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 نعمت اهللا مختار زاده   

              شهـــرِ  ِاسِّن  ــ المان

  

  

  روده کـَش
  ای روده کش  که روده کشی ، کار و بارِ  تو

   ، طعـنـه و ، سخنِ  بـَد ، شعارِ  تودشـــنام و

  فحاشی ِ   بـــه مادر و بـر خواهرانِ  هميش

  گــــرديـــــده ساجــــقِ  دهــــنِ  بی ِفسارِ  تو

  مرحـومــه مـــادرِ  تو ، ز شيرِ  سپيدِ  خويش

  هســــتــی و زنـــدگــــــیِ   نمـــوده نـثارِ  تو

  ، از مثلِ  تو پسرآيــــا ســـــزاست  لـعـنـتِ  

  بـــــر روحِ  پــــــاکِ  مـــادرِ  پروردگارِ  تو

  نــفـــرين ترا سزاست ، نـه نفرين ز تو خجل

  از کــــار و بــــارِ  ،  اين عملِ  شرمسارِ  تو

  گاهی کنی دفــــاع ز پــدر ، گـاهی شکوه ها

  کجـــاست ، يمين و يسارِ  تو!  ای بـــی ادب 

   و بی ادبی هـــا بـه کيش و دينبی حــــرمتی

  باشـــــد هــمـيشــه چوبِ  خــــدا ، انتظارِ  تو

  ُدشـــــنــام  ،  بــر مظاهــــرِ  امرِ  خـدا دهی

  رحــمـی کـــنـد خــــدا بـــه تو و روزگارِ  تو
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  چـــــرخــيـده از تـــو طعنه و دشنام می رسد

  بــــر کيش و ديـــــنِ  خــواهرکِ  دلفگارِ  تو

  رحمی به حالِ  خويش کن و طفلکانِ  خويش

  بـيــــدار شـــــو  ،  وگـرنه مصيبت قطارِ  تو

  هرگـــز شکايتی نکنم ، چون که روز و شب

  بـــا نـــاکســـــان هـمــيـشـه قرار و مرارِ  تو

   همدمیبـــا مـــردمـــانِ  پـسـت و فرومايه ،

  باشـــــد عـيــــان ز پيرهــــنِ  لـَکـــه دارِ  تو

  غـُمُبر زنی بـه وقتِ  ضرورت ، چو کفتران

  گـــــر حاجتت رواست ، رســد نيشِ  مارِ  تو

  در دوغِ  دوســـــتـان و اقــــارب شــده مگس

  آهـنـــگ و ســـاز و نـغـمـۀ طبل و دوتارِ  تو

   کجائی و ، من کجاعـقـــل و ِخـَرد کجا ، تو

  ديگــــر ، اضافــــه بست ،  تو و همقطارِ  تو

  نــه ُحرمتِ  بزرگ ،  ترا است و نه ز خرد

  از بسکـــــه ســــاده ای ، شده خانم سوارِ  تو

  لـبــــريــز گشته کاسۀ صبرم ، دگر بس است

  بـشـکســته شـيـشـۀ دلـــم از ننگ و عـارِ  تو

  ه بينی به خود کنونهر عــــزت و جالل ، ک

  از خواهـــران و شوهــرِ  خواهر ، فـَخارِ  تو

  شــده کباب» نعمت « در آتشِ  زبــــانِ  تــو 

  گـــرچــه  ز لـُطـفِ  او ، همه دار و ندارِ  تو

  بـِدريــــد و سوخـت ، پردۀ شرم و حيا  چنان

  از احــــتـراق و شــعـلــــه و نار و شرارِ  تو

  
 

 


