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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

۱۲/۰۷/۲۰۱۵        شیما غفوری
         

 تقدیم مینمایم. عزیزان شما  مثنوی بهرا در قالب  با این سروده نتیجه تفکرات چندین ساله ام
 .باشد موافق ذوق عالی شماپیام آن امیدوارم 

 

 ؟ما م و کیا چی   

  پاره هاهشان، مـــــهکــنات و کــایــک مع استاره هاـــم؟  در مجا ن چیــــــم
 هاینه ــزون آئــــــالی فـــــــــــدر تج وه هاــــــــــــیرو دار قـــگیان ــــــدرم

 ر زمانــال و در آخـــذشته، حـــگدر  م در طول و ُعمق این مکانا من چی
 ه بودـــــــنظم و نـسـق آسمانها را چ نبودرم پیدا ــــگودم ــــب می ین چــم
 

        *** 
 

 هاـی انتــــــــــع بــــط  المقطـــدر خ وکاتهاـــــــــــنـقطه ام وابـسـته در چ
 ممداــی دار الـاقـــــر، بــانی دیــــــف  ود در شمس النظامــــن بـــقسمت م
 و از سر شوق ریختهــــــقطره ی ک ه جان آمیختهــــم؟ جسمی با من کی

 ید را دهم پیوستگـــت و آمـــــــرف  یگاروان زند ـــــــــقه ای در کـــحل
 ط آن ذات واجـسام و جرمـــــــــراب  ـمــس ـدــــــود اقــلی وجـجــن تــــم

 ط ارض  و انـسان  و خداـهم به خ  اــل هــر نسـیـــــط ســزره ام در خ
 نمی میعاد مـاهــــــــــپایـش ایـن ب  نــــد مـیالد مـو  ن دو بُ ـــــع ایـــمقط
 الۀ در  دور  آنـــــن هــهـسـتی م  کانــان ودر مـزی ام درزمـــــرکـم

 ار نـیسـتـُمهلت اکنـون دگر چند ب  کرار نیستــرم را دمی تــیـــراه س
 تــهـواسا آتـش وآب وـن یـزمیدر  کجاستودر چه وقتقبض روحم در

 را راه حل استــرم مـه تقدیـــتن ب  الینحل است  مای فـناــــــون معـــچ
 پیچ نیست حلقۀ درمر من جز ـــع  ستــی هیچ نیــــب دورۀگی ام ه زند

 دم  با چارپاــاشــــفاوت  بـــم تـــه  داـــــردستم خـــلق کـکـ ی فرشته  خ
 

      *** 
 م دـوابی آمــه کار و جــر ســــبه  م دـــانی آمــــحــرای  امتـن بــــم
 ورست پرمیمنتمنزلت هاست، زی  مــوتد ــبعی ودگــلم را در زنــع
 ا فیض آن پرداختنـــب رگـــمبعد   ارت بهر مردم ساختنـعم مــــــه
 جاــذارم بــگــد بــعسل ب  ـــــهر نـب  بهارـــرزند نیک و پــکی فــا یــی

 هم در آن جهان ،م در این دنیاــه  جاویداناصل خیر این سه عنصر
 ودن استــآدم ب لــاصیت ــــــآدم  ه آدم بودن استــــا بـــامتحان م
 ؟از بهر چیست خالق این نیازبهر  حج و نمازاز بهر چیست؟روزه و

 ند نماز من بودــــی نیاز از چــــب  ق بی نیاز از من بودـالق حــــــخ
 جهان پردازی استسی وخود شنا  جانکاِهِی اسـتادت ها رۀ این عبـ
    ارــــروردگــــا شناسم رحمت پــــت   
 از مجموعۀ "آه نارسا" رار وباــیا کـــــا نمایم بهر دنـــــت   
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