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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  
    شهـــر اسن ــ المان 
  ٢٠٠٩ آگست ٢٥   

  

             

  ِشکَوه

   :لماندر ا ) ٦ (

  }ن { 

  ديــد  وجب رفته  بـه خوابِ  عميق

  غمی گشته بـه چشمش رفيقاشکِ  

  در نظــــرش جلـــوۀ يـک محـکـمه

  مـــدعيانـش  هـــــمـه  با  طـنـطـنـه

  وای وجب ، حکـــمی ز قـرآن نگر

  جــــرم و جنايــت بــه هزاران نگر

   آن محکـــــمه وجدان شدهِ قاضی 

  مــدعــی از جــمـعِ  يـتـيـمـــان شده

  امتهـمش شـخـصِ   وجب خــانِ  م

  از وکـــــال دخـــتِ  عجب خانِ  ما

  وای وجب  ،  حکــمی ز قرآن نگر

  سر بـــه گــريبان کن و وجدان نگر

  يک صفی ايســــتاده ، شـده بيوه ها

  در صفــــی ، آواره و بيچــــاره ها

  در صفی هــــم  جـمـع شده دختران
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  عــــزتِ  شـــــان رفـته و ناله کنان

  وجــدان نگروای وجب ، قاضی ِ  

  حکمی کــــه صادر شده شايان نگر

  مدعيان ،  هــــر طـــرفی بــرقطار

  در وسطش حلـــقه و هم چوبِ  دار

  واسـطه  و  زور و زرش درکجـــا

  هــــرکـه به سروقت رســد نابجـــا

  وای وجب ، محکــمه ، وجدان نگر

  از هـــمـه  اعــــمـال  پــشيمان نگر

  دی دستِ  وجب ، با شتاببسـته شـ

  مـنـتـظـــرش ، حلقه و دار و طناب

  تا که همان ُدختِ  عجب خان رسيد

  طـفلکِ  شان ، حاجبه ، ناالن رسيد

  وای وجب ، محکــمه ، وجدان نگر

  از هـــمه  اعــمال ،  پـشـيـمان نگر

  پـــدر جان ، تو بيا سوی من! گفت 

  بوســه بـزن  بر سر و بر روی من

  ـنـم اشکِ  تــرا پاک ،  پاکپاک کـ

  ورنه کنم سينۀ خود ، چاک ، چاک

  وای وجب ، محکـمـه ، وجدان نگر

  از هــمـه اعــمـال ،  پـشـيـمان نگر

  

  ِشکَوه
   :لماندر ا ) ٦ (

  }س { 

  ُچرتی  زد  و زود بـيـامـد به هوش

  ديد ، زنش جامِ  تعارف ، کـه نوش
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  تجــامِ  ُپــر از آبِ  حـقـيـقـت گـرف

  مستيــی از کــــامِ  طـريقت گرفت

  وای وجب ، قاضیِ  وجــــدان نگر

  مـتـهـــم ، از ِکـــرده پـشـيـمـان نگر

 بقيه دارد

  
 

 
 


