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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  ـزـــــــــــنط

 
 نعمت اهللا مختارزاده     
  شهـرِ  اسن ــ  المان     

 

 

 

  مرده شوی جرمنی
  ــای نـــوجوانی يـاد کردــی از قصه هـــحاجي

  اد کردـحـظه ای دلشــدر شگـفـت آورد مرا و ل

  بــودم بـيـخـبـر از شهوت و کارِ  دگـــر! گفت 

  ی ، اين بنده را معتاد کردشـسـتـنِ  يک مرده ا

  لخت و عـريان ، روی تخته بود از اهلِ  عرب

  جلـــــدِ  زيـــبا و ظــريفش ، شهوتی ايجاد کرد

  قهــــوه يی رنگ و ُمجــــال و ُمصفا ، بـا نمک

  ســـيـنـه دل ، از ديــدنش فـرياد کرددر درونِ  

  تــا سر انگـشـتـم به جـلـدِ  آن پسر کردی تماس

  انـقـــــالبی شــــد بـه پـا  و ، عقل را برباد کرد

  ، در بغلشـست و شـويی کردمش با آبِ عشقی

  شهـــوتِ  آن لحـظـه مـا را ، ناگهان استاد کرد

  )مرده شویِ  جرمنی( يک تخلص کسب کردم 

  اين لـقب را بی سـند ، دولت بـه من امـداد کرد

  نان ، اندر روغنست آب ، سرد و چای ، گرم و

  نوشِ  جانِ  آنکسی  کــو ، کــارِ  بی اسناد کرد
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  با خبر از ماجـــــرا شـــد حضـرتِ  بابا و زود

  دخـتـری پـــيـدا نـمـود و بـنــده را نامــزاد کرد

  مـرا شد مسلک و شوقِ  دگر! بابا : گـفـتـمـش 

  نان و حـلــــوا ،  کی توانی بخش در اعياد کرد

  مــــدتی بگــذشت و افــتـادم به فکـری ديگـری

   ديـــــن  ،   دکــــانِ  نـــوی آباد کردتــا  ز راِه

  در مجالس ، بـــر مـنـابر ، خطبه و ختم و دعـا

  ما ، زنــده ها را شاد کردمــرده را نـاشـــاد و ا

  شو و دفـيـن و نـماز و شستگـر بـود تکفين و ت

  ی ايــراد کردمـلــــه را انجــام داد و خطبه اجـ

  بهـــرِ  خـتـم و فـاتحه ، هم هفتگی و روزِ  چـل

  جيبِ  خـود پرأويُرو و از ديگــران پر باد کرد

  دين و مـذهـب را چنان پيچم به هم ، تا ديگران

  ــــرِ  حـــلِ  اين مـعـمـا  ، بنده را اسـتاد کردبه

  آيــه هــا را معنی و تـفسير بشنو ، رنگ رنگ

  ـزاران لعنت  و نـفــرينِ  بـی بـنياد کرد هــصد

  ن ، خيت خيتد کرخيتآبِ  حوضِ  ديگرانرا 

  ديگــران  را ماهی  امـا ، خويش را صياد کرد

  ياجِ  سيم و زرکــاســبی يـی ما نــــدارد  ،  احت

  شکــرِ  يزدان را ز ارث و وارث و اجداد کرد

  کردی رقم ، اين داستانِ  مرده شوی» نعمتا « 

  پس تــــوکل بـر خــــدا ، تا هـرچه بادا باد کرد

  
 

 


