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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary - Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
         

  
  
  گرديد زيب صحيفه ، تصوير پير و پيرو

  وی  جانانـاز رنگ و ب تا يادگار باشد، 

  
 

  

 :يادداشت پورتال 
نعمت اهللا محترم ،  افغانخوش بياننقاد و ر ـ ديدار شاعازمصور و منظوم يادگار 

  ".محمد نسيم اسير"، استاد  فخرالشعراءجناب عاليمختارزاده با 
به پورتال  بخاطر اهدای اين دو يادگار گرانبها مختارزادهما در حالی که از جناب 

ن آراسته سپاسمنديم، صدر صفحه را با فوتوی مبارکشا "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  .  ظومۀ زيبای ايشان را زيب صفحۀ بعدی پورتال ميکنيمو من
  .د هر دو سخنور گرانقدر ما را در امان خود داشته باشدخداون

  

 AA-AAپورتال                                                                  
  ٢٠٠٩بروری ـ ف١٦                                                                                      

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  نعمت اهللا مختار زاده
  شهــــر اسن ــ المان

 :  
  
  

  گفت و گوی جانان
  ديــــدار شـــد نصيبم ، از شهر و کویِ  جانان

  روشن شــدی دوچشمم ، از نورِ  رویِ  جانان

  عـمريست می چشــيدم ، زهــرِ  جفای هجران

  شــد عــاقـبـت نصيبم  ،  از آبِ  جـویِ  جانان

  موداز تنگــــنای ســــينه  ،  حسـرت فــرار بن

  دنيــا ُپـر آرزو شـد ،  از خـُلق و خویِ  جانان

  شــــد شـاخـــۀ امــيدم  ،  ُپـــر از گــلِ  محبت

  بشگفت غنچه هايش ، از عطر و بـویِ  جانان

  تکـفـيـن بــود و تـدفـيـن  ،  از حاجیِّ  عظامی

  در بينِ  جمعِ  مردم  ،  با های و ُهـویِ  جانان

  ا َحرق و خـَرقِ  احجابدر بينِ جمله احباب  ب

  خود را ، رفتم به سـویِ  جانان) اسيـــر(ديدم 

  پــايــم بـــه تـلـــــه  افـتـاد  ،  از زيرکیِّ صياد

  ُمهـرِ  خموشی بـر لب ،  از آِب  رویِ  جانان

  آخـــر ز فـضلِ  يزدان  ،  ديـــدار شــد نصيبم

  شکـــرِ  خــدا کـه ديـدم  ،  روی نکـوی جانان

  چه باک داری ، از بود و از نبودت» نعمت« 

  رفعِ عـطـش نمودی ،  از گـفـت و گوی جانان
  
  

  :نوت        
 . ارتجاًال تراويد"مختارزاده"جناب زيبای خليل اهللا معروفی است، که به اقتفاء از منظومۀ  از        بيت زير عکس

 
  

 


