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  Literary - Social    اجتماعیی ــ ادب

  
  نعمت اهللا مختارزاده         

           شهـــر اسن ــ المان
    ٢٠٠٨سپتمبر  ٣٠         

  
  زکاتِ  ُحسن

  فا می زيبدــبـه تــو تمکين و  ص
   نـــاز و ادا می زيبد  و شــــوهع

  صنما،  ايی ـر و وفــزِ  مهـمـرک
  فا می زيبدـ ج  جور و ، کی َمـَک

   دل دادن ، گهی دل بـردن و گه 
   و ســخا می زيبد یـانــمهــــــرب

   منتظرند ـمهــو  ه د ـشام گــردي
  ار ، تـــرا می زيبدــحـُکمِ  افـــط

   شکناللِ  رخِ  تو ، روزهــرهـگ
   بــقا می زيبد ن ،ـبـــه هــــمه دي

  فرض شده   ،زکاتِ  ُحسنبه تو 
   می زيبدنامِ  گــــدا  ، مــرا کــه 

  د و رفت ، عيد رسيدـرمضان آم
  را می زيبدـ ،  فــق  بــرمـاعـيدی

   درازطلبِ  تحــفه در  دستِ  من
  ير و خــيراتِ  شــما می زيبدــخ

   منز خونِ  دلِ   شبِ عيدست و
  حنا می زيبد ، دو دستِ  تــوه ــب
  بولـروزۀ  هــــموطـــنان ، باد ق

  ، دعا می زيبدز منت ، صرف  
   شنو ـرِ  گسـتاخ ،ـاعــحال از ش

  ادی از کـــرب و بـال می زيبدــي
  رستـ بـه من الـهام ف! ای االهه 

  ريب و ريا می زيبد   ، بـــرَمال 
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  )فـَند ريزنگ( جمعی بنشسته پی
  بی  ،  شـــيخ و مــال می زيبدـقـل

  بانک ز قرضۀ با سود و  ده َلک
  را می زيبدـون و چـجمع ، بی چ

  پوند دالر و هم ايورو و چک کش و
  نيمِ   آن  کــرده   هـــوا می زيبد

  بر تاجــره ها ر تاجر و ، ـوای ب
  بـــا می زيبد ديــــن  ،   ر   رِهز

  طندارد به وـ،  نـان ن بـيــوه زن
   می زيبدطال ز  ،  سنگِ  مسجد

  چشمِ  يتيمچکـد از ـيـخـونِ  دل م
  بـــه فــدا می زيبد، ـانم ـسر و ج

   ایمدرسهه ـو ن  خانــهشـفانـــه 
   می زيبد فـــنا  ، دانش و عـــــلم

  رادر ،  کمی انـصاف نــماــای ب
  ه دغـا می زيبدــترکِ  هـــر گون

  کی  تا ــارتتج،     ــنرِه  ديز 
   می زيبدقهــرِ  خدا   ، بـــه شـما

  کنيد گوش  را رفِ  مــح ! علـما
   می زيبدروزِ  جـزا از  تـــرسی

  يدـنـاعــمار ک ده ـــ شزائــــرِ  دل
   می زيبددو سرا در انــه ای ـــخ

  امرِ  علماه ـ ب  ،نـقـد» نعمتا  «  
  ا می زيبدتــر    ،حــلــقــــۀ  دار

  
    
  

 
 

 


