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 Vanguard Woman  زن پيشتاز

       
  نعمت اهللا مختارزاده
  شهـرِ  اسن ــ  المان

  ٢٠٠٩ جنوری ١٦
 

  

 تلفون نامه
  

 آيينه دارِ  فرهنگ                      
  

  ودم ، سخت است کارِ  فرهنگديــدی نگـفـتـه بـ

  هـــر کس نمی تـــوان شــد ، آيـينه دارِ  فرهنگ

  برهر طرف که بينی، جنگ است رنگ و نيرنگ

  بـــا ذره بـيـن نـيابی ،  گــرد و غـــبارِ  فرهنگ

  آهـنگِ  چنگِ  غــربـت  ،  در گوِش جـان نهفته

  سـنگِ  حسـادت و ُبـغـض ، گشته نثارِ  فرهنگ

  ـه هـمـتِ  تــو  ،  صد آفــــرين و احـــسنامـا بـ

  چــون تــو نـــزاده مادر ، در روزگارِ  فرهنگ

  از بسکــــه خـوشـنمايی  ،  خوش هيکل و ادايی

  خوش خلق و خوش نوايی، پيکر نگارِ  فرهنگ

  زانــرو اجـــازه خــواهــم  ،  تا اندکی ز شوخی

  عـتبارِ  فرهنگگـــــردم مـــــزاحـــمِ  تـــو ، با ا

  ديــــدی کـــه آه و اشکِ  ، يــاران بسـانِ  بوران

  درهــــم نـمـود و بـــرهـم  ، اتـاقِ  کارِ  فرهنگ

  نـــه تـلـيـفــون و فـاکـسی  ،  نـــه نامه و  پيامی

  نـــه پاســخ و جوابی ،  بـــر تـازه کارِ  فرهنگ
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  ترسم کــــه آهــی ديگــر ، طـوفـان کند به حمام

  تـن پـاکی را بـيــارد  ،  چــون يادگـارِ  فرهنگ

  کچـــری قــــروتی بـيـنـم  ،   در داخـلِ  قـطيفـه

  ُدرواژه هـــای نــابــم  ،  گـــردد نـثـارِ  فرهنگ

  ای کاش دستِ  من بود ، سـابون و ليف و کيسه

  يـدم  ،  سيب و انارِ  فرهنگهــر لحـظه می شـقـ

  بـنـشـسته روی زانـــو  ،  افـــتاده يا بـه آغــوش

  بــا آبِ  شــوق شـسـتن ، نقش از نگارِ  فرهنگ

  از مـعــدنِ  بـــدخـشــان  ،  انـــدر يـمـن چکيدن

  ياقــوت و لعل و مرجان ، با يک فشارِ  فرهنگ

  يب داردصانـــعِ  کــَـون و امکان  ،  ُصـنعِ  عج

  کـــز قـطـــره ای هـــويدا ، دار و ندارِ  فرهنگ

  از تـپـه هـــای ِعـشـرت  ،  تا دره های نـَضرت

  رمـــزی نـهـفـتـه زيــرِ  هـر سبزه زارِ  فرهنگ

  بـيـد و چـنـار و ارچه  ،  سرو و بلوط و عرعر

  ايستاده بهرِ  خدمت  ،  چون پهـره دارِ  فرهنگ

  ــريک  ،  در انـتـظــارِ  حـمـلهآمــاده بـــاش هــ

  با يک قــــومانــــده فتحِ   شهـر و ديارِ  فرهنگ

  تـــا دانـــه هـــای الـفـت  ،  با عـشق و با محبت

  ريـــزد بـه يک اجــابت ، در کـشـتزارِ  فرهنگ

  آشـــنايی ، هــــرگـــز ضرر ندارد» نعمت « با 

  يزگارِ  فرهنگچــــون او دگــــر نيابی  ،  پرهـ

  

  
 

 


