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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  نعمت هللا مختارزاده

   ٢٠٢٠ارچ م٠۴

 

 صفــت بيـگانـه
 گـــذری ـــداردن نيـــز  دلـــــم، ِگــــذرگـاه خبــری      ز نــدارم دلـــدار، ز کـه شــد مــدتــی

َکـوبـد کـه انـگشت، بـه رنجــه نـدھـد ِدر ُ ِخلــق نـه و جــوالن بـه خـامــه      نکنــد دل َ   اثـری َ

  تـری ِشعــر اش، دلبـاختــه  و دلــداده  به      نـه پسنـد نـه و پيـام نـه و کـالم  نـه و ســالم نـه

  دگـری ِشخـص يـافتــه منـش ز بھتــر کـه يــده      يـارنج يـا َو دلســرد  شــده مــن از شـايــد

  چکـری و َسيل به است، جـديد ِيـار با کـه      يـا شــده رنجـــور و افســـرده  و آزرده  دل يـا

  بــری و بـوم ھر به معـروف، ِناظـم و نـاثـر شـده      مغـرور و گـرديـده زده شھـرت کـه يـا

 ســری خيـره کـدام گشتــه او بـه طلبـگار      يـا کـرده عـروسی که يـا و شــده نامـزد يـا کـه

  سفــری نمـوده امــريک بـه کـه يـا وطـن      بـه ھنــدوستـان و اسـپـانيــه  و تـرکيــه  بـه  يـا

  ریز و سيــم ِّپـی افتــاده، شــده سـيــاسـی شده      يـا حاجی بی بی و حجابی رفته، حج به يا

 کمـری حــريفـــان، ِدسـتــان ٔحلقـــه بــر      داده دست و دل گرفتـه کھنـه از و ديده  َنـوی يـا

ِّدوری از کـه عشـق      يـاه ر ِمـريـض گـرديـده نـاکــده خــدا يـا   ســری ِدرد او ِعـايــد مــن، ُ

  شـرری و شــور بـه نيـز دلـم بشکست منــست     زانکه ِآه  ِاثــــر از اگــــر، دارد ِدردســــر

  سپـری مقـابـل، کـرده، مــرا بستـه ِگل به دل بکسـی      دل نـدھـم تـو بجــز ! ميـگفت نکه آ

  حـــذری کــردم و ديــدم ھمـی اغيــار دلـش     خفتــه بـه مـأوا و منــزل کنـم که بــودم رفتـه

  نظــری ننمـايــم مــی او ِجـانــب بــر رقيــب      ھـيـــچ  ز ننمـايــد روابـــط ِقطـــع تـا ليــک

  معتبـری ِقفــس انــدر ھـــوس از او،  نـکنـم      زانـکـه يادش و رفتــه صفـــت بيـگانـه حـال
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َمختبـری شـد که سرمـه آن از نه می را چشم       پـی و رگ رگ شـدی، آب مرا سيمـاب، ھمچو َ ُ  

َنبـگـردم ، متــارش و تــار از کـه تـاخويش         ٔصفحـه از قسمتـی ن،کنو بسته ُرخـم به ِ   خبـری َ

 سحـری و شام نه و قمـروشمس ضرورت نه       است ھوس ِنار ز و نور بتان، ِناز و عشوه

  جگــری ِخــون به َاختـه سـر، ِخـاريدن ِ      دست فـزون کاريست ِمشکل مـرا، که شد مـدتی

َجـد و جنـگ به کار، با ،مدتی يک شده   شـری و خيــر ٔحــوصـلـه بخــدا، نمـانـده کـه َلـم       َ

  اثـری نــــبيابی مـی خود » ِنعمت « از آی      ورنه َدر بـه فـالنــی، ِّيـاری ز کـه بـودم گفتـه

  نظــری ننمــايم  یمـ او ِجـانــب   بـر رقيـــب      ھـيــچ ز ننمــايــد  روابــط  ِقطـع تـا حــال
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