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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

 

   
  
  گرديد زيب صحيفه ، تصوير پير و پيرو

  وی  جانانــاز رنگ و ب تا يادگار باشد، 

  

      نعمت اهللا مختارزاده
      شهـــر اسن ــ المان

    ٢٢/٠٢/٢٠٠٢  
  

  

ن پارچ  ام    هاي روده ای بن خ س ه پاس ان    ( ب وی جان ت و گ ابِ  از جن ) گف

اريخ             روری    ٢٢فخرالشعراء  الحاج محمد نسيم اسير بت  سروده   ٢٠٠٢ فب

  . گرفته شده٢٠٠٧ناگفته نماند که فوتوی فوق در اواخر سال .  شده

      نعمت اهللا مختارزاده شهر اسن ــ المان
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  پيکِ  جانان
  پيـکِ  صبا پـــيامی  ،  دارد  ز ســویِ  جانان

  ویِ  جاناناز طـَرفِ  ک) نسيمی(خوش ميوزد 

  اينـک  شـمـيـمِ  خـاطــر ،  از تـابِ  گيسوانش

  زلف و تکـُویِ  جانانشايـــد شــده پريـشان  ، 

  دشـت و دمــن ُمَعـنـبـَر  ،  بـاغ و چـمن معطر

  شهــــرِ  دلــم مسخـر ، از عطر و بویِ  جانان

  تا نـــامــه اش گشـــودم ،  شـد آب  تار و پودم

  لحنِ  نـَسویِ  جانانن شنيدم  ،  با گــوشِ  جــا

  شعــری بــه مـن سـروده  ،  ناحق  مرا ستوده

  انـــدر َبـنـُویِ  جانانمــن ذرَّه  پـــرِ  کاهـــم ، 

  ديــــده شـــمايــلِ  خود  ،  در آيــنـَۀ حـقـيـقـت

  خوشرو  َجلویِ  جانانبر ما  خطاب کرده  ،  

  ر پرتوِ  جمالشهـمـچــون هــبا  و گـَردم  ،  د

  بخشيده هست و بـودم ، خورشيدِ  رویِ  جانان

  در باده هــــای وحـدت  ،  با عشق و با محبت

  نوشــــيـدم از َمَودَّت  ،  َمی از سـبـویِ  جانان

  در سايۀ نهــــالش  ،  از فــضل و از کـــمالش

  از ساغــرِ  وصالش  ،  ُپـر آبِ   جویِ  جانان

  آخـر سحابِ   حسرت  ،  از دامـنِ  طـبـيـعـت

  شـُوی جانانرویِ اَ َبــرچـيـده شــد بـه نـورِ   

  در مکـتـبِ  حـقـيـقـت  ،  در رشــتـۀ طـريـقت

  مضمون اگر شريعت  ،  اُ سـتاد  خویِ  جانان

  در امتحــانِ  ايـمـان  ،  بــا نمــره  های  ايقان

   گفت و گویِ  جانانباشـد نـتـيجه ِعـرفـان ، از

  ای ســالــکــان بـيــائـيـد  ،  باهــم سفــر نمائيم

  زيـن خاکدانِ  خاکی  ،  با های و هویِ  جانان
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  بــر مـنـبـرِ  جـمـالـش  ،  باهــم نـمـاز خـوانيم

  با آبِ  هـــر دو ديــده  ،  تـازه وضویِ  جانان

  در سجده گاِه ُحسنش ، محراب و منبری نيست

  ـرشِ  دل متاعی،  کن جست و جوی جاناندر ع

  مـا ساقــيـانِ  عشـقـيـم ، نـه ُمجــريــانِ  ِفسقـيم

  هر دو به  شور و شوقيم  ،  در آرزوی جانان

  روشنگـر و صبوريم ، از ُبغض و کينه دوريم

  با عـشق و با محـبت ، هنگــامــه جویِ  جانان

  ـمِ  عشـقیدر النـــۀ دلِ  خــود  ،  بـافـَـم گـــلـي

  هـــردم  رفـــو نمايم  ،  بــا تـارِ  مـویِ  جانان

  بـــر مقـــدمِ  عــزيــزان  ،  چـيـزی دگر نزيبد

   زِ لـُویِ  جانانبهرِ » نعمت « جز تار و پودِ  
  

  :ضی از واژه ها ـمعانی بع
ان                ان        **زلفِ  تـَکـُویِ  جانان ـــ موی ُمَجَعـد جان سویِ  جان ـ    لحنِ  نـَ ــ

ـ شوخ و شنگ        **َبنـُو ـــ خرمن     **لحنِ  لطيف و نازکِ  جانان           َجلـُو ــ
   **اَ ُشو ـــ نورانی ، روشن ضمير ، مرد پاک طينت و مقدس ، جنتی **

  **نوعی از فرشِ  قيمتی گليم مانند  زِ يلـُو ـــ 
 

 

 

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

  

 
 


