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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  طنــــز

  
  »اسير« نسيم حمدماستاد   

   م٢٠٠٠ می، بن ــ  المان    
   

  
      

  

(Internet) انترنت معاشقه در  
  ر بيرونهان    پر از  فساد  حرون     چه  عجايب   کشيده ، سـدر  ج

  را پاست ،  پا  و سر بازی     هم  نظر بندی ،  هم  نظر  بازیـکه  س

  زين عجايب  درين  جهان غريب     کمپيوتر وسيله   ايست    عجيب

(Internet)    شهرت   ماجرای     (Internet) بالی زان  عجب تر  

  ست  نهان رمز ها ست عيان     در پس  پرده روی اين صفحه رازها

  وحضور نداز هم دور     روی اين پرده حاضراران بصورت ، دوستد

  نار   يار   نهیـدر   ک ر  فشار   دهی     يار   را   ـی   را   اگاُدکمه 

  ه    سپرد  دل  به ُگلیـوان  صاف  دلی     زين  دريچـاز  قضا   نو ج

Love you too ، جواب  آمد      زود I love  you ن   نوشتــنبه   تف  

     عاشق   شيدا گشت واب   برق  آسا      نو جوان  ـال   و  جؤ   سبا

  يدهئ  عشق   سا  سنگ ده      سينه   بروش  نشنيـچشم   نا ديده   ،   گ

  هاان    آشنائی   ـــــــصفا      بست    پيم با  طرف  از کمال  صدق و

   يار گذاشتبه دست  نديده  دل ، َقول   بگرفت و هم  قرار گذاشت     

   تا   هستند  نگسلند   عهد    و   پيمان   دوستی   بستند      که   ز هم 

   استوار     بود  که   هستند ،  عشق   شان  ،  عشق  پايدار  بَود     تا 

   به    هم   کاشتند    به  هم     َقول   محکم   گذاشتند  ر  ـــــ    ِمهۀدان

   آهنگ  تخت  و تاج  کنند و   کنند     فکر ازدواج  ر دوـتا  به  هم  ه
  

  خوش بينی  و  عشق   های   ماشينی     يا  به  اين سادگی با   چنين  

  بنای  بزرگ عشق  های   بزرگ     جان  نثاران   اين  يادم  آمد  ز 

   ره  سپرده   آسودند اين   طريق   پيمودند     جان  درين  که  به  سر
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    عاشق    بيابان   گرد     وان  دگر کوه  کند  همچون مردآن   يکی     

   تنش خسته ، اين دلش پرخون درد  فرهاد  و   محنت    مجنون     آن

  همی  شتافت  دگرصحرا   شکافت  به  سر     سوی    کوه  می  ۀسين

   هر دو روان و کوه دل  دشت   سوزان     درۀسين   و  با  لب  خشک

   بود  و زاری بود ناله يه  ُبد ،نسپاری بود     گرجا و  آن  زمان عشق

  چه قال و فراقش چه حال بود وچه حال     در وصالش چه شوربوددر

  جهان برپاست فسانه بجاست     هم به جای است تا که اين  عمرها شد                             

  و ثمر   است   ريشه نگرفته حاصلگذر    زود  های  ازين عشق  ليک

  م مرا عجب آيدـــــــراست گوي

  پايد رثمرــــــکه  چنين عشق پ

  

 


