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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  نعمت اهللا مخـتـارزاده

  لمانشهرِ  اسن ــ ا
  ٢٠١١جنوری   
   

  
  

 ره در فيس ُبکـَشاعُم
 خاصی در دوستانِ  فرهنگی که به ظرافت و فصاحت و بالغت

 مرا جلب ِه پارچه شعری توج،ک مشاعره مينمودندصفحۀ فيس ُب
نارسای خود پاسخی خدمتِ  شان  نموده وادارم ساخت تا با طبع

   : ارائه نمايم ،سروده

  

  :نوشته بودند 
  دلم تا با غم او خو گرفته

  يکسو گرفته ، آشنا وشخوي ز
  عجب چشم سياه وحشت آميز
  ؟مگر اين شيوه از آهو گرفته

  :پاسخ چنين ارائه نمودم
  ر با غمِ  او خو گرفتهـدلت گ

  ه؟چرا از ديگران يکسو گرفت
  به چشمِ  سحر آميزت نگه کن

 ه درسِ  دلبری، آهو گرفتهـک

 :دوباره نوشتند 
  گلگون کردِ  ساقی اندر قدحم باز می

   ما افسون کردۀدر می کهنه ديرين
  ديگران را می ديرينه برابر می داد

   افزون کرد، خسته رسيدۀ دلشداينه چو ب
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  :چنين پاسخ ارائه نمودم
  ساقی اندر قدحت ، تا میِّ گلگون ميکرد

  چشمِ  جادوگرِ  مخمورِ  تو، افسون ميکرد
  به همه بادۀ ديرينه برابر ميريخت

  کششِ  عشق توام بود که افزون ميکرد

   :نوشتند
  باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش

  بر بلبل بايدشبر جفای خار هجران ص
   منالش پريشانينای دل اندر بند زلف

   تحمل بايدش،مرغ زيرک گر به دام افتد

   :پاسخ نوشتم
  کارِ  دل را نسبتی با باغبان و گل مباد

  خـارِ  هجرانِ  جفا را طعنه بر بلبل مباد
  از پريشانیِّ زلفت ، می نترسانم بتا

  مرغِ  زيرک را نجات از دام آن کاکل مباد

 : نوشتند
  ف پريشانت در دست صبا افتدلگر ز

  هر جا که دلی باشد در دام بال افتد
  ما کشتی صبر خود در بحر غم افگنديم
  تا آخر ازين طوفان هر تخته کجا افتد

   :پاسخ نوشتم
  گر زلفِ  پريشانت، در پنجۀ ما افتد

  ا که دلی باشد، از بند رها افتدــهرج
  یوفان، ما را نه سر و کارطبا کشتی و با 

  چون قايقِ  صبرِ  ما، در اشک، بجا افتد

 :نوشتند 
  ديدمش دوش که سرمست و خرامان می رفت
  جام می بر کف و در مجلس رندان می رفت

   منۀچون همی گفتمش ای مونس ديرين
  سخت می گفت و دل آزرده پريشان می رفت

  :پاسخ نوشتم 
  سان بی سر و سامان رفتمه دوش ديدی که چ

   ، مست و خرامان رفتمنشئه از ساغرِ  لب
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  گفتی ای مونسِ  ديرينه بمان در برِ  من
   ماندم و يک عمر، پريشان رفتمه ایلحظ

  :نوشتند 
  مندر کشتی محبت گم گشت ساحل 

  بگشای مشکل من ای ناخدا خدا را،
  در خزان رسيدم اندر باغ آرزوها ،

  خشکيده برگ سبز گلهاست حاصل من

  : پاسخ نوشتم
  ه لنگر و نه ساحلدر کشتی ِّ محبت، ن

  وفان، نه بادبان مشکلطنه ناخدا و 
  پائيز و نه خزانی، در باغِ  آرزوها
 هرِ  تست حاصلنه برگِ  خشک و زردی، گر ِم

 
 


