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  2011جو�ی  31

  

  

  

  چند شاعر نخبۀ افغانمشاعرۀ 

  :پورتال ادارۀ ياداشت 

کمال امتنان داريم که اين  ،نعمت هللا مختارزادهجناب ، ھمکار بسيار گرانقدر خودو شاعر زبردست از 
اعر گرانمايۀ ديگر افغان را بسوی و بار او محمل دو شيبا را در دسترس پورتال گذاشته مشاعرۀ ز

قدوم استاد سخن، جناب ملک الشعراء  ،را به فال نيک گرفتهامر اين ما . پورتال رھنمون گرديده اند
آرزو  را به پورتال خير مقدم گفته،" جاھد"جناب سيد عبدالقادر افغان، شاعر نامدار صاحب و اتف ھ

  .هين صفحا اھمکاری بر ال پورتال را طليعه ای بدانند بميبريم که آن دو عاليجناب استقب

و پورتال خود را  ذمه گرفتهه را ب پسنديدهارات کابت نينده ھم چنيآکه مختارزاده صاحب در اميدواريم 
  .ست، رونق بخشندھبيشتر از آنچه 

  

  !سرفراز و برومند باشند ،به سLمتھمه 

  

  محبتھای فراوانبا 

 AA-AAپورتال ۀ رااد

  

  

  از نعمت هللا مختارزادهتھيه 

  2011جو�ی  13 المان،  ــاسن 

  

 

 چند شاعر نخبۀ افغانمشاعرۀ 

  "ھاتف"از نشيدۀ استاد اقتفاء 
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  بود ش  به مشاعره گذاشته شده ھـ1379اين پارچه  در سرطان 

  

 
 

  
  

  کـافــــــر عشـقـم اگـر گويم ز ھجران خسته ام

  يــا ز ســـــودای ســر زلــف پـريشان خسته ام

  ر گلستان خسته امبی گــــل روی وی از ســيــ

  بی خـــيــال گـردش چشمش ز دوران خسته ام

  بـند و باريھای عشقبی  رهِ  راست پـــرسی در

  رده گيران خسته اماز صـــدای دور باش خــــ

  در حــريــــم دوست  باکم نيست از رد و قبول

  از گــــريــبــان گـيــری بيجای دربان خسته ام

  بــر مـــريـض عـشـق بــيدردی بLی جان بود

  درد افــــزون کن طبيب من ز درمان خسته ام

  اع حسن را با نـقـد جانمن خـــــريــدارم مــتــ

  نرخ اين جنس گران ، می بينم ارزان خسته ام

  آنکه از خون کسان گسترده خوان ، جز زھر نيست

  از تــمـاشــــای ھــجــوم کاسـه ليسان خسته ام

  در مـحـبت لـــــذت دشــنـام انــعــــام من است
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  روز و شب از استماع ھـزل و ھذيان خسته ام

  گشته ام خوگير در ژرفای عشقLطــم بــــا ت

  مــــوجھـــا گاھی که بنشيند ز طوفان خسته ام

  بــــر مسـلـمــــانــان کافر مشربم می آيد حيف

  وز تـظاھـر ھای شان بر دين و ايمان خسته ام

  قايلم» ھاتف « من بـــه نادانستگی ھـای خـود 

  ھای نادان خسته امـرـــظـــــاھـاز به دانــائی ت

  )دانايی ( و ) به : ( بدانايی ترکيب از دو کلمه 

  

 

اين پارچه  از طرف سيد عبدالقادر جاھد به استقبال از غزل ناب استاد 
  :سروده شده )ھاتف (استاد محمد طاھر  ءسخن ملک الشعرا

  

  

  

  

  

  
  

  اشای گلستان خسته امــمـش از تــــــالــمـــبی ج

  خسته ام ستانامتش از سرو بُ ــــال قـــــيـی خــب

  ونم به آن ليلی وش خود پای بندـنـجـو مـــچـمـھ

  ه از سودای ھجران خسته امــــداری کـنـپـا نـــت

  ورشيد رو شبھای ھجران تا سحرــدور از آن خ

  تابان خسته ام اهِ ـروغ مـــــرسی از فــــراست پ
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  م مدامـنـيـوشــش نــخـبـانـب جــای لـــــنـمـدر ت

  ز تLش آب حيوان خسته امـکو ــــر را گــضـخ

  ف خوبان الفتستـا زلـــه را بـتــفــر آشــاطـــخ

  ان خسته امـشـريـــع پــن ازين وضــی موئــا نگــت

  ريم عشق خوبان نارواستـوخ چشمی در حـــش

  ه از بی بند و باری در حق شان خسته امـــوه ک

  روش و گر نمی دانی خموشـر ھمی دانی خــگ

  رزه گويان خسته امـــّرافیِّ اين ھــت از حـخــس

  :آنکه گفت » جاھد«خموشم کرد ) ھاتف(مصرع 

  ) )يان خسته امروز و شب از استماع ھزل و ھذ(

  

  

  
به استقبال از غزل  پارچه  از طرف مرحوم مغفور احمدشاه سدوزیاين 

  سروده شده )ھاتف (استاد محمد طاھر  ءناب استاد سخن ملک الشعرا

  

  
 

  
  

  ويم که از تکليف ھجران خسته امـــن نمی گـــم

  ا و جور خوبان خسته امـــفـــداد و جــيـا ز بـــي

  ر و سودای وطنـذرد در فکــــارم بگـــــروزگ

  ای عزيزان خسته ام ک لحظه راحتم يـتــسـين
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  ه به محتاج دواــن ،دمــنــمض و دردــريــی مــن

  ھای بين افغان خسته امـــــگــنــاق و جــــفــاز ن

  رم تشويش ميھن دور نيستــاطاز خ ه ایـحظل

  يمان خسته امـۀ زار يتـــــــــريــــان و گـــغـاز ف

  ش گرفت و ثروت ما را بسوختــا آتــــملک م

  ت و مرمی و ھاوان خسته امـــک راکـيــلـاز ش

  ا مخروبه شد واحسرتاــــای مــــــبـن زيـــھـيـم

  ا گرديده ويران خسته امـاوای مــــو م نـــمسک

  ارياب و بلخ و غزنی و ھراتـار و فــــدھـــنــق

  لم و بدخشان خسته امـد با خُ ــــــمن می آي ادــــي

  وان اين و آن گرديده استـخـتـا دســور مــــشـک

  اق و جنگ افغان خسته امــفـی و نــــگـاز دورن

  ش عصر و زمانردــی نيم از گــاکـدر شــــقـآن

  ناھان خسته امــل بيگـــتـگ و قـنـز دوام جـــــک

ِ ال و ھستـاراج مـــده از تــيــجـتم رنــــسـيـن َ يـ   مـ

  ن قطاع طريقان خسته امـال ايـــمــک از اعـيــل

  ه دانۀ جنرال مشرف مضحک استـبـنـخواب پ

  ول بيابان خسته امــن غـــوچ ايـــــال پــيـــاز خ

  ريب و مکر و نيرنگش مرا انديشه نيستـــاز ف

  رد شيطان خسته امــشاگ ناری ايـــکـلـــــاز دغ

  ر گشته از آواز توپ و تانک  ليکــا کـــھـگوش

  ار مسلمان خسته امـتـشـر کـــــه ام از بھــتـسـخ

  يروان بی وقارـا روس پـــا بـکــــريـروس و ام

  خسته امد عف عف اين ِکLب شيطان ـنـمايـنـيـم

  اين منظومرا) ناظم(عرضه کرد با »سدوزايی«

  لمان خسته ام   اين شھر اخواند و گفت من نيز در
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  به استقبال از غزل  پارچه  از طرف  الحاج خليل هللا ناظم باختریاين    

  سروده شده )ھاتف (ناب استاد سخن ملک الشعرا استاد محمد طاھر     

  

  
  
  

 
  

  لمان خسته امد که من در ملک اــه ميدانــکس چ

  ن و تکليف ھجران خسته امــــھـيـراق مـــــاز ف

  ر و تماشا چون دلم مسرور نيستــيــروم سـيـم

  ن در باغ و بستان خسته امـــل روی وطـــبی گ

  دم را بنگری کاکل زری ايستاده استــر قـــــھ

  ديدن شان خسته امرم افسرده است  از ــــاطــخ

  است ُمل پُر وجامِ  ساقی و گل موجِ  طرف رـــھ

 ام خسته وعصيان ُکفر عشرتسرایِ  نـدري نـــم

  وغم سودا و ھستم ھنـيـم رِ ـــفک در نفس رــــھ

 ام خسته دوران نقدِ  زـک نـيـبـب را نعمت رِ ــفــک 

  من و است تبعيض بحرِ  غريقِ  ديدم راـک رـــــھ

 ام خسته ناديگ و پشتون ُگفتن، رــــاھـــــظـت از

  ھمديگرند دشمنِ  کـاجــت و ونــتـشـپ و کــازب

 ام خسته ايشان جنگِ از درسنگرند شب و روز

   است بوده عنقا وـــچ اــيــدن درين اـــم ادِ ـــــاتح
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 ام خسته انـايــپ و ا�ـــب وی الِ ـبـدن ام هـتــشــگ

   شوم می ُمسلمان و فرــکُ  رِ ـــوکــن هــتـرف هـتـرف

 ام خسته پريشان وابِ ـــخ چنين بينم می هـک بس

  انيانـغـاف دتِ ــــوح و ادـــــــحـات دـــاشـــبـن اـــت

 ام خسته حيران و ورــجـمھ و آواره ، نــوط يب

  امتحان بگيرد "ھاتف" رــــگ ارهــــبيچ نِ ــم از

  ام خسته پرسان روزِ  ھراسِ  و ترس از »ناظم «

 

 محترم سخن استادِ  به اشاره مقطع، بيت اول مصراع در ١

  ستا شده "ھاتف" طاھر محمد

  

  

 

به استقبال از  الحاج محمد نسيم اسير  ءپارچه  از طرف  فخرالشعرااين 
سروده  )ھاتف(ء استاد محمد طاھر غزل ناب استاد سخن ملک الشعرا

  شده

  

  
  

 
  

  م نان خسته امـرده ، نی غـــاه کــــال ِ جــــيــی خــن

  ردون گردان خسته امـن ازين گــرسی مـــــراست پ

  ن ، يک لحظه آسايش کجاستـيـرزشی دارد زمــــل

  ن باشد ، من از آن خسته امـيـنـچـنـر ايـــدگی گـــزن
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  »لک بخشيد و دندان را گرفت ـی فــانـــۀ نــمـقـل « 

  زد ، چند دندان خسته امــه ريـــن نانی کــــن ازيـــم

  بان به نکردـيـبـی طــعـرا ، ســــای مــــگی ھـتـسـخ

  طبيب و ، بار درمان خسته امن ــی ايـــاخت سعـــس

  ارش ، کسی راھم ندادـــه دربـــم بـتـا رفـــــار ھــــب

  ای دربان خسته امـار بستن ھـــن بــــر از ايــــــديگ

  د ولی زين کاروان گردی نخاستــر شــــزل آخـنـم

  ای ياران خسته امـــاسی ھـنــرصت شــه فـمــھـنـزي

  گفت و راست گفت شيرين سخن اين نکته» ھاتف« 

  »ر ھای نادان خسته ام ـاھـــــظــائی تـــدانــــاز ب« 

  ا ناتمامـمھـائی و غــــــھـنـست و تـاريکــــــام تــــش

  بستان خسته امـع شــمــن شــای ايــــی ھـفـيـعـاز ض

  الی مام وطنـــــانحــريشـــــم از پــــــويــــر بگــــگ

  ا حال پريشان خسته امـــه بــــــن کــود روشـــشـيـم

  د به حيرت داد زدــم بايـــلـقـيک )  ناظم  (  وــــھمچ

  » ور و حيران خسته امـن آواره و مھجــی وطــب « 

  ا گسيختـار مـبــتـــب اعــالــــL و طــــــم هِ رــمــھ

  وش سست ايمان خسته امــخت گــروه ســـن گــــزي

  ريبان گير ما از شرق و غربـــه گــتــشــی گــتــآف

  ام پاکستان و ايران خسته امــــز نـــــم کــنـون کـــچ

  » اسير «نگ قفس کردم ـۀ تـــــوشـــــاب گـــــخـتـان

  ستان خسته امـشت گلــگـلـير گــــرده ســــه کـک بس
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به استقبال از غزل ناب  پارچه  از طرف  نعمت هللا مختارزاده ر ين ا
  روده شدهــس )ھاتف (استاد محمد طاھر  ءاستاد سخن ملک الشعرا

  

 

  

  

  ران خسته امـجـو دردِ  ھاز زنـــــدگی ! ـــــدا ای خ

  ن و ، از حور و غلمان خسته امـتی ساکــــشـھـدر ب

  ه دامان طبيعت چون سحابـا�ن  بــرف نـــرطـــھ

  ار نور چشمان خسته ام د ،ــرت ميچکــک حســـاش

  رمـــــتــســب درون  وزد ــسـيــــم  ار ـــــبــشــآت  آهِ 

  ای نور افشان دامان خسته امــــھ وا ، ز کــــوکـــب

  ز استخوان ، از سوزش و درد فراقـغـت مــوخـــس

  از وصال و ھجر و عشق ، از اين و از آن خسته ام

  د و ، قلقل  مينا بلندــــردش انــــــا در گــــــاده ھـــب

  دوران خسته ام اقیِّ ـر و ، ســــــاغـــو و سـبـــاز س

  م و ، فرق رنگ و بو کجاستـيـما گل! ا ـــانــبــاغــب

  ار ِ مغيLن خسته امــــــرزه و خـــــــــھ اهِ ــــيــاز گ

  Lنــبـــلــنِّی بـغـدر ت ،  م ـــان در ترنُّ ــــبـيـدلـــنــع

  وبھاران خسته امـزان و نـــــل ، خـبــلـل و بـــــاز گ

  ان ، پير و جوانـتـــز بـيـر آمــــــحـــس اهِ ـــــگــاز ن

  مان خسته امـلی چشم ِ اـــو ، و آبـــــسـيـLگـــــاز ط
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  ان و ماھرويان بر قطارـوشــــھـان و مـــــرخـــلـــگ

  خسته ام وان و مرد و نسوانــر و جـيــه پــمــــاز ھ

  ع عطشـق ، محتاج و پی ِ رفــشــان عـــــگـنـشــــت

  ره آب ، از آب ِ حيوان خسته امــۀ يک قطــــنــشـــت

  م چشم و ھر عضِو بدنـــخـدم ز تـــــا ديــــفــبس ج

  وان و رگ رگ ِ جان خسته امــخـتـی و از اســـاز پ

  ھمها و فرزندان ــرادر ھـــر ، بـــواھــــاز زن و خ

  وم و خويشان خسته امـــدر ، از مادر و از قـــــاز پ

  د و بس قتل و غارت کرد و رفتـر مسلمان آمـــــھ

  ر مسلمان خسته امــر ، از ھــــداران دگـــنـــای وط

  ب جلوه گر ، �مذھبانــذھـــن و مــــاس ديــبـــدر ل

  امر و ايمان خسته ـفـــان ، از کــتـــود ای دوســــبس ب

  ار سنگينی که نامش زندگيستــن بـــــاي»  نعمتا « 

  ا به ِگردِ  چرخ دوران خسته امـــــدن ھــــيـشـــاز ک

  ريدار و بگفتـخ)  ھاتف (اع حسن را ــــد متــــــش

  )ارزان خسته ام   ران ، ميبينمــرخ اين جنس گـــن (

  سفت و گفت) سدوزی(لک ما آتش گرفت و پس ــم

  )ت و مرمی و ھاوان خسته ام ـــک راکـيـلـــاز ش( 

   :يان و ، سرودز استماع ھذ) د ـاھــج(ه شد ـتـســخ

  )ن ھرزه گويان خسته ام يیِّ اـّرافــــت از حـخــس( 

  و گويد چنين) اظم ــــن( ر و تماشا ، ــــيرود ســـيـم

  ) اغ و بستان خسته امـدر ب،  ل روی وطن ــبی گ( 

  )اسير ( لستان ، خسته و گفتا  ـگ لگشتــــد ز گــــش

  )رده ، نی غم نان خسته ام ــاه کــــال جــيــی خــن (

  خسته گوی و خسته َگرد و خسته مغز و خسته کيش

  شد خسته کن ، از خسته خوران خسته ام! »نعمتا« 
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کاری و مھربانی ھای از تشويق ، ھم یاين سروده را به پاس قدر دان[ 

به خدمتش تقديم  طور يادگار) ظاھره مختارزاده( عزيزو با وفايم  ھمسر
را که از طرف او و با " مشعل درد " اميد اين ھديۀ ناچيز بنام  .داشتم

  ] داننام او سروده ام پسند خاطرش گرديده به زيور قبول مزن گرد

  نعمت هللا مختارزاده  ــ لمان  شھر اسن ا 2001جون 19

  

ن ھديۀ گرانبھا و پر يی پايان از صميم قلب اتشکر ب پاس و سھم با  من
ارزش شوھر عزيزم را با افتخار قبول نموده باستقبال غزل ملک 

   :صاحب جھت نشر تقديم ميدارم ) ھاتف (محترم  ءالشعرا

  لمان ظاھره مختارزاده مقيم ا 2001جون  21

  

   

 
  

 
  

  ف ِ باد و باران خسته امـطـز ل  ،  ل ِ دردمـعـمش

  رخان ، از دلربايان خسته امــلــزم گـــع ِ بـمـــش

  ستان و چمنـــلـ، دور از گ   ل  آواره امــــــبـلـب

  لم باغبانان خسته امــــور و ظــــا و جــــــفـاز ج

  ه از گلبن جدايم ساختندــــزم کــيــائــرگ  پــــــب

  زانم از بھاران خسته امــــت خـۀ لخــــــاخــــــش

  وز ِ خويشتن بيگانه امــز س م ـــعـمـۀ شــــتــرش

  تان خسته امـسـبـه دارم ، از شــــروانـــم ِ پـــمات



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    12

  ود بيخبرـــم از داغ ِ دل خــــرايــــــــۀ صحـــ�ل

  ان خسته امـاز گلستان ، از نيستان ، دشت و دام

  بشکست نادان ناخدا، ا ــــد مــــــيـق امــــــايــــق

  لنگر و از باد طوفان خسته ام ل ،ــاحـم ز ســـھ

  ای آرزو ، پرپر شد از جورِ  زمانــه ھــچـنــغ

  رف پرخار و از خار مغيLن خسته امــر طــــھ

  دی ، آمد از ياد خزانـنـاد ِ تـــاران ، بــــــدر بھ

  اد و باران و زمستان خسته امـــزان و بـــــاز خ

  )ان باس دين و مذھب جلوه گر ، �مذھبـــدر ل (

  ه داران خسته امـــامـمـن عــــازیِّ ايــــبـلـاز دغ

  اينچنين و آنچنان  ابِ ـحج،  ا ــــتـفـــی گـکــآن ي

  ر مLيان خسته امــاز مک، ت و ــزويرســـــدام ت

  زاوار آنکه  در منزل نشينـس! ر گفتا  ـــوان دگ

  درازان خسته امریِّ اين ريشــه فکــــن ز کوتـم

  ری که عالم است در دست بشرـعصن ـيـنـدر چ

  سان خسته اميه لـاســــان و کبـالـــای طــفــاز ج

  را صيد و ، مسکن شد قفس وس کردند ماــاز ھ

  ن قفس بشکسته باد ، از ھر ھوسران خسته امـاي

  دمت زما دارند طلبــم خــــمادری و عشق و ھ

  م ز مردان خسته امـم ز عشق و مادری و ھــــھ

  ذتش زيباترستـــاما ل ،  ت ــاسـبــش زيـمـتـفـگ

  ای مردی ، گرم و سوزان خسته امـھـنـر تـتــبس

  اــان ، بوی وفــزن  اـــد مــنــد بــنــوزد از بـيــم

  رد مردان خسته امـای عشق ســـــدن ھـيـھـاز ج

  دی از شيرۀ جان ِ زنانــــرورده شــــه پــــای ک

  رۀ جان خسته اميــش ی ؟ ازـکه ب اــی تاسـپـاسـن
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  بر خيز و از مردان گريبان چاک کن» ظاھـره«

  ول ِ زاغان خسته اماز ن س،ـفـج قـنـی ککه ب اـت

  خسته شد) ھاتف (ای نامردان ، ـر ھــــاھـاز تظ

  ا و نادان خسته امــردن ِ دانـــر کــــاھـــــز تظو

  يان روز و شبز استماع ِ ھذ) جاھد (خسته شد 

  لمان خسته اممن از شھر ا! گفت ) سدوزی ( ھم 

  ل و ساقی و اين عشرت سراـاز موج گ)  ناظم (

  از کاکل زری و روز پرسان خسته ام !  تـفـــگ

  لستان خسته در کنج قفســـشت گــلگـــم ز گــــھ

  ر بی غم ِ نان خسته امـــو گفت آخ)  اسير  (شد 

  قار سنگين فراـب ، بس کشيدم ) نعمت  (ت ـفـگ

  ) ا به گرد  چرخ  دوران خسته امـاز کشيدن ھ( 

  يا بسوز و يا تراش گر ريش ديدی ،»  ظاھره« 

  م از ريش و شيطان خسته امـھ، س و يۀ ابلـــ�ن

   

 

  

  انجنير خليل هللا معروفی دپلوم

  2011 �یجو 13برلين ــ   
       

 

  

  

  

  عرصۀ غول بيابان
  

، "غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف"گرامی پورتال  و ھمکار نھايت ی شھير وطنراقصيده س م،عزيزبيحد دوست 
 در ھيئتِ که متقبل گرديده اند، را پارچه ھائی و تايپ کردن زحمت جمع آوری جناب نعمت هللا جان مختارزاده 

ً . ددننشر گرديده بو" آئينۀ افغانستان"سروده شده و در مجلۀ  1379در سال  شاعرهمُ  اجازه دارم که ازين  شخصا
ه و زِ با و عرقريزی شان را  سپاس نمودهو  دانیقدربراز به نمايندگی از پورتال ا زحمتکشی ايشانو اھتمام 
  .بدرقه کنمو تمجيد تحسين 
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نغزی از استاد  ھای هپارچبرای بار اول ، مختارزاده نعمت جانشاذ و ممتاز م که با اين ابتکار يخوشحالبس 
در " جاھد"در اجناب سيد عبدالقشاعر نامور ديگر افغان، و  "ھاتف"صاحب محمد طاھر ء لشعرا، ملک اسخن

  .دنپورتال منتشر ميگرد

 که يقين دارمتال در چه حدی مشتاق دريافت اشعار ايشان است، بدانند که پورصاحب  ھاتف بزرگواراگر استاد 

با " زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"، ما را مفتخر خواھند ساخت و پورتال سبد شعری خويشبا ارسال گلھای سر
به جلو گری دبزرگ  گام ،"انجمن شعرای افغان"تشکيل  مسيردر ، وطن جلب ھمکاری يک استاد زبردست ديگر

 ،پورتالدر  صاحب" جاھد"جناب  ،از شاعر عزيزالقدر ديگر ما یئغرا ھمين سان نشر نشيدۀ .داشت خواھدبر
ما را در راه  و ماستو امتنان تقيم ھمکاری ايشان با ما ميباشد که سخت مايۀ خوشنودی طليعۀ غير مسمژدۀ 

   .يشقدم ميسازدامی بزرگ پ، گتشکيل چنين انجمی

را به پورتال " جاھد"و جناب  "ھاتف" داستا ميمونِ  سخت ماوظيفه دارم که ورود غير مستقيم ا لپورتااز طرف 
آرزو کنم که اين عرائض از نظر مبارک ايشان دارم و از صميم قلب گرامی ب" نافغانستا افغانستان آزاد ــ آزاد"

ه و صفحات ادبی پورتال ساختخويش ممنون و شادمانه و نوازشگر ما را با ھمکاريھای مستقيم  باشد که .بگذرد
  . ندبگردانتر پر رونق را 

  : در دل گفتم  ه است،تراويد افغان چند شاعر زبدۀکه از طبع پختۀ  اين مشاعرۀ جالب نشائدِ بعد از خواندن 

خامۀ ، که برين نيست اما مگمان. يمران و قافيت بسن وزيمرا بيازموده و غزلی در ھ نوآموزمو مبتدی بع ط نيزمن 
 و ندازمبا آن ھم حاصل کار عاجل خود را در ميدان می ا بدر شده باشد؛درست  یمھم ينۀ چننيمه خام من از عھد

   !!!!!را نداردان پخته کار عرشاگوھر ر و دُ   مرتبتمن خامجوش که کلوخ و خزف  ميدانم

  »ناپيدا کجا؟؟؟ بِ آ نزا، سرابِ ار طوفــبح« 

  

  

  عرصۀ غول بيابان
  

  :با مطلع ذيل "ھاتف" محمد طاھر داقتفاء از غزل استا
  

  

  کافر عشقم اگر گويم ز ھجران خسته ام

  ريشان خسته امف پيا ز سودای ســر زل       
  

ان خسته امــــــــــافغ  لکِ مُ   در بسيطِ  تداوــــوز ع       ر و ايمان خسته امــــــــــــــفـاز کشاکشھای دين و ک  

انسان خسته ام ویِ ـــــــــــــــسمان از خاز زمين تا آ       ز ابنای زمان منون بينـــــــــــی و جـــــــبس دورنگ  

اوان خسته امــــــــــــاز نفير بمب و راکت توپ و ھ       شتذکشت و خون و درد و محنت در وطن از حد گ  

يLن خسته امـغِ ار مُ ــــــــخ شد ازپر  دامن  و دشت        دل گشته ملولبس که د ان من از تن برامــــــــــــــج  

ُ سبُ   از       ريادرســـنشد ف ريد، کس ـــــــــــــــمام مادر زار گ خسته ام دوران  او�دِ   کسر بودنِ ـــــــــــــــــ  

  اک پاکم عرصۀ غول بيابان خسته امــــــــــــــــــــخ       ؟و شفيقـــــکو   رفيقو ــــــــــــمام مادر در تقL، ک
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  ير و از ترس نگھبان خسته امـــــــــــــــپای در زنج       در بند او و مااست  دان آمالــــــــــــــــاين جھان زن

ان جانان خسته امـــــــــــــــجران ـــــــــدردھای بيک       از دردھای بيکران شمه ای   ويمــــــــــــــــــليک گ  

  يLن خسته امخيل فسر  آن  وبیِ ـــــــــــــــــکلگد  از       بيکس است مام ميھن و  يک جھان يک سو شدست 

دوان خسته امر عُ ــدر فک و آن، رف در بندــــط اين       فريق   چونی ر کدامــــھه، رقـــــما دو ف  شد جھان  

دان خسته امــــــــــوج  در پيش ذره ای،   مفتمی نگ       ور ازين ظلم و ستم  غيLن و�نِ ــــــــــــگر ازين ج  

ام خسته انپژم  ردــــــــــک  وشمـــــــــخامج اقتفای        چو شد ورد زبان "ھاتف"ن ـــــــــــــاستاد سخ مـنظ  

از عھد و پيمان خسته ام  نماری  و ــــــــج  شد قلم      ای عزيز سان آنيست   نابش  مـــــــــــــــنظاز  اقتفاء  

  "خليل"ميدارد  من شرم   بشکستۀ امۀ ـــــــــــــــــخ

  ا و اين ھراسان خسته امـــــــــــــــتر گفتن کج رِ ـشع

  

  

  

 

  


