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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Satire  طـــــــــــــــــــــنـز

 

 ملک الشعراء                 

 «اسیر» نسیممد ـحماستاد          
 

  

 !!!گلو آب تا
 «اسیر فریاد  » بخش دوم از

 نزــــــــــــط

 دآم رـــــــه بدل زنگ غـص ه زک      آمد ن خبرچنی  ـانــــــــجـب خازع

 بیم شده ترس و وف وـخ ده      فارغ ازیم شـقم    رمنیـــــــــجـ ه درک  ات

 مشکلش آسان و  ادت او شـــــخـافغان      ب رــــــــــــــــــمهاجــ نام  رزی

 است مش سیرــــشکا ،تنش آسوده      است ساعتش تیر و* م هر شی اچ ت  

 یاردودی است ت ی وور، کالـــــرار      کـجهت گرفته ق رـــــــهــ ش ازدل

 حشیش بنگ و  ایـــو تشویش      باده نوشد بج  متزح و  جـرن از دور

 اف نـداشتره به نــــضعیفی گ اف نداشت      ازـلح که یک توشک و آن

 «ا شپرمول» رف کهنهـــظ  دکنمی  ردن کلفت همچون غول    ـــــگ  دهشـ

 سـرباال و  ستشخ شـده  ـاــروا      کله هــــــــــــی پـبی نیاز و ب همگی 

 گپ و گفتار ه ازـــــــجـنه دلی رن      ارــــــک  مـصیبت   ه ازنه تنی خسـت

 ردانــــــــرگــسـ لباس   ایررق ریزان      نـه بــــــــنه پی کسب نان عـ

 سال رــــه کند قرض پیشکی هــذغال      ک خیال چوب و و رـــکـنه به ف

 وردنی به سعی و تالشـــعاش      نه پی خم   نه کسـر ، اضریـــنه غم ح

 حاضری ضرور، ضرور مور      که دهدأم و رآم رــــــــــــنه به دل فک

 کام است ـارغ البال و شـهد درـآرام است      فــ ـال وــــوده حـکه آس بس
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 ن سخن نکندتر، دری ـودــــخ ب ل      ن نکـندـــــــــــــوطـ یاد از ه هیچگ

 کین چه میگذرد جنگ و گذرد      هردم ازمی  هــچ سـرزمین   دران که 

 یو ویران  راکت اند  دفــــــــحیرانی      هــ و رــمی و رگ م  در ه هم

 روــــنوش ف سخت رفته به عیش و

 وگله آب و آب تا ب ه درــــــــــــچـب

 

 :توضیحات
( به کسرتین" )چتی" .است" آمدن مفت بدست کسی پول"اصطالح کابلی و کنایه از  "چتی   کسی م هر شدن"ــ * 

 .ست که به م وجب آن چیزی را دریابند ی"کاغذ"و " رسید"و " قبض"ست و مراد از آن همانا  کلمۀ هندی

خانه که هر  ،ست ای ناکارامد و اضافیو مراد از اشی ست المانی Sperrmüllکلمۀ  همانا" شپرمول"ــ ** 

و . میگذارد، تا دیگران از آن استفاده کنند و بقیه را تنظیفات شهر تصفیه نماید بیرون کشیده و در کنار پیاده رو

 .معموالً سال یکی دو بار صورت میگیرددر شهرهای خرد، این کار 

 .ترتب دارد" آب تا گلو، بچه زیر پای"بر مثل معروف کابلی " ه گلوبچه در آب و آب تا ب"ــ *** 

 

 

 

 ( ع 1۸۹۱ جنوری 1۱بن ــ المان، )

 


