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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    
  نعمت اهللا مختار زاده   
  شهــرِ  ِاسِّن  ــ  المان   

      

  

  

  آئينه های وجدان
  

  خشکيده برگ و بارم ، دور از بهار و باران

  ــرمی ِ  تموز و ، از سردی ِ  زمستاناز گـــ

  از کبر و از غرور و خودخواهی ِ  خــزان و

  بيداد و قهرِ  ژاله ، از رعـد و برق و طوفان

  در دامــــنِ  طـبـيـعـت  ،  افــــتاده بی پــناهم

  چون قطـــره اشکِ  حسرت ، بر ديدۀ يتيمان

  از جــورِ  دونِ  گـردون ، با فرقِ  سر دويدم

  شرق و غـــربِ  عالم ، باال و گاهی پاياندر 

  نــه هــمـدم و انـيـسی  ،  نــه يار و نه رفيقی

  هــــر يک بــه مدعايی  ، دزديـده نامِ  احسان

  شد آب همچوسيماب، بس رگ رگ و مفاصل

  با بـسـتــــرِ  فــــراق و ، با کوله بارِ  هجران

   ، گاهـی آذرذوهــ ُجِاسپند و گاهی َاخگر ، گه

  در سوز و در گدازم ، بر مجمرِ  عــزيـــزان

  چــون تابِ  زلـفِ  جانان ، پيچيده ام به شانه

  تــــا صـيـقـلـی نـمـايــــم ، آ ئينه هـای وجدان
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  بــا تـــارِ  کــنده کــنده  ،  بــا سوزنِ  بريــده

  دوزيــــده چــاکِ  دامــن  ،  تــا  پارۀ گريبان

  رِ  شکستهــا ساغــب پيالــه  ، ـــآم و با بـــا ج

  نـوشـــــيـده زهــــرِ  قاتل ، از دستِ  آشنايان

  هر يک به نوبـۀ خود ، سنگی به شيشه ام زد

  انخويش که قوم  و م ، حتیه را چه گويــبيگان

  بــا پنبه سر بريدند ، از دور و گاهی نزديک

  مانهـــم دادر و برادر ، فــرزنـد و نورِ  چش

  بس جسـت و جـو نمــودم ، از بهـــرِ  اين تَعـدِّی

  يک ناَمکی  بيــابـــم  ،  شــد واژه ها گريزان

  به صفحۀ دل ، گه با خضاب و رنگ و» نعمت«

  گه با زکابِ  و خامه ، در هر طرف به جوالن

  
 
 


