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                      نعمت اهللا مختارزاده           
  لمان ــ ا           شهــرِ  اّسن

  ٢٠٠٨ اکتوبر ٣٠           

 
  دندان شرارت

   کنيمُمالشابــــتـداء  هــــمـوطـــنـا ، چـــارۀ 

   بيـا فاش کنيمانگلـيـسـه نوکــــر و چاکـــــر ِِ 

  آنکــــــه با ديــن  ،  کـند کاسبی  از دينِ  خدا

  هـــمه يکجــا شـــده و ، مغزِ سرش پاش کنيم

   خــدا درگاِهۀ  رانـدينـــــشيطـانِ  لعگـرچـه 

    ،  چـــــاره و  پـــيداش کنيمفسـادِ  علـــماز 

   دين ، زتنشِ  داکتری وریــماسـت جــامــۀ 

  پـاره بـا شعــــر و ادب کـرده و ُرسواش کنيم

  چپه تراششان  زسر وصورِتِ پشمی وريش

   کنيمهر جاشخشک ، با کـُندِ  تـبـر  از تن و 

  مال عالم هـــمه از جـورِ  کــه بدبختــی ِ زان

   کنيم چــــلـيپاش  و  ،آويـــزان داربـــه سرِ  

  ببريممسلــخ اگــــــر اصالح نشود زود بــه 

   قاش کنيمدهـــن  به زبانش پاره  ، جگـــرش

  هاخت ، پيازش و سير بای  سرکه ا زود  در

   کنيمداش و ،  گهـی در تنورُپخــته گاهی به 

  لـای چت هــعرببعد در ديگِ  سياست ، به 

  مسترد کرده  و ،  ترکِ  هــمه خـــفاش کنيم

   بگزددنــدانِ  شـرارتليک ترسم کــــــه به 

  بهـــــتر آنست حــــذر  ، زينهمه اوباش کنيم
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  چونکــه اين طايفه ، بر ضدِ  خدا می رزمند

  کـــاش ميشد ، هـــمه نابـود  ، ز دنياش کنيم

  ـيرو غ) Ph.d( با منصبِ  طايـفـهيکی زين 

   کنيم آش، ُپخته ، ميگه )صحيح(ز تفاســيرِ  

  ميدانِ  حشر ، به  غدر  و هر  خائنبهرِ  هـر

   سـاخته ، بشنو کـه ، چه اجراش کنيمپرچمی

  بيرق سازی  ، نشسته  ، پی ِ  ـابـلـپـتپشتِ  

   کنيمباالش شان ، يک يکی مقعدِ ميگـــه در 

   ايشانجـرم و خطایتاکـــه معلـــوم شود  ،  

  خری  بـرعـدلِ  عــدالــتگـــرِ  يکــتاش کنيمف

  حيف و افسوس به اين عقلِ  وی  و باورِ وی

  در چنين عصرِ ِخـَرد  گوش ، به فحاش کنيم

   جهانِ )T.V(  به ـردهــتحناکِ   ريشدگــری

  ميگـه  جــــز باورِ  ما ،  باهـمه پرخاش کنيم

  با وهابی و ، کمونست و ، مسيحی و ، يهــود

   کنيم قـزلــباشمـنـی بـا زن و با مردِ  ، دشـ

   شــده  ، با مکر بگويد که ز نقش منکرحـال

  نظـــــرِ  خويش دگـــر ، جـانـبِ  نـقاش کنيم 

  گاه چون ماش بلـُولــد  ، طـرفِ  خيره سران

    ،  گفته  کـه امضاش کنيمپروتوکولِ   نـَوی

  ، وراستانگليس  ز  پالنی که پسِ  پردههـر

  رقِ  احجاب ، ز کارِ  همه  بــدماش کنيمخـ

   شدهنطفۀ ابليسکـه جهان ، راحت از هر ، 

  فــارغ از جنگ و جدل ، جنتِ  اعالش کنيم

  ودـ مسلمان و يهـهندو و گبر و نصارا  و  

  مونس و يار و مـــددگـار و بـه هم تاش کنيم

  تـاکـه با عـقـل و ِخـَرد ، کسبِ  حقيقت گردد

  اش کنيمکلی را  ، ساده به کنگ هـــر مشحلِّ

  هــمـه آراســته   با جاِمۀ  وحدت به جهـــان

  جلـــوه از صنعتِ  آن  خالـــقِ  فرتاش کنيم

  بـا خرد و منطق و با عقــلِ  سليم» نعمتا « 

  يک جهــــــانِ  نـوِ  پر دانـش و داناش کنيم

 


