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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"استاد محمد نسیم  

 AA-AA: تنظیم و ویرایش  

   

 پریده سر آِب از

 به طنز و مطایبه «یِّریع  م  رهی »بای زیاستقبال از شعر ه که ب ،ست شعری

 :ریمطلع غزل رهی معی  . استسروده شده 

 دیده را مانمـــــداغــ اللۀ

 رسیده را مانم تشت آفک  

 

ده را مانمـــــریگ از رخ پــرن       تکیده را مانم  وتتـــ تـو،   بی  

را مانمده ــــن  چـــــــــاکدییخــ       ه رسوایمک بس ز  خوبان پیش   

ـــــویـــده را مانمجـــ  نیم  لقمۀ       ه ها دیدمخلق طعـن از  هک  بس  

ــده را مانمــــروزدیـــ  سکمم       رفـتن چوکیـــوقت گــ  همن  ب  

ده را مانمدل  گـــــژدم  گـــــزی       ه وقـت سجلب  و  رتبه سر ربـ  

ده را مانمبشــــقاب  چــی روی        ادنجانتملــــــــق  به  سان ب در  

ردم مکیده را مانمـــــون مخــــ       ون خمنُدک به رشوه بگرفتنـچ  

یده را مانمـــو  ـــــــــــخ   وان پهل       وابجــ ال وسؤ پیش تفتیش در  

ده را مانمکنـــــــــــــج  پیت و لمی       دستم د ازباری نیای  و  ـارــکـــ  

ده را مانمــــــــوال تنیـــجـــ ارت       پایم را ست دست وچـرخ بسته   

پریده را مانم رــــــســـــ آب از       رض فروـــــبه ق ورفته ام تا گل  

ده را مانمــــــــیفــک ف  دست  پ       ه منرخ نموده ب که ،مفلسی بس  
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مانم را« دهــیـرخ چکـ از» آب         رخـــــوازش چن ورخ نیستم در  

را مانم «آفـت رسـیده»بــــاغ         دون خرابم کرد رــدهـــــ ی سل  

ده را مانمدیزگـــــــــــــــــل پائی       گشتم وجوانــــــــی  سـپیدم  در  

جــریده را مانم رد وــرد فـــــم       پیش مرا و د ور ز  ارانرفـته ی  

خــــــــــن نـــــاشـنیده را مانمس       نکند ءچ اعتناـــــیکس به من هـ  

ـده را مانمــــــــــــیــمیوۀ نورس       ر ترمــشع  ،خلــق وده زدل رب  

 عیب همه ؛"اسیر" مکه گوی ،بس

ده را مانمهــــــــــــم  کـفـیم ازب  

 

 

 

 (ش 1۱۱۱ــ کابل عزیز، پنجم عقرب « اسیر»نسیم . م)

 

 
 

 


