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       نعمت اهللا مختارزاده
       شهـــر اسن ــ  المان

   ٢٠٠٢     نومبـــــــــر  
  

  

  

  قسم است
  

  )بخش دوم ( 
  

   قسم استه ايقانـــب قان و ــــادۀ ايـــز بتم اــــمس

  نشـــــئه از ساغــرِ  جانان و بـــه جانان قسم است

  نغـــمۀ عشق  ،  شـــــنـيـدم ز ُمـنادیِ  وجـــــــود

  تـــار و پـــودم هــمه لرزان و به لرزان قسم است

  چــه حــــالوت بــه مــذاق و چـه نشاطی به روان

  ــش ايــمـان و بــه ايمان قسم استباخـتـم در رهــ

  تا کــــه بيـــگانــه شدم ، از خود و از هستیِّ خود

  شد هـــويــدا  ،  هــمه پنهان و به پنهان قسم است

  جلـــــوه گـــــر گـشـــــته بـه آئينۀ هستی ، َعـَدمی

  خاره سنگی شده مــرجان و به مــرجان قسم است

  محـکِ  هـجــــر کجـــاطلـبِ  وصل کجـــــا و ،  

  گــوهـــرِ  عشق ، به ميزان و به ميزان قسم است

  چــــه ســــعـادت کــــه مـيـانِ  هـمۀ  زاغ و زغن

  ديده ام بلبلِ  خوشخوان و به خوشخوان قسم است
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  عندليبی کـــه بـــه الحـــانِ  خوشش زمـزمـه کـرد

  داســــتانِ  غـــمِ  هـجــران و به هجران قسم است

  بخـــــدا آب  ،  چـــو ســـيمـاب  ،  مـفاصل گشتی

  شـــب و روزم شــــده افـغان و به افغان قسم است

  آتــــشِ  عـشـق  ،  بــر افــــروخـته ، در خانۀ دل

  هست و بودم همه سوزان و بــه سوزان قسم است

  ِ  اخـــالص ، در آنجا به ُسجودعاشــــقـان از سـر

  شــــده مـنـزلگــــِه خـــوبان و به خوبان قسم است

  مست ازانــم کــــه يکی مست  ،  چــو من پيدا شد

  خــــادمِ  عــالـمِ  انســــان و بــــه انـسان قسم است

  بــــه مقـــامی کــه رفيع است  ،  نــديــدم ز کسی

  ـوالن و بــه جوالن قسم استخــــاَمۀ فـــقر بــه ج

  حـــــال  در مـنـزلِ  جــانــانـم  و جــانــان به برم

  شـده قربان و به قربان قسم است » نعمت « جانِ  

  

    

  

  

  
 

 


