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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  طنــــز

   
  نعمت اهللا مختارزاده   
   ــ المان شهــــر اسن  
  ٢٠٠٩ اگست ٩    

 

 

  ِشکَوه
  

   :در آلمانان ) ٦ (

  }ج { 

  صحـبـتی بـنـمــود و گـرفتش به دام

  جام   ز، زده باشـدی را تــاچــشـکـ

  ديــــگِ  َانـَس  زود  بيامد به جوش

  آشِ  هـوس  پخته  و هم در خروش

  وای وجــب  ،  جـــرمنِ  ديگر نگر

  بـــر قــــد و بــــاال و بــه پيکر نگر

  بهرِ چشک ،هر دوی شان کنجِ  بـاغ

  نوشکِ  جان ، آشِ  هـوس داغ داغ

  زد دهنبيخـبـر از آنکـــــــه ، بســو

  ُمــرچکِ  آن ،  تـُند و  بسی بيخ کن

  وای وجــب  ،  جـــرمنِ  ديگر نگر

  بـــر قــــد و بــــاال و بــه پيکر نگر

  ديد به يک گوشه ای ، معشوقـه اش

  آنکــه  انـيـسِ   دل و ، محبوبـه اش
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  بـــا پــــسری  ، هردو دهن بر دهن

  روی هـــم افــتــاده  بـه  روی چمن

   وجب ، جـرمن و جـرمن نگروای 

  عشق و وفا ، خـرمن و خـرمن نگر

  داد بـرآورد  و ،  بگـفت اينچـنـيـن

  بر ســـرِ  آن جـــرمـنـکِ  نـازنـيـن

  ای کـه زمن حامله ، اين کار چيست

  مـالِ  منی ، با ديگــری تار چيست

  وای  وجب ، جـرمن و جـرمن نگر

  عشق و وفا ، خـرمن و خـرمن نگر

  جـرمـنکش ،  شانه بلند کرد و گفت

  قهـــر چــرائی  و مزن حرفِ  ُمفت

  حـال  ، هــوس کرده ام از اين پسر

  خوشگل و خوشهيکل و خوشمزه تر

  وای  وجب ، جـرمن و جـرمن نگر

  عشق و وفا ، خـرمن و خـرمن نگر

  هـــر کسی باشـد به منش ، مزه دار

  در بـغــلـش  ،  زود  روم   بـيـقرار

  و بـــه بـــرِ  داکـــتـر و بنما عالجَر

  تا  بــــه  مــزاجِ   تــو  رسـد ابتهاج

  وای وجب  ،  حــجت  و حاشا نگر

  مــــرکـــزِ   فحشــا  و تـمــاشا نگر

  

  ِشکَوه
   :در آلمان ) ٦ (

  }د { 

  دلـــبـرکِ   دومِ   مســـــــتانـــه اش

  انانه اشــــ جلـُـطـف ،  يکـی سيلیِ 
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  بـــرو ، شرم و حيا کن دگر! ـت گف

  کـــــه نــــسازم ،  دگران را خبر اتـ

  وای وجب  ،  حــجت  و حاشا نگر

  مــــرکـــزِ   فحشــا  و تـمــاشا نگر

  

  

 ادامه دارد

   


