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     نعمت اهللا مختارزاده
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  سگ چــه حيوانِ  عجيبی! عزيزان 
  امدار استبـه يـاری و وفــا ، بس ن

  ز هـر شخصی کـــه يـابـد استخوانی
  وفــايش تــا قـيــامت پـــايــدار است

  اگرچه نوع و جنسش ، صد هزاران
  والکن مـقـصدِ  ما ، سه و چار است

  ازان جملـــــه ، يکـی ، سگهـای گله
  هـمـيـشـه پاســـبانِ  پـخـتـه کار است

  اگــر گــرگـی ،  بـيــــايــد يـا شغالی
  به يک قولـه  ، فـرار اندرقرار است

   آنِ شکـاری ، نوع و جنسِ  ديگـر
  کـه حاضرباش ، در امرِ شکار است

  بــه هـر الشی که افتد دور و نزديک
  به يک چشمک زدن در انتظار است
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  )شاه دوال(يکی هم ،  خانگی  چون 
  هميشه غوغو و عـو عـو شعار است

  که وی پسمانده خور و هــم  نگهبان
  لت هر آنچه خواهــد ، اعتبار استد
  )لـَو لـُوی  َديـُدو(يکی زان جمله هم 

  چو گلبدين و چون سياف ، هار است
  نــه رحمی بـــر خــود و بيگانه دارد

  به گيرش هرچـه آيد  غار غار است
  نوازش گـــر دهی ، از پاچه گــيـرد

  ی بر شيطان سوار استئکـُچ گو وگر
  ت ، جنايت طاع.عـبـادت ، راکت و 

  که دينش اژدر و مذهب  چو مار است
  عبادت ، غـــارت و چــــور و چپاول

  اطاعت ، قتل و دزدی و قـــمار است
  رقص ، روزه. نمازش ، زنگ و جامن 

  ز زکاتش ، قـــلمهـــا  شـرمسار است
  اصــــولِ  ديـــنِ  َوی ، راکـتـپـرانی

  چرس و ترياک وخماراست ،فروعش
     خوانِ  چين و هـند  و جاپانهميشـه

  ار استب   تتـُرکیگهی هم  ســـفـرۀ  
  گهی بر تانکِ  روس و گاهی آمريک 

  گهی بـــــر راکتِ  جرمن سوار است
  به سوراخِ  عرب ، گاهی به ايـــران

  گهی در غــــارِ  پاکستان فرار است
  خالصه سگ سگ است و پاچه پاچه

  ار استن  ،  يا تـــوپ دااگـر راکتپر
  فضول و فـــاســد و خيلی بـــد اخالق 

  شمار است) شادوال(و)  لـَولـُوخان(ز 
  چنانچـه بی ادب ، بی عـلم و فرهنگ

  هـمـيـشـه  مسـنـد از او شرمسار است
  ز اســـتـادان    انـگـيـسی    تـــوقـــع
  بر  تـبـار استـــچنين شاگـردَک  مخـ

  ـه گويمز اســـتــادِ  خــــطا کــارش چ
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  کــه در تعريف کـــردش استوار است
  بــــه يــــادم آمــــد از دورانِ  مکـتـب

  کــــه شـــاآقـــا مجـــدد ، نـامدار است
  گـهـی چــشـمِ  بـــد و گه رشوه خوری  

  ابتکار است) جيم (بـه صنفِ  دهــــم 
  تـمـــامِ  بـچـــه هـــا  ، در کنجِ  دهليز

  ــر ايشان نثار است  غال و و رنگ بـز
  بـپـرسـيد) ين ئپرويز خانِ  نيک آ( ز 

  کـــه شايد ، يادش  از البـراتوار است
  ، همين شافی و کافی» نعمت « بـيـا  

  است ) شرما  کـُـمار ( و ِاال  ، نوبتِ  
 

 


