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 Literary-Cultural       ی ــ  فرهنگیادب

  
      نعمت اهللا مختارزاده

  ر اسن ــ المانـــ    شه
  
 
 
  

 انجر و بنجر
  

  چشــم  ،  نابينا  و گـوشم ، کر شده
  ی مــو سر شدهريـخـتـه دنــدان و ب

  قـامـتِ  ســــروِ  روانـم  ،  آن الف
  نـون گشت و بــارِ  دوشِ  خـر شده

  مرغِ  تخمی ، ناگهان گرديد کـُرک
  قـُد قـُدا  و  قـُد قـُدش  ، َعرَعر شده

  چکــــه و دوغ و پنير و ، شـيرِ  ُبز
  مـصرفِ  ُمــال ، ســرِ  مـنـبـر شده

  بو صفتشــــد  سـمـنـدِ   آرزو ، يا
  ماديــان  و  قـاطــــر هـمبسـتر شده

  گـرگ  رفت و جــای او آمد شـغال
  گاوِ  شيری ، چون قـُـچِ  الغر شده

  کـرگس و زاغ و زغن ، اندر چمن
  چـــون بگـيـلِ   بــودنــه ، ابتر شده

  ما گشت ، قـانــونی چرا ؟) يونسِ (
  رفـتـه در شـورا  ،  ولی رهبر شده

  سی ِ  جـمهوری رسيدنوبتِ  کـــــر
  زانکــه بــداختر ،  بلــنـد اختر شده

  ُپـشـته هـــا از کـُشـته هـــای آدمـی
  مست  از خونی  که  در ساغر شده
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  از برای شهرت و ،  پول و ،  مقام
  گـــه خـــدا و ،  گــاهی پيغمبر شده

  بختِ  شيرين داشـتم ، همچون نبات
  شدهتلــخ و شـور و تـُنـد ، بی منتر 

  خـــامه ام بـــودی بــه مانندِ  محک
  آهــــنِ  زنگـيــده  ،  جـای زر شده

  هـــر طــرف  تـار و مـتاری داشتيم
  کـنده کـنده نـخ  ،  کـــالوه  جـرشده

  گـلـرخی گـفتا  که ، شعری بهرِ  تو
  ميکـنم فـاکسـش ، مــرا بــاور شده

  نـمـره هـايـم را نـوشـــتـه  بـار بـار
  غــذش پــاره  ،  قـلـم اقـصر شدهکا

  آسمان از بسکـه ، بـر حالم گريست
  سيل آمــد  ،  فـاکسِ  ايـشان تر شده

  از در و ديـــوار ،  آب آمــد چـنـان
  ،  در کيلر شده) بندِ  قرغه ( گويی 

  او) بسمنتِ  ( درهــم و برهم شدی 
  سـيـمِ  فاکسش ، انجـر و بنجـر شده

  ـذشت از ماجراچــار پنج روزی گـ
  مـوتــرِ  صبـرم کـنون ،  پنچر شده

  پـنچـــری  بگـــرفتم از روی ثواب
  تـيــل  ،  قـيمت بود و قيمت تر شده

  از قـضا ، زنگـی زدم  در مـنـزلش
  واويــال ، عجب محشر شده!  گفت 

  خواستم  فاکسش  کـنم  ،  اشعار را
  نمـــــره هـــا جنگـيده و ُمنکـَر شده

  تـقـصيرِ  عـشق و عاشقی! گفتمش 
  وعـده گـه اخضر ، گهی احمر شده

  بسکـــه فـردا گفت و پس فردا نمود
  اخـتـرِ  تـابـا نِ  مــا  ،  اکــدر شده

  شوخی ، انـــدک انــدکی  باشد روا
  خاطـــرِ  تــاريک  ،  تــا انور شده

  بـر شما) حاجی  ( نامه ای بنوشته 
   ، اکبر شدهُجـرمش اصغر بــوده و

  او اگـــر تـوفـــان را طوفان نوشت
  دلــــربا را ديــده ، خــود دلـبر شده
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  تــا سـپـنـدِ  آرزو هــــا  ،  دود شــد
  سـيـنه و دل ،  اخگر و مجـمـرشده

  اتحــادی شـــد مـيـانِ   ، آه و اشک
  سيل و طوفان ،  مادر و خواهر شده

   نـشـدانـتـظــارِ  چـشـمِ    ره  آخــر
  مویِ  مشکی ، رنگِ  خاکستر شده

  بـا بــزرگی  بگــــذر از تقصيرِ  او
  گر مسلـمان زاده  ای ،   کافـر شده

  خـاطـــــرِ  او نــزدِ  ما خيلی عزيز
  گـــرچــه ظالـم گـشـته  و اندر شده

  او بـــه گلبازيست ، معروفِ  جهان
  دامـنش پـر مشک و پر عـنـبـر شده

  ــه می نهـــد بر گلرخاندام  و  دانـ
  غـمـبـر و پـتـکی بـه هـر کفتر شده

  وای ،  بـارِ  ديگــری حـج می رود
  مرکـزِ  تقصير و  شـور و شر شده

  مـيـدهـــد تعـويــذ  ،  بـر نـوبالـغان
  چـون دبـل حاجـــیِ  جـادوگـر شده

  ، براين وآن)شويست ها(و) ُدودی(
  هتا ُچف و کـُف ، بـر پری پيکر شد

  وردِ  خـود را ، َدورِ  نافِ  گلرخان
  آنـقـــدر ،  تـا صاحبِ   دخـتـر شده

  آرزوی هـــــرکــه باشـد  گـر پـسر
  کارِ  او بــا  حـنـجـر و خـنجـر شده

  دوســـتان گويند  ،  در شهــرِ  فالن
  بر فــــالنی هـــمـدم  و  يـاور شده

  تـا  ز صاحـب امتياز و ،  از رئيس
   هــای کـار، ُپـشـتِ  در شدهوعـــده

  تا دهـــــد بــر نــوجـــوانــانِ  وطن
  درسِ  ديـنی و زبـان  ،  گـُستر شده

  ليک ُپشتِ  پـــرده  ، آن کارِ  ديگر
  رازِ  ايشان  نـزدِ  ما ، ُمضَمـر شده

  کـنون» نعمت « شرم دارد ، خامۀ 
 بيش ازين گـر شکوه واضحتر شده   

 


