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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  نعمت اهللا مختارزاده    
   شـهـرِ  اسن ــ المان   
  
  
  

  وثاقِ عاشقان
  با خضوع و با خشوع ، زيـن نملــــۀ ادنی سالم

  ـم ســـپاس و هــــم ثنا و احترامهـــم درود و هــ

  بـــاد تـقـــديــمِ  حـضـورِ  حـاضــرينِ  مهــربان

  بر رجـــا ل و بـر نساء و بر هـــمه پير و جوان

  هم حضورِ  هراديب و شاعر و هر يک خطيب

  خدمتِ  هر يک ُمجيب و هريک از  جمعِ  لبيب

  لــيک اليـــق نـيـست بـــر ايــن بندۀ زار و ذليل

  لب گشـــودن در حــضورِ  نکـته دانــانِ  جـلـيل

  در حــضــورِ  بلـــبـالن و عـنــدلـيـبـــانِ  چمـن

  شـــرم باشــــد بـــر تـرنـم کـردنِ  زاغ و زغـن

  خار و خس را کـی مناسب ، جلوه در بزمِ  بتان

  زينتِ  باغ و چمن ، موجِ  گــل است و گلرخان

  ه از گــلـبـن  جدايم ساختندبـــرگِ  پائـيــزم کـــ

  شـــاخـــۀ لـخــتِ  خــــزانــــم ، گــوشۀ انداختند

  بـيـکـس و آواره ام ، در گـــوشــۀ ملکِ  غريب

  انـــدريـن زنـــدانِ  غـــم  افـتاده ام با صد فريب
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  مشعـــلِ  دردم بـه دستِ  باد ، لرزان هر طرف

  ن هرطرفان پرتو افشاــزمِ  روی جانـــشمعِ  ب

  جامۀ ماتم به تن ، از اشکِ  حسرت ، بينِ  جمع

  سوختن سر تــا بـــه پـا در آتشِ  غم همچو شمع

  کــارِ  هـر کس نيست ياران ، زيستن در افتراق

  کــــوره هــای آتشين ، از هـجـرِ  ما در احتراق

  بـيـش ازيــن تــرسم کـه شکوه ، بشکند اقالم را

   ســــوزِ  آِه  مـا  ،  ارقام رايـــا بســوزانـــد  ز 

  گـــرچــه مــن را اليق آن نيست ، بگشايم دهـن

  فــضل و لطـــفِ  بلـبالن شد شاملِ  حالِ  زغـن

  حـــال آرم يـک دو بيت از گـــفته هــای مولوی

  از کـتـابِ   مسـتـطـــــابِ   مـثـنـویِ   مـعـنـوی

  ندۀ اسرارِ  اودر طـــــوافِ  شــــعـــلــــۀ ســوز

  بال و پـــر ســـوزم ، شنو يک بيتی از گفتارِ او

  هــــرکــــــــه او از ظــــنِ  خـود شد يارِ  من( 

  )از درونِ  مـــــن  نجـســـت  اســـــــــرارِ  من

  است اســـرارش بــــه مـنـقــارِ  عـقـابـانِ  چکاد

  بادما چو گـــرد و چون هبا ، افتاده در طوفان و 

  گـــه بــــه زيرِ  خاک و گاهی در تـنـورِ  آتشين

  از تـعـصـب  ،  حـبــس  در زنــــدانـهای آهنين

  گــه بـــه جـــان هـم فتاده ، بهرِ  هيچ و هيچکی

  گــــه بـــه قـتـلِ  هـــم سـتاده بهرِ  پيچ و پيچکی

  گـفـتـه هــــای مـا چــنـان ، جذاب است و آتشين

  دن آب گــــردد  قــلـبِ  سنگ و آهنيناز شـــنـيـ

  لـيـک مـيـــدانِ  عـمل هـمچون حـَبابِ  منجالب

  هــــرکسی پـا ميگـــذارد ، گير ماند ، در خالب

  حــــال الزم کـشـفِ  اســـرارش نـمــــايم اندکی

  گرچه ما را نيست در اين رشته هـرگز مسلکی

  ای عشق بگشايم کنونـــضـر را در فــــبال و پ
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  ردۀ  وهم و ظنونــم کمی از پـــايـمـنـرق بــــخ

  ه ، نوری از پروردگارـد وديعــاشـبـيـو مـــدر ت

  د و کوشش کن که سازی نورِ  اورا آشکارــهـج

  واصل شویجست و جو کن وصلِ جانان را بخود 

  ل شویـــابـل و قـايش کامـقــدار و لــــه ديــتا ب

  رده بندگانرا بی نصيبــــود نکـــ خودِ ــاو ز ج

  ۀ زنگارِ  دل کن پاک و بنگر ای نسيبـشـيـش

  هم ز فضلش باب های قربِ  خود بر تو گشود

  تو مبند  آن باب هـا بـر خويشتن همچون يهود

  ارـۀ نی را ، ز عشقِ  آن نگــــبشنو اکنون نال

  ود را و گردی بيقرارـفِ  خـوقـناسی مـــا شـت

   با چشمِ  دل نايی نگر ، دی نای نی ـيـنـگر ش

  دار يار ای بيخبرــل از ديـــافــی غــاشـبـا نـت

  چــــون ميانِ  عـــاشـقانش هر دمی اغيار ديد

  زان سبب بر خويشتن نی را حجابِ  خود گزيد

  اينهمه احجاب بردر ، لحظه ای ، ای پرده در

  تا کــــه جز نائی نبينی چيزی ديگــر جلوه گر

  در فراقِ  گلرخانـخروشی همچو نی ، انر ـگ

  در وثاقِ  عاشقانـی ات انـائـد نــــه آيـــــوانگ

  ی آيد در نوا و در خروشــــر نائرم گــــاز ک

  سينه های عاشقان از هرطرف بينی به جوش

  يوزد بوی ظهورـان مــــدرۀ جــــاز حفيفِ  س

  ۀ روح ميدمد نورِ  وفورـامـــرِ  خـــريـوز ص

  اب ، بر اهل القبورـد مستی ، رحيقِ  نـــهميد

  ر و پيمانه و می در عبورـــوريان با ساغـــح

  مطربان با عود و چنگ و تارِ  وی ، اندر حبور

  رورـی و سـنـغـ در ت ۀ نی ،ــالـا نــان بـيـنـُمغ

  وش از جامِ  بقا اندر نـُُهـورـــدهـان مـقــاشــع

  ر حضورعارفان جان برکف و دارند نثارش د
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  در جهان ای دوستانـــم ، انــتــروخـــآتشی اف

  ابِ  وصلِ  دلستانــ احجـــــــۀ تا بسوزد جمل

  اله های نائی و اسرارِ  اوــون نــنـــو اکـنـــبش

  پر ز عطرِ  وصل گردان ، خاطر از گلزارِ  او

  عاعِ  بارقهــر بر آن شـــن نظــت کـقـيـقـاز ح

  يده نورِ  شارقهر ها زائــــ فک  ، ز تصادمـــک

  ل و تعصب ، همچو برقِ  حارقهـباش بر جه

   سيوفِ  خارقه ، با  ن ـرکـــام بــــريشۀ اوه

  م ، نيست سيفِ  آهنیـــاهـفــسيفِ  ما سيفِ  ت

  یـای دنـــــيـه ز دنــــاوی نــّمــــنورِ  نورِ  س

  عالمِ  ما و منیاک ازپو ، نارِ  ما عشق است 

  ای دوزخِ  اهريمنیــه هـــمــ چشنيست از آن

  شِ  عشقِ  نگارـدر آتـــاق است انـشـبِ  عـلـق

  نتِ  پروردگارـدر جــــد انــــاويــده و جــــزن

  انفشان ، در بحرِ  علمِ  سرمدیـيانِ  جــاهـــم

  زالِ  ايزدیــمِ  اليـــلـامِ  عـهــــــرِ  الــظهـــم

  و قال و وسوسهد قيل ــاشـبـا را نــبِ  مـتـمک

   اين مدرسهــــــالِ  عاشقانِ  والِه خوش به ح

  مل بر قلمـت و صبر و تحــر طاقـــنيست ديگ

  نه بيش ازين سطری رقمـيـــد در زمــــتا نماي

  کاغذ تنگ شدچون قلم کم رنگ و کوته وقت و

  بسکه پر گفتم عزيزان ، مرغِ  دل در جنگ شد

  ارفانگستاخی کردی در حضورِ  ع» نعمتا «

  ۀ پر پيچ و تابِ  عاشقانــوچــــا و کــــما کج

  
 

  


