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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural         ـ فرهنگی ابدبی

 
  نعمت اهللا مختارزاده                

  شهرِ  اسن آلمان           

 
  تيکه دارانِ  فرهنگ

  البِ  فرهنگ ديــــده باشـد ،  زيرِ  ِسکه! ياران 
  زنگــيده شــيشـۀ دل  ،   رويش حجـابِ  فرهنگ

  امـــواجِ  بحـــــرِ  علمست  ،  در ساحــلِ  اديبان
  افـــواجِ  خــود نمايی  ،  پـا  در  رکابِ  فرهنگ

  شد باغ و راغِ  فـرهـنگ ، ُپر زاغ و بـوم و باشه
  با کـــرگسـان نـوازند  ،  چنگ و ربابِ  فرهنگ

  وش و مست و بـيـخـود  ،  از بادۀ تظــاهرمــدهــ
  ی نــدارد  ،  تـابِ  شـرابِ  فرهنگهر هــرزه ا

  گـر ُبـز فـتـد بـه مـيـدان  ،  از هـر طرف کشانند
  بر دستِ  تـيـکــه داران  ،  بنگر طنابِ  فرهنگ

  فـــرهـنگ شــد متاع و  ،  فــرهـنـگيان چو دالل
  رنــد حسابِ  فرهنگبـا کاســبانِ  فــرهـنگ ، دا

  هــــر نـاســپاسِ  دوران  ،  بـر مسـنـدی نشسـته
  دزديـــده مـطـلـبـی را  ، از هــر کـتابِ  فرهنگ

  آمــــــد ســرِ  زبـانهـــــــا  ،  تـا نــامِ  بی نشانش
  بـــر آســــمان بلـــند شد  ،  دودِ  کـبابِ  فرهنگ

   خاص دارد شـهرت  ،  مستی ِ  کـبـر وغــرورِ 
  يک دنده ها به عـَوعـَو ، همچون ِکالبِ  فرهنگ

  نـيـرنگ ، زنگ بسـتـه ،  بـر زنگِ  پـای زاهــد
  آهـنـگِ  ناخــــراشش  ،  دارد عـــذابِ  فرهنگ

  با مکــــر در تغـَنـُّی  ،   بـــا حـيــلــــه در تـَرنـِّی
  ابِ  فرهنگرتا روی صحنه حـاضـر، گـردد غـُ

  از بس ز نـــامِ  فــرهنگ  ،  کـــردنـــد اسـتـفـاده
  چـيـزی دگـــر نـيــابی  ،  جز از ترابِ  فرهنگ

  حاال کـه ريشِ  فرهنگ ، افــتاده دستِ  هر دنگ
  قــالـيـچـۀ تـفــاُخـر ،  از پـشم  ،  تــابِ  فرهنگ
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  از پـشــه فـيـل سازنــد  ،  از مـور ، مار و اژدر
  ر منجـالب ساکـن ،  حـرف از گـالبِ  فرهنگد

  دستی گـرفـته  ُبردم  ،  از خـــاک ، اوجِ  افالک
  زخـــــمِ  زبـان نصـيـبـم ، از هـر ذبابِ  فرهنگ

  مــا را حــديثِ  عشق است  ،  سـرمـايـۀ تجارت
  هـــم سـود و هم زيانش  ،  باشــد ثوابِ  فرهنگ

   قبای ُحرمتز اشکِ  حسرت ، دوزد» نعمت « 
  صد پــاره تـا بـه دامـن ، ديــده ِقـطــابِ  فرهنگ    

 
 

 


