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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  هللا مختارزادهنعمت 
 ٢٠١١ر  نومب١٢

  

  
  )گذر بيست و سوم ( 
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را زيب و   فيس بُک  صفحۀ)  انتظار( الرحمه که تحت عنوان پارچه شعری از حضرت حافظ عليه

    :زينت ِ خاص بخشيده
  
  
  

  
  

   نفرستادديــــريست کــه دلـدار پـيـامی
    نفرستادو ، ســـالمی نـنـوشت کالمی

  صد نامه فــــرستادم و آن شاه سواران
  دمی نفرستااپيــــــو  پـيـکی نَـــَدوانـيـد

  هسوی مــــن ِ وحشی صفت ِعقل رميد
  درامی نفرستاکبک خــــ آھــــو َرِوشی

  دانست که خواھدشدنم مرغ دل ازدست
  دسلسله دامی نفرستا چــونخط آن  زو

  تفرياد که آن ساقــیِّ شکر لب سرمس
  دمخمورم و جامی نفرستادانست کـــه 

  چندانـکـه زدم الف کرامات و مقامات
  دھـيـچ مـقـامی نـفـرستا ھيچــم خبر از

  بادب باش که واخواست نباشد» حافظ«
  دبــــه غــالمـی نفرستا گـرشـاه پـيـامی

]١[ 
  :يادداشت

 -  تھران– "احمد شاملو "ه روايتب" حافظ شيراز"با مراجعه به کتاب " حافظ"شعر ] ١[

  .١٣٨١،مرواريد

   ص۶٢٠،  ٢۴   

 .شده استويراستاری 

  .در کتابش بدون ذکر دليلی سفيد گذاشته استجای بيت ششم را "شاملو"نماند که ناگفته 

 AA-AAپورتال ادارۀ 

  

 انـتـظـار
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  از نعمت هللا مختارزاده
  لمانا شھر اسن ٢٠١١دھم نوامبر 

  

 
  

  یپــيـامی که نديددلـــدار فـــرســــــتاد 
  یتــحـيـات و سـالمی که نديدبـنـوشـت 

  رحـريفان ِ جفا کا شــايـــد بــه رقيبان و
  ینامـه فــرستاده ، غـَرامی که نديدصد 

  گل اندام خود آھو وش ِ کبک خرامی و
  یصيد ِ ھــوس و دانــه و دامی که نديد

  م خود نقد ، به پای تو سپردجان و دل ِ

نشاھنشۀ خوبا
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  یاز نــقـــد حـذر کرده و وامی که نديد
  تبـــادۀ گــلــفـــام ِ تغـــزل ز لــبانصد 

  یدآتش زده بشکستی و ، جـامی که ندي
  م کـــرامـات و مقامات ، شنيدي ِپـيــغـام

  یبـــا عينک ِ تــاريک ، مقامی که نديد
  ی ناز ھستی و ھم منبع ِ نـورھم مظھر ِ

  یپخته و خامی که نديد! خورشـيد َوشا 
  هز غنا ، وادی ِّ فقر ِ تو گـُزيد» نعمت « 

  یغالمی که نديد!   شـــاھـنـشۀ خــوبان
  
 
  


