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   مختارزاده نعمت اهللا

  مانلـــ اشــهـر اسن 
  

  

  
  

 خوب شد ای عزيزِ  من ، روی خـوده سيا کدی
   فرِض  خوده ِادا کدیَدينی کــه بـود گـردنـت ،

 پخته به ديگِ  خويشتن ، َهجو و گهی ِهجا کدی
  کدی ، حيـف به خود جفالطف و کــرم بما ولـی

  طــرفی رهــا کدی  ،  هــرقيزۀ مــرکـبِ  ادب
  تربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدی

 طينتِ  شيطنت چــــرا ؟ دامی فگـــنــده از ريا
  واده را ، کـرده رهــا بـه جـانِ  ما خـانـِ وحشی

 شــرم نکـــرده از خــــدا ، پــرده دريـده از حيا
  چهرۀ زشتِ  بدنما ، کــرده ز خـويـش بـرمــال

  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر
  تربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدی

  جا بيان نشدرازِ  نهــان عـيـان نـشد ، در هـمـه
  تيرِ  جفا کمان نشد ، بی شک و بی گـمان نشد

 ترکِ  هـمـه خسان نـشد  ، آشِ  ادب پــزان نشد
  مـزۀ هــر دهــان نشد ، وردِ  هـمـه زبان نشد

  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر
  تربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدی

  
 ن ، نزدِ  خدا برابرستحق و حقوقِ  مرد و ز
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  منزلت و مقــامِ  زن ، محتــرم است و برترست
 دخترو خواهرست و زن، بـرهمه مرد مادرست

  مهـــر و محبت و وفـا ، الفت و عشق پرورست
  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر

  تربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدی
 مادرست و مادِر زن چوخواهرِ  زن چو خواهر 

  ی ، از خـود و او بـرابرستهـم پـــدر و برادر
 افرستـقبيح و ک چشمِ َبدی به سوی شان زشت و

  کی به زبان بيان شود ، آنچه کـه کارِ  ديگرست
  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر

  تربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدی
 خواهرِ زنجوان شـدی چشمِ  خطا چران شدی

  تار و نخی دوان شدی، مرغِ  هوس پران شدی
 کارِ  بسی کـالن شدی ، بـاخبـر ايـن و آن شدی

  جنگ و جدل ميان شدی ، طعـنۀ  خانـدان شدی
  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر

  تربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدی
 ميان ه رسيدی در کـه پای دوستان ، ناگــحيف

   مهربان از نظریِ  و نادر و ، وره جــان مست
 و ديگــران )پـناه (ــم ز محترمِ  قريشی و  هــ

  ورنـــه نبودی جای او ، نه به زمين ، نه آسمان
  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر

   نما کدیتربيتی کـــــه والــدت ، کــرده  تـرا ،
 بس کـنـم  از رفــاقــتِ  بانــدِ  تـرورِ  شخصيت

  و پا و هويت ناقض و  بی ســرِه  هــم ز گــرو
 گلبدينيی سرخـم و ،چهـره دو رنگِ  هــاويت

  فــاصلِ  واصلِ  ادب ، حاصلِ  اهــلِ  معصيت
  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر
  ـرده  تـرا ، نما کدیتربيتی کـــــه والــدت ، کـ

 ، هميشه  رو به روحرف مرد به مردی ميزنـد،
  نـه چو شپش تـَنـَد همی ، تار به تار و مو به مو

 گر ِبَشقی به سنگِ پا چشمه به چشمه جو به جو
  چهره عوض نمی کند رنگ به رنگ وخوبه خو
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  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر
  ، کــرده  تـرا ، نما کدیتربيتی کـــــه والــدت 

 د ز حدکه زياده شـ الف و پتاقِ  دوستی ، بس
  زير و زبر چرا ؟ اثر، می نکــندی  به شد و مد

 اگـر نمی َدَرد» نعمت«پرده ز رازِ  ناکسان ، 
  دان که به نقِد نظمِ  خود ، آبِ  رخش همی خرد

  طــرفی رهــا کدی قيزۀ مــرکـبِ  ادب ،  هــر
 ه والــدت ، کــرده  تـرا ، نما کدیتربيتی کـــــ
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