاه کابل و پس از آن،ا
صفت رئیس  به 1378سال  تدریس پرداخت. در مزارشریف( به

عنوان رئیس دانشگاه بلخ  به 1381-1380دانشکدۀ ادبیات و در 
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. مدتی هم در مؤسسۀ تحصیات عالی فاریاب کردایفای وظیفه 
نیز سمّت ریاست  1387 -1385های  سال تدریس نمود. در
عهده داشت. پس از آن تا کنون وظیفۀ تدریسی  دانشگاه تخار را به

و تحقیقات علمی خود را در دیپارتمنت تورکالوژی دانشگاه کابل 
    دهد. ادامه می

در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان  1395تا  1392از سال     
گردید و آن را موفقانه به سر رسانیده،  (Ph.D)شامل برنامۀ دکتورا 

 گواهینامۀ دکتورای روسیۀ فدراتیف از وزارت علوم و آموزش عالی
 .را دریافت نمودفیالوژی  علوم

-ها، سردبیری ماهنامۀ ادبی دانشگاه لبیب افزون بر تدریس در      
)نور( را « یاغدو»نام  شیر نوایی به فرهنگی انجمن فرهنگی امیرعلی

نشر در شهر مزار شریف  1377 تا بهار 1374سال  که از
های ادبی و  دار بود. وی شماری از کتاب گردید، نیز عهده می

منشی محمدیوسف  )اثر« خانی مقیم /تذکرۀتاریخ»تاریخی، مانند 
خوارزمی « محبت نامۀ»هجری قمری(،  12آغاز سدۀ   شبرغانی،

های اشعار  همجموعشماری از هجری( و  8رکی زبان سدۀ )شاعر تُ
ها  هایی بر آن سرایشگران پیشین و معاصر را ویراسته، دیباچه

 پسین نیز شماری از های آمادۀ نشر نموده است. در سالنوشته، 
ویرایش و پیشگفتارهای  های شعری سرایشگران امروزین، به زینهگ

وی از چاپ برآمده اند. استاد لبیب شمار زیادی از اعضای کادر 
ای کابل، فاریاب، جوزجان، تخار و بغان و نیز ه علمی دانشگاه

های تحقیقی جهت  اکادمی علوم افغانستان را در نگارش رساله
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های آنان نگاشته  هایی بر رساله ترفیع علمی رهنمایی نموده، تقریظ
 است.

های فارسی دری و ترکی اوزبیکی  زبان به محمّدعالم لبیب سیّد    
 خورشیدی در 1351از سال ها  سراید و این سروده می شعر

 زبان  چاپ رسیده است. دو دفتر شعر او به مطبوعات افغانستان به
سخن(  )مرواریدهای« سوز اینجولری»های  نام ترکی اوزبیکی به

(13 من(  های )عواطف و اندوه« تویغولریم، قیغولریم»( و 8
ن در کابل و گان افغانستا ( بالترتیب از سوی انجمن نویسنده1384)
مزارشریف از چاپ برآمده  اراتی باختر در شهریاد فرهنگی و انتشبن

های فارسی دری و  زبان های استاد لبیب به سروده یی از اند. مجموعه
/ایکّی کۉزگوده بیر یک تصویر در دو آیینه»عنوان  ترکی اوزبیکی زیر

میادی(  2010)آغاز خورشیدی1388اواخر سال   نیز در « تصویر
دوستداران شعر شاعر قرار  ر اختیار ادبدوستان ود ،چاپ رسیده به

          گرفت. 
هایی فراوان در زمینۀ نقد ادبی، نظریۀ  ها و رساله لبیب مقاله    

های ادبی نوشته،  ادبیات، تاریخ ادبیات تُرکی اوزبیکی و دیگر عرصه
فرهنگی در -های وی در موضوعات ادبی ترجمه ها و نیز این نبشته

، «چاووش»، «ژوندون»، «عرفان»مجات کشور مانند  وها  روزنامه
های دانشگاهی،  ؛ نشریه«ندای اسام»، «هیواد»، «انیس»، «صبا»

)دانشگاه « بلخ»)دانشگاه کابل(، « علوم اجتماعی»های  مانند: مجله
های  نشریهو نیز در  )اکادمی علوم افغانستان(« خراسان»بلخ(، 
 . چاپ رسیده اند به خارج کشورعلمی 
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 نام خدایی که دانشور است، به  

 نادانی ام نور و روشنگر است. به  

 آمدی بر دفتر شعر استاد سید محمدعالم لبیبدر

ر ها، گایه و شکوه از غربت بش زیبایی پیوسته دلدادگی ذهن به      
داری در دیر مغان نشستن و بیرق  ها و بر مسند داعیه از تنهایی

دفتر خویش در گرو دل نهادن و بر آیین شاهی ها و خرقه و  شیدایی
ها، حکایت عشق و دلدادگی و  رایی نشستن در انتظار صحبت روشن

دور ماند از »است که چون  ی پنهانی از فطرت ازلی انسان خاطره
و این همه را در شعر « اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش!

تلخ و های  جوید. شاعر رسالتش بیشتر تشریح واقعیت می
است که در پیرامونش جاریست و عاوه بر این هدفش  شیرین

روشنگری و ابراز رؤیاهایی است از جنس نور و روشنی و گره زدن 
شاعران تفویض و  جهان ملکوتی. و این مهم به لک بهعالم خاکی م

ای است، که هر چه در  سپرده شده است.  شاعری موهبت و و دیعه
جز  گردد و به تر می اعتای آن کوشیده شود، ماندگارتر و پذیرفتنی

دانیم که  این رویکرد؛ زار و نزار به ناکجا راه خواهد برد. خوب می



 
 

 ل

 

 لبیب سید محمدعالم                          سی         /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

های حیات معنوی ما در ایران کهن دیروز و  شعر از برترین نشانه
ایم  است. ما با شعر زیسته ایران امروز و افغانستان کهن و امروزین

انفسی خود را با تنوع و  ایم و جهان آفاقی و و با آن نفس کشیده
فرد هر شاعر  دگرگونی شگفت جهان انفرادی، تجربی و منحصر به

و خوانش درونی و بیرونی خویش و جهان پیرامون و   در مطالعه
های انسانی  ترین دغدغه گی رازآمیز با کهن بدیل واسطه بی پیرامون
های آغازین هستی، گره خوردگی قابل درنگ و تأملی  و نشانه

متن و دریافت  راه ورود به وانیم تا ازخ آفریده ایم و مخاطبان فرامی
ی متفاوت                                                     موسیقایی آن با تجریه ساختی و زبانی و های برون زیبایی

ی شاعر  موضوعات دلبسته های متن با آفرینی های معنا لذت
ای تازه و نوین را دریابند. از روزگار ارسطو تا به امروز،  تجربه

شاعران و فاسفه و اهل اندیشه و معرفت و نظریه پردازان در 
یف و چیستی شعر هزاران تعریف را بیان کرده اند و زوایای تعر

ها و گاه  متعدی از هویت و ماهیت شعر را باز گفته اند. گاه همسویی
ای و دریافتی به لحاظ نوع نگاه به هستی شعر و  تضادهای سلیقه

شود.  ها دیده می اش در این تعریف سرشت محاکاتی و خیال انگیزی
ته ایم از رازهای هزار توی شعر پرده برداری راستی توانس اما آیا به

 کنیم؟!

منفی است. و این ویژگی منحصراست که شعر  شک پاسخ بی      
ست و با تمام وسعت ساختار را موهبتی نامکشوف و رمزآگین کرده ا

گونگی ذهن و زبان و معنا و صورت، پیوسته لذت خواندن  و گونه
شناسیک و ممتاز. در دریافت معنا،  های زیبایی شعر در ساحت
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ای جدا بافته ساخته و در بین هنرهای انسان از جایگاه واا و  تافته
تجریدی برخوردار کرده است. آنچه در برخورد آغازین با یک دفتر 

بندد،  ی در ذهن مخاطب نقش میی شعر یا دیوان شاعر و مجموعه
عاوه بر رویکردهای روساختی و نوع گرایش کاسیک و سنتی 
بودن یا عبور از موازین شناخته شده و کهن و سنتی شعر در حوزه 
های زبان و روایت؛ به نظر راقم این سطور، نوع برخوردهای زبانی 

ی شاعر است  گی و حصول تجربیات شاعرانه های اندیشه و منش
دارد که با دنیای بوطیقایی شاعر ارتباط بر قرار  مخاطب را وامی که

همین دلیل است که شعر در هر قالب و فُرمی و در هر نوع  کند و به
ساختار با هر رویکرد سنت و نوین که داشته باشد، به نوعی حتا اگر 

ی خود را دارد. و همین دگردیسی نوع نگاه  ویژه اندک، مخاطبان
های شاعر است که در تعامل بین شعر و  گریمخاطب و آفرینش

جهانی تجربی شاعر و مخاطب، دنیای انفرادی و اختصاصی و گاه 
زند و بسیار طبیعی و  و یا چند جامعه را رقم می های یک در دریافت

دریافتنی است اگر در تنوع و تکثر دیدگاهی مخاطبان اختاف سلیقه 
امروزه در مکاتب  شناسی مشاهده بشود. و زیبایی و حصول لذت

تئوریکی زوایای متکثر و  پردازی و -ادبی و رویکردهای نظریه
های شعر ساخته و پرداخته شده است و بنا  گی متعددی در ویژه

ها شعر و شاعر را از منظرهای دگرگون با تمام  همین نظرگاه به
های شعر و شاعر و مخاطب و جهان تمدنی آن مطالعه  دگردیسی

پردازند. گاه در محور  شعر و شاعر می ایای مختلف بهکنند و از زو می
گویند و  ها گفته می شاعر و گاه محور شعر و گاه توأمان. سخن
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شود و گاه تنها به زبان و صورت فرمیک و شکل  نقدها روا داشته می
ی فرهنگی  جهت معنا و تبارنامه پردازند و گاه به ظاهر شعر می

گ تا امروز و شعر استاد دکتر سید شاعر. و از آنجا که از رودکی بزر
های فرهنگی و انفرادی و تکنیک و  محمد عالم لبیب؛ اگر چه سنت

گی پیوسته در حال دگردیسی و تغییر است،  اشیاء و جهان اندیشه
 ای بسیار ظریف شعر و شاعران از هم متاثر هستند . گونه اما به

شعر دکتر سید محمد عالم لبیب  ی نسبتاً طوانی به با این مقدمه     
 پردازم:  می

آنچه در آغاز رویارویی و خوانش اول این دفتر توجه مخاطب      
کند، اواً نوع رویکرد  خود جلب می های آن را به شعر و سنت آشنا به

جه کاسیک و سنّتی شاعر در قالب، زبان و روایت است. حتا در تو
های نیمایی خروج  ی شعر نیمایی نیز از سنت رویکرد و ارائه شاعر به
های شعر  ترین قالب لحاظ تنوع قالب از شناخته است و به  نداشته

فارسی دری بهره جسته است. او مثنوی، غزل، قصیده، رباعی، 
مسمط و شعر نیمایی را آزموده است و در همین رویکرد کاسیکی 

 ی کار برآمده است. هدهموفق و توانمند از ع
ی خود در همین رویکرد  استاد دکتر لبیب در جهان شاعرانه       

جا اصطاح امروزیان، در  تردیشنال یا سنتی، متوقف نیست و به
و  موضوعات نگاه انحصاری به نوع روایت و نزده است. او در

 دیگر، شازبان  های شخصی خویش وفادار و متعهد است. به دغدغه
های شخصی و تجربیات خویش از دنیای  شاعر از دغدغهدیگر، 

باشد و در سرودن آنها کمترین وسوسه را از  پیرامونی خود متأثر می
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باغت و رسایی زبان و روایت و نوع قالب  خود دور کرده است. و با
ترین شکل  توانسته سربلند و پیروز بیرون بیاید. شاید در کوتاه

تمایزات شخصی خود و نوع  ست باا بشود گفت: لبیب شاعری
های اعتقادی و  های فردی و موضوعاتی انفرادی. او دریافت دغدغه
های حسی و درونی خود را در شکل ظاهری زبان و آفرینش  تجربه

ی  ای از یک تجربه معنا در نظر داشته است. او در این دفتر گنجینه
سعت و چهل ساله از نوجوانی تا کمال و پختگی خود را در قابی به

تجربه و جهانگردی و جهاننگری خویش با تنوعی از موضوعات 
هایی از  عارفانه با چاشنی-ی صرف تا عارفانه و یا عاشقانه عاشقانه

ای  مخاطب تقدیم کرده است. نکته موضوعات روزگار خویش را به
ی این سطور بر آن درنگ کرده، این است که شاعر در  که نویسنده

ادبیات و بزرگان  و عاقه و سرسپردگی بهآوان و آغاز جوانی عشق 
است و همین پیشینه در استحکام روایت و  آن را در سر پرورانده

 وی کاماً مشهود و هویداست.ۀ زبان پخته و ورزید

جعرافیای وسیع تجربی استاد لبیب در نوع ذهنی و عینی آن         
د کن های سرایش شعرش در روزگاران مختلفی حکایت می از مکان

ی فرهنگی شاعر، در رویارویی و  عنوان پشتوانه و توشه که همگی به
ی ارزشمند دیگر در  ی خویش هستند. نکته تقابل با جهان شاعرانه

هایی  گیری و نظیره سازی این دفتر شعر، پرداخت تجربی و مدل
است که شاعر از شاعران پیشین و روزگار خود داشته است. و 

کهن ادبیات و شعر تا معاصران خودش  توجهی که او به نامدارا ن
ی تکثر و  از خویش نشان داده است، همگی گویا و در بر دارنده
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باشد. او در  توجه و وسعت نگاه و تنوع موضوعی و پسند شاعر می
بوم خود دارد  آغاز جوانی نگاهی فراگیر و فراتر از جغرافیای زیست
ز قدرت آزمایی و جالب این نکته است که از همان آغاز توانسته ا

هایی که از استادان شعر فارسی کرده است، برکام و  و تضمینخود 
 بختیار بیرون بیاید.

شاعر هرچند در سنت زبان و قالب شعر قرار دارد، اما آنچه که       
است،   ی این جهان سنتی کرده شعرش را ممتاز و ممیز از ارائه

 شاعر است. های کاماً انحصاری شخص ها و کشف روایت تجربه

مایه و  او از جهت همسویی و توازن زبان و معنا و برون     
های مفهومی و معنایی شاعریست که در تراز موفقی خود  مایه درون

 را نشان داده است.

اخاق و انسان و طبیعت و زیبایی و دوستی و عشق در متن       
انی شعر استاد لبیب جریان دارد. صفای آرامشی که در چینش واژگ

عنوان  زند، از استاد لبیب به ی وی موج می و ترکیبی کام شاعرانه
کند. و انصافاً  شاعری با جهانی معنوی و آرامشی درونی حکایت می

ی این نوشتار افتخار  گونه نیز هست و خوشبختانه نگارنده همین
راحتی  تواند به قدمی و انس در محضرشان را دارد و می همدمی و هم

ی استاد لبیب از جهان درونی و منش  ان شاعرانهبگوید که جه
 فرد آرام و اخاق محوری ایشان دور نیست. منحصر به

شخصیت شاعر  توان در نقد ادبی تنها به باور دارم که امروزه نمی    
شود، شعر و اثر هنری  پرداخته شود، و آنچه که بیشتر لحاظ می

شناسانه و نقد و رویکردهای  ی نقد روان شاعراست. اما در حوزه
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شناسی  هایی از نشانه متن شعر نشانه جامعه شناسانه؛ پرداختن به
طور کلی، شعر  ن و درون شاعر است و بهبیرون مت جهان متن به

ای از جهان است در هیأت واژه و  ی رمزگانی هنرمندانه مجموعه
شعر. پس در رویکرد متن محور شعرهای استاد لبیب شاعری با 

شود که هم نگاه در جهان ماوراء  های لطیف معرفتی دیده می گرایش
و  و متافیزیک دارد و هم درگیر موضوعات شخصی و عاشقانه

 های روزآمد روزگار خویش است. منش
رباعیات این دفتر در طرز بیان و مفهوم سنتی رباعی کاماً        

های  ی ویژگی شسته و رفته و پخته است و غزلیاتش نیز باهمه
ی تخیل و  زبانی و ترکیبی غزلی تجربی و شخصی است. دامنه

و در  دنیستنفرد و تازه  ترکیبات شاعر اگرچه کاماً منحصر به
سنت پیشینیان مانده اند، اما تازگی کار در نوع موضوع و ی  دایره

نیمایی،  است. در هر دو قالب شعر سنتی و کاسیک و برخورد با آن
 .است شاعر تجربه آفرینی کرده

شعر معاصر ایران و  هرچند شعر معاصر افغانستان باتوجه به     
شاعران فراوانی که در فضای ادبی و شعر ایران پرورده شده اند، 

ی  شناسانه های سبک شعر زیبا تازه و مؤثر و همراه با دگرگونی
امروز ادبیات است، اما شاعر این دفتر، استاد لبیب، خارج از این 

ی  های شاعرانه بی خویش در خلق لحظهجهان با نگاه کاماً تجر
جهان فردی خود در ساحت ادبیات کاسیک نشؤ و نما کرده است. 

های اجتماعی و سیاسی و جنگ  در این دفتر موضوعات روز و جریان
ی اشعار حتا شعرهای  تأثیر هستند، اما بیشترینه بسیار زودگذر و کم
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، پایان سخن هر روی روزگار جوانی شاعر قرص و محکم هستند. به
برای شاعر آرزوی برکامی و بهروزی دارم و امید که در دگرگونی 
 شعر معاصرِ افغانستان مقاوم و رنجمند و عزیز همراه و مؤثر باشند!

 دکتر عبدالرضا رادفر )آرام کرمانشاهی(

 های استان کرمانشاه و کردستان ایران استاد دانشگاه

 پژوهشگر، شاعر و منتقد ادبی

 خورشیدی، کرمانشاه 3971خردادماه 
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 برگی سبز از درختی بارور                            

گی  شناسم که از نوجوانی تشنه استاد لبیب را از دیر زمانی می       
گان  خواندن داشت و مشق عشقِ آفریدن. وقتی در انجمن نویسنده

13 - 1359های  افغانستان بودم )سال باری چند دیده ( او را  4
انجمن  یی را به معصوم و آرام، ورق پاره ۀبودم که با آن چهر

« ژوندون»سپرد تا در کتابی یا در مجله  آورد و آن را برای من می می
اش سرخ  ارگان انجمن نشرش کنم. هنگام سخن گفتن چهره

گفت. پسانترها اورا  شد که از حیای بیش از حدش سخن می می
هایی  دیدم و با هم لحظه زبان و ادبیات میگهگاهی در دانشکدۀ 

گذشتیم. جناب استاد در دیپارتمنت زبان و  داشتیم و می گفتگو می
کرد و در تدریس برخی مضامین ادبی در  ادبیات اوزبیکی تدریس می

عنوان مترجم و اسیستانت استادان خارجی  دیپارتمنت دری نیز به
آید او خود  استاد برمیگرفت. آنچه که از آثار نوشته شدۀ  سهم می

نمایاند. شرکت در  را در نمای یک پژوهنده و آفریننده ادبیات می
خوبی  محافل ادبی. او با راز و رمز ادبیات به ها و سمینارها، کنفرانس

 شیر نوایی در شعر و  علی اش آشناست. او همانند هممیهن فرهیخته
. از همان تتق دو زبان  اوزبیکی و دری دست باایی دارد سخن بهدر 

اش ببینیم با چه صابتی شعر سروده است. به این غزل از  شاعرانه
 های نخستینش بنگریم: غزل
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 ای باز، از هجر شرر بر دل مضطر زده
 مجمر زده ای باز.              اسپند مرا از چه به
 خم زلفش آرامگه تُست همانا 

 پر زده ای باز . . .    تا پایان ای مرغ دل خسته، کجا 
  

 نظم تو، لبیب، از چه چنین رنگ نگیرد،
 دفتر زده ای باز.                 با یاد رخش خامه به

 خورشیدی(  1352)                            
 1352این بلندی پروازِ شاعرانه از نوجوانی نوخاسته در سال      

انگیز است. در دفتری که استاد برایم فرستاده است، از  شگفتی
ویژه با  آید که شاعر گرامی با شیوۀ کاسیک به هایش برمی سروده

فراوانی بهره جسته  سبک بیدل پیوند ناگسستنی دارد و از او به
اوزان عروضی و اوزان اعر عزیز ما در است. البته در این دفتر، ش

نمایش  )شعر نیمایی( گوهر آفرینشی خودش را بهشکسته عروضی
های هنری استاد لبیب لبریز از احساسات  در محتوا مایه .گذارد می

های دل درد  است که از سوختن عاشقانه زمینی و بیان دردهایی
یش و از های تن میمنه و اندخو گیرند. از زخم آگاهش سرچشمه می

ها  اش، اشک پرستان درونی و بیرونی پایتخت افتاده در آتش بیگانه
ها سر داده است. در این ستمکده که نامش را افغانستان  و ناله

نهاده اند، چه کسی بار آن همه مصایب و آام جاری را نکشیده، 
هایش  گویی بیدل همه روزه در گوش است. ولیتلخی ندیده 

 است که:  خوانده
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 ای، بیدل، در این ستمکده نومید خفته      

 دهم قسم، برخیز! آرزوی دلت می به      
است. چه کسی از  و لبیب ادیب، بیدل همدمش را بارها پاسخ گفته 

های سنگین، چه در نهان، چه  ها و ناکامی ختیبروزگار تیره، بد
آشکار خروشی نداشته است؟ لبیب در روزگار کودکی و نوجوانی در 

کم آب، خشک و سوزانی چون اندخوی، با ساختن و  شهرکی
اش او را  است. احساسات و عواطف درونی سوختن، خود را آفریده

سوی جهانی دیگر، و رؤیاهای شاعرانه کشانده است که اینک ما  به
هگنانۀ اش، سیر و سفری اندو ان آتش دیدهدر کورۀ تن گداخته و رو

که خود آموزگار ادبیات است و کنیم. شعر استاد لبیب  او را دنبال می
ها و هنرهایش، هرچه هست  ها، تجربه رهرو آفرینندۀ برداشت

هایش  استاد لبیب را با آن همه فروتنییی از هستی ماست. من  برهه
 گفته خودش: دارم. به دوست می هایش و آن همه آدم بودن

 بر چو اله دلی هست داغدار مرا، به
 مرا.درون سینه مگر گشته اله زار 

 
 پیش پای من افتاده هر کجا سنگی، به
 ز پای آخر از ان مانده راهوار مرا. 

 
 خود بالد، گی به ز وضع ناخوشم افسرده

 خزان غصه چو شد چیره  بر بهار مرا.
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 سوز، این همه الم دلگزا و هستی به
 خوشم  که هست چنین طبع بردبار مرا.

 
 هجوم سیل حوادث خراب نتواند،

 که کاخ صبر و شکیب است استوار مرا. 
 

 ،کو دلبر داراییدر این ستمکده 
 ماند وفا شعار مرا؟ که دل ستاند و

 
 ازان رهی که امل خواهدت کشید، لبیب،

 رهنمون خرد گو که بازدار مرا! به

 (1354اندخوی، )                                 
وستی با استاد لبیب و ادای پاس د این چند سطر عجوانه را به      

برای او نوشتم ورنه بر ظرفیت کارهای آفرینشی و آثار دینی 
آفرین بایست نوشتاری درازدامن و  پژوهشی این مرد فرهنگ

 نوشتم.  کاوشگرانه می
 دکتور رازق رویین

 2019جوای  1 -بلغاریا
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 باتقاقده اۉسگن نیلوفر

 -بو تعبیرنی مېن ایکّی معناده قۉللَماقچیمن. بیرینچی معنا        
لری  تاریخی دور و ادبی محیط بۉلسه؛ ایکّینچیسی ادبی ایجادعنعنه

سیدیر. ایلدیزلری انه شو قۉش زمېندن سوو ایچگن بیر  مسأله
میز قهرمانی  سی مقاله شعریتگه نظر سالماقچیمیز. شعر اېگه

دی.  ر دوکتور محمّد عالم لیبب بۉلهادبیاتشناس عالم و تنیقلی شاع
شونینگدېک، تویغولری صورتی چیزیلگن شعریت همده آنگ و 

نچ  میزنینگ تیه لر ایلغمی، مقاله تفکّرده کۉز آچگن روحی منظره
  دی. موضوعسینی تشکیل بېره

 تاریخی دور و ادبی محیط . 1    

اېسگه سینی  نینگ خراسان ادبی حوزه اۉزبیک کاسیک ادبیاتی     
آلر اېکنمیز؛ شکسیز کۉز اۉنگیمیزده موانا لطفی، یوسف امیری، 

شېر نوایی، بایقرا حسینی،  سید احمد سیّدی، موانا یقینی، علی
 آتایی بلخی، حامدی بلخی )دُربیک(، محمّد خان شیبانی، غریب 

میرزا، ظهیرالدّین محمّد بابر، بابا مشرب و سید محمّد خرابی 
دی. کمېنه بو ادبی  صیّادیی کبی ایجادکار شاعر و متفکّرلر گوده لنه

من. عصرلر  دن قیدیریشگه توشه سیمالر دوامچیلرینی عیناً شو حوزه
ی تاپرمن، دېگن امید  ایزله-ی من؛ ایزله بیر کیریب چیقه -قتیگه بیر
سم هیچ نرسه قۉلیمگه  من. آخری قره ملرگچه یېتیب کېلهایله شو د
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یدی. اۉکسیک کۉنگلیم سینیب، بوگونگه داوور کاشکی  کېلمه
 .گی باغلیقلیک، دیېمن اۉزیمچه سیده یدی، ایزداشلر اۉرته اوزیلمسه

ب یشنه گن اولکن  نگ که، هراتده گۉرکیره روزگارنی قره      
ساس سالگن حکمرانلیک بیلن فن تېموریلر ا-ادبیات، صنعت و علم

بیرگه قۉشیلب تنزلگه یوز توتدی، افقلری باریب زوالگه باش 
لرده  نینگ اوستونلری ییقیلگچ، تورلی ساحه قۉیدی. قدرتلی دولت

یاتگن قلمچیلر قُومگه سینگیگن تامچی کبی سۉنه  تیب کېله فکر تره
 .کېتدیلر

گی تاج و تخت  هسید فرزند( اۉرته 13حسین بایقرا اۉغیللری )      
( 1507 موروش و نزاعلر عاقبتیده حاکمیت )اوچون بۉلگن ا

ب کېتدی. هرات ادبی محیطی اېسه شاعر، ادیب و  ی نوره بوتونله
 سی  ادبی حوزه تگن خراسان ده دانگ تره هنرمندلردن بۉشب، نتیجه

یاتگن  لری قناتی آستیده یشب کېله شهزاده دی. تېموری توگه
ی،  خان هجومیدن کېیین حتّا، هراتده توره آلیشمه اۉزبیکلر، شیبانی

لیشیب  اوزاق اۉلکه و شهرلرگه ترقه-جان سقلش اوچون یقین
شیب، اۉزلیگیدن  کېتدی. هراتده قالیب کېتگنلری بوگونگچه، فارسله

ده، یشب کېلماقده. دربدرلیککه -ک بۉلسه اوزیلیب قالیشدی، سییره
- بنگله ایران، پاکستان،قسمی حاضرگی  محکوم اۉزبیکلرنینگ بیر

گی  دیش و هندوستان کبی مملکتلردن قۉنیم تاپیب، اۉشه جایده 
 اۉزگه اېللر ایچیده یۉق بۉلیب کېتگن بۉلسه، ینه بیرکتّه قسمی

جنوبی تورکستان  ی بۉیلبلر-قیرغاق کېلیب، آمودریانینگ
 .گی اۉتراق اۉزبیکلر یانیده یېرلشتیلر وایتلریده
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نینگ  حسین بایقرا توزگن دولت لر اینیقسه، زاده تېموری       
-سیده یوز بېرگن قیرغین شی، شیبانی خان بیلن صفویلر اۉرته توگه

نینگ باشیگه یېتدی؛  برات اوروشلر نه فقط، بوتون باش بیر خلق
نینگ ایجاد  سرگردانلیگیگه سبب بۉلدی؛ بلکه، قلم اهلی-سرسان

عصرنینگ ایکّینچی -1خلص،  دی. قیلیشیگه هم مجالی قالمه
سی  نینگ خراسان ادبی حوزه یرمیدن تا بوگونگچه اۉزبیک ادبیاتی

حاصلدن قالدی. بو سیراونوم توپراق یولغون و سکساووللرگه مکان 
 1«خزان سپاهی»تگن محتشم شعریت باغیگه  بو یره یبۉلدی. نوای

یو، قوزغونلرنینگ -قرغه خۉر اۉلکسهلدی. عزیز وطن ېکیریب ک
کۉزینی  گینه-نینگ بایقوش جوانگاهیگه اَیلندی. اوشبو زمینده

منظره حاصل بۉلدی. یعنی، شوندن سۉنگ قلمسیز  تر یشنه
ی  رمَهېی کېتدی. ینه قَیتیب قلم پرورش ب نینگ چنگی چیقمه خلق

    . کېتدی بو توپراق
( تورکي 1747حاکمیت اوغانلر قۉلیگه اۉتگندن کېیین )م.        

قوملر اینیقسه، اۉزبیکلر تۉله اسارت آستیگه توشیب، مظلومانه 
  یششگه محکوم بۉلدیلر. 

دی. میمنه  لرگه مرهم بۉله آلمه اشترخانیلر کېلب هم بو یره       
 لر جان خانلری، سرپل، اندخوی، آقچه، بلخ و قندوزخانلیکلری قنچه

اوستیگه مغلوبیت  سینلر، مغلوبیت -شمه آلیب جان بېریب کوره
شوم  دی. اۉزبیکلر سیره عاجی تاپیلمه نینگ نیش بۉلدی؛ اۉنگله

                                                           
1
 مانع، مسېاخزان سپاهیگه، ای باغبان،  

)نوایی(  .بو باغ تامیده گر ایگنه دین تیکن قیلغیل
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بۉلدیلر. ملّی اېرکینلیک قۉزغاانلری افغانلر تامانیدن تقدیرگه گرفتار
شفقتسیزلرچه باستیریلدی. اوغانلر بیلن بۉلگن اوزاق جنگ و جدللر؛ 

 ...و آچرچیلیکدن اۉن مینگلب اۉزبیکلر قیریلیب کېتدی قورغاقچیلیک

لیک  سیده وجودگه کېلگن بۉشلیقنی کېیینچه ایجاد ساحه بدیعی       
دی.انچه کېیین قادری  اۉزبیک خانلیکلری هم تۉلدیریشه آلمه

نی )اۉزبیک تیلیده بولردن هم  پوش، نادم قیصاری و داما بیدل پلنگ
گنده، منه تۉرت  ق( حسابگه آلمهسوینگودېک نرسه قالگنی یۉ

دی؛ شعریت  عصردیرکه، بیزده اعتبارگه آلگودېک ادبیات شکللنمه
 .دی توغیلمه

 قاره بۉشلیق باتقاغیده بیر نیلوفر-کېلیب منه شو قاپ-کېلیب      
یدیگن بو انسان  استعداد نیش اوریب چیقدی. شعریتی تاش باسه

دی. داما لبیب  لبیب بۉله استاد محمّدعالم ادبیاتشناس عالم و شاعر
راق، شاعر بۉلیب  منه شو سیاسی دور و ادبی محیط دوامچیسی اۉله

یورت آغزیگه توشدی. باتقاقده اۉسگن نیلوفلر -یېتیشدی، اېل
گل یشنب عجایب شعرلرنی بنیاد اېتدی. بیر -چېچگی بۉلیب، گل

ییللیک بۉشلیقدن سۉنگ تاریخ  معناده، استاد لبیب تۉرت یوز
دن اۉزبیک خلقیگه قیلینگن تارتیق، بېریلگن بیر هدیه بۉلدی. تامانی

کېلیشی بۉشلیقده موز کیریب ادبیاتیگه  نینگ اۉزبیک داما لبیب
نینگ  هم استاد لبیب جانلنتیردی. چیندن منیقاتگن ادبی تیزی

غزل و باشقه ژانرلرده یازگن شعرلری اۉزبېک شعریتیگه عجایب 
 انهـگی بیدانه بلکیم نوایی قوییده بو منه  دی. اِستتیک کۉرک بغیشله
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 بیتدن ایلغب آلگنینگیزدېک، استاد لبیب سۉزلریده سیربۉیاق و
 :یارقین پوییتیکه جمال آچیب توریتبدی

 

 آی، -کولرسن آه و افغانیمنی تینگلب، هر کېچه آی

 سـیّاره.-الـیمگه ییـغلر آسمان سیـّارهولی ح              

تورگن اوشبو بیت، شو قدر جانلی لب  شیرینلیگیدن شیره
« یولدوز ییغلش -یولدوز» و« آی کولیش-آی»تصویرلنگن که، 

شاعرنینگ قلب قعریدن آتیلیب چیققن مصفا تویغولر بۉلیب، 
دی. لبیب  یاتگن توگل بیر اثرنی یادگه ساله تماشاسینی کوته

لی بیتلر سیراب. هر تامانلمه اۉخششی یۉق  ی مزه شعریتیده بونده
نی کتّه بیر دورنینگ سۉنگگی بۉغینی  و ادیب استاد لبیب شاعر

 گنیمیزنینگ سببی هم انه شونده. صفتیده تنله

 لری  بدیعی ادبیات عنعنه. 2     

ازلدن عالم و آدم قسمتی قیغوسی ایتگنیمیز ممتاز شاعرلرنینگ      
نینگ شعریتی  ایجاد تامیریگه توتش بۉلیب کېلگن. شاعر لبیب

دی.  نینگ تنیق بواقلریدن سو ایچه / اۉزبیک ادبیاتیفارس و تورکی
نی اۉزلشتیریب، فکر لر ل عنعنه گی اېنگ گۉزه دوکتور لبیب اولرده

جوان اورگن شاعر و ادیب. کاسیک ادبیات  کېنگلیکلریده
 –سینی نینگ سره  لردن. اۉتمیش میراث سی اۉته نازک نرسه مسأله

 ع قیلینگن. بیر معنادهتیش من پوچککه اجره، پوچگینی گه سره
شیب  شعریتی تنقیددن اوستون؛ اونگه تنقیدی یانده اۉتمیش
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ی محیطده کۉز آچگن قلمکش کاسیک شعریتگه  یدی. بونده بۉلمه
 ش  سیده! بو قره اخاص و ارادتی بلند، حتّا که، سیغینیش درجه

برچه شاعرلرگه کوچلی تأثیر قیلگن دېسک مبالغه بۉلمس. چونکه، 
قانیگه  -سین، اۉتمیشنی اولوغلش قلمکشلرنینگ قان ی بۉلمه قنده

گنده داما لبیب کاسیک  ده. باشقه لرگه قره-سینگیب کېتگن
 دی تأثرلنگن شاعر سَنَلهشعردن کۉپراق بهره آلگن و عین پَیتده 

 بیزنینگچه.
  سیگه حوصله و ادبی باغلیقلیک حقیده گپیریش بو مقاله ادبی تأثر    

 .یدی سیغمه
ل،  ک که، بشریتگه تېگیشلی اېنگ گۉزه تن آلیب اَیتیش کېره     

تیرن و سیر حکمت فکرلر انه شو ممتاز شعریتده اَیتیب کېتیلگن. 
                                                لنیش ممکن البتّه.  کۉپ فایده اولردن انسانیت اوچون جوده

نینگ اۉزیده کاسیک ادبیاتده عقل و منطققه ضد، ویرانگر  بیر پَیت
خرافی گپلر هم آز اېمس. تربیه قسمیگه اَیلنگن قدیمیت شعری؛ 

گن. زیرا، بو قتلم )کاسیک  ی قالمه شاعرلرگه اۉز تأثیرینی اۉتکزمه
/تنقیدی فکرلش اېشیکلری یاپیب شعریت( تفکّریده اۉی سیتیش

دی؛ اۉلیکلر  قۉییلگن. نېگه دېسنگیز؛ تیریکلر حقیده اۉلیکلر قیغوره
سیزکه، درّاو  دی. کۉریب یدی؛ تیریکلر نجاتیگه اۉلیکلر آتلنه فکرله

تیب، غیبدن چاراو  لر کۉرسه«معجزه»، «کرامات»عارف و اولیالر 
 -«تذکرة ااولیا»نینگ ده عطار  دی. بو مسأله چقیریقلری باش چېکه

نینگ  سی، نوایی«مثنوی»نینگ  نینگ دېوانی، مولوی سعدی سی،
لردن  و بیدل...سی«اانبیا قصص»نینگ  سی، ربغوزی«نسایم المحبه»
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گنچه مثال کېلتیریش ممکن. اۉرته عصر فکرلش طرزی  ایسته
ی اۉیلشگه امکان  ی بۉلگن. اۉتمیش شاعرلری خودّی، بیزده شونده
ی قیلماقچی بۉلگن شاعرنی دینی تعصب  گن؛ شونده آلمه تاپیشه

 کېچمیش شۉرینی قوریتیب، جانینی جهنمگه جۉنته بېرگن. خلص،
  ی باشقه، اخاقی، اجتماعی اۉلچاولر اۉزگچه بۉلگنلر-قریچ

کمینه هم ممتاز ادبیاتدن یېترلیچه تۉیینگنلیگیمنی علیحده         
شگه  ش میراثگه نسبتاً تنقیدی قرهمن. مېنده اۉتمی اعتراف قیله

نینگ یارقین و  من. کاسیکه مال ایته آله امکان بار، سۉزلریمنی بی
ی،  مه پرور تفکّری بیز اوچون عزیز و قدرلی! شونگه قره انسان

 اونینگ قارانغو تامانلرینی حسابگه الیب، بیر معناده باتقاق، دېب 
ی اۉتمیش  نی بۉلسه، انه شونده اَیتشگه جرأت قیلدیم. دوکتور لبیب

تدیم. داما لبیب شو  بغریدن اۉسیب چیققن نیلوفر شاعرگه مېنگزه
زمېنده قاتیب قالگن شاعر اېمس. ادیب و شاعر لبیب هم دنیوی 

 لردن خبردار اندیشمند کیشی.  مسأله
ماق جایلری هم یۉق لر بیلن آلیش نینگ شعریتیده عنعنه لبیب       

اېمس. شو باتقاقده شاعریمیزنینگ فکرلری نیلوفر بۉلیب بۉی 
ته آلگنینی  ل فکرلر تره گۉزهچۉزگنی، یپراق یازیب، ایپار ساچگنی و 

علیحده تأکیدلماقچیمیز. اونینگ تۉرتلیکلریدن بیریده منه بو شعر 
  :نگ ساچیب توریبتدی اۉزگچه جره
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 نینگ آلدیندن یازووی یۉق، یپراق اېسکی یپراق، ینگی       

  .سن ل انسان، سېن یازه بو یپراققه تقدیرینگی، گۉزه

 یسن اوچماق،  ش بیلن بو دنیانی اۉزینگگه یَسه کوره

 .سن یاکه یامان قیلمیشلرینگ بیلن گۉرینگنی قازه

داما لبیب شعریتی بدیعیت اتلمیش کۉپ قتلملی ادبی اۉی و      
ی،  مه دی. بو دور و زمانده یازیلیشگه قره کېلهفکرنی اۉزیده سقلب 

لب  سی بۉلگن معنالرنی افاده منه بو بیت کاسیک تفکّر حاصله
 :دی توره

 کۉنگلیم کتابی جالب ایرور هر کتابدن،

  .کیم اۉزگه بیر کتابده بو فصل و باب یۉق

بۉلیب، تورلی اجتماعی،  لی داما لبیب شعریتی کۉپ قیرّه     
دی. خلقی  لردن سۉز آچه فلسفی و اخاقی موضوع و مسألهسیاسی، 

دی. استاد لبیب شعری  و یورتیگه ایچی کوییب همدردلیک بیلدیره
ایاغی یېردن اوزیلگن ایجاد اېمس. او موهوماتدن ییراق؛ ادیب 

وطن،  دی. آنه، نینگ نفسی اوف اوریب توره سی ایجادیده زمانه
نینگ باشیگه  وی و میمنهمعلم، حتا که، کرونا موضوعسی؛ اندخ

غزلیده درد ایله «سی اندخوی و فاریاب غمنامه»کېلگن کۉرگولیکلر 
نینگ  دی و عموماً بوتون مملکت خلقی کویلنه قیامیگه یېتکزیب

ده ترنم  -لر و باشقه تۉرتلیکبختسیزلیکلری چوقور معنالی غزل، 
  .دی اېتیله
یاتگن تسقره )خونیک، کۉریمسیز،  یورتنی قانگه باتیریب کېله      

دی.  سیز نقد تیغی آستیگه آلینه اۉخشاو( سیاسی رهبرلر هم ایاو بی
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ردیفلی ( )مقیمی« بچه غر»یازیلگن  ک کاسیک ادبیاتیدهېاۉزب
سی  ردیفلی قصیده« غر بچه»شاعرنینگ شعریگه ایرگشمه طرزیده، 

 40قصیده، سۉز بیلن اَیتگنده، اوشبو صولت تۉکیب توریبتدی. بیر 
بچه »دی. بیر رُمانگه تېنگ  سینی آچیب بېره ییللیک اوروش اناتومیه

لرگه  تیق، اچیتمه سی طعنه، کنایه، پیچینگ، کیسه قصیده« غر
اۉرتوکلب یاتگن کۉپ حقیقتلر اوستیدن پرده  یۉغوریلگن بۉلیب،

منه بو مصرعلر دېب ناملنگن اۉشه قصیده « ایکّی سلطان»دی.  آچه
 :دی بیلن باشلنه

 بار عجب بیر اۉلکه، اونگه برچه حیران بچّه غر،

  .بچّه غر« استان»، بیرله «افغان»آتینی قۉیمیشلر 

 اوشبو آت بو توپراق اوستیگه قۉییلگندن بېری، 

  .نینگ ایشی آه و افغان بچّه غر سیز خلقی بخت

 جاهل و ساتقین، تعصّب اهلی بونده حکمران،

 ...سر و سامان بچّه غر و فرهنگ اېلی بېدانش 

سی یوکسک  ناملی قصیده« بشر دهاسی»اینیقسه شاعرنینگ     
دی. اوشبو  سیگه کیره ده نهایتده پیشیق یازیلگن شعرلر سیره سویه

دی.  سینی یارقین رنگلرده تصویرلب بېره قصیده بویوک نوایی قیافه
ی  اۉغیرلمه لری یو، خاطره-نینگ خیالینی هرات هواسی کیشی
سی اېسه، کیشیده نوستالژی  قصیده« قویاش شهری»یدی.  قۉیمه

 ل قیلیب دی. بونده میمنه شهری گۉزه ساغینچ حسّینی اویغاته
لری ـو اونینگ آدم کېنتیدی اینجه دیـدلی شاعـر، میمنه  نهـتصویرل

 .دی ظرافتلری ایله استادانه چیزیب بېره حیاتینی بار
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نینگ کتّه قسمی ازلی عشق موضوعسیگه  داما لبیب شعریتی     
 سیگه عاشقانه شعرلری نوایی درجه دی. شاعرنینگ بغیشلنه
یاتگن اۉرینلری هم  دېب توریبتدی. بؤیلَشه ی کۉتریله-ی کۉتریله

 :یۉق اېمس

 نینگ دفعیغه، پاک حُسنینگدن یامان کۉز آفتی

 .هی باگردان سېنگ شعردن تعویذ اېتیب اَیله

نینگ ایکّی گلدسته  ایکّی تیللی شاعر دوکتور محمّدعالم لبیب     
تۉپلمینی قونت بیلن اۉقیب چیقدیم. فارسی/دری و اۉزبیکچه 

مضمون جهتیدن بغایت                                                              ل. شکل و بیریدن گۉزه-شعرلری بیر
نوایی، بیدل، مشرب غزللریگه قیلگن رنگ. اینیقسه لطفی، -رنگمه

گن مخمسلری کۉزنی قووانتیرگودېک؛ بېجیریم،  نظیره و باغله
کم شعریت  سیگه قیل سیغمس چینه مصرعلری آره سیرمضمون،

نینگ اۉزبیک  تاپدیم. قدرلی دۉست و مسلکداشیم داما لبیب
سینی کوچیم یېتگنیچه بیان قیلیشگه  ادبیاتیمیزگه قۉشگن حصّه

  .یمتوتیند

ککه چنگ  دی، نه یوره ی شعرلر بارکه، نه کۉزنی چقنته شونده       
سیدن  ی شعرلر اېگه دی. بونده ده، تیلنی کویدیره-دی، و نه  ساله

سیزمی؟ ادبیاتده  یپمیز. بیله آلدین اۉلیب کېتیشینی کۉریب کېله
دی. یۉق، لبیب شعریتی  دېگن توشونچه یوره« تنقیددن توبن»

کم بدیعی  یاتگن چینه ېمس، بلکه، تنقید کۉترهیلردن ا بونده
طلب  لردیر. هر بیر مصرعسی، بیتی، غزلی تنقید و تحلیل تمه یره
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دی. اگرعمر وفا قیلسه بو ایشلرنی کېیینگه  بۉلیب کۉزگه تشلنه
  .من قالدیره

نینگ توپراغینی یلب، بېش  نینگ آخریده شو ادبیات سۉزیم       
ساقال قلمچی  یامان ایجاد قیلگن آق-یخشیکون تعلیم آلیب، 

صفتیده، عزیز یاشلرگه اَیتر نکته و گپیم بار. دوریمیزنینگ 
غنیمتلرینی کۉزدن قاچیرمنگ؛ تیریکلیگیده بیر آغیز سۉز و ایلیق 
آرزولر بیلن کۉنگلینی آلیش ممکن اولرنینگ. ادبیاتشناس عالم همده 

یلیشنی اونوتمنگیز. شاعریمیزنینگ تبرّک یاشینی تجلیل ق اتاقلی
نینگ قدرینی بیلمس، ساووق  چ نرسهآدملر هیی، بیز  راستینی اَیته
بۉلمسدن کېک ساقاووچی بۉلیب -ق، کۉره آلمس، بۉلر قان، آله قرا

سینی کېیینگی اوادگه  قالگن ذاتمیز. کېلینگ، شوگینه شعریت رشته
ن. م یلیک. سۉزلریمگه شو یېرگه کېلیب نقطه قۉیه امانت توتقزه

گه اېسه ساغلیک، امانلیک و سامتلیک ایستب،  شاعر داما لبیب
 .من ایجادلریگه بوندن هم یېتوکلیک و برکماللیک تیلب قاله

 حرمت ایله،

 .ایشانچ ذکراه

 می 2ییل  -2020کانادا، تورانتو، 
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 شعر و شخصیت ادبی استاد لبیب

پرور  سرزمین دانشعالم لبیب، فرزند برومند استاد سید محمد       
صفت یکی از دانشمندان فرهیخته و شاعران پُراستعداد  اندخوی، به

های فارسی دری و ترکی اوزبیکی  زبان ذواللسانین، اشعار زیادی به
های ادبیاتشناسی،  سروده و کارهای پژوهشی قابل قدری در عرصه

شناسی انجام داده است و یکی از  خصوص در ساحۀ نوایی به
 رود. شمار می به  شناس افغانستان زیدۀ نواییمحققان ور

شعرهای این شاعر ذواللسانین از لحاظ احتوای احساسات      
های موزون و  های ملی در قالب وطنپرستانه و انعکاس آرمان

متناسب و نیز از نظر اسلوب بیان و قدرت افادۀ بدیعی، در میان 
ه خاصی دارد و گوی افغانستان جایگا سرای و فارسی شاعران تورکی

نیز مقاات تحقیقی او در عرصۀ ادبیات تورکی اوزبیکی، بخصوص 
و بعد علمی   دقت نظر  شیر نوایی نشاندهندۀ در رابطه به آثار علی

 . کارهای پژوهشی وی میباشد
آفرینی  سبک هندی و در مضمون او، در فارسی دری بیشتر به   
هایش رصانت  غزل شیوۀ میرزا عبدالقادر بیدل تمایل دارد. در به

های دلنشین دقت  های نو با افاده ترکیب، مضامین بکر و اندیشه
کشاند و ذوق استتیک او را اشباع  سوی خود می خواننده را به

اوزبیکی تُرکی های  زبان رودن شعر بهس هاست که به او سال کند. می
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ها در مطبوعات کشور  و دری، نوشتن مقاات تحقیقی و نشر آن
 اشتغال دارد. 

اشعار لبیب در هردو زبان سلیس، روان، پرمحتوا و برخوردار از       
طینت،  لبیب انسانی پاک باشد. استاد پختگی و متانت ترکیب می

درعین زمان برخوردار از غرور پیشه، متواضع و  همت، قناعت عالی
 کند. انسانی مشروع است و بدان افتخار می

استاد لبیب یک سلسله مقاات ارزنده پیرامون احوال و آثار           
هایی در اطراف حیات و میراث ادبی  شیر نوایی نوشته و پژوهش علی

عمل  ملک الکام موانا لطفی هروی شاعر کاسیک اوزبیک نیز به
  .است آورده

 دکتور علوم پروفیسور شرعی جوزجانی
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 اشک توفانزا                 

 است خواب از چشم من، یاد رخسار تو تا برده

 حسرت آفتاب از چشم من. شب نهان گردد به

 

 خویش، پیچم به در خیال زلف او چون مار می

 ریزد بسی با پیچ و تاب از چشم من. اشک می

 

 گر چنینم اشک اندر دیده توفانــزا شود،

 چون نگردد خانۀ مردم خراب از چشم من.

 

 یاد لعل او، گریه بس سر کرده ام امشب به

 چکد خون در غم آن لعل ناب از چشم من. می

 

 شود، کاش آن زمان، بر سمند ناز راکب می

 بر کف پایش بسازندی رکاب از چشم من.

 

 عارضت،غرق خوناب است از هجران ماه 

 رحمتی فرما، خدا را، رخ متاب از چشم من.
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 سرو شاداب است دایم در لب جو، زان تو هم،

 تا زیی سرسبز، کن جا انتخاب از چشم من.

 

 در تمیز نیک و بد در دهر از طالع، لبیب، 

 آرزو دارم که بردارد حجاب از چشم من.

 اندخوی،                           

 خورشیدی 1352ماه جدی/دِی           
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 دلی ز عاطفه سرشار...        

 یی دارم، کف ز طرب جام باده نه من به

 یی دارم. گیتی اراده کام دل نه به به

 

 ست، ام اندوه دهر بنشانده خاک تیره به

 یی دارم. اگرچه قدّ چو سرو ایستاده

 

 یی ما راست، شانهها ن تیر الم دلی به

 یی دارم. کوه و بیابان فتاده سری به

 

 حرف خوشی خاطر مرا بنواخت، توان به

 یی دارم. دلی ز عاطفه سرشار و ساده

 

 شاخ روان نشگفد گل شادی، مرا به

 یی دارم. اگرچه خار غم فوق العاده

 

 در این بهار طربزا و خرم اینک من،

 یی دارم نشاط اندک و حُزنِ زیاده
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 اعرانه گذاری مراست بر چمنی،نه ش

 یی دارم. جاده نه شادمانه خرامی به
 

 نه، از چه روی، لبیب، این قدر غمین باشم،

 یی دارم. 1زادهندوکه غمگسار چو آخ

 اندخوی، مدرسۀ بابا ولی                          

 خورشیدی 1354بهار سال                        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
در  نش آموزیدر دوران دا زاده یکی از دوستان شاعر که سرایندهندوما محمدنبی آخ  

های مدرسۀ باباولی اندخوی اقامت  مدتی با وی در یکی از حجره لیسۀ ابومسلم اندخوی
 داشت.
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 یأس مطلب         

 خود تا کی گزینی انزوا، دل، به

 برون زین تنگنا آخر برا، دل.

 

 پژوها باش و پویا باش، تا چند، 

 جا، دل. خموش و ساکت افتی جا به

 

 گرت نکشود درب آرزو بخت،

 شکیبا باش و جدّیت نما، دل.

 

 تحیر را چه سازی محرم راز،

 ، دل.ها مجو آمال از آیینه

 

 نگردد تا هوس دامن کشانت،

 خرد را ساز بر خود رهنما، دل.

 

 نشاید ساختن با یأس مطلب،

 است درد جانگزا، دل. گرت خسته
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 رویت است ره تا بیکران باز، به

 بیفشان بال و هر سو پر گشا، دل.

 
 یقین دارم فراگیری اگر علم،

 رهی از جهل و هم گردی رسا، دل.

 

 ،دورانکاه اندوه جاناز لبیب، 

 مبادا پژمرد آخر ترا دل.

 خورشیدی 1353اندخوی،                 
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 ای باز، جامی مگر از بزم حیا در زده

 ای باز. دل شیشه و ساغر زده کاتش به

 بیدل                                      

 بحر ادب              

 ای باز، دل مضطر زده از هجر شرر بر 

 ای باز. مجمر زده اسپند مرا از چه به

 

 از شعشعۀ عارض خود، زهره جبینا،

 ای باز. مهُ و مهر منور زده پهلو به

 

 ساغر زند، ای شوخ، چشم تو بسی طعنه به

 ای باز. صنوبر زده صد رشک ز قامت به

 

 های ترا با که بگویم، بیدادگری

 ی باز.ا تیر مژه زان چشم فسونگر زده

 

 ناراحتی دل ز چه شده بیش، ندانم،

 ای باز. بر زلف مگر شانه مکرر زده
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 سان صدف، ای دل، قانع شده بر قطره به

 ای باز. گوهر زده در بحر ادب دست به

 
 آرامگهِ توست همانا خم زلفش،

 ای باز؟ ای مرغ دل خسته، کجا پر زده

 

 ابروی تو یاد آمد و افزود الم دل،

 ای باز. ز چه خنجر زده بر بسمل نازت

 

 نظم تو، لبیب، از چه چنین رنگ نگیرد،

 ای باز. دفتر زده با یاد رُخش خامه به

 اندخوی،                        

 خورشیدی 1352سرطان             

                          

 

 

 
 
 

 

 



  

  

 

10 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 
 شعر ناگفته                

 ،زبانخواهم که آید بر  در دلم شعریست، می

 گوش هر که چون آب روان. تا شود جاری به

 

 های سازگار، جویم از بهر بیانش واژه

 خواهمش در بهترین وجهی برآید از نهان.

 

 لیک رهوار تخیل مانده از جوان فرو،

 تازد دوان. بارۀ اندیشه هم باری نمی

  

 لفظ نازک و باریک وهم، هر قدر پیچم به

 ن اختران.ماند نهان در ابر غم چو شعر می

 

 ای بسا معنی که با چندین فروغ و آب و تاب،

 غیر پنهانی فسردن رنگ نگرفت از عیان.

 

 با همه شوخی هزاران بیت عالی، ای دریغ،

 نشان. تیره روزی بین که شد در پردۀ غم بی
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 باغ طبع ما جز افسردن بهاری هم نداشت،

 غنچۀ اشعار ما نشگفته پژمرد از خزان.

 
 دید و صد چمن پیرایه بست،صد بهار آمد پ

 حیف و صد افسوس ماییم و دل پُرناتوان.

 
 برده از هوشم چه قدّ جلوه بار، آگه نیم،

 ام سویش روان. این قدر دانم که همچون سایه

 

 سُرمه از جور سیاه کیست، یا رب، در گلو،

 ال و خاموشم از آن چندان که نتوانم فغان.

 

 لی،کرده ام حاصل ز باغ دهر داغی و د

 چشم خونباری و رنگی زرد و دردی بیکران.

 

 جا از سخن گفتن، لبیب، آه، لب بندم در این

 با که سازم حال زار خویش را خاطر نشان؟!

 خورشیدی 1354اندخوی،                         
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 طبع بردبار             

 بر چو اله دلی هست داغدار مرا، به

 زار مرا. هدرون سینه مگر گشته ال

 

 پیش پای من افتاده هر کجا سنگی، به

 ز پای آخر از آن مانده راهوار  مرا.

 

 خود بالد، گی به ز وضع ناخوشم افسرده

 خزان غصه چو شد چیره بـر بهار مرا.

 

 این همه الم دلگزا و هستی سوز،  به

 خوشم که هست چنین طبع بردبار مرا.

 

 هجوم سیل حوادث خراب نتواند،

 صبر و شکیب است استوار مرا.که کاخ 
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 ،کو دلبر دل آراییدر این ستمکده 

 مـاند وفا شعار مـرا؟ که دل ستاند و

 

 از آن رهی که امل خواهدت کشید، لبیب،

 رهنمون خرد گو که بازدار مـرا! به

 خورشیدی 1354اندخوی،            

                          

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

14 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 حریم ناز                

 سر و پایی سخن پرداز شد، باز هم هر بی

 باز از زاغان نوای بلبلی آغاز شد.

 

 نرگس غماز شد گویی شکاف پوستین،

 بید مجنون را تماشا کن، قد طنّاز شد. 

 

 باز بنگر دفتر اشعار هر صاحبدلی،

 گان هرزه پای انداز شد. بر رهِ نوباوه

 

 محبت دم زند، بوالهوس بنگر که از عشق و

 گوییا با دوست مهمان حریم ناز شد.

  

 هر کاغی باز گستاخانه بر شاخی نشست،

 ها، تو گویی با گلی همراز شد. در گلستان

 

 که لب بر لب نبست، غنچه بر وی خنده زد چندان

 ها باز شد. تأمل کی توان گفتن که گل بی

 ی،اندخو                                             

 خورشیدی 1355                                     
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 دست از طلب ندارم تا کام من برآید،

 جانان یا جان ز تن برآید. یا تن رسد به

   حافظ لسان الغیب                                 

 

 بانگ تندر                

 کفن برآید، یی کزین دشت گلگون هر اله

 خون شهید مِیهن زان موجزن برآید.

 

 امروز، ای هماورد، نتوان نشست بیدرد،

 ها ز تن برآید. سرها فتاده در خاک، جان

 

 کرده دلِ پر از مهر آماج  تیر دشمن،

 بهر نجات مِیهن هر مرد و زن برآید.

 

 های پنجشیر، گرم نبرد صد شیر، در دره

 .از بیستون پامیر صد کوهکن برآید

 

 این بوستان مقام قمری و عندلیب است،

 قید و شرط از این باغ، زاغ و زغن برآید! بی
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 این گلزمین چه امکان بر غیر صحن جوان،

 گاه یزدان، گو، اهرمن برآید! زین جلوه

 

 ست در گلو ماند، فریاد نارسایم عمری

 است بانگ تندر ز ابر محن برآید. وقت

 

 ه هرزه،این گلستان منزّه باد از گیا

 تا سبزه جوشد و گل هم نسترن برآید.

13بهار سال                   خورشیدی 0
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 مقدار معلم          

 پژمرده نگردد گلِ بیخارِ معلم،

 علم است و ادب زینت گلزار معلم.

 

 ت،جسم تو اگر پرورش از مام و پدر یاف

 تربیت روح تو بود کار معلم.

 

 از علم و ادب بهره برد طفل دبستان،

 آن گه بود کوشش و ایثار معلم.

 

 همواره فروزان بود از علم ضمیرش،

 شب تار معلم. خورشید عیان بین به

 

 دانش نگرد نیک، با دیدۀ قدر آن که به

 داند که فزون از همه مقدار معلم.

 ریف، مزار ش                      

 خورشیدی 1375ثور                
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 سؤال مهر               

 ای شام تیره را ز جمال تو مشعلی،

 زلفت بر آفتاب چو شـام مطـوّلی.

 

 سرو چمان که سَیر چمن کرد آرزو،

 گسترده باغ بر قدمش فرش مخملی.

 

 با اهل ریش و فش چه بود نسبتی ترا،

 جنگلی. گل را کسی ندید که خندد به

 

 اعوری،  نرگس چگونه اُنس بگیرد به

 سنبل چسان رفیق شود با سرِ کلی؟!

 

 خرس سیه انیس، یا چون شود غزال به

 الفت چگونه با زغنی بست بلبلی؟!
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 در مقدمت چو دُرِ معـانی شود نثار،

 الفاظ مهملی؟! دهی تو به چون گوش می

 

 کردی سؤال مهر از آن حوروش، لبیب، 

 «!بلی»و یا « نه»پاسخ او معلوم نیست 

 تالقان،                               

 خورشیدی 138بهار                    
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 عشق صفاجوش              

 ای  کار تو با عاشق صد ناز و جفا کردن،

 ! هر قدر جفا جویی، ماییم و  وفا کردن

 

 د،است و  هم  اُمّی در عشق صفاجوشت بیمی

 چشم تو و دل خَستن، آن لعل و  دوا کردن!

 

 ای کشتۀ  چشمت را صد عمر ابد حاصل،

 چون معجزۀ لعلت صد روح عطا کردن.

 

 آن مرغ اسیرم من در حلقۀ گیسویت،

 زنهار که مشتابی از بهر رها کردن!

 

 ،ه سرم عشقت تا بر دل و جان افتادپیران

 کو طاقت هجران و  یا وصل رجا کردن؟
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 و نور،دل چون مهر  بخشید صفا  بهو  عشق  ت

 کی دیده  تواند زان رو کسب ضیا کردن؟

 

 یی از مهرت، بر جان لبیب افتاد تا شعله

 هوا کردن. خاکستر او  شاید روزی به

 کابل،                                 

 خورشیدی1389سرطان   2               
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 تنهـایی                    

 کس، یا رب، چو من در دام تنهایی، نیفتد هیچ

 نخسبد در مغاک بیکسی در شام تنهایی.

 

 نه دلداری، نه غمخواری، نه همرازی، نه دمسازی،

 نه یار همدمی ما را در این ایّام تنهایی.

 

 ای دوستان، در وصلِ یار خود،میِ عشرت خورید، 

 شرنگ غم نصیب آمد مرا از جـام تنهایی.

 

 صحبت، خوشمیِ صافی بیاشامید با یاران 

 منم در کلبۀ اندوه دُرد آشام تنـهایی.

 

 چسان برتابم این رنج و محن کآورده ام بر سر،

 جفای دهر و درد بیکسی، آام تنهایی.

 

 رگز،ز تنهایی چنان زار و نزارم، زین سپس ه

 پیش من مبر، ای دوست، دیگر نام تنهایی! به
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 یی داد آشنایی، عهد و پیمان بست، دروغین وعده

 که باشد همدمی از بهر ما هنگام تنهایی.

 

 مهری اش بنگر که بر رغم قرار و قول، ولی بی

 صبح  و شام تنهایی. گیرد به سـراغ ما نمی

 

 کسان و بینوایانی، خدایا، خود تو یار بی

 مگذار از این بیش اسیر دام تنهایی! مرا

 کابل، کارتۀ سخی،                  

 خورشیدی 1391اوّل سرطان              
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 آسمان عشق                

 تر بادا! دلم از تیغ جورت پاره شد هم پاره

 تر بادا! شک از دیده ام فوّاره شد، فوّارهسـر

 

 که هر دم صد جفا بر من روا داری،چه بیرحمی 

 تر بادا! مانا در برت دل خاره شد هم خاره که

 

 وار، ای سهیل آسمان عشق، دل من مشتری

 تـر بادا! خورشید رخت سیّاره شد، سیّاره به

 

 صحرای جنون دل از غمت، ای بهتر از لیا، به

 تر بادا! و قیس آشفـته و آواره شـد، آوارهچ

 

 انش ما در نظر نامـد،ترا فـرزانگی و د

 تر بادا! ه منظور تو یک بیکاره شد، بیکارهک
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 توان و تاب ما بُردی تو با جور مـدام خود

 تـر بادا! کـه آخر عاشقت بیچاره شد، بیچاره

 

 تابد، سود البته پیـوند دو دل را برنمیح

 تر بادا! ن کار او بسی مکّاره شـد، مکّارهدر ای

 کابل، کارتۀ سخی                       

 1391سرطان  30                          
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 جُـدایی         

 ز من بگزید تا دلبر جدایی،

 سیه شد روزگارم در جدایی.

 

 های باغ سـبز امّید، همه گل

 نموده یک قلم پرپر جدایی.

 

 ز هجران چون نسوزد تار و پودم،  

 ه بر جان من اخگر جدایی.زد

 

  مرا شوق وصالش بـود در دل،

 ولی پرورد او در سر جدایی.

 

 کنون من در کجا جویم وصالش،

 بارد ز بـام  و در جدایی. که می

 

 وار وصل بـودم،   چنان امّید

 آمد مـرا  باور جدایی. نمی

 

 خو راند،  مرا تا از درش آن شعله

 وجودم کرد خاکستر جدایی
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 مگر قدر وصـالش،  ندانستم 

 که ناگاهان رسید از در جدایی.

 

 مسلمانان، فراق یار سخت است،

 نیـایـد بر سـر کافـر جدایی.

 

 بگو، چون خون نگریم در فراقت،

 رگ جـان را زند نشتر جدایی.

 

 دل عاشق کجـا و تاب هجـران، 

 مکن یار، از حد افزونتر جـدایی.

 

 ام بـاش،   بیا و مـؤنس تنـهایی

 میل، ای پری پیکر، جدایی. مکن

 

 گهی حال لبیب ناتوان پرس، 

 غمش بالین شده، بستر جدایی.

 ،کارتۀ سخیکابل،                 

 خورشیدی 1391اسد  15/1شب    
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 دیوار جدایی                

 گوشم ز تو اخبار جدایی، تا رسیده است به

 ایی.دوش دل من بار جد گشته چون کوه به

 

 چون توان بر تو رسیدن که کشیدند رقیبان،

 میـان من و تو این همـه دیـوار جـدایی. به

 

 وادی هجر تو چون طی کنم، ای گلبن شاداب،

 پایم بخلـد خـار جـدایی. هـر گام به که به

 

 این پیکر مجروح، گی بیتو محال است به زنده

 با من، ای جان گرامی، مکن اظهار جدایی!

 

 ،ـانۀ وصلت بنمـا راه، طبیبابه شفـاخ

 صحّت ز تو بیمار جدایی، که رسد باز به
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 دوشی و تهیدستی و حرمان، غربت و خانه به

 تر آزار جـدایی. همه یک سوی، ولی سخت

 

 یک شعله گدازد تن و جان را، برق حسرت که به

 سوزناک است  ولیکن نه چنان نار جـدایی.

 کابل، کارتۀ سخی                                   

 خورشیدی 1391اسد  20                            

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

30 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 جنّت رویِ زمین            

 کشور تاجیک را گـر جنّتِ رویِ زمین

 گفته اند، الحق که این نبود گزاف، ای نازنین

 

 ی جویبارهـر طرف گلزار و در گلـزار جـار

 هر سو حورِعِین  در چمنزارش چمان بینی به

 

 پاییز و بهار گلشنش پیوسـته پُر از گل به

 موجزن همواره بُسـتانش ز وَرد و یاسمین

 

 سر مملوست از الوان ثمر هایش سـر به باغ

 هم در انهارش روان شیر و شراب و انگبین

 

 خوشگواراتر هـوایش از نسیم خُلـد هم

 یَد عُمری در این خُلدِ برینبختیار آن کو زِ

 

 گر فـرارود است همچون خاتمی در آسیا

 باشد در آن خاتم نگین کشور تاجیک می
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 نعمت سـرشـار ایـزد کرده ارزانـی ورا

 نگر روی زمینش هـم ببین زیرِ زمین می

 

 خوبرویانش چه کم دارند از حـورِ بهشت؟

 جبین سیما، سرو قامت، مه سـراند آیینهیک

 

 رویِ صحنه نغز و دلرباست طاووسان بهرقص 

 نغمـۀ خُنیاگرانش جانفـزا و دلنشین

 

 آشتی و صلح شد از لطف رحمانی نصیب

 مـردم تاجیک را، بر همتش صد آفـرین!

 

 میهـن تاجیک باد آبـاد و خُـرّم جـاودان

 این دعا کُن مستجاب از لطف، ربّ العالمین!

 تاجیکستان(، دوشنبه شهر )                         

 2012نوامبر  4                                
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  2میمنۀ سوگوار            

 باز گلگون خاکت از خون جوانان، میمنه!

 مردمت بنشسته در سوگ عزیزان، میمنه!

 

 تا بکی در خون تپی از ظلم دژخیمان قرن،

 پایان میمنه؟ و آید بههای ت کی مصیبت

 

 ات شد خاندانی سوگـوار،  باز در هر خانه

 نوحه خیزد بازت از کوی و خیابان، میمنه!

 

 برندارد دست چند از دامنت دیو ستم،

 ور سازندت این سان، میمنه؟ چند در خون غوطه

 

 تو بسته کمر، شش جوانی کز پی خدمت به

 با کدامین جرم گشته تیرباران، میمنه؟

 

 

                                                           
2
 6تاریخ  که به« اکتید»اد در رثای شش تن از کارمندان محلی دفتر امداین شعر   

در راه میمنه ـ المار از سوی هراس افگنان مظلومانه  2013نوامبر  27/ 1392سقو
   .، سروده شدشهادت رسیده اند به
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 قربانیِّ دهشت مـردم آزاده ات، چند

 کاخ آمال تو بینم چند ویران، میمنه؟

 

 پا، بردباری چند؟ بر پا خیز و کن محشر به

 نیست این عجز و زبونی بر تو شایان، میمنه!

 
 خو را بگذران از تیغ کین،  دشمن درنده

 تا بگیرد درس عبرت خصم نادان، میمنه!

 

 دامن نزهتگهت کن پاک از لوث عـدو،

 تا گل وحدت شود هر سو شگوفان، میمنه!

 دوشنبه شهر )تاجیکستان(،                   

 1392قوس                             
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 گریۀ كابل                

 كابل، از این بار غم قدّ رسایت خم مباد،

 ین ماتم مباد!گریه كن، اما دلت مأیوس از ا

 

 از هراس افگن نباید در دلت افتد هراس،

 خاطرت هرگز ملول از صوت زیر و بم مباد!

 

 كابل، اى آزاده شهر باستان مِیهنم،

 اوج افتخار افراز، فرّت كم مباد!  قد به

 

 دشمن ددخو اگر زد زخم كارى بر تنت،

 جز وفاق و وحدت مردم بدان مرهم مباد!

 

 نمود اندوهناك، از جفا هر كو دل خلقى

 هم نصیبش ز انتقام دهر غیر از غم مباد!

 

 گرگ همزاد شبان شد، واى بر حال رمه،

 دوستى و دشمنى ناروشن و مبهم مباد!

 

 



  

  

 

35 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 وه، چه دیو این ٓخیل خودكُش جانور پرورده است؟

 آتش این جهل را هیزم بنى آدم مباد!

 

 فرق زورگو محكم زنید،  مشت پوادین به

 خ استبداد مستحكم مباد!    اى جوانان، كا

  2017جون  5انقره،                          
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 گلخن اندخوی          

 گلخن اندخوى، تفتگاه مزارم، به به

 جوى! ببین كه غرق خَویم، گوییا فتاده به

 

 براى سوختن جان آدمى شب و روز،

 فشانده از هر سوى. وزد آتش شرار می

 

 ز آفتاب مسِ آسمان چنان شده داغ،

 هاى آهن و روى. كه آب گردد از آن كوه

 

 افشان، زمین چو كورۀ آهنگران شرار

 روى. سپهر چون دم آهنگری دمیده به

 

 مسا، دمد آتش ز صبح تا به چنین كه می

 هوا چو فیل دمان گشته توسن و بدخوى.

 1395اسد سال  اندخوی،                      
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 بهار و نوروز               

 هوا، هواى بهار و نسیم نوروز است،

 شگفت نیست كه جانپرور و دل افروز است!

 

 هر طرف كه دچار آیدت نگه، سبز است، به

 قدوم سبز بهاران چه راز مرموز است؟!

 

 باغ، گل همنشین شده است به مگو كه خار به

 ا بهار گلدوز است!كف آنج كه سوزنش به

 

 ز سر گرفت جوانى جهان ز فروردین،

 خجسته روز نخستین آن كه نوروز است.

 

 گـذرد، ارزش جــوانى را بهـار می

 بدان كه بر همه این نكته عبرت آموز است!

 

 گى سخن و فكر نیك و كار نكو،  زنده به

 هر آن كه این سه گهر داشت، دان كه پیروز است!
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 بر،  ن را گرفته نور بهز بس زمین و زما

 حیرت از آن كاین شب است، یا روز است؟! خرد به

 

 شكوه و فرّ نوین یافت این كهن نوروز،

 گلزمین وطن كاین همه زراندوز است. به

 

 هر فرد جشن نوروزى،  خجسته باد به

 كه یادگار خوش از روزگار دیروز است!

 استانبول/تُركیه(،                  

 مارچ( 19ییل -201حوت ) 29ییل -1394
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 تدبیر خرد                

 یی گردانده شد از دفتر تاریخ باز، برگه

 نام سال نو بنواخت ساز. مطرب گیتی به

 

 پارسایی و نهفتن سِرّ عشق آسان نبود،

 می بده، ساقی، که آخر شد برون از پرده راز.

 

 ،تا توانی بایدت از دامن خاطر فشاند

 گرد اندوه کهن، چون سال نو آمد فراز.

 

 نوازد مطربِ امروز در رپ، جاز و پاپ، می

 ای مغنی، لیک تو بنمای آهنگ حجاز.

 

 سال و مه بگذشت و کاری بر نیامد از کفت،

 زان که نگرفتی تو تدبیر خرد را کارساز.

 

 حال مضحکت، بخیۀ چارق نخندد تا به

 ز.ها نمودن احترا گردی بایدت از هرزه

 

 



  

  

 

40 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 خلق را بنگر که از بیداد مشتی سودجو،

 کشد مشکل نفس ز ادبار در سوز و گداز. می

 
 گی،  مردم مظلوم و محتاج از سر درمانده

 چند ساید بر در بیدادگر روی نیاز؟

 

 امان، در رهِ حقّ و عدالت رزم باید بی

 ورنه کی گردد درِ اقبال بر روی تو باز.

 

 و سعی و جهد،سال نو را شو پذیره با تاش 

 گی از آن نصیبت امتیاز. تا شود در زنده

 2017انقره، مارچ                                  
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 گاه ناز جلوه               

 دوش گلزار خیالت خُفت در آغوش چشم،

 بست آذین دگر زان خانۀ گلپوش چشم.

 

 ض نگه بر روی تو زیباشناس،گشت از فی

 بار منّت، هر قدر خواهی، بنِه بر دوش چشم.

 

 آفتابِ آن عذار آتش زدی بر خانه اش،

 گردید اگر روپوش چشم. سایۀ مژگان نمی

 

 گاه ناز او ز آواز پاش افزود فــرّ، جلوه

 گوش از آن گرم تکاپوهاست دوشادوش چشم.

 

 صید چشمی مست گشتن وانگهی حفظ خرد،

 نتوان داشتن از مردم مدهوش چشم.چشم 

 

 دوزد نگاه، بر رهت این سان که بیتابانه می

 یی گویا ز تشریفت شنیده گوش چشم. مژده
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 تا نهی پا، خانۀ خود دیده خوش آراست، لیک

 گوش چشم. هم آن را ز شادی طفل بازی زد به

 
 بعد چندین سال محرومی، خوشا، باری ز بخت،

 دا نوش چشم!شد نصیبش نعمت دیدار، با

 

 است پیشِ رو، لبیب، معرفت را راه دشواری

 نیست کافی اتّکا بر فهم گوش و هوش چشم.

 انقره/ تُرکیه،                                    

 ترسایی(  2017خورشیدی ) اوّل آگست  139اسد  10     
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

 

 

 در سوگ طاهر جان رؤوف 

 ان از میان ما رفت!که ناگه
 

 دریغا، نیست عالم را وفایى،

 گانى را بقـایى.  نباشد زنده

 

 چه دل بندد بدان فرزند آدم،

 كه در پى باشدش از جان جدایى.

 

 نه عیش و عشرت آن را دوامى،

 نه درد جانگدازش را دوایى.

 

 نیكان بدگهر دهر،  روا دارد به

 سراسر جور و ظلم ناروایى.
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 اك بیگناهان،ستاند جان پ

 نبخشد بینوایان را نوایى.

 

 دریغا، طاهر، آن پاكیزه طینت،

 نكو سیرت جوان باصفایى.

 

 یاران، رؤوف و مهربان بود او به

 به اقران داشت مهر و همنوایى.

 

 ضمیرش بود از دانش منور،

 افگند بر هر سو ضیایى. كه مى

 

 جگربند گرامى بود بر من،

 هر جا دستیارى، همصدایى، به

 

 سرانجام، فغان کز جور چرخ بى

 گرفت او را ز ما دست قضایى.

 

 هنگام آمد و برد، چه مرگ نابه

 ورا زین خانه بر دیگر سرایى.
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 ها برخاست از دل، ز سوگش ناله

 فضـا آگــند دود آه و وایـى.

 

 روانش شاد و یادش جادوان باد،

 حقّش این بود ما را دعایى! به

 اق/انقره، ترکیه، ناحیۀ مم               

 2018فبروری  10/11شب  2:55ساعت       
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 نیرنگ بهار                 

 بزم عشرت گرچه در هر دور و بر دارد بهار،

 بر دل افسـرده از غم کی اثر دارد بهـار.

 

 ها این سان که توفان کرده در دشت و دمن، اله

 هـار.از پی آتش زدن بر جان شــرر دارد ب

 

 هیچ باک از رنگ زرد و نوحۀ دل نیستش،

 چشم نابینا و مانا گوش کـر دارد بهار.

 

 است در سوگ، از چه رو از مصیبت گر نه بنشسته

 جامـه از ابر سیاه و چشم تر دارد بهـار؟!

 

 اش از رعد چیست،  اش از چشم ابر و ناله  گریه

 گر نه از اندوه و دردِ دل خبر دارد بهـار؟!  

 

 است، اش افسردنی گ او بشکستنی، شادابیرن

 جز ندامت زین حیات آخر چه بر دارد بهـار.
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 هر چه آورد او ز سامان طرب، بـرباد رفت،

 زین شکوفایی چه سود، آخر ضرر دارد بهار.

 

 زخم خار، کی توان گل چیدن از شاخ طرب بی

 یک طرف نوش و دگر سو نیشتر دارد بهـار. 

 

 راست ظلمت در کمین،هوش کن، هر روشنایی 

 شام تارش هست در پی، گر سحر دارد بهار.

 

 فزاست، یی را دلکشا و بهر جمعی غم عده

 چشم هر بیننده را رنگی دگر دارد بهار.

 

 راست گفت:« صایب»لعبت گل را جمال آراست، 

 «.از دل پُـرخون بلبـل کی خبـر دارد بهـار»

 

 فصل گل بر ما، لبیب، امسال اندُهبار بود،

 تا رهِ دیگر چه نیرنگی دگر دارد بهار.

 انقره،                                   

 2018اپریل  7/ 1397حمل  18

                          

 

 



  

  

 

48 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 مصحف عشق                

 سر آید عاقبت عُمر از تپش در سنگر عشقم،

 گردانی آخر دفتر عشقم. نگردد از ورق

 

 امانش نبود اقبال،د غبارم را نشستن گر به

 در عشقم؟! قدر خاکِ چه حکمت داشت گشتن این

 

 گل هر آرزو بشگفت در دل، پژمرید از یأس،

 گدای شهر نومیدی، غریب کشور عشقم. 

 

 آوازم، اسیر پنجٔه نازم،  تازم، غم  جنون

 ِ پهناور عشقم. یی در وادی وطن آواره

 

 ام، اشکم،  فغانم، آهم، اندوهم، نیازم، گریه

 ر، ای مدعی رشکم، مصفا گوهر عشقم!مب

 

 پرورده را با عشق نبود نسبتی هرگز، هوس

 کورش، گر بگوید نوکر عشقم.  تو میدان کهنه
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 چو خورشیدم ز دل فوّاره زد تا شعلۀ شوقت،

 شده جوانگهی از باختر تا خاور عشقم.

 

 نمودم از کتاب عشق درس مهر تو ازبر،

 باور عشقم!هر رنگ امتحان کن گر نداری  به

 

 اگر از مصحف عشق آیتی خواندی، مشو غافل،

 که باقی نیست در آن چیزی از خشک و تر عشقم.

 

 تو، دل با یار دار و دست خود هم برمدار از کار،

 است این از مرشد روشنگر عشقم. خوش اندرزی

 

 آسا، زمینگیر محبت باش و بال افشان عقاب

 .که سهل آمد سفر اندر وطن با شهپر عشقم

 

 نگه هر چند سیری در تماشاگاه امکان داشت،

 نیامد در نظر زیباتری از منظر عشقم.

 

 زنم ساز محبت را، مضراب خموشی می به

 شگفت آید خرد را زین که چون خنیاگر عشقم؟!
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 یی از زینت دنبا، ظاهر گر ندارم بهره به

 حریم دل بود آراسته با زیور عشقم.

 

 زری تعظیم،  نشد آیین ما بر درگهِ زور و

 طبعی چاکر عشقم! لبیب، آری، بدین آزاده

 شفاخانۀ نمونه،  ،انقره                                   

 2018دیسامبر  27شنبه،  پنج                             
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

               
 فحوای ناز               

 آرای ناز، عنایت چمنای خرام سـرو ر

 های ناز! شگوفد یعنی از هر گام تو گل می

 

 ات امواج ناز و هر سخن توفان ناز، خنده

 بحر استغنایی، ای جان، یا مگر دریای ناز؟!

 

 ام غافل نشد، هرگز از طرز خرامت هستی

 افکند هر دم طنین بر گوش جان آوای ناز!

 

 اوست معذور، از نیاز ما اگر آگاه نیست،

 است از صهبای ناز. سش پیوسته سرمستنرگ

 

 بازی همچو ما کمتر توان کردن سراغ، پاک

 بسکه بنهادیم نقد دین و دل در پای ناز!

 

 اش، دفتر دل راست زینت از ادا و عشوه

 کند انشای ناز. نرگسش با هر نگاهی می
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 آن چنان کز جلؤه رنگش توان گل را شناخت،

 فحوای ناز. کُنهِ حُسن از  پی توان بردن به

 

 عشق را نازم که عاشق را سبکبال آفرید،

 رویم از خویش در هر لحظه با ایمای ناز. می

 

 غربت ما گر شود منظور چشم التفات،

 افکنم رحل اقامت چند در مأوای ناز!

 

 آن قدر غنج و دالش بر دلم دارد نفوذ،

 نیست ذرّات وجودم خالی از اجزای ناز.

 

 ه فتوای جهاد،چشم مستش گر دهد بر غمز

 پروای ناز؟! جان سالم کی بری از تیغ بی

 

 واجب آمد حفظ عزّ نفس بر هر کس، لبیب،

 پیمای ناز.  کی توان با ناکسی گشتن قدح

 شفاخانۀ نمونه،  ،انقره

 2018دیسامبر  28
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

 

 

 صفای طینت                     

 ن،سر آفری تبسمی، گل و غنچه سر به بنمای لب به

 تکلمی، همه جا دُر و گـهر آفرین! بگشا زبان به

 

 ز تهاجم سپهِ خزان، شده زیر و رو گل و بوستان،

 ، گلِ عالمِ دگر آفرین!یی بگشا لبان تو به خنده

 

 چشم بد، گر اراذلِ تهی از خرد، نگرد سوی تو به

 دفع این همه دام و دد ز نگاه خود شرر آفرین! تو به

 

 شب اگر این جهان،  شده تیرهز کدورت دلِ مفسدان، 

 یی سحر آفرین! خنده تو صفای طینت خود نمای و به

 

 حریم باغ تو باغبان شجر ستم بنموده غرس، به

 کندن این شجر ز درایتت تبر آفرین! پیِ ریشه
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 نام جدّ و پدر مناز و سمند اهلیتت بتاز، تو به

 بنما ثبوت لیاقت و ز معاصران ببر آفـرین!

 

 دان، چه رسد، لبیب، شدن روان، لِ نکتهز قفای بید

 ات اثر آفرین! سویّه تو نمای طبع خود امتحان، به

 شفاخانۀ نمونه،  انقره،                              

 2019اول جنوری                                 
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 دانشگاهِ نزاکت                        

 گونه فتنه برپا، گس مستِ سحرکارت کند گر ایندو نر

 ها. ملک دل یقین که آشوبِ صد قیامت فتد دمادم به

 

 گلبن از ناز غنچه خندد، ز نغمه بلبل زبان نبندد، به

 خنده بکشا. دل همه خرمی پسندد، تو نیز لب را به

 

 ست مرد افگن نزد عُشاق این مبرهن که رشک تیری به

 ن، من و ز حسرت فتادن از پا.تویی و با غیر سیر گلش

 

 دانشگهِ نزاکت نداد اگر درس ناز اُستاد ترا به

 ای چنین کارفهم و دانا؟! چگونه در فنّ عشوه گردیده 

 

 گانی، تکلم از لعل دُرفشانی، تبسّمت صبح زنده

 ات گلشن جوانی شگفته رنگین و عالم آرا. ز خنده

 

 سری زد،باغ گل از سبک دور حُسنت دم از لطافت به به

 .رویش نواخت کاجی، شدش از آن روی سرخ سیما صبا به
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 ز کف شد اجال و افتخارات، ذلّت آمد دریغ و هیهات

 چو اشتر از بس که بست تقدیر بر دُمِ خر عنان ما را.

 

 روی بنمود صبح امّید و نه فروزان دمید خورشید،  نه

 پیرا. گل هدف در کویر خشکید از اشتباهات باغ 

 

 رآیندِ جهد معکوس گشت اکنون مباش مأیوس،اگر ب

 طاق فردا. کند حمایل ز مهر فانوس دست طالع به

 

 لبیب، از شعر نغز و دلکش، سزد دلِ دوستان کنی خوش،

 غزل در این وزن پُر کش و فش کنند امروز کمتر انشا.

 انقره/ترکیه                                                

 2019جوای  3                                            
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

 

 

 اندیشٔه خونخواری             

 خاک کابل باز، افسوس، آبیاری شد ز خون،

 جویباران هر طرف، دردا که جاری شد ز خون.

 

 است، نالٔه مرغان بسمل در فضا پیچیده

 رنگ از این الم صوت قناری شد ز خون. اله

 

 طینت نشد، سیر از آشامیدن خون خصم دد

 هر قدر خون بیشتر خورد او، خماری شد ز خون.

 

 رسد ات بینم، وطن، کی می چند خون آلوده

 آن زمان، گویند تا کاین ملک عاری شد ز خون.

 

 گر زمستان است از خون شهیدان برف سرخ،

 بهاری شد ز خون.جای گل  ور بهار آمد به
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 خون مردان و زنان و کودک و پیر و جوان،

 ریخت از بس این هیوا، سیل جاری شد ز خون.

 

 ات نفرین، عدو، باد بر اندیشٔه خونخواری

 این چه بیماری، چگونه کامگاری شد ز خون؟

 انقره/ترکیه،                  

 (2019آگست  19) 1398اسد  28
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 چلچراغ یاسمن            

 گر خرامد ماه من بر سیر باغ یاسمن،

 در دل گل اوفتد از رشک داغ یاسمن.

 

 گر گذارش شامگه بر یاسمینزاری فتد،

 باغبان در راهش افروزد چراغ یاسمن.

 

 د،در چمن نرگس ز چشمش گر نه مستی وام کر

 از می شبنم چسان پُر کرد ایاغ یاسمن؟

 

 در لطافت چون حریفِ آن تنِ سیمین نشد،

 سوخت در باغ از سرِ غیرت دماغ یاسمن.

 

 بدن،  تکیه زد بر بستری از یاس آن نازک

 یاسمن؟!  3یا یکی قو شد سوار ارغوماغ

 

 

                                                           
3
های  ارغوماق/ارغوماغ ]واژۀ ترکی[: نوعی اسب تیزرفتار و چابک از نسل اسب  

 خاورزمین
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 صحن گلشن شد منور ز آفتاب عارضش،

 کی بود این روشنی از چلچراغ یاسمن؟!

 
 گلگون پیرهن،  کرد گلگشت چمن آن مه به

 باغ یاسمن؟! یا خرامان گشت طاووسی به

 

 یاسمین اندام گلرویی گزیدستی، لبیب،

 سیر گلزارت چه حاجت در سراغ یاسمن!

 انقره/ترکیه،                            

 2019سپتامبر  2/3شب                     
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 
 یلدا شب             

 بزغاله و آمد یلدا، مِهر زد تکیه به

 ای دو گیسوی تو یلدا شب و تو خود لیا! 

 

 گرچه یلداست یکی تیره شبِ دور و دراز،

 که در آن نیست مه و مِهر و ستاره پیدا.

 

 است، لیک از ای دو زلف تو که خود یلدایی

 نما! اختر و مِهر و مه از خال و رخت روی

 

 پاسین معجر، شب یلدا چو زنی است 

 . 4که بود گرزن قیرینٔه آن شام سیا 

 

 نام خورشید، است به لیک آبستن طفلی

 که شود صبحگهان زاده ز بطن یلدا!

 

                                                           
4
 است از منوچهری دامغانی: تعبیری  

 دامن، شبی گیسو فروهشته به              

 .پاسین معجر و قیرینه گرزن              
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 جهان این کودک، بخشد و گرما به نور می

 یلدا پروا! سردیپس مکن از کدر و 

 
 فردای درخشنده ببند، تار امّید به

 که بنی آدم از این رشته رود بر باا.

 

 همگان منتظر زایش مِهرند امشب،

 همه نیک و مبارک بادا! شب یلدا به

 انقره،                         

 خورشیدی 1398جدی  1قوس/ 30شب 
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 ااهۀ عشق                 

 شدی، کاش از اوّل روز تو زیبا عروسم می

 شدی! ر زمان پروردٔه آغوش و بوسم میه 

 

 گر نشد در اندخوی و بلخ دیدارت نصیب،

 شدی! کاش باری روبرو در ملکِ روسم می

 

 کردیم در ایران سفر، شد هر دو می وه، چه می

 شدی! همسفر در اصفهان و یزد و توسم می

 

 در خم سنبل بماندی تا بلورین سیب تو،

 .شدی گوی سیمین، صولجان آبنوسم می

 

 شد هر بُتی، بهر تسخیرم چو رب النوع می

 شدی. ی آنها زئوسم می تو قویتر از همه

 

 ی عشق، ای دخت ژوپیتر در سپهر، ای ااهه

 شدی! زیبایی، فریبایی وِنوسم می تو به
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 بیتو فریاد دلم را گوش غفلت کی شنید،

 شدی. کاشکی انگیزۀ بانگ خروسم می

 

 نیست، از تأسف بهر عمر رفته اکنون سود

 شدی! با شکرخندی پَیِ رفع فسوسم می

 2019انقره، نوامبر                             
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

           

 دریغا، معلم!            
 سوگسرودی برای استاد محمدعمر بیگزاد،) 

 ( گذشت ویرتاریخ د و استخراج مادۀ     

 است بر اهل دنیا معلم، مربّی

 س، مدبّر، توانا معلم. مدرّ

 

 چو بیمار جهلی، برو سوی مکتب،

 کند این مرض را مداوا معلم.

 

 است، صورت مربّی گرت والدین به

 معنا معلم. ترا پروراند به

 

 تن مرده را روح بخشد ز تعلیم،

 اعجاز دانش مسیحا معلم.  به

 

 چشمم جهان جلوۀ دیگری کرد، به

 چو بنمود چشم دلم وا معلم.

 



  

  

 

 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 بود فــرزانه آموزگاران،مرا 

 که هر یک فرهمند و دانا معلم.

 

 چه آموزگاران و دانشـورانی،

 که بونصر عصر، ابن سینا معلم! 

 
 یکی زین میان بیگزاد، آن نکومرد،

 علم و ادب بود یکتا معلم.   به

 

 تعلیم اواد این مرز و این بوم، به

 است زحمت همانا معلم.   کشیده

 

 اگرد بسیار،خوشا، پرورش داد ش

 که هر یک مهندس، اطبّا، معلم.

 

 دریغا و دردا که آخر سفر کرد،

 ز دنیای دون سوی عقبا معلم.

 

 سوگش نشانید، همه دوستان را به

 چو از همگنان شد مجزا معلم.
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 چو تاریخ فوتش بجستم، خرد گفت:

 –ترا مهــربان بود حقا معلم »

 

 دیده،« آب»سال وفاتش بریز  به

 «!دریغا، معلم»بان ران: روان بر ز

 [.1398( = 180( + )معلم = 1215( + )دریغا = 3])آب = 

 هجری خورشیدی( 1398)                 

 2019دیسامبر  7انقره،                        
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 درخت زرد و سرخ تک      

 زرد و سرخ، باغ را پاییز پوشانید رخت

 چشم آید درخت زرد و سرخ! بنگری هر سو، به

 

 یار، زعفرانی رنگ بر ما، عارض گلگون به

 است ارمغان این گونه بخت زرد و سرخ. عشق کرده

 

 نیست کم  پاییز در زیبایی از فصل بهار،

 کرد بر تن عالمی را  رخت و پخت زرد و سرخ.

 

 اش دارد پیام از فصل سرد، با همه زیبایی

 ان، مشو غافل تو از ایام سخت زرد و سرخ!ه

 

 گسترد اوّل فرش زنگاری بهار،  در چمن

 دست پاییزش کنون بنهاد تخت زرد و سرخ.

 

 رنگی گزین،  گی آیین یک در مسیر زنده

 چند بوقلمون توان شد، ای کرخت زرد و سرخ؟
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 گون. های چار موسم در تمامت گونه رنگ

 رد و سرخ.آشکارا کرد از آن پاییز لخت ز

 

 در خزانِ عُمر، در غُربت چه پرسی از لبیب،

 درخت زرد و سرخ. مانده در این دشت او چون تک

 2919اکتوبر  17انقره،                             
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 خوشا و خرّما وقت حبیبان، 

 بوی صبح و بانگ عندلیبان. به

 )شیخ اجل سعدی شیرازی(                   

 

 غم غربت            

 خوش آن دم دور از چشم رقیبان،

 کنار آید محبان با حبیبان.

 

 بساط عیش و شادی گسترانند،

 گان با دلفریبان! خوشا دلداده

 

 شکیبایی سزد در عاشقی، لیک،

 شکیبان. منم در عشق تو از بی

 

 شود وصلت نصیبم، دارم امّید،

 نصیبان. سازد ایزدم از بین

 

 دردم، شفا بخش از لب نوشین به

 مکن این خسته محتاج طبیبان.
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 فتادم از دیار و یار خود دور،

 ملکِ غیر در جمع غریبان. به

 
 سزد بر روزگار خویش گریم،

 کنم چاک از غم غربت گریبان.

 

 ز هجران چون ننالم، دور از گل

 فغان نبود شگِفت از عندلیبان.

 

 هست از خدای عشق امّید، ولی

 محبان را رساند بر حبیبان.

 

 ندارد سود بر پرهیزم از عشق،

 شنیدن وعظ و اندرز خطیبان،

 

 خوش آن دم در ادبگاه محبت، 

 پا داریم صحبت با ادیبان.  به

 

 گره از کار بکشای از رهِ عقل،

 لبیب، اینست درخور بر لبیبان!

 2019سپتامبر  21انقره،           
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

                       

 

 شاعر فرزانه             

 )سوگسرودی در تعزیۀ استاد متین اندخویی       

 و استخراج مادۀ تاریخ درگذشت او(             

 دردا که ز دریای ادب دُرّ ثمین رفت،

 ز انگشتریِ شعر درخشنده نگین رفت.

 

 از دکلمۀ نظم داویز و روانبخش،

 خوش افکند طنین، رفت.در گوش جهان، وه چه 

 

 فـرارود، صیت سخنش شد ز خراسان به

 ختا و ختن و سرحد چین رفت. زان جا به

 

 او نیم سده در دو زبان داد سخن داد،

 جهت آوازۀ اشعار گزین رفت. بر شش

 

 فریاد که دست اجلش گشت گلوگیـر،

 نشین، رفت.  شد شاعر فرزانۀ ما خاک
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 
 مین ماند،ز جا به اش این گرچند تن خاکی

 روحش زده پر جانب فردوس برین رفت.

 
 زبان راند، دایم سخن از حقّ و عدالت به

 امّید که بر رحمت حق گشت قرین، رفت.

 

 دل افتاد، زین حسرت و اندوه که ناگه به

 تا هفت فلک نوحه و شیون ز زمین رفت.

 

 بگریسته جُستم ز خرد سال رحیلش،

 «!رفتای افسوس، متین »با لحن حزین گفت: 

 خورشیدی( 1398)                                        

 میادی 2020جنوری  19انقره، ترکیه،                          
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 دست آرد دل ما را، اگر آن ترک شیرازی به

 خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به

 لسان الغیب خواجۀ شیراز                          

 دشمن نادیده               

 را،« کرونا»اگر یابد پزشکی راهِ درمان 

 . 5سزد بر سر گذارندش مرصّع تاج زیبا را

 

 است، چنان این خصم نامرئی جهان را زیر و رو کرده

 که کس نشناسد از وحشت ز هم دست و سر و پا را.

 

 است جمع زورمندان را، قوتی برنشانیده به

 حرص و آز ملک دنیا را.که کاهند اندک از دل 
                                                           

 
گرفته است، چون « تاج»به معنی -  «Crownکرون» ۀویروس کرونا، نام خود را از کلم 5

شاه »توان  تاج پادشاهان شباهت دارد! کرونا را با این تشابه می سطح بیرونی آن به
زشک یا پزشکانی که با ساختن واکسین در مهارکردن این پ، از این رو، نامید«! ها ویروس

تقدیر  آنان شان، از بر سر« تاج زرین مرصّع»باید با گذاشتن ویروس کشنده پیروز شوند، 
  تفویض گردد! ایشانبرای « قهرمانان بهداشت قهرمان/»صورت گرفته، عنوان 
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 ها خالی ز رهرو شد، سراسر شهرها و جاده

 کجا آن چشم بینایی که بیند این تماشا را.

 

 گانی از تپش، هیهات، است نبض زنده فرومانده

 ندیده هیچ کس در خواب هم این گونه رؤیا را

 

 قبض روح انسان بوده چابکتر ز عزرائیل، به

 ها را. ن بدنیک ساعت تهی از جا سازد به که می

 
 نیامد موشک و بمب اتُم کارا در این پیکار، 

 شکستی داده سخت اردوی روس و آمریکا را.

 

 دو سه مه دمار از روزگار آدمی آورد، به

 اه، اگر زین بیشتر بیرون کشد پا را. معاذ

 

 پزشکان با ساح معرفت در رزم مشغولند،

 بود تا زودتر از پا درآرند این هیوا را. 
 

 برد، ارچند با این دشمن نادیده، دشوار است، ن

 توان بکشود آخر این معما را. حکمت می به
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 ستیزش با چنین خصمی توان محض از رهِ دانش،

 برون کن از سر اوهام و خرافاتی تمنا را.

 

 کجایید، ای فرادستان مست از بادۀ نخوت، 

 خواهید بلعیدن ز رویِ آز دنیا را! که می

 

 ود در گریبان باید اندیشید،فروبرده سر خ

 که نتوانید از آنِ خویش کردن جمله اشیا را.

 

 ستم کمتر روا دارید بر جان فرودستان،

 که گیرند از شما زود انتقامِ این جفاها را.

 
 پزشکان را کنید اندر مهار این وبا یاری،

 فــرق ننهد ناتــوانا و توانا را.« کرونا»

 

 است گر داند، یابنای بشر این سخت هشدار به

 که نگذارد از این پس در طبیعت گامِ بیجا را!

 2020اپریل  7انقره،                                   
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 حُلّۀ شعر                 

 ای صبح نوشخندت بر جِسم جان دیگر،

 باای جلوه بارت بر تن روان دیگر.

 

 سایت با نور سایۀ چشم، ابروی وَسمه

 سنت رنگین کمان دیگر.در آسمانِ حُ

 

 بالنده شد چو حُسنت بگداخت عالمی را،

 جز این نبود ما را بر تو گمان دیگر.

 

 آخر کبوتر جان سوی تو شد پرافشان،

 جز بام کاخت او را کو آشیان دیگر؟ 

 

 در عشقت از تپیدن دل سخت ناتوان شد،

 نوشخندی او را توان دیگر! بخشا به

  

 بار آزمودی، صِدق در عشق صد ما را به

 گر هست شک هنوزت، کن امتحان دیگر. 
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 بازار حلّۀ شعر رو بر کساد بنهاد،

 گو، فرّخی بیاید با کاروان دیگر! 

 

 برخاست از میان داد، گسترد سایه بیداد،

 بادا که سر برآرد نوشیروان دیگر.

 

 خواهی، لبیب، شعرت تا اهل دل پسندد،

 مضمون تازه دریاب، طرز بیان دیگر!

 انقره/ترکیه،             

 2020اپریل  10

                     

 

 

 

 

 

 

                                                           

ار غزنویان )سدۀ پنجم این مطلع یکی از قصاید فرخی سیستانی شاعر درب اشاره به  
 هجری قمری/ یازدهم میادی(:

 با کاروان حلّه برفتم ز سیستان   
 با حُلۀ تنیده ز دل، بافته ز جان.   
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 گلشن بیا، آب رُخِ گل بریز، باز به

 کاکل بزن، نکهت سنبل بریز. شانه به
 7شادروان میرغام حضرت شایق جمال                  

 
 پاکی طینت              

 ساقی بزم طرب، در قدحم مُل بریز،

 تسلسل بریز. چیست، مَی به این همه تأخیر

 

 خالی از آواز و ساز  مجلس مستان مخواه،

 شیشۀ می بازکن، نغمۀ قلقل بریز!

 

 گر دهدت روزگار خون رز و آب خِضر،

 تجاهل بریز. تعارف بخور، این به آن به

 

 گلشن خرام، گلرخ من صبحدم کرد به

 خیز نسیم سحر، بر سر گل، گل بریز!

 

 نبر نما،تکلم گشا، خال مع لب به

 بلبل بریز. بر بُن گل آب دِه، دانه به
                                                           

7
 پاسخ شایق جمال است، لبیب، این غزل،  

 او گل بریز!  پیک صبا، بر سر تُربت   
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 است، ات پاکی طینت بس زیور انسانی

 رسم تکلف بسوز، رنگ تجمل بریز.

 

 ذلت توان ماند پس از کاروان، چند به

 خشت ترقی بنِه، طرح تکامل بریز!

 

 دریا شویم، گر من و تو ما شویم، قطره به

 تا برهی از دویی، جزو سر کُل بریز.

 

 دوران لبیب گشت پریشان دماغ، از غم

 بر سر بالین او نکهت کاکل بریز.

 انقره/ترکیه،                           

 م. 2020آوریل  1/17شب                  
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 زادروز                

 دنیا آمدیم، رغم اختیار خود به   ما به

 جا آمدیم. بهر چه این ماند مبهم کز کجا

 

 نظم را در بزم هستی بسکه درهم یافتیم،

 بارها خوردیم افسوس، آه، بیجا آمدیم.

 

 هیچ سودی لیک از این سامان پشیمانی نبود،

 سرزنش کردیم خود را، حیف کاین جا آمدیم.

 

 چشم بکشودیم گرچه بر جهان ناخواسته،

 یی جز زیستن نبود چو حاا آمدیم. چاره

 

 ایم، سر در گریبان برده اندیشیده بارها 

 بهر اهدافی و یا محض تماشا آمدیم؟

 

 شست و سه سال از سرم بگذشت از آن دم تا کنون،

 کز عدم بر ملک هستی راه پیما آمدیم.

 

 نیک اندیشیم اگر این آمدن بیهوده نیست،

 از پی اهداف انسانیِ واا آمدیم.
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 خدمت همنوع و عُمران وطن مقصود ماست،

 کجا رفتیم این بود آرزو، یا آمدیم.هر 

 

 نحوی گر توان مرهم نهاد، زخم ملت را به

 توان آسوده خاطر شد که کارا آمدیم. می

 

 افروزت، لبیب، از فروغ گوهر نظم دل

 دان که بر امحای ظلمت مهر آسا آمدیم. 

 

 زادروز خود گرامی داشتم با این غزل،

 هدایا آمدیم. محفل بی تا مپنداری به

 1399جوزا/خُرداد  31انقره/ترکیه،         

 (2020جون  20)                    
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 جا، دریای خیالیم، نمی نیست در این

 جا. جز وهم وجود و عدمی نیست در این

 ابوالمعانی بیدل                                   

 جلوۀ هستی             

 جا، دان که چمی نیست در این هستی چمنی

 جا. از جوی خیاات نمی نیست در این

 

 خرد پیچ که هر سو، در وهم چه پیچی، به

 جا. جز جلوۀ هستی عدمی نیست در این

 

 هر آن چه که موجود بُوَد، محو نگردد،

 جا. تغییر بجز کیف و کمی نیست در این 

 

 گردون، اش چشم به یارت به دیار و تو پی

 جا. ینان صنمی نیست در اینجز ماه جب

 

 ست،ا پندار تو برخاسته از هستی عینی

 جا. جوانگۀ آهوست، رمی نیست در این

 

 در جادۀ اوهام توان رفت ز خود، لیک

 جا. رهرو گم و نقشِ قدمی نیست در این
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 -از ظلم چه نالی، اگر از بهر رهایی 

 جا. آمادۀ رزمی، ستمی نیست در این

 

 لقمه بُوَد خام، از خوان لئیمان طمع 

 جا. جز چین جبینی کرمی نیست در این

 

 سرشتان، خورشید نهان گشته ز خُفّاش

 جا. پایاست شب و صبحدمی نیست در این

 

 ات از دوریِ دلدار، شکوه دشایان نَبُوَ

 جا. پیغامی اگر هست، غمی نیست در این

 

 همیان، دُر ریز، لبیب، از سخنت، گرچه به

 جا. ست در ایندینار نداری، درمی نی

 انقره/تُرکیه              

 خورشید  1399عقرب/آبان  4

 ترسایی( 2020اکتوبر  25)
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 سروستان دانش یورش به     

 (دانشگاه کابل نکوهش حملۀ هراس افکنان بهدر ) 

 طینتان بر باغ دانش تاختند، باز وحشی

 ها را در آن گلزار پرپر ساختند. تازه گل

 

 جانیان تشنه بر خون از سر کین، ای دریغ،

 بر سر اهل قلم بنگر که شمشیر آختند.

 

 سرا، انه کردند اوّل این اشرار در دانش

 رایت ارعاب پس بر بام و در افراختند.

 

 دزدانه یورش سوی سروستان علم، با یکی 

 بیرحمی ز پا انداختند. نونهاان را به

 

 ن تپید،خاک و خو بلبان گلشن دانش به

 ها در چمن انداختند. دل  زین شرر کاین تیره

 

 باز یک بار دگر شد اهل میهن داغدار،

 گان پرداختند. پیشه زین فجایع کاین جنایت
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 هر طرف تیغ آختند و خون ناحق ریختند، 

 هر کجا آتش زدند و خشک و تر بگداختند.

 

 فگن، تا ابد نفرین عالم باد بر دهشت

 شر برپا ساختند.کز جنایت بر سر ما ح

 انقره،                     

 خورشیدی 1399عقرب/آبان  12/13

 میادی( 2020نوامبر  2)        
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 ها ها و مخمس ب( چکامه
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 
8نجوای شورانگیز          

 

 (مقام قی ششبرنا اسحاقووه استاد موسی به بخشیده)

 هر سخن ریزد ز لعل شکّر افشان شما،

 های اسیران شما. دل صد طرب بخشد به

 

 از دل و جان ما همه مفتون آواز تو ایم،

 کرده ما را بسکه چون آیینه حیران شما.

 

 کو دلی نبود اثـرپروردۀ آهنگ تو،

 وجد آید هم از لعل سخندان شما. جان به

 

 وق نشاط،دهی ذ های پژمان می بسکه بر دل

 دوران شما. باشد به یک دل غمگین نمی

 

                                                           
8
)مارچ هجری خورشیدی  1355این قصیده را شاعر در ماه حمل )فروردین( سال   

خواهش  (، زمانی که دانش آموز صنف دوازدهم لیسۀ ابومسلم اندخوی بود، به1976
 -1927و ارادتمندان شادروان برنا اسحاقووه ) دوستدار موسیقیهای  جمعی از همصنفی

های تاجیکستان و اوزبیکستان  یی سدۀ بیستم جمهوری خوان افسانه مقام م( شش2001
مه از سوی دوستان مزبور به نشانی رادیوی تاجیکستان شوروی پیشین سروده بود که چکا

 گان آن رادیو دکلمه و پخش گردیده بود. فرستاده شده، از سوی یکی از گوینده
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 شهرت کاذب ندارد رتبه در بزم جهان،

 نیست بلبل را مقامـی در گلستان شما.

 

 در حریم بزمگاهت لب ز هم نتوان گشود،

 زند مهر از حاوت بسکه الحان شما. می

 

 نامت افتخار، کند موسیقیِ خاور به می

 ا.مفتخر  باشـد نه تنها تاجکستان شم

 

 بیشتر بخشد اثر،« بوالمعانی»شعرهای 

 از تـرنّم در لب لعل سخندان شما.

 

 کنی، سر« حافظ»انگیز  های طرب گر غزل

 دل آوای لـرزان شما. شور انگیزد به

 

 حد خوشگوار، است بی« هالی»و « سعدی»نظم 

 بهـر هر طبعی از آن لعل غزلخوان شما.

 

 آشکار،« مخفی»شود شـیرینی اشعار  می

 ر لب شیرین بیان و شکّر افشان شما.د
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 کنی، از بسکه توفان می« بیات»و در « قعرا»در 

 کـو دلی کاو را اثر نبود ز توفان شما؟

 

 ،«نوا»افـزا از نوای عندلیب آمد  فرحت

 از نوای جانفـزای لعل خندان شما.

 

 ،«بیباکچه»دل  وه، چه شور و شوق انگیزد به

 لحان شما.خاصه از نجوای شور انگیز و ا

 

 را گر سر کنی سازد ز شادی گریه سر،« گریه»

 از سر وجد این هواداران گریان شما.

 

 ،«نوروز صبا»صد قیامت شور پیچیده به 

 یک قلم گردد عیان ز آهنگ ناان شما.

 

 دم زند،« ایلغر»و « عشّاق»گر لب شیرینت از 

 رقص آید شود تا صـدقۀ جان شما. جان به

 

 کنی، ان گویم، قیامت میتوفان چس« ادا»در 

 این نباشد سحر، اعجاز نمایان شما!
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 پا، توفان آفرین، خواهی قیامت کن به خواه

 با چنین لحن طربزا هست حق آن شما.

 

 ،«آرام جان»راستی، آرام جـان ما بود 

 قربان شما! ای دل و جان باد سر تا سر به

 

 از تو بر افاک مقام،« شش مقام»سود سر را 

 تر از آن هم رتبه و شان شما!باد واا

 

 عندلیب تاجکستانی و بهر عندلیب،

 نیست خوشخوانی مسلم اندر آوان شما.

 

 چون لبیب از نغمه ات عمریست شاد و سرخوشیم،

 هـر قـدر بتوان سـتودن است شایان شما!

 اندخوی،                                            

 خورشیدی 1355حمل/فروردین                              
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

 

9تابلوی هرات              
 

 سوی هرات، ز جا پرید چو سیمرغ ما به

 جست و جوی هرات. هر سو به نگه دوید به

 

 هوا مـرغ آهنین شهپر،  گشود ره به

 چو یافت پُر سر من از هوای کوی هرات.

 

 وای مشعل تابنده در دل تاریخ،ه

 سوی هرات. کشیده بود چو پروانه ام به

 

 چه گلشنی که هزاران خوشنوا بودند،

 هماره نغمه سرا بهر رنگ و بوی هرات.

 

 کدام شهر توان یافت از باد قدیم،

 پیش روی هرات. که از شکوه زند دم به

                                                           
9
این قصیده، هنگامی که سراینده درجمع هیأت استادان جهت جذب جوانان ترخیص   

، سروده شده، شده از خدمت سربازی به دانشگاه، نخستین بار سفری به شهر هرات داشتم
 نشر رسیده بود. جا به آن« اتفاق اسام» روزنامۀ در
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 به این ادا نشود چون بیان مراتب شوق،

 گفتگوی هرات: هروم ز مطلع دیگر ب

 
 دل بود آرزوی هرات، ز دیر باز به

 روی هرات. خوشا که دیده گشودم کنون به

 

 بغل از شقایق و سوسن، نگاه گل به

 مشام گشت معطر ز نازبوی هرات.

 

 به وصف این چمنستان چسان نوا سنجم،

 گوی هرات. مدد نجسته ز مرغان نغمه

 

 دا، طواف مزار بزرگمردان کن،

 در این خاک مشکبوی هرات. که خفته اند

 

 مباد خشک لب از جام عارفان بروی،

 بگیر چاشنی از بادۀ سبوی هرات.

 

 کجاست معجزۀ مانوی که بنگارم،

 روی صفحه چو بهزاد تابلوی هرات. به
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 کجاست طبع رسا چون نوایی و جامی،

 موی هرات. یابم بر وصف مو به  که دست

 

 نداد دست جز اینم که نقش کمرنگی،

 گارم از همه این منظر نکوی هرات.ن

 

 یی، ولیک جلب توجه نمود حادثه

 که کرده است دگرگونه رنگ و بوی هرات.

 

 ز شش جهت همه نیروی انقابی شهر،

 خصم درنده خوی هرات. هجوم برده به

 

 مدافعان دلیری چو رستم و دستان،

 مردانگی عدوی هرات. ز پا فکنده به

 

 من شهر،زدوده گرد شریران چنان ز دا

 که از زبالۀ شان داده شست و شوی هرات.

 

 در این محاربه برچیده شد بساط عدو،

 ز کارزار جـوانان رزمجوی هرات.
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 دگر ز دشمن سر کوفته نبینی اثر،

 به شهر رشک جنان و چهار سوی هرات.

 

 نزهتگاه، مباد پای پلیدی رسد به

 ز خون پاک شهیدان بود وضوی هرات.

 

 ن شهر نیست، ز چیست،اگر ز سوگ شهیدا

 سیاه چادر خوبان ماهروی هرات؟!

 

 جاست، بلند نغمۀ آزاده زیستن این

 که دیو ظلم دگر نفشرد گلوی هرات.

 

 رود چو آب ز غربال آبرو ز رخش،

 نرزمد آن که پیِ حفظ آبروی هرات.

 

 ز گردباد حوادث مباد بنشیند،

 روی هرات. گی به غبار تیرۀ افسرده

 

 صلح، وطن زیاد به جمع کافۀ خلق به

 همیشه مردم آزاد و صلحجوی هرات!

 هرات،                                 

13 آبانعقرب/ 24 4 
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 خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش»
 «(زند مژگان هـر خارشکه ناخن بر دل گل می

 علی صایب تبریزیمیرزا محمد                              
 

 پَـیرنگ نو                      
 (تبریزی اقتفای چکامۀ معروف صایببه)     

 خوشا نزهتگۀ کابلزمین و باغ و گلزارش،
 است اشجارش. ز هر برگی زبانور در ثناخوانی

 
 است، گواه عظمت و اجال و مجد او همین کافی

 که سر از فرّهی بر آسمان سوده است کهسارش!
 

 است کابل شهر را هر سو تفرجگاه،بجوشطر
 ش.«افشار»و « پغمان»و « قرغه»و « داراامان»خوشا 

 
 ها بشگفد چون گل،دل« باغ بابر شاه»ز سیر 

 عیان بینی در آن دورانِ اجال نمودارش.



  

  

 

97 
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 او،« چلستونِ»ستون گنبد خضـراست قصر 

 بُوَد بـااحصار از آبـدات مجـد آثـارش.
 

 ش ستاند بـاج از خورشـید،جبینانجمال مـه
 چمد در هر چمنزارش.دو صد سروِ سمنبر می

 
 جا، شود اینمتاع درخور هر ذوق پیدا می

 بود پُر دایم از اجناس رنگارنگ بازارش.
 

 سـزد این شهر گر بر اوج عُمران سر برافرازد،
 است درکارش.« نواندیش»که فرزان شهرداری چون 

 
 صد اعزاز، مردم بهخـواندش « معمار کابل»از آن 

 که در اعمار آن کوشاست با نیروی سرشارش.
 
 روزی چنـد دو جِسـرِ قوی بر رود کابل بست، به

 گزد زین سرعت کارش.خرد  انگشت حیرت می
 

 ،«شیردروازه»، «آسمایی»بُوَد نام این دو پُل را 
 نمودار است فرّ و استواری زین دو کُهسارش.
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 ،«شیر دروازه»چه حوضی حفـر کرده بر چکاد 
 شود سیراب اشجارِ سرِ کُه ز آب سرشارش.

 
 شـود سیـمای کابل دمبدم زین پس داراتر،

 اعمارش. که این معمار با پیرنگ نَو کوشد به
 

 اش خواهد، بـداندیشی اگر بارِ دگـر ویـرانی
 پیکانی نگونسارش. کمـاندار قضا سـازد به

 
 ،زیاد آزاد در امـن و سامت مـردم این شهر

 افگـنان بادا نگهدارش!خـدا از شـرّ دهشت

 1991میزان  ،کارتۀ سخی، کابل  
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 بوسـه                  

 سـتاندم از لب آن شوخ دلستان بوسه،
 دمید بر تن پژمرده ام روان بوسه.

 
 چه بوسـه بود از آن لعل آبدار که کرد،

 را ز شهد و شکر پُر لب و دهان بوسه.م
 
 حوض سینۀ او در شِنا دو قوی سپید، به

 گان بوسه.لذّت از آن خوش پرنده ستان به
 

 چه سرو مور میانی، چه ماه گِرد سُـرین،
 که بخشد از لب شیرین جهان جهان بوسه.

 
 بسـان بوسۀ شـیرین دخـترِ کابـل،

 کسی ندیده ز خوبان اصفهان بوسـه.
 

 ز نیم نگاهش رُموز مهـر بخـوان، دا،
 تبسُمش بنگر بر لب و ستان بوسـه.

 
 باش،نخست اسیر دو مشکین کمند او می

 و آنگهش بِسِتان از شکرستان بوسه.
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 بهای بوسۀ او نقد جـان بُوَد،  امّـا

 من داد رایگان بوسه، ز لطف، یار به
 

 شراب بوسه و عِطر تنش ز خویشم بُرد،
 عاشقان بوسه. آری، بهچنـین اثر کند، 

 
 چنـان ز بادۀ بوس و کنار او سرمست،

 ربود از کفم عنان بوسه. ،شدم ز بسکه
 

 صفای غبغب و آن پیکر بلورینش،
 چنان بوسه. ز خویش بُرد مرا و هم آن

 
 زانوی او شدم مدهوش، که سر نهاده به

 من آن کنار و آن بوسه. ببین، چه کرد به

 
 ی رؤیا،چو هوشیار شدم، بود این یک

 کجا، کو نگار و آن بوسه؟ و گرنه من به

 
 بیداری، بود که در بـرم آیـی شبی به

 ام ز دهان و لب و زبان بوسه.که بخشی
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 کـوثر تن سیمین خود کنی غـرقم، به
 ببخشی از لب لعلت دهان دهان بوسه.

 
 گشوده دُرج زرین تـو ماهی سیمین،

 کام و دهانش گهرفشان بوسـه.زند به
 

 ن شویم از آن هر دو غرق در لذّت،چنـا
 کـه بسترد ز دل اندوه بیکران بوسـه.

 
 خوش آن شبی که ترا برگرفته در آغوش،

 ز شهد لعل تو نوشم  زمان زمان بوسه.
 
 لب شود سیراب، یک دو بوسه کجا تشنه به

 دو صد هزار ببخش از زال جان بوسه!
 

 چنـان ز بوسه زدن بـر تنت شوم مدهوش،
 همـه بر خواب جاودان بوسـه.بـرد مرا 

 
 کِلکم از آنک، هـزار بوسه عُطارد زنـد به

 یی بسـرودم، ردیف آن بوسـه.چکامه

 کابل، کارتۀ سخی،                              
 خورشیدی 1391سرطان  4                        
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض نیاز                      

 )مخمس(                        

 ای، صفای گل و گلشن ز جمال تو نمایان،

 خورشید درخشان، ای، فروغ از تو در افاک به

 گل امّید بود در دل من از تو شگوفان،

 ای، مرام دل و مطلوب تن و آرزوی جان،

 صورت و سیرت تو نیست کسی را ز نکویان.

  

 بود آیا گلی از باغ جمال تو بچینم،

 سیر ببینم.پای تا فرق شوم چشم و ترا 

 کام دل شوریده کنار تو نشینم، یا به

 گر چنین دست دهد وصل تو، ای یار گزینم،

 باغ طبعم شود از لطف تو چون گلشن رضوان.
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 کویت، منم آن بلبل نادیده بهاری که به

 جای بگزیده ام اندر طلب گلشن رویت.

 خم سلسلۀ سنبل مویت، بسته ام دل به

 نکویت،عطرگین کاش مشامم شود از بوی 

 دیدار تو حیران. همچو آیینه شود دیده به

  
 جز هوای تو ام اندر امید دگری نیست،

 جز حدیث تو مرا گفت و شنید دگری نیست.

 نام تو سرودی و نشید دگری نیست، جز به

 بخش دلی نی و نوید دگری نیست. خرمی

 زان که نبود چو تو در چرخ ماحت مهِ تابان.

  

 نگارا، بنوازم،نا امیدم مکن از وصل، 

 مپسند این که دل از آتش حرمان بگدازم،

 ای امید دل و هم راحت جان، مایۀ نازم،

 گوش کن گوش، نگارا، تو به این عرض نیازم.

 مکن، ای دوست، مکن این قدرم زار و پریشان.

 اندخوی،                                      

 شیدیخور 1355بهار سال                        
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 ها ها و دوبیتی ها، رباعی ج( قطعه
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 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

  

 
 
 

 نادانی                     

 )قطعه(                        

 فرهنگ، گویان بهایم فعلِ بی جمع یاوه به

 چه سود از دانش و از اوستادی و سخندانی.

 

 نزد این بدگوهران قیمت، ندارد گوهرت در

 رانی. جا چه می سخن بیهوده از فضل و کمال این

 

 کنون از مردمی و معرفت حرفی نشاید گفت،

 سخن باید ز جنگ و وحشت و کشتار و ویرانی.

 

 کتاب و خامه و دفتر در آتش باید افگندن،

 ست نادانی. که بر علم و فضیلت چیره گردیده

 کابل،                                               

13ثور                                     خورشیدی 8
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 دوستی        

10،دوستی با رحیم ابراهیم
 

 یک راهست! حاصل سَیر ما به

 

 گر بپرسی که کیست این رهرو،

 آن که ز آداب و دانش آگاهست.

 

 خامه و دفتر، اشتغالش به

 فکر منال و یا جاهست. نه به

 

 بر آستان زور نسود، جبهه

 که در اورنگ فقر خود شاهست.

 

 باد همواره شاد و سرافراز،

 خواهست. که خود او بر همه بهی

 2019انقره، اوّل دیسامبر                

                                 

                                                           
10

 از یکی زبیکیۉهای دری و ا استاد رحیم ابراهیم نویسنده، شاعر و محقق در زبان  
 شاعر نزدیک دوستان
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 رباعی دو          

 یک دوست در دو زمان به  

1 

 فریاد ز جور چرخ حسرت آباد، 

 است هزار خانمان زو برباد. رفته

 بنیاد، از بسکه جهان چنین بود بی

 غمگین مباش از این مصیبت، استاد!

 اندخوی،                           

               1353حمل/فروردین  15              

2 

 بر مسند قدرت چو زدی تکیه تو شاد،

 یاران قـدیم را ببردی از یــاد.

 دت مرساد،از گـردش ایام گزن

 بر جاه دو روزه چون تو کس غرّه مباد!

 کابل،                            

13سنبله/شهریور سال           خورشیدی 4
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 11های بدرودی رباعی      

1 

 هم مؤنس و همدم بودیم، یک چند به

 هم محرم اسرار دل هم بودیم.

 ید شبنم؟باغ دیر پا دیدی که به

 با هم من و تو چون گل و شبنم بودیم.
2 

 سر کوی تو کردم منزل،  چندی به

 با سیرت تو نمودم الفت حاصل.

 گرچند خود امروز روم از پیشت،

 مهر تو همیشه باشدم اندر دل.

 اندخوی،                       

 خورشیدی 1355بهار            

  

            

                                                           
11

صنفی خود که  یکی از دوستان هم این دو رباعی را شاعر هنگام فراغت از لیسه به  
 .عنوان بدرود سروده است ده بود، بهیکجا درس خوانبا وی مدتی 
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 اعیرب               

 سایم کردی، خاک جبهه ای چرخ، به

 پایم کردی. از رشتۀ غم بند به

 آزاده سخنور همین شهرم، لیک

 زندانی مأمن بایم کـردی.

 کابل،                     

13جوزای  18         خورشیدی  8

                     * 

 های عیدی رباعی       

1 

 ای هموطن خسته ز جنگ و ماتم،

 غم را در رمضان خصم بهبنشاند ت

 شود ز آام  تو کم گرچند  نمی

 تو هم. عید آمد و باد این مبارک به
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 2 

 میهن همه دم بودی عید ای کاش به

 گی خلق بعید ها شدی از زنده غم

 داد کسی ز محو بیداد نوید می

 شادمانی و امید  زیست همه به می

 

 3 

 دانی دانم هموطن، تو هم می می

 لم را بود پایانیکاین وحشت و ظ

 گی تو گل کند عید نشاط در زنده

 باشد که رسد درد ترا درمانی!
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 هایی رباعی              
 (کابل خسته و جگرریش به )      

  1  

 اى زخمى و خسته، خفته در خون كابل،

 اى گشته ز سیل خون چو جیحون كابل.

 موج گل است،آرایش هر دیار از 

 رخسار تو از خون شده گلگون كابل!

 2 

 كابل كه ز كُشته گشته پُر دامانش،

 گرید ز سوگ فرزندانش. خون می

 اى دشمن ددمنش، به امّید بهشت،

 آتش بزنى تو چند بر بستانش؟

 3 

 كابل، تو ز دشمن زبون باك مدار!

 نیستى است خصم غدار. محكوم به

  در دست مدافعان جان بر كف تو،

 هم عدو را طومار! پیچیده شود به

 انقره،                          

  2017جون  5                   
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 خموشی              

 نوشی داند، هر کس خور و خواب باده

 لهو و لهب و فخرفروشی داند،

 پوشی داند، غوغا فگنی و زرق

 «.ه خموشی داندمن بندۀ آنم ک»

 

 فروشی  فضل           

 کوشی داند، پیروز کسی که سخت

 با مردم خبره گرمجوشی داند،

 از روی فروتنی خموشی داند،

 نه آنکه فقط فضل فروشی داند.

 

 تولد خورشید            

 یلدا شب تو مبارک و میمون باد،

 ات مأمون باد! گی ز آسیب زمان زنده

 ید است،یلدا که شب تولد خورش

 از نور محبّت دل تو مشحون باد!
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 های ذهن آزما  رباعی    

 لعل تو دل نداشت یارای سخن، بی

 عارض تو نشد شب ما روشن. بی

 در عشق چه پارسا، چه رند، آن که فتاد،

 وسن. چشمش نکند شب آشنایی به

 

 دلم نماند و نیرو در تن، یارا به

 ض و آن سیب ذقن.دور از مهِ آن عار

 در عشق تو رفت پارسایی از کف،

 ها نه وسن. روزان نه مرا راحت و شب

 مزار شریف،                        

 1999جنوری  2                     
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 سوگاستادمتینهاییدررباعی

 استاد متین رمز سخندانی بود،

 دُرافشانی بود. دایم قلمش گرم

 از هر سخنش موج زند صدق و صفا،

 حقّا که سرایشگر انسانی بود!

                 * 

 باغ سخن از طبع متین بُد شاداب،

 هایش آب، گل از شیرٔه جان داد به

 نیکویی یاد کنید، اهل دل، از او به

 خواب. چون آخر کار باغبان رفت به

                 * 
 اوستاد دانا،خیر،  یاد تو به

 ات، کامت زیبا. بکراند معانی

 زین کهنه رباط رخت بستی آخر،

 فردوس برین بهر تو بادا مأوا!

                 * 
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 شد گرچه تهی میان ما جای متین.

 افکنده طنین ز هر سو آوای متین،

 چون نالٔه حافظ و نَی موانا،

 ابد نای متین خامُش نشود تا به

                   * 
 در راه ادب نهاد تا گام متین،

 سرسبز شد و تازه در این خطه زمین.

 ترین، او بود یکی گوهر کمیاب

 در خاتم شعر شد درخشنده نگین.

 انقره/ترکیه،                                  

 م2020جنوری 12-3/ 1398جدی                   
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 بوی بهار            

 مشامم از چمن بوی بهار، آمد به

 هر سو گل خودروی بهار، بشگفته به

 چه اعجاز بیاراست جهان، بنگر، به

 از هر جهت است دیدنی روی بهار!

 2020 مارچ 20

 کرونا ویروس            

 است فرو اهل جهان در کابوس، رفته

 تا گشت فراگیر کرونا ویروس.

 بازار اجل گرم شد از بس هر جا، 

 در خانه ز بیم جان همه شد محبوس.

 2020 مارچ 21
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 سند اسارت           

 پیرامُنِ سرنوشت تو غوغا شد،

 خون تو بریخت، هر طرف دریا شد،

 دد و دیو،  دیدی که سرانجام میان

 ملت، سند اسارتت امضا شد!

 2020اول می 

  
 
 

 هایی دوبیتی        

 در وصف کابل و ستایش از کارکردهای )

 (عُمرانی مهندس محمد یونس نواندیش 

 بزی خوش، کابل، ای زیبا دیارم،

 تویی از شـیرمردان یادگارم.

 ات سرسبز و آباد، کنم هر گوشه

 سپارم. به راه حفظ تو جان می
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 گی در پیش باشـد، تـرا بالنده

 باشـد.هوادارانت از حد بیش 

 شوی آباد، کابل، از ایـن پس می

 باشد!« نو اندیش»که معمار تو 

                   

 تو چون شمعی، دو صد پروانه داری،

 هـا از محبّت خانه داری. دل به

 دگر کابل، ز ویـرانی میندیش،

 که معماری چنین فرزانه داری.

                   

 ها شد اعمار، ها، پُل نه تنها جـاده

 شده باغ و چمن احداث بسیار.

 نموده حَفر حوضی بر سر کـوه،

 سزد صد آفرین بر همچو معمار!  

 
 تویی فرهاد و در کف تیشۀ نو،

 مردم پیشۀ نو. بیاموزی به

 شود کابل ز سعیت بیشک آباد،

 باشد ترا اندیشـۀ نو. که می
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 ، از تو گردد  شاد کابل،«نواندیش»

 ن آبـاد کابل.طـرح تازه کـ  به

 هـزاران سال از سر بگـذراند،

 نگه دارد تـرا در یاد کابل.

 کابل،                         

 پل باغ عمومی -مسیر راه کارتۀ سخی 

 خورشیدی 1391میزان  12روز چهارشنبه 
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 تضمین بر یك بیت ابوالمعانى بیدل 

 راطیون آب و هوا را دشمن اند،این چه ظلم، اف

 از تمدن هر نماد و هر نما را دشمن اند،

 دانش و فرهنگ و علم و اعتا را دشمن اند، 

 از تعصب جاهان دین خدا را دشمن اند،»

 «!عاقبت در جنگ این کوران عصا خواهد شکست

 2015نوامبر  20انقره،                                     
 بخشیده                   

 روان پاک سیّدالشهدا به          

 حضرت امام حسین )رض(          

 در رهِ حقّ و عدالت سر نهاد، از جان گذشت،

 جان و تن ایثار بنمود و ز خان و مان گذشت.

 

 هر کسی نتوان گذشت از هست و بود از بهر عشق،

 لیک او، دیدی که، از هر هست و بود آسان گذشت.

 

 و یافت از نامش حماسه زیب و زَین؟کیست آن ک

 سـرور آزادمردان جهان، یعنی حسین )رض(

 انقره،           

  م 2015اکتوبر  25
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 تهنیت عید قربان    

 نگارا، عید قربانت مبارك،

 لباس عید بر جانت مبارك!

 فدایت گر شود هر سر، خجسته،

 شود هر جان كه قربانت، مبارك!

  

             

 امید استقال               

 ایا ناکرده روشن دیده از خورشید استقال،

 های بید استقال، نیاسوده دمی در سایه

 سر نومید استقال، تمام عمر خود برده به

 گر استقال نبود، دل مكَن ز امّید استقال،

 امّید است"!  گى دایم به گویند مردم: "زنده كه می

 م( 2017آگست  18) 139اسد  28
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 یک بیت حاذق هروی تضمین بر 

 ها دلم بااله همگون شد، ز داغ نامرادی

 گردون شد. حسرت سوختم تا دود آه من به به

 مپرس از حال من، ای دوست، با این همرهان چون شد،

 های ابنای زمان خون شد تمیزی دلم از بی»

 «! نبودی کاش لوح خاطرم را نقش ادراکی

  

 نی زبان مادریروز جها           

 یی باشد زبان مادری شیرین، هر گوینده به  

 چنان کز بهر ماهی آب دریا کوثری شیرین.

 

 برای من که شد هر دو زبان هموار بر طبعم، 

 همانا اوزبیکی چون شهد و الفاظ دری شیرین!

 انقره/تورکیه،                

 (2020فبروری 21) 1398حوت  2
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 ارمغان نوروز         

 در باغ رسید، قدم سبز بهاران به

 که دهد بر همه از رویش گلناک نوید.

 در گشایید که نوروز رسید از رهِ دور،

 کارمغانش بود از رنگ گل و بوی امید! 

 مارچ 19ییل -2020
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 یا د( شعر آزاد عروضی

 نیمایی های سروده
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 ز نیستان تا مرا ببریده اندا

 وز نفیرم مرد و زن نالیده اند

 مولوی                        

 سکوت تلخ    

 جنگل غلو و تارِ شب به

 سکوت سنگواره گستریده اند

 نخیزد از کسی صفیر یا نفیر

 ندانم این خموش قوم را

 چگونه، از چه نیستان بریده اند؟

  

 جنگل فرونشسته در سکوت تلخ به

 ها همه خموش چنار و بید و کاج

 شاخ نه برگ جنبد از نسیم بر به

 گوش رسد نوای مرغ شب به  نه می
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 میان جنگل شب اینک آشکار

 رسد گوش می صدای پای رهروی به

 صدای پای رهروی که با چراغ

 گذارد استوار راه خویش گام می به

 شهر همدلی گمان بری که رهگشاست در سفر به

 هم د بهخور سکوت تلخ می

 شود. و پردۀ سیاه شب دریده می

 ورونژ )روسیه(،                          

 1982می 2/27شب                      
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 تهنیت نامۀ عید       

 هموطن، ای رنج دیده، دردکش،

 ای چشیده زهـر غم از روزگار.

 ای نشسته بر سر بالین درد،

 شمار. رنج بی سپرده دل بهای  

  

 هموطن، ای در دیار خود غریب،

 هموطن، ای طعمۀ کفتـارهـا.

 هموطن، محتاج بر یک لقمه نان،

 دور افـتاده ز گندمـزارها.

  

 عید قربانت مبارک، همدیار!

 ای ندیده از کسی هیچ التفات.

 پی، عید قربانت خجسته، نیک

 گرچه نبود بهر تو عید و برات.

 مزار شریف،                   

 1391عقرب  4/5شب             
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 سال نو                

 ز تاریخ کهن گردانده شد بار دگر برگی،

 و شد یک صفحۀ نو باز.

 تو در این صفحه خط سرنوشت خویش همچون پار،

 رقم خواهی زدن با خامۀ کردار و اعمالت.

 ها از پیش، ها و صفحه گچو نیکو بنگری، این بر

 سپید استند همچون برف،

 که نتوان یافت در آن ها نشان پای گنجشکی.

 ولیکن این تویی کان صفحه را با خامۀ کردار،

 خط آرزو، آمال، به

 تصویر و نگار و نقش اندیشه، به

 سراسر خواهی آگندن. 

  

 اگر خطّ تو در این صفحه باشد راست،

 ست،اگر تصویرها و نقش تو زیبا

 کام تو. یقین میدان که باشد گردش دوران به

 وگر خطّی که در این صفحه بنوشتی، سراسر کژ،

 نگار و نقش و تصویر تو باشد زشت،

 هاست، گ تقدیر تو آگنده ز زشتی و پلشتیبدان کاین بر
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 گی جز شر، که ناید پیشوازت در مسیر زنده

 فریبد گر ترا با رنگ صد نیرنگ این گردون افسونگر.

  

 ز هر نیرنگ باش آگاه،

 ز افسون و ز ترفند زمان راه رهایی خواه!

بیا کاین سال نو را با یکی اندیشۀ نو، فکر تازه، جست و جوی نو 
 بکن آغاز،

 دگر نه با غم و با درد و اندوه و نگونبختی،

 ساز خود دمساز! کزین پس با سعادت، شادکامی

 1391جدی  11/12شب کابل،                                   

 (2013جنوری  2012/1دیسمبر  31)                              
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 زادروز من           

 ها پیش در چنین روزی، سال  

 نور حیات. دیده بکشاده ام به

 دیده ام این جهان، در آن مه و مهر،

 ابر و باران و خاک و آب و نبات.

  

 ست،گی هر چه بنگری زیبا زنده

 هاش. با همه مشکات و دغدغه

 صلح و عشق خوش است، گانی به زنده

 جنگ و نفرت در آن نباشد کاش!

  

 دوستان، در صفا و مهر زیید،

 قلب تمیز.  گی خوش بود به زنده

 تا توانید کس میازارید،

 گان را نیز. مور و ماهی، پرنده

 انقره،                        

 2018ن جو 20                 
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 سال نو و بابا نوئل     

 زدهم از میاد، ودر دو هزار و ن

 در هودجی سپید ز برف و یخ،

 های سبز درخت کاج، با شاخ

 رشتٔه زر، سیم و چلچراغ،  آراسته به

 سال نو

 رسد! از راه می

 بابا نوئل،

 یهنم،اگر گذری سوی مِ

 بر کودکان خسته ز جنگ ما،

 نصیب، اند بی  آنان که از عطوفت و لطف

 یی دیگر مبر، بازیچه یا هدیّه

 است، تنها پیام صلح به آنان بسنده

 یک صلح راستین!

   شفاخانۀ نمونه، انقره،        

 2018دیسامبر   31        
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 های شعری ترجمه هـ(
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 انسان احترام به          

 )ترجمۀ منظوم یک سرود ترکی(   

 ند موری اگر انۀ خویش،گم ک

 چشمم از غصه نخوابد آن شب.

 برگ زردی اگر افتد ز درخت،

 دل ما خون شود از تاب و تب.

  

 گر در اقطاب زمین اسکیموست،

 یی در افریقاست. یا زبون زنگی

 نیست فرقی ز زبان و رنگش،

 بشراست، حرمت او نیز سزاست.

  

 پندار غلط، گفته به« تو»و « من»

 نتوان کرد جدا. از هم انسان

 گویم این حرف به آواز بلند:

 انسان واا! حرمت ماست به

            *** 
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 یهای سخنگو چشم 

 ( 1990-1931جمال ثریا )از شعری  ترجمۀ )

 (شاعر معاصر ترک                

 دو چشم تو شاید که گوید سخن،

 ندانم، چه سود؛« چشمی»ولی من که 

 زبان خموشی مرا یاد هست،

 زبان نزاکت هم استم بلد،

 و دانم همی لفظ معصومیت...

             *** 
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 مؤنس عشق              

 (1963-1902شعر از شاعر انقابی تُرک ناظم حکمت ران ))

 (دری ترجمۀ منظوم  از زبان ترکی استانبولی به           

 ها خوب و زیبایی، تو همچون صبحگاهان، چون شفق

 های تابستان گرم کشور من فرحت افزایی. چون شبتو 

 فراموشم مکن آن دم که چاووش از سعادت آورد پیغام!

 همتا گل پنهان من، ای وای، تو، بی

 بسی زیبایی و هم دست نارس،

 ولی این بایدت دانست،

 شوی فردا. که در گرمای اشعارم شگوفان می

 صیصش،گانی بود تخ یی را کز برای زنده جا بوسه در این

 کنم اهدا. برایت می

 تو همچون کشور من خوب و زیبایی،

 و جاویدان بمان زیبا!

           *** 
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 «تُرک شیرازی»مناظرۀ           

 میان حافظ شیرازی، صایب تبریزی و شهریار؛)

  (شهریار پاسخ لبیب به                

 

 دست آرد دل مارا، اگر آن تُرک شیرازی به

 خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به

 حافظ شیرازی                                         

  

 ،«دست آرد دل مارا اگر آن تُرک شیرازی به»

 خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پارا. به

 

 بخشد، بخشد، ز مال خویش می هر آن کس چیز می

 ا.بخشد سمرقند و بخارا ر نه چون حافظ که می

 صایب تبریزی                                           

 

 ،«دست آرد دل مارا اگر آن تُرک شیرازی به»

 خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. به

 

 بخشد، بخشد، بسان مرد می هر آن کس چیز می

 بخشد سر و دست و تن و پا را. نه چون صایب که می
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 بخشند، ور میخاک گ سرو دست و تن و پا را به

 ها را. نه بر آن تُرک شیرازی که بُرده جمله دل

 شادروان سید محمدحسین شهریار                   

                                           

 دست آرد دل ما را، گر آن تُرک ستانبولی به

 اش بخشیم نقد دین و دنیا را. چشم فتنه به

 

 ایش بُوَد ممکن،کسی آن چیز را بخشد که اِهد

 را.« روح و اجزا»نه همچون شهریاری کو ببخشد 

 

 کجا بر روح تو دارد نیاز آن تُرک شیرازی،

 که بر صد جان نهد رجحان زر و کاخ مطا را.

 

 تویی چون شهریار، او را فراوان گنج و گوهر بخش،

 هـا را. که نگذارد دگر دامی ز گیسو صید دل

 

 دست تو، چون به« روح و اجزا»نباشد اختیار 

 چرا احسان نهی بیهوده آن ماه دارا را ؟
 لبیب                                    

 انقره/ترکیه،                                        

 خورشیدی 1390سال بهار                            

 میادی( 2009)                                   
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 اۉزبېکچه شعرلر

 

 الف( غزللر
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 حسرت تیرناغی                  

 ی، ی نېته سم هر دم یوزینگنی کۉزنی یاش اېتمه کۉرمه

 ی. ی نېته دلنی قان، کۉکسیم اوچون مرهمنی تاش اېتمه

 

 سحر قمری کبی، -قامتینگ سروینی اېسلب تون

 ی. ی نېته یلب درد هجرانینگنی فاش اېتمهناله ا

 

 دېک، قرانغو بۉلسه دایم زلفی-روزگاریم قپ

 ی. ی نېته عارِضی یادینی کۉنگلیمگه قویاش اېتمه

 

 سېندن ایرو خوابگاهیم بۉلسه محنت بستری،

 ی. ی نېته درددن یستیق یَسب، غمدن فِراش اېتمه

 

 یازگنی شرح غمینگ ایلب بغیر قانین دوات،

 ی. ی نېته منی استخوانیمدن تراش اېتمههم قل

 

 یار دیدارینی ایستب دایما کۉنگیل ارا،

 ی. ی نېته کاش اېتمه-نینگ امیدی کاش بۉلسه وصلی
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 کۉنگیل اوییگه هجوم اېتگنده قیغو لشکری،

 ی. ی نېته صبردن قۉلگه قورال آلیب سواش اېتمه

 

 اۉسسه حسرت تیرناغی گر دشت غربتده، لبیب،

 ی. ی نېته ره کۉکسیمنی خراش اېتمهبستر غم اوز

 سنبله آیی 1358تاشکېنت،                                   
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 ایریلیق دردی                     

 کنی قان اېتر بۉلدی، ی کیم ایریلیق دردی یوره نېته

 ینه هجران غمی دل صحنیده جوان اېتر بۉلدی.

 

 وصالینگگه اېریشدیم دېب مگر قتّیق سېویندیم کیم،

 فلک کۉنگیل اویین غمخانۀ هجران اېتر بۉلدی.

 

 فراق اۉتینی کۉرکیم تۉلدیریب کۉکسیم اۉچاغینی،

 اېتیب شیش استخوانیم، بغریمی بریان اېتر بۉلدی.

 

 لریمنی کۉک،جمالینگ پرتویدن بۉلگن آیدین کۉز

 ینه بیر نېچه آی سېندن جدا گریان اېتر بۉلدی.

 

 کوندوز میهمان اېردیم،-نه خوش وصلینگ اوییده کېچه

 کۉنگیل یادینگنی اېندی جان ارا مهمان اېتر بۉلدی.

 

 جدا سېندن یوررگه یۉق مېنگه بیر ذرّه هم طاقت،

 ی، تقدیر بیزگه بویله بیر فرمان اېتر بۉلدی. نېته

 

 سم هجرینگده عیب اېرمس، قان تۉکیب هم ییغله کۉزیمدین

 .دن سامان اېتر بۉلدی ون کیم الهکۉنگیل گلزاری چ
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 نگاریم، گلعذاریم، گلشنیم، باغیم، گلستانیم،

 مېنی بو چرخ سېندن ایرو سرگردان اېتر بۉلدی.

 

 امان بۉلگین، نې بۉلسه اېندی یۉق تقدیرگه تدبیر،

 ر بۉلدی.جفانی جانیمیزگه چرخ بدپیمان اېت

 

 اۉینب یورر کونلر،-نصیب اېرسه ینه کۉپدیر کولیب

 تانگ کۉنگیلنی بو امّید اگر شادان اېتر بۉلدی. نې

 ورونژ )روسیه(،                               

 (1979)اکتوبر   1358میزان                      
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 تاشکېنت                             

 (می مناسبتی بیلن ییللیک بیره 2000نینگ تاشکېنت شهری)

 تاشکېنت، ای دۉستلیک شهری و تینچلیک مظهری،

 بخت اویی، خوشلیک دیاری همده راحت بستری.

 

 ایش یېری، ایجاد مُلکی، علم و عرفان مرکزی،

 اری، صنعت مفخری.هم بیلیم یورتی، ادب گلز

 

 سم، گللرینگنی قیسی رضوانگه برابر اَیله

 سوولرینگگه تېنگ قیلورمن قیسی جنّت کوثری؟ 

 

 هر تامان کۉز باقسه گل موجیگه نظّاره دُچار،

 هر طرف یوز توشسه خوشلیک، شادمانلیک منظری.

 

 ی آچیلگن هر تامان بُستانلرینگ، کۉز قمیشتیرگه

 ر ارا خیلِ پری.هم کېزیب یورگن او بُستانل

 

 زارینگ وصفیده، تسه باغ و اله کیم قلم تېبره

 بېگمان رنگین بولور گل یپراغیدېک دفتری.
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 اۉیله ساچدینگ یاغدوکیم بۉلدی خجل حتّا قویاش،

 نینگ درخشان اختری. سېندن، ای شرق آسمانی

 

 کۉپ زمانلردن بېری سېنده اېریشگن بختیگه،

 اش و قری.شادمان قۉینینگده هردایم یشر ی

 

 بېردی تاریخ ایکّی مینگ ییللیک تمدّندن نشان،

 کیم ظهور اېتدی بو یېرده سېن قوریلگندن بېری.

 

 آشکارا جلوه کۉرگوزگن یوزینگ کۉزگوسیده،

 اۉتمیشینگ بیر ساری و حاضرگی چاغینگ بیرسری.

 

 لله هردایم، یشـــه آباد دنیـــا باریچه،گُ

 نگ زیب و فری.نی کیم اېرورسن اۉزبېکستان مُلکی

 تاشکېنت،                     

13  ییل سنبله/سپتامبر آیی-2/1983
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 سین! یشنه                    

 سین، ای وطن، مهرینگده دایم جسم ایله جان یشنه

 سین! دېک کۉنگیل وفا باغیده خندان یشنه غنچه

 

 اله سونسین بوستانینگده قدح یاقوتدن،

 سین! گلستانینگده ریحان یشنهگل توزیب مجلس 

 

 سېور خلقیم قۉلی تېککن یېرینگ، سین محنت گُلله

 سین! تا کۉنگیل، نظاره توشگن پیتی هریان، یشنه

 

 تېنگ اولوسلر اولکه ایچره دۉستلیک بیرله یشب،

 سین! خدمت ایلنگ کیم وطن، بو جانگه جانان یشنه

 

 ای جفا چېککن اولوس، قامت چېک اېرکینلیکده کیم،

 سین! سین شمشاد و هم سرو خرامان یشنه اۉینه

 
 



  

  

 

14  

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 میزده برچه تبعیض ایلدیزی توبدن قوریب، اولکه

 سین! دۉستلیک نخلی ثمر باغلب بو دوران یشنه

 

 مقصدیمیز تینچلیک، تېنگلیک، برادرلیک اېرور،

 سین! نی قۉلاوچی انسان یشنه بو شرفلی غایه

 ،(روسیه)ورونژ                                              

                                       13  ییل میزان آیی-2

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

147 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

                     

 

 

 وطن                     

 زاریم، آنه توپراغیم وطن، گلدیاریم، اله

 گلستانیم، بوستانیم، گلشنیم، باغیم وطن.

 

 ، اېرکیم، سېوگیم، اقبالیم، امیدیم، طالعیم،بختیم

 راحتیم، قلبیم حضوری، همده جان ساغیم وطن.

 

 دلده مهریم، تیلده ذکریم، جانده ذوقیم دایما،

 دردلی کۉنگلیم دواسی، مرهمِ داغیم وطن.

 

 یېر یوزیده بار اۉسیملیککه مکان راغیم مېنینگ،

 باش کۉترگن کۉک سری آلتینگه کان تاغیم وطن.

 

 جان یورتیم، گۉزل اولکم، سېویملی کشوریم، جانه

 آنه توپراق، زادگاهیم، شهر و قیشاغیم وطن.
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 خدمت اېتگوم شوکت و شانینگنی آرتتیرماق اوچون،

 کېچه و کوندوزده باغلب بېلگه بېلباغیم وطن.

 

 ای، حیاتیم گلشنیگه جان بغیشاوچی بهار،

 ی سېندن گل و گلبنده یپراغیم وطن. یشنگه

 کابل،                                       

                            13  ییل میزان آیی-3
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 شوم تاووش                       

 ی باغ ارا کۉکلم تیکن قیزغنسه هم، گل آچیلگه

 خوشنوا بلبل اۉقیر، زاغ و زغن قیزغنسه هم.

 

 التفاتینی کۉریب بیزگه رقیب،قیزغنـور یار 

 باک اېمس، چون یار لطفی مېن بیلن، قیزغنسه هم.

 

 هر کیشیگه کیم بیلیمدن بار اولوش، یۉق اونگه غم،

 علم و فن قیزغنسه هم. ایچ قرالیک بیرله هر بی

 

 نینگ شوم تاووشی، ی قیزغنچ هیچ یېرگه یېتمگه

 بۉق اوریب، سورنا چالیب، اۉینب اتن قیزغنسه هم.

 

 ب، سی، یار ایکّی زلفینی تره ای صبا مشّاطه

 مشکبار اېتگیل بو عالمنی ختن قیزغنسه هم.

 

 نینگ معنبر کاکلی وصفین، لبیب، یازیب او آی

 دفترینگنی سنبلستان اېت، چمن قیزغنسه هم.

 کابل،                                    

                          13  اسد 23ییل -3
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 نظم قصری                      

 من، اۉغان تابوغیگه نې یازوغی اۉتگن حزین قول 

 که یاندیم نازه هریان باغلب امّید ایله کۉنگول من.

  

 تیلیم تورکي، دیاریم اندخوی، اېرکین یوریب کېزگوم،

 شبرغان، میمنه، بلخ و قَطَغَن همده سرپل من.

 

 ایم،سی قۉینیمده دیر د قیان بارسم شرافت شیشه

 قیله آلمم صراحیدېک قموق مجلسده قُلقُل من.

 

 سن،  رقیبا، بو خزان دشتیده اش ایزاوچی قوزغون

 بلبل من. یادب یشناق بهارستانیده سَیراق

  

 ی، ن اینجو ساچر تینمهقلم ایلگیمده تورک الفاظید

 اگر دستان یوریتسم اوشبو تیلده یا تغزّل من.

  

 اقده دقیق اۉلدی، خیالیم اۉیله موزونلیکنی سېزم

 که گویا نظم قصرین کۉک سری چېکماقده شاقول من.
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 نینگ جلوه سیدن محو اېتیب اېلنی،  معانی یوسفی

 غلغل من. نینگ مصری بازاریگه سالگوم شور و ادب

  

 م فقر کنجی بس، یسۉز اینجوسی مېنگه گنج و مقام

 لبیب، اصا اۉگون منصبگه کۉرگوزمم تمایل من. 

 ییل عقرب آیی-1371مزار شریف،                         
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 نازنین طبیب                          

 خوشا کیم سرونازیم دردمند اېلگه طبیب اېرمیش، 

 کېچیب بیر عمر اونینگ بیر دردمندی هم لبیب اېرمیش.

 

 دردیگه درمان،  تیلب حاذق طبیبیدن دواسیز

 اونینگ کۉییده کۉپ آواره و زار و غریب اېرمیش. 

 

 سن، اگر سېن حُسن گلزاریده آچیلگن ینگی گل

 سېنی سېوگوچی هم حُسنینگگه شیدا عندلیب اېرمیش.

 

 طبابتدن اگر آگاه اېمس بو عاشق زارینگ،

 بیلورسن کیم سخنساز و سخندان و ادیب اېرمیش.  

 

 دېرلر، ولی کۉنگلینگ « ۉنگیلگه یۉلکۉنگیلدن بار اېرور ک»

 مېنینگ کۉنگلیم غمیدندیر خبرسیز، بو عجیب اېرمیش!

 مزار شریف،                                              

 سی اسد کېچه 8/9ییل -1382                                     
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 تورکانه قۉشیق                   

 تور نیرنگلـر، جانیم. ر دم کۉرسهزمانه بیزگـه هـ

 سین بو رنگلر، جانیم! تمه اېسینگنی ییغ، کۉزینگ اَلده

 

 تیریکلیکده کۉنگیلنی تازه اسره کینه و کېکـدن،

 ی غبار و زنگلر، جانیم. یرگهیت که کۉزگونی قاره

 

 اۉقوولیگه بیلیم بیرله ادب چین قدریت هر چاغ،

 جانیم. بو معنانی توشونمس، حیف کیم کلپنگلر،

 

 ی دېسنگ ادبدن بهره، هر سۉزده چوقور اۉیلن، تاپه

 سی یلپنگلر، جانیم. اولوشنی تېنگ آالمس کاسه

 

 قچان چیقمه، ل مقصد تامانگه، تۉغری یۉلدن هیچشاشی

 سین خرسنگلر، جانیـم! ایاغینگنی تغین آغـریتمه

 

 عجب دوران که هر کیمسه چالور اۉز آتیگه چالغو،

 قلرگه بو تور آهنگلر، جانیم؟!نېچوک یاقسین قوا
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 تیلی بیرله دلی بیر خیل اېمس ایریم کیشیلرنینگ،

 اوزاق، قیلمیشلریدن سۉزلری، فرسنگلر، جانیم.

 
 اولوسدیر تینچلیک چنقاغی، یاووزلر اوروش ایستر،

 نېچـه ملّت بیلن مذهب آتیـدن جنگلر، جانیـم؟!

 

 ،نی تنقید ایله اصاح اېتیب بۉلمس حیاسیز کیمسه

 ننگلر، جانیـم. ی بې اۉگیت تینگلب تأثـرلنمگه

 

 بیراولر دېر که تورکانه قۉشیققه فارسی قۉشمه،

 نې یازوق مېنده؟ قاتیلگن اېسه فرهنگلر، جانیم!

 

 داشلرگه سۉزینگ تارتیق، سۉزبیلرمان آرقه لبیب، اېت

 تانگ بو اینجولرنی ساغینیب دلتنگلـر، جانیم. نې

 کابل،               

 قوس-17ییل جمعه -1139
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 اېلگه خدمت                   

 ،ل گۉزهاېلگه خدمت یۉلیده کېچگن حیاتینگدیر 

 .ل گۉزهبو صفت تاریخــده سقلنسه آتینگـدیر 

 

 ش باشدن ایاق، تیریکلیک یۉلیدیر، بیلسنگ، کوره چون

 !ل گۉزهغریلسه ذاتینگدیر ۉله خلق اوچون ی-ش بو کوره

 

 لب یاووزلـرنینگ ظلمـیدن، تازهیېر یوزینی 

 !ل گۉزهاوچسنگ اېرکینلیک سماسیگه، قناتینگدیر 

 

 ش دایم اولوس حقّی اوچون، اېلگه صادق بۉل، کوره

 .ل گۉزهاوشبو یۉلــده ایکّیلنمسدن ثباتینگـدیر 

 

 ش میدانیـگه، عدالت یۉلیده چیقسنگ کوره-حق

 !ل گۉزهتیب، میدانده آتینگدیر  بۉز بېداوینگ اۉینه
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 نگده هر شهر و دیار، کۉپ سېویملیدیر عزیز اولکه

 .ل گۉزهفاریابینگ، کابلینگ، بلخینگ، هراتینگدیر 

 

 اولوسگه تینچلیکده کېچسه هر بیر لحظه خوش، -اېل

 .ل گۉزهم و نوروز ایله عید و بـراتینگدیر  بیـره
 

 امان،  شسنگ بې تېنگلیک یۉلیده گر کوره-تېنچلیک

 !ل گۉزهاېزگو صفاتینگـدیر  ملت آلقیشلر سېنی،

 

 ای قلم، یاز شعرلـر  اېل حقّینی ایلـب دفاع

 !ل گۉزههر سۉزینگ اینجودن آرتیق، هم نکاتینگدیر 

 کابل،                                          

 ییل اسد آیی-1392                                

    

           

 

 

 

 

 

 



  

  

 

157 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 

 

 

 ن موجودلرآدم سیما          

 سیمان موجودلر؟ کیم کۉریبدیر ینگی تور آدم

 معرفتسیز، معنویتـدن ییراق مـردودلر!

 

 سی جهل مرکّبده، ولی دانای کُل، برچه

 کۉپ شقی معناده، اما افتیدن مسعودلر.

 

 ایق اېرمس کیمسه حُرمتگه اولر آیینیده،

 دِرهم و دینار بو کِبر اهلیـگه معبودلـر.

 

 ارشادینی،« خلیل»ایله « کلیم»نېگه یاقتیرسین 

 لر.«نمرود»لـر، «فرعون»چون اولردیر اصلیده 

 

 تاجر، امّا یۉق دکانیده مـُـروّتدن متاع،

 مالک، امّا مُلکیده عین زیاندیر سودلر.
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 نېچه آرتسه بایلیگی، یوز آنچه آرتر حرصی هم،

 دهر اسیری قیلدی او اېلنی بو تار و پودلر.

 

 قـدیر اولرده بیر اثر،نې فضیلتدن دېمه، یۉ

 گرچه هر انسانده بار اوستونلیک و کمبودلر.

 سی مهمانخانه« دیاربېک»تاشکېنت،    

 سی،  کېچه 30/31ییل آگست آیی -2014
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 سېوگی قۉشیغی           

 کېل آرقه داش، بشرنی سېو، وطننی سېو،

 !نی سېو گلشنینی سېو، چمن  حیات

 

 ده هر چېچکدیر اۉزگچه گۉزل، چمن

 گاب و یاسمین و نسترننی سېو!

 

 ثوابت و سیاره کۉک یوزین بېزر،

 بو شمع انجمننی سېو! –هم آی و کون 

 

 بهار و یاز و کوز و قیش بو تۉرت فصل 

 بری گۉزل، قویاش، بولوت، تومننی سېو!

 

 نینگ گۉزللیگی، دیر حیات چو سېوگی

 مننی سېو!زمین و آسماننی سېو، ز

 انقره،                              

 نوامبر 20ییل -201                 
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 صنعتکار  فرزانه           

 دیر ، نازنینلر ایچره صنعت بابیده فـرزانه

 دیر.   گن دُردانه هم گۉزللیکده مثالی بۉلمه 

 

 عشق دنیاسین چیرایلی عشوه و نازی بېزر،

 دیر. ایچره سِحرلی آواز ایله ارا افسانهصنعت  

 

 سی، انجمنده جلوه کۉرگوزسه جمالی شعله 

 دیر. گه پروانه حُسنیگه باققن کیشی بو شعله 

 

 نینگ تاریدن، رقص و آوازیگه مفتون کۉپ ساچی 

 دیر. گن پیتیده کیم یوز ناز ایله تۉلغانه کویله 

 

 سی، نینگ فرزانه او گۉزللیک بیرله صنعت ملکی 

 دیر. هم سوچوک آواز ایله ناز اېتماغی شاهانه 

 انقره،                                         

 دیسامبر 5ییل -201                            
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 تولُد کونیم مناسبتی بیلن      

 سـیز، کۉز آچمیشم جهانگه تۉستدن اراده

 سیز. مده هر نې چېکدی قد، اېردی افاده رهتېگ

 

 ب، باشدن کېچیرمیشم ساووق کونلرنی قلتیره

 سیز. لرنی شباده هم اۉتکزیب ایسیق کېچه

 

 گه باش سوقیب عمیق تفکر یقاسیگه،

 سیز. گاهی خیال عالمیده مست، باده

 

 بیر دم خیالگه بېریلیب، گاه غم چېکیب،

 سیز. دردا که عمر کېچدی بو نوع استفاده

 

 قیمتلی عمر نقدینی یغما قیلور زمان،

 سیز. سېندن آلور او بار و یۉغینگنی اعاده
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 –بېردی زمان خبر که توغیلگن کونیم، بوگون 

 سیز. دیر استفاده اېرمیش که آی و ییل اۉته

 

 مقصودینگه اېریشماق اوچون تنله تۉغری یۉل،

 سیز؟ منزلگه کیم یېتیشدی یوریش بیرله جاده

 
 سنگ، اسیری بۉلمه گر اېرکینلیک ایستهنفسینگ 

 سیز. نېچون که نفس تېلبه بیر ایتدیر قاده

 

 دی سیزنی لبیب هیچ، اۉرتاقلر، اونوتمه

 سنگیز اونی هم دعاده سیز. ی که یۉقله نۉلغه

 انقره/تورکیه،                                

 جون 20ییل -2017                           
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 ینگی فکر و تخیل               

 )حضرت نوایی غزلیگه نظیره(           

 نه یېرسیز آلقیش و نه چاو و نه آوازه ایسترمېن،

 اولوشیم بۉلسه نې مقدار، اۉشه اندازه ایسترمېن.

 

 ینگی فکر و تخیّل شهریگه کیرماقنی مۉلجللب،

 ی بیر دروازه ایسترمېن.ینگی یۉل اخترورمن، ینگ

 

 اوچیبدیر سۉز کېلینی حُسنی رنگی اوشبو دورانده،

 سیدن غازه ایسترمېن. یوزیگه ینگی فکر آرایه

 

 کۉنگیل ملکین زمانه غملری باسقینچیسی بوزدی،

 خیالینگنی، اونی آباد اېترگه، رازه  ایسترمېن.

 

 شماق و قیدیرماق یۉل، تیریکلیکده اېمسدیر عیب اده

 آزه ایسترمېن.-سینی یۉلـدن آزه جادهحقیقت 

 

 چاره، اېسکی قیغولر بیلن کېچدی اېسه عُمریم، نې

 تازه ایسترمېن.-نشاط و شادمانلیک اېندی تازه
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 وجودیم هر نېچه کیم هاردی و تالدی چېکیب محنت،

 اونینگ دفعیگه آرتیق اویقو یۉق، خمیازه ایسترمېن.

 

 وراقی،پریشان بۉلدی اسرو غم یېلیدن کۉنگیل ا

 طربدن اونگه، ساقی، سون چاغیر، شیرازه ایسترمېن.

 

 بوتون انسانیتگه صلح، تینچلیک خوش شعارینی،

 اۉقیی تیلرمن همده یازه یازه ایسترمېن.-اۉقیی

 

 چیقر کوشک آرزوسینی، لبیب، آرتیق خیالینگدن،

 یېتر کیم یار کۉییده توررگه کازه ایسترمېن.

 انقره،                                      

 سپتامبر 10ییل -2017                          
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 سی سېوگی تېلبه                  

 )حضرت نوایی غزلیگه ایکّینچی نظیره(      

 دېدیم دلبرگه: حُسنینگنی بلند آوازه ایسترمن،

 زه ایسترمن.تا-دېدی: وصفیمگه اشعارینگنی تازه

 

 نگ اۉقیدن چاک اېترسن نې اوچون کۉکسیم، دېدیم: غمزه

 دېدی: کۉنگلینگ اویی اشغالیگه دروازه ایسترمن.

 

 نینگ؟ ه جورینگگسی بارمی بو خسته جان دېدیم: اندازه

 اندازه ایسترمن. دېدی: عشق ایچره مېن صبرینگنی بې

 

 دېدیم: زلفینگ کبی اسرو پریشان کۉنگیل اوراقی،

 ی کیم: اونگه زلفیم تارینی شیرازه ایسترمن.دېد

 

 لی دایم اېرور مایل، نگ نېچون قان تۉککه دېدیم: غمزه

 دېدی کیم: اله رنگیدن یوزیمگه غازه ایسترمن.
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 دېدیم: بۉلمیش نېچون بو اېسکی سېوگووچیگه مهرینگ آز،

 ده عشقِ تازه ایسترمن.-دېدی: ینگی زماندیر، مېن

 

 ینگنی، وصلینگگه یېتکورگونگ لبیبدېدیم ییغلب: قچان 

 سینی نازه ایسترمن. کولیب ایدی: او سېوگی تېلبه

 انقره،                                          

 جنوری 15ییل -2018                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

1 7 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 لمسۉسن، بیلیب ب سن یا بشر، یا حور و غلمان ملک 

 لمسۉب ایریلیب ندینېت بیرله سبو لطف و بو نزاک 

 (1711-1657بابا رحیم مشرب )                        
 

 ... باشینگنی تیک توت و              

 )مشرب غزلیگه نظیره(                  

 ى، بیلیب بۉلمس، بوگوننى خوش كېچیر، تانگله نېلر بۉلگه

 س. لـرگه اینتیلیب بۉلم ى نقـد قدرین، نسیه بیالمه 

 

 قیېرده بۉلسنگ و هر ایش كه قیلسنگ اوز حدینگنى بیل، 

 لرگه آسیلیب بۉلمس. بۉیینگدن یوكسك اۉلگن شاخـه

 

 یشب فقـر اوییده هـر نې كه یېتسه رزق، قانع بـۉل، 

 قۉلینگده یۉقسه امکان، ایستگینگ حاصل قیلیب بۉلمس.  

 

 باشینگنى تیك توت و هم همّتینگنى یوكسك، اې عاقل، 

 دن هر كس و ناكس قاشیده اېگیلیب بۉلمس. طمع

 

 آچونده خوبرۉلر كۉپ، گۉزل شهر و مناظر هم، 

 كۉنگیلنى هیچ بیریگه باغلمه، سۉنگ ایریلیب بۉلمس.
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 ییگیتلیک چاغیده عمرینگ بهاری قدرینی بیلگیل،

 دېک آچیلیب بۉلمس. چمنگه کوز یېلی اېسگنده گل

 
 گنی آچ،یسن، کۉزین نېچه غفلت مییدن مست بۉلگه

 گونچه آییلیب بۉلمس. بو چاغیر کیفی باشدن کېتمه

 

 لبیب، احوالینگ اېرسه هر نېچوک، تمکینلی بۉل تاغدېک،

 نېگه کیم خس کبی یېل اېسسه هریان آتیلیب بۉلمس.

 انقره/تورکیه،                                               

 اپریل 20ییل -2018                                                 
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 سی اندخوی و سرحوض غمنامه        

 اندخوییم، نې بالر باشینگه کېلتوردیلر؟  

 تشقی یاو و ایچکی دشمن نې توزاقلر قوردیلر!؟

 

 نگنی کۉپ، یېمدیلر تۉیمس سولوکلر شربت و شیره

 باشینگه توشگنده غم، ایلب تماشا توردیلر.

 

 لر،  «رهبرچه»و « رهبر»ون او قَیگه قاچدیلر بوگ

 کیم طفیلینگدن یېتیب مکنتگه دوران سوردیلر؟

 

 ی سېن سری، اېندی کیم باشینگگه کلفت توشتی، باقمه

 سی راحت اوییده یوزلرین یاشوردیلر. برچه

 

 ش اوچون نامردلر،  نینگ جانلرین اسره اۉزلری

 بېنوا خلقینگنی دشمن ایلگیگه تاپشوردیلر!

 

 ینگگه آنت ایچکن غنیملر اۉت قوییب،«نباغ و بوستا»

 ابا ساووردیلر. یاقدیلر، کۉککه کولینی بی

 

 اهلینی،« قرمقول»و « قۉرغان»قهرتان ساووقده 

 اویلریدن ایلب آواره، قیانگه سوردیلر؟
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 مردمیگه بو نې ظلم،« خانه دهیکچی»و « سولدوز»

 کیم یېر و کۉکدن باشیگه اۉق و اۉت یاغدوردیلر.

 
 اېلی احوالی آغیر،« سرِحوض»مده ی فاریاب

 با کېلتوردیلر.-باشلریگه، کور که نې آفت

 

 سی، نینگ میوه بو مصیبتلر نفاق، ایریمچیلیک

 کیم اوروغینی نېچه خودبین اېکیب اۉسدوردیلر!

 

 دۉست ایله یاونی تنیب آل فاریاب، اندخوی اېلی،

 اېندی کیم جانینگ یاقیب، قانینگ بیلن قاووردیلر.

 

 اۉزگه تۉغری یۉل، آزاده و اېرکین یشه،تنله 

 می کیم اوستینگگه فرمان سوردیلر.  لر یېتمس بونچه

 

 نینگ ضامنی، دیر بارلیگینگ اتفاق و بیرلیگینگ

 یۉقسه یاولر کیمنی یالغیز تاپدیلر، اۉلدوردیلر. 

 انقره/تورکیه،         

 دیسامبر 8ییل -2018
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 ریخ یپراقلریتا                

 مسدن یان باسیب هر کیمگه حامیلیک نېدیر، اۉیله

 ی آریالیک، تورک و سامیلک نېدیر؟ فرق اېتالمه

 

 می انیق، کمس دوست کیمدیر، یاو کیم، بیلمک کېره

 ی، حرامیلیک نېدیر؟ یاکه یۉلداشلیک نېچوک بۉلغه

 

 دۉستلیکده تورک و تاجیک اۉرنک اېردیلر، ولیک

 لیک نېدیر. لیک نې، جامی واییمس هر کیم ن انگله

 

 نینگ یپراقلرین، ریب تاریخ اۉقی بیر یۉل آغده

 یسن هریلیک، بلخِ بامیلیک نېدیـر. تاکه بیلگه

 

 فارسیگه تورک اولوشینی قیاس اېتگن بیلور،

 لیک نېدیر. لیک، نظامی لیک، بوالمعانی مولوی

 

 بېردیلـر دنیاگه تاریخی ظفرلـردن خبر،

 نېدیر.« لیک شامی»نې، « لیک یزدی»ه ی ک اۉقیگن بیلگه
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 هر کیشی اَیتگن سۉزی، اېتگن ایشی تانوق بۉلور،

 اونگه کیم دانا کیم اېرمیش یاکه عامیلیک نېدیر.

 

 تېنگ اېمسمی برچه اېل قانونده، ای انصافسیز،

 اۉز اوروغینگگه روا کۉرمک تمامیلیک نېدیر؟

 

 یخشیلیک بیرله اگر چیقسه آتینگ کۉپ یخشیدیر،

 یۉقسه آتینگ اۉچگنی افضل، بو نامیلیک نېدیر؟

 انقره/تورکیه،                                     

 دیسامیر 25ییل -2017
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 اۉقووچیلر قۉشیغی              

 بیز اۉقووچیلر بیلیم همده ادب شیداسیمیز

 نینگ همتلی ره پیماسیمیز علم و عرفان یۉلی

 

 و عرفان و ادب بوستانیدیر،مکتبیمیز علم  

 نینگ نهالی هم گل رعناسیمیز بیز بو گلشن

 

 تر استادلر، تیب درس اۉرگه مهربانلیک کۉرسه

 یاد اېترمیز بیز اۉقیب، شاگردلر اعاسیمیز.

 

 نور، درس اۉقیش آوازی هر بیر صنفیمیزدن تینگله

 نینگ یوکسک سېسی، غوغاسیمیز. بیز بو تعلیم اویی

 

 قیتووچیلرنی بیزگه فرضدیر،حرمت اېتمک اۉ

 سیمیز. کیم که علم اۉرگتسه بیزگه، بیز اونینگ مولی

                                *** 
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 خطالرینگ                           

 کۉنگیل، آرزو بیله کېچدی عُمر و نې بۉلدی اېندی هوالرینگ،

 یتدی صدالرینگ؟نېچه نوحه تارتدینگ و چېکدینگ آه، قنی، کیم اېش

 

 ساغینیب او قامت و کۉز و قاش، بۉییمیز اېگیلدی و کۉزده یاش،

 یشیرین سِریم بوتون اېلگه فاش اېتیب اېزدی بیزنی عنالرینگ .

 

 لی یېتر، گه للیگینگ که کۉنگیلنی آوله دېمه یکّه حُسن و گۉزه

 یوریشینگده ناز و ادالرینگ، توریشینگده شرم و حیالرینگ.

 

 گه بیرله وفا اویین، ایشینگیز معیشت ایله اۉیین،قوریب اۉز

 مېنگه رشک ایچیده یشش قیین، نېگه آرتدی جور و جفالرینگ؟

 

 سم سېنگه جان فدا، نېچه عشق یولیده باوفا بۉلیب ایله

 لرگه وفالرینگ. ی، نصیبیم اېرور جفا، اولوش اۉزگه نې قیله
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 دیر رقیب، لر قیله تیب اۉزینی نېچه حیله مېنگه یخشی کۉرسه

 دیم شو لقانگه اوشبو عطالرینگ! دېدیم اونگه مېن که بغیشله

 

 دی، دی، کۉزینگ آی جمالیگه تۉیمه فلک، آه، اېرکینگه قۉیمه

 دی، نې اېدی، لبیب، خطالرینگ؟  سېنی یار بیر یۉلی سېومه

 سی، انقره/تُرکیه نمونه شفاخانه                                         

 جنوری 1ل یی-2019
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 ناز توفانی                   

 ای دوداغینگده کولیمسنگ ناز، سۉز و کولگو ناز،

 نرگسینگدن غمزه ناز و شیوه ناز و اویقو ناز.

 

 نې گۉزل یۉغریلمیش او نازک وجودینگ ناز ایله،

 ورسنگ و یورسنگ، اۉتیرسنگ گل آچر هر تورلو ناز.ت

 

 ایرنینگ کناریده مقیم،  سوچوک  قرا مېنگ کیم   او

 تانگ اېمسمی کیم قیلور کوثر لبیده هندو ناز؟!

 

 نازینگ اۉتروسیده تانگ یۉق گر نیازیم بۉلسه محو،

 ی منگو ناز. چونکه فانیدیر نیاز اهلی و قالگه

 

 قووانیب حُسنینگه،گه باقسنگ  هر زمان آیینه

 ی کریستال آچونیگه کۉزگو ناز. فخر ایله ساتگه

 

 نیب آلتین تقینچاقلر بیلن، جلوه قیلسنگ بېزه 

 کۉکس اوزه مرجانلرینگ ناز و اوزوکده اینجو ناز!

 

 سۉزگه لب آچسنگ بۉلور ناز اوستیگه ناز آشکار،

 نگده آهنگ و بۉغین ناز، اورغو ناز. چونکه هر جمله
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 غیده فتّان نرگسینگ ناز ایله بند، عارضینگ با

 ی ختن گلزاری ایچره آهو ناز؟! سین قیلمه نَیله

 

 ب قالور، صحبتینگگه هر نې کیم یېتسه سېنگه مېنگزه

 ناز! -اېسسه زلفینگ اوزره یېل ناز و یوسه یوزینگ سو 

 

 دېدی:« بیدل»ناز توفانینی خوش تمثیل اېتیب 

 اوزره ابرو ناز!  ای سېنینگ اوسروک کۉزینگ ناز و کۉز 

 

 نینگ اعتدالی یخشیدیر، بو حیات ایچره هر ایش

 مهر ایله باق بیر زمان بیز ساری، قیلمه اسرو ناز!

 

 بویله کیم زینت بېریبسن سۉزگه دلبر نازیدن،

 ساچسه شعرینگدن، اېمس تانگ، هر تامانگه یاغدو ناز.

 

 یار نازیگه، لبیب، اۉزدن نیاز اظهـار قیل،

 ی اوترو ناز. ده نیاز، البته کېلگهبۉلسه هر یېر

 انقره،                                          

 جنوری 29ییل -2019                              
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 ارغوان باغی                

 جمالینگ شوقیدن عالم کۉزیمگه ارغوان باغی،

 له ارغوان چاغی.-رادیم سیرِ باغ اېتسم سېنینگم

 

 چېچکلردن کۉزیمگه خوش کۉرونور ارغوان رنگی،

 نینگ داغی. کۉنگیلده بار اوچون بیر ارغوان گل عشقی

 

 ی دهر بزمیده، نې قیلسون ارغوانی باده ایچمه

 چهره اۉرتاغی. او مقبل کیم بار اونده ارغوانی

 

 رغوان عطری،تانگ توتسه آچوننی یاسمین و ا نې

 گر آچسه تانگ نسیمی ارغوانی کۉیلَگینگ باغی.

 

 بۉیبدیر او گۉزل حُسن آرتتیرورگه سیرِ باغ ایلب، 

 یناغین اله بیرله، ارغوان گل بیرله تیرناغی.

 

 خیالیده اونینگ کیم ارغوان کۉیلَکلی دلبردیر،

 زار اونگه هریان سۉلی و ساغی، کۉرینور ارغوان
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 وشبخت ایلگیدن اوچماق گلی هیدی، ی او خ قچان کېتگه

 ارغوانی کۉیلَگینگ باغینی برماغی که یېچسه 

 

 لبیب، انداق که اېکدینگ سۉز یېریگه ارغوان تخمین، 

 عجب یۉق دفترینگ اوراقی بۉلسه ارغوان باغی.

 آگست  23ییل -2019تورکیه، انقره،                         
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 میش جانان قیزیل، ساریغ، یشیل، خلعتین تا ایله

 شعلۀ آهیم چیقر هر یان قیزیل، ساریغ، یشیل.

 شېر نوایی علی                                        

             

 دفتر قیزیل، ساریغ، یشیل!          

 (فرقلی قافیه بیلن نوایی حضرتلری غزلیگه نظیره)

 گین دلبر قیزیل، ساریغ، یشیل، ییدی اطلس کۉیلهک

 یورسه هر یان موج اورر گللر قیزیل، ساریغ، یشیل.

 

 ساغینیب اۉتلوغ یناق اوزره مېنگی اسپندینی،

 کۉنگلیم ایچره خوش یانر مجمر قیزیل، ساریغ، یشیل.

 

 اله و نرگسنی کۉکلم سبزه اوزره سیر قیل،

 ل، ساریغ، یشیل.کیم بونینگدېک یۉق گۉزل منظر قیزی

 

 یوزنی گلگون، ساچنی آلتین، قاشنی زنگاری بېزر،

 کۉرگن اېل رنگین کمان اۉیلر قیزیل، ساریغ، یشیل.
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 هر کون اېل قان ایچره، ظالم آلتین و دالر ییغر،

 اۉیلمه کیم خوشنمادیر هر قیزیل، ساریغ، یشیل!

 

 گیل، دهر ارا بیررنگلی بۉل، تۉغری یۉلدن آزمه

 مونگه کۉپ مظهر قیزیل، ساریغ، یشیل.یۉقسه بوقل

 

 اېتَگی قاندیر شفقدن، بیر یان انجم گللری، 

 گر کۉرینور طارم اخضر قیزیل، ساریغ، یشیل.

 

 گر بساطینگده عقیق، آلتین، زُمُرُد یۉق، لبیب،

 باک اېمس، قیلدی سۉزینگ دفتر قیزیل، ساریغ، یشیل.

 سی نوامبر کېچه 25/2ییل -2019انقره،                       
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 قاش مثنویسی         

 یدیر حملده، یوزینگدېک گل آچیلمه

 سېنینگدېک حور یۉق هیچ بیر محلده.

 

 دوداغینگ بالی دردیمگه شفادیر،

 اونینگ کیفیتی یۉقدیر عسلده.

 

 کۉزینگ و کیرپیگینگ، قاشینگ کۉنگیلنی،

 ب آلدیلر، او قالمیش قملده. اوره

 

 یازرمن مثنوی قاشینگنی اېسلب،

 غزالینگ یاد اېترمن هر غزلده.

 

 ، دېب،«مېنی سېودی بوگون»گمان قیلمه: 

 جمالینگگه اېدیم عاشق ازلده.

 

 بیردن اییرمس،-سېویشگنلرنی بیر

 ر انصافی بار اېرسه اجلده.ــاگ
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 سېنینگ وصفینگنی کویلر کۉکده زهره،

 لده.ــې پروا بۉلسه گر نکبت زحن

 

 قنی حُسن و نزاکتده سېنگه تېنگ؟

 ش هم کۉپ اېرمس، بار اقلده! که مېنگزه

 

 اوزاقدن دعوی حُسن اېتدی، آینی

 آلمس عملده!  کېچیر، کاثبات اېته

 

 ساچی وصفیده سۉزینگ بۉلدی دستان،

 ده.ــلبیب، او اۉقیسین هر تون مثل

 2019سپتامبر  22

 ورکیهانقره/ت     
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 نسترن                   

 سېوگی باغیده یناغینگ اسرو زیبا نسترن،

 چاغی رعنا نسترن. نگسمهم دوداغینگدیر کولی

 

 لی قیلدی نثار، کۉزینگ و زلف و یوزینگنی کۉرگه

 باغ، نرگس بیرله سنبل، تورلی گل تا نسترن.

 

 ینی اۉخشتماق اوچون ایلر تاش،یوزینگه اۉز

 آرا نسترن. بو سببدن باغ ارا بۉلدی دل

 

 ناز ایله گل سَیریگه قۉیسنگ قدم گلزار ارا،

 باش اېگر در حال اویلگندن سراپا نسترن.

 

 سیز اېتسم آرزو گل سَیرینی، هر زمان کیم سېن

 دیر تیکن نرگس، کاملیا، نسترن. کۉزلریمگه

 

 فکریده باقسم هر طرف، بۉیینگ و زلفینگ، یوزینگ

 سرو و سنبلنی کۉریب قیلگوم تماشا نسترن.
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 آی، نې اېرمیش کۉکده کیم، اۉزنی یوزینگگه تېنگ توتر،

 یا چمنده قیلسه تقلیدینگ، نې پروا، نسترن!

 

 نېچه کیم باقدیم، یوزینگدېگ گل چمنده کۉرمدیم،

 یۉق یناغینگدېک گۉزل گل یا فریبا نسترن.

 

 بایینگ وصفیده، اچدی کلکینگ کۉرکهوه، نې خوش دُر س

 ارزیر دسته گل یا نسترن!  سېنگه تقدیم اېتسه

 انقره/تورکیه،     

 نوامبر 5ییل -2019
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 آنه تیلینگ                    

 اۉزبېگیم، ملّی غرورینگگه اساس آنه تیلینگ،

 خلق ارا فخر و سرورینگگه اساس آنه تیلینگ.

 

 گ آنه تیلینگده روح و جان راحت تاپر،سن سۉزله

 یعنی آسایش، حضورینگگه اساس آنه تیلینگ.

 

 سنگ اۉزبېکچه سۉز، کۉزلرینگ چقنر بیراودن تینگله

 نې اوچون کیم کۉزده نورینگگه اساس آنه تیلینگ.

 

 اۉز تیلینگ بیرله هر ایشنی آلغه سورماق نې گۉزل،

 .تیلینگ هر یوموش، برچه امورینگگه اساس آنه

 

 سنگ هر قنچه، کۉنگلینگ ذوق آلور، اۉز تیلینگده سۉزله

 چونکه شکسیز، شوق و شورینگگه اساس آنه تیلینگ.

 

 لی فرهنگ و تاریخینگ مـرور، اۉز تیلینگده قیلگه

 اَیله جهد، اوشبو مرورینگگه اساس آنه تیلینگ.
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 منطق، استدالینگ اۉز آنه تیلینگده کوچلیدیر،

 ینگگه اساس آنه تیلینگ.چونکه قوَت بیرله زۉر

 

 نینگ بارلیغی اثباتیدیر اونینگ تیلی،  هر اولوس

 بیل که تاریخ و ظهورینگگه اساس آنه تیلی.

 

 ، لبیب، باییتیب ایجاد ایله آنه تیلینگ اسره

 کیم تفکر هم شعورینگگه اساس آنه تیلینگ!

 انقره، تورکیه،                      

 فبروری( 2ییل -2020حوت ) 21ییل -1398
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 مس، کۉنگلوم ایچره درد و غم اوّلغیلرغه اۉخشه

 مس. نینگ هجری هم اوّلغیلرغه اۉخشه کیم اول آی

 شېر نوایی علی                                           

 محتشم شعر                  

 ره()نوایی غزلیگه نظی                  

 مس، کۉنگلیم آلگن او صنم اوّلگیلرگه اۉخشه

 مس. حُسن و استغناسی هم اوّلگیلرگه اۉخشه

 

 کۉپ کۉریبمن خوش ادا، گلگون قبالرنی، ولی،

 مس. اوشبو طاووس اِرم اوّلگیلرگه اۉخشه

 

 تورک و یغما و چگل مشهور اېدی حُسن ایچره، لیک،

 مس. وش عجم اوّلگیلرگه اۉخشه بو فرنگی

 

 ز، لطفی اۉکوش اېردی مېنگه بوندن بورون،جوری آ

 مس. اېندی کیم اَیلر ستم اوّلگیلرگه اۉخشه
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 نینگ هجریدن، عشق ارا واجب ییغی، لېک او پری

 مس.  بو صفت کۉزیمده نم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 مېن تیلب وصلین مدام و تاپسه اوندن اۉزگه کام،

 مس. اوشبو جان اۉرتر الم اوّلگیلرگه اۉخشه

 
 یار،  ېن سېویب بیر عُمر اونی، او اۉزگه توتمیش اۉزگهم

 مس. ی، بو غم اوّلگیلرگه اۉخشه وه نېچوک اۉلمه

  

 گی،  دن، اما مېنده قیل حکایت وامق و مجنون

 مس. عشق ارا بو کیف و کم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 هر نېچه کیم تیزدی سۉز دُرّینی نظم اهلی، لبیب،

 مس. لرگه اۉخشهاوشبو شعرینگ محتشم، اوّلگی

 سی ( کېچه14/15ییل فبروری -2020)میادی  25/2ییل دلو -1398     

 ایچیده ایتیلدی.( چاوچغواستانبول ارا هوا یۉلی  -)کابل               
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 یی باردور منگه، تا سېنینگدېک قاتلِ خونخواره

 یی باردور منگه. باه ار اۉلمکدین اۉزگه چاره

 شېر نوایی علی                                    
 

 گی یاره کۉنگیلده                 

 یی باردیر منگه، دېک کوییده آواره تا کۉنگیل

 یی باردیر منگه. لیکدن چاره قیده بو سرگشته

 

 بۉیله کیم یاش اۉرنیگه کۉزدن آقر هر لحظه قان،

 یی باردیر منگه. عشق تیغیدن کۉنگیلده یاره

 

 نصیب، ین جمالینگ نعمتیدن بېکۉزلریم بۉلس

 یی باردیر منگه. لر حُسنیگه گر نظّاره اۉزگه

 

 عشقدن قۉیگن بو نوع اۉت بارلیغیم بنیادیگه،

 یی باردیر منگه. یۉق کۉنگیل، کۉکس ایچره آتشپاره

 

 عمر نقدین عشقیده صرف اېتدیم، امّا بیر یۉلی

 یی باردیر منگه. دی کیم عاشقِ بیچاره دېمه
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 اقبالدن بیر یۉل یوزیمگه کولدی تانگ،یېرده نه 

 یی باردیر منگه.  کۉک اوزه نه بختدن سیّاره

 
 میش، سیده تنله تون و کون مسکن خیالیم شیشه

 یی باردیر منگه. خلوت ایچره گر پریرخساره

 

 تانگ، هجریده ییغلب وجودیم اویی یېمریلسه نې

 یی باردیر منگه. بویله کیم کۉز یاشیدن فوّاره

 

 بیم یۉقسه دنیا گنجیدن، غم تاغیده،گر نصی

 یی باردیر منگه. لی باشیمنی سنگِ خاره اورگه

 

 دېک، نینگ طفلی هر نېچه غربتده بۉلسم کۉز یاشی

 یی باردیر منگه. آنه توپراغیم کبی گهواره

 

 چرخ زالی مکریدن یۉق ذرّه پرواییم، لبیب،

 یی باردیــر منگه. محابا دلبرِ مکّاره بی

 انقره/تورکیه،             

 سی کېچه 8/9ییل مارچ -2020
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 کرونا و شعر                       

 خوفی انسانلردن آلمیش شعر ذوقینی،« کرونا»

 نینگ بۉینیگه سالمیش وهم طوقینی. که یعنی ذوقی

 

 چون گر نوایی هم تیریلیب کېلسه شعر اَیتیب، شونینگ

 ق و شوقینی!نینگ ذو ی بو اېل آلگه  نې امکان اویغاته

 

 سخندانلیک رُموزیدن اوزاقدیر کۉپچیلیک انداق،

 مسلر فهم سۉزنینگ تحت و فوقینی. کیم آسان اَیله

 

 بو سۉز آیدین که سۉزنینگ صنعتی هم بیر تیزیمدیر خاص،

 کدیر بونده بیلمک سوز چېریگی سمتِ سوقینی. کېره

 

 کرونا یۉق بۉلیب کېتسین حیاتیمیزدن و بو اېل،

 نینگ لذتینی، شعر ذوقینی! ادب ینه تاپسین

 سی اپریل کېچه 1/2ییل -2020
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 ایکّی سلطان                   

 غر، بار عجب بیر اولکه، اونگه برچه حیران بچّه

 غر! بچّه« اِستان»بیرله « افغان»آتینی قۉیمیشلر 

 

 ستیگه قۉییلگندن بېری، اوشبو آت بو توپراق او

 غر!   نینگ ایشی آه و افغان بٌچه بختسیز خلقی

 

 بوندن آلدین بار اېدی تاریخده قوتلوق آتی،

 غر! دېر اېدیلر اونگه تورکستان، خراسان، بچّه

 

 جاهل و ساتقین، تعصُب اهلی بونده حکمران،

 غر! سر و سامان بچّه دانش و فرهنگ اېلی بی

 

 دلیکده دنیا بۉییچه،کۉکنار اېکماق و مفس

 غر!  بچّه« ملک افغان»دانگ چیقرگن، آفرین بو 

 

 گاه انگریز اونگه حاکم، گاه امریکا و روس،

 غر! تور  برماقده پاکستان و ایران بچّه اۉینه
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 ی اونی، آلمه قیرق آلتی اولکه حیران باشقره

 غر! طُرفه بو کیم اېندی اونده ایکّی سلطان بچّه

  
 گن سیاوده اېل، رایینی لیک، مهاۉنده بیر قتنش

 غر! آلتی آیده هم سنش بۉلمبدیر آسان بچّه

 

 غَناگه قاووشیب،« اېرکین کمیسیون»سۉنگگیده 

 غر! نی غالب اعان بچّه« غنی»میش مسکین   اَیله

 

 چونکه امپریال کوچلردن آلورمیش کوچنی او،

 غر! اجنبیلرگه اېمیش خدمتده چقُان بچّه

 

 گه، متی کۉپ آشگن اېرمیش اولکهبېش ییل ایچره خد

 غر! دَوریده اېلّیک مینگ عسکر بۉلدی قربان بچّه

 

 عِرقچیلیکده ینه یۉقمیش تېنگی تاریخده،

 غر! بو یۉسونده ایشلری اسرو نمایان بچّه

 

 تیل بیریکتیریب بویوک باداری بیرله بو جناب،

 غر! قیلگوسی آزاد بېش مینگ جانی اآن بچّه
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 اولوغلر قوّتیدن کوچ آلیب،بیر تامان قومی 

 غر! دېرمیش بیزینگدیر اېندی دوران، بچه« قول تېنگری»

 

 اۉزنی یورت باشی اتب، اۉز نوبتی بیرله او هم،

 غر! صادر اَیلر مملکتده تورلی فرمان بچّه

 

 بو صفت بیر پایتخت ایچره ایکی خُسرو مقیم،

 غر!  هر بیریسی اۉزیچه قدرتلی قاآن بچّه

 

 تاج، ایکی کابینه و ایکّی سرای،ایکّی تخت و 

 غر!! ایکّی شاهنشه، ایکی خان، ایکّی خاقان بچّه

 

 شهر ایچره ایکّی شهریار،  حکمرانلیک قیلسه بیر

 غر!  می بۉلور شوکت بیلن شان بچّه بوندن آرتیق

   
 خلق باشیگه، بیراق، کېلگن قرا کونلرگه باق،

 غر! آچلیق و ایشسیزلیک و کۉز نم، کۉنگیل قان بچّه

 

 سین، کیمگه سیغینسین اېندی خلق؟ قیگه بارسین، نَیله

 غر! حددن آرتیق بینوادیر خانه ویران بچّه
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 بیر طرف،« کُرونا»گندیک بو مصیبتلر،  یېتمه

 غر! داشلردن آلور جان بچّه ی اولکه هیچ قِییمه

 

 ای وطنداش، قیسی بیر دردینگنی یازسین بو قلم،

 غر! درمان، بچّهکاشکی تاپیلسه هر دردینگگه 

 انقره/ترکیه،       

 مارچ 12ییل -2020
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 امید خِرمانی                     

 جهاندن بېزدی کۉنگلیم بیر یۉلی، اهل جهاندن هم،

 مروّت یخشیدن هم کۉز توتیش ینگلیش، یاماندن هم!

 

 زمانه بوستانی گللریده یۉق وفا هیدی،

 یاسمندن، ارغواندن هم! تانگ گر قالسه کۉنگلیم نې

 

 بیراو یاردمگه کېلمس، اۉز یوکینگ اۉزینگ کۉتر دایم،

 جاندن هم.- خطادیر یخشیلیک کوتماق رفیقِ جانه

 

 یشش میدانینی تار اېتدی انسانلیققه یېر و کۉک،

 زمیندن شکوه اېتسم، عیب قیلمه، آسماندن هم!

 

 بیر طرف، سۉنگسیز اوروش، سیل آفتی بیر یان،« کرونا»

 وطنداشنی اییرور خان و ماندن، بلکه جاندن هم.

 

 آچوننی اوچماق آرزوسیده دوزخگه اۉگیردیلـر، 

 اۉتوندیر بو تموغگه کفر اېلیدن، مُسْلِماندن هم!
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 تور مظلومـلر آهـی، مکین بیرلـه مکاننی تیتره

 ی بیر سېس زمیندن هم زماندن هم. ولېکن چیقمگه

 

 آوچی اۉت قۉیدی، ی که ظالم وطن اۉرمانیگه بونده

 تانگ آواره بۉلسه قوشلر اوی و آشیاندن هم. نې

 

 یاووزلر اۉتیدن کول بۉلدی خلق امّیدی خِرمانی، 

 یسن اېندی اونده بوغدایدن، سماندن هم. اثر تاپمه

 

 شماقدیر، بالرنی یېنگیش یۉلی، لبیب، آری، کوره

 شمسدن قوتولماق یۉق بای ناگهاندن هم! کوره

 سنبله 8ییل -1399انقره، 

 آگست( 29ییل -2020)  
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 گلبن عشرتده اوزگیل برگ پیوند، اې کۉنگول، 

 غنچه دېک بول قان یوتوب کولمککه مانند، اې کۉنگول!

 شیر نوایی علی                                                  

 

 هجر آغوسی                   

 ند، اې کۉنگیل،قالمیشم بیر عشق دامیده عجب ب

 یۉق قوتولماق اوندن اېتسنگ نېچه ترفند، اې کۉنگیل! 

 

 یارلیک کۉز توتگنینگ وصلیدن اۉزگه کامگار،

 بوالعجب کیم سېن خیالی بیرله خُرسند، اې کۉنگیل!

 

 دهر اېلیدن راستلیک کوتمه، اینانمه سۉزیگه،

 هر نېچه کیم آنت ایچیب یاد اېتسه سوگند، اې کۉنگیل،

 

 ر آغوسی عشق ایچره نصیب و غیرنینگ،بیزگه هج

 وصل ارا کامی سوچوک یېب بال ایله قند، اې کۉنگیل!
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 ی،اۉقـ« الـتُرک دېـوان لغات»رکلیک بابیـده تو

 ، اې کۉنگیل! «زند و پازند»گرچه تکرار اېتدینگ اسرو 

 

 ،غانۉزدن اۉایستب یامان ک کم سرهاَیار حُسنین 

 اسپند، اې کۉنگیل! مېنگینی قیلمیش یوزی اۉتیگه

 

   ده تینگاوچی لبیب اشعاریگه، لیۉدیۉق انا

 اېندی قیل عزم بخارا و سمرقند، اې کۉنگیل! 

 عقرب/آبان 12ییل -1399عقرب/آبان  12انقره، 

 نوامبر(  2ییل -2020)                   
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 لر ب( مخمس
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 اۉگیتی ناصحلر                     

 )موانا لطفی غزلیگه مخمس(             

 بایلیك بۉلدى چون لطف ازل، سیزگه حُسن و كۉركه

 اونگه اېزگو خُلق و شیرین سۉزلیلیک هم مشتمل، 

 گندى هیچ بیر چاغ اېل كۉزى سیزدېك گۉزل، كۉرمه

 دَورونگیزده عالم و عابد قۉیوب علم و عمل،»

 «.و غزلبۉلدی فکر و ذکر الرغه دایما صوت 

                               

 سنگ غم، باقسنگ اول كۉز بیزنى ناچار اۉلتورور، باقمه

 ناز ایله یورسنگ ینه اول قدّ و رفتار اۉلتورور،

 حُسنونگ آشوبى خایقنى قیلیب خوار اۉلتورور،

«نینگ بارین زار اۉلتورور سی اېل قاش و کۉزونگ فتنه» 

م اۉغلیغه اجلبیر بهانه بېش اېمستور آد.» 

                            

 عشقدین ایلنگ حذر!»بیزگه ناصحلر اۉگېت دېر: 

 ،«نینگ یۉلینده اسرو کۉپ خوف و خطر کیم محبت

 سۉرسک اوشبو ایش عاجین، نې آسیغ، بیدردلر،

 عشق ایچینده چاره ایتورلر: بدل دور یا سفر،»

 «.لنې بارورغه بیزگه باردور یۉل و نې سیزگه بد
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 سېن گل جۉشقینین یېتسنگ بهار و نوروزه کۉرگه

 ی آل ینگاق، نرگس باقر کۉزین سوزه اله آچگه

 یوزه له-اول آغیز یبسېن باق بو گمانگه توشگه

 نینگ اریسی گلبرگ اوزه،  اول آغیزدور یا عسل»

 «.نېش ایله نازک نشان قیلدی و تۉلدیردی عسل

 

 خواستیغه،-تکنینگ ایس عشق ارا اېگمم بۉیین ناصح

 راستیغه،-یمن هم قواق غیبتچی یلغان سالمغه

 کاستیغه،-سېن دغی کۉز یوم بو سودایی قولینگ کم

 هغیمن اۉزگه شادلیقدن ایاغیم آستی باقمغه

 لی تاپسم محل. گر ایزینگ توپراغیگه باش قۉیغه

                            

 بیله، -بینوا عاشققه جور اېتمه، یازوق، کۉره 

 شفقت اېت بارې، ثواب آل، اۉزگه یخشیلیک تیله، 

 هرنېچه کیم یۉق لبیب ایشی سېنینگ دینینگ بیله،

 گر مسلمانسن بو لطفی کۉنگلون آلغیل جهد ایله،»

 «.دېب باردورور، آری، مثل« کاهلی و کافری»

 انقره،          

 آگست 5ییل -2017
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 عشق وادیسی                

 )حضرت نوایی غزلیگه مخمس(         

 وای کیم هجران تونی، مېن ماه تاباندین ملول،

 ثابت و سیّاره و گردونِ گـرداندین ملول،

 مهر جاناندین ملول، غیر طعنیدین حزین، بې

 هل دوراندین ملول،اې كۉنكول، بیر نوع اۉلوبمېن ا»

 «.كیم كه اندین یخشى یۉقدور، بۉلمیشم آندین ملول

                                  

 یار اېشیگیگه باریب اېردیم، دېمیش كېتسون مېنى،

 تارته جانیگه یېتسون، مېنى،-هجر دردین تارته

 ك اېمدى مېنگه جان، اَیت، ترك اېتسون مېنى، كیره نې

 ى مېن جاننى، جان نېتسون مېنى، تههجر اگر بودور، نې»

 «.كیم اېرور هر لحظه مېندین جان و مېن جاندین ملول

                               

 لی، گرچه طوریمده قباحت یۉق خجالت چېککه

 لی، وه که معروض اۉلمیشم رنج و کسالت چېککه

 لی؟  کېلمیشم دنیاگه یا جورِ جهالت چېککه
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 لی، ی گویا مالت چېککهتېنگری خلق اېتمیش مېن»

 «.کیم دمې یۉق کیم اېمسمېن خلق ناداندین ملول

 
 ی باریب گلگون قبالر کۉییده، نېچه قان ییغله

 لقالر کۉییده، کۉزلریمدین ساچیب انجم مه

 ی ایمانیمنی دېب کۉزی قرالر کۉییده، اسره

 ی دلربالر کۉییده، نېچه دینیم اوزره تیتره»

 «.فرستاندین ملولاې مسلمانلر، بۉلوبمېن کا

                               
 سېن، توت تیل و کۉنگلونگنی پاک، نینگ سالکی حق یۉلی

 گر بو مسلکده اریغلیق یۉق، بۉلور جانینگ هاک،

 دېک بغیر قان، سینه چاک، عشق وادیسیگه مجنون

 باک؟ سنگ مقصد، قدم قۉی، طعن تاشیدین نې ایسته»

 «.مغیاندین ملول غان خار کعبه تاپتی بۉلمه

  

 کوندوزین،-سنگ گر یار دیدارینی کېچه ایسته

 مه کۉک یولدوزین، مهر قۉیمه آیغه و سیر ایله

 سینی باسمه و تاتمه توزین، غیرنینگ بۉساغه

 اې کۉنگول، فکرینگنی قیل کیم دۉست دشمنلر یوزین،»

 «.سه سېن زار حیراندین ملول کۉرمس اېردی بۉلمه

                                 



  

  

 

20  

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 اى لبیب، آچ سۉز حقیقى عشقدین، یۉق كیم مجاز،

 كیم بیزینگ دورانده هم بار ذوق اهلى كۉپ و آز، 

 چون سېنینگ آوازینگگه مشتاق اېرورلر اهل راز،

 ،«حجاز»آهنگى و كۉرگوز « عراق»اې مغنّى، توت »

 «!كیم نوایى خاطرى بۉلمیش خراساندین ملول

 انقره،                

 جوای 30ییل، -2015
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 اوچماق ساکنی                 

 شیر نوایی غزلیگه تخمیس( )علی       

 گچ،  سرو اویالور باغ ارا قدّین خرامان ایله

 گچ غنچه حسرتدین سۉلر لعلینی خندان ایله

 گچ، جاننی اۉرتر اۉتلوغ اېنگینی نمایان ایله

 گچ، ر یوزده زلفین عنبرافشان ایلهحُسنی آرت»

 «.گچ شمع روشنراق بۉلور تارین پریشان ایله

  

 دینگ، ناز ایله گل موسمی تا سیرِ بُستان ایله

 دینگ، عالم آرا حسنونگگه گللرنی حیران ایله

 دینگ، تامیریمده اوّل عشقینگ شوقینی قان ایله

 دینگ، مو بیزنی قربان ایله ب یوزنی گللردین بېزه»

 «.گچ؟ یوزونگگه تېگدی قانلر بیزنی قربان ایله یا
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 قهر ایله باقدینگ، نگاهینگ جانگه سالدی اضطراب،

 محو بۉلماقدین بۉلک تۉلقینده نې قیلسون حباب. 

 بوزدینگ اۉز یورتینگنی سېن تارتیب چېریک، ایلب عتاب،

 تیغ ایله پیکانلرینگ یېتتی کۉنگول بۉلغچ خراب،»

 «.گچ اول کشورنی ویران ایلهسو قۉیوب تخم اېکتینگ 

  
 لر عشاق اوچماق ساکنی، تانگ اېمس گر بۉلسه

 کیم بیلینمس ساده هر ایش آشکار و کامِنی،

 نینگ آچیق بۉلسه چشمِ باطنی، کۉرگوسی هر کیم

 قان اېمس کیم یاپتی گلگون حله جنّت خازنی،

 گچ. عشق مقتولین شهید ایلرده عریان ایله

  

 دی، خرامان ایله گه چمن گلگشتیگه قدّین

 دی، دېک لعلینی خندان ایله گه کولیمسب غنچه

 دی، صید اېترگه کۉنگلومیزنی عشوه چندان ایله

 دی، آشکار ایلب یوزین کۉزومنی حیران ایله»

 «.گچ یاشورون آلدی کۉنگول کۉزومنی حیران ایله

  

 

 

 

 



  

  

 

209 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 عشق اۉتیدېک جهانده اۉزگه اۉت یۉق سۉزناک،

 تر ایچ و تاشینگنی پاک،گر توتشسه جانینگه، اۉر

 گنلرگه هاکتدین نې باک، عشق دردین تنله

 عشقین قیلدی کۉنگلومنی هاک، جانده قۉیغچ نقدِ»

 «.گچ اۉلتورور محرمنی سلطان گنج پنهان ایله

  

 دی عشق فوجی تا کۉنگول ملکینی مفتوح اېتمه

 دی، دی هم تا مسخر جسم ایله روح اېتمه قۉیمه

 دی، شۉخ مذبوح اېتمه لاوگر، لبیب، آولب سېنی 

 دی، ای نوایی، عشق اگر کۉنگلونگنی مجروح اېتمه»

 «گچ؟ پس نېدور کیم قان کېلور آغزینگدین افغان ایله 

 سی  اپریل کېچه 1مارچ/ 31ییل -2020
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 مخمسگه ایلنگن غزل         

 مس، دَور اۉزگردی، بو دم اوّلگیلرگه اۉخشه

 مس، لرگـه اۉخشههم گۉزللر اجـرم اوّلگی

 مس، اوشبو جَیرانلرده رَم اوّلگیلرگه اۉخشه

 مس، آلگن او صنم اوّلگیلرگه اۉخشه کۉنگلیم 

 مس. حُسن و استغناسی هم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 بوستان ایچره یاییلگنده کۉکتلر مخملی،

 یلی،-ی یلّی عشق بزمیده مغنّی کویلگه

 سیمانلر، بلی، رقص اېتر رنگین قنات پروانه

 کۉپ کۉریبمن خوش ادا، گلگون قبالرنی، ولی،

 مس. اوشبو طاووسِ اِرم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 دلربالیکده بۉلورمی بونچه هم زیبا و شیک!

 کیم که کۉردی او چیراینی حیرت ایلب توردی تېک،

 دېک یۉق گۉزللر ایچره بیر حور او پریرخساره

 تورک و یغما و چیگیل مشهور اېدی حُسن ایچره، لیک،

 مس. وش عجم اوّلگیلرگه اۉخشه بو فرنگی
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 جانی بۉلسین ساغ اۉشه دلدارنینگ، یاشی اوزون،

 مهرسیزلیک قیلمس اېردی بو غریبیگه بوتون،

 مېن اونینگ وصلی امیدیده یشردیم تون و کون،
 جوری آز، لطفی اۉکوش اېردی مېنگه بوندن بورون،

 مس. اېندی کیم ایلر ستم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 دیم لیک اجریدن، چه چېکدیم زحمت، آسیغلنمهنې

 نینگ عصر و شام و فجریدن، بیزگه یۉق راحت زمان

 نینگ زجریدن، ماق بۉلدی ایشیم ظالم فلک ییغله

 نینگ هجریدن، عشق ارا واجب ییغی، لیک او پری

 مس. بو صفت کۉزیمده نم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 اېلگه بخت و بختسیزلیک بیزگه یازیلگن مدام،

 ی تانگ و بیزگه تیره شام، لر یوزیگه کولگه باشقه

 نینگ عشقی یۉلیده اونوتیب ننگ و نام، او پری

 مېن تیلب وصلین مدام و تاپسه اوندن اۉزگه کام،

 مس. اوشبو جان اۉرتر الم اوّلگیلرگه اۉخشه

  

 رگولیکنی روزگار، سین بو کۉ گه کۉرستمه کیمسه

 امگار.کیم چېکیب مېن هجر، وصلیدن رقیبیم ک

 کۉنگلیم آلگن دلبر اېتمیش بېوفالیک اختیار،
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 یار،  مېن سېویب بیر عُمر اونی، او اۉزگه توتمیش اۉزگه

 مس. ی، بو غم اوّلگیلرگه اۉخشه وه نېچوک اۉلمه

  

 عشق بیر دېنگیز که یۉقدیر اونده قیرغاق و تگی،

 ی اونی جان تامیری، کۉنگیل رگی، آلگه کیم سېزه

 نینگ مسلگی، لمس هر کیشیاصلیده بو فن بۉا

 گی، دن، اما مېنده قیل حکایت وامق و مجنون

 مس. عشق ارا بو کیف و کم اوّلگیلرگه اۉخشه

 

 بو دبستاندن قیلیب ایجاد اۉتدی کۉپ ادیب،

 کیم اولرگه اېردی الفاظ و معانی دلفریب،

 شعر حُسنیگه تخیُل رنگیدن زینت بېریب،

 ظم اهلی، لبیب،هر نېچه کیم تیزدی سوز دُرّینی ن

 مس! اوشبو شعرینگ محتشم، اوّلگیلرگه اۉخشه

 مس!( )بو مخمس محتشم، اوّلگیلرگه اۉخشه  

 سی کېچه 3/4ییل مارچ -2020انقره،                
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 غُربت اېلی                      

 (شیر نوایی غزلیگه مخمس میرعلی)      

 دی، ایله کۉرگوزوب لطف اۉزی اوّل الفت ایجاد

 دی، دۉستلیک، قرداشلیک درسینی کۉپ یاد ایله

 دی، وه، نې بۉلدی، مهرسیزلیک اېمدی بنیاد ایله

 دی،  هربانیـم عــزم بیداد ایلــهآه کیم نام»

 «.دی بیر یۉلی مهر و وفا رسمینی برباد ایله
 

 دی رسم وفا، ناگهانی بۉیله کیم ترک ایله

 اهل دغا،مو یۉقسه، انینگ  فکرین اۉزگرتیردی

 گرچه کۉنگولدین اونینگ حقّیده کېچمس بد دعا،

 ی جفا، قۉرقــرم اهلِ وفا آهی انگه قیلغه»

 «.دی بو جفالــر کیم وفا اهلیغه بنیاد ایلــه
 

 ی دېبان، دی اندیشه قرداشلیک تَبه بۉلغه قیلمه

 ی دېبان، آشنالیک یاتلیک بیرله شَبَه بۉلغه

 ی دېبان، ۉلغهبته ب-گی قان ته کیمسه نازک یوره
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 ی دېبان، دی ناشاد آخر دم گنه بۉلغه بۉلمه»

 .«دی گنه احبابنی مونداق که ناشاد ایله بې
 

 ی ثواب، گه قیلسه وفا هر کیمسه، کسب اېتگه وعده

 گه بېرگن سۉزین اېرمس اونوتماقلیک صواب، کیمسه

 دی کۉنگول کېتیرمس انگه تاب، بو غضب کیم ایله

 هر اِیله قیلدی خراب،بیر دم ایچره تند سیل ق»

 .«دی ر وفا قصری که ییلـلر آنی آباد ایلههـ
 

 گون،لـدین بۉلمسه غُـربت اېلی بختی نگر از

 ی تون و کون؟ مو کېچیرگه عمرینی مونداق پریشان

 کۉککه تېکرو گرچه مظلوم آهیدین یېتتی توتون،

 اق اوچوندی هر کیمسه تا عشّ دم اوررغه تاپمه»

 .«دی ن، کیرپیکنی جاد ایلهسی   شحنه ایلب غمزه
 

 نینگ صحبتیغه توتمه کۉپ اۉزنی یقین، دَور اېلی

 کیم صداقتسیزلیگی هر دم قیلور کۉنگلینگ حزین،

 لیده جان، دېمسلر آفرین، گر نثار اېتسنگ یۉ

 نینگ اختافِ طبعیدین، تیندی ابنای زمان»

 .«دی کیم که اۉز طبعینی بیکسلیککه معتاد ایله
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 سیده کۉنگول ایستردېک وِفاق، ک اۉلکهی اترا تاپمه

 یۉل ارا حِرمان بیله قالمیش وطندین هم ییراق،

 قَي سری کېتسون لبیب اېمدی، خراسان یا عراق؟ 

 کۉنگلی ملکین ایستر آباد و بوزر خیل فـراق،»

 .«دی زم مُلکِ اسـترآباد ایلهتا نوایی عـ

 آگست 3ییل -2020انقره،                           
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 ج( اېرکین عروضی و

 گی شعرلر برماق وزنیده
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 معنوي کوچ         

 سی، انسان! نینگ اېگه ای بارلیق

 سی سن. نینگ معجـزه تگن یره

 نیـنگ، اۉیلَمه کیم بو کاینـات

 سی سن. تسیز عاجزهقوَ-کوچ

  

 قویاشدن و آیـدن، یولدوزدن

 یسن؟ ه یاردم سـۉرهقچانگچ

 ن، اۉز معنوي کوچینگگه تیـه

 یسن؟ نېگه حیران کۉککه قره

  

 کۉکده قویاش، آی و یولدوزلر،

 دیر. برچه سېنینگ خدمتینگده

 خیر،بیلیم بیلن اولـرنی تس

 دیـر. اېته آلیش فطرتینگده
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 انسـان طبیعتنی اېگللب،

 اۉز اېـرکینی ایلگیگه آلدی.

 ی،قویاش، آیگه سیغینیش دور

 عصرلرنینگ قعریده قالدی.
 

 سېن آرتتیرسنگ علمینگ، تون و کون

 آی و قویاش باشینـگده پارلر.

 کۉک، ثابت و سیّاره لـرنی

 سېنگه خدمت قیلیشگه چارلر.

 

 اۉز معنوي کوچینگگه ایشان،

 یاردم تیلب یورمـه بیراودن.

 ش یاووز کوچلرگه قرشی، کوره

 گین یاودن! ک بۉل، قۉرقمه داو یوره

 کابل،           

 قوس 15ییل -1391
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 محبّت یاغدوسی         

 دېک ینـه قُربان هییتی، هر ییلگی

 مینگیز مبارک بۉلسین! کېلدی، بیره

 م کونلری کېزیب، اوشبو قوتلوغ بیره

 کۉنگلینگیز آچیلسین، سرورگه تۉلسین!

  

 م، شادمان یشش اوچوندیر هر بیر بیره

 دن. ک کینه تماق کېرهکۉنگیلنی اری

 تیب، دۉستلیک کۉرسه-بیرگه محبّت-بیر

 له بۉلینگ جان و تن.-بیر-شینگ، بیر بیرله

  

 دۉستلر، عهدینگیزگه وفالی بۉلینگ،

 تۉغریلیک، مروّت یۉلیدن یانمنگ.

 آدمیلیک، تېنگلیک، تینچلیکنی ایستب،

 شدن اصا اوسانمنگ!  بو یۉلده کوره
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 شیلب،قُـربان هییتینی یخشی قر

 آلرسن، وفالی بۉلیشنی اۉرگـن!

 کۉنگلینگنی محبّت یاغدوسی ایله،

 یاروتگیل، صفالی بۉلیشنی اۉرگن!

  

 هییت کونی اۉزینگنی یالغیز سېزمه،

 مینگ قوتلوغ! یرهسېویملی قرداشیم، بَ

 برچه سېنگه یۉلداشمیز، بۉلسه اگـر

 آرمانینگ یوکسک و مقصدینگ اولوغ.

 مزار شریف،                           

 عقرب 3ییل – 1391
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 شیرین ییغیی          

 استعدادلی، شیرین سېسلی آوازخوان)

 (نینگ شهادتینی اېشیتیب قویاش خان جعفرسید

 ... اما او تون ساووق یېلیدن کۉزنینگ،

 آواز یشناق اۉرمانیده اۉسگن،

 تال و چنار و ارچه درختیده،

 دی. زه تیترهیپراقلر تنیگه توشیب لر

  

 قرانغی وخامتلی تونده هم،-لېکن بو قپ

 آواز اۉرمانیده یېتیشگن بویوک چنار،

 نی آوازی باریچه: کویلردی ینگی نغمه

 

 میلی، مسلط اېرسه قرا کېچه اوشبو چاغ،

 اۉتمس، -شکسیز بیرآز فرصت اۉتر

 پارلب چیقر قویاش و اۉز آلتین قۉلی بیلن،

 نینگ کۉکتینیق یوزیدن -بیر زومده تیپ

 سین اۉرر، بو هولناک کېچه قرا پرده

 یاغدوگه تۉلدیریب همه دنیانی،

 سین قورر. کۉک اۉرمان اوزره نور سراپرده
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 تانگ آتدی، چیقدی اۉز حرمیدن کولیب قویاش،

 یاغدوگه تۉلدی و هم ایسیدی اوندن،

 سی ـ بو ماوی آسمان. آواز شیشه خانه

  
 ر،آواز یشناق اۉرمانیده او یېتوک چنا

 تۉرت فصلده، -کیم یاز و کۉکلم و کوز و قیش 

 قالگن باشیگه کېلسه هر آسیب، پایدار،

 هم اویغانیب توریب بۉیینی یوقاری چېکیب،

 ی اۉز قۉشیغیگه بېریب دوام: کویلردی بونده

 کۉردیم توشیمده بو کېچه اویقوده،

 باتگن اېمیش کۉک اوزره شفق قانیگه قویاش،

 گن، چه کۉکده پارلهیولدوزلر اېرمس اېردی کې

 بلکیم قویاش ماتمیده ییغلب،

 سی ـ بو ماوی آسمان، آواز شیشه خانه

 قطره یاش!-تدی هر تامان کۉزیدن قطره سچره

  

 ناگاه بو مخوف تانگ آتگندېک،

 قوزغالدی کوچلی شدت ایله کوز ییلی تمام،

 چیقدی بولوت قرا چېریگی غرب ساریدن،

 ریب زیاد.هر یانگه دۉل و ژاله اۉقین یاغدی
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 آواز یشناق اۉرمانیده در حال،

 بو یېل دمیده یېرگه ییقیلدی یېتوک چنار،

 هم دۉلدن که آتدی بولوت فوجی اۉق و تاش،

 هر ضربی اوشبو اۉق بیله تاشلرنینگ،

 .پاش-سینی قیلدی پاش آواز شیشه خانه
 بو ماجرا دوامیده کۉکدن هم، 

 چه بۉیالیب قانگه، باشدن ایاققه

 ره توشدی و باتدی،توپراق اوز

 سین قویاش. مغرب قودوغیگه یاشیریب چهره

  
 آواز یشناق اۉرمانیده، اې داد،

 ی اونینگدېک یېتوک چنار؟ اېندی قچان کۉکرگه

 سیده، فریاد، خانه آواز شیشه

 اېندی قچان قویاش او کبی نورینی ساچار؟

 تا توپراق آستیگه یشیریبدیر یوزین قویاش،

 توشر، کۉنگیل آه اوریب،هر لحظه کیم اېسیمگه 

 قطره یاش.-ی کۉزیم تۉکر یاشیرین قطره تینمه

13کابل،                               ییل اسد آیی-1
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 ینگی ییل                    

 دیر، ریلماقده ینه اېسکی تاریخدن بیر یپراق آغده

 یدیلر. اېندی کېلگوسی یپراقنی ینگی ییل دېب اته

 یپـراق بیزگه قاره خطدن تۉله اېدی،ریلگن  آغده

 قنی، اېندی ینگی یپراق اوزره بیزگه نې یازیلر؟

  

 یدی، دنیا اېلی ینگی ییلنی امید بیلن قرشیله

 ایستکلرین اوشلماغین کوتیب.-اونده اۉزی آرزو

 شینگیز، دېسنگیز، کوره« آرزولریم رویابگه چیقسین!»

 قۉل توتیب.له -بیرینگیز-تۉغری یۉلنی تنلب، بیربیرگه 

  

 نینگ آلدیندن یازووی یۉق، اېسکی یپراق، ینگی یپراق

 سن. بو یپراققه تقدیرینگنی، گۉزل انسان، سېن یازه

 چماق،ویسن ا ش بیلن بو دنیانی اۉزینگگه یسه کوره

 سن! یا که یامان قیلمیشلرینگ بیلن گۉرینگنی قازه
 

  



  

  

 

225 

 

 لبیب سید محمدعالم                 سی                  /جیملیک نغمهگلبانگ خاموشی

 بو ینگی ییل عیسویمی؟ ترساییمی؟ هېچقیسی یۉق،

 دی. لرنینگ حیاتیده بیر ینگی باب سنلهانسان

 سی بیلن، بو باب اۉزیگه خاص بۉیاق و هید و جلوه

 دی. راق تنیله ریلگن بابلردن فرقلی اۉلـه آغده
 

 داش و اۉرتاقلرنی ینگی ییل بیلن قوتلنگیز، آرقه

 سیگه اېزگو ایستکلر بیلدیریب. چین کۉنگیلدن برچه

 ین بو ینگی ییل،نگیزگه قوتلوق بۉلس عالم اهلی، برچه

 زنگیز روزنیدن کېلسین کیریب! بخت هماسی دېره

 کابل،                    

  11/12نینگ  ییل جدی آیی-1391

 سی کېچه-جنوری(1ییل-2013دیسامبر/ 31ییل -2012)             
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 توغیلگن کونیم       

 ییللر آلدین بوگون کبی بیر کونده،

 چیبمن کۉزیم.حیات یاغدوسیگه آ

 کۉریبمن دنیانی، قویاشنی، آینی،

 هر کیمنی تینگلبمن، ایتیبمن سۉزیم.

  

 دنیا گۉزل، انسان حیاتی گۉزل،

 سېوگی، تینچلیک بیلن کېچسه بو حیات.

 دنیادن یۉقالسه شدت، ظلم، اوروش، 

 آچون اوچماق بۉلور، هر کون عید، برات.

  

 تینچلیکده، سېوگیده یشنگ، اۉرتاقلر،

 ، سعادتلی بۉلینگ دایما!بختلی

 قۉلینگیزدن کېلسه اینجیتمنگ زنهار،

 چومالینی، قوشنی، بلیقنی حتّا.

 انقره،                                     

 جون 20 ییل-2018                           
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 می قوتاوی قربان بیره   

 ، کونده دهشت قربانى بیز اولوسگه

 مى؟  نېچوك كېچر اېكن قربان بیره

 کو،-گن قربانلرنینگ قانى قوریمه

 لرنینگ مرهمى. گن یاره تاپیلمه

  

 دى شادلیك، مدن كوته هر كیشى بیره

 بیراق، ینگرر اویلردن ماتم اونى. 

 ظالم تېكینخورلرگه هر كون هییت،

 غم تونى. - م كونى مظلوم اوچون بیره

  

 یاتگن، یلنگغاچ یۉللر اوستیده-آچ

 لر.  فاكت قۉینیده شۉربخت باله

 زور و زر اربابى اېشیتمس اصا،

 لر.  كۉككه یېتیشسه هم آه و ناله
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 م قیلینگ،  سیز اوچون یۉق هېچقیسى، بیره

 قیغوسیزلر، سۉییب كۉپ سیگیر، قۉیلر.

 آاو توشگن یېر كویر، غم او یېرده،

 لر، تۉیلر!  یز اۉتكزینگ شادیانهس
 

 گى آچـلر،  ، وطنینگدهحاجى بابا

 اۉلسه میلى، سېن مكّه سرى یۉل آل، 

 لرینگ خدا اوچون دېب،  ییققن آقچه

 اېلتیب عیاش شیخلر چۉنتگیگه سال! 

 

 وطنداش، دردینگ كۉپ، المینگ سانسیز، 

 ش اوسنمسدن، همّتینگ اولوغ.  كوره

 مینگ، بیر كون كېلر سېنینگ هم چین بیره

 تلوغ!"اۉشنده ایترمن: "هییتینگ قو

 انقره/تورکیه،       

 آگست  31ییل -2017
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 سېوگی معناسی         

 سېوگی بیر خبرسیز کېلگن تویغودیر،

 نینگ اوییگه دعوتسیز مهمان. قلبینگ

 بو اویگه بیر کیریب یېرلشدیمی او،

 یسن هیچ قچان. اوندن قوتیله آلمه

  

 سیگه کۉره، عارفلرنینگ توشونچه

 سېویلگن اوچاوی بیر. -وگنسې -سېوگی

 معناسی بیر آتی اوچته بۉلسه هم،

  «چاغیر»هم « شراب»هم « باده»ی که  شونده

  

 نی، ی اۉیلش بارلیقده هر نرسه بونده

 دېییلر.« وحدت الوجود»عرفانده 

 ی توریب، نینگ دېنگیزیگه غرق بۉلمه عشق

 سېوگی معناسینی کیشی نې بیلر؟
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 نینگ، وقمواناگه کۉره عاشق، معش

 سیده هیچ بیر مسافه یۉقدیر. آره

 هیچ، –اصلیده هر نرسه معشوق، عاشق

 نینگ قیمتی چۉقدیر. بو کبی سېوگی

  

 نینگ قدسیتیدن، خبرسیزلر عشق

 یدیلر. حیوانی حسلرین عشق سنه

 سېوگی انسانگه خاص، ملکده هم یۉق،

 چین سېوگیدن انسان برکت تاپر.

 انقره،         

 5201سپتامبر  25
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 هییت قوتاوی        

 لیک اوجی، کُرونا هجومی، خسته

 قرنتینه، عُزلتده کېلگن هییت.

 قوتلوغ برچه اۉرتاق، وطنداشلرگه،

 یلیک اۉگیت! اما اویده قالیب، تینگله

 

 بیرگه قوتلب،-اوزاقدن هییتنی بیر

 ایستکلر قیلینگ اظهار.-اېزگو آرزو 

 نی مبارک اَیتیب، لېکن بو هییت

 بیراونینگ اوییگه بارمنگیز زنهار!

 

 سیز، هر آدیمده، اوچون کیم، بیله  نې

 لر قورگن کورونا ویروس. پیستیرمه

 سیز توزاققه کۉرمسدن اونی، توشه

 یدی اونده شکل و توس. کوزگه تشلنمه
 

 لی، لر هم کۉپ تهلکه قوروق میوه

 گشتک قیلسنگیز. کېزیب اویلر هییت
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 نینگ، ته، بادامکۉپ قول تېککن مییز، پس

 لیگیگه شک قیلسنگیز! ک تازه کېره

 

 شونینگدېک، بو هییت کونلر قۉل بېریب،

 له کۉریشماق یوق.-بیر-شیب بیر قوچاقله

 کۉزده توتیب اجتماعي مسافت،

 احوال سۉریشماق یوق!-شیب حال یقینله

 

 اما، کۉنگیللرده قَینب محبت،

 سېوگی، دۉستلیک تویغوسی تۉلیب تاشسین!

 قاچینگ جسمانی تۉقینیشدن، بیراق،

 قۉیمنگ، بیراو سیزگه یقین یانداشسین!

 

 عزیزلر، بو رمضان هییتینی،

 بیرگه قوتلوق.-شو یۉسین ایتینگیز بیر

 مدیر سیزگه، هر زمان هییتدیر، بیره

 یو قارنینگیز تۉق!-جانینگیز ساغ بۉلسه

 انقره/تورکیه،                            

 می 22ییل -2020                         
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 د( رباعی و تۉرتلیکلر
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 رباعیلر                

 کابل، یېمه غم که بۉلگینگ آباد اېندی،

 کابل اېلی هم یشـر بۉلیب شاد اېندی.

 کبی معمارینگ،« نواندیش»باردیر چو 

 ویران قیله آلمس سېنی بیـداد اېندی.

                         

 شاعر، قلم آل قۉلگه، زمان شعرینی اَیت!

 باق تېکره و تاشینگگه، جهان شعرینی اَیت!

 سۉزله آنه یېر حقیده هـر نې بیلسنگ، 

 کیم دېدی سېنگه که آسمان شعرینی اَیت؟

                       

 ،ي الهام پریسی، کېل، ینه شعر اَیته

 ،ي بیر یۉل ینه شعر عالمیگه قَیته

 شبو یۉلده تشویقینگگه، محتاجمن او

 «!يتَ-يتَ»لر  سهکیم باله یورالمس دېمَ
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 نینگ قراغی، کۉزی گۉزل، شعریم اۉقیگن

 یالغیز کۉزی یۉق، باشدن ایاق اۉزی گۉزل.

 سیدن هر نکته چیرایلی یازیلور خامه

 شیرین لبیدن ساچسه گهر سۉزی گۉزل.

                       

 سنگیز، پسند ایلهنې بخت مېنگه سۉزیم 

 سنگیز. کۉنگیلنی وفا دامیگه بند ایله

 گل آچیلرمیدی خزان اورگن باغ،-گل

 سنگیز.  له نوشخند ایله-باقیب کۉز اوچی

       

 جانلرگه یاقیملیدیر سېنینگ آوازینگ، 

 طوبا اویالور کۉرسـه قدِ طنازینگ،

 لیگینگ تن آلینور صنعتده، فرزانه 

 ی نازینگ! هصنعتنی سېور کیشی، کۉترگ 

        

 فـرزانه گۉزلسن، قـد طنّازینگ بار، 

 بلبل سېسیدن چیرایلی آوازینگ بار.  

 سیزسن، ده تېنگ ی که جمال و نغمه بونده

 شور، هر نېچه کیم نازینگ بار سېنگه یره 
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 شیرین تیلی سېوگی سۉزیدن گویادیر، 

 یر.آوازی اوچون اولوس ارا غوغا د 

 لنیب، سه عشوه مجلسده ترنُم ایله 

 حُسنیگه باقیب، سېسیگه اېل شیدا دیر.  

                        
 کوی صنعتیده یالغیز اۉزینگ فـرزانه، 

 اۉق دُردانه.-هم حُسن و گۉزللیکده، سېن

 یاروتسه یوزینگ پرتوی هر محفلنی،  

 کیم بار که بو یاغدوگه اېمس پروانه؟ 

                               

 اۉزبېک اېسنگیز، دوستلر، اۉزبېکچه یازینگ،

 بو تیل سۉزی آقسین جۉشیب، اریغنی قازینگ.

 اۉزبېک تیلی سیزنی تۉغری یۉلگه باشلر،

 سنگیز، یۉلدن آزینگ! بو تیلنی اگر سېومه

   2013اپریل  13
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 رباعیلر               

        ( رحمتلی استاد متین تعزیتیده)    

 افسوس، سفر قیلدی اولوغ شاعریمیز،

 سۉز صنعتیده بیلرمن و ماهریمیز.

 استاد متین آچوندن اېتدی رحلت،

 یلیک بریمیز! له شاد اېته-روحینی دعا

  

 سۉز گلشنیدن اوچدی خوش الحان بلبل،

 کۉز یېلی اېسیب سۉلدی بو بوستان ارا گل.

 شعر و ادب استادی متین، وای دریغ،

 ل ایاغیدن اچّیق مُل.سیپقردی اج

  

 استاد متین حیات اوییدن کۉچدی،

 قوتلوق تنین، افسوس که توپراق قوچدی.

 قیغو یېلیدن سۉلدی کۉنگیللر باغی،

 هم سۉز یوزیدن طراوت و رنگ اوچدی.
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 نینگ، آه، شهریاری کېتدی، سۉز ملکی

 قیش کېلدی، ادب باغی بهاری کېتدی.

 استاد متین حیاتدن کۉز یومدی،

 که المیدن آه و زاری کېتدی.کۉک

 
 استاد متین بویوک سخنور اېردی،

 سۉز دېنگیزیدن اۉکوش گهرلر تېردی.

 بیزگه بو بهابیچیلمس اینجولرینی،

 نگ کۉزینگیزدېک دېب، امانت بېردی! اسره

  

 سۉز کیرپیچیدن قوردی متین یوکسک کۉشک،

 کیم رنگی بهار رشکی، گللر هیدی مشک.

 ینگ گللرینی،ن گی باغچه سیده تېگره

 آلمس خشک!  سی، کوز یېلی قیله قیش چپقه

 انقره/ تورکیه،                                        

 جنوری 12-3ییل -2020ییل  جدی آیی/-1398
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 کُرونا ویروس          

 هرنېچه هجوم اېتسه کورونا ویروس،

 س.اۉزینگنی یۉقاتمه سېن، بیتر بو کابو

 له قصد اېتر جانینگه او،-افاسلیک

  لیک ایله سېن اونینگ یۉلینی تۉس!  پاکیزه

 مارچ   22ییل -2020                           
 

 بهار و نورۉز             

 نیب کېلدی بهار و نوروز، ییل ینگیله

 بو فصل سېوینچ اوانیدیر، یۉق بونگه سۉز!

 توز، کۉنگلینگ اوییده عیش و طرب بزمینی

 سی باشینگده هنوز. هر نېچه که غم کۉلکه

 مارچ   19ییل -2020                         
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 کۉکلم یېلی                  

 کۉکلم یېلی اېسدی، بوستان کییدی یشیل،

 هر یانده چېچکلر آچیلر آق و قیزیل.

 من سَیرینی قیل،سیدن چیقیب چ قیش چِلّه

 داشیم، ینگی ییل! بۉلسین سېنگه قوتلوغ، اولکه

 مارچ 20ییل -2020                                 
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 تۉرتلیكلر           

 وطنداشیم، ینه كېلدى ینگى ییل،

 چمنده كولسه گللر، آچیلور دل. 

 آغدردى بیر بېت، حیاتینگدن بهار

 هدر اۉتكزمه عمرینگ، قدرینى بیل!

                 

 ینه كېلدى بهار و بۉلدى نوروز،

 بو ینگى ییل حیاتینگ اویینى توز.

 كولیب باقسین دېسنگ دایم سېنگه بخت،

 همیشه بۉل سوچوك سۉزلى، كولریوز!

                

 دیر، بو نوروز اېسكیدن قالگن اودوم

 دیر. ېمس، اۉرتاق، عمومبیراونیكى ا

 جدل قیل ایشگه و آرتتیر درآمد،

 دیر! یشر خوش كیمده كه یخشى توشوم

                    
 وطنداش، تون اۉتر، كوندوز قوتلوق،

 هر ایشگه باشله، بول پیروز، قوتلوق!

 سېنگه دېرمن عزیزیم، چین كۉنگیلدن: 

 بهار و ینگى ییل، نوروز قوتلوق!
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 رانغى كېچه اۉتسین، روز بۉلسین،ق

 آچونده یخشیلیك فیروز بۉلسین!

 نینگ قوچاغیده یشه شاد، سعادت

 بونینگدېك هر كونینگ نوروز بۉلسین!

  

 هییت كېلدى، اولوسگه بۉلدى بیرم،

 له یار و همدم.-بیري-تاپیشدى بیر

 قیلور هر كیمسه قربانلیك، بارى كېل،

 م!ى قربانینگ، اى دلدار، مېن ه بۉله

                    *** 
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 تویوق           

 من، نېچه کیم هجرینگ اۉتیده یانه

 من. مه، عشقینگ یۉلیدن یانهاۉیلَ

 دیر،  صورتینگ دایم کۉزیم آلدیده

 ، هر یانه من.یین هر تامانگه باقمه

                    

 من ده اندخوی             

 من، ن آواره كېنت و كۉیدهتون و كو

 من. بیر زمان جیم، اكثر هاى و هویده

 نینگ بو قویاشلى كونیده، اما قیش

 من! كۉنگلیم توله سېوینچ، اندخویده

 دلو 10ییل -1394 اندخوی،           
 (جنوری 30ییل -201)              
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 لر کونی آته           

 ین دایم برحیات،س لر یشه آته

 دېك دنیاده بارمى اولوغ ذات، آته

 برات،-آته بیلن اوتگن كون بیرم

 لر، كونینگیز مبارك بۉلسین! آته

 انقره،                          

 جون   19ییل  -201              

                      

 ؟استقال                  
 ،«لاستقا»آتی  -ملیک، اېرکسیزلیک قره

 دی.  بونگه آ غیزلر کولگیدن تۉله

 اسارت زنجیری دایم بۉینینگده،

 دی؟! بۉله« مستقللیک»یین  بو قنده

 اسد 28ییل -1395
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 برباد اېتیلگن حیات              

 حیاتیمگه کیریب برباد اېتیب کېتدی حیاتیمنی،

 کۉنگیلدن آلدی بیر باقیش بیلن صبر و ثباتیمنی.

 

 م آیین قرشیلر هر کیم سېوینچ ایله،برات و بیرَ

 اۉگیرگن حسرت و قیغوگه او عید و براتیمنی.

                          *** 
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 لر هـ( شعری ترجمه
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 …گر قۉلیمدن کېلسه اېدی

 ( 1998-1923)  لیک شاعر نزار قبانی )سوریه

 سی( نینگ ترجمه شعری            

 م مېنینگ! بېکه

 گر قۉلیمدن کېلسه اېدی

 سېنگه بیر ییل توزر اېدیم

 نینگ کونلرینی سېن او ییل

 یانگه قۉیر اېدینگ-گنینگدېک یان ایسته

 نیب، لریگه سویه هفته

 یخشی قویاشلنر اېدینگ!

 سه، ی که ایسته کۉنگلینگ قنده

 نینگ قیرغاغیده یورر اېدینگ. آیلری
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 م مېنینگ! بېکه

 گر قۉلیمدن کېلسه اېدی،

 سیده، نینگ بیر گوشه زمان

 سېنگه بیر باشکېنت  قورردیم،

 قُوم ساعت، قویاش ساعتی 

 مسدی اونده اصا ایشله

 اا که کیچیک قۉللرینگ،

 مېنینگ قۉللریمده تینچلنگن زمانی.
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 ...عاشق اېکنیمده

 (   سی نینگ ترجمه )نزار قبّانی شعری 

 عاشق اېکنیمده،

 دنیا سلطانی بۉلگنیمنی،

 من، لرگه اېگه اېکنلیگیمنی سېزه گی همه نرسه یېر یوزی و اونده

 من.  یاتگنیمنی حس اېته اۉزیمنی، آتگه مینیب، قویاش تامان سوره

 

 عاشق اېکنیمده،

 کۉزلردن یَشیرین

 من، آقر نورگه ایلنه

 نینگ دفتری، و شعرلریم

 دی.  ایپک گلی بۉله کۉکنار اېکینزاری و

  

 عاشق اېکنیمده،

 یدی، برماقلریمدن سوو پارتله

 دی. ره تیلیمگه اۉت کۉکه
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 عاشق اېکنیمده،

 من. بیر دم هر زمان قیدیدن چیقه

 گه عاشق اېکنیمده، بیر قیز

 دی. درختلر ایاق یلنگ مېن تامان یوگیره

                   *** 
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 رزاوچی کۉزل سۉ

 )تورک شاعری جمال ثریا 

 سی( نینگ اوزبیکچه شعری 

 لیم، کۉزلرینگ بلکه گپیرر، گۉزه

 کو؛ -یمن نى توشونمه«کۉزچه»بیراق مېن 

 من، نی بیله«جیتچه-جیم»

 من، نی بیله«نازکچه»

 من... نی بیله«عیبسیزچه»

             *** 
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 یالغان سېوگیلیم        

 و دَوریمشاعر: جانس       
 دن اۉزبېک تیلیگه اۉگیریلدی( )تورکچه

 سېنگه بغیشلنگن شعرلر بار اېدی،

 دېگن سۉزلرینگ.« من سېوه»بار اېدی 

 سی یالغان،  دیم که برچه اما انگله

 تبسُمینگ، باقیشلرینگ هم یالغان،

 یمن! ی اېسله اېندی سېنی خودّی شونده

  

 بار اېدی تۉکیلگن کۉز یاشلر سېنگه،

 سیده، ېنینگ کۉزلرینگ آرقهبیراق س

 گن کینه بار اېکن.  بوریلیب تۉخته

 دیم که هر سۉزینگ یالغان، سۉنگره انگله

 سېن اېکنسن بیر وفاسیز سېوگیلی،

 یمن ی اېسله اېندی سېنی عیناً شونده
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 کۉنگیللر بار اېدی آسایش تاپگن،

 ایچیمگه زهر آقیزگن کۉپ باقیشلر،

 غان،سی یال دیم که همه اما انگله

 روحینی ساتگنمیش ریاکار انسان،

 یمن. ی اېسله اېندی سېنی خودّی شونده
 

 الوداع، وفاسیز سېوگیلی یاریم،
 ی آرتیمگه، من، باقمه منه، کېتاله

 چونکه آرتیق مېنینگ کۉزیمده سېنینگ، 

 دی. لیک هم قیمتینگ قالمه بیر چقه

 سېنگه، بوندن کېیین باشقه هیچ قچان،

 ورسیز، شرفسیز،گنینگدېک غر اۉیله

 باشینی اېگووچی کیمسه اېمسمن! 

                      *** 
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 ...یدینگ مېنیکی بۉلسه          

 تورک شاعری محمت رؤوف، اېلول )      

 (سی نینگ اۉزبېکچه ترجمه شعری« سیاه اینجیلر»

 یدینگ مېنیم، یدینگ، بۉلسه مېنیکی بۉلسه

 گیم، آه...  اېدی بو ایسته  ممکن بۉلسه

 مېن سېنی بو انسانلرنینگ کۉزیدن،

 کۉپ آلیس یېرلرگه آلیب کېتردیم.

 ی یېرگه آلیب کېتردیم سېنی، اونده

 کیم یالغیز طبیعت بیلن قالردیک؛

 دېنگیز، سما، صحرا بیلن قالردیک.

 قالردیک مېن و سېن فقط ایکّیمیز!

 نی اونوتیب، فقط ایکّیمیز برچه

 تیلیب، هر قیددن آزاد،همده اونو

 ایکّی موجود کبی بیرگه یَشردیک،

 ایلک انسانلردېک یَشردیک ایکّیمیز.
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 یدینگ، فاکتلرینگ،  مېنیکی بۉلسه

 مرارتلرینگ و آفتلرینگگه،

 تحمّل قیلگنی قوّت تاپردیم،

 نینگ سببینی انگلردیم؛ بو حیات

 یدی ممکن، مېنیکی بۉلماغینگ، بۉلسه

 ېوگن بۉلردیم.مېن هم بو حیاتنی س

                    *** 
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 ...مېن سیزنی سېوردیم        

 سیرگیویچ عصر روس بویوک شاعری الکساندر -19) 

   سی ترجمه نینگ اوزبیکچه شعریبیر پوشکین      

  

 مېن سیزنی سېوردیم، سېوگی حالی هم، 

 ی قلبیمده سۉنگن یۉق اصا. بوتونله

 سین تشویش، گ، سیزگه سالمهلېکن قۉیین

 یمن روا. کۉنگلینگیزگه قیغو کۉرمه

                     

 مېن سیزنی سېوردیم، نومید، بېصدا،

 گاهی قۉرقیب، گه رشک اۉتیده یانیب.

 سېوردیم صمیمی، سېوردیم نازک، 

 لرگه هم شو کبی سېویکلی، اۉزگه

 سین نصیب! بۉلیشنی سیزگه حق ایله
                   *** 
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