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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
      نعمت اهللا مختارزاده
      فرانکفـورت ــ المان

    ٠٦/٢٠٠٦/ ٤  
  

  

  نبضِ  فرهنگ و هنر
  پر گرفتمرغِ  دلــــــم با يــادِ  تو پر ! ای وطن 

  در فضای پاکِ  فـــــــرهنگت پـريد و سر گرفت

  آســـــمـانِ  پر ســــــتاره  ،  نيلگـــون و روشنت

  خاطــــــرِ  افـــسرده ام را  ، منظرِ  ديگر گرفت

  تـــــا رخشـيد در شامِ  دلت) جاويــــــــد ( اخترِ  

  تا سحــــــر تارِ  شبت  نــــور از مـِه انور گرفت

  شکِ  شادی ، چون سپندِ  مجمرِ  سوزانِ  وصلا

  دامـــــنِ  طـبعِ  مـــرا ، پر از ُدر و گوهر گرفت

  نامِ  او جــــــاويد بـــــود و،  گشت جاويدان  ولی

  چشمِ  راهی انتظــــــارم را پـــر از اخگر گرفت

  در خـــــراب آبـا دِ  ما ، خاليست جايش ، حسرتا

  ــريک مقام و فر گرفتکرگس و زاغ و زغن هـ

   بز افتاد دستِ  بزکشانجـــوهـــرِ  فرهنگ ، چو 

  ميکـَشـَنَدش هـــــرطـرف ، تا منصبِ  بهتر گفت

  نامهـــــــای اجـنـبـی را  بـــــر مناطق ، داده انـد

  جــــاده هـــــا اسمِ  عجيبی ، انجر و بنجر گرفت
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  ِ  افغانيانتــــانـــکِ  امــريکا  ، بــــه روی موتر

  اين جنايت را ، ز انسان کی تـــــوان باور گرفت

  بــــــود از مستِ  شراب و نـه تـــرافيک و تـَکـَر

  را انتر و منتر گرفت) پن تاگــون ( باغِ  وحشِ  

  بـنـــگـــر صفحۀ تاريخِ  ما! ای جنابِ  مــــوش 

  گرفت) اکبر( و ) مکناتن( درسِ  عبرت بايد از 

  ا طفل و صدها نوجوان در زيرِ خاکروزِ  صده

  ترس از سوز و از آه و اشکِ  هـــر مادر گرفت

  هــــر للی و پنجيــی بـــر کـُرسیِّ شورا  نشست

  از دلِ  پـُر خــــونِ  ملـت ، ساغــرِ  احمر گرفت

  دودِ  رنگـيـنِ  ســـــــپـنـد و ، دادِ  ننگينِ  مقــــام

  شهرِ  تـوحيدِ  وطن را گنگ و کور و کـَر گرفت

  اين چه کلتور است ياران ، قلبِ  ما و خونِ  غير

  نبضِ  فرهنگ و ادب را ضربِ  شور و شر گرفت

  تار و پود و رگ رگِ  ما سوخت از جورِ  خسان

  چون ستيژِ  خـــود نمايی ، ارث ، از منبر گرفت

  ز آمد در ميانتيکــــــه داری رفــــتـه بــــود و با

  بـيسوادی زين تجــــارت ، عزت از رهبر گرفت

  هوسبازی چرا با نـُخبگان! ای عــــــروسکــــها 

  ريشِ  بـابـا را نـبـــــايــــد ، شانه با خنجر گرفت

  ساز و رقصِ  ارتجــــاع و کــوکِ  دستِ  اجنبی

  خــــود فـروشی را ز مکرِ  چرخِ  بازيگر گرفت

  خود دوا و، خود مساژ و خود شفاخود طبيب و، 

  تا ســــفيرِ  محتـرم را ، يک شـبــی در بر گرفت

  چاپــــلــوسی بيحساب و ، خـــود شقيدن بيحجاب

  فـــرمايشی بستر گرفت) ناصر ضياء ( شايد از 

  حضرت و ، عاليجناب و ، هـم جاللت ، هم َمآب

  حيف اين القــاب ، بر خار و خسِ  هر در گرفت

  سازی بهرِ  چه  و ، خودستايی ها چرا ؟صحنـه 
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  از مس و خرُمهره ، بر فرهنگِ  ما  زيور گرفت

  گـشـت ، اذاللِ  هـنرمــــندان و حتی ، شاعـــران

  ُدور ديدم از ادب ، جـِستی کـه در محضر گرفت

  کاش بودی حضرتِ  جاويــــد و ما از محضرش

  قتآهــــنِ  زنگـيـدۀ دل داد و جــــايـش ، زر گر

  خواستم ، چيزی رقم ، انـــدر خـــور و شايانِ  او

  خامه ام لغـــزيـــــد  اما ،  شکوه را سنگر گرفت

  چـــــون او نـــزايـد مادرِ  فرهنگِ  ما» نعمتا « 

 ور بــــزايد سرمــه بر چشمم ز خاکِ  در گرفت

 


