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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

       
  نعمت اهللا مختارزاده   

     شهر اسن ــ  المان 
     ٢٠٠٩\٠٥\١٧   

  

  

 سوز دل
  

  دانمی دانــم  ،  ازين ســــوزی که شد پي! ا خدا وند

  بسی با شور و شر ،  در سينه مرغِ  دل کند غوغا

  ســـپـنـدِ  حســرتـم در مـجـمـرِ  هجـران ، ز بيتابی

  تـپـيـدم تــــا کـــه خاکستر شــــدم بــا داد و  واويال

  شعاعِ  مشعلِ  عشقم  ،  کـه ميسوزم چنين بی باک

  نـــه نور و نـــه حرارت دارم از اين سوزشی بيجا

  ـــرگِ  خشکِ  پائيزی فـتــــاده دور از گلبنچـــو ب

  بـــه دستِ  بـــاد لــــــرزانم ، گهی اينجا و گه آنجا

  حبـــابِ  شـبـنــــمِ  عشقی  ،  بـــه برگِ  الِلۀ خاطر

  ز داغِ  دل زنــــم نـقـشـــی  بــه جام و ساغر و مينا

  ز مستی ِ  نگــــــاهش هــــرکه را باشد تب و تابی

  ــــود فارغ ز ســـوز و درد و رنج و محنتِ  دنياش

  درونِ  بـسـتـــرم  ،  از آِه آتـشـبـــــار  مـی ســوزد

  مـبـاد از خـــاطــرش خالی ، شود آغـوشِ  گرمِ  ما

  سـپـيـدِ  انتظــــار است  ديــــده ام ، عـمری بيادِ  او

  مگــــر روزی شــود گيرد ، ســـراغِ  اين دلِ  شيدا
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  بـه گوشِ  جـــان خيالش ، نغمه های عشق ميخواند

  شـــــهادت ميدهــد هــردم ، که معشوقست بی پروا

  گهـــی بــال و پری سوزم ، گهی اشکی تری ريزم

  بـــه پيشِ  ايــن و آنی ، کرده سوزِ  دل ، مرا رسوا

  ه از عشقش ، بـه دور افگنده جانانمگـــمـانــم پـــرد

  که مغزِ  استخوان شد آب و ، چون سيماب مفصلها

  همان شعــری که بسروده ، شدم عاشق ، کبابم کرد

  نـفـس در خـــــون تـپـايـش دارد از اشعارِ  ُپر معنا

  اگــــر آن عشقِ  رؤيا هــا ، به دشتِ  دل زند خيمه

   شود قرباِن آن رؤياهـــزاران جـان بـه قــربانگاه ،

  به فرشِ  مقدمش افتاده چون مخمل» نعمت « دلِ  

  مـبــــاد آزرده   گـــردد گــر ، نهـد جای دگر آن پا
 

 
 


