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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  طنــــز

       
  نعمت اهللا مختارزاده    
  المان  شهــــر اسن ــ   
  ٢٠٠٩ سپتمبر ٧      

  

  
  

 ِشکَوه
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  صوفی و هم شيخ و هم عارف ، منم

  ـــم  و مــال يم  و کـاشـف ، منمعـــال

  بــــر ســــرم عـمامه ، چپن در برم

  تـسـبيحی بر دست و حکيم هم ، منم

  وای رجب  ،  حجت و برهـان شنو

  طوطیِّ خوشخوانِ  رجب خان شنو

  بــر تو نصيحت زمن ، ای نوجوان

  رفــته بـه منزل ، کمی قرآن بخوان

  فنپـــاُســخی دادم بــه تـو با علم و 

  بـشـنـو و  خاموش  و دگـر دم مزن

  وای رجب  ،  حجت و برهـان شنو

  طوطیِّ خوشخوانِ  رجب خان شنو

  بـــرای خــدا! تازه جــــوان گـفـت 

  مشکلِ  من حـــل نـشـد ، ای ُمقـتـدا
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  بهــــرِ  خــــدا ، رحــم به حالم کنيد

  بـــا خـبـر از فـضـــل و کـمالم کنيد

   و برهـان شنووای رجب  ،  حجت

  طوطیِّ خوشخوانِ  رجب خان شنو

  بلند گشت وبگفت دوستان) شکوه(

  عطـــفِ  توجهی  ،  به  اين داستان

  چشمِ  بصيرت بگشـــــائيد و گـوش

  بلبلِ  معناست ، چنين  در خــروش

  وای رجب ، شکوه خــروشان نگر

  چشم گشا ، حجت و بـــرهــان نگر

  رفـت ، مـريضی به برِ  يک طبيب

  تـــا کـــه صحتمندی برايش نصيب

  طـبـيـبـا  ، بـنـمـا چــاره ام! گـفـت 

  دردی  بـــه پـــا  دارم  و افـتـاده ام

  وای رجب  ،  شکوه خروشان نگر

  چشم گشا  ،  حجت و بـــرهان نگر

  بهـــرِ  خــــدا ، دردِ  مرا  کــن دوا

  کــه باشـد روانسخه ای بنــويـس ، 

  قـــامتم از درد ، شــدی چون کمان

  رفته ز کف ، طاقـت و تاب و توان

  وای رجب  ،  شکوه خروشان نگر

 دور و برش  گشـته  فــروزان نگر
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  نسخه ای بنوشت و بدادش ، طبيب

  از سرِ  اخـالص  ،  برايش خطيب

  صبح يک و ظهر يک وعصر و شام

  ـــم  يکی در نيمۀ شب  ، والسالمه

  وای رجب  ،  شکوه خروشان نگر

  چشم گشا  ،  حجت  و  برهان نگر

 بقيه دارد
 

  
 


