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  نعمت اهللا مختارزاده      
  مانشــهرِ  اسن ــ ال     

  
 وحدتِ  قالبی

  
  هاين گفته چــه زيـباست که ، از خير و شرش توبه      از بـد  بـتـرش توب
  از سرد و هم ازگـرم و هم از خشک و ترش توبه      از بـد  بـتـرش توبه

  

   کـفن کش      تا  بی غـل و بـيغشِتــو بيـــا مــــــرز ،  قـديمی ! يـــارب 
  از کــنــدنِ  بی بـيـل و کــلــنـگ و تــبــرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  ر از مــرده کفن را      از زنــده  چـپــن رادزديـــــده هــمـی بـــرد ،  گــ
  امــروز  ،   ز دزديــدنِ   خـاک  و  اثــرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  گفتند  ،  يکـــــی جـبـهــۀ ملی شــــــــده ايجـــــاد      از مـفـتِ  گـپ و باد
  د  بـتـرش توبهاز رهــبرِ  بی عــرضه  و از کور و  کرش توبه      از بــ

  

  از قـــاتـل و از دزد و  ،  هــم از خائن و بی دين      از دشمـن  و  بدبـين
  از چــــرسی و تـــرياکـی و  قـــاچـاقــبـرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  از بـزکشِ  بـدخوی)      گـالب زوی(و ) سـياف(و ) گلـبـتـه(و ) گيالنی(
  توبه      از بـد  بـتـرش توبه)   ُپر از سيم و زرشخــورجينِ (و ) ربانی(

  

  بی نـنگ) اتمرِ (از )      فـرهنگ(و ) خّرم(و ) قانون شکن(ِ  )قانونــی(
  و صدها  نفرش توبه      از بـد  بـتـرش توبه)  اسـماعيل(و )  وردک(از 

  

  خطـا کار      از بی سـر وسردار) مسعودِ  (و ، ز ) خليلی(و ) شمس( از
  از پشت و چپ و راست  و از پيش و سرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  از آتــش و از مـجـمــــــــــر و اســپـنـدیِ  رنگين      از دادفــر ِ  نـنگـيـن
  از واژۀ بـيـمـعـنی و  ،  زيـــــر و زبـــــرش توبه      از بـد  بـتـرش توبه

  

  ارشالِ  رجيم است      ژنرالِ   جهيم  استاز فـيـلکِ  چـوبـيیِ  که  ،  مـ
  اشــرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه) قسيمِ  ( و ز )  فـهـيـم ( هـــردم ز 
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  از طــالــــبِ  پـشـمـيـنـه و ، مـــال عـــمرِ  کـــور      از نوکــرِ  دالخــور
  ـــدا بـيـخـبـرش توبه      از بـد  بـتـرش توبهاز جــملـــــه تــروريستِ  خـ

  

  از خــــيلِ  ســــــيه چـــرده و ، از غـندل و جوال      از مــادرِ  کــيکـــــا
  قـــا نـغـــوزکِ   پـنـديــده و ،  از گنِد جرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

   مـــا      هـمـسايــه گکِ   مـااز اصغــــرِ  نـــا اکــــبرِ  بــی وايــــه گکِ 
  شهــــــرت طـلبِ  الشــــه خــورِ  مفـتخرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  از مجــــــرمِ  اصلـــی و ، ز داماد و نـــواســـــه      از چـمـچـه و کـاسـه
  زان گــوره خر و ، ماچه خـر و، کره خرش توبه      از بـد  بـتـرش توبه

  

   بلير و ، پـوتين و ، هـم از کرزی و ،  از بوش      از گربه و از موشاز
  از ِاشـپـش و کـــيک و خسکِ  بــی پـــدرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  از نـــاخــــلـفِ  تـفــــــرقـــــــه انــــدازِ  دغــلباز      رقـــاصــۀ هـر ساز
  ــرِ  کمرش توبه      از بــد  بـتـرش توبهاز ما لــش و از خـــارشِ   ،  زي

  

  اين جبهــــۀ ملی کـــــه پـــر از ســه پته باز است      ُپر  شعـبده باز است
  از هـــــر سرک و ، هـــر َپَچِک بـد لچـرش توبه      از بــد  بـتـرش توبه

  

  ــان و ملنگانــان و شــــغاالن و پلنگان      شــيطـای جـبهـــــۀ گـــــرگـــ
  ـالبی و ، از کس نخـرش توبه      از بــد  بـتـرش توبهزين وحــــدتِ  قـــ

  

  اين جـبهـــــۀ نيرنگِ  ُپـــر از اهـــلِ  تـفـنـگـست      کيشش همه جنگست
  ـد  بـتـرش توبه ، ز زنگِ  خطـرش توبه      از بُپر رنگ و َجـفـنگست و

  

    بـــر آورد و رقــم کـرد      احساسِ  َسـقـَم کـردقـلـمِ  نـــقـد  ،» نعمت « 
  ــرده درش توبه      از بــد  بـتـرش توبه واژۀ  روشــــنگـــر و ،  از پـاز
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