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  نعمت اهللا مختارزاده

  ٢٠١٠هـفتم  اپريل  
 لمانا  ــرِ  اسنشــهـ

  
  

  
  

  کاروان گــــويـــد خـــــدا و ،   دزد هـم گويد خدا

  غــــا  ،   گـــم شـده ايزد ، مـيانِ اين دوتاای دريـ

  گــفـتـه  بنمايـم رقم) تــوِبــةً  نصوحـا ( تـــوبــه 

  پــس تـــوکـــل بـــاد بـــر آن اليــــزالِ  کـــبـريـا 

  آن يـکــی گـويـد ، خـدا  خـــوابـيــده  اندر بسترم

  ديـگــری گـويــد که نـه ، پنهان شده در جيبِ  ما

  ها راست است و هـم دروغـن سـخـنحقيقت اي در

  زانکــــه ديِد هــريکی از جهلِ  ايشان  ،  رو نما

  حــــال مـيـخواهـنــد  صدق و کذب را ثابت کنند

  ،  در کجا ندانندرگز  میند و هو دارج و جسـت

  روز و شب سرگشته و نـاالن و حيران هرطرف

   از ريب و رياغـــرق در بحــــرِ  خـُرافــاتِ  ُپر
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  آن يـکــی در ريـش می پــالـــد کـه شايد ، يابدش

  ديـگــری در پــيــرن و تــنـبــان و لـُنگی و عـبـا

  آن يـکــی در مـنـبـر و محراب سرگردان هميش

  ديـگــری در کـعـبــه و بـتـخــــانـه با صد مــدعا

  جنوب در شرق وغـرب و درشمال و ی درکآن ي

  آب و خــاک و ، آتش و هـم در هواديـگــری در 

  بغض وغضب کـينه و ی در خشم و قهر وکآن ي

  ديـگــری در طـــعـنــه و تکــفير ، با مکر و دغا

  بـستـن و ، آويختن آن يـکــی در کـشـتــن و ،  در

  ديـگــری در غــــارت و چــــور و چپاول کردنا

  ای کثيفهـربــــــــ عــآن يـکــی در پـشـتـيـبـانیِ 

  ديـگــری در مـوش و در چــلــپـاسه و در اژدها

  آن يـکــی در جهــل و در نادانی و در بيم و وهم

  ديـگــری در کـهـنـه انـديــشـيی  هـــر کهنه گـرا

  آن يـکــی در فـيـرِ  راکت ، بهـرِ  تخريبِ  وطن

  ديـگــری در رشـوه و قــاچاق ، هر صبح و مسا

  ض و هــم در قـلنج و در خلجآن يـکــی در نـقـر

  ديـگــری در دردِ  سر ، دردِ  کـمـر ، هم دردِ  پا

  آن يـکــی در دالـــر و ديـنـار و در اويرو و پوند

  ديـگــری در چــرس در ترياک و بير و ، وودکا

  آن يـکــی در ســاز و در آواز و رقص و در اتن

  ديـگــری در جـنـسـبـازی و لـــواطـت ، هـم زنـا

  آن يـکــی در پـيـــرن و تـنـبـان و کــاله و چـپـن

  ديـگــری در النـــدی و مـاهـيـچـه و ديگــر غـذا

  آن يـکــی در موترِ  کاديـــل و ماديـِل  هـــــوس

  ديـگــری در مــيـلـــه و در تـيـلــه و سير و صفا

   پـالــنــد او را در رديـــف و قــافـيهشــاعـــــران

  ه زلفانِ  طالجـو دارد بـ وجست)  ناظـــم (يک لـ

  عشقِ  جرمن  خانه کرده در رگ و هـم در پـيَّـش
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   مسـجـــــد هـمـيـشـه  ،  در درونِ  سـيـنـمـاِهاز ر

  ، استادِ  عشق ) اسيرِ  محترم( رِ  شاعرها ، ـفخ

  رعـنا و در قــدِ  رسارِ  ــدر حـــريـــــرِ  پـيـکــ

  گــــــاه در پـيـمـانــــه و مـيـنـا و جـــام و باده ها

  در خــمـار و نـشـئــه و نازک خـيــالی  ، مرحبا

    بـيـچـــاره تنها خــانه پای،زانکه خانم در سفر 

  بر خـــدا معلوم باشــد  ، نـقطه هــا و نـقطه هــا

  هم در نقد و طنز ) یمعروف(  محترم يــارِ  سـوم

  تـا بـه نـثـر و نظـــم جـــويـد ، دلسـتان و  دلربا

  با دو چرخــه ميرود هــر روز در ميدانِ  عشق

  در غــيـابِ  خــــانـمِ  بـيـچـــاره  ،  بـا نـاز و ِادا

  ، بـــر تــمامِ  سالکين )يارِ  چارم( اين نــظر از 

  خدا را در خود آتــا کـــه خـيـلی سـاده يــابنـدش 

  هـرطرف بيهوده خود عالف و سرگردان چرا ؟

  جـو در خـويش بايد کرد   اصلِ  مــدعا و جـسـت

  کسی چـشـمِ  بصيرت ، بــاز دارد گر!  »نعمتا« 

  در وجـود خــود بــيـابــد  ، حضرتِ  مـوجـود را

  در صفِ  اغـــيــار شد ) پـنجم يار( ليک نـامِ  

  ــــردد ، بارِ  ديگر ، نامِ  مـــانگتا فــــراموشش 
  
  :نوت 

  يار اول  الحاج خليل اهللا ناظم باختری
   الحاج محمد نسيم اسيرءيار دوم  فخرالشعرا

  يار سوم الحاج محترم خليل اهللا معروفی
  يار چارم بندۀ حقير نعمت اهللا مختارزاده
  يار پنجم فعًال در جمعِ  فراموش کاران

  
  
  
 

 


