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 04/04/2019                       ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 تیُمم، یا وضو؟ طنز
 

 

ال نیم س و چار وانتقادی طنزگونه یی جلب کرد که پوره نیم قرن ۀ ورقپاره های گذشته، نظرم را منظوم رد

 یافته است، چون روزنامه انیس انتشار در سروده و شاروالی انتقاد از ریای کابل ومورد ناپاکی د پیش در

گردیده است، می خواهم برای پیش  از ناپاکتر و د، خرابترمی گذر قلب کابل عزیز وضع همان دریا که از

 :حسن تقدیم دوستان کنم ه حیث تکراربشاروالی فعلی کابل  ندایی بر زنده شدن خاطره ها و
 

 «عجب»روان بود خنده کنان با     «رجب»شنیدم که یکروز، کاکا 

 دم خویش، رازـمـکرد با ه همی     ام، وخت نمازـرصت شـن فآ در

 دـنـد بلـدای اذان شـص دـجـمس ز    چند ن ون آن چوـحی که ناگاه در

 زبان رد جاریـق کـه تسبیح حـب    بشنید بانگ اذان وـخان چ رجب

 ودـکرده بضا ـوضویش ق قضا را    ودـرده بـال کـصل ع چو ذنؤــم

 آب بهر گشت از ه میـمـیـسراس    شتاب در طرف هر و،وض به فکر

 ل فتادـچنگ او گ در داریـپن وـت    ای کابل فتاد ـدری هـچشمش ب چو

 روان اـــــدری آب بـانـج دــبش     1شادمان و «َدَکه»د ازـرود آمــف

 ودـد شــت مساعـاعـمـرای جـب    ه مسجد شودـارت بـطه اـا بـکه ت

 بچشمش جهان تنگ وتاریک شد    نزدیک شد وـا چـبه آن آب دری
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 2از 2

 گند دید یکسر کثافات و چه دید؟    ا فگندـت رـباال نظ و نـیـه پائـب

 ه خاک، اما نه خاک حضورـمـه    ورـه آب طهـا نـه آب، امـمـه
 وضو بهرنوش ونه بهر نه از    روـَرد آبـز، رو بَ ـچنان آب ک

 نهان گندگی در از ولیکن پر     روان رـظاه دید آب دریا به چو

 امـست خ ه این کاریـطهارت ب     رامــــت، آب حـسـه آبـا کـتـفـبگ

 ناپاک تر هستپای من  چواز    درین آب، َدرـچسان پا کنم ان
 ردم کنمــات مـکثاف ا درـه پـن    م کنمـبه خود گفت، بِه که تیم

 م کنانـغُ  مـخواند اوراد، ِغُ  همی    م کنان ـُ مـیـا تـوی دریـلـه پهـب
 بود معقول رش همین کارـفک به    مشغول بود دست و به مسح سر

 حد که ای مرد! بیرون مکن پا ز    رو محتسب بانگ زدـه بـاگـکه ن
 فتوای کیست چنین بدعتی گو به    چیست به نزدیک آب این تیمم ز

 دست مسح کنان و سر ا وـپبه     وی آب روان ـه بنشسته پهلـک
 حق گم کنی کار رع درــش رهِ     م کنی ـمـیـست اینجا ته کی گفت

 الق بیحد زنمــش ن ُدرهـبه ای    زنم«حد» به حکم شریعت ترا
 اصرار داشت ولی محتسب سخت    داشت انکار برگ و رجبخان سر

 اه تمامـنـابت گـرد ثـسرش ک    ام ــچندین ام به چندین روایت ز

 ل نارواستـت عمـالف شریعـخ    م خطاست ـتیم که چون آب دیدی،
 ناق بود سرش ُخرده گیری حق و    بود گو چاق بدینسان سر گفت و

 م جدالـه به اینگونه کردند با    با سوال دگر ،وابـیکی با ج
 دو قضا رض هرـقضا را بشد ف    به این ماجرا و گو و به این گفت

 مستحب سر محتسب، بر! بلی 
 «کاکا رجب»بشد مانع فرض 

 

 ش، کابل عزیز1۳۴۴عقرب22«اسیر» نسیم م.

 

 

 تذکر: 

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