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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

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

  

  
  
  "یهست" عثمانی موس ديس 
  ــ اضالع متحده اينيورج  

  ٢٠١٠ جوالی ١٨     
  

  
  ندامت نيقمچ

 

  چرا؟ی نبود ندهيپا که تو
   کرعشقيپ

  یديتراش من بدل
  شد؟ چه باز

  کبوتر همچو
  یديپر هوسها بام سر ز
  ی رفتی زد پر
  یديچر ها جفا کشتزار به
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  یديخر عذاب من بر و راحت برخود
  بودم؟ گفته بتو
  بدل کرعشقتيپ
   مينما کوه 
  بتراش؟ 
  که؟ گفتمی ک
   جفا ز ُپرۀ شيت با که
  بخراش را کردليپ
  تو؟ی چ بر

  وی ديتراش
   کبوتر همچو باز
  یديپر  بال و پری ب بام ز
  وی آزاد دشت خود بر
  من برم
  یديخر یئطال تنگ قفس
  که جانی ا برو،
  کردم ستمگر تو ترک
  کردم دلبر تو نام که افسوسی جا

  تو اديب رای زندگ
  برباد
   شاخ هر به خسته بلبل
  اديفر به روز و شب
   که روز آن بری وا
  شدم گرفتار تو عشقه ب

  شدم داريخر دهيد ترای شهال چشم
  چرا؟ امروزمن  که نداند کس

  مشد مانيپش باز 
  ی نشد مانيپش تو
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   مگشت مانيپشکه  من
  وی گفت تو
   خاموش هم

  مگشت رانيح بتو، نشستم
  مردی ا بشنو

   ستمگر و جفاکار
   کريپ تراشيدی به من
   ؟کرد جفا، که گومي راست

  ؟ من ايتو 
  دارد فاصلهی قدمی، نامردو  یمرد
  دارد سلسله ابد  بهتاما  عشق
  چرا؟ تو
   ازی پا
  بگو؟ ؛یديکش عشق ميگل
  ی کرد توی ئفاوی ب
  من؟ که اي

  یبرفت وی دينخر شهال چشم
  کهی کرد شکوه بازار ز 
  ديدر راهنيپ چاک  نيا 

  بنام وسف يچو را عشق
  یبفروخت زليخا عصمت
  وی ندانست  قدرعشق

  ی دکری پاک بهانه
  تو که حيف صد
  یشدی مصر وسف يرويپ

  یدينخر گنده  گندم ک يبه کمپا عشق
  تبر ز  رفتم  که حاال
  یدکر آدمی دعو
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  که داند همه
   حوا
  خود
  یدينخر گندمۀ دان یک يبه

  ُبود بهتر مرگ
  نامردی پهلو به نشستن نه

   که کردم خوب
  شدم داريخر را مرگ
  دوباره تو عشق به نه

  شدم گرفتار
  که آنم از خوش

  تو عشق بام از 
  دميپر کبوتر نچو

  خود ناکام عشق
   بازار سر از
  دمينخر تيجفا
  مانيپشی گشت حاال
  مزار سنگ سر ی آمد
   که وفای بی ا برو
  کردم ستمگر تو ترکی مجبور ز

  کردم هوسها بگور را خود عشق
  از نادم
   که آن
   ترا
   کردم دلبری روز
   دميکش خاک دری رو

  کردم نيبال هيس خاک  نيا بخود
  بدل عشقۀ کوچ
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   کردم نيک ین و شکوه نه
   کردم نيزه خود ناکام کعشق کاسپ
   برتو شيپ از رفتم

 کردم نيقمچ را ايدن تو سر بر 
  


