
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 نگارگر ا. م.

 
 08/02/2018 

 پاداش یاشِک ب
 

 چه برخوانم؟ از من بگو

 سم؟یچه بنو از من بگو

 ُگلشن، نیدر فغان است و زِ یلبر من باز دلِ 

 ف،یدارد اما ح ینغمه خوان یهوا

 دانم چه برخوانم، ینم

 سم،یدانم چه بنو ینم

 ،یبدمست یرو سر دهم از یشاد ادِ یفر اگر

 آخر؟ خورند یخون م که مردم غوطه در ینیب ینم

 د،یآ ینم گوِش تو به

 ؟یزندان زِ یانگ درد تلخ و یها ادیفر مگر

 انساِن محکوم است، نیهم یکه زندان یدان ینم

 .روم استمح است و یبخت رهیطلسِم ت گرفتارِ 

 ست،ین یمجاِل شادمان یماتمسرا آر نیدر
 

** * ** 
 پرپر، شود یها م یاندرغنچگ دیاُم ُگلِ 

 ،یمستول ستین یدلفگار ها ُجز رانهیو نیدر

 د،یگر یکشورسخت م چارهیب نیبرا

 سنگ است، چه از گر ُکهساِر آن هم، دلِ 
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 4از 2

 !هاتیگذاِر اژدها افتاده است ه یواد نیدر

 سوزد، یهم شیسوآتِش شوِم نفس ها هر که

 بهارش را، باغ و همه

 ف،یح کنیل و هرسو برد یم تََظلُم

 دسِت چنارش را، یکس ردیگ یزکییپا ُجز به

 بوم است، ۀنال سو به هر یقمر ۀنغم یجا به

 شوم است، نیچن بخِت او بخت است و ۀلیح رِ یاس

 تاللو داشت، فخرش گوهراِن پُر میهید اگر

 بود، نایصد پوِر س آوازه از بلند نامش گر و

 ش،یخانقاها ذکِر عارفان در ادِ یفر اگر

 را، یپرست کتایحدت و و شرابِ 

 خت،یر یدروِن جام شب م نیصد تمک به

 دِل شبها، ستاره در گوِش آسماِن پر به

 کرد، یخدا م ایدعاگو گوشواِر  یها زلب

 آورد، یغِم دوران خم ابرو نم از نشیجب

 .آورد ینم هو ای به ُجز یزیبه لب چ او ثباتِ 

 

** * ** 

کس  چینکرده ه کسیب ۀخون افتاده صد سرِو سرافرازش، به ساِن نام خاک و در کنون

 بازش،

 هاست؟ یشادمان یجا چه

 کرد، یتوان آهنِگ شاد یماتم م اوجِ  در مگر

 چه برخوانم؟ از من بگو

 سم؟یچه بنو از من بگو

 د،یآ یهم نم یلبم حرِف تسل ! برغایدر

 است، نیسخت سنگ انینوایما ب غمِ 



  
 

 

 4از 3

 باَرد، یبارِش ماتم نم ُجز آسمان ز نجا،یا بر

 کاَرد، یباغباِن چرخ هم ُجزغم نم !غایدر

 ُمرده، یزندگ ییگو تو

 رگ افُسرده، در خونش و

 ،یارویجنگ است رو با شهیاند دانش و تالِش 

 است، ریتزو و یدر بنِد نادان هنر

 روغِن شوق است، یجو بو  ُجستُ  چراغِ 

 طوق است، نیهم او ینوایب انِ یقُمر بِ ینص

 لب، دیواگشا کس اگر

 زد،یر یُسرمه م او ۀنال یگلو اندر ستم

 ست،ین یسرود شادمان غم را به پا تا سر منِ 

 .ستین یذوِق شگفتن مژدگان را عمر خزانِ 
 

** * ** 
 خاموش، ُغربت شود که در ترسمیعمر م چراغِ 

 رد،یروحِ ناآراِم من راِه وطن گ ها شب چو

 ست،ین یشاد و جنگ حرِف شور ثِ یحد ُجز آنجا در

 است، زانیلباِن ُخشِک کودک هم گر از تبسم

 جنوبش مسِت استبداد، گرِم تاراج و شمالش

 جنِس ارزان است، تنها ریم مرگ و بازار نیدر

 ،یخوار توانستم به صد یم گر یشب

 ُکشتم، یدِل حساس م نیخود ا ۀنیس درونِ 

 ز،یانگ درد و تلخ  یها برغمنامه و

 بستم، یگفته راِه گوش م یمن چ به

 گفتم، یم زین خود با و

 جا، نیفلسفه ا عقل و اخالق و دانش و و نید که

 کورانند، یشبستان ها اندر چراغ



  
 

 

 4از 4

 رند،یتزو ها و یحقه باز سالحِ 

 ادند،یداِم ص یچون حلقه ها ای و

 :دیگو یراست م یغزنه آر مِ یحک

 «تربََرد کاال، دهیُگز دیبا چراغ آ یُدزد چو»
 

** * ** 

 چه برخوانم؟ از من بگو

 سم؟یچه بنو از من بگو

 ست،یمن ن ُکشتِن احساس در توانِ 

 د،یگر یانسان سخت م چارهیمن برغِم ب دلِ 

 رد،یدِل حّساس وام نیمن ا دم که در آن مباد

 رد،یواگ دیاُم و ینیدسِت من خوشب از فلک

 د،یگرد یانسان نم خود اگر رِ یاس

 اش مهِر محبت بود، نهیس آسمانِ  در اگر

 سوخت، یم نیچن نید لسان و قوم و ۀبرتاب ُکجا

 کرد، یجهنم بهِر خود م یک را جهان

 پاداش روغن ُشد، یاشِک ب عمِر من را چراغِ 

 وان دِل من ُشد، زدیبا آِب رأفت شست ا یُگل

 شود انساِن فردا باز، یم یپرست خود از رها

 آز، حرص و و نیک و یهو ردیگ یرا نم زمامش

 داناست اما من، خدا

 دوش خواهم بُرد، بر یباِر زندگ دیاُم نیبد

 .....بنگرم آزاد یشاِم زبون نیاز انسان را که
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 هیـــ برتان ممنگهبر

 


