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  نعمت اهللا مختارزاده

  لمان ــ  اشهر اسن
   ٢٠٠٨ اپريل ٣٠ 

  
  

  گرمابۀ آغوش
  

      لب و د ندان و زبانِ  تو ره  ،  بوسيده رومکی بيــايـم ،  ُرخِ  زيبـای تو ره ، ديده روم      
  سر شب تابه سحر ، ناز و نــوازش بـِتـُِمت          نـرم نــرمـک  بـدنِ  نرِمـتـَـه  ، ماليده روم
  ناگهان چنگ زده ، سخت   بـه آغوش کشم          بـا فـــشارِ  نـمکين ،  شهـد ،  چشانيده روم

  ر ، تراشم ز تنت          يک شبی در بغلِ  تنگ ِ  تو ، خوابيده رومپــيکرِ  مرمری ، بـا شــع
  کــاش   چادرشــوِ  ُبوغـبندِ  تو َره  باز کنم          خوده  در بستر  فرمانِ  تو  ،   پيچيده روم

  يده رومپنبۀ تـَُشـکِ  جـــادويـِتـَه ، بـا نغـمۀ مهــــر          هــمچو نــداف ، تکانــيده و ،  کـوب
  سرِ  اخالص نهـم  ،  معبـدِ  احساسِ  تو را          گـــــنبدِ  نـــاز و ادايـِـتـَـه  ، پـسـنـديده روم
  هــــوسِ  سـجده  به بسمنتِ  تو دارم صنما          قـطــره  هـای گهــرِ  وصل ، چکانيده روم

  پاشيده روم تو ،  سر و رویِ رحمت بـه          آب عشق مست و مدهوش و خرابت کنم از گرمیِّ
   ، دزد يده رومکيسه و صابـون و ليفِ  تو رهگـــر بـه گـــرمابۀ  آغــوِش تو غسلی نکنم          

   ، بر گـردنِ  من می زيبد          کاش ميشد  بـغـلِ  نـازِ تـه   ،  خاريده رومِ تـوحلقــــۀ دست 
   احسا ِنتـَه ، پاليده رومتهکوِ  باکی نيست          خپ و ُچپ ،  دلِ  بی پير ،  اگـر گم شــودم ،

  اگــــر از شــرم ، امانت نـتـوان ، پالـيـد ن          ز حـيا ،  چـاره و راِه ِد گــَـه ، سنجيده روم
  مگر  به محـراِب جمالِ  تو ،   عـبادت نشود          هيکل و پيـکــــر و انـــــدام ، پرستيده رو
  ز قضا و قدر و ،   قسمت و تقد ير ،  منال          تخمِ  عــزت بـه همه باغـچـه ، کاريده روم

   ، چه موقع ، بيايم بـه برت          کـامِ  دل کـرده روا ، مست و خراميده رومفرما کهحـال ، 
   ترقيده رومصله شد          پاسخی گــر نــدهی ، بـا سـری بيحوازحوصله مندیِّ تو»نعمت « 

 


