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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman          زن پيشتاز

 
   نعمت اهللا مختارزاده     
   شهرِ  اسن  آلمان    

 
  ای آتشِ  سوزانِ  من

  ای بانویِ  افغانِ  من  ،  وی جسم و روح و جانِ  من
  ــــر از ايــمـانِ  مـن ،  تـــــو آيـــــۀ رحمانِ  منبـاالت

  گـــــرمی نـــــدارد بسترم  ،  خشکــيده جسم و پيکرم
  بشکســته جـــام و ساغــرم  ،  نه عهد و نه پيمانِ  من

  دارد سحــــر کی شــــامِ  ما  ،  گـردد روا کی کامِ  ما
  ی درمـانِ  منرســــوایِ  عالـم نامِ  ما  ،  ای درد و ا
  تب يادت کنم هـــر نيمه شب ،  سوزم به اشک و آه و

  به لب ، از لؤلؤ  و مرجانِ  من سازم قــــــدح ، پر تا
  گـــــه شکــــوه ها از دل کنم  ،  آسانِ  هر مشکل کنم

  لعــــل و گـُهـَر حاصل کـنم  ،  تا پـُر شـود دامانِ  من
  ت بـه دل در می زندمرغِ  دلـــم پــر می زند  ،  عشق

  گويی کـــه خـنـجـر ميزنــد  ،  بـر حنجرِ  لرزانِ  من
  هـــر واژه ام بـيـتـاب شد  ،  زيـر و زبـر سـيمآب شد

  قلبِ  حــــزينم آب شـــد  ،  با رگ رگ و شريانِ  من
  دايـــم نمــــازم ســـوی تو  ،  راز و نــــيازم کویِ  تو

  شــــد قبلـــۀ من  روی تـو  ،  اين  جـوهرِ  ايمانِ  من
  آی و شـــبی احســـان نـــما  ،  از عاشـقان مهمان نما

  جـــــانِ  مـــــرا قـــربان نما  ،  فرمانِ  تو شايانِ  من
  از هستِ  خــود هستم نما  ،  وز عشقِ  خود مستم نما

  ب و دندانِ  منبر گـــردنـــم دستت نـما   ،   اين هم ل
  گــــه ساغــــــر و مـيـنـا بـــده  ،  گه باده و صهبا بده

  دنــيا و هـــم عـقبی بــده ،  ای حور و ای غـلمانِ  من
  هم جان و هم جانان تويی ، هم درد و هم درمان تويی

  هم کفـر و هم ايمان تويی  ،  ای شک و ای ايقانِ  من
  اه  ،  نه لشکر و نه  با سپاهبا مـــــــژه و تـــــيرِ  نگــ

  شـــــهرِ  دلــــم سازی تباه  ،  هر لحظه و هر آنِ  من
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  چـون برگِ  گل داری بدن ، قند و عسل ، نوشين ذقن
  شکــر لب و غـــنچـه دهــن  ،  ای آتشِ  سوز انِ  من

  نــه تــاب و طــاقتی ، آرامش و نه راحتی» نعمت « 
  ــروتی  ،  سرمايــــۀ دکانِ  منجـــز درد ، نـَبـَْود  ثــ

 
 

 


