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     نعمت اهللا مختارزاده     
  شـــهـرِ  اسن آلــمان        

  
  ون نامهــتلف

  

  در حالتِ  حمام کردن
  

  ودیب تيلـــــفون کــــردم و حــــمـام
  کـــــه غــــــافل از منِ  بدنام بودی

  ی در بينِ  گلهاشگــــفته غـــنچـه ا
  ز عطـــــرِ  تـــن به استشمام بودی

  خجــــل ،  آيــيـنـه از ديــدارِ  پيکر
  هـيکل و پـدرام بودیبسی خـــوش 

  بـــه دامت صيد گشت آخـر دل من
  صدف دنــــدان و زرين کـام بودی

  ـخـنـدی ، نمودی فتحِ  عالمبــــه لـب
  جهـــانی همچـومن ، سرسام بودی

  گهــی بـا نـغـمـۀ عـشــق و محـبـت
  به شست و شوی و استحـمام بودی

  گـهـی بـا خــــنـده و گـــاهــی تبسم
  گـهـی صــياد و گـــاهــی دام بودی

  گـهـی بــا صورت و بــا گـيسوانت
  گهی روز و گــهـی هــم شام بودی

  ابونـی با کـيـسه و با ليف و سگه
  نـــوازشگــــــر به آن  انــدام بودی

  گهی در بينِ  کف چون شعلۀ عشق
  کـــه آتـشـفـــام  و هــم گلـفام بودی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  گهـی با عشــوه و نــاز و کـرشـمه
  شــــرابِ  نـــاب ، اندر  جام بودی

  سرد  باگهــی بـا آبِ  گــــرم و گاه
  و  هم انجام بودیکـــه هــم آغــاز 

  گهـی  با پـيـکرِ   لـرزان  و عريان
  بـــــه احـــيای هـــمه اجـسام بودی

  گهـی بــا شانــه بر زلفانِ  شبرنگ
  بـــــه آزارِ   مـنِ   بــــدنـــام بودی

  ـــولـــۀ نــاز و نزاکتگهـی بــــا ح
  پیِ  خـشـکــــيـد نِ  انــــــدام بودی

  گهــی بـا جامـه  و  تن پوشِ  حمام
  کــــه مـــغــزِ  پســته و بادام بودی

  گهـــی با ُحـــلــۀ نـَشـَوت بـه ِحجله
  گهــی زائـــر گهـــی احــرام بودی

  گهــی چـــون آتــشِ  سوزندۀ شوق
  بـــه وصلِ  عاشــــقان پيغـام بودی

  گهــی مرهـــمگــــذارِ  زخمِ  دلــها
  ـيسا  ، دران هــنگـــام بودیدمِ  عـ

  نمـــازی گـــر بـه محرابِ  جمالت
  گهــی مـعـبـد  ،  گهی اصنام بودی

  ز زکـــاتِ  جــمـــالت گــاه گــاهی
  بـــــه مسکـيـنان پیِّ انعـــــام بودی

  بــــه دل بـردن چنان استادِ  ماهــر
  گهــی وحــی و گهــــی الهام بودی

  يم حرفِ  دل راکنون بی پــرده گو
  ز بس خــامـــوش و هم آرام بودی

  اگـــــر لب را گـــذاری بـرلبِ  من
  عسل ، قـــند و شکـر در کام بودی

  بـــه آغـــــوشِ  محبت  گر فشاری
  تـســــــــالی  دلِ    نـــاکــام بودی

  ز مـــــوجِ  ساحــلِ  بحرِ  وجودت
  گـُهــــر هــــای معادن ، خام بودی

  ها و ياقوت  و مرجان لـُؤ لـُؤ ازکه
  به يک ِاکــرام  و يک  ِابـرام بودی

  همينجا نقطه ها از شرم و از ترس
  مبــــادا  بـــر مـنـت  دشــنام بودی
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  عــــوض کــردم خط السيرِ  قلم را
  کــه خــــود ارقام و هم اقالم بودی

  نمی دانـــم چـرا ؟ مغرورِ  سرکش
  ـه دامم رام بودیکــه بی دانــــه بــ

  شعری گستاخ ،»نعمتِ «به وصفت
  رقم کرد ، گرچه خود فرزام بودی    

  
 
 

 


