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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  

    شهـــر اسن ــ المان
  ٢٠٠٩ اکتور ١٧   
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  حاجـبه خوانـنده شـده  ،  بی رقيب

  ِ  عــالـيی برايش نصيبشـهــــرت

  ثبتِ  کـاست ، سی دی و هم ويديو

  درهـمه جا گــشته ازو ، گفت و گو

  حــاجـبـه خــوانـنــدۀ افــــغان نگر

  دستخطِ  او ، فـــخرِ  جـوانان نگر

  گـــه خـبـرش را شـنـو از انِگِلـيس

  گاهی ز پاريـس و گهـی از سويس

  پـوسـتـرِ  زيـبـاش ، به ديوار و در

  گـاهی مـقـابــل ، گهـی بــاالی سر

  حــاجـبـه خــوانـنــدۀ افــــغان نگر

  دستخطِ  او ، فـــخرِ  جـوانان نگر

  گـــه شبی دعـوت به عروسی شده

  گــه شبی در بـزمِ  خصوصی شده
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  خـــوانـــدنِ  ايـــرانی و هندی شنو

  دری و پـشـتـو ،  گهی سـندی شنو

  فــغان نگرحــاجـبـه  خــوانـنــدۀ  ا

  عـــاشـقِ  او ، پيـر و جـوانان نگر

  گــــه يکــی کـنسرتی بــه کلفورنيا

  گاهی بـــر آورده ســر از جورجيا

  گاهی به نيويارک و به المان ببين

  گاهی به  پاريس  و بـه جاپان ببين

  حــاجـبـه  خــوانـنـدۀ  افـــغان نگر

  عاشـــقِ  او ، پـيـر و جـوانان نگر

  قـصه همين جـــا ، نگهش دار دار

  جـــانـبِ  الـــمـان بــــروم بـيـقرار

  بـــا قـــلـم  و  رنگ و زکابِ  دگر

  هم ورق و کــــــاغذ و بابِ   دگـر

  وای عجب  ،  رفـتـنِ   الـمان نگر

  يک نظری سـویِ  وجب خان نگر

  قــصۀ جـالـب بـَود و خـيـلی چرب

  ه غربِکشت گـرِ حاجـبه ، ساکن ب

  داده لـقـب  ،  بــر زنِ  خـود کامله

  کامـلــــه ســـه مــاهــه شـده حامله

  ای وجب و ای رجـب و ای عجب

  شکوه خودش پشتِ  شما در وجب
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  گـشـتـه وجـب ، از پـیِ  دالر دوان

  تا کـه کـند ، بانکِ  سويسش روان

  شب هرسو به خريد وفروشروزو

  گه به سرِ دست وگهی هم به دوش

  ای وجب و ای رجـب و ای عجب

  شکوۀ مــــا  پـشـتِ  شما در وجب

  بقيه دارد

  

  

  

  
 

 


