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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرھنگی
        

  نعمت هللا مختاززاده

  شھـــر اسن ــ المان  

  2012 دوم آگست  

  

  

 

 

  

  

  "یعاطف"محمد  ضيفمخمس بر غزل فقيد 

  "ادهصاف و س"تحت عنوان 
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  ُحسِن تــو ، از ازل بخـــدا  ،  فـوق العاده بود

  حتا َملَک  ،  بـه مقــدم تـــو  ،  سر نھاده بود

  ھر کائنی  ،  به وصف  تـــو  بر پا ستاده بود

  گشاده بود ايدن  به  دهيد  ، که نيمـھ قـاشـع

  تو داده بود اهيِن چشم ســــه رھــــب ،   را دل

  

  تـرا بيمثال کرد  ُحســن    ايـــــزد کـه خــلــقِ 

  ظـــــاھـــــر تـمــــام صـنع جـمـال و کمال کرد

  بــر عـــاشـــقـــان  کـه زھِر فراقت  حEل کرد

  وصال کرد ه کاخ ـب ه ـنــرخ،   بـيـت رقــدس

  افاده بود یه جاـــچ ميدـبُ وش ــو خــــا و تــم

  

  تـقـديـــــر را بـــه کــرسیِّ  قسمت  نشانده اند

  بـخـت و مــــــراد را  بــــه ثـــريـــا دوانده اند

  ی بــه عــاشـــقـانه و عاشق  نمانده اندجــــائ

  رانده اند دهياز د،  یرم مفلســــه جـــــما را ب

  اده بودسخن صاف و س، ر نبود ــدگ یذرـــع

  

  عشق ھرچه که دل خواھد آن سزاست در راهِ 

  حـتــا نـمــــاز ، بــر دِر معشوقه ھـــم رواست

  دل ، خــــانــۀ خدا ، که پر از ثروت و غناست

  ستخطا ران بودنت ـنگ یارضـــر عــــقــاز ف

  مادر که زاده بود؟ ، زهيــاـتگاه و مـــدس اـــب

  

  در کــوچـــه ھــای عشق ، فلک ِکشته خار را

  بس در قـــفـــای خار ، نھــان ، غار و مار را

  جــــز عـــــاشــقـان نـديـده کسی نور و نار را

  را ارئه ناز ـــوصلـــــح،  ت ــداشــــم نـــعـنـم

  محبت فتاده بود یاـــه پـــــان بـــمـلس ھــفـم

  

  و ھم زيور و زرست زاھــــــد به فکِر شھرت

  اکبرست پول  و ،  لب ،  هللاه ذکر ـدر سـيـنـــ
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  گـــه اسمرست و اخضر و ھم گاھی احمرست

  پرست در ھمه جا خاک بر سر است رـاھــــظ

  وفان نھاده بودــطر رِه ـــب،   وخـــلـک رايــــز

  

  جـانــا مگــــو  که  ، از ســتم اين و آن بترس

  ن بترسقـوماندان  و خ شــاه و از وزير واز 

  نـــه از فــلک بترس و ،  نه از ظالمان بترس

  بترس دگانيمدـتـس  کـــاش لــيـس ا زــانــــج

  وفان فتاده بودطبه ، ا کهـــه ھـانـــخ ميـــديــد

  

  خـــبــر دار و ھوشيار! ای اغـنـيـــای ارض  

  ايـــن دار و اين نـــدار ، بـه کس نيست پايدار

  حـب صــEحـيـت  و ،  پـــول و اعتبارای صـا

  ه به شطرنج روزگارــــــنه کـال دل مــر مــــب

  بود ادهيپ ريه اســــک  را  وارـــــس ميـــــديـــد

  

  ز نـــاز و عشـــوۀ آن تندخو َمَرنج» نعمت « 

  ُدشـنـام و  دل شکستن و  از گفت و گو َمَرنج

  ـرشرو َمَرنجآزار و  قـــھــــر و  از غضِب  تُـ

  اده برآمد از او مرنجــج ر زـــاگ» ف ـاطـع« 

  اراده بود ـیب یمــود کـــق بـــوم عشـــــمحک

  

  

  

  )ــ شھر اسن المان  2012اول اگست (      

 
 

 


