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  نعمت اهللا مختارزاده                                                                

 ٢٠٠٨شهر اسن آلمان  نهم می     
  

  ر تـُرَبتِ مادرب
  در نارِ  هـجـر  سوزم و ،  بريان ، جگـر کنم    ز دوریِ  تو چه خــاکی ،  به سر کنم! مادر

  شب را چگونه بی رخ ِ  ماهـت  ،   سحر کنم    در آرزوی  صبح ِ   جــمال و کــمالِ   وصل

  ــر دل  ،   مختصر کنمجـان را ســپـنـدِ  مجم    در آتِش فــــراق ِ  غــــــــــم انگـــيزِ  بيکسی

  نورِ   چراغِ   مهــــرِ  ترا  ، شـــعلــه ور کنم    از شــعلـه هــای سرکشِ   رنگيـن و دودگـين

  گـَـرد و غــبار گـشته و به سـويت سفــــر کنم    از چــــــار راِه   بی سـر و سامانِ  زنــدگــی

  ز کــوچــه هـــــای ، کـابــلِ  زيـبا گـذر کنمو    از شـــــهــر و از ديــارِ  غــرور آفـرِ   وطن

  بــر مــرقـدِ   خــرابــۀ  تــو ،  يک نظــر کنم    از شـاه شـهـيد ،  جانـبِ  ُشـهــدایِ   صالحين

  گــه شکـــوه از قـــضا و گهـی ، از قــدر کنم    با عـجــز و با نـيـاز  ،  بــه درگـــاِه پاکِ  تـو

  از خــواهـــر و بــرادر و  ،  نـه از پــدر کنم    نه از رفيق و يار و نه از خويش و قوم و، نه

  با اشکِ  راز ،  خـاک  و ِگلت ، پـر گهر کنم    ســر را نهــم بــه تـربـتـت  ، ای مادرِ  عزيز

  دگـارِ   زمانِ  دگــــــر کنمرويــــد کــــه يــــا    تــا اللـــه هــا  ز داغِ  دلم  ،  بر مـــــزارِ  تو

  خاکت شـوم کــــه خاکِ  تــــرا  ،  معتبر کنم    به روحِ  پاک  و ، ِگلِ   گورِ   تو قسم! مادر 

  بــر تــــيـغِ  آبــــــدارِ  دعــايـت  ،   اثـر کنم    آنکـــو کـــه برگ و بارِ  مرا  ، با جفا ُبـــريد

  از آه و اشــکِ  نـيـمـه شـــبانـت  خـــــبر کنم    ۀ درد آشــنـای  تووز تـنـگـنـــــای  ســـــــيـنـ

  کی شکوه در حضورِ  تو ، از کور و کر کنم    تـــو دانی منصبِ  روحـــــانیِ  مــرا! مـادر 

  تقـــديم  ،  اين نشـيده   ،   چو گلهای  تر کنم    بـه پيشگاِه  همه مادرنِ  دهــــــــر» نعمت « 

 

  
 


