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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  نعمت اهللا مختارزاده     

  لـمانا       شهـر اسن ــ
  

  
  

  

  امشب
  چـه فـخـری شد نصيبم از حضورِ  دوستان امشب

  متِ  پير و جوان امشبکــه هستم بهـره ور از خد

  هــمه دانـشـور و فـاضل ، حکـيم و عـالـم و عاقل

  اديب و شاعــرِ  کامـل ، َو من ، از غافالن امشب

  ز يکسو صحبتِ  يــاران ، ز سـوئی  نغمۀ جانان

  ز يکسو ديدنِ  خوبان ، کـه هرسو گلرخان امشب

  ستار و، طبله و ، چنگ و ، رباب و ، دلربا و، نی

  نـفــزا  بشنو  ،  ز معراجِ  روان امشبصدای جـا

  نـــوای   بــلــبـلِ   بـيـــدل  ،  ز اوجِ  کـــبـريا آيد

  چـه محشر گشت برپا ، بينِ  جمعِ  عاشقان امشب

  نگــاهــی ســـوی مــا  از  آســمان می افگند بيدل

  که با لحــنِ  مليحی ، نوجوانان نغمه خوان امشب

  ـطــار و گهـی با نای موالناگـهــی بـا چـنـگِ  عـ

  ز باغِ  حـافــظ و سـعـدی ، عجائب ارمغان امشب

  به دســــتـانِ  هــنـرزای  وطــــنداران  ، حــيرانم

  بـــه روی طبلـــه ميرقصند گـويی مهوشان امشب

  يکی چون دلـــربا ، با دلــــربا  صيادِ  مـــرغِ  دل
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  مان امشبز مژگان تير و از ابرو ، به دستانش ک

  فگــنده هـــر طرف دامی ، ز اشعارش به هر آنی

  ربــوده گـوی ، بيچوگان ، ز بينِ  شاعران امشب

  ز اشـعـارِ  خوشِ  ياران ، به جام و ساغـر و مينا

  شرابِ  ناب می ريزد ، بــه رنگِ  ارغوان امشب

  عـبـيـر و مشک می بـيـزد ، ز تشويقِ  وطنداران

  دگـــر عطارِ  شهرِ  ما ، به نقصان و زيان امشب

  حـديـثِ  عشق ميخـوانـد ، لب و دندانِ  مه رويان

  کــه روحِ  تازه ميبخشد ، به جسمِ  مردگان امشب

  تـشـکـــر از حـضــورِ  مـيـزبـــانِ  مهــوشِ  زيبا

  کــه هـمچو محفلی برپا ، نمود از اين و آن امشب

  گـش ، دل برد از پـير و از برنابه زلـفــانِ  قـشـنـ

  بـنـازم بخـتِ  آن عاشق ، که يارش ميزبان امشب

  کـند با هــموطـن يـاری ، وفــاداری و غـمخواری

  حسادت شــعله ور گردد ، بسوزد استخوان امشب

  بـــه صفحه کــاغــذی نـازم که جوالنگا آن خامه

  بحکايـتـهــای دارد ، بی زبـــان ، از بازبان امش

  ندارد لشکر و سربازِ  نی مرمی  و توپ و تانک

  بــه آنی ميکــــنـد تسخيرِ  دلـهـا ، بی سنان امشب

  شعارش وحــدتِ  عـالم ، سالحش  خدمتِ  انسان

  نـدايـش ُحبِّ هـمنوعان ، به مردان و زنان امشب

  حـــذر از آنچـــه کـن ، کو حادمِ  بنيانِ  انسانست

  هی ، به اوجِ  آسمان امشببـــه چشمِ  دل نگـر را

  مکـــن عيبم کـه با زاغان و با جغدان ، ِنـَيم عاشر

  انـيـســم عـنـدلـيـبـانـنـد و مـونس ، بـلـبـالن امشب

  هــويـدا طـلـعـتـی کو  بود ، پشتِ  پرده ها مستور

  به شعـری خرق کرد هرمانعی را از ميان امشب

  ــر اشکیاگـــرچـــه طبعِ  من بند و نمی ريزد دگ

  رقم با خونِ  دل کردم ، بــه صد آه و فغان امشب
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  گرچه ، فراموشی ز خاطر ها» نعمتا«همين بس 

  ی هـــا مکـن اشکـی روان امشببه پاسِ  آشـــنـائ
 

                                                                                                    


