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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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   طنــــز

  

   نعمت اهللا مختارزاده    
  شهرِ  اسن ــ  المان     

   ٢٠٠٢  اکتوبر ٤    
  

  
  

  خبر ندارد
  

  بخـــــدا قسم کــــه جـانـا  ،  دلِ  تـــو خبر ندارد

  ـراقِ  رویِ  ماهـت  ،  شبِ  ما سحر نداردز فــ

  بـــه بـِر ِيشـُم و بـــه پنبه  ،  سرِ  ما ُبريـده رفتی

  دلِ  سنگت ای عـــزيـــزم  ،  خـبر از تبر ندارد

  دلِ  بـيـــدالن شکستی  ،  بـه کرشمه و به نازی

  کـــه تـفـاوتی برايت  ،  نـم و خشک و تر ندارد

  ه  ،  جگرم به سيخِ  هجرتبخــــدا کــباب گشـت

  بـــه زغـــالِ  ارچـه هرگـز ،  ُپفِ  ما اثر ندارد

  بـــه زمينِ  دل نشــانــــدم  ،  شجــرِ  محبتِ  تو

  چـــه کـنـم نهـــــالِ  عشقت  ،  بخــدا ثمر ندارد

  شـــده نخــلِ  آرزويــم  ،  به اميدِ  وصل ، پيوند

  دگـــرِ  انتـظارِ  رنگ و ،  گـل و بو و بر ندارد

  اگــــر از ُهـُبـوطِ  يــــاری  ، خبری نمی شنودم

  ز چه ساکنی به َمهبـِط ، کـــه به ما ضرر ندارد

  به هــــوای ما پـريــــدی  ،  بـه ديارِ  غير رفتی

  بــــه دلـــت مـحـبـتِ  مــا  ،  کـَِششِ  دگر ندارد
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  ـر نـــداری ، به مقام و جاه و عزتهـــوسی اگـ

  ز چـه دستِ  شورِ  عاشق ، عسل و شکر ندارد

  بــه خــــدا کــه الفتِ  تو ،  به پی و رگم سرشته

  دلِ  کينه تـُوزت ای جان ، غمِ  خير و شر ندارد

  )به دل رهيست ، دل را(دگر اين بجا نباشد کـه 

  )دلِ  ما  ز غصه خون شد ، دلِ  تو خبر ندارد(

  ِگله ، ِشکوه و شکايت ، همه مالِ  من ، نه از تو

  کــه پـــدر ز مهـــر و الفت ، ِگلـه از پسر ندارد

  )نعمت ( تو اسيرِ  تاج و تختی ، منم آن گـدایِ  

  کــه بـه سـویِ  هــر فـقيری ، َشهِ  ما نظر ندارد

  
 
 


