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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  طنـــــز

    
  نعمت اهللا مختارزاده  

    شــهـر اسن ــ المان
  ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٣  
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  حاجـبـه  شـد  جانـبِ  هوتل  روان

  صيد وجب هرسو دوانخـدمتِ او 

  روزِ  دو ســـــه مــرتبه از او خبر

  تـا کـه  کــنـد  آتـشِ  عـشـقـش اثـر

  وای وجب  ،  خــدمتِ  افغان نگر

  کاسه بــه نيم کــاسه ای پنهان نگر

  مـــوعـــــدِ  بـــرنـامـــۀ اّول رسيد

  جائی نمانـــد و ز هجـوم ، سرکفيد

  از و سازآمـــدنِ  حـاجـبـه ، بـــا نـ

  چک چک و آواز به سـوز و گداز

  وای وجب ، کـف زدن هر آن نگر

  حاجـبه را مست و خــــرامان نگر

  دور و برش ، حلقه شده  باديگارد

  مشتی گــره کرده و در جيب کارد
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  روی ســتـيـژ رفـتـه شگفتن گرفت

  نـغـمـه و آوازی  ، سـرودن گرفت

  وای وجب  ، مسـتــیِ   افغان نگر

   جوان رقصی بـه ميدان نگرپير و

  خواندنِ ازغرب و گهی هم زشرق

  پير و جوان مست و شکستانده فرق

  از شـمع و گل ، بلـبل و پروانه ها

  بــاده و می ، ساغــــر و پيمانه ها

  وای وجب  ،  دخــتـرِ  افـغان نگر

  حاجـبـه را  مشـعـل  رخـشان نگر

  دم بــه دمش کـاغــــذِ  فـــرمايشی

  يا به غـزل خـــواندن و يا پرسشی

  دل بـه کفش ، از همه پير و جوان

  او چــو شمع و ما هــمه پروانگان

  وای وجب  ،  دخــتـرِ  افـغان نگر

  حاجـبـه را  شـــعـلـــۀ تـابــان نگر

  کاغِذ  زرد رنگی بــدستش رسيد

  خــوانــد و ز غم ، آِه عميقی کشيد

  شبنمِ  اشکی به رخش،چون گالب

  قطره ای از باده ، ز جــامِ  شراب

  وای وجب  ،  دخــتـرِ  افـغان نگر

  حاجـبـه را  شـعـلۀ  ســـوزان نگر
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  گفت ، سؤالی کـــه ، چوابش دهم

  تـشـنـۀ عـشـقی کــه شـــرابش دهم

  نتـاکـــه کـنـم زنـــدگیِ  خـــود بيا

  نــامِ  پـــدر ، مـادرِ  خود را عيان

  وای وجب  ،  دخــتـرِ  افـغان نگر

  حاجـبـه نـــاراحت و لـــرزان نگر

  بقيه دارد
 

 


