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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  طنــــز

         
  نعمت اهللا مختارزاده     
  لمانــ ارِ  اسن ــشه     

  
  
 
  
  

  پوشيده است
  

  پوشيده است، دوســتــان در نزدِ  ما پوشيده است      نزدِ   ما   ) نـاظم (رازِ  
  بهـــرِ  عشقِ  گلــرخان از جان و دل کوشيده است      نزدِ   ما   پوشيده است

  

  خوابی ديـده با نمک، بـا مرچ ، با صد ذوق وشوق      پيشِ اهلِ  شوق و ذوق
  ديگِ  شوقـش ، فـصلِ  پيری با صفا جوشيده است      نزدِ   ما   پوشيده است

  

  ، گاهی هم بر هموطن      اين بـــود رمــزِ  سخنگــه شود عاشق بــه جرمـن 
  دل به دريــا هـــا  زده ، شايـــد لبی چــوشيده است      نزدِ   ما   پوشيده است

  

  گـــه بالی جان و گــه پــوشـيـده  با منظــــور گفت      بايـــدش مجبــور گفت
   نزدِ   ما   پوشيده استچونکـــه از خمــرِ  وصالِ  دلــبری ، نوشيده است     

  

  يا کــــه گشـتـه عــاشق و ، دل زيــرِ  پای گلـرخان      نيست بر خانـم ، عيان
  عاقبت گـــردد هـــويــدا ، آنچــه را دوشــيـده است      نزدِ   ما   پوشيده است

  

  ابـتـدا بسـرود بـر جـرمـن ، کـنـون بــر  هـمــوطن      بلــبــلِ  شـيـريـن سخن
  خـانــمِ  بـيـچــاره را بـا مکـــر خــامــوشــيده است      نزدِ   ما   پوشيده است
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  ميــرود جــای دگــر ، امـــا بهـــانــه مسجـــد است      گلرخانـرا ساجــد است
  ن سـبـب  ،  بسـيـار خـامـوشيده است      نزدِ   ما   پوشيده استبلـبـلـش از ايـ

  

  بــا مــنِ  بـيـچـــاره آن ظــالــم ، رقـابــت مـيـکـنـد      هـــم رفــاقــت ميکـنـد
  خـار مــفـروشيده است      نزدِ   ما   پوشيده است خانــــۀ دل ، بـــا گــل و بـا

  

   ايـن کـالوه در کــجــاسـت      در زمين يا درهواستهـيـچ مـيدانـيـد ، نـوکِ 
  يا کــه در بحــرِ  وصال وهجــر باغــوشـيـده است      نزدِ   ما   پوشيده است

  

  شـيـشۀ قــلـبـم شکـست آخـر بـه سنگِ  رنگِ  خود      با چنين نيرنگِ  خــود
   نزدِ   ما   پوشيده استنـوشگــفـته غـنـچــۀ عـشـقِ  مــرا خـوشــيـده است     

  

  عـاقـبـت قـلـبِ  مــرا پـيـچـيـد ، بــر بــرگِ  خـزان      داد ، دستِ  مهـــوشان
  ـاران ، ُمفت بـفـروشــيده است      نزدِ  مـا  پـوشيده استـــ يـِ رشــتـۀ يــاری 

  

  ن و نــزدِ  آنبـايــد افـشاء کــرد عشــقِ  تـازه اش  را در جهـان      نــزدِ  ايــ
  از وفـا ســوگــندِ  او گوشيده است      نزدِ   ما   پوشيده است» نعمت « حيف 

  
  

 

 


