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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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 Satire زـــــــــــــــــــنـطـ

 

 تیموری  ورشاهتیم  
 

 

 نزــــــــط
 

 بس طویل و ریضــــداشت ریش بس ع         بی بدیل ت ـــــــــــحماق در  مردی  بود

 مینمود یکتا پشم  ماشـــــــــــــــــــق در         مینمود دیبا ون چترــــــــــــهمچ ریشش

 ناف زیر در تا خ افتادهــــــــــــــــزن از         قای سیافآون ریش ـــــــــــــچ او ریش

 اله بوده رویش ردــــــــــگ در ریش او         یشمه بود  ونـــــــچ او سیاف نزد ریش

 گذار گشت و  رفـــــــط هر  مینمودی         وشیارــــــــــــــه اما  بود  شوخی  لطف

 دل فتاد در  اش  النهـــــــــطف ی شوخی         بل فتادــــــــــــــــن مقآریش  بر او چشم

 ترامـــــــــــــــاح بنمود و ایستاد ادب با          سالملا بابا ت ــــــــــــــــــگف  مدآ پیشش

 الؤیک س  ضورتــــح از گفت دارم           ویای حالـــــج و  پرسی والــــــاح بعد

 هواست در اـــــــــــی میشود روی سینه         کجاست ریشت در، که میخوابی تو شب

 نآ توی یا بود بستر ارج ازــــــــــــــخ          نآروی  است یا کمپل  و  افــــلح زیر

 برون یا واب استــــکه درون رخت خ         کنون تا  نازمودم  تاـــــــــــــــــــگف مرد

 پدید شد سودا و وسواس او رــــــــــــبه         خوابیدن رسید و  وابــخ  که وقت شب

 لفاف نمودی از بیرونش اه ــــــــــــــــگ         لحاف ببردی در ودـــــــــــــریش خ گاه

 سو می تپید ریش هر با ریفــــــــن حآ         پدید مدآافق  درـــــــــــــــــــــــان شفق تا
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 سحر ردیـــــــــــــهمیک را  شبها  مرد         رــــــــــــشبهای دگ شبش بگذشت و این

 ویختهآ راحتش اـــــــــــــــــــب ریش او          ریختهــــــبگ دیده اش  خوش از  خواب

 یاورش رفیق و  اــــــــــــب  را ن پسرآ          رشـــــــــدیگ بار  دید رـــــــــدیگ روز

 دان بوده ایدـــــــــــــــوج زارآ من بهر          ان بوده ایدــــــــشیط  جنس  هردو گفت

 گیا ی پشم وـــــــاست ن ریش من ریش          حیا ان بیــــــــــــــــــمشرک  سگان  ای

 تشویش را  مایه  ه سازمــــــــــــــچ تا          ریش را  اینـــــــــــــنمیدانم کنون ک من

 رمـــــــــــــــــپیک و زرده جسمآ میشود          گسترم لحاف بستر بروی رــــــــــــــــگ

 سینه ام  رددـــــــــــــــــگ  زدهآسترم گ          لحاف روی سینه ام درون رـــــــــــــــگ

 بی پدر را شما خواهم داــــــــــــــــخ از

 دربدر گدایان بی پناه و ونـــــــــــــــــچ

 

 پوست دباغی ناشده :یشمه       
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