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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire         طـــــــــــــــــنز

             
 نعمت اهللا مختارزاده   
  لمانشهــرِ  اسن ــ ا   
  ٢٠١١ مارچ ١٦    

  
  

  بازار سياست و شهکار ادب
  

بازارِ  " اديبه ، محترمۀ معظمه  تمنا جان عزيز، پارچه شعری را تحت عنوان فرهيخته بانوی فرهنگی ِّ
زينت بخشِ  صفحۀ فيس ُبک " تجالی وثيق"به ارتباط يکی از سروده های اين کمترين، بنام " سياست 

نموده اند، که اينک با ابراز سپاس و شکران از لطف، محبت و مهربانی هميشگی شان به ارتباط 
سروده با پارچه شعرِ  محترمه تمنا جان يکجا تقديم " شهکار ادب"ه ای را تحت عنوان موضوع نشيد

افغانستان آزاد ــ آزاد " اميد مورد پسند و  عالقه و توجِه خوانندگان سايت وزين و رزين  .ميدارم
  .بخصوص تمنا جان عزيِز عزيز قرار گيرد " افغانستان

  
  شاناز تمنای عزيز گرفته شده از فيس بک اي

تازه ترين اثر محترم مختارزاده صاحب ، چند بيتِ  " تجالی وثيق"سروده ای بنام  طبق وعده بارتباط 
ازينکه بنده . خدمت دوستان و عالقه مندان ذيالً  تقديم ميدارم سروده " بازار سياست" بنام  ناقصی را 

جرأت نوشتن را برايم  الن آورده بسا اوقات مطالعۀ اشعار دوستان خامۀ شکسته ام را به جو شاعر نيستم 
با   عزيزان و دوستان محترم   اميدوارم .ارزانی ميدارد که البته عاری از نواقص و اشتباهات نميباشد

  .معذرتم را پذيرا شده ممنونم سازند نگرفته  در زمينه خرده  بزرگواری 
  تمنا عزيز
   سروده شده٢٠١١نهم مارچ 

  

  
  ميفرستم. . .  . . بـــــر تــــو ! نبيال 

  دانه کردی. . . کــه کـــارِ  زشت و 
  بــه بـازارِ  ســيـاست  ،  بــا ديـــانت
  تـــجــارت هــای بس  رنـدانه کردی

  از فروشِ  يوسفِ  ما) مالک (چـــو 
  بـــه چــند درهـم خوده مستانه کردی
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  شــد بدنام ، بدنام) عــزيــزِ  مصر ( 
   جانانه کردیرا) برده ( ، ) زليخا ( 

  بـــاآلخـــر پـيـکـــرِ  آمـــون بشکست
  پـــرسـتـش خــالـقِ  يکـــدانــه کردی
  و تـــو هـــر روز با پــيکــر تراشان

   ريزانه کردی ز فــرهـنـگ ، آبـــرو
  سـيمينِ  بـدمـاش ز مکــــرِ  کــائـنـه 

  خـــوده بــــازيـچــۀ شـيـطــانه کردی
   و گــاهی بــا سياستگـهـی بــا ديــن

  چــه بــازی هـــای بـيـشرمانه کردی
  ز بهـرِ  شهـرت ای خودخواه مغرور
  جــفـا بــر خويش و هـم بيگانه کردی

   خنجر ، تيغ و تلوار کـه با شمشير و
  بـه قـطعِ  نثر و نظم ، هـر آنه کردی

  ِ  تاريخ. . . بـه فـرهنگ و ادب ، ای 
  ، افسانــه کردی نـاِم خــــود   ســيـاِه

  بــــرو درسِ  وفـــــا داری بـيـــاموز
  وفــــاداری  ،  تــــرا فــرزانه کردی

  ادیزد بــه بگــپِ  سـيـمـيـن نـمـی ار
  ــرا ؟  دعــوت ازان ديوانه کردیــچـ

  ــــرانِ   راسـتـيـن راـبسی  روشــنـگ
  ـــود دور و چــرا بـيـگانه کردیـز خ

  !)النبي ()نعمت( شد چه) نادر(چه شد 
  بـــه ايـشـان حـمـلــۀ کلمرغانه کردی

  )علومی (و با ) وثيق (  با  چه کردی
  کردی  نـــا انسانـــه  هــــــای. . . .  

   و چلی و مال  بـــه حـــرِف طــــالب
    زاوالنه کردی حـــديـث و آيـــه  را

   هـــرچارِ  شان را   دلِ  بـيـــازردی
  و جــــور بـيــرحمـانه کردیجـفـــــا 

  ولی بـعــــــد از گــذشتِ  چــنـد ساله
   بس فــرزانه کردی يگـــانـه کــاری

  ـربانراـــمهــــ" وثـيـقِ "بـيــــاوردی 
  شــــرابِ   نــــاب در پـيـمـانه کردی
  مــواظـب بــاش تـــا يــکــبـارِ  ديگر
  یبه نـــــامـــردی ورا بــيـگـانه کرد

   ، آزرده خــاطر اگــــر ســـازی ورا
  قلـــــم در پشتِ  خـــود تـازانه کردی
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  گـــر بـــدانی قــدرِ  هريک! نـبـيــال 
  فـــقـط بــا معــذرت جــبــرانه کردی
  وگـــرنــه خامه هـا ، بنگر به جوالن
  پـشيمانی  ،  دبــــل نـــقـصانه کردی

  از تـــو دارد ايـــن تـمـنـا» تـمـنـا «  
     نـشــــر   آزادانه کردی پــيــامــش

  کــــه تــا مـــردم شـــناسند طينتِ  تو
   در هـــــر آنه کردی نـقــابـت پـــاره

  ففففففففففففففففففه
  : رـــتذک

  !!!اری شده اند، در فيس بوک ديده شوداصل کلماتی که نقطه گذ

  
  

  از 
  ت اهللا مختارزادهنعم
٢٠١١  /  ٠٣  /  ١٦  

  مانلـا  ــشهــر اســن

  

  
  ب شهکار کردیـجـ ع!تمنا  جان  

  اندار کردیـــايــــق را  ، نمــايــحق
   دريدیـن دشماب از صورتِ ـجـح

  بردار کردی،  نقاب از  چهره اش 
  با مهارت زی ـری نغـ شع سرودی

  رار کردیـــ اش اـــب ارــکـيـ پیـبس
  سرکشخودخواهانِ   مغروران وبه

  تکرار کردی،  ای مرا ــن هـــخـس
  با مهارت ! زا ــزيــق دادی عــبـس

  ار کردیيـ بس انــــاری ِّ شـــکــادب
   حسادتِهف ها که در چاـوسـه يــچ
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  صد پار کردی تهمتِ    گرگان  هـب
  با برادر ، ردی ــه کــــرادر آنچـــب

  فتار کردیک، ه ـر و نـبـنگ و بـــپل
   به  اوجِ  آسمانها، اه ـرِ  چــــعـز ق

  ار کردیـــفــقِ  غـــــضلِ  خالـفـــب
   نمودند  حلقه بر گوشش الم و ،ــغ

  ـدار کردی  دل و شهـنـاهــ ش یـــول
  زندان، زندانی و ـان و ، ز زندان ب

  ار کردیــمــاعـــاودان تِ  جـشـهـب
  شکستب، ون ــــدِ  آمــبـعـای مـنـــب

  ه يوسف وار کردیـری کـيـبـعـت ز
  خا عاشق و ، معشوق ، يوسفـيـزل

  وتيفار کردیـرگِ   پــ م ، له ـيـوس
  قوب بيناـن ، يعــرهــيــوی  پــــب ز

   ــا  را  ،  جوان دلـــدار کردیزليخ
  د عزيزِ  مصر ، يوسفـر شـــالخاب

  ای در انظار کردیـــهـــه معجزچ
  ون دانه ارزن ،ـنان ، چـئ کاایـــجف

  ار کردیـيـتـمـای حکـرمن هـــز خ
  الی امروزــم، طالب و ،  و یـلــچ

  کفتار کردی، س و گ، کرال و ـغـش
  افيـــس، ربانی و ، دين و ـبـلــبه گ

  رازِ  دار کردیـــــر فـــی  بئزاــــج
  را  ببايد) ق ـحقـم( ، و ) لی ـيـلـخ(

  دیردار کررِ  ادب ُمــيـشـمـه شــــب
  ه شورا ، گلبدينیـب) و ــَنـسِ يـرئ( 

  ار کردیـبـتـــراک،  ن را باز ـــوط
  لنگر گرفته، صتِ  تو ــلم در شــــق

  فروشان خار کردیودــــه چشمِ  خب
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  وازش با صداقتـــت نـــ دسیــــول
  ردمِ  بيچار کردیـــویِ  مـــه ســــب
  لومی ـم عــق و هـيـچو برهانی ، وث
  دار کردی، منتز ــيــم نـــــرا هـــم

  رت راـوالنگــــ جۀـــامــــازم خـنـب
  دردی ، به ما هرچار کردیـمـکه ه

  نثرت م وـظـزای نـفـرِ  جانــطـز ع
  رار کردیـــــاب در دلِ   ت ـامـيـــق

  ون گلی در باغِ  وحدتــفتی چـگش
  دار کردینتزيب و زي، ا را ـــــــوف

  ل آفريندـو ، گــــع تــبـــارِ  طـــــبه
  زار کردیـکه فــرهنگ و ادب ، گل

   )سيمين( اقِ  محکمی بر روی ـفـق
  با گپ و گفتار کردی،  ه ــــوالـــح

  ارِ  دينفروشانــل در کسب و کـلـخ
  ر سرِ  بازار کردیـب، ه ُرسوا ــــچ

  بسته بادا، ان ــروشـــفـنـانِ  ديـــدک
  دين بيزار کردی ردم را زـــه مــک

  م دارم از توـی هاوه ـــن شکـــالکو
   کردیمسکـينيارــوهينِ  را ؟ تـــچ

  ان راستگو و راستکردارـه ايشــــک
  نسوار کردی، ه کف ــاست را بيـس

  های ماهر)  تلــويزيونچی( ه از ـک
  ه انکار کردیـــرار و گـــ اقیـهــگ

  ونی ـردِ  ماشگـــــای گــــازم پــــنـب
  م  افگار کردیــدل،    دنـيـولــــز ل

  اقت کی وفادارــاری و رفــــه يــــب
  زان را ز خود بيزار کردیـــزيـــع

  اره خاموشــــبيچ)  صدای مردمِ ( 
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  جار کردیـنـن کارِ  ناهــــرا ايــــچ
  ا نقطه نقطهـنجـيـمـالصه در هــــخ

  ، سّری از اسرار کردیــه افشاء ک
  دمتت از روی اخالصـرودم خـــس

  م رفتار کردیـلـــه حکمِ  دل ، قــــب
  »نعمت « بهرصورت پذيرا شو ز 

  اسِ  آنکه يک شهکار کردیـه پـــب
  فففففففففففففففففففه

  
  
 

 


