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 نعمت اهللا مختارزاده    
  شهـرِ  اسن ــ  المان    

  

  

  

  اژدربچه
  اژدری ديـــــــدم ميانِ  اژدهــــــا هــــا خشمگين

  ـاِه  زهــــــرآگـيـن  ،  چشـم هــــای آتشينبا نگـــ

  با کـــــالمِ  زشت و نامطلوب و بی مرچ و نمک

  بـــا زبــــان و نـيـش و  ،  بــــا دنـــدانهای آهنين

  با غــرور و کبرِ   فــــرعـونی و نمرودی ، همی

  ميرود با مـــرکبِ  جهــــل  و جهالت جنگِ  دين

  ،  می َبلـَعـد و ، هم می َدَردوحشــيانـه می َچَرد  

  می نـتـرســــد از خـــــدای ، آســـــمانهـا و زمين

  رحمی هــــرگـــز می نـدارد ، بر يتيم و بيوه زن

  غــــارتِ  عــــــالـم نمـــوده ، از يسار و از يمين

  ســر ز امــريکــــه بلند کــردست ، آن اژدر بچه

  رت ، بغض و کيناز پدر دارد نشانی ، قتل و غا

  منزلِ  دل را ، در و ديــوار شد ، سوراخِ  موش

  ســيـنـه هــا ُپـر داغ  ،  از جور و جفای آن لعين

  بی پــــــدر ، هستی ِ  عـالم را ، هـمه تاراج کرد

  ، بنهــاده  دمِ  پايش جبين) چنگيز ( و  ) هيتلر( 
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  قــــاره هــــا آتش گـــرفته  ،   مملکت ها سوخته

  شهــــر هــا  ماتـمسرا   و باعــدم ، اهلـش قرين

  لشکـــــرِ  بـيــــدادِ  وی شـرمی نـــدارد ، از خدا

  خواهـــر و مادر ، زن و فرزندِ  شان بينی عجين

  اسپِ  خود را قيضه کرده می دواند شرق وغرب

  از طالی خام و چرمِ  ميش ، قمچين است و زيـن

  قــــا و هــــم در آســـيادر اروپــــا و ، در افــريـ

  هـيـچ کـس را جــــرآتِ  گـفـتـن نباشــد آن و اين

  هـــر اجيرِ  ُمفته خورش ، چــون رئيسِ  مملکت

  صاحبِ  جــاه و مقام و تخت و تاج است و نگين

  در گـــــدامِ  شخصی ِ  هـريک ، قطار اندر قطار

  نکنُدو کنُدو ، ُپـر زغله ، سيم و زر ، ُپر خورجي

  مــوشِ  ما  روباِه شـــد و روبــاِه ما کـفتار و ببر

  اژدری زايــيـده شــــــد از اجـتـمـاعِ  ماء و طين

  زهــرِ  جانش کن الهی ، هـم قـــروت و تـَنـتـَلـَش

  چون تلک ، بشکست، شد هر موش ، مارِ  آستين

  مست و مـدهــــوشـند از ُسکرِ  غليظِ  گاز و نفت

   جهـــان بـيـنم چنان و گه چنينزان سـبـب وضعِ 

  يک گربه ای را خلق کن بر جانِ  موش! ای خدا 

  تا بگــــيـرد انـتـقـــــامِ  مـــورچه هـــای ُمستـَعين

  چنين از موش وبوش ولوش وپوش» نعمت«خامۀ 

  شکــــوه هـــــا بنمود ، بــر درگــاِه  رب العالمين

  

  

  

  

  
 

 


