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  نعمت هللا مختارزاده 
  شـھر اسن ــ المان    

  2011اکتوبر  25   

  

  

  

  
  

  )ھــم وازدگذر د( 
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• Maryam Barghi Shirazi   

  :مريم جان شيرازی نوشته اند که 

  

  ی؟ ا  دوش کجا بوده! جان و جھان

  ای ما بوده   در دل  طم ـــــغل   نی

  ام  جفا ديده و ــــت  رــز ھج  دوش

  ای  بوده ان وفاــسلط تو  هــــای ک

  ه سان بوده امــه من دوش چـآه ک

  و دوش که را بوده ایــــه تــــآه ک

  کاش قبا بودمی   رمــــــــب رشک 

  در آغوش ِ قبا بوده ای ه ـک  چون

  ويم تراـه بگــدارم کــــــن هرـــــزھ

  ا بوده ایــکج ارهــــــــبيچمن ِ  بی

  

Nematullah Mokhtarzada  

  از نعمت مختارزاده

  دوش بـــه بــــزم ِ دگــــری بوده ام 

  بـيـخـبــر   از پـــا و ســری بوده ام

  جـــرعـــه ای از دست ِ پری پيکری

  نوش ، ز بس  در بــــدری بوده ام

  ســان ميگذشت ه دانی کـــه  چـآه  نـ

  بـنـد ِ  قــــضـا  و  قــــدری بوده ام

  گـــر تو بدانی که چــه خاکی به سر

  دور ز تو ، خون جگـــری بوده ام

  ھمه در خــــواب ِ پــريشان بود اين
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  با تـــو و نــــه با دگـــری بـوده ام 

  یھـا ديــدمه گويم که چــــــــــــــآه چ

  کــــرده ، بـــری بوده امجامۀ گـل 

  مست تو هِ مست و خــراب از نگـــ

  از سر ِ شب ، تا سحـــری بوده ام

  گستاخ دراز از گليم»  نعمت ِ « 

  پا ،  نه چرا ؟ بــرحـذری بوده ام 

  

Nazy Noor 

  : شته اند که ون  محترمۀ معظمه نازی جان نووووووور 

  

  گير   آرام   نيستی    نشيب   در

  دت به سر با9ی عشق ــبرآرن  تا 

  ار و جان ايثار کنــــــخيز ای عط

  ی مو9ی عشقئزانکه در عالم تو

  

Nematullah Mokhtarzada  

  از نعمت مختارزاده

  

  !شقم  نازياود  مو9ی  عـــــه خــمن ک

  بــه سـر بـا9ی عشق حـاجتی نـبــــود 

  ماھنشھـون شــــــ، چـقـــرقـام فـدر مــ

  تا ابــــد  ما راست  کی ســـودای عشق
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  یا رسغـنه اسـتـه بـــــــــ،  ناگــاز طلب

  ميشوی رسوای عشق» نعمت « گر چو 

  

  
 


