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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  طـــــــــــــــــنز

     
  عبد اللطيف صديقی للندری  
  ٢٠١٠ می ١٦کانادا ــ    
  

    

 

 نمک کم طـــــــنز دو
  

  رماعــ و رــشاع ــ١
 اهل. دنديگرد طرف باهم ماعر نفر ک يو شاعر نفر ک يبودند، دهکر اشتراکی اديز مهمانان کهی محفل در نديگو

 نيبد تا بپردازد، جواب به هم ماعر و دبخوان رـماعی برا را یتيب که نمودند، تقاضاء شاعر از احترام کمال در مجلس
 طرف به را خودی رو نموده، قبول شاعر. بگذرد انبساط و طرب در مهمانان وقت و هگشت شاد و گرم ءفضا لهيوس

  :گفت هدور داد ماعر

   »کبک کوه در خجل رفتارت زی ا« 

  :گفت دفعتًا شاعر جواب در ماعر

   »مبک موه در مجل مفتارت زی ا« 

  :ديپرس شاعر

  ست؟يچ" مبک "برادر او

  :گفت ماعر

  ست؟يچ" کبک "شاعری آقا

  :گفت شاعر

  .خورديم دانه که ستيا پرنده" کبک"

  :گفت دفعتًا ماعر

  .خورديم مانه که ستيا مرنده"  بکم"

  :گفت شاعر

  ست؟يچ" مانه "دريب او

  :ديپرس ماعر

  ست؟يچ" دانه" که بگو تو لاو

  :گفت شاعر
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  .شوديم کشت دشتها در که ستيا خوراکه نوع کي" دانه"

  :گفت ماعر

  .شوديم مشت مشتها در که ستيا موراکه نوع کي" مانه"

  .دنديخند رفته، رتيح به ماعری جواب حاضر از  مجلس   اهل
  

  :جو بهانه شاعر ــ ٢

  :گفت نيچن رفته اليخ نازک شاعر شيپ مهمانان، ازی کي. بود نموده اشتراک متشاعری شاعری محفل در

  .ديبخش رونق را محفل و مودهفر دکلمه خودی غرا آواز با رای شعر پارچه لطفًا

  :گفت شاعر

  غزل؟ اي وی رباع و مخمس وی مثنو ا ي،دباش دهيقص

  :گفتی تقاضم

  .است بهتر باشدی مثنو

  :ديپرس شاعر

  ؟یرزم ا يباشدی بزم

  :گفت مرد آن

  .است بهتری بزم

  :گفت شاعر

  عارفانه؟ ا يباشد عاشقانه

  :گفت مرد

  .عاشقانه

  :گفت شاعر 

  ؟یمجاز ا يباشدی قيحق عشق

  :گفت مرد

  .باشدی قيحق عشق که معلومدار

  :ديپرس شاعر

  متقدم؟ی اشعر از ا يباشد خودم از شعر

  :گفت مرد آن

  .باشد شما جناب خود از

مرد، که از اين همه استفسارات شاعر به ستوه آمده بود، پيش از آنکه شاعر دهان باز کرده و بهانۀ ديگر بتراشد، 
  :گفت

 .است بس قدر نيهم امروزی برا

 


