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 Satire  ـزنـــــــــــــــــــــطـ

    

  »اسير« نسيمحمد ماستاد    

  
  

  

  کابل قربانگاهِ 

  می کند کابل قربانگاه        ل می کند     ياد ـدر برم دل شور و غلغ

  چو بلبل می کند   شيرين ۀ  می  دارم  که  از درد  وطن     قصھمد

  می کند سِر  پُل    ويد داستان     ياد   قصاِب  ـاز قصاب  کوچه  بگ

  می کند پر  تسلسل  ای ـاز تخته  پل     قصه  ھ  از  دھان   جاده  و

  می کند گل دل  زخم  گفتمش حرفی بزن بی پرده گفت     گر بگويم

  می کند چپاول ل  ـگفت     رفته  در  کاب منافق چيست،  ارگفتمش ک

  و ُگل می کند ويدـُگل ميگ  شھر     گفته ب  ميبارد هکگفتمش راکت 

  تناول می کند   دل   گرگی درين عشرتسرا     پاره   ھای چنگ زد

  گفتمش     گفت ھر کس از تجاھل می کند سر،  در هوبد کـميخ ميک

  کيست، گفت     اين ستم از جزء  تا  کل می کند  دهـبري زن راۀ سين

  چرا     گفت وحدت خود چپاول می کند نبود   خبر گفتم  از وحدت 

  می کند ی   تنزلـک آقا      شھر    گفت ه صدراعظم چون نمی آيد ب

  به زابل می کند  است     گفت  قومی ھمـکابل اين جفه گفتمش تنھا ب

  ی کندمکابل  شھر  ی  در ـروبھ    د اھد نام بوـــگفت شيری کش مج

  می کند تقابلو  نگ ـج رــــو ريا     با دگ ر و تزويرمک يکی با  ھر

  می کند تجمل تمرين    برد     مشق  و  بغارت  می  را مردم  مال 

  آب     عاقبت  دنيا  و  دين گل می کند  داده  به گلی   دين نام  زير 

  کل می کند م     جزء قربان ھوس ، بھ  خورده جامعه  تام   چزء و

  ه  می بيند  تحمل می کندـجدل     ھر چ جنگ و  ازين زـمردم عاج

  حد گذشت از» اسير« انتقاد  تو 

   بيخ گوشت نی که ُجلُجل می کند
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