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 نعمت اهللا مختارزاده     

 شهــرِ  اسن ــ المان     
   2009مـــــارچ 27    

  

  

 

  روح و ريحان داشتيم
  ـدانِ  خــندان داشتيميـادِ  ايــامی  ،  لـب و دنـــ

  اتـحـــــاد و اتــفــاقــی ، از دل  و جــان داشتيم

  در ضيافت ها ، همه حاضر به شوق و اشتياق

  جــان فــــدای همدگــــر ، با نورِ  ايمان داشتيم

  گـــــر يکــی مجـنـون ميشد ، ديگری ليالی او

  جملـــه مجنون ، گر يکی ليــالی جانان داشتيم

   يکــی شيرين بودی ، ديگران فرهادِ  اوگـــــر

  هـــر يکی صد تيشۀ آهــن  ،  ز مژگان داشتيم

  نــه هــــراسی از خــزان و نـه ز جورِ  باغبان

  غنچه ای گر می شگفت ، خيلِ هزاران داشتيم

  َدورِ  نــورِ  هر شمعی  پروانه گر پر می زدی

  ما به نورِ  همدگــر ، صد جان به قربان داشتيم

  هريک از پير و جوان و مرد و زن ، با همدگر

  چــون  بهشتِ  جاودان و حور و غلمان داشتيم

  نــو شگفته غنچه سان در باغ و ُبستانِ  وصال

  رنگ و بـــویِ  وحـدت از پاکیِّ ُوجدان داشتيم
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  ناگهــــان طاعـــونی آمـد ، دامـنِ  پاکان گرفت

  امتحــــانِ  پـاک و نـاپـاکـی  ،  ز يزدان داشتيم

  آن يکـــی افـــتــاد ، انـــدر بسترِ  کبر و غرور

  با خضوع و با خشوع، ای کاش درمان داشتيم

  دامِ  حرص افــتــاد با پـــولِ  کثيرديگـــری در 

  هـم گــــدا و هــم فقير و دزد  ، ِاخـوان داشتيم

  الــم ، به مانندِ  محکثــروتِ  ُمفت است در ع

  ورنــــه در دل الـفـت و مهــرِ  عزيزان داشتيم

  آن يکی مغـــرورِ  ُحسن و فهــمِ  نافرجامِ  خود

  ای دريـغ انگشتِ  حسرت ، زيرِ  دندان داشتيم

  ديگــــری با خــود نمايی غاصبِ  رأیِ  عموم

  يا کــــه تـــرکِ  مجلسِ   يــار و رفيقان داشتيم

  ــدا انصاف ده ، از فضلِ  بی پايانِ  خودای خـ

  تا کــه از عدلت بکف ، شاهين و ميزان داشتيم

  اتحـــــاد و اتـــفــاقی  ،   بـيـنِ  مــا ايجــاد کـن

  ُبغض و کين و دشمنی هـا را ، گريزان داشتيم

  چون شمع و پروانه ها هريک به بزمِ  دوستان

   داشتيمکاش ما هم جان فـدا ، با روح و ريحان

  هــــرکــــه را گـــر خـدمتِ  احباب باشد آرزو

  ُسرمه از خاکِ  قــدم هايش ، به چشمان داشتيم

  نبَود به عالم ، افتخاریِ  بيش ازين»  نعـمـتا « 

  خــدمـتـی بــر دشـمـنـان و گـر به ياران داشتيم

  
 

 


