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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی

    

    »اسير« مينسحمد ماستاد       

  

  

  

  

  

  با ماستا خد

» جست و جوی خدا در«ت به نام در اوايل اپريل، نعمت جان  مختارزاده شعری داش

مطالب رنگينی دران  شده و آورصفا يادبا يارانِ  مخصوص خود از ۀشيو که دران با
قلم فرسائی کنم که  مسيرھمان  من نيز در سبب شد تا آن شعر دلپذير. گنجانيده بود

  :ذي? تقديم ميگردد

  

  عالميم" اسير" ،" نعمت" و" مـــناظ"    ار ھمدميم   ـــــــــسه  ي ما ودم،ب گفته

  يم  مائپونميق  ــح ريقــــطز ـــــــــج    دا   ـــــــــــخا  و باـــــــــوفباصفا و با

  ھماِن ــــــــــــــ، جھم  ۀدر تن  افسرد     پيماِن ھم   مــــــھو  ــرازھمدم  و ھم

  آھنيم و گه چون ون موم ـــــھمچ گاه     ميھنيم   زار ــــــــــــــگسه تا خدمتھر

  زير  پا را آتشی در ائنانــــــــــــــــخ    ھمنوا    مملکت  را  انـــــــــــــدقصا

  ،  پيوست مان  ساختهـــــــــميھ  عشق    ا  ـــــم  قلم  در دست  شمشير  ھست

  خدای او کجاست رچه می داند ـــــــگ    خداست     ویــــتکاپما  در  "نعمت"

  ابناکـــــــــــت و  است  آفتاب  روشن     ما ھم خداجوی است و پاک   "ناظم"

  ُرسته ايم  منزار محبتــــــــــــــچدر       ايم   ُجسته  دا را  در حقيقتـــــخ ما

  ھستيم مان، ــــــــــــسخ بَود از وی تا     ما   ن  ھستيمــــــــــــوطدوستداران  

  يمندشد   دردمندی وایـــــــــــــــــھمن    ديم   ق  ارانـــــــــي  در جمع عاقبت  

  ز و جاـــــــــــــعبا دانش پرور مرد         "با صفاار يار ـــچ"را   ما  ساخت 

  ون آفتابــــــــچ ما در  شب  تاريک     الی جناب   ــاين ع تابيد  ه يکب يک 

  سايش  استآ اــــــــدر جمع م بودنش      و فضل و دانش است  لمـــــع تابـآف

  اوست "معروفی" ای ــــــآق  ،گويمت       ؟پرسی که آخر کيست او  من ز گر
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  و ادبفضل    ائی  وــــــــــــدانمنبع        عالی نسب  مشرب  وـــــــــنيک مرد

  قلمدر  ّرســـــــــتفبا  ر،ـــــــّــــتبحبا      رم  ـک فضل است و ر مّواجی زـــبح

  رساست ست وشريف ست وا لطيف او     در جمع ماست  پنجم  نيز انار ــــــــي

  است او وردهـــــــمعرفت  خ از زZل    ست او    رآوردهــــــــاز للندر  سر  ب

  دلمــــــــــــــان يکدوست» اسير« من

  اصلمـــــــــــــکشتزار دوستی  را ح

  

  

  

  ) م 2010اپريل  11 نکفورت ــافر(                                                    

 


