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   نعمت اهللا مختارزاده
    شهــرِ  اسن ــ المان

  

  

 

  کسِب فيض
  حضورِ  دوست ، چه دعـــوای شاعرانه کنم

  ار ، تا بهانه کنمکــه نيست  قــــدرتِ  گـفـتــ

  نه علم و نه هنری دارم  و نـه کسب و کمال

  بــه چـــه بـنـازم و گـــردن بلـنـد ز شانه کنم

  خـبـر نـبـاشــدم از عقل و از ِخـَرد هــــرگز

  بـــه پا  بـايـسـتـم و ،  گــفتارِ  عـاقــالنه کنم

  ز بس کـه مهـــرِ  عزيزان فتاده در دلِ  من

  ـــاره چـنـيـن مـنزلِ  شبانه کنمبــه يـک اشــ

  اگـــر اشــــــارۀ ديگـــــر شود ، ازان ترسم

  کـــه سيلِ  اشک  ، به سوی چمن روانه کنم

  کـــنون بــه پـــاسِ  اديـبی که آمد از رِه دور

  ز ســـوزِ  دل  طلبِ  چنگ و گـه چغانه کنم

  بــه بــارگــاِه حـضـورش رســيـده ام اکـنون

  لـم بگــيـرم و تــوصـيـفِ  واقــعـانه کنمقـــــ

  حـضـورِ  حـضـرتِ عـالیِّ شان همی خواهم

  هـمـيـشـه بـاشـــم و خــــدمت بــه آستانه کنم

  هــــرآن کسی که کند  ،  خدمتی به اهلِ  قلم
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  بـه مــژه خــاکِ  رهـش ، روبم و چمانه کنم

  اگــرچـه وقت ، ُبـَود ضيق و راِه منزل دور

  چـه چاره است به جز ، شکوه از زمانه کنم

  چـمـن چـمـن گـلِ  مهــر و وفا به مقدمِ  شان

  بـپـاشــم از ســرِ  اخـالص و ديده ، النه کنم

  حــضورِ  ايـنـهـمـه فـــرهنگيان و اهلِ  ادب

  غـنـيـمـت است بـــه تـيـری دلــــم نشانه کنم

  ه و جاممـنـم مــــريـــدِ  می و ساقی و پـيــال

  مباد لـحـظـــــه ای تــا کارِ  خـودسرانه کنم

  بـيـــامــدم کــه شود ، کسبِ  فيض از ايشان

  خــــدا کــنـد کـــه چـنـيـن کـارِ  عارفانه کنم

  به هر کجا کـه روم  ، نيست در نظر جز او

  ز فضلِ  حــق هـمه جا ، کيفِ  عاشقانه کنم

  ر گردشگـــل است و بلـبل و ساقی و جام د

  نگـــاِه گــــوشـــۀ چشمی  ، بـه آن يگانه کنم

  نخورده بيخود و مست و خراب و مـدهـوشم

  روم بـــه دشت و دمن ،  تــرکِ  آشـيانه کنم

  اگـــــرچـــه بلبلی ، با عندليب ، در مستيست

  بجـاست  ،  گوشِ  دلم کر ، ز هر ترانه کنم

  شکسته بيرنگ است» نعمت«کنون که خامۀ 

  خــونِ  دل رقــم  و  شرحِ  اين فـَسانه کنم  ز 
 
 


