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 Satire  طـــــــــــــــنز

           
  نعمت اهللا مختارزاده         
  لـــمانهرِ  اسن  اشـ        

  
 

  
  

  آشنا مکر
  

  ـا می سوزدجـ چــه ناب،سينه دلم  در
  و ، با ِشفا می سوزدبا دارو و ،  درد 

  هرناکس کس و از جور و جفای هر
  از ريب و ريـــا و از َدغــا می سوزد

  در ِمجــمِر  پر  ، ز اخگـر سوزنــده
  اســپـنِد  محبت ، از وفـا می سوزد

  خــــاِر سـتمی کـه  نارغم ، پرورده
  زهــر َسقمش ، رواِن مــا می سوزد

  هدل ، شــاد  شـد از  شرافِت بيگانـ
  مکـــِر آشــنا می سوزد افسوس ،  ز

  را فته گِل امـيد خــاطـر ،  مـاگنش
  در فصل بهـــار ، از شـتا  می سوزد

  در آتِش کيـنه تـوزی و بــدجـنسی
  حــاجي ،  ز  رقـابِت مال می سوزد

   انديشهي ،  ز دزدیِ ـشهرت طلب
  اســـتاِد تـــوارد ،  از شقا می سوزد

   ُمرتد و بی دينی کـفر وۀبــا تــاپـ
   پـيـهم ، بـه بـهـانـۀ  غـنا می سوزد

  زاهـد به ستيژ  خـود نـمايی حاضر
  محــراب اجــابِت دعــا می سوزد

  در محفلِِ عقد و ختم و مـاتم داری
  خيرات  به دسِت هر گدا می سوزد

  بـا خـتـنه و مرده شــويی و دالکی
 از تيـِغ دو دم ،  کفن جدا می سوزد
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  بـا چشِم چران ،  اصغری ، اکبر شد
   نمکيده  ، اشتها می سوزد لب را ،

  ضعِف بـدن و ، َقـرابِت جنسی هـا
   حيا می سوزدۀه پردــخاموش  ، کـ

   چو شمع و  ما همه پروانه)شهبال(
  احجاب تعصبِ  قــــضا می سوزد

   حق ، بر بستهمردانــه کمر ، به راِه
  زدهــرآنچه  خالف و ناروا  می سو

  آن بت شکِن  ، تـفکـر و  انـديــشه
  اصــناِم َتــَوهُّـم و ، خـطا می سوزد

  طـبـِع روان و ، عـزِم پــوالدينش با
  با صلح و  محبت و  صفا می سوزد

  از طـعـنـۀ  ناکسان ، ندارد بـيـمـی
  پــاسخ ، به لـباس موميا می سوزد

  روشـنگِر  بــا تدبُّـرو ، بس مــاهـر
  و پکول  را می سوزدريش و چـپن 

   از بــهــِر تـسـاویِّ حــقِّ انسـانـی
  هم چادر و  لنگی و  عـبا  می سوزد

  ز رفاقتش به خود باليده ،» نعمت «
 هر مانعی را ، ز پـيِش پا می سوزد

  
  
 
  ،  سروده شدرچه شعر در يکی از محافل فرهنگیاين پا

 
 

 


