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  نعمت اهللا مختارزاده    

      شهــرِ  اسن ــ المان
  
  
  
  

ما که  شيوابيان کشور جنابِ  محترم الحاج خليل اهللا ناظم باختری شاعر
جهتِ  تايپ ) صبرِ  بابا( پارچه شعری را بنام رِ دوستی شانرا دارمافتخا

ن و نوشته بودند که اين پارچه شعر را زير ماشينموده کردن برايم ارسال 
ِ  اي بنده برعالوۀ.آورده دوباره برايم ارسال کنيد ،  شان اطاعت از امر

 تقديم خدمتِ  شانمًا را سروده انضما) پيدا و پنهان (پارچه شعری بنام
  :نمودم 

          

  

 پيدا و پنهان
  

  ای شاعـرِ  دورانِ  من) ! ناظما  ( 

  هـمدم و هــم عـهد و هم پيمانِ  من

  يـــادِ  ما کــــردی به پاره کــاغذی

  ای بقــــربانت ، سـر و سامانِ  من

  زيرِ  ماشين ، ناورم) صبرِ  بابا ( 

  گــــر بيـــارم بشکــــند دنـدانِ  من

  شود پنچر دوتاير و ، مـوتورشيا 

  جام گــــردد ، فارغ از فرمانِ  من

  قيمتِ  بـنـزيـن و ديــــزل شد بلــند

  اين غـُـراضه اسـت پـشـتـيـبانِ  من

  احـتـيـاجِ  ُمــبـرمــی  دارم بـــه او

  ورنه سنگين است اين نقصانِ  من
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  اعتباری نيست ما را ، نزدِ  بانک

  تـــا نمـــايــــد انــدکی احسـانِ  من

  گر دهـــد قرضه ، والکن سودِ  آن

  می خـــــورد سرمايــــۀ دکانِ  من

  بعــــدِ  آن مجبور ، نــزدِ  سوسيال

  زرد گـــــــــردد  چهـرۀ رّيانِ  من

  گـــــر کنم کارِ  سيه ، رنگين شود

  سفــرۀ بی رنگ و دسترخوانِ  من

  ــتان ، ای دوستانيا  بگويم ، دوس

  فـــصلــــنامه دارم ای افــغانِ  من

  پولِ  يکسالـــــه دهيدم پيش ، پيش

  قــــوتِ  قلب و دلِ  لـــــرزانِ  من

  ُپر کنم جيبِ  خــــود از فرهنگيان

  دالــــــر و اُ يــرو شـود ايمانِ  من

  بعـــدِ  آن آرم بهانــــه رنگ رنگ

  ستانِ  مندر زمســـــــتان و بهــار

  يا بگويـــم ، ميروم  ،  سوی وطن

  کـــمکــی بـــر ميهــنِ  ويرانِ  من

  در هـمـيـنـجـا  ، نقطه ها باشد روا

  بيش ازين گفتن شـود خـُسرانِ  من

  شـــــوخی نمودم انــــدکی! ناظما 

  امــــرِ  تــو باشد سرِ  چشمانِ  من

  بــر بـــرادر کوچکت ، دستور ده

  ـويی پيدا و هم پنهانِ منچــــون تـ

  از اِ خالصمندانِ  تو شد » نعمت« 

  بر فدايت، هست و بود و جانِ  من
 

 


