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پوهنوی شیما غفوری

نسخۀ عالج
این شعر را در سال  ۶۹۹۱سروده ام .زمانی که در وطن ما انسان به انسان و قوم به قوم دیگر به دیدۀ ناباوری و
حتی نفرت نگا ه میکرد .در این روز ها متاسفانه دوباره باالی چنین سناریو کار جریان دارد .از این رو این
سروده ام را برای نشر برگزیدم تا بتوانم در این وظیفۀ مهم و بزرگ ملی سهم کوچکی را ادا نموده باشم.
«مادر» چه عزیز است و چه موجـود عجیب است
فـریاد و فغان از سر د ردش ،چــــــــه مهیب است
من از پی یک چـاره به هـر گـوش و کــنـاره
آشـــفته شـــدم هیچی ندیدم که طـبیب است
فـــــرزانـــه حکیمی بنمـود راه و مـــــرا گـُفت
جـــان پدر ایـنـجــاهمـه اش یـار و حبیب اسـت
دیدم که چه راهی همه اش در خم و پیچ است
گـفـتـا بـرو ایـنـجــا اگـرت صبر و شکیب است
بــر درگــــــــــه اول چـــــوزدم بـــا سر انگـــشت
گـفـتـم که مــگـر صاحــــب این خـانه طبیب است؟
از آن طـــرف درچـــه بلـنـد گـــــشـته صــدایی
فارسی سـخنش شـاد نمودم که صلـیب است
گـــفـتا کــه هــــــمین درگــۀ پهــــلو بـنــــوازش
چـــون بـــر در دیگر شده ،دیدم که غریب است
گفتا زپس درگه «ته څـوک یې ،ته څه غواړی؟»
گفتم کـــــــه مگـــــر خانۀ عــطار و طبیب است
گفتا نـــــه! برو بــــــــر در هــمسایۀ دیگــــــر
شـــاید کــه تـــرا چـــارۀآن درد لــــهیب اســت
بــــــــا صد عجــله باب سرایش چـــــوزدم من
دیدم کــه یکی ازبک بـــــا خشم و مهــیب است
امــــا بـــــــــه مــــحــبت بـنمـــودم در دیــگـــــر
آن فـــرد هــــــزاره چه بسا شخص حسیب است
این سو پشه ای سوی دگر ترکمن و ایماق
هنــــــد و ،بــلــوچ و عرب بـــاالو نشیب است
در آخــــــــر این کوچـــــــــــه چو بیچاره نشستم
گـــفـتم که خــــدایا مگرم این چه نصیب است
هر جا کــــــه روم چـــــــــارۀ درد وطنم نیست
هـــــر نسخه مــــرا دفتری از چال و فریب است
آن عالم فـــــــــرزانه هـــــویدا شد و گـــــفــتا
این گــــوشـــۀ جــم جـــلوۀ از رمز لبیب است
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هـر خانه درین کوچه یکی شوکت و زیب است
یاری و محبت نه قد ،چهره و لفظ است
«ما» گو به کالمت که «منم» همچو نعیب است
این نسخه تــرا مرهم هر مشکل و درد است
ماربورگ – جرمنی ،دسمبر ۳۹۹۱
فــــــــرمان الهی  ،رۀ هـــــر فرد مصیب است
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