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      نعمت اهللا مختارزاده
  لمانرِ  اسن ــ اـــ    شه

  

  

  

  

  عرشِ دلهــــا
  

  اگر قـــاری ِ  قــــرآ نم به کس چی

  ـرفا نم به کس چیو يا از اهــــلِ  عـ

  اگــــر از عاشـــقانِ  کـــوی جـانــان

  نم به کس چی و يا مست و غــزلخـوا

  دريـــن مجـلس ، هــمه دانـا نـشـسته

  نم بـه کس چی اگـــــر دانـــــای نـادا

  هـــمه حاجی و مال ، شيخ و صوفی

  نم به کس چی گنهکـــار و پر ِعصيا

  تشـما هـــر لحظه حاضر در جماع

  نم به کس چی من از مسجـــد گريزا

  شما باهــــم نمازِ  ، فــرض خـواندن

  نم به کس چی َو من تنها  اگر خـــوا

  شــما ايـــستاده  بـا هـــــم  درعبادت

  نم به کس چی نشسته گــــر بـه طيرا

  شما ساجــــد بـــه محـراب و به منبر

  نم به کس چی و من در دشت و داما
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  اگـــر گــبر و يهــــودی ، يا مسيحی

  نم به کس چی گــــر هندو ، يا مسلما

  اگـــــر از پـــيروِ   بـودا و زرتـُشت

  نم به کس چی و يا خـــادم بـــه انسـا

  خـــودم اينجــا و دل ، در جای ديگر

  نم به کس چی اطـــاعت کـــوی جانا

  عبادتهـــــا ،  بــــه محرابِ  جـمالش

  نم به کس چی د ايــــمان و ايــــقـاُبَو

  نمــــاز و روزه و زکـــات و حّجــی

  نم به کس چی بـه طـــرزِ  ديگری دا

  جـــما لش  آيــــه هــــائی از نمـازم

  نم به کس چی قضايش کـُـفـرِ  ايـمــا

  رکـــــوع و سجــده و تکبير و قامت

  نم به کس چی به عـــرشِ  دل گـذارا

  بهــــرِ  عــبادت روی قـــالينشــــما 

  نم به کس چی َو من بـــر خاک جوال

  شـــــما از زائـــرينِ  بـيـم  و از َوهم

  نــم به کس چی ولـــی مـن تــارکِ  آ

  خــــالصه طــاعتِ  من عرشِ  دلها

  نم به کس چی ز جان با روح و ريحا

  رقم کرد» نعمت«دو سه سطری اگر

  نم به کس چیاچو بلبل نغمه هـــا خو

  

  

  
 

 


