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  نعمت اهللا مختارزاده
٢٠١٠  \  ٠٥ \  ١٩  

  لـماناــ شـهـرِ  اسن 
  
  
  
  
  

  
  

  ای  نـبـيـلی کـــه  اسـتخاره کدی
  يــارِ  مسکـيـنی و نـظـــاره کدی

  ا  کـه  بـدنــامِ  کشـــورِ  عشقيمم
  سـوی تقـديرِ مـا  ، اشـــاره کدی

  شهــرِ دلهـای ما  خراب و تراب
  اين  خرابـاد  را  ،  ِعـماره کدی

  مست و مدهوش ، از میِّ وحدت
  خمرِ  بـاقی به ما ، ُعصاره کدی

  ، ساکـنِ  لــنـدن)قاضی ( محترم
  ، چرا کناره کدی) نعمت!(گفت 

  را) طالـب ( و ) ِ  لعين گلبدين( 
  ترک بنمودی  ،  يا َغـراره کدی

  مـدتی شــد کـــه در دلِ   يــاران
  نارِ  هجـرانِ  خود ، شراره کدی
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  حال يک چيزکی نويس و بخوان
  دردِ  دلهـــای مـا  ره چـاره کدی

  بـــا تشکــــر ز جـمـلــه بـيـنـنـده
  کــــه بــــه اشـعارم اعتباره کدی

  رم  اکـنـون  شـنـيدنی داردشـعـــ
  پس  به هـر بيتش  افـتخاره کدی

  )پاچه گيرِ  گلبدين( يک  دو سه 
  دامــنِ  طبعِ  مـــا  ره  پاره کدی

  پـــــای فــامـيـل  ، در ميان آمــد
  خشم  را  خـــورده انتظاره کدی

  زان سـبـب بـر تــــداویِّ طـبـعـم
  الجـــوابـــی  ره  ، اختياره کدی

  خـامـــه ام تيز بـود و ، طبعم ُتند
  گوشه ای بر سکوت اجاره کدی

  کــردنِ  احتياط  ،  فـرض العين
  تـــا مـبــادا کــسی ، خساره کدی

  پـــرده از رازِ  شـان ،  بلـند نشد
  تــا نگــويند  تـو هم  زکاره کدی

  حــال گرديـده نـرم  ،  خـامۀ من
  بــه نوشتن شروع ، دوباره کدی

  )گلبدينِ  لعين ( باز هـم  ســوی 
  راکــتِ  نــقــدِ  ما ، فــواره کدی

  زانکـــه آيــــد به يک لباسِ  دگر
  زنگ  و جامن  مگـر تياره کدی

  او کـه از خونِ  هموطن مستست
  غاره کدیتپس ازين ساغرش ، 

  جـرگـــۀ ارتـجـــــاعِ  مـلــــی را
  دینامِ  نـــو داده ابـتــــــــکاره ک

  عـــوضِ  ارتجـاع ، نهاده نجات
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  با مــــاللـنگ هـــم ، تجاره کدی
  خــــوب شـد چهره ها نمايان شد

  کـــه فــرقِ  خر و طياره کدی تا
  با قــدير و رحـيــمِ  جنگ انــداز

  جــرگـــۀ تـفـرقــه  ، عياره کدی
  نيشِ  زهـــرين و چنگِ  راکتيار

  ی تـيـز با سوهـــان و حــراره کد
  کارتکی ، چکچکی و لشمکی را

  بينِ  غربالِ  غـم ،  قـُصاره کدی
  )گيالنی ( و بـه ) ربانی ( هم به 

  بد قواره کدی)  فهيم جـانِ  ( به 
  پشتِ  ماهـيچه خور و الندی پلو

  دهـــل و ُسرنا و هــم نغاره کدی
  را) خليلی(و ) وردک(و ) اتمر(

  هــاره کدی) الشه خورِ  ( لقبِ  
  )ی و جمعی از وزيرانش کرز( 

  زار ، زاره کدی) اوبامه ( نـزدِ 
  تــاکــه يک مــــدتی حکـمــرانی

  گـــه پـيـــاده ، گهی سـواره کدی
  پشتِ  پرده  هـر آنچه  پنهان بود

  يک يک افــشا و آشـــکاره کدی
  بعـــد ازين هـــفـتـه وار ميخوانم

  آنچه را شماره کدی! » نعمتا « 
  

  
  :تذکر

  است" خراب آباد"مراد از " بادخرا"
  

 
  


