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  عرصۀ غول بيابان
  

، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال م، قصيده سرای شھير وطن و ھمکار نھايت گرامی عزيزدوست بيحد 
جناب نعمت هللا جان مختارزاده زحمت جمع آوری و تايپ کردن پارچه ھائی را متقبل گرديده اند، که در ھيئِت 

شخصاً اجازه دارم که ازين . نشر گرديده بودند" آئينۀ افغانستان"سروده شده و در مجلۀ  1379ُمشاعره در سال 
کشی ايشان به نمايندگی از پورتال ابراز قدر و سپاس نموده و عرقريزی شان را با ِزه و تحسين و اھتمام و زحمت

  .تمجيد بدرقه کنم

بس خوشحاليم که با اين ابتکار شاذ و ممتاز نعمت جان مختارزاده، برای بار اول پارچه ھای نغزی از استاد 
در " جاھد"در اديگر افغان، جناب سيد عبدالقو شاعر نامور  "ھاتف"محمد طاھر صاحب سخن، ملک الشعراء 
  .دنپورتال منتشر ميگرد

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

، گام بزرگ دگری به جلو "انجمن شعرای افغان"جلب ھمکاری يک استاد زبردست ديگر وطن، در مسير تشکيل 
صاحب در پورتال، " جاھد"ھمين سان نشر نشيدۀ غرائی از شاعر عزيزالقدر ديگر ما، جناب . برخواھد داشت

و ما را در راه  وشنودی و امتنان ماستمژدۀ طليعۀ غير مستقيم ھمکاری ايشان با ما ميباشد که سخت مايۀ خ
  . تشکيل چنين انجمی، گامی بزرگ پيشقدم ميسازد

را به پورتال " جاھد"و جناب " ھاتف"از طرف پورتال وظيفه دارم که ورود غير مستقيم اما سخت ميموِن استاد 
عرائض از نظر مبارک ايشان از صميم قلب گرامی بدارم و آرزو کنم که اين " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

باشد که ما را با ھمکاريھای مستقيم و نوازشگر خويش ممنون و شادمانه ساخته و صفحات ادبی پورتال . بگذرد
  . را پر رونق تر بگردانند

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

خامۀ ، که اما برين نيست مگمان. يمران و قافيت بسع مبتدی و نوآموزم را بيازموده و غزلی در ھمين وزبط نيزمن 
. ندازمبا آن ھم حاصل کار عاجل خود را در ميدان می ا درست بدر شده باشد؛ یمھم نيمه خام من از عھدۀ چنين

   !!!!!ان پخته کار را نداردشاعرگوھر ُدر و   من مرتبتميدانم که کلوخ و خزف خامجوش 

  »ناپيدا کجا؟؟؟ بِ نزا، سراِب آر طوفاــبح« 
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  عرصۀ غول بيابان
  

  :با مطلع ذيل "ھاتف" د محمد طاھراقتفاء از غزل استا
  

  

  کافر عشقم اگر گويم ز ھجران خسته ام

  يا ز سودای ســر زلف پريشان خسته ام       
  

ان خسته اموز عــــداوت در بسيِط  ُملِک  افغــــــــــ       ايمان خسته ام از کشاکشھای دين و کـفــــــــــــــر و  

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

پ و ھــــــــــــاوان خسته اماز نفير بمب و راکت تو       کشت و خون و درد و محنت در وطن از حد گذشت  

يjن خسته امـغِ ــار مُ ــــــدشت  و  دامن پر شد از خ       د بس که دل گشته ملولان من از تن برامجــــــــــــــ  

از  سبُــــــــُـــــــــکسر بودِن  او�ِد  دوران خسته ام       مام مادر زار گـــــــــــــــريد، کس  نشد فـــريادرس  

  خــــــــــــــــــــاک پاکم عرصۀ غول بيابان خسته ام       مام مادر در تقj، کــــــــــــو رفيق  و کـــــو شفيق؟

  ير و از ترس نگھبان خسته امـــــــــــــــپای در زنج       دان آمال است و ما در بند اوــــــــــــــــاين جھان زن

شمه ای  از دردھای بيکران       دردھای بيکـــــــــران جـــــــــــــــان جانان خسته امليک گــــــــــــــــــويم    

  آن  سرخيل فيjن خسته ام  از  لگدکـــــــــــــــــوبیِ        يک جھان يک سو شدست  و مام ميھن  بيکس است

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

غيjن  ور ازين ظلم و ستم       می نگفتم  ذره ای،  در پيش  وجــــــــــدان خسته ام گر ازين جــــــــــــو�نِ   

ماقتفای  خامجـــــــــوشم  کــــــــــرد  پژمان خسته ا       چو شد ورد زبان" ھاتف"استاد سخـــــــــــــن  نظـم  

 اقتفاء از نظـــــــــــــــم  نابش  نيست آسان ای عزيز       شد قلم  جــــــــاری  و من  از عھد و پيمان خسته ام

  "خليل"خـــــــــــــــــامۀ  بشکستۀ  من شرم  ميدارد 

  شعـِر تر گفتن کجـــــــــــــــا و اين ھراسان خسته ام

  

  

  

  :ر ـــتذک

بس جالب چند تن از مشاعرۀ ،  2011جو�ی  13 ،مروزفرھنگی اــ در بخش ادبی لطفاً 
 !!!!!!!ش نفرمائيدشاعران نخبۀ افغان را فرامو


