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محمد عارف عزیز گذرگاه

با ریش پر از اشپش و با جامۀ چرکین،
"تـوپک" به سر شانه و با پنجۀ خونین،

از مـزبـلـهٔ گـنـدۀ صد قــرنـۀ پـشـیـن
آخور پر از دالر و صد فتنه به خورچیـن
بـا حـیـلـۀ شـیـطانـی و بـا مغـلـطـۀ دیـن
در تخـتـۀ شطـرنج رزالـت تـو بـیـا بیـن
** * **
یک "پیاده" شده پیش ز دوحه به کرملین
** * **
مشاطـه مـیـدان سیاست به دو صد چـال
در بیشه کـمین کرده و گسترده بسی جال
با زور و به تطمیع و به کشتار و به اغفال
با هق هق و با فق فق و با حـیله و جنجال

ره خونین دُم و چنگال
از غول کریه چه ٔ
آراست یکی فاحش ٔه خوش خط و خوش خال

با دهـل و بـه سرنای چو بردند به کابین
** * **

یک پـاده دویـدنـد ز کابـل بـه کرملین
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** * **

یک گـلـه گــدایی گـر قـدرت بـدویدند
کجکـول تگـدی به کمر ُکنجی خزیدند
زاغـان سـیه تا که از این ملک پریدند
چون بر سر سرکـین "امارت " برسیدند

با هلهـلـه و شوق ز هر سوی چریدند
بـا بـیـعـت ابلـیـس ز مــردم بـبــریدند
القصه که این فـیـلـم تراژیدی غمگین
** * **

آغـاز "بـرژینف" و انجام به "پـوتین"
** * **
طالب بچه از دال "پکی" سخت اسهال است

"دین" ریده و در عربده و غالمغال است
در مـذهـب تـان کشتن اطفال حالل است
رفـتـن بـه ره حضرت ابلیس کمال است
تحکیم "امارت" که در این ملک محال است

نوکـر منشی کار شما در همه حال است
گه نوکر پنجاب و گهی روس و گهی چین
** * **
بـا مـردم این خاک تـوئی دشمن دیـرین

شعر از جناب راشد رستمی
2019/02/08

تذکر :هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با "کلیکی" بر عکس
نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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