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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
 نعمت اهللا مختار زاده   

  ـمان   شهـــرِ  ِاسِّن ــ ال
  

 

  

  گله دارم
  آواره ام از مـُلــکِ  غـــريـــــبـان گله دارم

  ام  از  گــوشۀ زنـــدان گله دارمبيچـــــاره 

  پژمرده ام از جــور و جفای خس و خاری

  بيگـــانــــه ام از چـــاره و درمان گله دارم

  افـتــــاده ام از چـشـمِ  عـــزيـزان و رفيقان

  گله دارم از اشکِ  غـــم و قطــرۀ غلتــان

  آزرده و افســــرده دريــن گــــوشۀ غـربت

  و بيگانه و خويشان گله دارمهــــم از خود 

  از زخــمِ  زبان آب ، چو سيماب ، مفاصل

  از صحبتِ  مـــرد و زنِ  نـــادان گله دارم

  بشکسـتــه ز مـن ، کشتــی ِ  اميدِ  رفــاقت

  از لــــنـگر و از ساحـــل و طوفان گله دارم

  دستی که مـرا بی نمک و گـاهی شود شور

  ــندان گله دارماز قـــند و عسل ، بوره و قـ

  از بسکــــه فـتـــاده به دلـم ، مهرِ  عزيزان

  از آتش و خـاکســـتـرِ  هـجــــران گله دارم
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  تلخی ِ  مذاقـــــــم ، همه از زهرِ  فراقست

  از بختِ  بــــد و ، حــالِ  پريشان گله دارم

  اکـنـــون بـَِدَرم پـرده ای از رازِ  رفــيـقــان

  عـشـــوقــۀ المان گله دارماز عـــاشـق و مـ

  هــــرلحظه برد دل ز کفــم ، دخترِ  جرمن

  گله دارم از دلـبـــــــریِ  چــشـم ، کـبودان

  از ناوکِ  مــــژگان و هــم از تيغِ  دو ابرو

  گله دارم از زلــــفِ  طــــاليیِّ پـــريـشــان

  گــر شاعـرِ  غـربيــی زمن ، شکوه نمايد

  گله دارم از وعده و ، پـيـماناز تـوبـه و ، 

  از نامــه و از خـامه و از نظم و هم از نثر

  ثــرِ  دوران گله دارماز شاعـــر و از نـــا

  خــواهــم که دگــــر ، گوشۀ خاموش نشينم

  از شعــــر و غـــزل گفتنِ  هر آن گله دارم

  هر کس که نگـــويــــد صفتِ  دخترِ  افغان

  گله دارم ــب و دنـــداناز آن دهـــن و آن ل

  ای بانـــویِ  افغان ، بنما صورت و سيرت

  گله دارم از دشــــمـنِ  آن لـعــــلِ  بدخشان

  زلــفانِ  تو شبرنگ و ُرخت ، ماِه جهانتاب

  گله دارم از ظـلـمـتِ  شــــبهــای  زمسـتان

  از بسکه شده ، حـق و حقوقت ، همه پامال

  مردان گله دارماز جـــور و جفــــای هـمه 

  گــر حـق نستانــنـد ، ز مـــــردانِ  ستمکار

  گله دارم از سستیِ  هــــــر بانـــوی افغان

  تو گــوهــــرِ  کانی و ، نـدانـد کسی قـََدرت

  گله دارم از مسگــــر و آهنگـــــرِ  ايـمــان

  از قـــاضی و از حــاجی و ، مـالی دغلباز

  گله دارم از قــــاری و از تاجــــرِ  قـــرآن

  گــاهــی گــلــــه از طالــبِ  پشمينۀ بدجنس
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  گله دارم عمـريـست  ، ز گلـَبـدين و برهان

  گــاهی گله از ريش و چپن ، لنگی و پيزار

  گله دارم پکــــول و ز پـيـراهــن و تـنـبـان

  گــــاهـی زعــــربها و ، ز دينار و ز چلتار

  گله دارم از قـــافـلـــــه و اُ شتر و کـاروان

  ميهــــن شــده مخـــروبه و ، آواره وطندار

  گله دارم از روس و از انگليس ، فــراوان

  از زهـــرِ  مقاتــل که به ظاهر عسل و قند

  از کمکِ  امريکــــه و الــــــمـان گله دارم

  گـيـرنــد نشان ، منزلِ  طالب و تروريست

  گله دارم شـتـنِ  مظـــلـــوم و غـريباناز کـ

  گـويـنـد ، خطــا رفته ز ما ، راکت و بم ها

  گله دارم  از قــاتــل  و از دشـــمـنِ  انسان

  ای موش ، دهـن باز نما ، تاکه شوی بوش

  از تلــــه و کـنـدویِ  ، پـِنـتـَگـــان گله دارم

  براسپی سواری و گهی شرق و گهی غرب

  ــــۀ شــــالق ، بـِتازان گله دارمبــــا ضربـ

  شدی ، واردِ  ميدان) سيه گربه(روزی که 

  گله دارم از دمِ  کــج و پــــوزکِ  لـــرزان

  در بـيتِ  مـقـــدس کـه ســـياست شده داخل

  گله دارم از مـذهـــب و از ديـن و از ايمان

  از بهرِ خدا تا به کی اين بازیِ  شطرنــــج

  گله دارم  شــاهــانـــۀ شاهاناز بــــــازیِ 

  گرديده همه هستیِ  ما ، چـــــور و چپاول

  آخـــــر ز گــــدايــــان و ز دزدان گله دارم

  از حـــقِ  يـتـيمان و صغيران ، همه مستند

  از ساغـــر و از بــــاده بگـــردان گله دارم

  تــو بيـا با محکِ  خويش! ای زرگرِ  معنا 

  گله دارم   قــــالبــیِّ  ُوجـداناز  زيـــــورِ 
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  شرعی که دهــد فرق ، ميانِ  زن و مردی

  گله دارم از گــفـتـه و ،  از ســفـتــۀ اديـان

  دين ، باعـثِ  الـفـت ُبـَود و عـشق و محبت

  گله دارم از تــفـرقـــــه و جنگِ  خــــدايان

  گـــر دينی شـــود باعثِ  نـفرت و کدورت

   از رهـــبـر  و  ايمان گله دارماز پـيــرو و

  گله دارم گــله ، بازهم گـــلـــه ، دارم دارم

  گله دارم آخر ، گـــله ها ، از گـــــله داران

  شده کم رنگ ، عزيزان» نعمت«گر خامۀ 

  گله دارم از خـونِ  دل و اشکِ  دو چشمان
 

 


