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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
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

   
  "هستی"  سيد موسی عثمان 

 ٢٠٠٩ آگست ١٦  کانادا ــ 
 
  

 
  دختر ميوه فروش

 

 یئطالمو  دخترکي . افغان ها زدمیوش فروهي به می سر، رفته بودندهمه، امروز در خانه تنها بودم 

 با . نزندگپ یسي که انگل، کردی حال کوشش منيدر ع  فروخت ویخشک م  تازه وۀوي میئکانادا

آنر با آن لهجۀ  که ، زدی حرف می افغانی به زبان در، من بودیسيسته که بهتر از انگلک شنزبا

 ؟دي  گرفته ا زبان دری که عالقه به چه سبب شدهدمي پرسش از. ساختی مباي زدو چندان شکسته اش

 ، بردمیلذت م ، ولی آنقدری که بايد خوشم آمد،  خواندمیسيمن اشعار موالنا را به انگل« : گفت 

 بتوام ی روز، تا کنمی به پول کم کار میوش فروهي مني در ا.مري بگادي یدر گرفتم ميم تص.نبردم

  »....مي ها شعر بگووهي مني ارایخودم ب اشعار موالنا را بهتر بدانم و

 :م  را سرودپارچه ني ایائ کانادک همان خواهرقيتشو بخاطر 

 

  روشـ فوهي میآ ! روشـ فوهيم

 روشـ فارهــچيعاشق ب  بروهيم

  نابــ و عم اباد پسته و  وخسته

  رپاره فروشـکشمش و نيز شک

 

  اره مکــَنـ   بيخ اين عاشق بيچ

 نــآهسته شک، ن ـــ شکآهسته

 شکن عاشق مدل

  بفروش  انار، فروشانار
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 بفروش  نوبریشفتالو

 ريبگ اري ۀني ساليخ  و  چشمدر

  انارت بفروشچارهي بعاشق بر

   فروشوهي ماو

  بفروشباي زبيس

 فروش تک و تنها

 فروشب ناالن  خسته ودل عاشق بر

   فروشوهي ماو

 روشـف اندراب ناک

  بنو بخرۀي قراز

  بفروشباي کابل زبه

  بفروشرانيح  درمانده وعاشق بر

  فروشه ويم او

  بفروشورگان

  پروان بفروشۀدوالن انگور

 بفروش  چشم خمارعاشق بر

  مست شود مرا در آغوش کشداو

  بفروشحاال

 زوتر بفروش و  زود 

  فروش  امروز

  بفروشفردا

 بفروش  سالها

 تن من رديآغوش بگ  شود سخت درنشه او

  بفروشتر زود

 تر بفرش زود 

  فروشوهيم او

 م گوش بکنخواهش

  فرشوهي میا

 فروش نسيه ه ب ندارد پول گر

 به آغوش کشد مرا ، شود نشهتا 

 کشد امروز

 بکشد زوتر 

 لحظه کشد هر 

  بفروشزوتر

 زوتر بفروش 
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  فروشوهيم او

  استکچارگيبين عاشق زا خواهش نيا

  استکـگوانـــــــــــــــــــــيد  و بيمارک 

 سرک است درــــــ انــــ و خانه برآمده از

   استکخستگـم  ــ هـــو  زار و  افسرده


