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   نعمت اهللا مختارزاده                                                                      
  ـمانشــهر اسن  ــ ال           
  
  

  زیباـتـچ
  

  دار وشـــــم،  را گــتبار         قصۀ َچـتـبـازيـه دارِ  همـردی  خانـ                 گفت ،  مـ
  آن ُپخته کار)  تيموشاه حسن(گـر توانی  ،  ساز منظوم و فرست         بهــرِ 

  ليک  از نـــام و نـشــانِ  من  مگـو         تا نگــــردم  نـــزدِ  ياران  بی وقار
  حـال مـيـدارم  ،  حـقـيـقـت را بيان         گوش کــن  آن ماجرا  ،  از اينقرار

  يارـتـنـانِ  اخــتم  ،  عـِـرفت از دس         اتاقِ  کار ، درتهـبودم خس، دوش ( 
   صبر و طـاقت در فرار تم ـتا نشسی         اظه ـ لح وترـيـپـکام ز ـيـم ُپشِت 
   دادی فشار رفـرطـه ،دکمه ها را         تانِ منـنگشد ، اـن شـت روشـِانترن
  د  آشکارـبا نام چت ش ی اه ــصفح         ر و غائب ،  همی و ، عاقبتــظاه
  ار بسی  در گير و  دلينِ چت بازی         باطـ مرد و زن در ارت دم آنجا ،ــدي
   ُپر  صدها هزار ،دورِ  او مجنون          دیـدا  ميشــالی ، پـيـيـی  لـر يکـگ

  ار   کاش می بودم   ز جــــمعِ  ُمستش       آرزو دـــم آمــد و ،  شـنهـشـوقِ  م
  قـــرار و ، دلـفگارـيـار و ، بــانتـظ          نشد ، کسی حــاصل م ،  باـارتباط

  بی وطن ، آواره ،  بی شهر و ديار         ميسوخت لمان اه ـی  بئوا  ،  ز تنـها
   نيشدار ،  سـخنها ا اخموـره هــچه         نگــدلـردم  سـم، مان ابـری و ــآس

  مين و ، از يـسارـ از ي ، ان ـآشــناي         انــ زبِ ـمـدم  زخـبـدم ، دمـنـمی زن
  ارز ـار وم بـيـ ِ  دل د  ِبـيارامـــا ـتـ         ناهــه چت بـازی  پـــعاقبت بـردم ب

  کالِت  روزگارــا  هــزاران  مشــب         حساب یـِرکِتس  ، بــِردم پـآنقـدر ک
  مارـر ُخـ مسِت ُپِ عينکی ،  چشمان         امتمـد قـمان شــک شـتم  ، ـد گلـَـتا َبـ
  دم   ،  نامکی  را  ُمستعارـرگـزيــب         ردم به چتبازی شروعــد ازان کـبع
  رارـف  ناگهان از من  د نله کردـجم )         نا فـالـ آق(ن ، ـه گفتم  نامِ  مــتاک
  وه از اغيار و يارـ شک دـاينچنين ش         دـنـشتی بلـگ، ادِ  دل ــالــه و فــريـن

  زار و نـزار   منِ حـال رــرحـــم ب         زـزيـ عِ  چت بـازِ  وطـــنداران ای
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  د از قــطارـيـئده را خــارج نماــنــب         ر شماـگ ،  دا را ـخوش نمی آيـد خ
  داغدار  از من ،  از همه گلدار و ،         ؟هم دلی دارم  ، چرا ون شما منـچ
  شر ،  در حضوِر کردگارـروِز مح          شما ،بانــرد ، گـريـِت من گــيـدس

  شارم انتــ،  نماي)  يا ( تا ) الف ( از         يکی يک  ،   را ــــی تانوجهـبی تـ
  شمار  درودِ  بی هـم،  الم و ـهــم س         انمیـته خـــوشــن ،  هان ديــدم گـنا

  از دار و ندار يد ، ـليک ، وی پرس         رضِ  ادب کردم  بجاـع  ، مـبنده ه
  دارــوان و خوش قيافه ، پولـم جــه         الف و پتاق   زدم   ، م ـتـسـتا تـوان
  ار و متارـت  دا شــدی ـنِ  ما پــيـيـب         یـدتــ م،  ديـم  و ـشاهــم  ــا بـآشــن

  چنار وی ـپهـل   ، نارِ  جـوی ـدر ک         دـــش  دارـــدي   وعـــدۀ  ،  اتــفاقــاً 
  روزی که بودم ، وعده دارــبهرِ  آن         ويش را بی اختيارـردم خــيک کـش

  ازه نگارــهــرۀ تـچ ،  بـيـنـم آنجــا          اهــعادگا روم ميــــت، عــزم کــردم 
  زانکه دارم خيلی کار ،  آيم امشب           قدری دير تر که   ،  گفتم ای خانم

  واجب و فرض است ما را کار و بار         يد و گفتا ، ای عزيزـوســصورتم ب
   از فشاره ،وم گشتـرحــ  مدوســـتم         د روم  در فاتحهـــباي   ،  بــنده هم 

  ـرارـنِ  ما قـيـا ، کـــه بــعازمِ  آنج         اّما عصرِ  روز   رفتم انـدر دفتر ،
  دلســــتانِ  ماهـــپار،    مـنـيـبـتـــا ب          ماِهده گاـه وعـب تم ـپک رفـپ خـخ
  تـــظارـدر ان  یاه ـ گـوش تادهــسـاي         ينکِ  دودی به چشم ـ ع با دمش ـدي

  سارــن و از يـيـمـن و بــاال ، يـيـئپا          ميکند نگاهی خپ خپ  هرطرف 
  مارـ چشمانِ  خ ، نم با دست ـُپت ک         از پشِت سر ،  تمـارت خـواسـبا مه
  نگار زيزِ  چتـآن ع ، انمم بـــودـخ         رگشت و، ديدم صورتشـان بــناگه
  دگر، هم شرمسارـل از يکـم خجــه         دهــمٌی  شـکـٌم و ُع، ُب ر دو ُصـمٌّ ـه

  تبارـبی اع  ،   ريخـته  ، آبـرو هــا         چــه حالی داشتيم، دانی ـيـم وای ، 
  ـارحرديم ، هـردو انتـه ميکــز کــج         بـودـا  نـم رای ــــ ب  ديگــر چــارۀ

  ـرارــجـــا فــ از آن ،مـوديـمـنـزود ب         ه زير انـــداختهـر بـس ،یـضولـف با
  )م پاشيد و رفت         گر نمی پاشيد ، بـودی ننگ وعارــــ ما ز هــزنــدگیِ 

  ی ايشان نوشتزاز چتبا »نعمت «
  ارـگ بينِ  ياران ياد مانــــــد  ،  تــا ب
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