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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 المــان

  
  
  
  

  انتقامِ شاعر
  

  مـــدتی بگــــذشت ،  از آن ُپــرسشِ  منظـومِ  ما

  ـد پاُسخی مــرقــــومِ  ماکس نشد پيــدا  ،  نمايــــ

  عاقبت در شرق و غرب ، آواره دستِ  آن و اين

  نـزدِ  قاضی، شـيخ و مفـتی ، حاجی و مالی دين

  الجــــوابی شــــد جــواب ، از داکتران و عالمان

  عـــاقبت بـشـنـيــده شد ، چيزی ز جمعِ  شاعران

  ونشـــنـيــدم ، از طريقِ  تليف ) ناظــــم( اّول از 

  ،  جيبِ  قــــاصد تـاکنون) فالنی( ثانی ازآقـــــا 

  زيــبا کالم ) ناظـــمِ (شاعـــــرِ  شـيوا بيــــانِ  ، 

  بــــا مهـــــارت خواست ، از اين بنده گيرد انتقام

  او، پاُسخ نوشتم  بيحساب ) بــــاليی جانِ ( بــــر

  عـــاقبت بــــازارِ  عـشـقِ  جـرمنش کردم خراب

  زين سبب از هــر طرف ، دامی نهــاده بهرِ  من

  شيرين سخن ) ناظـمِ (  انـتـقـــامش را بگــيرد ، 

  پاسخی بنوشــــتم و ،  خوانــــدم برايش ، انـدکی

  صيد شد در دامِ  خـــود ، صياد ، همچو مرغکی
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  شوخی کـرده بودم حرفِ  من بر دل مگير! گفت

  بنمودی َسعيرشعرِ  من همچون َحزيری بـــود و 

  شاعــــران باهــم مزاح دارند و از هم راضی اند

  گر يکی مجــرم شود ، هم شاکی و هم قاضی اند

  بــا تــو مـيـبـاشــــم مــوافـق ، ُپرسشت خيلی بجا

  پـــاُسخـش اکسـيـــرِ  اعـظـــم  ،  سـيمـيا و کيميا

  با کـمـــال و بــا مهـــــارت ، پــرده باال کرده ای

  تاجـــــرانِ  ديـــنِ  ما را خـوب ، ُرسوا کرده ای

  باز کـــــردی بابِ  تحقـيـقـی  ،  بــرای اين و آن

  تـفـتـيـشـی داری ز شـيـخ و حـاجی و مال ، دکان

  اين گـفـت و گو ها را به نشرش ميدهم! گـفـتمـش

  هــــر کسی پاُســخ فــرستد ، بـنـده فخرش ميدهم

   ، هــمه از فکـر و از انديشه اتتا شـــونـد آگـــه

  هـــم ز شاخــه ، ساقــه و از ريشه و از تيشه ات

  خـيــلی شوخی هـا کردی و بودم الجواب! گـفت 

  ليک با انــدک مـــزاح  ،  گيری رقاب گه قطاب

  بفهمم پاُسخــــم را ، داده ای از بهـرِ  نشرگـــــر 

  ِ  حشرهـم حـريف و هــم رقـيـبـت ميشوم تا روز

  شيرين زبـــانِ  مهـــربان )  ناظمِ ( ای ! گفتمش 

  کا کا  کالنمن بـــرادر زاده ات  ،  امـا تويی  ، 

  از بـــرای خــاطـــــرِ  تــو ،  اخـتـصارش ميکنم

  ثـلـثِ  آنــــــرا انـتـخــــاب و ، انـتـشـارش ميکنم

  منکــــر ميشـــوم ، واللـه ، ازانچه گفته ام!  گفت

  چونکــــه اســـــنادی نباشد نــزدِ  تو ، از سفته ام

  از گـفـتــــارِ  خــود ، منکر نبايد هيچ کس! گفتم 

  گـــر نصيبش جامِ  زهـر و پای دارِ  خار و خس

  نازم آن مردی کـــــه بـــر پيمان و عهدش ايستاد

  بر نگشت ازحرف و ، جانِ  خويشتن مردانه داد

  ش  ،  هــرچه بادا باد ، بادمی فرستم بهــرِ  نشر
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  تـــا کـــــه گــــــردد خاطــرِ  افسردۀ ما  شاد شاد

  )فالن(حال ميخواهــــم ، قلــــــم تازد ، سوی آقا 

  لنگ لنگان ، با خـــرِ  لنگــش ، به کوی او دوان

  انتظــــارِ  پاُســـخِ  دنـــــــدان شکــــــن دارم ازو

   خـــود يخن دارم ازوورنه در محشر ، به دستِ 

  بنويسم جوابت را به نظم! زانکــــه بر من گفت 

  الزمست دنــدانِ  آهن ورنه مشکل ، کارِ  هضم

  مدتی چـنــــد ســـال و انــدی  است ، بنده انتظار

  جـانـثـار ) آقا فـــــالنِ (  تا بگـيــــــرم پاُســــخِ  

  هردم ، به منليک آن ظـــالـــم بهــــانــــه آورد  

  گـــــه کـَنـَد قبر و گهـی بـر مرده ها ، دوزد کفن

  گــــاه در خـتـــم و دعـــــا و ، گاه در بزمِ  سخن

  گـــــاه در تفسيرِ  آيــــه ، گــــاه در شــرحِ  ُسنـَن

  گـــــاه می بالـــــد کـــه خسته هستم از کارِ  زياد

  برف و باران و ز بادگـــــاه می نالـــد ز ابـــر و 

  تليفون کــــردم دو سه بـاری ، به خوابِ  ناز بود

  گـــــر دمی بيدار بـــود ، چون سازِ  بی آواز بود

  گــــــاهی در اتاقِ  خــــواب ايستاده روی جانماز

  يا کـــــه بر تکبير و قامت  ، ُسجده و راز و نياز

  ردم به نازيـــا بــه دسـتـش  شانـــه و ، با آيينه ه

  يــــا در آشــپـــزخــانـه ، بر دستش کچالو و پياز

  يا کــــه رفـتـــه در گـــراژ از بهرِ  کارِ  موترش

  چونکـــــه بوی عطرِ  خانمها دهد ، َدور و َبَرش

  گــــــاهی در حـمـام ميباشـــد به کارِ  شست و شو

  يــا کـه بـا سابون و ليف و کيسه دارد گفت و گو

  ــــاهـی با همسايگان دارد بسی دعوی و جنگگـ

  يا که بر هـم ميهنان ، مالــد هميشه ُبرس و رنگ

  يا کــــه از دردِ  کـــمر نــاالن به نزدِ  هر طبيب

  روز ها در خواب و شـبها ، تا سحر باشد خطيب
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  گـــــاه بــر تـدريسِ  قــــــــرآن است بر نوبالغان

   ،  گـــاه آه و گه فغانگاهی خنده  ،  گاهی گريه 

  کــــار هـــــای ديگـــرِ  وی ، نـزدِ  ما باشد نهان

  در هـمـيـنـجـا نقطه و ، از شرحِ  آن عاجز زبان

  من نمی دانــم کـــه اين مکـــر ، از کجا  آموخته

  جــــامـــۀ تـقـــوی ، بــه آن قامت رسايش دوخته

   بود و سودِ  مامکـــــرِ  بـنـــده ، بهـــرِ  نابـودیِّ

  مکـــــرِ  ايــــــــزد  ،  بــــاعثِ  آبــادیِّ نابودِ ما

  است باالتر ز مکـــــرِ  ماکـــــرين ، مکـــرِ  خدا

  مکــــرِ  ايزد وصل و مکرِ  ماکرين ، از هم جدا

  مکــــــرِ  ايــــزد از برای خيرِ  اهـــلِ  عالمست

  ــق و فساد و ماتمستمکـــــرِ  بـنـده مرکــــزِ  فس

  مکـــــرِ  ايــزد ، روح بخشد بــر زمين و آسمان

  مکــــــر بـنـــــده علــتِ  نابــــودیِّ روح و روان

  مکـــــــرِ  ايــــزد بهترين و کامل و سازنده است

  مکـــــرِ  بـنـده ، بــدترين و ناقص و بازنده است

  ر موالعلیيـــادِ  آنـــروزيکـه  ، دشمن تاخت ، ب

  پيکــــری چـون ديو و بر اسبی سواره ، آن شقی

  حملــــه هــــــائی کـــرد بر مـوالعلی ، ديوِ  عنيد

  ،  آن هـيــوالی پليد) ص ( دشمنِ  دينِ  محـــمد 

  در چـنـيـن هـنگــامه ای ميکـــــرد ، دايـم الـــتجا

  سوی خدا) ص ( دستِ  خود باال محمد مصطفی

  ن الهـــــام شــد ، بــر آن علی موالی ماناگهــــــا

  مکــــــری  بايـــــد بهـــرِ  نابودیِّ دشمن های ما

  گفت بــر دشمن ، چـــرا  زنگی بـه پای اسبِ  تو

  ِحرفه ات شمشير و نيزه ، يا که جادو ، کسبِ  تو

  تــا نظــــر بـــر پـــــای اسبش کرد آن ديوِ  شقا

  ی ، سر از تنِ  دشمن جداگشت زين مکــــرِ  عـل

  با چـنـيـن مکــــــرِ  الهـــی دينِ  حـق شد کامياب
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  ورنه بودی جمله مؤمن درهـراس و اضطـــراب

  در زمـــانِ  حــضرتِ  داوود  ،  مکـــرِ  ديگرش

  آنکسی دانـد کـه مست است از می و از ساغرش

   )آقا فالن( ليک بــــرگــــردم دوباره ، بـر گپِ  

  شـــود ثابت بزرگ و کوچک و خـرد و کالنتا 

  انتظـارِ  پاِسخم ، از شش جهت ، بی چند و چون

  تا چـــــه زايــــد از وفـا ، انديشه و فکرش کنون

  گـر قــناعت ، حاصلم شد ، هــديه ای دارم به او

  ورنـه يک منظـــومــــۀ جــانــانــه ای آرم به او

  ـــور با عجز و نيازحــــال بـشـنــو از منِ  رنجــ

  آنچــــه پنهانست دردل ، آشکــار آن سوز و ساز

  ای کـــــه ميباشی مقـــدس از نعوت و از صفات

  خالــــقِ  کـــــون و مکان هستی و موت و حيات

  هستی ِ  عالــــم ، يکی از جلـــــوه های هستِ  تو

  بشکند  پيمانه و ساغـــــر ، هــــر آنکه مستِ  تو

   نا قـــص ، کی توان از عقلِ  کامل ياد کردعقلِ 

  يا کـــه موری ، عالــــمی از نور و نار آباد کرد

  ناتـــــوانی هـــــا و ضعـفِ  ما دليــــلِ  قـــدرتت

  فــقـر و عجـــزِ و ذلتِ  ما ، حجتـّی بــــرعـزتت

  ندگی خشوعِ   بـاکنون با خضوع و با» نعمت « 

  ر دلش رخشندگیـــ جمالت ب از نورِ خــواهــــد 

  
 

 


