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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    
  نعمت اهللا مختارزاده   

     شهـرِ  اسن ــ  المان
   ٢٠٠٩    دوم اپريل 

  

  

  

  خمـرِ  وصال
   و رفتشمسِ  معنا جلـــوه کــرد و سویِ  ما تابيد

  بـا محبت ، اشکِ  چشـــمِ  ايـن و آن پاکيد و رفت

  وحــدتِ  ديـن و زبــان و جـنس و قـوم ايجاد کرد

  بر تســاویِّ حــقـوقِ  مـــرد و زن بــالـــيد و رفت

  بـــر ســـــالطــين  و اميــرانِ  جــفا و زور و زر

  بر هـــمه صيادِ  عـــالم ، از قــفس تـازيـد و رفت

  ـُند و زنجـيـری بــــه دست و پـــای او انــداختندک

  عاقبت با طوقِ  آهن ، روی سنگ خوابيد و رفت

  جامِ  زهـــــر از ناقضين نــوشيد بـــا صد اشـتياق

  تيغِ  قاتل بوسـه کــــرده سویِ  شان خنديد و رفت

  از وطـــن مــألـوف شـــد ، تــا در ديارانِ  غريب

  ل و گـــل ، در چمن زاريد و رفتاز فــراقِ  بلــب

  بغض و کين و دشمنی ، ميسوخت مغزِ  استخوان

  بر دلِ  زخمی ِّ عالــــم  ،  مـــرهمی ماليد و رفت

  تــا ز جهــــــلِ  باغـبــانان ، غنچه ها خشکيده شد

  ابرِ  فضلش با مودَّت ، هـــر طـرف باريد و رفت
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  تـــاجــــرانِ  ديـــن کـُشـتـنـد ، روحِ  انســـانیِّ مـا

  از جمالش بهرِ  ما ، روح و روان بخـشيد و رفت

  چــونکـــــه حملِ  اسلحه ، فرمود بر عالم ، حرام

  جــوهــــرِ  عـقـل و خرد با علم ، بگذاريد و رفت

  تــا کـــــــه رونـــق می نگــيرد ، کاسبیِّ فاســقان

   قانــونِ  بديعی بــر جهــــان سنجيد و رفتنظم و

  الفتی ايجــــــــــاد کـــــــرد ، در بينِ  ابـــنای بشر

  تخمِ  عشق و دوستی  ، در سينه ها کاريد و رفت

  از گلســـــتانِ  محبت ، غنچــــــه گــل بر عاشقان

  رنگ و بوی عشق را در برگِ  گل پيچيد و رفت

  ، جــان بر کف از بهرِ  فداعــاشـــقانش هــريکی 

  ليک ، خود صد جـان برای عاشقان بازيد و رفت

  قطرۀ خمرِ  وصالــش ريخت ، تـا در جامِ  وصل

  با مهــــارت ، پــــردۀ اوهــــامِ  مـا بدريد و رفت

  زيـــــورِ  اعــــمال از فضلش ،  نصيبِ  دوستان

  و رفتء  ناميد انش را هــمه اهـــــلِ  بهـــــاپيرو

  ،  مشعلی کرده روشن»نعمت « در دلِ  تاريکِ  

  شـــعلۀ عشـقـش پــرِ  پــروانــه ها سوزيد و رفت
 

 


