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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  ــزنـــــــــــــــــــــــــط
  

  »اسير« نسيمحمد ماستاد    

  

  

  

 

  ُدوــکله ک

  زـنـــــــــــــــطــ

  نباشد  موتار از  ، کشيدن  راه  وــــــــــــکاين      نباشد    و ــــــــــز  ککمتر  ،  جفايتم  ـــــــــــغبار 

  نباشد خو تند ای  ، ـراقتــــــــــتر از  فسنگين       نديدم جو فتنه ای   اھت ـــــــــــــــنگاز   ترخونين 

  نباشد رو ــــــــــــــماھای   جمالتاز  تررنگين      آزمودم   بسيار  ،ھستیزشت  و وب  ـــــــــــــخاز 

  نباشد  ، تا دو  به دوويمــه گـمن يک  به  يک چ      نمايم   سانه چ تو از   شکايت و  ــــگو   بی  گفت

  نباشد  وضو بی  او ،نمودم  داــــــــــــــتـقا  من    خوانَد   نماز  سوی ،ردمــــــــھ طعنهبه  م  ـــــــشيخ

  نباشد  شپو  ميلداران  ريش  عــــــــــــــجم  در     دستار   زمان   ،  آمد:ھانـــــــــــــــکجک  َدورشد  

  نباشد لبلبو تا   م ـــــــنمايمين ر ــــــــــــــــت لب       خورم  شور ، از جا نميود  نسازیـــــــشور ار  نخ

  نباشد ازو  کمترجنوبی    ۀکاس مــــــــــــــــــــھ     کتاب است   بی و  دينی ب  الیـــــــــــــشم  ۀھمساي

  نباشد به رو رو   ـويم  تاـــچه  گ در  پشت  سر      ان را ندشمزشت    ،  يارا ان ـــــــدوست عيب من  

  نباشد  وااست  حيف  ، ابلــــــک  ارـــــــگياداز       کرد مي  ريهــگ و   گفتا  عجب  رجب  را ميـاکـک

  نباشد ھای  و ھو  ، وانان وردکــــکه  خگفتا        چيست  ناله از و ، اين شوررجب که او کيست گفتا

  نباشد  او مانندمزاجی   وشـــــــــــــــخبه  اما         کام اند شاد  و سرشار مردم    هــــــــــچجا  اگراين

  نباشد  شبو آپه ،ما  نيست يم رـــــــــــــــککاکه       روار  ـــبه  خ  یا  گوشهھر  ، ه  بسيارـاکـک دارند 
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  1نباشد ھانولو  ،  دررمنی  نيابیــــــــــــــجدر        بازی  پاک ِرند  يک   ،ونــــــــــــــتيغکاکه  مانند 

  نباشد  وکدــــــــر  بنگ  ،او  ۀکل است  ام ــــــخ      پذيرد نمی ،  دشمن  مايمردی  اپر  ـــــــــــــــــــــگ

  نُگنجد ز او ــــــمغ در  ز ـــــرگـــھ» اسير« طنز 

  2نباشد لَُدو   ترسم ، رــــــــــــنيست آخ زــــاين مغ

  

  

  .لول خورده است "ھانولولو"شھر از» لو« نظربه ضرورت شعری يک ــ 1     

  .ھم گويند» لَُدو«  اسپ را ، خر و، سرگين گاواصط:ح عام در  ــ 2     


