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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، 

  
  

  ]اسير[ نسيم. ماستاد     
  م٢٠٠٢بروریــــــف    
  لمانــ ابن  رــــشه    

  

  

 وی جانانگفت و گ
  

، ع جوان ، وّقاد و نّقاد خود خاطرات زيبايی را زنده می سازدطب اهللا با شاء آقای مختارزاده ما
اين ناتوان  يزی ازهمان تاريخ ، وگوتوی خاطره انـف  و"وی جانان گفت وگ" رـشع جمله نشر از
 ذشته های خوب گاز سری بشورانم و نارسائی زود تر  شور می آورد تا با همه ناتوانی وبه را

  .است ر زيبای شان  در همان زمان نوشته شدهـه جواب همان شعری که بـل شعـاينک نق. ياد کنم
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  ود  دل  ، طبع نکوی جانانــــــــــيز آمد ز سوی جانان     کرده  اسير  خگــ دل انۀوش نغمـــــخ

  شتم  من رو به روی جانانگه  ـــــــــــود رو به رونمی شد     آمد دمی کـــــجانان  ز ناز با ما خ

  روی جانان م ، اکنون زـــــنجگــامه  می نــرده بوديم     در جــــو ها  بسيار کگـت و فگبا خامه  

  جوی جانان جست و در دلم بود وــــگـفت و گو ندارد     بی گـــــفت و گلطف  و عنايت او خود  

  ورشيد  روی  جانانـــــــــــد آرزو  بود     تا  ساعتی  ببينم  ،  خــــ صدايش دل را صۀشــرع از

  لوی جانانگ گشد  زنـــــــــــــــ دل را  نشاط  بخرب خيز   ــطۀ يز، چون جلوگدل انۀ چون نغم

  ای  و هوی  جانانـــــــــــبلند است     تا ديدم  و شنيدم  من  ه وــه سينه  شور شادی باهای و در

  ر  من  می  از سبوی جانانـــــــــــگ نوشيده ام   مبت  ،  ممنون  التفاتم    ـــــــــ  محۀادــــــاز   ب

  وی جانانگفت  و گر  ساعتی  نشينم  در  ــــــــــگانی  دل  نيز  می سپارم     گر  مژدــــــــاز  به

  ا  باشد  ز سوی جانانــــــــــــرديم     اين  تازه  دوستی  هـــــــــار  تازه ک ي باخوابيده دوستی  را 

  خوی جانان صلت من، وان خلق وـخ  وگ  اين رنينت او  ــست طـــــن، پاکـــــمۀ ست سينــصاف

  ر  ميسر  يک  تار  موی جانانگــــــــــــدم     می شد  اــــــــدر بزم  دوستداری صد تار می دوان

  آب جوی جانانورد  آب  از ـــــــــون سرو در محبت  بر پا و استوارم     تا ريشه  می خـــــــــچ

  لها بروی جانانگاشاک ، ــــــــــخ ز خس و رش به اوج افالک     ازهرـادراک، شع دانشست و با

  دــــــنجگـما  دام و رسن ن رــــصيد خاط در

 رده طبع نکوی جانانـــــــــــک ]اسير[ دل را

 

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

  

   

 


