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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  طنـــــــز

  
      نعمت اهللا مختارزاده
  ان    شهـرِ  اسن  ــ الـم

   ٢٠٠٩ می ١٣      
  
  
  
  

  تـُنگـُر
  آنکه حج رفته ، بی بی حاجی شده برگشته

  س آمده اژدر گشتهمورچـه ای بود  ، کـه پ

  به پسر داده زن و ، نيز بـه دخـتر ، شوهر

  چارماه  ،  دخترکش ، حامـلـه پيشتر گشته

  در شبِ  عـقـد ، نمايان شده بودی ِشکـََمش

   گشتهشوهرِ  خواهر و هم  خـواهرفخر بر

  شخصی ميگفت که اين دخترکِ تازه جوان

   گشتهمادر و دو خــواهـروارثِ  پـيـشــــۀ 

  اننسه صد نفراز هـموطن جمله دوحاضري

  سرِ  شب تا بـه سحــر صحنۀ محـشر گشته

  مدعی مست شد ، از ساغـر و پيمانـۀ مفت

  آنـقــدر خـورده  کـه تا ، موترِ  پنچر گشته

  حال آيم به سرِ اصلِ گپ و حـرف و سخن

  شـعـر ، مجبور کـــه اينگونـه بيانگر گشته

  جبابی بی حاجی که خودش رفته کليسا ،ع

  هـــم مسيحی شده ، هم  کاسبِ  باور گشته
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  عوض آنکه جـــــــــــــلو رفته بهائی گردد

    َپَسکی رفته و با انتــــــــــــر و منتر گشته       

  بـه سرِ  مرغِ  هوا ، خنده و ، وا وا ميکرد

  طعنه هايش به جگــر ، قمه و خنجر گشته

  ميگـــه از شوهــــرِ  اّول کــه نديدم خيری

  طالبِ  شوهــــرِ  ده سالِ ، جـوانـتـر گشته

   خالص باشدَهَوسی کـــــــرده  کـه ايرانیِ 

  عاشقِ  مأمورِ  دولـــت ، نــه کــلينر گشته

  ميگه ای کاش که شش نوه ، مرا حلقه زنند

  ه آهســــته بـرو ، شــيوۀ ديگر گشنه کـتـا

   ای کاش که داماد شــود ، تـُنگـُرِ  منميگه

  خـــانـــۀ شوهــــــرِ  نــو آمــده يـاور گشته

   داده بـِتـُروَيربه بی بی  حاجی ، کليسا  ، 

    بــه موتر گشتهچکرش هرطرفی ، مفت 

  آخرِ  هفته ، دو ســـه بــار کــلـيـسا بـِـَرَود

  عادتش ، لبسرين و، سرخی و پودر گشته

  شـــوه و با ناز ،  خـــرامــد آنجابسی با ع

   گشتهسـتـَرِيپـِر ـازه تاکه معشوقۀ ، يک ت

  به همه گفته که اين چنگکِ  اسالمی ِ  من

  ـرو  و دالر گشتهـ ُپر  اُ يـمالکِ  بوجی ِ 

   مـاحــال هـنگـامـــۀ کانـديدیِ   جمهوریِ 

   رهبر گشته  کــرسیِ نام َزدِ ِ د از شـــايــ

  بس، کــه مبادا کسی آزرده شود» نعمتا« 

  حـرفِ  حـق خار به چشمانِ ستمگر گشته 

  

  
 


