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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

استقبال از فوتبال بازان پاکستان
طنز:
با مرور در ورقپاره ها ،برای انتخاب مطلبی غرض انتشار در پورتال محبوب ما «آریانا افغانستان آنالین» ،نظرم
را سروده هایی جلب کرد که مطالعۀ آنها خالی از دلچسپی نخواهد بود.
به گونۀ مثال سرودۀ ذیل که از نظر تان می گذرد .دقیق به خاطرم نمانده است ،در اواخر  1۹۹۹و یا اوایل سال دو
هزار مسیحی ،هیأتی از فوتبال بازان پاکستانی ،به خواست خود و یا دعوت امارت طالبان به غرض نمایش فوتبال به
قندهار سفر دوستانه داشتند.
اتفاقا در روز نمایش ،وضع ظاهری شان با موهای دراز و نیکرهای کوتاه به نصاب شرعی برابر نبوده و به فتوای
مؤظفین ادارۀ «امر بالمعروف و نهی از منکر» سر های همه تراشیده و مجبور به پوشیدن پتلون های دراز شده اند.
من این خبر ناگوار را در مجله «درد دل افغان» منتشرۀ کالیفورنیا خوانده و طنز ذیل را از زبان طالبان ،سرودم که
در همان فرصت در مجله «درد دل» انتشار یافت و اینک به تکرار حسن از نظر شما نیز می گذرد:

بـه کیش مـا همین فـوتبال بـی تنبان جزا دارد
اگـر ظاهر شود در زیر تنبان ،ران جزا دارد
سپورت والیبال و فوتـبـال از کار شیطانیست
کسی کـو پیروی بنماید از شیطان جزا دارد
خدا بر مرد و زن واجب نموده سترعورت را
زنان بی ستر اگر باشند و گر مردان جزا دارد

به مـو هـای دراز و نیکر کوتاه رنگارنگ
به میدان گر کند ،بازیگری ،جوالن جزا دارد
چه می پرسی زمن ایدوست ،جای هیچ پرسان نیست

که این بدعت ،گناهی هست و بی پرسان جزا دارد
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نـه تـنـها دشـمـنـان مـا ســزاوار جزا باشند
که حتی نور چشم ما ز پاکستان جزا دارد
کسی که برخـالف شـرع ،با نکتائی و کالر
تراشد ریش و گردد «داور» میدان جزا دارد
تکد چون توت با یک شوت ،سی وچاردندانش
نمایان گـر شود در خنده اش دندان ،جزا دارد
بهر یک عضو تیـم ،این امربالمعروف روشن باد
اگر غفلت شود ،هـر عضو شان یکسان جزا دارد

و گر کپتان تـیـم از شوق شور و نالـه بنماید
گهی باال رود مستانـه ،گـه پایـان جزا دارد
صدای اشپالق و«لفت» و«رایت» و «پاس» گفتن ها

همه اعمال کـفـار است بی جبران جزا دارد
به حکم دولت ما چکچک و فریاد ماقوفست
جوان و پیر گر چکچک کند ،یکسان جزا دارد
سرش را می تراشـیـم و به دستش بند می بندیم
دو صد شالق پهلو سوز و یک زندان جزا دارد

گنهکاران گنهکارند ،اگـر بیگانه ،یا خویشند
اگـر در خانه صاحبخانه ،یا مهمان جزا دارد

به چنگ امر بالمعروف اگر افتاد می داند
که این پائین و باال رفتـن میدان جزا دارد
اگر چـه کار حیوانیست در قانون انسانی
ولی از حد اگر بیرون شود انسان جزا دارد
به فرمان امارت ،یک اشارت کارها سازد
اگر بیچد سر از این حکم و این فرمان جزا دارد

به ما گر خورده می گیرند ،بس بیهوده می گیرند
که این بیهوده گویی ها بهر جریان جزا دارد
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مذمت گر کند مارا کسی ،مغضوب و محکوم است

اگر ساکن در امریکاست ،یا المان جزا دارد
«اسیر» ار بشنود طالب ترا صد دره خواهد زد
به این فتوی که بدکار است و نا فرمان ،جزا دارد

م .نسیم «اسیر»  31اگست2000ع ،بن المان
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