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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠١٩ مارچ ١٠

 

 نبوی بھاران وطـ

 يـش بيـاد آمـدز بـريـان کـردن، آن پنجـــه گکھـا    الغوزکھايش بيـاد آمـد*ُچکـری من چه گويم *ز

 پـودينـه بـر لـب ھـر جويچـه گکھـايش بيـاد آمـد     چـوبـــوی شفتــل و مشتــی نمکھـايـش بيـاد آمـد

  بيـا ای معتصـم تا تن به جوی شيـرخـود شـوئيم

 صـــدای جغجــغ نـاپختــه می آيـد بـرون ھـردم     زتنـــدور خـانـه دود بتـــه می آيـد بـرون ھـردم

 زالی بـرگ تاکش مسکـه می آيـد بـرون ھـردم     ق در کاسـه ايندم پخته می آيـد بـرون ھـردمجج

  روغن شيـر خود بوئيـم*بيا ای يار تا عطری ز

 نگر چون قرچـه و گنجشک نولک ميـزنـد اينجا     يـگان تـا غـــورۀ ناپختــه چشمـک ميـزنـد اينجا

 يگان تا شوخ مرغان را به غولک ميـزنـد اينجا      شـوق دولـک ميـزنـد اينجاشبـان انـدر دلـش از 

  فلــه ای گـوسـالــۀ  نـوشيــر را جـوئيـم*بيـا تـا 

 کـه گيـرد اشـک چشــم تـاک را در سينـۀ بـوتـل      بـه ھـريک نـو بـريـده شـاخـۀ تـاکش ببين بـوتـل

 بـه پيـچ تـاب آرد قلـب عـاشـق پيشـه ايـن بـوتـل       ايـن بـوتـلکـه تـا شوينـد گيســوماھــرويـانش ز

 تعبيــر را بـوئيـم*بيــا تـا يـاسمــن ايـن غنچـــۀ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اھداء به معتصم با خليلی بزرگوار

  . طعمش مشابه با رواش است زند پيش از رواش سر می. ُچکری نوعی از رواش است که رنگ سبز دارد *

 .طعم است زند و شکل پالک را دارد وخوش سبزی است که در بھار سر میالغوزک اولين *

 .مراد از شير روعن است که نوعی از غذا ھاست در اين فصل. روغن شير*

 . طعم کريم يا مسکه را داردًکه تقريبا ًفله اولين شير از پستان گاو بعد از زايمان گوساله اش*

 .باشد شبو میتعبير در اينجا مراد از عطر آميز ويا خو*

    کانادا٢٠١٧ اپريل ٦" مختار دريا"

  

  

  


