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       نعمت اهللا مختارزاده

   آلمان٢٠٠٨ نوامبر ١٤   

  

  سالم ، ای مهربان خواهر
  شنو ،

  شنو ،  ای مهربان خواهر       

   ،          سالمِ  اين برادر را    

                         ز اعماقِ  همان قلبِ 

                                   ُپر از صدق و صفای                         

   ، خود                      خواهـری ِ                     

  را شوـ            پذي                                             

  پذيرا شو سالمِ  اين برادر را 

             تو ای خواهر

                     پذيرا شو پذيرا

                            شنو ای مهربان خواهر

   ،                                    ترا من دوست دارم

  مثلِ  يک خواهر                                              

  به مثلِ  خواهری که ،

           خواهری که دوست دارد

                   او برادر را

  برادر را که از يک مادر و                         

   ،                                 از يک پدر
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  ی               در خانه و کاشانه ا                           

  ز صفا  و  مهربانی هاُپر ا

  ُپر از عشــق و محـبـت ها

  ُپر از صدق و صداقـت ها

   که               چو گلــهای بهاريیِ              

                                      در باغِ  وفا  روييده  و 

                                              عمری به سر برده

  واهرشنو ای مهربان خ

       ترا من دوست دارم

   ،            به مثلِ  عطرِ  گلها

   که   به مثلِ  عطرِ  گلهای بهاريیِ                

                            عالم را معطر کرده و 

    رنگِ  صداقت                                 

                                     رنگِ   الـفـت

                                    رنگِ  وحدت 

                                     رنگِ  ديدارِ عزيزان را ،

                                            بر جهان و اهلِ  آن 

                                                   با ناز می پاشد 

  ته ،ترا من دوست دارم چون فرش

               کامده از آسمان ،

        با مژده ها و  با پيامِ  شادمانی ها ،                   

  ند ،به آنانيکه  دايم  ، چشم بر راهـــ

    عزيزان اند ،ه دايم چشم بر راِهبه آنانيک

  به آنانيکه دايم چشم بر راه ، انتظارِ  دوستان و

  خويش و قوم  و اقربا ، حتا

  برادر

  خواهر و مادر

  فرزند و پدر هستند

  و تو ای خواهرِ  من ، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  و تو ای خواهرِ  من ، 

            با مهارت ، با شهامت ،

                      با درايت ، با شرافت ،

   اميد را  بر روی ايشان،                             درِ  

  سازی                                           باز می 

  و هجران را مبدل بر وصال و

  ،  دوستان را  فراقِ  ،، رنجِ  دوری  و ، اشکِ  درد  و 

  پاک می داری

  و پيوند های شانرا با محبت ، 

  ،)آريانا (  جهانی ، ِ  )T V(   امواجِ     از رِه      

       سخت محکم ، 

  در نهايت روح و ريحان ،

  ِ  وحدت آفرينِ  خود ،                    با سر انگشتان

                                            گره بنموده می بندی

  و بر غمخانه ها  ، ماتمسرا ها

  پرتو و نور و  نشاط و شادی های  ،

  وصل و  پيوندِ   محبت ،  وحدت و مودت و اميد را ،

  افشانده ، تارِ  ظلمت شب را

  به آنی  روز می سازی

  يمبه تو تبريک ميگو

            که هستی مصدرِ  خدمت به همنوعانِ  خود ، 

                    وطندارانِ  خود ، به تو تبريک ميگويم

                              مبارکباد ميگويم

  درود و احترام و حرمت و تکبير ميگويم

  اگر چه   چون برادر کوچکِ  شوخ و فضول و ،

  خيلی گستاخم برايت ،

   چون برادر کوچکِ  شوخ و فضول و ،اگر چه  

  خيلی گستاخم برايت ،
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، برايت   به نظم و نثر از لطف و محبت ها  و احساسم

  از طريقِ  تيليفون ، امواجِ  تصويری ،

  ، به روی صفحۀ تدبير منزلها 

  ،گه گه  که ظاهر ميشوی             

  مزاحم  گشته و هردم ،                        

   سرود و شعر ميخوانم                                       

   ،  ولی بنگر .فقط مثلِ  برادر ،  بر تو ای خواهر

  عزازيالنِ  دوران  فکرِ  َبد دارند

  و در آيينۀ چرک و کثيفِ  خود     

  تماشا کرده بی باکانه خود را ديده          

  ارند               چون زاغ و زغن  ،  ِنق  ِنق  همی د

  به احساساتِ  پاکِ  خادمينِ  عالمِ  انسان         

 پـِس پـِس کرده می  ، چه بی شرمانه می بينند و

  خندند

  ِ کـه نيشِ  خـندِ  شان قلبِ  حزينِ  پر ز احساسِ  روان

  طبعِ  چـون آموی  طوفانزای ما را ، ناگهان  بشکست

   ،که بشکن بشکنش ، يک انقالبی را  به پا بنمود  و

  قطـــره اشکی از چشمِ  وفای خامۀ تدبيرِ  طبعم

  اين چنين  بـر صفحۀ شکِ  عزازيالنِ  دوران ،

   .يدناگهان غلت

  !نقطه ها بگذاشته  گويم خدا حافظهمينجا 

  !هميشه کامگار و شاد باشی

  موفق ، کامياب و سرخوش و آزاد باشی 

  خدا حافظ

  خدا حافظ ترا خواهر

  خدا حافظ

******************  
 


