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 Satire   طـــــــــــــــــــــنـز

  

  الشعراءملک                

  »اسير« نسيممد ـحماستاد        

  

    

  !!!گلو آب تا

  »فرياداسير« بخش دوم از

  نزــــــــــــط

  دآم رـــــــه بدل زنگ غـص ه زک      آمد ن خبرچني  ـانـــــــــب خجازع

  بيم شده ترس و وف وـخ ده      فارغ ازيم شـقمُ   رمنیـــــــــجـ ه درک  ات

  مشکلش آسان و  ادت او شـــــخـافغان      ب رــــــــــــــــــمھاجــ نام  رزي

  است مش سيرــــاشک ،ودهتنش آس      است ساعتش تير و* ُمھر شی اِچتِ 

  ياردودی است ت ی وور، کالـــــرار      کـجھت گرفته ق رـــــــھــ ش ازدل

  حشيش بنگ و  ایـــو تشويش      باده نوشد بج  متزح و  جـرن از دور

  اف نـداشتره به نــــضعيفی گ اف نداشت      ازـلح که يک توشک و آن

  »اِشپرمول« رف کھنهـــظ  کندمي  ردن کلفت ھمچون غول    ـــــگ  دهشـ

  سـرباO و  ستشخ شـده  ـاــروا      کله ھــــــــــــی پـبی نياز و ب ھمگی 

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

  ردانــــــــرگــسـ لباس   ایررق ريزان      نـه بــــــــنه پی کسب نان عـ

  سال رــــه کند قرض پيشکی ھــذغال      ک خيال چوب و و رـــکـه فنه ب

  وردنی به سعی و تWشـــعاش      نه پی خمُ  نه کسـر ، اضریـــنه غم ح

  حاضری ضرور، ضرور مور      که دھدأم و رآم رــــــــــــنه به دل فک
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  کام است ـارغ البال و شـھد درـآرام است      فــ ـال وــــوده حـکه آس بس

  ن سخن نکندتر، دري ـودــــخ ب ل      ن نکـندـــــــــــــوطـ ياد از ه ھيچگ

  کين چه ميگذرد جنگ و گذرد      ھردم ازمي  هــچ سـرزمين   دران که 

  یو ويران  راکت اند  دفــــــــحيرانی      ھــ و رــمي و رگ م  در ه ھم

  روــــنوش ف سخت رفته به عيش و

  وگله آب و آب تا ب ه درــــــــــــچـب

  

  :توضيحات

) به کسرتين" (چتی" .است" آمدن مفت بدست کسی پول"اصطWح کابلی و کنايه از  "چتی ِ کسی ُمھر شدن"ــ * 

  .ست که به ُموجب آن چيزی را دريابند ی"کاغذ"و " رسيد"و " قبض"کلمۀ ھنديست و مراد از آن ھمانا 

خانه ست که ھر  ای ناکارامد و اضافیو مراد از اشي ست المانی Sperrmüllکلمۀ  ھمانا" شپرمول"ــ ** 
و . ميگذارد، تا ديگران از آن استفاده کنند و بقيه را تنظيفات شھر تصفيه نمايد بيرون کشيده و در کنار پياده رو

  .معموOً سال يکی دو بار صورت ميگيرددر شھرھای خرد، اين کار 

  .ترتب دارد" آب تا گلو، بچه زير پای"بر مثل معروف کابلی " لوبچه در آب و آب تا به گ"ــ *** 
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