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  »اسير« نسيمحمد ماستاد    
   
  

 

  ُدوــکله ک
  زنطـــــــ

    نباشداز  تار   مو کشيدن  ،    کمتر     ز  کو    نباشد     اين   کوه   را بار     غم     جفايت   ،   

   نباشد ای   تند  خو   تر از  فراقت  ،  فتنه  جو  نديدم     سنگين  خونين    تر   از    نگاهت   ای  

   نباشد  تر   از  جمالت   ای    ماهرو  بسيار  آزمودم     رنگين  وب   و  زشت    هستی  ، ـاز   خ

   نباشد ، تا دو  به دونمايم     من يک  به  يک چه گويم  چسان    و   شکايت   از   توــگ و بی  گفت

   نباشد؟؟  وضو او   بی  قتدا   نمودم  ، ا  سوی  نماز  خواَند     من   شيخم    به    طعنه   هردم  ، 

  باشدن   ميل   شپوريش  داران  ــج    کالهان  ،  آمد   زمان   دستار     در   جمع    ــشد    َدور   ک

   نباشد   تا    لبلبو   نمايم  می    ن ر ــــ ت  خورم  شور     لب   شور ار  نخود  نسازی  ، از جا نمی

   نباشد    جنوبی   کمتر   ازو ۀم   کاســـــــــ  کتاب است     ه بی و   ی  دين  ــ  ب  شمالی   ۀهمساي

  نباشد  چه  گويم  تا  رو  به رو دشمتان را     در  پشت  سر  زشت    من   عيب   دوستان   را ،  يا

    نباشدوار  کابل  ،  حيف   است   اــ گ می کرد     از  ياد ريهـ و گ کاکا  عجب  رجب  را می گفت

   نباشد های  و هو که  خان وردک ، وانناله ازچيست     گفتا   و رجب که او کيست ، اين شور گفتا

   نباشد  مزاجی   مانند    اووش   ــخبه      شاد  کام اند     اما    و  سرشار   مردم   چه اين جا  اگر

    نباشد آپه   شبو   ،  يم   ما  نيست    به  خروار     کاکه   کر یا  هر  گوشه کاکه  بسيار ،  دارند 

  »١« نباشد   ،  در  هانولو رمنی  نيابیــ بازی     در  ج   پاک   يک  ِرند    ، ونـ تيغ مانند   کاکه  

    نباشدو  بنگر   کد      او  ،ۀ کل  است   ر    پايمردی    ما  ،  دشمن      نمی  پذيرد     خام ـــــــگ

  نُگنجد ز او ــــــــدر مغ رگز ـــه» اسير« طنز 

  »٢« نباشد  َلُدو  ترسم نيست آخر ،  زــــاين مغ
  

  .شهرهانولولو لول خورده است از» لو« نظربه ضرورت شعری يک» ١«      

   .هم گويند» َلُدو« اسپ را اصطالح عام ، سرگين گاو ، خر و در »٢«      
 

   )م٢٠٠٢ جون ،لمانــ اُبن ( 


