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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-دبی ا

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠١٩ جوالی ٢۴

 

 رــ جگۀپار

  جگر سر بازار برده امۀمن پار

 تا با فروش آن چندی به نان خشک و کف آب سر کنم

  بدبختی مراۀای کاش اين تران

  يک گوش بشنود

***** 

  جگر سر بازار برده امۀمن پار

  جانکاه سرزنانۀچون سازغم به نغم

 از حنجر ز درد گلوگير کرده اش

  جھد که تا بنوازم چنين نوا بر می

***** 

  جگر سر بازار برده امۀمن پار

  دل مرگ آرزوی منـۀبشنو تران

  اين يک ترانه نيست...آه

 رور منـت شاخ غـصوت شکست قام
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 ودـدان بـن خاکـر دريـر پتک فقـدر زي

 تان ودـده درک شنــا شـوشھا کجـای گ

 اله سر رسدنکسی که بشنود اين  دـشاي

 دـرصتی دھـرم فـ جگۀد پارـريـتا با خ

 ت حياتـرصـط يک فـيک فرصتی فق

 بر چھار طفل ديگر زار و مريض من

 رگ راـمن سايه ھای زشت ھيوالی م

 ه شاھدمـدر خان روی بام وه رشب بـھ

 رھاندم ايکاش زود تر برسد تا

 ن تنگنای خاکی بيحاصل حياتـزاي

  پر درد و رنج راۀتا ديگر اين تران

 الی بستر خاکی نھان کنمه در الب

  ديگر نخوانم اين غزل خونچکان غما

  ه ای ز دل رنج ديده اماـاين تک تران

***** 

 من پاره جگر سر بازار برده ام

 ه امـر بلند است نالـه ھای شھـدر کوچ

 خواب گران شانه شايد که آن غنوده ب

 ر شوندـدر خواب زاين نوای دلم با خب

 بـران شـار گـون زخمـاح چـدرصبـان

 دـرنـب بـله ما بون دل ـدار و جام خـبي

 با خنده ھای زشت و کريھی به ھمدگر

 د؟ـه شـپرسند آن ترانه سرای سرک چ

 سرود آنکس که می

   جگر سر بازار برده امۀمن پار

 

  کانادا"مختار دريا"

  
  


