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 Satire زنــــــــــــــــــــطـ

  

  ــورشاه تيموریتيمـــ

  2011جو	ی  23 المان،

  

  

 نزــــــــط

 بس طويل و ريضــــداشت ريش بس ع         بی بديل ت ـــــــــــحماق در  مردی  بود

 مينمود يکتا پشم  ماشـــــــــــــــــــق در         مينمود ديبا ون چترــــــــــــھمچ ريشش

 ناف زير در تا خ افتادهــــــــــــــــزن از         قای سيافآون ريش ـــــــــــــچ او ريش

 اله بودھ رويش ردــــــــــگ در ريش او         يشمه بود  ونـــــــچ او سياف نزد ريش

 گذار گشت و  رفـــــــط ھر  مينمودی         وشيارــــــــــــــھ اما  بود  شوخی  طفل

 دل فتاد در  اش  >نهـــــــــطف  یشوخي         بل فتادــــــــــــــــن مقآريش  بر او چشم

 ترامـــــــــــــــاح بنمود و ايستاد ادب با          س>ملا بابا ت ــــــــــــــــــگف  مدآ پيشش

 الؤيک س  ضورتــــح از گفت دارم           ويای حالـــــج و  پرسی والــــــاح بعد

 ھواست در اـــــــــــي ميشود روی سينه         کجاست ريشت در ،که ميخوابی تو شب

 نآ توی يا بود بستر ارج ازــــــــــــــخ          نآروی  است يا کمپل  و  افــــلح زير

 برون يا واب استــــکه درون رخت خ         کنون تا  زمودمنا  تاـــــــــــــــــــگف مرد

 پديد شد سودا و وسواس او رــــــــــــبھ         خوابيدن رسيد و  وابــخ  که وقت شب

 لفاف نمودی از بيرونش اه ــــــــــــــــگ         لحاف ببردی در ودـــــــــــــريش خ گاه

 سو می تپيد ريش ھر با ريفــــــــن حآ         پديد مدآافق  درـــــــــــــــــــــــان شفق تا

 سحر ردیـــــــــــــھميک را  شبھا  مرد         رــــــــــــشبھای دگ شبش بگذشت و اين
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 ويختهآ راحتش اـــــــــــــــــــب ريش او          ريختهــــــبگ ديده اش  خوش از  خواب

 ياورش رفيق و  اــــــــــــب  را ن پسرآ          رشـــــــــديگ بار  ديد رـــــــــديگ روز

 دان بوده ايدـــــــــــــــوج زارآ من بھر          ان بوده ايدــــــــشيط  جنس  ھردو گفت

 گيا ی پشم وـــــــاست ن ريش من ريش          حيا ان بیــــــــــــــــــمشرک  سگان  ای

 تشويش را  مايه  ه سازمــــــــــــــچ تا          ريش را  اينـــــــــــــنميدانم کنون ک من

 رمـــــــــــــــــپيک و مزرده جسآ ميشود          گسترم لحاف بستر بروی رــــــــــــــــگ

 سينه ام  رددـــــــــــــــــگ  دهزآگسترم           لحاف روی سينه ام درون رـــــــــــــــگ

 بی پدر را شما خواھم داــــــــــــــــخ از

 دربدر گدايان بی پناه و ونـــــــــــــــــچ
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