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 Literary-Cultural     ــ فرھنگی ادبی

 

 نعمت هللا مختارزاده     

  لمانا ــ ھر اسنش         

 

 

 

  یر معنھــــجو

  

  من تــرا مظـــھِر ، پاکـی و صفا می بينم

  تـــدبـيــِر بـقا می بينم ۀجــوھـــِر واژ

  چلچـراِغ دل و  ،  مھتاِب شِب  باِخـَردان

  ترا می بينم   هِ نــوِر روشنگر حق ،   وج

  گـوھـِر تفسـير و معـانيست ترا ُدرِج  پُر

  فاضل  و ، عالـم و ، فخِر فُـقَھــا  می بينم

  وھـم ،  َدِری ، با ھنِر منطق و علم ۀپــرد

  و ، شمشير طB می بينمتـــيـغِ گفـــتاِر ت

  تو ، بـرھان و دليل ـه شنيدم زآباِر اول کـ

  از ھمــان روز ، مقامت ، به سما می بينم

  سخن و حرِف خوشت ، جوھـِر معنا دارد

  دِم عيساست ، که بی چون و چرا می بينم

  شکِر  لحِن  تو شد  ،  فارِق حق ،  از باطل

  بــه کBمت محِک ، جود و سخا می بينم

  آنقدر ماھــــر و باُعــرضه و بـا تــدبيری

  ا می بينمـمشکBِت ھـمه را ، از تــو گش

  ديگران را پـی سيم و زر و يا شھرت و نام

  خطا می بينم هِ غرِق ِعصيان شـــده  ،  در را

  زانکه  اين طايفه ، از دين ، تجارت دارند
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  وھم و ،  به  حق کرده جفـا  می بينم ۀبند

  ، شمران و يزيدان  کــوشاپِی تخريب تو 

  ھمه را خيره سر و  بی سر و پا می بينم

  روزی  در مسجِد انصار پس از ختِم نماز

  در غيابت  ســخن از باِد ھــــوا می بينم

  ت داریــو  َوثاق  ی"محمود وثيق"تو که 

  ُجھــB ضِد تـــو ، ايسـتاده به پا می بينم

  رسـدتو  ه مبادا خللی  برــتترس دارم کـــ

  حکِم تکفيِر تــــو از اھـــِل شقا می بينم

  راسی ، که حقيقت با تستــای برادر نه ھَ 

  حافظ و ناصِرت الحق که ، خـدا می بينم

  اخBص به تو دارد و بر باوِر تو» نعمت « 

  ی بخـدا حق و بجا می بينم                   ئوــرچـــه گــــھ

  

  

 

 

 


