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               نعمت اهللا مختارزاده
                شهرِ  اسن آلمان

 
  نمک و باشکر با

  بــريــز ای اشک  ،  آهنگِ  سفر کن
  مـــن را ُپــر از لعــل و گـُهر کنَو دا

  سخـن از دردِ  دل  ،  بر اهلِ  دل گو
  بـه جنگِ  غم برو  ،  غم را سپر کن

  ـارانِ   وفـــــادار نـثـر و  نظــمِ   يـز
  سپا س از واژه های خشک و تر کن

  اگرچه خشک و تر ، بر ما عيا نست
  بهـــا نـه سقف  ،  بر ديوار و در کن

  منطـــــقِ  افســــانـه گوياندلــــيل و 
  شـــنو ،  آری بگــــو و پشتِ  سرکن

  لـيـــــا قـت  گــــر نـديـدی مسترد شو
  ز خـيـر و شــرِّ  نــامـردان  حذر کن

  بـــريـــز ای اشک  ،  بـنـمــا انقالبی
   غــصه را  ،  زيـر و زبـر کنبــنای

  سـتـيـژ و مـنـبـر و محـــــراب بشکن
  افِ  خــانـــۀ دل ، سـاده تـر کنطـــو

  بــه گـفـتـن ، بـامِ  دل کاهِگل نگــردد
  عـمـل را پـيـشـه و  ،  دفعِ  خطر کن

  ازيــــن خـــودکامـه ها بگريز بگريز
  زبان را الل و گوشِ  خويش  کر کن

  بـريـز ای اشک ، روی آتـشِ  ُبغـض
  َو تـــرکِ  تـــير و  شمشير و تبر کن

  بــــه جــوالن آر خامه ، رویِ  کاغـذ
  بـــه نظــم و نثر ،  پاسخ ساده تر کن
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  نـمــا از بـَـّره و ،  آهـــــو حمـــا يـت
  شــــکا يـــت  از پلنگِ  بـی پــدر کن

  بـــريــز ای اشک ، روی برگِ  گلها
  بـــه رقص آ  ، عــندليبان را خبر کن

  به سازِ  ديگـــران هرگز مکن رقص
  به آهنگِ  خودی  ،  رقصِ  ظفر کن

  بــــه ُمفت هـــرگز مده هـر قيمتی را
  بيـا و فرقِ  جست و مس ، ز زر کن

  تـنِ  بی سر  به کاهی  ،  می نـَيـَرَزد
  ســری بی درد را ، زيرِ  حجــر کن

   از اغــيـار بنمانـــه خـــــوف و بـيـم
  ـراس از شيرِ  نر کننه ترس و نه ه

  هــــرِ  گـفـتـن ، خـلق گشتهزبان از ب
  بگـو و  در دلِ  هـر سنگ ،  اثر کن

  به گوشِ  جان رسان ، پيغـامِ  حق را
  َو تـبـلـيــغِ  کــــالمش ، بـا هـُـنـر کن

  ز بـس نخــــلِ  مـحـّبـت   ،  آب دادم
  بـــه بـــار آمــد  ،  بيا  َميلِ   ثمر کن

   کيشمــباش از يــــاوه گـــويانِ  جـفا
  بـه ذکـرِ  نامِ  حق ، شب را سحر کن

  کــه حــق بــاشـــد هـميشه حا فـظِ  تو
  نــــه پـروايی ز خير و نی ز شر کن

  »نعمت «حـــديثِ  غصه و غم را ز 
  روايـت بــا نــمک ، هــم با شکر کن

  
  

 
 

 


