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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  طــــــــــــــــنز

 

    نعمت اهللا مختارزاده    
   شهـــرِ  اسن ــ المان      

  

  

 

  بازی شطرنج
  هرچـه خوردی نوشِ  جانت ، حاجتِ  کتمان نبود

  ـرده بودی ، از خــدا پنهان نبودگــر زما  ُپت کـــ

  يا شرابِ  ناب خوردی ، يا کشيدی چرس و بنگ

  يـا چـشـيــدی پــودر و ترياک ،  چون ِغليان نبود

  بير و واين و ُودکه  و  وسکی ، ز دستِ  گلرخان

  بـــزمِ  گــــرمی بـــود بـرپا ، رخنه در ايمان نبود

   و خرابپيمانـــــه در گردش ، همه مست. بـاده و

  ذکــــرِ  خــيری بـــود اما  ،  غـيـبـتِ  ياران نبود

  من بقـــــربــانِ  شـــما ، ای حـــاجيانِ  باده نوش

  لب  ،  حــوری و ِغلمان نبود معنی لباـــرِ ـساغــ

  نوشِ  جانِ  دوســـــتان ، بی ما اگــر ميلِ  شراب

  نگان نبودــیِ  پـيـمانـــۀ مـــا  ، با کسی جـخـالـــــ

  با عـــــزيــــزان در غــــيابِ  بـندۀ شرمنده ، چند

  شعـری نغـــزی را سروده  ، از منت ُپرسان نبود

  وزن و ســـــيالبش ُمعـنـبـر ، بـا رديف و قـــافـيه

  مشکِ  خوشبويی ، بجــز از سویِ  ما بيزان نبود
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  هــــر يک از انگليس و امريکـا و حتی ، جرمنی

  در جـــريــان نبود ) موش( کـودتا کــــردند اما ، 

  شده ) يونس جـانِ  قانونی( زانکــــه او در فکرِ  

  کـــــــرسیِ  جمهـــــور ، جـای پيرهن تنبان نبود

  گـــــرچه او را عينک و ريش است ، مثلِ  بودنه

  هـــــر بگيــــلِ  مـاده خـــويی ، واردِ  ميـدان نبود

  وبِ  خارش ، لنگ لنگان پشتِ  بوشبا عصای چ

  رياست کـــردنش آسان نبود) شــــورا ( ورنه در 

  بعــــدِ  کــــرزی ، نــوکــــرِ  ثانی بگيرد جای او

  بازی ِ  شطــــــــرنـــج را بهـتـر ز اين و آن نبود

  حال بـــرگـــــردم سرِ  موضوع که کردند انقالب

   ، جرأتِ  جوالن نبودخـــــامـــۀ بـشـکــسته ام را

  راکت و خـُمــــپاره هــــــای دوستی از هر طرف

  آنـقـــدر بـاريــــد  ، گـــويی حــاجتِ  بــاران نبود

  ملکِ  جــــان آزاد گشت و شهـــرِ  دل تسخير شد

  بـاغـکِ  طــــبعِ  روانم  ،  بی گل و ريــحان نبود

   کـردم خانه ایاز خــــــــراب آبـــــادِ  دل  ،  آباد

  مـــرغِ  بســـمل را بـــه جـــز آن النۀ ويران نبود

  دانـــــه در دامِ  هـــــــوس پـاشــــيد ، اندک اندکی

  خــرمنِ  هستی ِ  ما  ، جز کاهی در کاهدان نبود

  شش نـفـر ُپختيم ، آشِ  مزه دار )  ! حاجی( گفت 

  نبود  » نعمت جان « ديگِ  ما را طاقتِ  کــفگـيـرِ 

  
 

 


