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 غصه و تشویش،  پیش، بِر اینکه کنم دور ز دلهفته  

رفیقی و شفیقی و آن دوست عزیزی و  ،شیر آغاشدم راهی سوی خانه  

که از دیر زمان هست مرا هم سخن و همره و هم کاسه و  قدیمیآن یار 

 کیش،  هم پیاله و هم

 ،را به بر خویش او افسرده  گیرم دل رنجیده و غمدیده و که 

 .  کم و بیش یاری و دلداری و تیمارخالی ز تشویش و دهم و کنم 

 دیدم رخ زارش، چون که  ماه قبلی

 ، رشانزبی حال و  حالت حرکات بی رمق و تن رنجور و نحیف و

  :گفتا سستی اش پرسیدم، افسردگی وت آنهمه عل

  ،و مزاجم بد و از بد شده بد تر حالشده روزگاریست  ،که برادر

  رود، عطسه زنم نافگر اکه 

  ،به یکسرهم روده هم گرده و شکمبه و خله زند معده و  سرفه کنم

  ،کنم جامه  خود تربیرون و و اگر خنده کنم باد خجالت شوه 

 انجر و بنجر خود و بیگانه مرا نام و نشان  شود نزد همه اهل و عیال ازو 

 و ابتر. شرمنده دربدر و خاک بسر یا شوم  شوم و

  :گفته بودم کهبه تکرار بریش  روزیادم آمد که همان 

 سالم،  تندرست و صحتبدن جان  شیر آغا

  ،الزم بسی ضرور و بهر تو است

 که چون اکرم و شاه محمود و کاظم، 

  ،چمن ها و سرکها و بیابان شوی عازم به و به هرشامبه هر صبح 

 کنی َدِوش و ورزش و بدن را بزنی پایین و باال،  و به هر بار

 ، همه یکجا جانتهم واسکت و تنبانت و و پس پیش  عرق تر کندکه 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Rahyab_H/h_rahyab_ayaadat_e_dost_bahre_tawil.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Rahyab_H/h_rahyab_ayaadat_e_dost_bahre_tawil.pdf


  
 

 

 2از 2

 ، بیماریبهره بگیری ز صحتمندی و آزاد شوی زین همه  و تو

   .ی فراوانغمها و ناجوری و رها گردی ز اندیشه   ،شود درد تو درمان

  ،ی رفیقم که مرا خوانده برادرو شیرآغا

 به حرفم کرد باور، 

 و به هر روز، گهی صبح و گهی شام، 

 بیرون مانده ز دروازه  خود گام، 

و می تپید می که توان داشت گهی می خمید و می چمید و تا منی می لمید و سر سبزه  سبز چگهی می دوید و گاه 

توانا و شود مثل سلیم و بدن سالم و شود آدم فربه و گیرد بهره ز عقل تا که کند ورزش و از نعمت ورزش برمید 

 .جوانا

 ، افزون شد شیرآغاخانه  و پسخانه و پیشروده هم لیف دل و معده و تک کهپیش،  مگر افسوس ماه

 محزون، و  دمضطرب و بیخوشده 

 خواب،  با البسه   و از خواب برخاسته

 کدام پله  جوراب،  هر بستبس

  ،چشمان پر ازخوابجولمبور و با بلغنجور و 

 ،یرونبسفر کرد به 

 و گهی چون خر خرکار، اسب گادی  و دوان گشت گهی چون روان گشت

سگ همسایه به همرای رفیقان و ه که ناگ ،گهی سست و گهی شخ و گهی راست و گهی کج گهی تند و گهی تیز

  ،کوچهسگان 

 ، بدیدندو غریب تر ز پلنگان تر ز ملنگان  شمایل عجیبشکل و توشه و آن آن  وتنه آن چون 

 و فریاد،  و زدند نالهشاد جملگی دلشدند 

 که صد شکر خدا داد، 

 نیم پخته و هم پنبه  او باد کو کارش بکنیم زار و خوشی ساعت تیری و و شکاری که در این صبح کنیم میله 

 برباد.را پاره و  او جاکت و خشتکسرپوش و کاله و لنگوته و جامه و کنیم و 

 ویش، پیش و شیرآغا شده چون توبره  دراز از پس و یله گرد سگان آن 

 ،کم و بیش از نرمی باسن، خو خالصه که سگان بی ادب، هریک ز یکیگردن  یکی از نرمی پا، دیگری از پس

 .به زمین لیش اش ریش ریش و کردند البسه   ند جامه ونددام شیر آغا به پس و پیش و کان زدند نیش به

 اینکه کنم دور ز سر غصه و تشویش،  امروز برِ  از قصه خبر گشتم و من چون

بکنم  یکبارو آن مردک بیچاره و درویش که روم دیدن اینام تا  نیت کردهبصد ترس و به صد لرز و دل ریش 

 رآغا جان خویش.شی عیادت 
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