
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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  "اسير"استاد محمد نسيم  

    

  
  

   

  !!!آِب از سر پريده

  به طنز و مطايبه »ریيِّ عَ ھی مَ ر«زيبای استقبال از شعر ه ست که ب شعری

  :ریمطلع غزل رھی معيِّ . استسروده شده 

  ديده را مانمــــــداغــ 'لۀ

  ت رسيده را مانمکشت آف

 

ده را مانمـــــريـرنگ از رخ پـ       تکيده را مانم  وتتـــ تـو،   بی  

نمده را ماــــن  چـــــــــاکدييخــ       ه رسوايمک بس ز  خوبان پيش   

ـــــويـــده را مانمجـــ  نيم  لقمۀ       ه ھا ديدمخلق طعـن از  هک  بس  

ــده را مانمــــروزديـــ  سکمم       رفـتن چوکیـــوقت گــ  همن  ب  

ده را مانمدل  گـــــژدم  گـــــزي       ه وقـت سجلب  و  رتبه سر ربـ  

ده را مانمــقاب  چــيروی  بشــ       ادنجانتملــــــــق  به  سان ب در  

ردم مکيده را مانمـــــون مخــــ       ون خمنُدک به رشوه بگرفتنـچ  

يده را مانمـــوِ ـــــــــــخَ  وان پھل       وابجــ ال وسؤ پيش تفتيش در  

ده را مانمکنـــــــــــــج  پيتَو لمي       دستم د ازباری نياي  و  ـارــکـــ  

ده را مانمــــــــو' تنيـــجـــ ارت       پايم را ست دست وچـرخ بسته   

پريده را مانم رــــــســـــ آب از       رض فروـــــبه ق ورفته ام تا گل  
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ده را مانمــــــــيفــَکف  دست  پ       ه منکه رخ نموده ب مفلسی بس  

را مانم» دهــيـرخ چکـ از«آب        رخـــــوازش چن ورخ نيستم در  

را مانم »آفـت رسـيده«بــــاغ         دون خرابم کرد رــدھـــــ ی سل  

ده را مانمديزگـــــــــــــــــل پائي       گشتم وجوانــــــــی  سـپيدم  در  

جــريده را مانم رد وــرد فـــــم       پيش مرا و َدور ز  ارانرفـته ي  

ـن نـــــاشـنيده را مانمسخـــــــــ       نکند ءچ اعتناـــــيکس به من ھـ  

ـده را مانمــــــــــــيــميوۀ نورس       ر ترمــشع  ،خلــق وده زدل رب  

  عيب ھمه" اسير" مکه گوي  بس

ده را مانمھــــــــــــم  کـفـيم ازب  
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