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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  

  عمت اهللا مختارزادهن      
  لمانــ اشهِر اسن       

  
  

  مشعلِ  تدبير
  ميهن کــــه ســــرا پــا ، همه ويران شده باشد

  ـمــپاره و ، هــاوان شده باشداز راکـــت و خـ
  هــــر ناخـلـفـی ،  آمـــد و تخريبِ  وطن کرد

  با جــــور و جـــــفا هـــــای فراوان شده باشد
  خـــود خـواهی کـــه  در دامنِ  مادر شده بالغ

  مــــاری کـــه نهــــان بــود ، نمايان شده باشد
  ه ،  مکيدست ، شب و روز کـاز شيرِ  حـاللی

  ای وای اگــــــر دشــــمنِ  پـســـتان شده باشد
  تا شيوۀ  راه رفـتـن و، حرف و سخن آموخت

  با خـــا لـــقِ  خود ، دست و گريبان شده باشد
  هـرکس به هـوای دلِ  خود  ،  چور و چپاول

  بنمــــوده و ، بــر هـــرسو، گريزان شده باشد
  ـنــدنآثـــارِ  وطن ، سرقــت و  در داخــلِ   ل

  قـــاچــاق ،  کـــه با حجتِ  قــــرآن شده باشد
  ايقـــان به فغـان آيــد و ، ايمـان ، گـــريــزان

  ُمــاليـی  اگـــــر همدمِ  شــــــيطـان شده باشد
  امريکه و گه روس ـه نوکــرِ  انگليس و زگــ

  روزِ   دگـــر از چـيـن و ز جـاپــان شده باشد
  ـب منمــا ، النــه چو ابلـيـسدر ريشِ  اجــــان

   شده باشد ايـرانسـت  ،  فــنِ آخــونـد و سيا
  پرويزِ  مشرفهــــرگــز نخــــورم دال ، که 

    ز  زنجـيــرِ  ، پکستان شده باشدديـــــوانـــۀ
  با رقصک و با قرسک و با ُدهــــلِ  مــداری

  انتر کـــــه  به شـــاکـــاسه  دلنگـان شده باشد
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  حرف و سخنِ  مفـت و ، جـفنگ گفتنِ  بسيار
  مؤمــن هـمـه  از دين ، گـــريـــزان شده باشد

  از طــــالــــبه و طالب و سربسته  گــــريزان
  گــــر مفسدی نطــــاق و ســخـنران شده باشد

  صد پــــاره شــــود سينۀ چـــــوپانِ  وفـــا دار
  ان شده باشدگـُرگی  اگـــرش  ،   واردِ   مــيد

  خونــابــه چکـــــد از جگـــــر و از دلِ  مادر
  آن لحــــظه کـــــه فــرزند به زندان شده باشد

  ما  ،  در غمِ  جــانــانــه و  جانان به غم ِ غير
    و مرجان شده با شدُپر، دامنم از لـــؤ لـــــؤ
  با جامـــۀ تــزويـــر ، ســـر  و کــار نـــداريم

  ــه  دمِ  عــــمر  ،  بـــه پايـان شده باشدحتا کـ
  ــدت  ،  سرِ  بازار بـنــوشيمــنــــۀ وحـــپـيـما

  گـر منع ، به تورات و ، به فـُرقان شده باشد
   جـانــانکـــه فـــــدا می نـشود ،  در رِهجانـيـ

  خــــاريست کــه در پايکِ  ، طفالن شده باشد
   جنگ و جدالیای اشرفِ  مخلــــوق  چـه در

  آيـيـنـَۀ دل  ،  مـــظــــهـرِ   رحـمان شده باشد
  با آبِ  يـقـيـن   ،  پاک کـن از گرد و غبارش

  تا جلـــــوه گــــر آنجـا ، ُرخِ  جانان شده باشد
  تـفـسـيــر کـنـم آيـــــۀ  تــصـويـــرِ  جـمـــالش

  گـــــر طـرۀ گيسوش  ،  پــريـــشان شده باشد
  ــر شــــود عالــــــمِ  امکان  بــه مهارتتـنـوي

  بـس مشعـــلِ  تـدبـيـر ،  فــــروزان شده باشد
  »نعمت« فــرِش قــدمِ  دوست  ،  حريرِ  دلِ  

  از لـُطـف  ،  اگـر يک شبی مهـمان شده باشد
 

 


