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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

 
 فريدون حسين زاده

  ٢٠١۵ جنوری ١۶

  

  ....!اندر مکاشفات جھاد نکاح 

  

 نااميد  سلفی که از پيدا کردن يک شوھر مناسب برای خالص شدن از دست زندگی نکبت بارش، پاکۀدختر ُمخ ترشيد

کمک يکسری دستان نامرئی، سوار طياره شده تا از راه دوستان ه به سيم آخر زده و ب: قول معروف ه شده بود، ب

ين شرح ماجرای آن ديدار تاريخی در پائ. عشی در آيد برادر يا برادران داۀنئوعثمانی وارد بالد شامات گشته و به حجل

  . يم داشتروايت شعر خواھه و توھمات منتج از آن را ب

 

 : نرينه سلفی 

     فتبارک هللا خواھر جھاد ديده ام

    بدان که در حسرت وصالت سالھا ملوليده ام

  بر جمال بی مثال و چشمان سياھت قسم

  ی شان بی زبان و الليده امکه از فرط زيبائ

  گر کنی مرا داخِل اندرونی ات 

  ول کنم جھاد را که از دستش مالسيده ام
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  جادوی سينه ھايتگر کشم دستی بر 

  عود کند مردانگی فراموشيده ام

  گر به آغوش کشم قامت رعنايت

  عذاب جھنم را پاک بی خياليده ام 

    گر به دندان کشم آن لبھای شرابيت را

  ی را که سالخيده امفراموشم شود کله ھائ

  گر چنگی کشم بر موھای آشفته ات

  تمام عمرم را برايت پاچه خواريده ام

  

  :  جھادی مادينۀ

  ای وا چه حرفا برادِر سلفيده ام 

   پالسيده اتۀقربون اون ريش و معامل

  شيخ اجل مرا بھر تو اينجا روان کرد

  تا شوم ھمبستِر شبھای ترکيده ات

  چنان حالی دھم به تو از جناحين 

  تا سرريز کند بيضه ھای خشکيده ات

  حال جاری کن آن عقد نکاح را 

  ژوليده ات  ۀتا برق و جال دھم معامل

  مرا نگير دست کم ای برادر

     تا نتراشيده ام ريش و پشِم بوزينه ات

  بيا دخولت دھم در حجله صد باره ام 

  تا مثل ديگر برادران آتش زنم بر سينه ات 

  

  :راوی 

  شب از نيمه بگذشت و آندو ھمبستر گشتند

  تخم کين و نفرت ھمی آغشته يکدگر کردند

   لوليدندتا نزديکای صبح يکريز درھم

  به ناگه صدای انفجاری بزرگ شنيدند

  سوی در دويدنده ھر دو لخت و عريان ب

  و با انفجار دوم به اسفل السافلين شتابيدند 

  ...!خدايشان نبخشايد مزدوران بلک واتر و ديک چنی را 
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