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  نعمت اهللا مختارزاده   
  شهـــر اسن ــ المان   
 ٢٠٠٩ نومبر ١٦   
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  دست بدست گشت چو سيب و انار

  دن ، گهــی دادن فشارگاهی مکـيـ

  بس کنم و چونکه زبان عاجزاست

  گفتنِ  آن شـــرم ، َو  ناجايز است

  وای عجب ، طالــب و ايمان نگر

  رهـــبـریِ  دولــتِ  افـــغــان نگر

  جـمـله  بگـفـتـيم  ،  مسلمان شويم

  مـؤمـن و هم صاحبِ  ايمان شويم

  طالبی فـــــرمـود که ، صد آفرين

  و  بـر اينهمۀ حاضرينبــر تـــو  

  وای عجب ، هــنــدو مسلمان نگر

  خدمتِ  طالـــب بــه هـزاران نگر

  شرط و شرايط ز اصول و فروع

  يک به يکی، جمله نمودی شروع
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  شرح بداد ، هـم کلـمه  ،  هم نماز

  روزه و زکـــاتِ  حـجِ  بـی نـيـاز

  وای عجب ، درسِ  مـسلـمان نگر

  خوان نگرهندیِ  بـيـچـــاره سـبق 

  بعــــد ، ببسـتـنـد مرا ، دست و پا

  سـنـتِ  اســـــــــــالم  نـمايـنــد ادا

  شوی خـتـنه ، ولی بعدِ  آن! گفت 

  کار تــو انجام و ، شروع ديگران

  وای عجب ، ختنۀ ســــوران نگر

  طالب و مطلوب ، غـزلخوان نگر

  گفتمش اين ختنه چکاراست و بار

  شــــرح بدادش بمن از اصلِ  کار

  داد بـــر آوردم  و گـفتم ، چــرا ؟

  کــــرده خــــداونـــد بــرايـم اعطا

  وای عجب  ، تـيـغِ  مســلمان نگر

  هــــم نـَی و هــم پنبۀ سوزان نگر

  بسته زمن گشت، دو دست و دهن

  ختنه شـــدم عـاقبت ، ای وای من

   شدهفته شد  ،  ماه شـد  و ،  سال

  خـتـنـۀ مــن زخـمــی و بيحـال شد

  وای عجب ، طالـــبِ  ايـمـان نگر

  قطع گــــری خـتـنـۀ افـــغـان نگر
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  هـفـتـۀ يک روز ، جمعی طالـبان

  بهرِ  تداوی کـــدن  و  پـانـســمان

  دايم به سربــــود مــــرا  لـنـگـيی 

  حال نگــــر لنگیِ  اين خـتـنـه سر

  وای عجب ،  دارو و درمـان نگر

  زخـمـيـی افـتــــاده ، هراسان نگر

  بقيه دارد
 
 


