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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  نعمت هللا مختارزاده 
  شـھر اسن ــ المان    

  2011اکتوبر  22    

  

  

  

  
  

  )گذر دھــم ( 

 

  
  

Abdul Khaleq Mohtasebzada  

  زاده صاحب محتسبو معظم جناب ِ محترم 

  : که غيب حافظ شيرازی را نوشته اندلسروده ھای  لسان ال يکی از
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  مپرس

  مپرسدرد  عشقی   کشيده ام که 

  زھر ھـجری   چشيده ام که مپرس

  شته ام   در جــھــــان و آخر کارگ

  ـزيده ام که مپرسگدلبری    بــــر 

  آنچنان  در   ھــــــوای خاک درش

  آب ديـــــده ام که مپرس مـيـرود  

  ی خويشئـداگـــ   ۀبی تـــو در کلب

  ی   کشيده ام که مپرسئرنجـھــــــا

  وش خويش از دھانش دوشگمن ب

  سـخـنــانی شـنـيــــــده ام که مپرس

  وگه مـزی، کگسوی من لب چه مي

  ــــزيده ام که، مپرسگب لـعـلـی لـ

  عشق هِ غريب در ر»ظ فاح«ھمچو 

  سبـــه مقـــامی رســيده ام که مپر

  

  

  

  و از نعمت 4 مختار زاده
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  پروريده ام که مپرس ،م ـغ اشک ِ

  ل  دريده ام که مپرسـن ِ  دـــدامــ

  پــــر و بـالم شکست ، و با پر ِ دل

  ی پـــريده ام که مپرسئه ھــــوابـ

  ُشـھـــرۀ َشــھــر ِ عـشـق ِ او گـشتم

  ــی چـکــيـده ام که مپرسآب ِ روئ

  بار ِ صبرش ز دوش ِھجر و فراق

  خود به ھر سو کشيده ام که مپرس

  ھـر طـرف  بس  نشـان ازو ُجسته

  بی ســر و  پـا  دويده ام که مپرس

  طــلــب ِ عشق  ، چـون کمانم کرد

  ســرو ِ قامت ، خميده ام که مپرس

  بـــــه جــگــــر تـيـر ِ مـژۀ صنمی

  ز نــگــاھـی خــلـيـده ام که مپرس
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  می تپـد  دل  درون ِ سـيـنه ، مــرا

  ی  شنيده ام که مپرسئنـــالــه  ھــا

  شــھــد ِ پــاُســخ  ز لحـــن ِآيـــاتش 

  بــه لــب ِ جان چشيده ام که مپرس

  نـشـئـه و مست  ،  از جھان فـارغ

  دل ُبــريده ام که مپرس  مـه ،ھـ ز

  ديــــن و ايــمــان ِ خـود فدا کــرده

  بــــه  خـدائی  رسيده ام که مپرس

  تــا رســـيــدم بـه او ، شــدم  از او

  ی  برگزيده ام که مپرس»نعمت « 

 

 


