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 11/01/2016                 م. نسیم اسیر  

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 بازی!! چت طنز
 

تماس گرفته، مطالب م ـا هـبه ـلـیـکه دوستان به آن وس ««کــب   سـیـف»» ست درا نوان باال اصطالحیـع

  گذارند. میان می م درـه را با هدوستان خصوصی روابطحتی  ، عشقی وادبی، سیاسی

رامی های خانوادگی هم آ گمان تا سرحد نا موجب ظن و تماس ها ازین طریق بعضا  

 مرد کالن، نآ که در گذاشته بودمطلبی را صفحه خود  در، دوستان می شود. یکی از

سکایپ طریق  خواهند از می اخیر ، دربازیست جوانی مصروف چت ۀبا دوشیزسالی 

من  .می شوند برو باهم رو ی دختر و پدر، تیجهن که دررا زیارت کنند  سیمای همدیگر

  : اینک تقدیم دوستان می کنمورد که آ بر طنزی سر، با سرودن چند بیت دیگر بعدا   شتم وارتجال بیتی نو
 

 ورد ازو بازیـخ یـکه همه م ، چتبازیچه عجب فتنه ایست

 راندازیــکند ش یـگاه گاه م سخن گاه دل می برد به یک دو

 غمازی نی وـمـع دشـبـنـم فساد ع شراست وــفیسب ک مرج

 ود تازیـمگس ش م ازـازی هـن د به نقطنک یـیل مـیل را قـف

 ازیـغ و زدلی را دالورــب دـنـخوان یـید مـی را شهـلـقات

 رام و طنازیــدیگری با خ یماییـه به سـتـی دل باخـیک

 ی بازیـسازی، همیشه من گر هرکسی با طریقه ای مشغول

 ی شود دشمنی و لجبازیـم میان دوکس، گو گفت و گاه در

 موج راکت اندازی دگر بر ی باردـه مـولـ، گلآن سر بر

 نیندازی« َدَبه»سنگ را در ، شنیدی رد نکنیدیـه دیـرچـه
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 2از 2

 غمازی رام وـخ الم وـبا ک بکنند «پخته پرانکت»ورنه 

 روازیــد پـنـوانی بلـتـن به چت «اسیر»گر، به چنگ آمدی

 بازی طریق چت اط ازـبـارت «خاک زمینت زند که گردی بر»

 را نیاغازی این کار هرگز دــامـانجـوائیت نیـه رسـا بـت

  اسیر نسیم م.

  م14راکتوب 18 - فرانکفورت

 
 


