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       الشعراءملک              

   «اسیر» مینسمد ـحماستاد     
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 با ماستا خد

مختارزاده شعری داشت به  نعمت جان است ــ ۰۲1۲ــ مراد اوایل اپریل  در اوایل اپریل

شده  آورصفا یادبا یاران   مخصوص خود از ۀشیو دران باکه « جست و جوی خدا در»نام 

 مسیرهمان  من نیز در تا ،سبب شد آن شعر دلپذیر. مطالب رنگینی دران گنجانیده بود و

 :گردد که ذیال تقدیم می ،قلم فرسائی کنم

 

 عالمیم" اسیر" ،" نعمت" و" مـــناظ"    ار همدمیم   ـــــــــسه  ی ما ودم،ب گفته

 یم  مائپو نمیق  ــح ریقــــطز ــــــج    دا   ـــــــــــخا  و باـــــــــفوباصفا و با

 همان  ــــــــــــــ، جهم  ۀدر تن  افسرد     پیمان  هم   مــــــهو  ــرازهمدم  و هم

 آهنیم و گه چون ون موم ـــــهمچ گاه     میهنیم   زار ــــــــــــــگسه تا خدمتهر

 زیر  پا را آتشی در ائنانــــــــــــــــخ    مملکت  را همنوا     انـــــــــــــصادق

 ،  پیوست مان  ساختهـــــــــمیه  عشق    ا  ـــــم  قلم  در دست  شمشیر  هست

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

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

 ُرسته ایم منزار محبت ــــــــــــــچدر       ایم   ُجسته  دا را  در حقیقتـــــخ ما

 هستیم مان، ــــــــــــسخ َود از ویبُ  تا     ما   ن  هستیمــــــــــــوطدوستداران  

 یمندشد   وای دردمندیـــــــــــــــــهمن    قدیم     ارانـــــــــی  در جمع عاقبت  

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

 ون آفتابــــــــچ ما در  شب  تاریک     الی جناب   ــاین ع یدئتا  ه یکب یک 

 ش  استآسای اــــــــدر جمع م بودنش      و فضل و دانش است  لمـــــع تابـآف
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 اوست "معروفی" ای ــــــآق  ،گویمت       ؟پرسی که آخر کیست او  من ز گر

 و ادبفضل    ائی  وــــــــــــدانمنبع        عالی نسب  مشرب  وـــــــــنیک مرد

 قلمّرس در ـــــــــتفبا  ر،ـــــــّــــتبحبا      رم  ـک فضل است و ر مّواجی زـــبح

 رساست ست وشریف ست وا لطیف او     نیز اندر جمع ماست   پنجم ار ــــــــی

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

 دلمــــــــــــــان یکدوست« اسیر» من

 اصلمـــــــــــــکشتزار دوستی  را ح

 

 

 

 ( ع ۰۲1۲اپریل  11 فرانکفورت ــ) 
 


