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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
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 Vanguard Woman     زن پيشتاز

  

  نعمت اهللا مختارزاده    
  شهر اسن ــ المان    

  
  تپيدنهای دل

  

  جانا ، نويس        ! مينويسم  ،  گفتمت !  گفته بــــودی 
  س  حــتا  ،  نـيـمـۀ  شـبها نويسروز و شب بـنـوي

  بــر تســــالی  دلِ  ديــــــــوانــــۀ  مـجـنـونِ  خود        

  من بقــــــربانِ  ســـرت  ،  ای مهـربان ليال نويس

    جــفای روزگار          در چــــــاِهيـــوســـفِ  افـــــتاده

   نويسای زليخـــــای وفــــــا ،  بــــر يوسفِ  تنها

  از صــــدای تـيـشـۀ فــــرهـــاد  ،  در اين بيستون        

  قصه هـــــا از خسرو و شــيريـنِ  بی پـروا نويس

  از محبت  ،  از وفــــــا  ،  از دوســـتی  و آشـتـی        

  هــــــم  ز عـشـق  و عـاشـقـی و لـذتِ  دنـيا نويس

  ـپـيـدنهای دل        گـــه گـهــی  از دل نــويس و ، از ت

  هــــــم ز تـسـخـيـرِ  دل و  ،  از مالکِ دلها نويس

  بـهـتـر آن بـاشـــــد  ،  نـويسی از قـد و باالی خود        

  از مـيـانِ  نــــازک  و ،  آن قــامـتِ  رعــنا نويس

  از دو چـشـمـانِ  خـــــمـار آلـــــود و از تـيرِ  نگاه        

  از لـــــــبانِ  می پــــرستِ   ساغــر و  مينا نويس
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  از حــــــريــرِ  پـيـکـرِ  انـــــــدامِ  نـازکـتـر ز گل        

  از صـفـای گــــــــرمِ  آغـــوشت همين حاال نويس

  گـفـتـه بــودم  ارتــبـاطـی  ،ِ  جـز نوشتن را مگير        

  ر و پا را نويسورنه حکِم قتلِ  چون من  ،  بی س

  ن  گستاخی و جرم و گنه         آمعــــذرت خــواهــم  از

  گر نبخشی  ،   بـــر مزارم  طعنِ  ُپر فحشا نويس

  از خــــدا خواهم شبی در خدمتت مدهوش و مست        

  از سـخــاوت کــــردنت ،  بــرعاشقِ  رسوا نويس

        گر ز من قهری ،  نمی خواهی که با صلح و صفا  

  لطف کن با خشم و قهر و ضربِ  سنگِ  پا نويس

  از جرم و گنه        » نعمت « تا شــــود آســوده خاطر 

  دو لب  ،  پايـان و از باال نويس ـه ها  از هربوسـ
  

   

  

  

  

  
 

 
 


