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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

طنز تی ُمم ،یا وضو؟
در ورقپاره های گذشته ،نظرم را منظومۀ انتقادی طنزگونه یی جلب کرد که پوره نیم قرن و چار و نیم سال
پیش در مورد ناپاکی دریای کابل و انتقاد از شاروالی سروده و در روزنامه انیس انتشار یافته است ،چون
وضع همان دریا که از قلب کابل عزیز می گذرد ،خرابتر و ناپاکتر از پیش گردیده است ،می خواهم برای
زنده شدن خاطره ها و ندایی بر شاروالی فعلی کابل به حیث تکرار حسن تقدیم دوستان کنم:

شنیدم که یکروز ،کاکا «رجب»

روان بود خنده کنان با «عجب»

در آن فـرصت شـام ،وخت نماز

همی کرد با هـمـدم خویش ،راز

که ناگاه در حیـن آن چون و چند

ز مسـجـد صـدای اذان شـد بلـنـد

رجب خان چـو بشنید بانگ اذان

بـه تسبیح حـق کـرد جاری زبان

مــؤذن چو صل عـال کـرده بـود

قضا را وضویش قـضا کرده بـود

به فکر وضو ،هر طرف در شتاب

سراسـیـمـه می گشت از بهر آب

چو چشمش بـه دریـای کابل فتاد

تـو پنـداری در چنگ او گـل فتاد
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بشــد جـانـب آب دریـــــا روان

که تـا بـا طهـارت بـه مسجد شود

بـرای جـمـاعـت مساعــد شـود

به آن آب دریـا چـو نزدیک شد

بچشمش جهان تنگ وتاریک شد

فــرود آمـد از« َدکَه» و شادمان

 -1دیوار های سنگی کنار دریا را مردم« ،دکه» دریا می گفتند

شماره  1از  2صفحه
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بـه پائـیـن و باال نظـر تـا فگند

چه دید؟ دید یکسر کثافات و گند
هـمـه خاک ،اما نه خاک حضور

هـمـه آب ،امـا نـه آب طهـور
چنان آب کـز ،رو بَـ َرد آبـرو

نه از بهرنوش ونه بهر وضو
ولیکن پر از گندگی در نهان

چو دید آب دریا به ظاهـر روان
بگـفـتـا کـه آبـسـت ،آب حــــرام

طهارت بـه این کاری ست خـام

چواز پای من هست ناپاک تر
نـه پـا در کثافـات مــردم کنم

چسان پا کنم انـدرین آبَ ،در
به خود گفت ،ب ِه که تیمـم کنم
بـه پهـلـوی دریـا تـیـمـ ُم کنان

غ ـم ُ
همی خواند اورادُ ِ ،
غـم کنان
به فکـرش همین کار معقول بود
که ای مرد! بیرون مکن پا ز حد
چنین بدعتی گو به فتوای کیست
به پـا و سر و دست مسح کنان

به مسح سر و دست مشغول بود
که نـاگـه بـرو محتسب بانگ زد
به نزدیک آب این تیمم ز چیست

کـه بنشسته پهلـوی آب روان

ر ِه شــرع در کار حق گم کنی

کی گفته ست اینجا تـیـمـم کنی
به حکم شریعت ترا «حد»زنم

به ایـن دُره شــالق بیحد زنم
ولی محتسب سخت اصرار داشت

رجبخان سر و برگ انکار داشت
به چندین روایت ز چندین امــام
که چون آب دیدی ،تیمـم خطاست
بدینسان سر گفت و گو چاق بود

خـالف شریعـت عمـل نارواست
سرش ُخرده گیری حق و ناق بود

یکی با جـواب ،دگر با سوال

به اینگونه کردند با هـم جدال

سرش کـرد ثـابت گـنـاه تمام

قضا را بشد فـرض هر دو قضا
به این گفت و گو و به این ماجرا
بلی ! محتسب ،بر سر مستحب
بشد مانع فرض «کاکا رجب»
م .نسیم «اسیر»22عقرب1۳۴۴ش ،کابل عزیز

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای "کلیک" بر
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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