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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  ـز ـــنـــــــــــــــــــــــط

  
  نعمت اهللا مختارزاده                                                                                                         
   آلمان ــ هر اسنــ  ش   

  
 سـنگـک و چـنگـک

  

  
  

  چنگکِ  ننگک ، بـه تـارِ  دلـبری ، يادت نره         سنگکِ  جنگک   بـه کارِ  دفتری ، يادت نره

   ، يادت نرهدوامِ  نـوکـری !  شنگکِ  ونگک رهبری ، يادت نره         شورابه  ! لنگکِ  دنگک

   ، يادت نرهیُمفتر  چــشمِ   چــــرانِ تنگکِ  

  را   نيشِ  کـفران می زنه دبـيـرِ  ماراسان می زنه         حنجرِ  تــخنجـرِ   تـدمير  بـر قـلـبِ   هـ

   می زنهزلفِ   پريشان ،   بر شانـــۀ تـزويـر ِاخوان می زنه         آتشِ  تحـــــقـير  ،  بر هستیِ 

   ، يادت نرهمفتری  زخـــمِ   زبـانِ  و طعـــنه

   سر می زنه دوغِ  شاعرانتاکی بـه خرمگس پر می زنه          باغِ  ادبدر کلمـــرغبهـــرِ  چه  

   می زنهخنجرلحظه  هر جگررا در  نتا در می زنه         دوسـقافيه و  رديـف   ِ دزدیـرِ  ـــبهــ

   ، يادت نرهمفتری  کمـانِ  و   تـيـر و نـيـــزه

   می زنهچوپانرا از پيشِ  رمه   گرگی می زنه         همچو مسلمان و مسيحی چشــمِ ه از ـسرمـ

  ره  با زورِ  دندان می زنهـ را  گطالـب ريشِ  می زنه          بــرهـان و گلـبدين  ِ  ِ  داللی ـرـُمهـ

   ، يادت نرهمفتری َاذانِ  و، عــقـد و ، خـتـنـه

       با تـــراشِ  ريش چال و رنگ و نيرگ ميزنهکـی  سنگ ميزنه    ب ـيشـۀ دل  تـامفتری  در ش

   ميزنهسارنگ و چنگ های نغـمه زيرِ  دامنميزنه          بنگ  وپودر و چرس و ترياکدرخفا  

  ، يادت نرهمفتری ِ    پـان ونـاس بوی گـــند ِ 
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   ميزنهنسوانِ   خـود  در جانوردِ و  دعـــا خـپ خـپک  تـيــرِ  نگه  بر خوبرويان ميزنه         با

   از اين و  از آن ميزنهحرام هـــای چشکايشان ميزنه         تا صورتِ  زيــبای  هـــا بــر بوسه

   ، يادت نرهمفـتری  پــالنِ  و  کف شــــناسی

   ميزنه پايان وبــاال بـــر لـمس ميزنه         نـرم نــرمک  فالِ  اقران را  گــرفته دستِ  خــــوبان

   ميزنهايمان و کفر ضرر بر  تعويذش ميزنه         گــرچهآسان مشکل  پشت پرده  کـُفو چفبا 

   ، يادت نرهمفتریُپشتِ   بـه چنگک» نعمتا« 

 

 
 


