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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    
   نعمت اهللا مختارزاده
    شهرِ  اسن آلمــــــان

  
  
  

  از حقيقت تا افسانه
  رقم) نعمت(شعری بر)  ناظم ( کرد 

  ــی  ،  قــسملـيـــک اول داد خامـوشـ

  ميخــواهــــم ، نويسم چيزکی!  گفت 

  هــمچو مرچِ  سرخ  ، تـــند و تيزکی

  خـــواهشی دارم ز تو ، باشی خموش

  بــادۀ صبر و تحـمــــل ، نـوش  نوش

  گـفـتـمـش ،  خامــــوش بـاشم ، مدتی

  در مــــــألِ  عـــام  و هـــم در خلوتی

  ان شومخــــواهـــم در هـوا پّر! گفت 

  تـيـغــی بـــر کف گــيرم و َبّران شوم

  پاســـخی بـر پـُرسـشـت ، انشــاء کنم

  رازِ  تو ، با شعرِ  خود ، افشـــاء کنم

  از درد و درمــــانِ  دلت! گـفـتـمـش 

  از گــــل و از خـــار و از آب و ِگلت

  هــرچـه ميخواهـــد دلِ  زارت نويس

  ت نويسقـيـچـی و از ســـوزن و تار
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  ميترسم  ،  تو هـم پاُسخ دهی!  گفت 

  يــا جـــوابِ  راســــخِ  نــاســـخ دهی

   )الـوی  طــم( يــــا نـويسی بـاز از 

  آنچــــه ما را کـــــرده بــا غـــم مبتال

  لـيــک چـنـد بـيـتِی شـنو ، از اينقرار

  جـُرأتی کــــردم ، بخوانم ، گوش دار

  ش از طريقِ  تليفونتـــا کــــه خـواند

  )نون(و ) يا(، تا ) الف(نوت کردم از

  شــمــــه ای  از تحـفــــه و انعــامِ  او

  ايـنچـنـيتن ای دوســــتان  ،  پيغامِ  او

  نـيــمان و از زمــــگز کنی از آس ( 

  نـيرِ  ديـــنی از غـی ميکــانـبـيـتـشـپ

  ی ، در بيانـبـيـجــس عـالمِ  بـــک اــب

  د ، بهتانـت و صـمـد تهـی صـزنـيـم

  ان ، پا فشاری ميکنیـــه ايقــه بـــــگ

  ذاری ميکنیــــه گــــلـب ، گـبـی سـب

  ) ختمِ  رسول (ا است بر ــاورِ  مــــب

  ولــبـــی داری قـمـا را نــــاورِ  مـــب

  ، اعتمادِ  ما بَود)  دیـــ مه (هـم بــه

  َودـُب)  حضرتِ  عيسا  (م عروجِ ـــه

  ویـت ميشـمـثِ  تکليف و زحـــاعــب

  ویـت ميشــَو راح، ش  ـبِ  آرامــسل

  يزنی بس نيشِ  تيزـر کسی را مـــــه

  الِ  گريزـاره در حــــچـيـود بـــا شــت

  نیـانِ  من ، بی َمی ، مستی ميکــــج

  نیـودپرستی ميکـــای خــــــــار هــک

   حالخبر از علمِ ـيـران را بــــــــديگ

  ن را صاحبِ  فضل و کمالـتـشـويـخ

  شـدانی و غـــيـ ذّره م اديگـــــران ر
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  شـخويشتن را صاحبِ  صد کش و ف

  اـــ، هـَج به پا باشد شعرِ  تو ، سر تا

  )الفِ  دينِ  مردانِ  خـــــدا ــــــبر خ

  رقم) ناظم ( ايـنـچـنـيـن شــد هـــديـۀ 

  و اهلِ  قلمبهـــــرِ  هـــــر خـــوانـنده 

  از بـــــرای پــاســـــــخِ  انـعـــــامِ  او

  ذره ای ذيــــــــــالً  ، زمــن پيغامِ  او

  گــــز نـمـايـــــم از زمين و آســــمان

  با سـخــن ، بــا نظــم و نثر و با بيان

  با قلــــم  ،  با کاغـذ و رنگ و زکاب

  با ِخـَرد  ،  با عـقـل ، از رویِ  کتاب

  نــه  به وهم و ُبغض و کين و دشمنی

  نــه  به شـــمشـــيـر و ســــنانِ  آهنی

  می نمايم بـــا هـــــزاران عشقِ  پاک

  در رِه حــق ، سينه ها را چاک چاک

  هســـتم از هـَجــو و َهجـا ، اندر فرار

  تــــا حـقـايــــق را نـمــــايـــم آشکــار

  یِّ آزارِ  کـسنـيـســــتـم  انــــــدر  پــ

  ســـلــبِ  آســايش کنم ، حتا ، ز خس

  گـفـتۀ ما اســت  پـُـــر ،  نـيـشِ  زبان

  نی بــــرای مؤمنين  ،  بــل گمـرهان

  مــؤمـنـيـن و مـؤمـنـات از زنـــده ها

  غافــــالن و مـنکـــران ، از مرده ها

  )انــــــدريـــن هــنگامۀ دردِ  وطن ( 

  ز هـــر زاغ و زغنماتمی حـــاصل 

  لـدغ) الیـم(و) یقـاض(و)  طالـب (

  ســـنگ و خشتِ  دين را کــرده جغل

  از حـقـيـقـت ، چشم پوشی کـرده انـد

  هـــم خدا ، هم خود فروشی کرده اند
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  هــر يکی  ،  دکانِ  ظلمت ، باز کرد

  نــغـمـۀ مـاتـــم بــــه ميهن ســاز کرد

   قرآنِ  پاکتـُهـمـتـی بــر بســته  ، بر

  حرِف حــق را کرده اندر زيرِ  خاک

  هـــر کسی بر نفعِ  خود ، تفسير کرد

  خـــود  جــوان و ديگران را پير کرد

  هــــر دری را بســته و تن را به گور

  چـــشمِ  بـيـنـا را نموده کـــور ، کـور

  حــــال پــــردازم بــــه اقـــناعِ  کسی

  مانم بسیگـــرچـــه جــايش روی چش

  آنـقــــدر مهــــرش فـــــتاده  ، در دلم

  ُحـبِ  او بـِســرشــــتـه گــويی در ِگلم

  از خـــــدا خـواهــم ، صراط المستقيم

  دل ، سليم ، چشم، بينا  گوش ، باز و

  شـيـشــۀ دل  پاک ، بی گـَرد و غــبار

  تــا تجــلـّيگــــــاِه نــــــورِ  کــردگـار

  داء  دارم ســــالم و احـتـــرامابـتــــــ

  بــــر حـضـورِ  حـضــرتِ  عـاليمقام

  خـلـيـلِ  مهـربان) خليل اللـــــه ( ای 

  حــــاجی و هــــــم شاعـرِ  شيوا بيان

  خوشنوا و خوش سخن ، شيرين کالم

  طــآوطيی َشکـّر شکن در هند و شام

  بلـبــــلِ  خـوشخـوانِ  هر باغ و چمن

  و لعـــلِ  بــدخشان  و يـمنگوهـــــر 

  )باخـتری ( خاور ،  والکن ) ناظمِ ( 

  زرگــــری و ، ما هـمه چون مشتری

  لؤ لؤ و مرجــــان ، در دوکانِ  تست

  از صداقت ، جامه ها در جانِ  تست

  چــــون بـــرادر بوده و هستی هميش
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  در خوشی خوش ، در پريشانی پريش

  ابل زمينجملــــــه ميگــــويند ، در ک

  ارنــــوالِ  با ايمان و دينودی ــــــب

  با خـــــــدا و با حـــــيا و بـا وفــــــــا

  زندگی ميکـــــردی ، با صلح و صفا

  نــــه سر و کــــاری تـــرا با گلرخان

  نـــه تـب و تــابی تـــرا ، از مهوشان

  روز در مسجـــــد ،  َو شب در خانقا

  و ،  ذکــرِ  خـدادر عبادت ، طاعـت 

  با رفـيـقـــان ،  جــان و گه جانانه ای

  باعــــزيزان ، شــمع و گه پروانه ای

  پـنـج وقـتـی  ،  در جماعت حاضری

  خاضع و خاشـــع ، به يزدان شاکری

  آرزوی خـــدمتِ  ميهــن  ،  تـراست

  آفرين و مرحـــبا ، بــــر تـو سزاست

  شـاه ستیپيرو  و  ،  از ُمخــــلصانِ  

  در شبِ  تاريک ، هـمچـــو مـاه ستی

  بهــــــــرِ  بــابـــا  شـــعـر های آبدار

  کــــم نگـفـتـی  ،  بل اضافه از هزار

  ايـنـچـنـيـن باشـــد روا بر دوســـــتان

  قـــــدر دانِ  آن شــــــِه افغان ســـتان

  از بـــــرای دلــــبران چـــون دلستان

  غـنـچــــه سان بشگفته انـــدر بوستان

  نظم و نثرت ، چون طالی احمرست

  شــوخی هايت چون سپندِ  مجمرست

  طنز هـــايت مثلِ  مشک و عنبرست

  قصه هـــايت همچو لعل و گوهرست

  زيــبِ  دستت  ،  تسبيحی از کهــربا

  مرحــــبا ای مــردِ  مؤمـن ، مــرحبا
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   ، عباداری از تـقـديس ، بـر دوشت 

  قــــامـــتِ  مــــوزونِ  تـــو زيبِ  قبا

  آرزو دارم کــــــه روزی  بــاصــــفا

  دســـت و پـايــــت را بـمـالم ، از وفا

  شــــانـــه بــــر زلــفِ  پريشانت زنم

  بــــوســــه هـا بر ريشِ  لرزانت زنم

  چــونکــــه حاجی هستی و پرهيزگار

  د گردد کردگارتـــــا  زمن خــوشــنو

  دستِ  تو بر سنگِ  اسود خورده است

  از غــــذای روح ، قـسمت برده است

  غـُسـلـــی بـا زمــزم نمودی از وفــــا

  سنگی بر شـــــيطان زدی با صد جفا

  با خــــآدايت ، عـهد و پيمان کرده ای

  جان فــــــآدا در راِه ، ايمان کرده ای

  ، در کتابآنچــــه را فــــرموده ايزد 

  داری هــــم ايمان و ايقان ، ای جناب

  وانچــــــه گـــــر نبود به قـرآنِ  مجيد

  چـــشـم بـر بـند از قبولش ، ای رشيد

  يـاد آور کــــعـبــۀ بــيـت الحــــــــرام

  آنچــــه آمـــــد آنــــزمان ، اندر مشام

  رائحــــه جــنـت  ،  نگهــدارش مدام

  شی در دو عــالم ، شادکامتا کـــــه با

  در حقيقت کـــن نظــر ، ای جانِ  من

  از حقيقت گـــــو سخــن ، جانانِ  من

  بــا حـقـيـقـت بـاش  ،  ای ايمانِ  من

  تــا حـقـيـقـت بـيـنـی از ايـقــــانِ  من

  انــدک انـــدک ، گوشِ  دل را باز کن

  نـغـمـۀ عشق ، انـدک انـدک ساز کن

  بــــر عـاشـقـــانت ناز کنکـــم کـمی 
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  بـا خــــــدايت ، رازِ  دل ، آغـــاز کن

  چشـــمِ  دل را باز کن  ،  مستانه بين

  آيــــه هـــــــــائی از رخِ  جانانه بين

  مستيــــی در جــــام و در پيمـانه بين

  پس ، حـقـيـقـت بين و نه افسانه بين

  گـــر کسی جـــوينده شـد ، يابنده شد

  نـــــه غـــافل مانده و ، بازنده شدور

  جست و جـو کن ، تا به جانانت رسی

  از رِه  ايـقـــــان  و ايـمـــانــت رسـی

  تارکِ  مـــيراث شـو ،  خــود گام نـِه

  هــــرچـــه بـــا زحمت بيابی ، آن بـِه

  )ابوالِحکـَم (فکـــــر کـــن در بـــارۀ 

  پول و حشمنـــه بـــرای خـــانـــــه و 

  از بـــــرای ديــنِ  حق ، بر آن ظـُلـَم

  آنکـــــه عالـــــم بــود ، يکتا  با عـَلـَم

  م کتابــــود و هـــــمـر نـبـمـغـيـَردِّ پ

  چـــون حقيقت را نمی کـردی حساب

  رحمتِ  حــــق را ز يــادش برده بود

  قـوه هـــای جست و جويش مرده بود

  ی تـقـلـيــــد کــــردارثِ  آبــــا را بسـ

  هــــــم کــــتابِ  کـهـنـه را تجليد کرد

  گـفـت پيغمبر ، به آن اهــــلِ  ظــنون

  کنون)   ابوجهلی(،  ) ابوالحکم(آی 

  بعـــــد ازان افــــــتاد از چشمِ  هـــمه

  گـشـت دايــم  ،  بــاعــثِ  خشمِ  همه

  حــــال گــــر باور ترا ، ختمِ  رسول

  ت در قـــــــرآن و ميـداری قـبولنيس

  اخـتـيـارِ  تـــست  ،  ای مـردِ  خــــدا

  آری و نه ، وصل  يـــا از هـم جــــدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  آنچـــــه را فـــرموده ايزد ، در کتاب

  نزدِ  مؤمن ، غـيرِ  آن ، نـَبَود حساب

  گـــر بـيـــايـــد مـهـــــدیِ  آخرزمان

  رِ  آسمانيـا کـــــه عيـسا  ،  روی ابـ

  ، اگــر ظاهر شود) لقاءاللـــــه ( يــا 

  جمله ُبرهــــان ، يک يکی باهر شود

  يــا بـبـيـنـی آن صـــراط الــمـستقـيــم

  چــــون ُپـلی در بينِ  جنـّت با جهـيــم

  خاتم است) ص(بــــاز ميگويی محمد

  گــــر کسی آيــــد بــــرايــم ماتم است

  پيشِ  تو) ص(ـدور بيايد ، خود محمـ

  بـــــر تســــالی دلِ  پــُــر ريــشِ  تو

  صـد هــــــزاران مـعـجـزه اجــرا کند

  هــــر چه خواهی يک يکی مجرا کند

  آيـــــه هــــا گــــر از خـدا نازل شود

  فــضــلِ  يــــزدان بـر همه باذل شود

  خــاتم است) ص ( باز ميگويی محمد

  عالم مـــاتم استگــر کسی آيد ، بـــه 

  چــــــــشم داری و نبينی ، صورتش

  گـــــوش داری ، نشنوی از صحبتش

  هـــــر جـفــــائی گـر بـَُود اندر جهان

  حضرتش را از تـو گردد نوشِ  جان

  بــر کـــــالم اللــــه کنی تـُهـمـت مدام

  وز پيــــــام اللـــــه شـــوی دايـم زکام

  نـــباشـد ای جنابآنچـــه در قــــرآن 

  جـلــــوه جـلــوه ميدهی چون ماهتاب

  پس چه پاُسـخ داری در روزِ  حساب

  گــــر بـپـرسد از تو آن صاحب کتاب

  از جـمــالــــــم گشـته ای اندر حجاب
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  بــــر حــقـيقت کرده ای خود را نقاب

  تـــهـمـتـی کــــــردی به گفتارِ  وهاب

  م نمودی ارتياببر عـــــزيـــزانــــــــ

  ارثِ  آبـــــا شـــــــد بـــرايت دستياب

  پس تو خود کاری نکـــردی از ثواب

  در حقيقت کــــردی از حـــق اجتناب

  دست و پـــــايم را ببستـــی با طــناب

  بی تعصب آيــــه هــــــا  را  ارزياب

  بـارِ  ديگـــــر کن کــه گردی کامياب

   داری ، انجذابگـــــر بـه حبم ، مـيل

  پرده بــــــر در تـــا حقـيـقـت اجتذاب

  آی انــــدر حلـــــقه ، تا باز است باب

  گـــيـر جـامـی ُپــر، ز ياقوتِ  ُمـذاب

  گـــر شوی بيدار و يا باشی به خواب

  لـــــذتِ  اين بـــاده را هــــــردم بياب

  ســيـنـه را در عشقِ  جانان کن کباب

  غـــر و جام و شرابمست از اين سا

  در حضــورِ  دوســــتـانِ  مـا ، شتاب

  تــــا شــــوی شــايـسته بر لـُبِ  لـُباب

  عـــرضه شــــد اينک برايت ُدرِّ ناب

  قـسـمـتـی بـــردار از فـضـــلِ  نـواب

  تـــا نـبـاشی هــــائــم و در اضطراب

  يــا کــــه ساکـن در خالب و منجالب

  ــــۀ تـقلـــــيد را بنما خرابخـــــانــــ

  تــــــا بـــه شـــــب بينی جمالِ  آفتاب

  گــــر شدی اندر حضورش مستجاب

  يــــا تــــرا ايـمـــان و ايـقـان دستياب

  دعائی از صواب» نعمت « در حقِ  

 چـون گذشتی از سراب و ، ديدی آب


