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      نعمت اهللا مختارزاده
  لمانــ  اشهر اسن      

  
  

 لبخندِ  مليح
  

  چـــرا ؟  ظالـــم ، منی بيچـــاره را ، چشمِ  نظر کردی

   کردیدردِ  کمرآه و نالـــــه هــــا همــدم  ،  روا بــــه 

  گـــــهی از درد می ســـــوزم  ،  گــــهی در آتش و آبم

  گـــــهی بر عشق می نازم  ،  کـــه انــدر دل اثرکردی

  ز لبخـــندِ  مليحت   ،   فــــرقِ  روز و شب نمی دانــم

  و گهر کردی چـــــرا ؟  دامــانِ  طبعم را ،  پر از لعل 

  بــيادِ  وصـــل می خـــوابم  ،  کـــه باشم خدمتت چندی

   را ، ز بــــــيداری بـتر کردیکابــــوسِ  خــــوابمولی 

  گــــــهی تــشويـــق ، بر اشــعارِ  نابِ  بــزمی ام داری

   در  خطر کردیغـــــرورم  داده  ،  ُدشنامِ  بدگـــــهی 

  پـايـان  ،  هــــم از  باال  هــــم از نازم  ،تبخالِ  لبتبه 

  نصيحت هـــای مستانــــه  ،  چـنـيـنـم مـخـتـصر کردی

  کـــمر دردی نصيبت شـــد  ،  ز تند و تيزِ عشقی ها« 

  دعــای عاشــقـت  نگـــرفـــته  خـــود را در بدر کردی

  بــــيا و تـوبه کن ديگــر ، مگـــو شعری به غير از من

  »مبادا  خــامه را جــوالن  ،   به  مـــيدانِ دگــر کردی

  ه می خندی ، که در پايت  دهــم جان راچـنـيـنـم گــفـتـ

  اطــــاعت ميکـــنم حتی   ،   کــــبابــم گـر جگر کردی
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   فــرماـخِیامـــيدی دارم از طـبـعـت  ،  عــــنايت پــاس

  دشنام و حجر کردیبــه نظمی ، يـا بــه نثری يا  ،  به 

  هـــــر آنچـه دوست ميداری ، بده  دستور ، من راضی

   تبر کردیمراِهـدا از تن  ،  به هـســـرم را  گـــــر جــ

  قسم بــر مـویِ  شبرنگت  ،  بــه تـارِ  زلفِ  پر چنگت

   ،  مــــرا بی پـــــا و سر کردیلبی تنگتبه آهـــنگِ  

 ردم ، حکايت از تو سر کردمبـــــه شهرِ  دل ســـفر کـ

  نـــــه پروا ، خير و شر کــردم ، اسـيرم بی خبر کردی

  کـــنونــم عــــاشقِ  زارت  ،  بــه نـقـدِ  جان خريدارت

  کــــه با بوسی ز رخسارت  ،  عـــالجم ساده تر کردی

   يکشب  ،  نما  بر خوانِ  خود يکشبمهمان خـودمـرا 

   کردیبــه دستانم ثمرد يکشب  ، ز نخلِ  جــــانِ  خـــو

  ز بهـــــرِ  عـــــزتِ  مهــمان  ،  دمی آن پيکـرِ  لرزان

    ،  کــــه تا شامم سحــر کردی عـريان نماآغــــوشمبه 

  ِ  خودزبان خود  ،  گهی هـم با لــــبانِ با » نعمت « و 

   کردی حذر  تا بر مکـد خود ، دهـــانِ چــو قـــندی در 

 
   

 
 

 
 


