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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

     
  مختارزادهاهللا       نعمت 
  و                 

  زيزـــــتمنا ع         
  

  
  
  

  مختارزاده اهللا نعمت جناب رۀُمشاعـَـ
  و
  

  "عزيز تمنا" خانم
  

  
  

  
  

  ، گريزان بودم ) فيس ُبک( مدتی را کــــه ز 

  گـــذرِ  عشق ، بـــه هــر منزلی مهـمـان بودم

  گــــه در بـندِ  سرِ  زلف و ، خط و خالِ  بتان

  گــــه در دامِ  هــــوســــبازیِ  خــوبـــان بودم

  گــــه در ميکــــده ، با ســـاغــر و مينا و قدح

   بودمِلــقــــای ُرخِ ِ جـانانمـــرِ  مست از خـــ

  معشوق خرابگـــه در بـزمِ  طرب ، در برِ  
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  میِّ بـــاقی بـــه کـف و لب به لب هر آن بودم

  گــــاه چــون بلبلِ  شوريده   به باغ و به چمن

  گــــه خاموش و گهی مست و غزلخوان بودم

  گــــاه چون غنچۀ بشگـفـته ای در فصلِ  بهار

  ـر افـشان و ،  تر و تازه و ، شادان بودمعطــ

  گــــاه چــــون اللۀ آزاده بــــه دشت و به دمن

  گــــاه هــمــرازِ  دل و ، مــونسِ  خوبان بودم

  بی خـبـر از غـــمِ  دنــيــا و  ز داغِ  دلِ  خـود

  بـه جهـــانِ  دگری ، سرخوش و خندان بودم

  ِ  دگـرانفـــارغ از رنج و غم و محنت و درد

  دور از فـتـنـه و آشــــــوبِ  مـــاليـــــان بودم

  تلويز يونچی و برنــــامه چی ِ  فسق و َفساد

  ترکِ  شان کــرده  و بيخار ، ز هــذيان بودم

  مره چی هـرچه می شد به جهان ، با سخنانِ 

  بی غرض ، گـــوشـۀ آرام و ُدّر افـــشان بودم

  گر و همفکـــرِ  دگرابـتـــدا با دو سه روشـــن

  خــــرقِ  احجاب ز  روی هـــمه شيطان بودم

  جــرأتِ  لـَم ، لـُم و لـم ، هـيـچ نبودی به کسی

  زانکــــه در سنگـــرِ  اشـعار ، قوماندان بودم

  بـــه دفـــــاع و ، بــــه ضدِّ اسلــحــۀ بـاروتی

  بـــا قــلم  ، وارد و هـــــم فاتــحِ  مـيـدان بودم

  يـــاِد ايــــامی که بگذشت ،  همی باد به خير

   بودمبـه دنـدانِ  شريرانمشتِ  کـــوبـنــــده ، 

  يــــاد داری کــــــه ، به حق دادنِ  مال و چلی

  جگـــــرِ  طــالـــبــــه را ، پـاره و بريان بودم

  ياد داری کـه، چه سان برضدِ  جنگساالران

   روزِ  هـــزاران بودمفــــيـر مــرمــی ِّ ادب ،

  اثـــر و ضـربــــــــۀ اشـــــعـــارِ  مرا ميدانی

  زخـــــمِ  نــاســوريِی بی دارو و درمـان بودم
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  بـــه دفــاعِ  حـــــِق هــــم مـيهن و مـادروطنم

  ســــپــه و لـشـــــکرِ  تــدبـيـــر به ميدان بودم

   پروای فلکنـــقـــدِ  مـنـظــــومِ  مرا بود ، نه

  بــــا سخن راکت و خـمـپـاره و هـــاوان بودم

  ياد داری کــه چــو شمع ، سوخته و آب شده

  بهــــــرِ  روشــــنگری جهل ، فـروزان بودم

  رگ رگ و جمله مفاصل شده سيماب ، ولـی،

  مرهـــــمِ  زخـــــــمِ  دلِ  مـلـــتِ  افغـان بودم

  ۀ هر ناکس و کسيــــاد داری کــــه بـه برنام

  بودم وجدان  وقـانون  ومحکـــمــه و قـــاضی

   )ُبرهـانی (و  ) سيد افضلی( و  ) علومی(با 

  دل و ، هـم جـــان بودم)  ِ تمنای عزيز( با 

  عرضِ اخالص به هريک يکِ  شان باد زمن

   بودمورنــه گريزان ، بـــــاعـثِ  آمـــــدنـــــم

  نازم ، قـلمش ،)  بانوی فرهيخته(  » نعمتا« 

   بودمبه فرمان ، فقط  بنده آنچــــه فـــرمــــود
  

  

 زيزـــــتمنا ع    
  ٢٠١١ می ٢٠      

  

  
  پــروا بی ظـالم

  

  ردهای جنابــــک  از رقم يکی"رفتن و آمدنم" به ارتباط سرودۀ
  .س بوک صاحب و تشريف آوری مجدد شان در في"مختارزاده"

  

  ، بينا شدخوب شد آمــدی و چشم همه 
  به دهان نيز ، زبانِ  دلِ  ما ، گويا شد

  

  کاش درگوش رسد لحنِ مليحت روزی
  جسمِ  بيجانِ  مــرا همچو دمِ  عيسا شد

  

  مژده ها باد ، به يعقوب و زليخای ادب
  يوسفِ  گـمـشده ، يکــبارِ  دگر پيدا شد
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  درغيابت همه آواره به صحرای جنون
  تا به مجنون ، تجـــــــالی رخِ  ليال شد

  

  ضربۀ تيشۀ فرهاد اثر داشت ، نداشت
  جانِ  شيرين به فـــدای هدفِ  اعال شد

  

  خير  مقدم چه بگوم ، چه نگوم ، ليکن
  ها شدلِ  معماــــــــرفتن و آمدنت ، حــ

  

  ی ، رقم ها کردهئدوستانت ، به پــذيرا
  شان اهداشدمن خدمت عرضِ اخالص ز

  

  )ين ئنيک آ( يکی استادِ  معظم ، لقبش 
   چه خوب انشا شد" برهانینادِر"دگر از 

  

  ای سيدِ  آزاده سرشت ! "افضلی"محترم 
  لطفِ  تان بيحد و بيحصر، نصيبِ ما شد

  

  "آصفی ، مسعوده"  ،ر  محترممــخواه
  ، حوصله ها افزا شدا خيلی بجـاـــِگله ه

  

  رالص نگـو رضای دل و اخ" تمنا " به 
 شد)  بی پرواِمظال(، دلِ سان آبه که چ

  
  
  

  نعمت اهللا مختارزاده
٢٠١١ / ٠٥  /  ٢٠  

 مانلا  ــرِ  اسنشـه 
  

  

  
  ُشـکــــر تـــرا ، ُعـقـده گشا پيدا شد!  ايــزدا  

  شبِ  هـجـران ، سحر و ، قفـلِ  محبت  وا شد
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  در و دروازۀ  فـــــرهــــنگ و ادب بکـــشاده
  ـــر و وفـــا  ُپــر ز گلِ  معنا شدخــانــــۀ مهــ

  نهــــرِ  آبـيـکــه روان بود  ،  شدی باز روان
  نــوبـهــــــار آمـــد و ، هم  آخرِ هـر سرما شد

  بـســی  از مــــادرِ  شـيـطــانـــه پرستانِ  بدل
  خـــرقِ  احجــاب ، کـه تا چهرۀ شان بنما شد

   داللِ  عـربخــرِ  دجـالِ  غــضـب ،  چـــادرِ 
  آنچه يکجـا شده کـــردنــد ، هـــمـه ُرسوا شد

  آخــــــرت بــــود و ، قــيـامت بـه قيام آمد باز
  مـحـشـری بــا لـب و دنــــدانِ  ادب ، برپا شد

  )اسـتادِ بزرگ( عرضِ اخالص زمن خـدمتِ 
  لـطـف و الـــطــافِ  پــدر نــيـز ازو اهـدا شد

  ) پدرِ  فرهنگی(  و ، هـــم  )پـــــدر معنوی( 
  لقبش ، همچو عسل ، احـال شد )  نيک آئين( 

  ) برهانی(و ) سيد افضلی( و ) علومی(چون 
  ز خداونـد به من اعطا شد )  ســـــه بــرادر ( 

  حال ، صد حرمت و تکبير و تحّيات و سالم ،
  زما ، اجرا شد )  آصفی مسعــوده( خــدمتِ  
   قلم گشته فـراموش ، ولیاســـمِ  شـان گــر ز

  مهـرِ  شان تا به ابد ، در دل و جان امضا شد
  ِگـــلــه از دوست بجــا ، شکـوه ز اغيار خطا

  مـعـذرت نـيـز روا  ،  گـر بـه پذيرش  جا شد
  که با صدق و صفا) واحد  احد زاده( محترم 

  شصتِ  تـــايـيـد ، ز ُحسنِ  نـظـرش ، باال شد
  )تمنای عـزيز (  فـــرزانـه ، خــدمتِ   بانــوی

  آنچه دل خـواست ، حضورش اثری انشا شد
  به او ) هـديــۀ نـاچيز(، ) رفـتـن و آمـدنــم  ( 

  ثـبـت در دفـــتــرِ  احســـاس محـبـت هـــا شد
  گرچه اليــق  نـَُبَود ، آنچـه رقم ، خدمتِ  شان

  خامــه شرمنده  ، خجـــل  نامـۀ بـی پروا شد 
  يک خواهشی  از محضرِ شان است مراحال 

  که توجه  نه به هـر بی سر و هـر بی پا شد
  به مريضانِ  ادب ، خـُرده نبايد کــــــه گرفت
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  کـوچـۀ خـود عـــوض و ، راِه دگــر پيما شد
  زانکه حيفست  به هر بی سر و پا داد جواب

  مـــــار را خــــاصـيـتِ  نـيـش زدن ، َاوال شد
  هال ، عرضِ  سالم است ، ز مـابه جفنگِ  ُج
  آيــۀ حـــق ، گــــويا شد)  َو ِاذا خـاَطـَبـُهـم   (

  بـه بـيــانِ  دگری ، پاُسخِ  شـان خاموشيست
  حيفِ  آن لحظـه کــه در فکرِ  گپِ  آنـهــا شد

  از جمله عــزيـــزان ، تشکر دارد» نعمت « 
  شدکه تقاضا  و  پذيرا  ، ز هـــمــه کـــوشــا 

  رفتن از جـــورِ  خسان ، آمدن از ِمهرِ  ُبـتان
  کـَِشش و جذبـــۀ اخــالص ، جهـــــان آرا شد

  شــد و سوزيد قفس ) شراره( درد و احساس 
  هم بـه نصيب  ما شد) امين ( نفس از ِمهـــرِ  

  )آبِ  بقا (خار و خـزان دارد و نه ) موجِ  گل(
  ابـد ، بويا شدگلِ  فـــــرهنگ و ادب ، تــا بــه 

  ، فـصــلِ  بهـــارِ  دگـــری) رفتن و آمدنم ( 
  بــه نـثـــارِ  قــــدمِ  مـهــرِ  تو ، برق آسا شد

  از لطفِ  شما سخت ، به خود ميبالد» نعمت«
    کـــــه تــقـــاضا و پــذيرا ، چو می و مينا شد

 


