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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire  ــــــــــنزـــــطـــــ

 
  نعمت اهللا مختارزاده

٢٠١٠  \  ٠٨ \ ١٦  
  انلمــ اشهـر اسـن  

     
 
  

  يان پيامِ  اشرار های  دو برنامۀ اختصاصی  تلويزيون به پاُسخ  دهن کجی
  

  :گست پخش شدآ  ١٢  و١١ که بتاريخ 
  

  
  
  

  
  

  به تو ميگم 
  به تو بی پرده ميگويم

  سخن بی پرده ، خيلی ساده و آزاده  ميگويم
  برادر گوش کن

  همی حرفِ  حقيقت را بسی سنجيده ميگويم
  ز دردِ  مردمِ  آزرده و افسرده ميگويم

  شنو با گوشِ  جان 
  س ، خيلی ساده ميگويمکز حالتِ ديپرشنِ  انسانِ  با احسا

  تمسخر می نکن جانا ، بمثلِ  چلی و مال ، 
  )تو ای بوت پاکِ  لـَولـُو خان و شادوال   (بنامِ  شيوۀ موال

  که با برنامه های بی سر و بی پا
  به جز خيرات خوری نيست آوازت دمی باال 

  َو با الفاظِ  زشت و کوچه بازاری و پوچ و خيلی بی مفهوم و بی معنا
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   با خواندنِ  اشعارِ  موالنابسی
  غلط خوانی و بد معنا و با تفسير کردِ  زشت و بس بيجا

  . . . .  ، يادم رفت ی که يادم رفتئفضولی کرده می خندی و ميگو
  اولتر از همه َرو ، 

  اندکی خود را تداوی کن
  اولتر از همه َرو ، اندکی خود را تداوی کرده  ، هم  

  ی داده صيقل کنئفاينۀ زنگارِ  وجدان را صئآ
  سپس  سر در گريبان کرده با ُوجدانِ  خود  گو و ،  مگو بنما

  ِسواد آموز ،
  ِسوادِ  خواندنِ  اشعارِ  موالنا 

  ِسوادِ  خواندنِ  اشعارِ  موالنا بياموز و نه  پا را ، از گليمِ  خود فراتر ِنه
  کمی انصاف ، ای مالگکِ  لشمک ،

  ای چلی گکِ  سرخم ،
   نمکدان بشکنِ  آقای حکمتيار ، که معروفست به راکتبارنمک خورِ 

  .باشدهمه دار و ندارت  ، از الف تا يا ، از خيرات گلبدين مي
  بنامش زيور و زر ، 

  در مساجد ترکها دادند و اما ، 
  ، قسمتش مفقود) َبر ِسه دویِ   ( ن ، بينِ  شهرِ  مونشن و ُب

   ....بس بس نقطه نقطه
  ا به خود بر بسته گويم چيزی بيش و کم نمی خواهم گناهی ر

  فقط حاال سؤال اينجاست اين سرمايه ها را از کجا کردند
  زيرا از سوابق های ايشان ، ُکل خبر دارند

  اگ، شش تپنج و ، ای چار و ، شما 
  که هريک صاحبِ  سرمايه و دکان و شرکتها و حتا ،

  خانه های عصری و ُمدرن ،
  و ، )آی ،اس ،آی( بازيگرانِ  فلمِ  دانند ، ای جمله مي، جوابش خيلی ساده 

  ای بدماش و دلقکبازِ  شوربازار 
  ادب آموز و قدری با ادب ميباش

  فضولی می نکن ديگر 
  که بيجا با جفنگياتِ  خود بر ضدِّ ما روشنگران ، 

  برنامه سازی کرده تهمت های کفرآميز  و ديپريشن ، 
  ای مسلمان زاده 
   ُاستادی  ، همی بندیبا القابِ  خيراتیِّ

  دروغِ  فتنه انگيزت ترا خيلی ذليل و خوار ميسازد
   ميگردد و از سرخمی هايت همه آگاه خواهند شد مالقت برحقي
  را تداوی کن ، هرچه زودتر ، خود برو

  يعنی همين حاال تداوی کن
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   ،شادوالو  لـَو لـُواگر امکان باشد با جنابِ  محترم 
  همين حاال تداوی کن

  ايشان هم مريضتر از تو ميباشندکه 
  به آن آئينۀ زنگارِ  ُوجدانت نظر بر ديگران منما ،

  . تشنۀ نام و مقام و فر، ای شهرت طلب ، ای خودخواهتو ای 
  ،ِ  جعلیکای محترم استادگی ، شن و افسردشنو حاال کمی در بارۀ ِدپري

  ،ای مالگکِ  لشمک
   ،ای چلی گکِ  سرخم

  سرت را قدری باال کن
  ه اکثر فيلسوفان ، عالمان ، دانشوران ، اشخاصِ  با احساس ک

  با شعور و باخرد ، با عقل و بامنطق ، حتا ، شاعران و هم هنرمندان
  به اين معنی که هشتاد درصدِ  اهلِ  جهان افسردگی دارند

  فقط اشخاصِ  بی احساس و بی همت 
  رات خور  و لم لم  َرو بالی ، خود نما ، بی غيرت و سرخم ، خيا ال

  باالخص لـَولـُو و شادوالی بيغم باش ،
  که احساساتِ  شان ُمردست 

  شايد فارغ از دپريشن و افسردگی باشند و اما روز و شب ،
  در آتشِ  خودخواهی و نارِ  حسادت سخت ميسوزند

  که 
  چرا روشنگران و شاعران و راست انديشان ،

  خردمندان و هم دانشورانِ  خبره ،
  با احساس و با وجدان

  صادقانه از دل و از جان 
  تلويزيونِ  مردمیِّ آريانا را ،

  ستوده روز و شب روشنگری دارند ، 
  ، آن راد مردِ  راستين ، ) محترم مسکينيار ( جنابِ  

  با َوقار و با شرافت ، با ادب ، با احساس و با فرهنگ ، 
  ج از کشورارِ  اولين و بهترين ، تلويزيونِ  خارذانگبني

  چو پوهـنتون و دانشگاه
  يا بهتر بگويم ، پرورشگاه ،

  که  شاگردانِ  ماهر را ، و هم برنامه سازانِ  مؤدب را ، پرورشگاهی
  فق ، خوش اخالق ، وهم مبا احساس و با فرهنگ ، باگذشت و بردبار و 

  خوش صحبت  را   بسی تربيه کرده بر جهان تقديم ميدارد ،
   جوانمرد ، با درايت ، مبتکر ،برعالوه ، يک مربیِّ

  خدا حفظش کند از شرِّ هر بدبينِ  بی ايمان و بيُوجدان و هر قاصر
  در آتشِ  خودخواهی و بغض وعداوت سخت ميسوزند حسودان روز و شب ،

  حسادت کورِ  شان کردست ،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

   برنامه سازان ، همچو شيطان سخت ميکوشند ِ که بيشرمانه در بد راهی
   ايشانیتو هم از جمعِ 

  برو خود را تداوی کن  
  که

  ز بهرِ  لقمه نانی کرده ای تعريفِ  لم لم را 
  و يا بهتر بگويم بکسِ  پر از نان را همچون گدا ها 

  حتا در طياره حمل  و در عوض چه  تعريف هاش ميکردی
  اگر در عوض نان ، استخوانی را به خورجينت همی انداختندی ،

  شاخِ  نقره و ُدم ِّ طال ،چه محشر ها به پا  بنموده 
  تقديمِ  لـَولـُو خان و شاَدوال همی کردی

  تو ای مالگکِ  لشمک ، تو ای چلی گکِ  سرخم
  چرا در پاچۀ روشنگران دايم به بيشرمی دلنگانی

  چرا دست از سرِ  ما بر نميداری 
  چرا با واژه های زهر آگينت هميشه مانعِ  روشنگری ميشی

  را وسيله کرده ميخواهی ، زرگان داده  ايشانچرا زحمت  به پيران و ب
  که از روشنگری ها دست برداريم و ،

  بر لب  تاپه و مهرِ  خموشی و سکوتِ  ارتجاع را روی هم کوبيم
  و يا با سوزن و تارِ  اجانب  سخت بخيه بر لبانِ  خود زده خاموش بنشينيم

  کسی جنگست و نه دعوا  مرا نه با
  کنم  ميثاقِ  آتش بسکه گه  بربندم و ، گه بش

   چون تو ، سرايم نغمۀ جنگ و بخوانم اينچنين ، بشنو
 ز زمـانـه هـای پيشين  

  ز بهــانه های شرمين
  ز شـبـانــه های کابين

  ز تــرانه های غمگين
  ز جوانه هـای نسرين

  ز ادا و نــاز و تمکين
  ز رسانــه های ننگين

  ز چمانـه های زهرين
  ز فـَسانـه های رنگين
  ينئ اعـــانــه هـای آز
  ز زمـانـه هـای زّرين

  ز نشانـه های سرگين
  ز خيانـه های چرکين

  ز گمانه هـای رشکين
  کـه ز سر خمــانِ  ادنا

   موالِهز طـــريق و را
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  چـو به نامِ  شيخ و مال
  لقبی گـــرفــتـــه اُ ستا

   دهـانش ايالِ جـلــــو
  بکـــنـد دو دست  بـاال

  ل ، زيـراَنُکـِنين قــبـو
  بـفـــريـبـد او شــما را

   موالِهز طـــريق و را
  بـفـــريـبـد او شــما را

  َنُکـِنين قــبـول ، زيـرا
  بـفـــريـبـد او شــما را

 
  


