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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
 نعمت اهللا مختارزاده

 لمانـــهرِ  اسن ــ اش
  ٢٠١٠ یاول فبرور

  
  
  
  

  بی قيزه و بی افسار
    

  

  باز  آمـــد و باز آمـــد ، دشمن به کمين آمد
  آمدشيطانِ  لعين ران برخيز ، از خوابِ  گ

  ميهن شده ويرانـــه ، مردم هــمه بی النـــه
  دلهــــا شده غمخانـــه ، بی ننگِ  زمين آمد

  فـتـنۀ انگلستان ، بـا تانبِ  ســـيه پسـاعرا
   ، بــا چـالِ  نوين آمدکــيـنـۀ  پاکســـتاناز 

  رـ ، با نـوکـر و با چاکآمريکِ  تجــاوزگــر
   ، بـا ُمهرِ  جبين آمدزیِ  بد اخترکـر چون

  مار وموش  و چلپاسـه ، لندنِ  استعماردر 
   آمدينـّ تِن هريک چوبيرون شده از هرغار

  ک چشمۀ منفورِ  ،  يورِ ــــــــمــــال عمرِ  ک
  َبــد جاهلِ  بـــدخورِ  ، بــد بویِ  چمين آمد

  پنج شش نفرِ ملعوناز ليستِ سيه بيرون ، 
   ، عجين آمدايدز  ، با  طاعونمرضِ گويا 

  طالباين فــلـمِ  نــوِ  جالب ، بسته بـه ُدمِ  
  بـازيگــرِ  بس غـالــب ، با  نانِ  جوين آمد
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  ، بگريز و ، ازو بگريزدوستم بچۀ چنگيز
  آمدچين   رقـاصۀ بــا ِاسـتـيـز ،  از نـطــفـۀ

 ه غيرت و نـه همتنـه شرم  و حيا دارد ، ن
  ــــل بـــازِ   داللِ  پسين آمد و دغـ بی ننگ

   و آن تاسهآن آش و همان کاسه  آن غـُربت 
  آن کـــوســـۀ  نجـاســه ، با مرگ قرين آمد

  از پهلو و ُپشت و پيش بيهوده مکن تشويش،
  ، زهرين و چخين آمدگر شاخ و ُدم و گر ريش
   راکـتـبار،  آن  جانیِ گلـبـَـدينِ  حکـمـتـيـار 
   و کين آمد  با نفرت  ،بی قيزه و بی افسار

   بــدکــــارۀ بيمقدار خـــائنِ  جنگساالر ، آن 
  بـد دشمنِ  دين آمد  و خطا کردار ،  بــدفعل

   مکـّـارۀ زکــاره کـَـفـتـارِ  چـشــم پــاره  ، 
   ُپنديده ُسرين آمد چون غـُنـدل و ، َجـّراره ،

   و خونخواره آن قاتل با راکت و خـُمپـاره ،
  ـشـــارۀ حـقـاره  ، بـــــد زادِ  غـبـين آمدــخـُ
   اين رهبرِ  تنظيمی! گفتاشاچک چکی  يک
    کو ، با داد و هـُرين آمدجنگی قومانداننه 

   ، بر فـهـم و شـعـورِ  اوآقاحيفست ، به اين 
   را ، تـوصيفِ  چنين آمدخائـنِ  مـلیچـون 

  يــنـدۀ ما مردم چه خواهــــد شـــد آاينگونه 
  ر زده زين آمدــ بر خرهبرِ  بی عـُرضهگر 
  ز پسِ  پرده بيش و کمی ميگويد» نعمت « 

  ، به يقين آمدهر آنچه که بـِسروده ، بی شک
  

   :معانی بعضی از لغات
 –  تاسه *** سرشته شده –عجين ***   َبول ، ادرار ، غائط ، پليدی -چمين ***    مارِ  بزرگ ، اژدها  -ِتـنـِّيـن 

ماللت + من نسازی که از صحبت من  با  تو(اندوه و ماللت ، اضطراب و بيقراری ، تيره شدنِ  روی از غم و الم  
چون يقين ++ه بيم آن بد که بگيرد بوجودش تاس+ صورتکی چند بديد  خواجه در کاسۀ خود) (فزايد شما را و تاسه 
 چرک –چخين ***    نجاست  -نجاسه  ) ***  ها نبود همکاسهگفت هرگز به ازين+ی نخورد گشت از آنها که غذائ

  نوعی ا ز عقربِ  سمی و زرد ، گـــژدم کوچک -جّراره ***  لجوج ، ستيزه جو ، خيره سر  –زکاره ***  آلود 
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،  مغبون ، کم فهم –غبين ***    مــردم پست و فــرومايــه ، پست و ناپسند از هر چيز –خـُـشاره ***  زرد رنگ 
  *** بانگِ  جانورِ  درنده –هـُرين ***   فريب خورده در داد و ستد 

  
  
  
  
  
 

 


