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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

   
  نعمت اهللا مختارزاده   
  ر  اسن ــ المانــ  شه 

   ٢٠٠٩ اپريل ١٣    
  

  

  

  انتری و منتری
  قـلم جـوالن نمود و ، سامری کرد

   مريــخ و مشتری کردحکايــت از

  بــه روی صفحــۀ تــدبـيـر بنوشت

   سرسری کردِ کـــه با ما دوستی 

  نمـودم دعــوتش ، در بزمِ  ِعـرفان 

  نـيــــامــــد ، بس بهانه انتری کرد

  دست بردار از او! عــزيزی گفت 

  بـه انـتـــرهـــــا  نبايـد منتری کرد

  وطندار است ، او بـــا شـوهرِ  من

  مـــورِ  مـــذهبی را رهــبری کردا

  بــه صدرِ  محـفــل و مجـلس نشيند

  قيامت هـــای صحنِ  محشری کرد

  کــــالمِ  حــــق بــود  وردِ  زبانش

  به هــر تفسيرِ  او خوشباوری کرد
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  مريضانرا دهد ، تعــويـذ و طومار

  هـميـشـه کاتـبـیِ  دفــــــــتری کرد

  بانِ  مهروچـــرانــد چشـم ، بر خو

  و تعـريفِ  زنانِ  چــون پری کرد

  کالمش ، پـُر  ز مـوجِ  عشق باشد

  کــه دام و دانه بر کبکِ  دری کرد

  به هــر باری که با من دست دادی

  شکـــارم کـــرده و جادوگری کرد

  نگـــاِه خپ خپش از گـــوشۀ چـشم

  بــه دلــــداری ، دلم را دلبری کرد

  بـه تــدريسِ  صغـيـران شوق دارد

  مدرس است و خوبرو پروری کرد

  اگـــر حاجت ، ز حاجاتش بــرآرم

  مبادا  تا ابـــد ، خـــواهشگری کرد

  خـــالصه خـيـلی نــزديکست با ما

  مسِ  زنگيده اش را زر زری کرد

  بـرو از دشتِ  او صرفِ  نظر کن

  به شاخِ  بوش و کرزی همسری کرد

   و خوبانِ  هامبورگظمنانويس از 

   کردباختری ، از اسير شکايت بر

   ز بهرِ  نشر بفـرستمعروفیبـــه 

  رويش داوری کرد) افگ آزاد(که 

   که دارد ، خيلی ممنوناخالصیز 

  ، ياد آوری کردی نظرشخصيـــز 

   نـــدارم   ارتـبـاطیکـانـديـدانبـه 
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  به اعــمارِ  وطن ،  نو آوری کرد 

   سه زنگِ  خطر رابه ليال ، زن دو

  که مجنون از َمنـٌَت ، فرمانبری کرد

  بـرای حضرتِ  وهــــاج شـعـــری

  سروری کرد» نعمت«که دردِ دل به

 
 


