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   نعمت اهللا مختارزاده
   شهرِ  اسن ــ  آلمان

  

  

  رنگ و زنگ
 باز کـن ، گـوشِ  دلت بی درنگ! هــموطــنا 

  

   و صاف و قشنگقـصۀ ما را شــنو ،   ساده 

  دانه و آبی کـه ديــــد  ،  مـــرغِ  دلم از هوس

  سخت بـــه دامش فـــتاد  ،  بود برايش نژنگ

  شـــد قـفـسِ  روزگــار  ،  خـانــه و کاشانه ام

  مرغکی بی بال  و پر، گريه کند ونگ ونگ

  شکــوه ز جورِ  زمان  ،  نالــه  ز دردِ  نهان

  ــه دلت گشته تنگشرح دهم اينچنين  ،  ای ک

  از بـــدیِ  حادثـه  ،  تـــرکِ  چمن کـرده ام

  بی نفس افتـــاده بين  ،  سخت بــه کامِ  نهنگ

  مــوی ســرم شــد سپيد  ،  قامتِ  سروم خميد

  تا کـــه شــــدم بـيــوطن ، ساکنِ  ملکِ  فرنگ

  چـشـم شــــده عـيـنـکی  ،  مصنوعی دنــدانها

   روزگــار ، پای خرم کرده لنگبـــارِ  غــــمِ 

  رنگ شده زعفران ،  گونه ، چو برگِ  خزان

  رفته ز کف اعتبار ، دسته شکست ، از کلنگ

  گـَردِ  کـدورت نشست ، بـر سر و بر صورتم

  شـهــــدِ  ُمصفـّای عشق ،  گشته برايم شرنگ
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  خســته و افســرده ام  ،  خـواب پريده ز چشم

  ۀ آن شوخ و شنگروز و شب اندر نظر، چهر

  داد بشـــارت کـــنـون  ،  بـلــبلِ  معـنای عشق

  مـــژده  کـــه آمـــد بهــار ، بس بنما از جفنگ

  دورِ  غــــم آخـــر رسيد  ،  شامِ  سيه روز شد

  شمسِ  حقيقت نگر ، گـر ُبَودت هوش و هنگ

  بال و پـــری بر گشـــا  ،  ســير به افالک کن

  تا شنود گوِش جان ، نغمۀ  نـَی ،  تار و چنگ

  زمزمه در بزمِ  ما  ، وصلِ  نگار است و پس

  جز سخنِ  عشقِ  يار، جمله  ترنگ و جرنگ

  بر غـم و انــدوِه دهـــر ، تا کــه توانی ، بخـند

  آب گــوارا شود ، هــرچــه زنــد سر به سنگ

  الفِ  محبت مـــزن ، آی  بـــه صحـــنِ  عمل

  شـــيشـــۀ زنگــارِ  دل ، پاک کن اّول ز زنگ

  ترکِ  تــعـصب نــما  ،  پا بـــه تحــّری گـذار

  وحــدتی ايجـــاد کــن ، روی بگردان ز جنگ

  گشته حــــرام اسلحـــه ، زود بــه دورش فگـن

  يا کـــه بسوزان همه  ،  راکت و توپ و تفنگ

  ه کننيست دگر وقتِ  جنگ ، عقل و ِخَرد ، پيش

  رام شده گـــرگ و شير ، ببر و گـُراز و پلنگ

  زرد و سپيدِ  نــــژاد  ،   با هـــمه سرخ و سياه

  زينتِ  بـــاغ و چمن  ، گـل بـِنـِگر رنگ رنگ

  مسلم و گـــــبر و يهـــود ، هندو و ترسا و غير

  بـنـــدۀ پــــروردگار  ،  فــــرقی نباشد به ينگ

  ــــر ، زيـنـتِ  انســان نشدزيــــورِ  اعمال اگـــ

  زندگی بر گردنش ، بـارِ  گـــران است و ننگ

  ازين رنگ و زنگ هم زغدنگ و مشنگ»نعمت«

 دست بـبــردار و دل  ،  گر تويی مردِ  زرنگ 


