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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire  طنـــــز

  

  نعمت اهللا مختارزاده    
      شهـــر اسن ــ المان

   ٢٠٠٩ آگست ١٨    
  

  

  

  

 ِشکَوه
  

   :در آلمان ) ٦ (

  }ی { 

  بارِ  دگـــر  گفت  وجب  ،  اينچنين

  ِ  مــرا خوب شنو ، با يقينحــــرف

  طاعتِ  مردان بـه زنان ، واجبست

  ورنه شريعت ، به ميان ، حاجبست

  وای وجب  ،  دخـتــرِ  افـغــان نگر

  هــرچــه دليل است  ،  ز قرآن نگر

  عيش و عـياشی  ،  هــمه از آنِ  ما

  جــای زنان منزل و ، بـيـرون خطا

  کارِ  زنان ،  صرف ،  اطاعت بود

  ــــه بـــــه او منعِ  شــفاعت بودورن

  وای وجب  ،  دخـتـرِ  افـغـــان نگر

  هـــرچـــه دليل است ، ز قرآن نگر
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  خلقتِ  زنها  ،  فـقـط از بهــرِ  مرد

  حاصلِ  مقصد شود از گـرم و سرد

  زن چو متاع، نه کم ونه بيش ازز آن

  باورت ار  نيست ، بـه قرآن بخوان

  افـغـــان نگروای وجب  ،  دخـتـرِ  

  در حِق زن ، حکــمِ  خــــدايان نگر

  می ِشــنــوم  ،  حــــال   جـوابم بده

  هــم  ز  گـنه  ،  هـــم  ز ثــوابم بده

  هـرچه به دل  داری بگو ،  بی حيا

  اصلِ  حـقـيـقت  به  منت  ، بی ريا

  وای وجب  ،  دخـتـرِ  افـغـــان نگر

  غـنچــه شگفت  و گـلِ   خندان نگر

  شــــنـو شــوهـرِ  قربان شده! گفت 

  قــصۀ  ايــن بی سـر و  سامان شده

  زاده شـــــده  بـنـده  بــه کابل زمين

  ساخت ، مرا جورِ  زمـــان اينچنين

  وای وجب  ،  غـنـچۀ  خـنـدان نگر

  شکوه گــر از گــردشِ  دوران نگر

  و  با خــواهـرانبا پــــدر و  مـادر 

  هـجـــرتی  ،  هـمچو دگر آوارگان

  بود يکی خواهــــرم  از من بزرگ

  طعمه شدی در رِه هجرت به گرگ

  وای وجب  ،  بـيـشــۀ گــرگان نگر

  رمـــه شــــد آواره و چـــوپان  نگر

  

  ِشکَوه
   :در آلمان ) ٦ (

  }ک { 
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  بهـــــرِ  دفــاعش ، پــدرم کشته شد

  ـمه به هر بيشه شدهم جسدش ، طع

  هستیِ  مــــــا رفت ، بــه بادِ  هوا

  گشت تــلـف  ،  خــواهـرکم بی دوا

  وای وجب  گـــرگ  ،  فراوان نگر

  در دمــن و ،  دشت و ، بـيابان نگر

  

 بقيه دارد

  

  

  
 

  


