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  نعمت اهللا مختارزاده
  ٢٠١٠  مـــارچ  ٢٩

  لمان ا ــ شـهـر اسن
  
  
 
  
  

    

  

  شنيدم  يکــی از ،  بــرنـامــــــه دارانِ  هـار
  نمـوده فـضـوالنـه پارحجـــابِ  حـيــا را ،  

  بــه اشعارِ  نابـم ، نـمــودست ، تـعبيرِ  سوء
  چـو ديـوارِ نمکش ، به خود گشته بی اعتبار

  ز  دزد  و ،  ز خاين  ، اگـــر می کنم انتقاد
  به خود بسته گويد چطور است و اينهم چکار

  بــه ريش و بـه پشمی کـه در الی هرتارِ  آن
   روزِ  هـــزاران هـزارشـيـاطين بـِزايــند ، 

  ز زيرِ  عــبــا و قــبـا هــــای بــــا نـامِ  دين
  بــه ايمان شـعار و به کفران همی کار و بار

  چــو اعرابِ  وحشيی موشخورِ  چلپاسه پور
  ی و فحشا ، ُاســتادانِ کارئبـــه شـهــوت گرا

  هـمـيـشـه مگس گـشـتـه  در دوغِ  بيچـارگان
  ار و پوند و ُدالرنـکـه دي  ، تابـــه دست آورد

  شــده همچــو داللِ  جسمی ، به شيخ العــرب
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  ی ، به مصری تبارئو يــا خــود کنيزِ  کـــرا
  درانيد ، احجــابِ  عــفـت ، ز شــرم و حـيــا

  چـنـيـن شـيـوه ای را نـمـوده بــه خـود اختيار
  نه ننگ و نه عار و  َوقار  و نه غيرت به او

  ترس از ، رسول و خـــداوندگار شرم وو نه 
  مگــــر اينکـــــه گرديــــده از بندگانِ  عرب

  به حدِّ پرستش ، دفـــاع  دارد از اژدهـــــــار
  ِعـنـــان از دهــــانِ  ادب بـکســالنــــده که تا

  بـــه تحـقــيـرِ  روشنگــران ، تاپه و ُمهر دار
  مش ، ز اعراب و طالب بَودفـقـط تــرس و بي

  و ِاال نــه تـکـفـيـرِ  شـاعــر ، نـه  برنامه دار
  تعرض بــه فـــرزنـــد و فــاميل و انـديشه ها

  چــو ساجق ، بــه دنـــدانِ  فحشاگرِ  روزگار
  مگر او ، مفتش ، بــــه انديشـه و بــاورست

  که گويد بهارش چه گفت و سعيدش چـه کار
  ـودا و موسی و عيسی مسيحبه زرُتشت و ب

  بتازد چو غـُندل ، چو گژدم ، گهی هم چو مار
  مريض است   و بايد که خود را تــداوی کند

   هميشه ، تجــرد قـــــرار  هل  فـــرار و  ،أت
  دريغ از مسلـمـــان نمايـــانِ  کافـــــر نهــاد

  به صد مکر و خدعه ، کنند مردمانرا شکار
  ز ســوابـق ، حکــايت کـنـمبخــواهــم اگــر ا

  ز پــای و ، ز ســاق و ، ز رفتارِ  کبک  وار
  که بـــا دامنِ  مينی ژوپ ، از نـــوآبادِ  وقت

  به غزنی سرای و پلِ  سرخ و کارتــــۀ چار
  ز مکتب گــريـــزی نگــــويم کــه شرمِ  قلم

  نمــانــــد کــــه کاغــــذ شود از حيا غار غار
  ـه گيری کند پاچــکــیه ب ـــرا ؟ تاندانم ، چـ

  گهی هــــم ز شاعر ، گهی هـــم ز برنامه دار
  همينجا ، دو سه نقطۀ پيهم است » نعمت«ز 

 کـــه نــاکـِشته هــايش ، چه ها را بيارد به بار
   


