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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
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 Satire  طنــــز

    
  نعمت اهللا مختارزاده   
    شهـــر اسن ــ المان 
  ٢٠٠٩ سپتمبر ٤    
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  بعـــدِ  دعــا گفت ، زمان آخر است

  رِ  جوان ،  کافر استقسمت و تقدي

  هـــر کسی گر ُپرسشی دارد ز دين

  پـاُســخی از من شــنـود  ،  بـا يقين

  وای رجب  ،  ُمهـــرِ  بزرگان نگر

  بــــر هــــمۀ پـــــير و جـوانان نگر

  تـــازه جــوانی  ،  سخـن آغاز کرد

  مخـــزنِ  فـــهـــمِ  هـمه را باز کرد

  برشماز مـن عـرضِ  ادب  ! گفت 

  پاُســـخـی بـــر پـــرسـشِ  اين بينوا

  وای رجب  ، فـــاتحـه خـوانان نگر

  حــــلِ  مـعـمـا  ،  بــه  جوانان نگر

  حاجی رجب ، قـهقهه خنديد و گفت
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  پرس ، هـر آنچه دلِ  زارِ  تو سفت

  تازه جوان گفت ، ســـؤالــــم ز دين

  از ســرِ  اخــالص  ،  بگـويم چنين

  ،  فــاتحـه خوانان نگروای رجب  

  پير و جـوان گشته هـــــراسان نگر

  فـــرق  ز مؤمن و مسلمان کجاست

  هم ز حکيم ،عالم و عارف چهاست

  بـنـــــده خـمـــوشم که بگيرم جواب

  با دل و جــــان ، از دهنِ  آن جناب

  وای رجب  ،  جـمـلـه بزرگان نگر

  بهــــرِ  جـــوابش هــمه حيران نگر

  هرکسی يک چيزی بگفت وگـذشت

  مشکلِ  آن  تازه جوان  حـل نگشت

  کـــرد رجب  ،  بـا رفقا  ،  زمزمه

  پاُســخی دادش  بـه چـنـيـن طـنطنه

  وای رجب  ،  جمـلــه بزرگان نگر

  بهــــرِ  جــوابش  هـمه حيران نگر

  شـنو، قـــاری ِ  قــرآن مـنم! گفت 

  حاجی و هم ، شخِص مسلـمان مـنم

  ن کـــه امـامــم ، بـه هـمه مسلمينم

  مـــؤمنم و ،  جمــلــــه شما مؤمنين

  وای رجب  ،  جـمـلـه بزرگان نگر

  بهــرِ  جوابی  ،  هـمه  حيران نگر
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  صوفی و هـم شيخ و هم عارف منم

  عــالـــم  و مــــال ام  و کـاشـف منم

  ، چپن در برمبــــر ســــرم عـمامه 

  تـسـبـيـحی بر دست و حکيم هم منم

  وای رجب  ،  حجت و برهـان شنو

  طوطیِّ خوشخوانِ  رجب خان شنو

 بقيه دارد
 

 


