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  نعمت اهللا مختارزاده            
  مانــ ال شـهرِ  اسن              

  
  
  
  

  لوله و لوپان
  

  تا کی؟ـر ، بـميدان ای گــــولـــۀ تــزويـ! ماش 

  تا کی؟رقــص ، بـــر ســـازِ  سـتمکارۀ دوران 

  سـيـنـۀ صـدقِ  مـــرا  ،  تخـمـۀ نـفرت کشتی

  تا کی؟حـاصلــم ســوخـتی  و  نقض بـه پيمان 

  سالهــــا مـــا و تـــو در ديگِ  وفــا جـوشيديم

  تا کی؟حيف ،  نـا ُپخـتــه  زهـم گشته گريزان 

  ر ،  چه سان ريـشـۀ تـفـريق  دواندمکـرِ اغـيا

  تا کی؟به کــَهـی  ،  باخـتـنِ   لؤ لؤ و مرجان 

  نـاکـسی  کـس نـشود  ،  زحمتِ  بيهوده چـرا

  تا کی؟بـه تـنِ  هــــر خـری  ،  دوزيدنِ  پاالن 

  به جنوب وبه شمال وگهی شرق وگهی غرب

  تا کی؟بی سبب هــــرطرفی ، لـــولــه و لوپان 

  ز راست کند جلوه ،  گهی عشوه زچپگهی ا

  تا کی؟از پـس و پـيـش ،  ســر و کــله بجـنبان 

  گهـی از ِده ،  سـخـن گفتن و گاهی ز درخت

  تا کی؟زاغ  در بـاغ  ، غـــزلخوان و خرامان 

  ز غنی خواست خرامد به چمن ،  چون کبکی
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  تا کی؟رفـتـنـش يــاِد خـــودش رفــته و، لنگان 

  وا ، ز قــــربـاغــه  ،  کـه تقليد کند از ماری

  تا کی؟لـَخـَکش درزی و ، بشکسته و ، لـرزان 

  در ديگِ  بــقا  پـخـتـه اگـر می نـشوی! ماش

  تا کی؟زيرِ  دنــدانِ  فـــناء ،  مـيـده  و پاشــان 

  در خوانِ ادب ، شله شدن فخر تراست! ماش

  تا کی؟ لـــوالن پـيـِش پــایِ  رفــقا  ،  مسـتی و

  گــــر دال شوی ،  سخت ازان ميترسم! ماش

  تا کی؟بـــه لــباسِ  دگـــری  ،  جلـوه به هرآن 

  ای حــامـلـــه از نطــفۀ تــدلـيس و ريا! ماش

  تا کی؟مــاِه  يک مرتبه  ،  بی قابـــــله زايــان 

  ای کاش ،  چــو بزغاله ترا ريشی بود! ماش

  تا کی؟بـلـنـد مـيـشـد و ، ارزان قـيـمـتِ  پـشـم  

  ای کـــاش تــرا ، زلــفِ  چلـيـپـای بود! ماش

  شــانـــه بــر گـيسویِ  هر طالبِ  نادان تا کی

  ديگـــــر نـبـَود ،  بـا تو سر و کار مرا! ماش

  تا کی؟خـرمــِن هسـتـيَّـم از جـورِ  تـو  سوزان 

  رِ  شماماش بامانِ  خــــدا  ،  مـيـروم از شهـ

  تا کی؟جگــــرم پــاره و پـــرخون شد و بريان 

  مـنـبـعــد  ،  تــرا راهی و ما را راهی! ماش

  تا کی؟آتش و آب  ،  بــه يـک ديـگ ،  دلنگان 

  ماش مپز آش ، به هر داش که فاش» نعمتا «

  تا کی؟الشِ  تو قاش ،  ز پــرخاشِ  حـــريـفان 
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