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    »اسير« مــيــنسحمد ماستاد    

  م٢٠١٠ اپريل ١١ فرنکفورت ــ    
  

  
  
  

  با ماستا خد
که دران » جست و جوی خدا در«ت به نام در اوايل اپريل، نعمت جان  مختارزاده شعری داش

آن . مطالب رنگينی دران گنجانيده بود شده و صفا ياد آور باياراِن  مخصوص خود ازۀشيو با
  :قلم فرسائی کنم که ذيال تقديم ميگرددهمان راستا  من نيز در سبب شد تا شعر دلپذير

  

  عالميم" اسير "،" نعمت "و" مـــناظ"ار همدميم     ــــــ سه  يودم،  ما بگفته
  يم  مائنمی پو حق  ز  طريقــــــــــدا     جــــــــــخا  و با ــــبا  وفبا صفا و 

  هماِن ـــــــــــــــ، ج همۀ  پيماِن هم     در تن  افسردمــــههمدم  و همراز  و 
  و گه چون  آهنيم ون موم ـــهمچ ميهنيم     گاه زار ـــــــــ گهر سه تا خدمت

   زير  پاائنان  را آتشی درــــــــــــــ همنوا     خ  مملکت  را انـــــــــــدقصا
  ،  پيوست مان  ساختهـــــــــ ميها     عشقـــــم قلم  در دست   شمشير هست

  رچه می داند خدای او کجاستــــــــ خداست     گویـــــتکاپ ما  در "نعمت"
  ابناکـــــــــــــ ت و است ما هم خداجوی است و پاک     آفتاب  روشن"ناظم"
  ُرسته ايممنزار محبت  ــــــــــــچ ُجسته ايم     در   دا را  در حقيقتـــــ خما

  هستيم مان، ــــــــــ بَود از وی  سخن  هستيم  ما     تاــــــــــوطدوستداران  
  يمندشد  وای  دردمندی  ــــــــــــــديم     همناران   قــــــــ  يعاقبت  در جمع

  ز و جاـــــــــــبا  عدانش پرور      مرد  "با صفاار يار ـــــچ"ساخت ما را  
  ون آفتابــــــچ  ما الی جناب     در  شب  تاريک ـاين ع  تابيد ه يکب يک 
  سايش  است آاــــــــ در جمع مو فضل و دانش است     بودنش لمــــ عتابـآف
   اوست "معروفی"ای ـــــــ     گويمت ، آق؟من پرسی که آخر کيست او ز گر
  و ادبائی  و فضل  ـــــــــــــدانمشرب عالی نسب     منبع   وـــــــــ نيکمرد
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  قلم در  ّرســــــتف با  ر،ـــــــّــــتبحکرم     با  فضل است و ر مّواجی زـــبح
  رساست ست وشريف ست و الطيف در جمع ماست     اوپنجم  نيز انار ـــــــي

   است اووردهـــــــ معرفت  خرآورده است او     از زاللــــــاز للندر  سر  ب
  دلمـــــــــــــان يکدوست» اسير« من

  اصلمــــــــــــکشتزار دوستی  را ح
   

 


