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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طـــــنز

  
  نعمت اهللا مختارزاده     

  لمانــ اشهر اسن      
   ٢٠٠٩جنوری ٢١     

  

  اّمـَع ُملِّـَح
   )فــارانــی(  زنگــی زد و محـترم ِ  تليفون

   ميکردبی سر و بی پاين ،  ازطلبِ  شـعــر

  )افغان جرمن(، بهاشعارديريست که ! گفت 

  نفرستادی و اينگـــونــــه  سـخــن وا ميکرد

   منم ، خواهشِ  ما را بپذيرول مســـؤحــا ل 

   ميکردمسکن و ماوابــــه مهـــارت بـه دلم 

   َبهـِـشاننمـودم ناز  نه ، بـلقهـــر! گفتمش 

  زمن اينگـونه تمنا ميکردزانکـــــه طـبـعـم  

  ِگلــــــه هــــا کـــردم و گفتم ز حقيقت بر او

   مره شيدا ميکردنغــــــزِ  کالمشليــــک با 

   نيز به اين درد ُمصابیشاعــــره اگفتمش 

   ميکرد رسوامنِ چون جـورِ  شما نالـه از 

  بارِ  دگـر بفرستدلطـفـــاً  تــو بگـو ، ! گفت 

   ميکرد مربا و شهـــدــن ، ز سرِ  لطف  سخ

   ، دگرشعـرگفتمش می نفـــرستد  پس ازين 

  يکی دو بار فـــرســـتـاده و ، حاشــا ميکرد

  فيصله در آخرِ  کارقصه تکـــــرار شد و ، 
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   ميکردنه افشاکاپی هــــائی بفـــرســتم ، که 

  آصفه جان و شعرِ  خودبعدِ  آن کاپيـی از 

   ميکردَحـلِّ  معماــر ، کــردم ايمل کـــه اگـ

  حـــال ناراحـت و آزرده ز من گـــرديــــده

  ميکرد ليال غمِ  ، چـرا ؟ از مجنون شکـــوه

   ، دريدن ، عجبايـــوسفِ  اشـــعاردامـــنِ  

   ميکردزليخا ، اعجاز  مصرِ  ادبکــه بــه 

   گفتمخسرو ، به مـذهـبِ  فـرهــادقـصه از 

   ميکردغوغا وشورش به دلش  وصلِ  شيرين

   کشيدسـرِ  دار، ز حقيقت بــه  عـيسیکارِ  

   ميکردچليپا شـرمـيـد و  ولــی  فخـر ،  دار

   شدیتيربار  ، که ِ  موعودســـيـنۀ حضرت

  امــرِ  او بــود کــه هــر درد ، ُمداوا ميکرد

  ظهور به صفاتش  و  اسـمامظهــــرِ عاقبت 

   ميکرد اعـــالــو ، چــعالــــمِ  ادنیآمــد و 

   پيدا شدخلقتِ  نوگــــرچـه از هر سخنش ، 

   ميکردعــا لمِ  بـاالکــه نـمايـنـدگـــی ، از 

   يهود وترسا و مسلم ، به هــمه ُبشرا! گفت 

   ، ُمهـيا ميکردلـــمِ  انـســانوحــــدتِ  عـــا

   رسيدمژده  ،  به هـمه تحـــــری ِّ حقيقتز 

   ، رهی پيدا ميکردلِ  معيشتتعــديبهـــــرِ  

  هـمه از يک پـــدر و مـادر و از يک وطنيد

   ميکردما ، فقط  ولی ، خلق محو و من و تو

   دين و زقومی و ، ز ترکِ  تبعيضِ  نــژادی

  هـــمـه را بـنـــدۀ ،  آن خالـــقِ  يکـــتا ميکرد

  يک ملت و يک هـدف و يک وطــنتا جهان 

   ميکردوه گری هاجلــ ، بشر ز صورتِ  حق

   دهرقاضیِ هرگز نه هراسد که اگر » نعمت«

  ميکردصادر و امضاِ  مــــرا حکـــمِ  تکفــير


