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              نعمت اهللا مختارزاده

 ر اسن ــ  المانـــ            شه
   ٢٠٠٨  اول دسمبر            

  
  

  
  شانه بر زلفِ  سياست

  

  کر ، گپ از وحدتِ  انسان داریای کــه با م
  در خـفا   بس عملی ،  بد تر از حيوان داری

   نـــوکر  و چـاکــرِ   هـــر خائنِ  غــدارِ  پليد
  چهـــرۀ اصلی ِ  خود  ،  از همه پنهان داری

  گه جـمـبـوری و جادوگـر و گه  ،  شعبده باز
  گهی چون کيسه کشان ، چـاپیِ  ايشان داری

   ِ  تـــزويـر، گرفته به دو دستدهــنِ  بـوجی
  ســرِ  تـقـسـيم  ،  کاله ، بر سرِ  ُبرهان داری

  ای ســيـه ُچـردۀ ،  قـانغوذکِ  پنديده ، چـرا؟
  شکـــوه از طـائـفـۀ خويش  ،  فــراوان داری

  سالـــها ، ُامتِ  گــلـبـتـه و بــرهـــان بــودی
  حـال ،  بر صورتِ شــان ، تاپۀ کفران داری

  صاحبِ  خـانـــه و سرمايه شدی ،  از ُبرهان
  نمکش خورده حرام  ،  تـُف به نمکدان داری

  می شــــناســـند هــمـه  ، جــوهـرِ  ايمانِ  ترا
  جان داری) فهيم(و) برهان(و) قانونی(که به 

  ديـده بــودم به عــزاداری ِ  مسعــــود  ،  تـرا
  طان داریبــوسـه هـا  بـر درِ  هـر رهبرِ  شي
  زانکه بر ميزِ  شرافت شـــده  جالس بر صدر
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  داری) پروان ( تليفونی سخن  و حـرف  بـه 
  يــاد دارم کـــه  ،  گــريــبان  و گهی دامن را

  پـــاره و چـيـره  ،  به فرمانِ  قوماندان داری
  شـانـه  بر زلفِ   سـياست زده با ريب  و ريا

  پنـجــه بــر ريشِ  ُبـزش ،  نرم  دلنگان داری
  تا کــه بـــر منصبِ  عــالــی و مـقامی برسی

  سـجـــده بــر درگــِه هـــر منکرِ  قـرآن داری
  يا کـــه با چهرۀ  منحوس  ، به هـر تلويزيون

  طلبِ  شهـرت  از هـر بی سر و سامان داری
  یِ   دغللـقـبِ  محـتـرم ُاســـتـاد  ،  بـه حاجـ

  نان و حلـواست  ،  کــه خيراتِ  گدايان داری
  خــودفـروشی چـقدر ، ديده درايی به چه حد؟

  که ز سرگيـــن ، طمعِ  لؤ لؤ و مرجان داری
  حـيـثـيـّت حفظ کن و ، آبِ  رخِ  خويش مريز

  ورنــــه از نـقـدِ  مـنـت  ،  پاره گريبان داری
  ـيـاست بازیتــو کـــه زايـيـدۀ  جـنـگی و ، س

  تهـمـتِ  خشم  ،  بـه شير و گهی پستان داری
  مــا ز شــومی ِ  پــالنـت ، بــــه خـدا آگاهــيم

  چشم ، بـــر بـيـوه زن و ،  مالِ  يتيمان داری
  نيِش پر زهرِ  تو بر  بانوی فرزانه چــــــرا؟

  اگرت  يک سرِ  مو  ، غيرت افغان داری
   نمک نيست ، روانسبتِ  تلخی و تـُنـدی ، بـه

  مـرچِ  بی پـيـر ،  مـيـانِ  لـب و دنـدان داری
  گـر بيايی  به صفِ  ملـــی گـــــــرايانِ  وطن

  جوهـــر و اصليتِ  خــويش ، نمــايان داری
  ورنــه چــون خاين و غـــدار بيايی به رديف

  ننگِ  تاريخ شـــده  شرم ، به هـــر آن داری 
   و ،  چـشـيـدن داردنمکـين و  شکـريـن است

  لحظه ای گر خامه به جوالن داری! »نعمتا«
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