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 Literary-Cultural         ادبی ــ فرهنگی

        
     نعمت اهللا مختارزاده

 لمان ــ  اِر اسنــ   شه
  
  
  
  

  حسادِت حسودان
  دلــــم از دســتِ  يــــاران در گرفته

     دود و خــــاکســتر گرفتهکـــــبابم
  جگر ، صد پـــاره از َجورِ  عزيزان

  حــــريـــــفان ساغـــرِ  احمر گرفته
  نــــدارم ُجـــرأتِ  گفتن به هـــرکس

  زبـــانـــــم الل و گــوشم کـر گرفته
  خـــمــيده  قـــــــامتِ  ســروِ  روانم

  لــــــباسِ  ماتـمـی  ، در بـــر گرفته
  معی دامنم ، ُپر اشکِ  حسرتچو ش

  ز غيرت  ،  شعله هـا بر سر گرفته
  سرشکِ  نامـــرادی ، گشت جيهون

  کـــــه جا در ديــــده ام اخگر گرفته
  ســــپــنـدِ  آشــــنايی ،  سـيـنـه ام را

  بـــه آتـــشـپاره هــا ،  مجمـر گرفته
  بـــه گــوشم سازِ  غـــم عادت نموده

  را هـمسر گــــرفتهسرودم ، غـُصه 
  ز دشـــمن  ،  دشـــمنی ديدم ، نديدم

  ز يــاران  حـنـجــرم خـنـجـر گرفته
  ِگـــره از تـــارِ  مردم ، باز کــــردم

  ولــی از من  ز ايــشان جـــر گرفته
  گــــشودم هــــــردم آغــوشِ  محبت

  مــــرا از شـش جـهــت اژدر گرفته
  نمک شدشکر از دستِ  شورم ، بی 

  نمـــک از آبِ  چــشـمـم ، تر گرفته
  گلـيـمـی بـافـتـــم ، از رشـــتـۀ جـان

  امـــيــدِ  خــــانـــــۀ دلـــــبر گــرفته
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  ز طرح و نقش و رنگِ  مهروالفت
  بـــــه آبِ  روی ما  ،  سنگر گرفته

  اجــــاقِ  ســــيــنه ام ُپــر قوغِ  آتش
  بـــساطِ  عـــــزت از مـنـبــر گرفته

  کــــه لختِ  دل ، کبابِ  سيخِ  تزوير
  ز بـــــــــدجـنـسیِ  هر رهبر گرفته

  وطن ويــــرانه شــد از جورِ  ايشان
  ديــــا نــت  را  بـسی  ِاســپر گرفته

  به نامِ  دين و مذهب ،  قتل و غارت
  خــــــدا را ،  خـــا لــقِ  اقهر گرفته

  تـعـصب  کــــارِ  خــود را کرد آخر
  کـــــه َسکـّه ، َسکـّه را انــدر گرفته

  بــــرادر دشمنِ  خـواهر ، و خواهر
  پــــدر را از پسر ،  بــــا زر گرفته

  والکـــــن مـحـفــــــلِ  شادیِ  ما را
  شکـــوِه فـــضلِ   مــن ُيظهر گرفته

  حســــودان از حســـادت کـور گشته
   هريک چهره ، چون اهَمـر گرفتهو

  بجــای رقــــص و پا کوبی و شادی
  قـــــيافـــــه  ،  ماتمِ  شوهـــر گرفته

  ز ذکرِ  نامِ  شخصی ، عــــار دارند
  کــــه مــــردی کـرده و دختر گرفته

  بـــــرای اينکـــه او همبا ورِ  ماست
  ز رویِ  دشـمـنـی  ،   انکــر گرفته

  ـــورِ  خود ، بينای مردمهـمـيـشـه ک
  ضرر گر بـــود ، گوشش کر گرفته

  بـــدی هـــرگز نکردم ، غيرِ  خوبی
  بــــه جايش  ،  آسـتـيـن اژدر گرفته

  اگــــر انصاف بـودی ، قدرِ  سوزن
  جـــــهان از ما  ،  مـقام و فر گرفته

  ولی عـا لم پر از گنگ و کر و کور
   گرفتهخـــــالفِ  امــــرِ  حق سنگر

  قــلم را نيست ، ديگر ، تابِ  تحرير
  رقـــــم از سـوزِ  دل ، پر پر گرفته

  گوشه ای بنشسته حيران" نعمت"و 
  کــــه نظـــمِ  اصغرش ، اکبر گرفته

  
  
  

 
 

 


