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  Literary - Cultural  ادبی ــ  فرهنگی
  

 اهللا مختارزاده                                     نعمت 
 ٢٠٠٨اسن ــ آلمان ، آگست 

 
  

  رمـــرِ  شعـشهپ
  

    ،  تـــويی همسنگرِ  شعرمر تنها نمی باشمـــــدگ
  شعرم رفـيـق و مؤنس و هــمـدم ، عــزيز و دلبرِ 

  نصيبم شـــد)  بـــادۀ لـــعلی ( ز ِابــريـقِ  محبت  
  شعرم م از مستی  ،  ز ُسکرِ  ساغرِ ولی هـشـيار

  )برادر نامِ  دشمن خو( دلـــم بشکست آن ظالم  ، 
  شعرم مکـيد از رگ رگِ  جانم  ،  شرابِ  احمرِ 

  تـــو ميدانی ازين دردی  ،  که ميسوزد  روانم را
  عجايب آتشی روشن  ،  بـــه زيــرِ  مجمرِ  شعرم

   اين  تـََعـّدی هاتــمامِ  واژه هـــا  قاصر  ،  ز نامِ 
  نـمی يـــابی اثـــر ديگــر ،  مگـر خاکسترِ  شعرم
  چـــو ماهی در کــرايی گشته ام بـريان و ميسوزم
  گهی با تـــو ، گهی تــنها  ،  گهی با لشکرِ  شعرم
  اگــــر چـــه  شعر  عشقِ  من ، نمی آيد دگر بيتی
  رديـف و قافـيـه گـــم شــــد ، مگر از دفترِ  شعرم
  نـــوشتی از جنون و  عـقـــل و  از آهنگر و کاوه

  شعرم بــه ميدانِ  نبرد حـاضر ،  تو ای سرافسرِ 
  ز پـــر بکشودنِ  قـُقـنـُس ، ازان خاکستر و اخگر

  شعرم دمــيدی روح بـــــر جــسمِ  عـــليلِ  پيکرِ 
   اميدم  ،  پيامی داشت  ،  از کويتنســيمِ  صـبحِ 

  که صد ُدرجِ  سخن داری  به لعل و گوهرِ  شعرم
  مرا  زان مسگری شکوه ، که سنگِ  پا و نوشادر
  بما لــــد  بـــر حريرِ  دل  ،  بـــنامِ  زرگرِ  شعرم
  به جــــوالنگاِه عشاقان  ،  قلــم جوالن نمود ، اّما

  ،  شد بر حنجرِ  شعرمهـــــزاران خنجرِ  بــيداد  
  ســـــفر ،  قافِ  وفا دارم  ، شکسته بالِ  سيمرغم
  نــــدارم ياورِ  ديگر ،  بـــه جــز از شهپرِ  شعرم
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  »نعمت«ِکه دارد گوشِ  بشُنفتن  که گويد دردِ  دل
  چـــه رسـتم ها گريزان شد ، ز تابِ  ِاسپرِ  شعرم

 
  
 


