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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

شـهــر چـــور!
طنز!
نا بلدی هم بد چیز است ،منظورم این شرو شور و جم و جوش انتخابات ولسی جرگه در وطن است .در دنیای پیشرفته،
همین اروپا و امریکا ،کاندید های احزاب در یک ایالت که به طور اعظم از ده نفر بیش نیستند ،با مراعات نظم و
نسق و نظافت شهر ،فوتو و شعار خود را در جاهای مناسب نصب و در گوشه های پر ازدحام میزهای تبلیغاتی
گذاشته و به عالقمندان و همشهریان ،اگر الزم افتد ،خط مشی و پالن کار خود را توضیح و همچنان اصل کاندید در
یک روز معین در جمعیت بزرگ شهر حضور یافته و مرام سیاسی و اقتصادی خود را تبلیغ می کنند و در صورت
لزوم با خبرنگاران مصاحبه و مذاکره به راه می اندازند ،اما از آنجا که در ویرانکدۀ افغانستان همه چیز چهره بدل
می کند ،بسیاری موضوعات بی نظمی بار می آورد ،از جمله همین انتخابات ولسی جرگه که از هجوم رکالم ها و
فوتوهای کاندیدان ،جاده ها به یک جنگلزار مبدل شده است ،اینکه کاندیدان با چه شیوه و زور آزمائی ها دُر افشانی
می کنند باشد در جایش .درد دل طنزگونه ایست که از نظرتان می گذرد:

تـو گـویی کشور مـا ملک چور است

که هر کارش ز نظم و نسق دور است

شـده عـمـری که خـلـقـی در مـذلت

فـتـاده غـرق ،گـویـا در تـنور است

نــوای عـیـش ،صـوت انـتـحـــاری

صدای مهـر ،کشتار و تـرور است

کـنـون در گـیـر و دار انـتـخـابـات

به راست و چپ عبور است و مرور است

به هر کـنـج و کـنـار و روی دیوار

پالکات و شعار اسـت و شعـور است

ز رکــالم و ز اعــالنـات بسیار

فضای شهر یکسر کـج و کـور است

بـه چـشم آیـد کـه جـنـگلـزار گشته

چونان خیل مـلخ ،یا مـوج مـور است
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ز دفـع جنگ و رفـع محنت و غم

به مـردم وعـده دادن هـا وفــور است

و لـیکـن نـا گـهـان از انـتـحــاری

دو صد تا زخمی و اهـل قـبـور است

بـنــازم هــمــت جـمـعـیـتـــی را

که صد غم می کشد ،اما صبور است

«اسیر» این طنز را زان می نویسد

که می بیند وطـن در فـتـنه گور است

اگـر چـه گـفـتـه هــای انتقادیـش

زمـانی بی نمک ،یک بار شور است

کنـون در دفــع نـیـرنگ و تقلب

تپیدن ها ضرور است و ضرور است
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