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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  طنـــز

  
  مت اهللا مختارزادهـنع     
  ـر اسن ــ المانـــشهـ     

  ٢٠٠٩ سپتمر ١٥      
  

  

  

  ِشکَوه

   :در آلمان ) ٦ (

  }ت { 

  بســـکــه رفيقش شـدی دارو و درد

  گالبِ  رخِ  او ، گشت  زردبـرگِ  

  راِه عـــالجـش بــه نظـــر بسته شد

  داکـــتر و از درد  و دوا خـسته شد

  وای رجب ، رنگِ  مــريضان نگر

  هــــم بـــه خزان و به زمستان نگر

  دارو و درمـــان و طـبـيـبـش يـکی

  مونس و هـمراز و  ، حبيبش يـکی

  سوز و گــداز و تـب و تـابش چنان

  ِ  غــــم از ديده به دامن رواناشک

  وای رجب  ، رنگِ  مريضان نگر

  هـــم بـــه خـزان و به زمستان نگر

  صبحی بلند گشت  ،  به وقتِ  نماز

  دستی بلــند  کـرد  به  عجـز و نياز
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  خـــدايا ،  ز تــو خواهم شفا! گفت 

  فضل و کــــرم  ،  شامـلِ  حالم نما

   نگروای رجب  ،  دردِ  مــريضان

  داروئی   از جــانبِ   يــــزدان نگر

  آِه  عــمـيـقـی  ز  تـــِه   دل  کـشيـد

  لحظه ای خوابيد و به خوابش بـديـد

  پــيـرِ  حکـيـمی که به دستش عصا

  گـــوشــــه ای ايسـتاده  ز بهرِ  شفا

  وای رجب  ،  دردِ  مــريضان نگر

  داروئی  از جــانـبِ   يـــزدان نگر

  حکــيـمـا  ،  ز بـــرای خـدا! گفت 

  لطفـی کــن و چـــارۀ دردم نـمـــــا

  کـنم چـاره ، فقط ، دردِ  پا! گـفـت 

  ليک بــــه دردِ  دگــرت  ،  نا رسا

  وای رجب  ،  دردِ  مـريـضان نگر

  هــــرطــرفـش  فـوجِ  طـبيبان نگر

  پـيــری دگــــر ديـــد بـه کـنجِ  دگر

  درمانگــرِ  هر دردِ  سرچــــاره و 

  حکــيـمــا  ز بـــــرای خــدا! گفت 

  لطـفــی کـــــن و ،  چارۀ دردم نما

  وای رجب  ،  دردِ  مـريـضان نگر

  هــــرطــرفـش  فـوجِ  طـبيبان نگر

  

 ِشکَوه
  

   :در آلمان ) ٦ (

  }ث { 
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  کــنم چــــاره فـقـط دردِ  سر! گفت 

  حکيم ِِ دگررو بـــــه بــــرِ  پـيـر و 

  گـشـت روان ســـــوی طـبـيبی دگر

  چــاره گــری دردِ  دل و پای و سر

  وای رجب  ،  دردِ  مـريـضان نگر

  هـــــر طـرفش ، فوجِ  طبيبان نگر

  

 بقيه دارد
 

  

 


