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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  نعمت اهللا مختارزاده   

     شـهــر اسن ــ المان
  

  

  

  جوهرِ  هستی
  

  خانمم  ، دوش بسی شـاد و خـوش و خندان بود

  شه ، چو گل و ريحان بودمهــــربانـتـر ز هميــ

  عزيز! ی زد به سر و روی من و گفت ابوسه 

  بـِـِشنـَو قصۀ نــــو را  کـــه ، عجب جريان بود

  يـکــی از يــار و  رفـيـقــانِ  ،  وفــا دارِ  شما

  تـلــفـن کـــــرده  ، ز احــوالِ  شما  پرسان بود

  من دوستِ  پــــدر جــانِ  تو و ميخواهم! گفت 

  ند حـــرفی زنم و ، جــانِ  عـمـو گــويان بودچ

  نـيـسـت بـــه منزل ، ولی در دکانست! گفتمش 

  نمــــره را دادم و  بنوشت ، چـنـيـن جريان بود

  کـاش کــه   ميگـفـتـی ، منم خـــانم او! گفتمش 

  نــه ، چونکه مرا شرم و حيا پيچان بود! گفت 

  وشبوی ، بَودهــرگل که تر و تازه  و  خ! گفتم 

  هــنـر و فـنــی کـــه از همچو منش باغبان بود

  ای کاش کمی رنگ ،  بـــه مويت بزنی! گفت 

  ، بــه خـــدا درمان بود) مشرفِ  پويان (نسخۀ 
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  تاکــــه فــــرقِ  پـــسرم ، بـا تـو نمی بود عيان

  من تـــو لـيـلی و مـجـنـون و ، هـمه حيران بود

   اين ماش و برنج ،  ُمزدِ  جوانیِ  منست!گفتم 

  کاش اين امـتـعـــه ،  ارزان و بـه هر دکان بود

  چشـــم سر خـيـره ، که تا ، چشمِ  روان بينا شد

  ورنــــه محــــروم  ،  ز ديــداِر رخِ  جانان بود

  شکــــرِ  يزدان کـــه چنين فضلی نصيبم گرديد

  به شما پنهان بودشـــد هــويـدا به من ، آنــــچه 

  قـطــــرۀ خـمـرِ  بــقــا  ريخت ز  پيمانـۀ عشق

  مسـتـم از بـــــادۀ وصلی کــــه ســرِ  پيمان بود

  ساقيی کــــرد ، خـــرابـــم ز  رحـيــقِ  مخـتوم

  شدم آگــــه ، بـــه چـه ايمان و ،  چرا ايقان بود

  پيشِ  ما رنگ ، چـوزنگ است و ولی بيرنگی

  ــرِ  هستیِ  ذاتيست  که  در وجدان بودجـوهـــ

  »نعمت«دل و دين باخت ، به يک نيمِ  نگاهی 

  زانکه از روزِ  ازل ، قسمتش اين فــرمان بود
 

  


