
 
  
 
 

2016دسامبر  15پنجشنبه                                                                             ناتور رحمانی   

 
 عدالت ات کجاست ؟

 
 يکی ثروت وی حدی ندارد                                       

، مگر لحدی ندارد                                    يکی ُمرده  
 يکی شادمان و هيچ غصه ندارد                                 
 يکی بدبخت که هيچ قصه ندارد                                  
 يکی گنجی به زير پايش نهفته                                   
 يکی از دست فقر عفت فروخته                                  
 يکی آرام ، مثل گل شگفته                                        

ش بيداد سوخته                                        يکی در آت  
 يکی سردار آسمان و زمين است                                 
 يکی دستش نهان در آستين است                                 
 يکی افسر و تاج وتخت دارد                                      

دارد                                      يکی روزگار بد و سخت  
 يکی مالک قصر وکاخ نشين است                                
 يکی کمتر ز خاشاک زمين است                                  
 يکی زباله سازد مرغ بريان                                       

                                يکی در جستجوی لقمه ای نان     
 يکی غرق سرور و شادمانی                                      

 يکی بدبخت دراين دنيای فانی                                        
 يکی از خنده و مستی جدا نيست                                  

                              يکی لبش با خنده آشنا نيست         
 يکی توان صد گزينه دارد                                         

 يکی دريای خون در سينه دارد                                    
 يکی خوشبخت شود با يک اشاره

 يکی را نيست درآسمان ستاره 
 يکی نازدانه اش فربه و چاق است 

 يکی اوالدش از ناداری خشک وقاق است 
 يکی اميل مرواريد بگردن 

 يکی اشکش چو مرواريد بدامن 
 يکی دست وگوش وگردنش پُر ز الماس 

التماس  يکی شب وروزش به زاری و  
 يکی ُمراد به زيرپايش چو االغ است 

 يکی گر جامه دارد ، جيب سوراخ است
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 تو ميدانی تضاد ها را ، خدايا ! 
 تو می بينی وضع اين فقرا را ؟

 اگر می دانی اين جوروجفا چيست ؟
بيچاره ها چيست  بگو ، گناۀ اين  

  يیتويی خالق ، آفريدگار تو
  يیتويی مالک ، کردگار تو

 چرا از نيستی ، به هستی می کشانی ؟ 
، به ذلت و فقر می نشانی  باز چرا  

ته ، از اين زمانه دلم پُردرد گش  
 ازاين قفس ، ازاين عمروآب ودانه !! 

 روحم زين تفاوت ها ، خسته گشته 
 ره ای اميد در دل ، بسته گشته 
 ازاين دنيای واهی ، سيرم سير

 وزآن وعدۀ فردا ، تيرم تير 
 ببين بی دردی ، و بی حيايی را 

 نه مرغ زنده گذارند ، نه ماهی را 
 من از عدل دروغين ، خسته استم 

 آزادی کجا ، به صد دام بسته استم ؟!
 بگو ، اين قصه ای تلخ ، چون نوشتی 

زشتی ؟  چرا با مسکينان ، بدخو و  
 اگر نيستند ، عزيز بارگاهت 

، در کارگاهت   چرا نقش کرده يی  
 بيا ، تخم عدالت در زمين ، بکار 

  که ) ناتور ( زتو اميد دارد ، دادار !
  
  

 

 


