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 Literary-Cultural    ادبی ــ فرهنگی

   
  نعمت اهللا مختارزاده          

  لـــمان         شـــهرِ  اسن ا
   ٢٠٠٨دسمبر  ٢٠        

  
  
  

  آهسته آهسته
  

   خرقِ  حجاب آهسته آهسته شـــد و ، شبِ  يلـــدا

  کــــــه آزاد از ِاســارت  ،  آفــتـاب آهسته آهسته

  بـــــه آخـــر عــمــرِ  شـبـهای درازِ  تارِ  ظلمانی

  بــه عا لــم می رســـد  دورِ  شـباب آهسته آهسته

  نقاب از رخ فگــنده  ، جلـــوه ها دارد شِه خوبان

  ِ  کتاب آهسته آهستهوفــــا بــر عـهــــد و پــيـمان

  ز محــرابِ  جـمـالش آيـه ای از عـشـق بـشـنـيدم

  بــشارت هـــــا بـــر يوم الحساب آهسته آهسته

  بـــه چشمِ  ســر عيــان ِسـّری  ز اسرارِ  لقا ديدم

  جهان در خواب و جانان در خطاب آهسته آهسته

  چرا خوابی! من حاضر بر سِر بالينت ای عاشق 

   دامــنِ  وصلــم  ،  شتاب آهسته آهستهبـگـيـر از

  رحـيـقِ  نــاب از جــامِ  جـمـالم نوشِ  جان فـرما

  کــــه تـا  در آتــشِ  عـشـقـم کـــباب آهسته آهسته

  ز قـــربــــانگــاه برگشتن ،  نـباشــد شـيوۀ مردی

  هـــزاران جــان نثـــار اندر ، تراب آهسته آهسته

  بـه بــزمِ  عشــقبا زان تا شـدی رفعِ  عطش ما را

  تمـامِ  هست و بــودم شــد ، خــراب آهسته آهسته
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  بــــه دامِ   زلـــف صيدم کرد ، از روی وفاداری

  کـــمـنـِد  عـشـق دارم  ، در رقـــاب آهسته آهسته

  اَ ال صيدِ  هـوس  ،  تا کی ، اسيرِ  کينه و ُبغضی

  ين و آن ، قــطاب آهسته آهستهرهـان از چنگِ  ا

  تالشِ  دانه چون مرغی ، درين خاکِ  سيه تا کی

  گشا  بال  و پــری همچون ، عقاب آهسته آهسته

  ز اوجِ  قــلـه هـا  ، از تــنگــنای سينه ، فـريادی

  به مردی حرق و خرقِ  هـر حجاب آهسته آهسته

  کجــــا روشن کـــند شـمس و قمر تارِ  شبِ  دلها

  ـــه جـــز شــمعِ  محبت از صواب آهسته آهستهب

  بـــه جـــرمِ  آشــــنايی هـــا ، تپيدن در نفس دارم

  وگـــر نـــه پـــای دل انـــدر  رکاب آهسته آهسته

  به پاسِ  خاطـــرِ  ياران  ،  به اوراقِ  دلِ   شوقم

  نــوشــتـم بـا زکـاب و شـــد خضاب آهسته آهسته

   ببر اين نامـه را در دستِ  جانان دهاال قــــاصــد

  ز هجـــرانت ،  کباب آهسته آهسته» نعمت«بگو 

   
 

 
 


