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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
  

  "اسير"محمد نسيم استاد 

   2012جو
ی شانزدھم    

  

  

  

  !!!بی درمان درد

، "کريمجان عبدالوکيل "، مھربانش شوھر و "جان کريم شھ�"س رأ ، درتصميم فرزندان ه وبا توج

از دره ھای  عبور. گرديد شمال ايتاليا ميسر تفريحی در دامنه ھای آلپ در سفر، برای يک ھفته

، صخره ھای روهسطح تا ذُ  ھای آلپ را ازکه کوھ مرا ،آلپخم  پيچ و پر و زمردين و سرسبز

برای  که دولت بالخصوص خدمات اوليه ای .ساخت کردم، محو و متحيرمي ر ناپذير فکرتسخي

من پيش  بيش ازتعجب  بر ،ھای آن دامنه ھای زيبا آماده ساخته استخانواده ھای ساکن در بلندي

حسرت طی  با سرزمين محبوب خود افتادم و ه ياد دره ھای متعدد دست ناخوردۀب بدواً  افزود و

و سيغان  د، درۀی غوربنھچارد سالنگ، درۀ شکاری، درۀا دره ھائی چون واقع. طريق کردم

، ... پکتيا و ی پوشيده از درختان درر، درۀ اندراب، درۀ کنرھا، نورستان و دره ھاکھمرد، درۀ آجَ 

  .بود، نميشوددره ھای کوه آلپ ديده مي ی که درھائزيبائي از کمتر، گرفتمي محک توجه قرار اگر در

به سايتھای مورد  طريق انترنت سری ، خواستم ازبا سپری شدن چند روزی، چون معتادان به عملی

 اين امکان را مھماندار .بزنم ،"آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "جمله پورتال عزيز ما  نظر، از

رسمی ھوتل استفاده  يوترکمپ اجازه داد برای يک ساعت از ساخت و مھربان ھوتل ميسر  جوان و

 چشمم را شعرِ  ،مطالب متعدد که برای من عادت شده است  صفحات و مطالعۀ در ورربا م. بکنم

 صفحۀ در مشاعره سروده شده و به سلسلۀکه  ،جلب کرد "تيموری صاحب"گرانقدرم جناب  دوستِ 

که  با وجودی ذوقم گل کرد و. انتشار يافته است» همشاعر سھمی در«عنوان  زير 2012جو
ی  8

، خوب داشته ام با انتباھی که ازين سفر ديگر ، يکباردرين مشاعره داشته ام روده ای ول ھم سا در

         :پيشکش ميکنم دوستان محترم  ، شعری بسرايم که اينک غرض مطالعۀمطالب طنزگونه با تذکر
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امان خسته ـانـج جان خسته ام ، گاھی ز گــاه از      ، خسته امآن از اين و از  ،ديـرصت پيری رسـف  

مان خسته اميست پسُ  روه ـــرسی زين گراست پ      بايان زينت اندرچه اين گلگون قـــــــزندگی را گ  

، درس اين دبستان ، خسته امساخت  وه که آخر      شيرين بتان و  خــــــــــــلـت از ، متــوخا آمھدرس  

جان خسته ام ای جنون دست از سرم بردار، کز      را کشيدصح  جــانـب ازیعشــقـب در  نم کـــار  

آن خسته ام ، ھرچه ھست ازاين زمان تلخ است      گذشت رـــــشک اھــد وش و  رابش ع ومش دورۀ  

ان خسته امايابد زود پکه يــ ائی ــــــــوانـــزين ت      وانــــــــــــــائی جــوانت ُسستی ، از د زالنيم رپي  

يل مسلمان خسته امھای اين خايتنج زـــــــــــکــــ      ولی بيھوده نيست  ،مــــــــــاکپ ان زادۀمـلمن مس  

ه امتان خسدرم و دارو و رتکـد ـ�ش ـــــــتــ از      افتاده است  
ع�ج ، ـانانـــق جعش ن دردرد م  

»ايمان خسته ام  ز  ،گويم ردد اگرـگمي فـرکـ «      اگرچه گفته است  ،وی استــجتيموری مرد خدا  

آن خسته ام رھ و روز رھيافتند   من، چون بھر      برگ سفر و دان سرـــرزنـــــــاده ، فـد آمتـناخس  

المان خسته ام  ملک رده ـکه کـ ، بسآری آری       »آلپ «  سرسبز  ــد دامنـــــــــزداييا مخستگيھ  

خسته ام  ،رامانـــــخ روس ازنين ای ن  ،گفتمش      به شوق ، چشم آوردم ه زيرشـــوخ چشمی را بـ  

ايشان خسته ام ، ليک ازشاعران را دوست دارم      گفت خنديد و حيران شد و ، رماعـتمش من شـفگ  

و گلستان خسته ام باغ  رـــــــــا به ھھدنريزين پ      پرندشاخی به شاخی مي از ، ون بلبلــشاعران چ  

سته امخوان خزلـــــــــغـــ ازربنظ رد م گفت از      شنيد  ،خواندم ه وصف کاکلشسه بيتی ب دويک   

يکسان خسته ام وا تب  د،اين خصلت ب ھم از من      بيجا نظـــربازم مخوان ، ومــان شــگفتمش قـــرب  

ندان خسته امگـــويــــم، نچـ دلبازی اگــــر من ز      ، دلبازی بودازی نهنظــرب ر، ــــــــــاعــوۀ شيش  

، خسته اموبرويانـبا خ وــــگ گفت و، ازدنسی م      ديد من چو  گو باو  گفت از ربيمد آن سه شتخس  

  »اسير« بينی ه مييزی کــــچنين فصل دل انگ با

  آن خسته ام ھر سـودایِ  ، رتـاطخ کــن از دور

  

  

  ) م 2012 جو
ی 10، شمال ايتاليا پای کوھھای آلپ ــ ــ »اسير«  نسيم .م( 

 

 

  :يادداشت پورتال

 در ذيل ، "اسيرمحمد نسيم استاد "جناب   راء،ھوار استاد سخن و فخرالشعامنظومۀ ش اين به ميمنتِ 

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  از نظر خوانندۀ گرانقدر بار ديگر يک مشاعره را کل آن

  . ھرگز دل را نميزند" قند مکرر"گذرانيم، با اين اطمينان که مي

  بخش ادبی ــ فرھنگی پورتال
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  مورشاه تيموریـــتيـ

  2012 جو
ی 8 ـالمان ـ

  
  

  سھمی در مشاعره

 "خسته ام" در ارتباط به رديفِ 

 !فی صاحبجناب فاضل محترم و دوست گرامی معرو

» بشمول خود شما«با مرتب ساختن مشاعره ای " مختارزاده"بيان ما نعمت ! جان شاعر شيوا

ً بزرگ که تما از ھفت شاعر  زيبای پورتال آزادگان ۀصفح ،سروده شده» خسته ام«به رديف  ما

مندان شور و شوق فراوان می ھمه اشعار به ذوق رنگين تر ساخت که خواندن آن را رنگين و
م ھر فرد زيبا و دلکش اين اشعار سؤالی در خت "خسته بودن"يا  و» خسته ام« اما رديف. شدبخ

صاحب » ھاتف«ذھن اين کمينه خلق کرد که چگونه اتفاق افتاد که جناب ملک الشعراء  را در
بوده و با " حرکت و فعاليت"نافی مُ " خستگی"را انتخاب فرموده اند، زيرا » خسته ام« رديف

 "خسته ام"طرف ديگر مطالعه و خواندن اين ھمه  ی و فکری در تضاد است؟ ازفعاليت جسم

گفتن در پايان ھر بيت ممکن يک شکل تلقين بنفس را بخود بگيرد و در اشخاص مثل من 
در حالی که اگر اين رديف بعوض . خستگی واقعی را بار بياورد ،دارای روحيۀ ضعيف

می  اط انبس رد و بشبيشتر را سبب مي ستان وجدشايد به دو ،نشاطی ميبودبا کلمۀ" خستگی"
خامی و  نمانده باشم باادبی دور  آنھم اين کمينه برای اينکه ازين محفل رنگين و پربار با. افزود

 ،اين محفل شده بتواند ۀستيشا و تقديم ميدارم تا اگر درا انشا بيتیکه دارم چند  یکم بضاعتي
  .ميخواھم ور ھمه بزرگان معذرتباری از گستاخی خود از حض. سھيم گردم

کمپيوتر  قابل تذکر ميدانم که اين مطلب منثور و منظوم را حدوداً دو ھفته پيش روی صفحۀ
م دچار مشکل تخنيکی گشت و درين مدت ارتباطم آورده بودم، که از قضاء لين تلفون و انترنت
رطرف کرده و ارتباط امروز که آن نقيصه را ب. را ازين ناحيه با جھان خارج قطع گردانيد

تلفونی و انترنتی را دوباره برقرار ساختند، به شکرانه اولين مطلب را تقديم پورتال محبوب ما 
پورتال کمال امتنان دارم که درين مدت جايم را خالی " ادبی ــ فرھنگی"از بخش  .کردم

ندگان گرامی نگذاشتند، بلکه روزمره اشعاری را از آرشيفم گرفته و در دسترس مطالعۀ خوان
 . قرار دادند

  

 

 خزان زندگی

  گی از بار عصيان خسته امزان زندــــــــــدر خ

 ايمان خسته ام ردد اگر گويم زـــــــــــــکفر ميگ                               
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  ياران شرم باد ،که ما داريم ی ــــــــزين مسلمان

 ر روز انسان خسته امـــــــــــھاز قتال و کشتن                                

  جاگزين زلت ـــُــدر کنج ع سرگشته ام  ۀمورچ

 وحشتبار فيGن خسته ام مالی دـــــــــــــــاز لگ                                

  نامد تمام  و کار عاشقی  رديدـــــــــــگ سعی ھا

 ان آشنائی از رقيبان خسته امــــــــــــــــــدر جھ                               

  نشد ما لرخی باـگ  دم  و يک عمر من بگذشت 

 ه رويان خسته امــــــــــــاز ديدار روی Iلدور                                

  ھنوز من سخت ميگيرد بر من طفل است و يار

 ه امخوی طفGن خست از ،رـــراست ميپرسی اگ                               

  شوند ل بلبGن شيداـــــــــــــــديدن گ بھار از در

 از زمستان خسته ام  ،ردندــــــبلبGن خاموش گ                               

  ی شد می ننوشيدم عيان در گلبھارـــــــــــــــتمد

 پروان خسته ام  و تاک  باغ  ور،ــــدور از انگ                               

                                زلف پريشان خسته ام که از  ويم ــــــــمن نميگ

         اطرم از زلف پيچان خسته امــــچون پريشان خ                               

                    

  :تذکر پورتال

ضوع برقرار شده و آن مشاعره را بار ديگر از نظر اشرف خواننده ميگذرانيم،  تا تسلسل مو
، در آن محفل ادبی مسجل "تيموری صاحب"حضور شاعر عاليمقام و بزرگوار ما، جناب 

  :گردد
  

  مشاعرۀ چند شاعر نخبۀ افغان

  :ياداشت ادارۀ پورتال 

از شاعر زبردست و ھمکار بسيار گرانقدر خود، جناب نعمت هللا مختارزاده، کمال امتنان داريم که 
ر دسترس پورتال گذاشته و بار او محمل دو شاعر گرانمايۀ ديگر افغان را اين مشاعرۀ زيبا را د

ما اين امر را به فال نيک گرفته، قدوم استاد سخن، جناب ملک . بسوی پورتال رھنمون گرديده اند
را به پورتال خير مقدم گفته، " جاھد"و شاعر نامدار افغان، جناب سيد عبدالقادر " ھاتف"الشعراء 

  .که آن دو عاليجناب استقبال پورتال را طليعه ای بدانند بر ھمکاری با اين صفحه آرزو ميبريم

اميدواريم که مختارزاده صاحب در آينده ھم چنين ابتکارات پسنديده را به ذمه گرفته و پورتال خود 
  .را بيشتر از آنچه ھست، رونق بخشند
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  !ھمه به س�مت، سرفراز و برومند باشند
  

  نبا محبتھای فراوا

 AA-AAرۀ پورتال ااد

  

  

  تھيه از نعمت هللا مختارزاده

  2011جو
ی  13اسن ــ المان،  

 

 مشاعرۀ چند شاعر نخبۀ افغان

  "ھاتف"اقتفاء از نشيدۀ استاد 

  ھـ ش  به مشاعره گذاشته شده بود1379اين پارچه  در سرطان 

  

 
 

  
  

  کـافــــــر عشـقـم اگـر گويم ز ھجران خسته ام

  ـودای ســر زلــف پـريشان خسته اميــا ز ســــ

  بی گــــل روی وی از ســيــر گلستان خسته ام

  بی خـــيــال گـردش چشمش ز دوران خسته ام

  راست پـــرسی در رِه بی بـند و باريھای عشق

  از صـــدای دور باش خــــرده گيران خسته ام

  در حــريــــم دوست  باکم نيست از رد و قبول

  ــان گـيــری بيجای دربان خسته اماز گــــريــب
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  بــر مـــريـض عـشـق بــيدردی بGی جان بود

  درد افــــزون کن طبيب من ز درمان خسته ام

  من خـــــريــدارم مــتــاع حسن را با نـقـد جان

  نرخ اين جنس گران ، می بينم ارزان خسته ام

  آنکه از خون کسان گسترده خوان ، جز زھر نيست

  شــــای ھــجــوم کاسـه ليسان خسته اماز تــمـا

  در مـحـبت لـــــذت دشــنـام انــعــــام من است

  روز و شب از استماع ھـزل و ھذيان خسته ام

  بــــا تGطــم گشته ام خوگير در ژرفای عشق

  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 

  از بدانـائی تظـــــاھـــــــــرھای نادان خسته ام

  )دانائی ( و ) به ( ــ ترکيب از دو کلمۀ  : بدانائی 

  

 
ملک  اين پارچه  از طرف سيد عبدالقادر جاھد به استقبال از غزل ناب استاد سخن

  :سروده شده) ھاتف (الشعراء استاد محمد طاھر 
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  بی جـــمــالــــــش از تـمــاشای گلستان خسته ام

  بــی خـيـــــال قــــامتش از سرو ُبستان خسته ام

  ھـمـچـــو مـجـنـونم به آن ليلی وش خود پای بند

  تـــا نـپـنـداری کــــه از سودای ھجران خسته ام

  ــورشيد رو شبھای ھجران تا سحردور از آن خ

  راست پــــرسی از فـــــروغ مـاِه تابان خسته ام

  در تـمـنـــــای لــب جـانـبـخــش نــوشـيـنـم مدام

  خـضــر را گــــو کـز تGش آب حيوان خسته ام

  خـــاطــر آشــفــتـه را بـــا زلـف خوبان الفتست

  ان خسته امتــا نگــوئی مــن ازين وضــع پـــريـشـ

  شـــوخ چشمی در حـريم عشق خوبان نارواست

  وه کـــه از بی بند و باری در حق شان خسته ام

  گــر ھمی دانی خـروش و گر نمی دانی خموش

  ســخـت از حــّرافیP اين ھـــرزه گويان خسته ام

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

  ) )ام روز و شب از استماع ھزل و ھذيان خسته(

  

  

  
اين پارچه  از طرف مرحوم مغفور احمدشاه سدوزی به استقبال از غزل ناب استاد سخن 

  :سروده شده) ھاتف (ملک الشعراء استاد محمد طاھر 
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  مـــن نمی گـــويم که از تکليف ھجران خسته ام

  يـــا ز بـيــداد و جـــفـــا و جور خوبان خسته ام

  در فکـر و سودای وطنروزگـــــارم بگــــذرد 

  نيـســتـم يک لحظه راحت ای عزيزان خسته ام

  نــی مــريــض و دردمــنــدم، نــه به محتاج دوا

  از نــفــــاق و جــنــگـــــھای بين افغان خسته ام

  لحظـه ای از خاطــرم تشويش ميھن دور نيست

  از فـغـــان و گــــريـــــــــۀ زار يتـيمان خسته ام

  ـــا آتــش گرفت و ثروت ما را بسوختملک مـ

  از شـلــيـک راکـــت و مرمی و ھاوان خسته ام

  مـيـھـــن زيـبــــــای مــــا مخروبه شد واحسرتا

  مسکـــن و مــــاوای مـا گرديده ويران خسته ام

  قــنـــدھــــار و فـارياب و بلخ و غزنی و ھرات

  ان خسته اميــــاد من می آيــــــد با ُخـلم و بدخش

  کـشــــور مــا دسـتـخـوان اين و آن گرديده است

  از دورنـگــــی و نـفــاق و جنگ افغان خسته ام

  آنـقــــدر شـاکــی نيم از گــردش عصر و زمان

  کـــــز دوام جـنـگ و قـتـــل بيگــناھان خسته ام

  نـيـســــتم رنـجــيــده از تـــاراج مـال و ھستـِيـَم

  اعــمـــال ايـن قطاع طريقان خسته ام لــيـک از

  خواب پـنـبـه دانۀ جنرال مشرف مضحک است

  از خـــيــال پـــــوچ ايـــن غــول بيابان خسته ام
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  از فـــريب و مکر و نيرنگش مرا انديشه نيست

  از دغـــــلـکـــاری اين شاگــرد شيطان خسته ام

  گوشـھـــا کــر گشته از آواز توپ و تانک  ليک

  خـسـتــه ام از بھـــــر کـشـتـار مسلمان خسته ام

  روس و امـريــــکـا بـــا روس پـيروان بی وقار

  مـيـنـمايـنـد عف عف اين ِکGب شيطان خسته ام

  اين منظومرا) ناظم(عرضه کرد با »سدوزايی«

  خواند و گفت من نيز دراين شھر المان خسته ام   

  
  ناب استاد ل ! ناظم باختری به استقبال از غزل اين پارچه  از طرف  الحاج خلي   
  :سروده شده) ھاتف (سخن ملک الشعرا استاد محمد طاھر    

  

  
  
  

 
  

  کس چــه ميدانــد که من در ملک المان خسته ام

  از فـــــراق مـيـھــــن و تکليف ھجران خسته ام

  مـيـروم ســيــر و تماشا چون دلم مسرور نيست

  طـــن در باغ و بستان خسته امبی گـــل روی و

  ھـــــر قــدم را بنگری کاکل زری ايستاده است

  خــاطــــرم افسرده است  از ديدن شان خسته ام

  است ُمل ُپر وجامِ  ساقی و گل موجِ  طرف ھـــر
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 ام خسته وعصيان ُکفر عشرتسرایِ  دريـن مـــن

  وغم سودا و ھستم مـيـھن فکـــرِ  در نفس ھــــر

 ام خسته دوران نقدِ  کـز بـبـيـن را نعمت کــفــرِ  

  من و است تبعيض بحرِ  غريقِ  ديدم کـرا ھـــــر

 ام خسته ديگان و پشتون ُگفتن، تـظـــــاھــــر از

  ھمديگرند دشمنِ  تــاجـک و پـشـتــون و ازبــک

 ام خسته ايشان جنگِ  از درسنگرند شب و روز

   است بوده قاعن چـــو دنــيــا درين مـــا اتحـــــادِ 

 ام خسته پــايـان و بـــاI وی دنـبـالِ  ام گــشــتـه

   شوم می ُمسلمان و ُکــفر نــوکـــرِ  رفـتــه رفـتـه

 ام خسته پريشان خـــوابِ  چنين بينم می بس کـه

  افـغـانيان وحــــدتِ  و اتـحـــــــاد نـبـــاشـــد تـــا

 ام خسته حيران و مھـجــور و آواره بي وطــن ،

  امتحان بگيرد  "ھاتف" گــــر بيچــــاره مــنِ  از

  ام خسته پرسان روزِ  ھراسِ  و ترس از »ناظم «
  

  

 

  .است شده "ھاتف" طاھر محترم محمد سخن استادِ  به اشاره مقطع، بيت اول مصراع در ــ١

 

اين پارچه  از طرف  فخرالشعراء الحاج محمد نسيم اسير  به استقبال از غزل ناب استاد 
  :سروده شده) ھاتف(ن ملک الشعراء استاد محمد طاھر سخ
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  راست پـــــرسی مــن ازين گـردون گردان خسته ام     نــی خــيــــال ِ جــــاه کـــرده ، نی غـم نان خسته ام

  ه امزنـــدگی گـــر ايـنـچـنـيـن باشد ، من از آن خست     لــــرزشی دارد زمـيـن ، يک لحظه آسايش کجاست

  مـــن ازيــــن نانی کـــه ريــزد، چند دندان خسته ام     »لـقـمــۀ نـــانــی فـلک بخشيد و دندان را گرفت « 

  ســـاخت سعـــی ايــن طبيب و، بار درمان خسته ام     خـسـتـگی ھــــای مــــرا، سـعــی طـبـيـبان به نکرد

  ــر از ايــــن بـــار بستنھـای دربان خسته امــديگــــ     راھم نداد بــــار ھـــــا رفـتـم بـــه دربـــارش، کسی

  زيـنـھــمـه فــرصت شــنـاسی ھـــای ياران خسته ام     مـنـزل آخــــر شــد ولی زين کاروان گردی نخاست

  »ھای نادان خسته امــاھـرـــــــدانـــائی تظـــه از ب«     شيرين سخن اين نکته گفت و راست گفت» ھاتف«

  از ضـعـيـفـی ھــــای ايــن شــمــع شبستان خسته ام     شــــام تــــــاريکـست و تـنـھــــــائی و غـمھـا ناتمام

  مـيـشـــود روشــن کــــــه بـــا حال پريشان خسته ام     گــــر بگــــويــــــم از پـــــريشــانحـــــالی مام وطن

  »و مھجـور و حيران خسته ام آواره   بـی وطــن«      يکـقـلـــم بايــد به حيرت داد زد) ظم  نا(  ھمچــــو 

  زيــــن گـــروه ســخت گــوش سست ايمان خسته ام     ھــمــرِه مــــــG و طــــالــب اعـــتــبـار مـا گسيخت

  کـنــم کـــــز نــــام پاکستان و ايران خسته امچـــون      آفــتــی گــشــتــه گـــريبان گير ما از شرق و غرب

  »اسير« انـتـخـــــاب گـــــوشـــــۀ تـنگ قفس کردم 

  بس کـه کــــرده ســــير گـلـگــشت گلـستان خسته ام

  

  

اين پارچه  از طرف  نعمت ! مختارزاده  باستقبال از غزل ناب 
  :ســروده شده) ھاتف (استاد سخن ملک الشعراء استاد محمد طاھر 
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  از زنـــــدگی و دردِ  ھـجـران خسته ام! ای خـــــدا 

  در بـھـشــــتی ساکـن و ، از حور و غلمان خسته ام

  ھـــرطـــرف نــا
ن  بـه دامان طبيعت چون سحاب

  اشـــک حســرت ميچکــد ، ار نور چشمان خسته ام

  ســتـــــرمآِه  آتــشــبـــــار   مــــيـســوزد  درون  بــ

  وا ، ز کــــوکـــب ھــــای نور افشان دامان خسته ام

  ســـوخــت مـغـز استخوان ، از سوزش و درد فراق

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

  بـــاده ھــــــا در گــــــردش انــــد و ، قلقل  مينا بلند

  ن خسته اماز ســـبـو و ســـاغــــــر و ، سـاقیِّ  دورا

  ما گلـيـم و ، فرق رنگ و بو کجاست! بــاغــبــانـــا 

  از گــيــــاِه ھـــــــــرزه و خــــــار ِ مغي�ن خسته ام

ــم  ،  در تـغـنِّی بــلـــبــ�ن   عــنـــدلـيـبــــان در ترنـُّ

  از گـــــل و بـلــبـل ، خـــــزان و نـوبھاران خسته ام

  ـحــــــر آمـيـز بـــتـان ، پير و جواناز نــگـــــاِه ســ

  از طـــــ�گـيـســـــو ، و آبـــی چشم ِ الـمان خسته ام

  گـــلـــرخـــــان و مـھــــوشـان و ماھرويان بر قطار

  از ھــــمــه پــيـر و جــوان و مرد و نسوان خسته ام

  تــــشـنـگـــــان عــشــق ، محتاج و پی ِ رفـع عطش

  ـــۀ يک قطــره آب ، از آب ِ حيوان خسته امتـــشــنـ

  بس جــفــــا ديـــــدم ز تـخـــم چشم و ھر عضِو بدن

  از پـــی و از اسـتـخــوان و رگ رگ ِ جان خسته ام
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  از زن و خــــواھـــر ، بـــرادر ھــا و فرزندان ھمه

  از پـــــدر ، از مادر و از قـــوم و خويشان خسته ام

  ن آمـد و بس قتل و غارت کرد و رفتھـــــر مسلما

  ای وطـــنـــداران دگــــر ، از ھــر مسلمان خسته ام

  در لـــبــاس ديــــن و مـــذھــب جلوه گر ، 
مذھبان

  بس بــــود ای دوســـتــان ، از کـــفـر و ايمان خسته ام

  ايـــــن بــار سنگينی که نامش زندگيست» نعمتا «  

  ھـــــا به ِگردِ  چرخ دوران خسته ام از کـــشـيــــدن

  خـريدار و بگفت) ھاتف ( شــــــد متــــاع حسن را 

  )نـــرخ اين جنس گــران ، ميبينم  ارزان خسته ام ( 

  سفت و گفت) سدوزی(مــلک ما آتش گرفت و پس 

  )از شـــلـيـک راکـــت و مرمی و ھاوان خسته ام ( 

  : ھذيان و ، سرود ز استماع) جــاھـد (خــسـتـه شد 

  )ســخـت از حــــّرافـیِّ اين ھرزه گويان خسته ام ( 

  و گويد چنين) نــــاظم ( مـيـــرود ســــير و تماشا ، 

  )بی گــل روی وطن  ، در بـاغ و بستان خسته ام ( 

  )اسير ( شــــد ز گــــلگشت گـلستان ، خسته و گفتا  

  )غم نان خسته ام نــی خــيــال جــــاه کــرده ، نی ( 

  خسته گوی و خسته َگرد و خسته مغز و خسته کيش

  شد خسته کن ، از خسته خوران خسته ام! »نعمتا« 

کاری و مھربانيھای ھمسر عزيزو باوفايم ، ھمی از تشويقداناين سروده را به پاس قدر[
مشعل "ام يد اين ھديۀ ناچيز بنام .طور يادگار به خدمتش تقديم داشتم) ظاھره مختارزاده(

ن يرا که از طرف او و با نام او سروده ام پسند خاطرش گرديده به زيور قبول مز" درد
  ] دانگرد

  ) نعمت هللا مختارزادهــ لمان  شھر اسن ا 2001جون 19( 
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ارزش شوھر عزيزم ين ھديۀ گرانبھا و پرتشکر بی پايان از صميم قلب ا سپاس و ھم با  من
صاحب جھت نشر ) ھاتف(ء محترم ستقبال غزل ملک الشعرارا با افتخار قبول نموده با

   :تقديم ميدارم 

  ) لمانظاھره مختارزاده مقيم ا 2001جون  21( 

  

   

 
  

 
  

  مشـعـل ِ دردم  ،  ز لـطـف ِ باد و باران خسته ام

  شـــمـع ِ بـــزم گــلــرخان ، از دلربايان خسته ام

  تان و چمنبـلـبــــــل  آواره ام   ، دور از گـلـــس

  از جـفــــــا و جــــور و ظــــلم باغبانان خسته ام

  بــــــرگ  پــائــيــزم کــــه از گلبن جدايم ساختند

  شــــــاخــــــۀ لخـت خــــزانم از بھاران خسته ام

  رشــتــــۀ شـمـعـــم  ز ســوز ِ خويشتن بيگانه ام

  خسته امماتـــم ِ پـــروانــــه دارم ، از شـبـسـتان 


لـــۀ صحــــــــرايــــم از داغ ِ دل خـــود بيخبر  

  از گلستان ، از نيستان ، دشت و دامـان خسته ام

  قــــايــــــق امـيــــــد مــــا ، بشکست نادان ناخدا

  ھـــم ز سـاحــل ، لنگر و از باد طوفان خسته ام

  غــنـچــه ھــای آرزو ، پرپر شد از جورِ  زمان

  ـر طــرف پرخار و از خار مغي�ن خسته امھـــ  
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  در بھــــــاران ، بـــاد ِ تـنـدی ، آمد از ياد خزان

  از خـــــزان و بـــاد و باران و زمستان خسته ام

  )در لـــباس دين و مذھب جلوه گر ، 
مذھبان ( 

  از دغـلـبــــازیِّ ايــــن عـمـامـــه داران خسته ام

  ا  ، حجـاِب  اينچنين و آنچنانآن يــکـی گـــفـتــــ

  دام تـــــزويرســت و ، از مکــر م�يان خسته ام

  سـزاوار آنکه  در منزل نشين! وان دگـــر گفتا  

  مـن ز کوتــــه فکــریِّ اين ريشدرازان خسته ام

  در چـنـيـن عصـری که عالم است در دست بشر

  ماز جــفــای طـــالـبان و کــــاسـه ليسان خسته ا

  از ھــوس کردند ما را صيد و ، مسکن شد قفس

  ايـن قفس بشکسته باد ، از ھر ھوسران خسته ام

  مادری و عشق و ھــــم خــدمت زما دارند طلب

  ھــــم ز عشق و مادری و ھـم ز مردان خسته ام

  گـفـتـمـش زيــبـاســت  ،  اما لـــذتش زيباترست

  ته امبســتـر تـنـھـای مردی ، گرم و سوزان خس

  مــيـوزد از بــنــد بــنــد مـــا  زنــان ، بوی وفــا

  از جـھـيـدن ھـــــای عشق سـرد مردان خسته ام

  ای کــــه پــــرورده شــــدی از شيرۀ جان ِ زنان

  نـاسـپـاسی تــا به کـی ؟ از شــيرۀ جان خسته ام

  بر خيز و از مردان گريبان چاک کن» ظاھـره«

  قـفـس، از نول ِ زاغان خسته امتـا به کی کـنـج 

  خسته شد) ھاتف (از تظـاھــــر ھـای نامردان ، 

  وز تظـــــاھــــر کـــردن ِ دانــا و نادان خسته ام

  ز استماع ِ ھذيان روز و شب) جاھد (خسته شد 

  من از شھر المان خسته ام! گفت ) سدوزی ( ھم 
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  از موج گـل و ساقی و اين عشرت سرا) ناظم ( 

  از کاکل زری و روز پرسان خسته ام!  ـفـت گــ

  ھــــم ز گـــلگــشت گـــلستان خسته در کنج قفس

  و گفت آخـــر بی غم ِ نان خسته ام) اسير (  شد 

  ، بس کشيدم  بـار سنگين فراق) نعمت ( گـفـت 

  )از کشيدن ھـا به گرد  چرخ  دوران خسته ام ( 

  تراشگر ريش ديدی ، يا بسوز و يا » ظاھره « 


نـــۀ ابليس و ، ھـم از ريش و شيطان خسته ام  

   

 

  

  دپلوم انجنير خليل � معروفی

  2011جوIی  13برلين ــ     
       

  

  
  

  عرصۀ غول بيابان
  

افغانستان آزاد ــ "دوست بيحد عزيزم، قصيده سرای شھير وطن و ھمکار نھايت گرامی پورتال 
مختارزاده زحمت جمع آوری و تايپ کردن پارچه ھائی ، جناب نعمت ! جان "آزاد افغانستان

آئينۀ "سروده شده و در مجلۀ  1379را متقبل گرديده اند، که در ھيئِت ُمشاعره در سال 
شخصاً اجازه دارم که ازين اھتمام و زحمتکشی ايشان به . نشر گرديده بودند" افغانستان

رقريزی شان را با ِزه و تحسين و تمجيد نمايندگی از پورتال ابراز قدردانی و سپاس نموده و ع
  .بدرقه کنم

بس خوشحاليم که با اين ابتکار شاذ و ممتاز نعمت جان مختارزاده، برای بار اول پارچه ھای 
و شاعر نامور ديگر افغان، " ھاتف"نغزی از استاد سخن، ملک الشعراء محمد طاھر صاحب 

  .دنددر پورتال منتشر ميگر" جاھد"جناب سيد عبدالقادر 

اگر استاد بزرگوار ھاتف صاحب بدانند که پورتال در چه حدی مشتاق دريافت اشعار ايشان 
است، يقين دارم که با ارسال گلھای سرسبد شعری خويش، ما را مفتخر خواھند ساخت و 

با جلب ھمکاری يک استاد زبردست ديگر وطن، در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
ھمين سان نشر . ، گام بزرگ دگری به جلو برخواھد داشت"انجمن شعرای افغان" مسير تشکيل

صاحب در پورتال، مژدۀ طليعۀ غير " جاھد"نشيدۀ غرائی از شاعر عزيزالقدر ديگر ما، جناب 
مستقيم ھمکاری ايشان با ما ميباشد که سخت مايۀ خوشنودی و امتنان ماست و ما را در راه 

  . بزرگ پيشقدم ميسازد تشکيل چنين انجمی، گامی
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و جناب " ھاتف"از طرف پورتال وظيفه دارم که ورود غير مستقيم اما سخت ميموِن استاد 
از صميم قلب گرامی بدارم و آرزو کنم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را به پورتال " جاھد"

مستقيم و نوازشگر  باشد که ما را با ھمکاريھای. که اين عرائض از نظر مبارک ايشان بگذرد
  . خويش ممنون و شادمانه ساخته و صفحات ادبی پورتال را پر رونق تر بگردانند

بعد از خواندن نشائد و قصائد اين مشاعرۀ جالب که از طبع پختۀ چند شاعر زبدۀ افغان تراويده 
  : است، در دل گفتم 

گمانم اما . قافيت بسرايممن نيز طبع مبتدی و نوآموزم را بيازموده و غزلی در ھمين وزن و 
برين نيست، که خامۀ نيمه خام من از عھدۀ چنين امر مھمی درست بدر شده باشد؛ با آن ھم 

 م که کلوخ و خزف خامجوش من مرتبتحاصل کار عاجل خود را در ميدان می اندازم و ميدان

   !!!!ُدر و گوھر شاعران کارآزموده و کھنه کاِر پخته کار را ندارد

  »وفانزا، سراِب آِب ناپيدا کجا؟؟؟بحــر ط« 

  

  

  عرصۀ غول بيابان
  

  :با مطلع ذيل" ھاتف"اقتفاء از غزل استاد محمد طاھر 
  
  

  کافر عشقم اگر گويم ز ھجران خسته ام
  يا ز سودای ســر زلف پريشان خسته ام       

  

بسيِط  ُملکِ  افغــــــــــان خسته اماز کشاکشھای دين و کـفــــــــــــــر و ايمان خسته ام       وز عــــداوت در   

 بس دورنگـــــــی و جـــــــــــنون بينم ز ابنای زمان       از زمين تا آسمان از خـــــــــــــــوِی انسان خسته ام

ـــاوان خسته امو ھــــــ توپ  ،کشت و خون و درد و ِمحنت در وطن از حد گذشت       از نفير بمب و راکت  

ــــــــان من از تن برامد بس که دل گشته ملول       دشت  و  دامن پر شد از خــــــــار ُمِغـيGن خسته امجــــــ  

 مام مادر زار گـــــــــــــــريد، کس  نشد فـــريادرس       از  سُبــــــــُـــــــــکسر بودِن  اوIِد  دوران خسته ام

  ق  و کـــــو شفيق؟       خــــــــــــــــــــاک پاکم عرصۀ غول بيابان خسته اممام مادر در تقG، کــــــــــــو رفي

  اين جھان زنــــــــــــــــدان آمال است و ما در بند او       پای در زنجـــــــــــــــير و از ترس نگھبان خسته ام

بيکـــــــــراِن جـــــــــــــــاِن جانان خسته ام ليک گــــــــــــــــــويم  شمه ای  از دردھای بيکران       دردھای  

  يک جھان يک سو شدست  و مام ميھن  بيکس است       از  لگدکـــــــــــــــــوبِی  آن  سرخيل فيGن خسته ام

امشد جھان  ما دو فـــــرقه، ھــــر کدامی چون  فريق        اين طــــرف در بند، و آن در فکــر ُعدوان خسته   

 گر ازين جــــــــــــوIِن غيGن  ور ازين ظلم و ستم       می نگفتم  ذره ای،  در پيش  وجــــــــــدان خسته ام
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ـــــوشم  کــــــــــرد  پژمان خسته امامجـــــچو شد ورد زبان       اقتفای  خ" ھاتف"نظـم استاد سخـــــــــــــن   

بش  نيست آسان ای عزيز       شد قلم  جــــــــاری  و من  از عھد و پيمان خسته اماقتفاء از نظـــــــــــــــم  نا  

  "خليل"خـــــــــــــــــامۀ  بشکستۀ  من شرم  ميدارد 

  شعـِر تر گفتن کجـــــــــــــــا و اين ھراسان خسته ام

  
  

  
 

 
  


