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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی       

    

   اهللا مختارزادهنعمت     
  ـمانلا  ــشهـــر اسن     

  
  

  
 

  قضا و قـََدر
  

  در ديــارِ  بيکسی  ،  مرگِ  پــــدر

  ــينه و ،  بريان جگرآتــشی در ســ

  همچو سيمابی که ، مغـزِ  استخوان

  آب سازد ، شستِ  پا ، تا فرقِ  سر

  هــــر الـم نابود و ، هـر دردی دوا

  تــا قـــيامت مانـَد از ايـــن غــم اثر

  قــــدرِ  بـابـا را نــدانـــد هــيچ کس

  گـــرچــه بـاشد فاضل و صاحبنظر

  يک اداکی شــود از صد هزاران ، 

  ُسرمۀ چشمان شود گر ، خاکِ  در

  تــا تــوانــی ،  خـــدمتِ  واِلــد نما

  در دو عـــالــم سرفراز و بهره ور

  زخــــمِ  کــاريــی زدندم ، ناگهان

  از مـفاصل می َجـَهـد شور و شرر

  در جـــوانی ، مـوی سر خاکستری

  خــيره چشمان و ، کمان گشته کمر

   آنچنان مواج بودبحــــرِ  طـبـعـم ،

  باد و طوفان غرق بودی َدور و َبر

  گرگ و کفتار و پلنگ از من فرار

  حــال گشــته هـمچو آهو ، شيرِ  نر

  آنچـه دل ميخواست حاضر ميشدی

  يا به زور و يا رضا ، يا سيم و زر
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  خــامه ای گــر آمدی در دستِ  من

  محشری بــرپـا ، ز هر زير و زبر

  فی الــبديهــه ، بـا رديف ،  و قافيه

  نخـلِ  فـــرهـــنگ و ادب را بارور

  بس فــضای خـــاطرِ  ياران ز نظم

  مـيـنـمودم از وفــا ، ُپـر ُمشکِ  تـَر

  از فــصيحِ   قــوۀ  نطــق و بــــيان

  می پـــريـــدم آسمان ، بی بال و َپر

  شرق وغرب ودرشمال ودرجنوب

   ما را اسپ و خرهر َژَغندی بود ،

  از بـــــــدیِ  حـادثـه  ،  پای خـرم

  ناگهـــان لنگ و  ولی ، مــن بيخبر

  ماتــمِ  مـــرگِ  پـــدر از يکطـرف

  هر بــــرادر ، داده ما را جامِ  زَهر

  يـوسـف اندر چه فتاد از دستِ  که

  قسمتِ  ما  ،  گـشـتـه از او بـيـشتر

   و ، مااو جــفا ديــد از بـرادر ها ،

  برعـالوه ، خويش و قوم و از پسر

  خرمنِ  هستــی ِ  ما  ،  آتش  زدند

  آشـــنايان  ،  در سفر ، حتی حضر

  هـــرکـــه را دســتی گـرفتم از وفا

  سوخت از ما  ريشه و برگ و ثمر

  ای دريغــــا  ،  قسمتِ  ما ايـنچنين

  شــايـــد از حکــمِ  قــضا و از قـدر

  بـل شــدی زاغ و زغـنهــــمدمِ  بلـ

  بـــــا دلِ  پــــر عـُـقـده مانندِ  حجر

  طـُعـمـۀ هــر کـرگسی الشِ  هوس

  بـــر حاللِ  لـُقمه ،  کـَی باشـد نظر

  بـُـــوم دارد طعنه هــا ، بر عندليب

  زانکـه نبود در خورش ، کارِ  دگر

  قدير است و بيدادِ  فلککـــــــارِ  ت

  ن خير و شرتا نصيبِ  ما شدی، اي

  حرفِ  دلت پنهان مکن» نعمتا «  

 طبعِ  تـــو شيرينتر از شهد و شکر


