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 2021اپریل   05دوشنبه                                                            رفعت حسینی       
 ارسالی : سلیم سالمت      

 سقو زاده بیشعر پوپنک زده در مورد حب

پارس  شمار  در زده  پوپنک  و  مبتذل  و  مستهجن  باز    یشعر   ،یاشعار  بچه  از  هست 

 .سقو زاده ب ی نه حب د رهزن سرگر رامون ی در پ ی (((عشقری )))صوف

 :همشما د یکن مرور

 ،المار دزدان بود  دم ید  بدقلغ مرد 

 او بفرمان بود  بدماش، نزد  صدجوان 

 بود مثل مردمان رهزن   دایهو ظاهرش 

 سبحان بود  باطن پاکش آشنا و  کیل

 داریکمر بسته شب تمام شب ب وضو  با

 بود  بان یهمره غر   می او دا التفات 

 زد  ی م یتعمل ی را بشاخ گو ، ب مورچه 

 زدن دستش، پاک و صاف طوفان بود  درنشان 

 زد و خوردش بود مدت نه ماه  دوره

 تک تفنگ او مثل ژاله باران بود   تک

 سکه نامش : خادم رسول للا  ضرب 

 بچه مسلمان بود  ن، یو پاک آست   ن ید  پاک 

 بود   بش یبشد کشته،ازازل نص عاقبت 

 بند قرآن بود   ی آخرهم، پا ی بپا  تا

 ی  کرد بال  ی،عشقر  دهیراز پوش  ی گفت

 ،خپ و چپ وپنهان بود  یعال ت یحکا ن یا

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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آقای حسینی، میگویند چو گفتی دلیلش بیار. شما از روی  خپلواکی: هموطن گرامی    - یادداشت استقالل

با ذکر نام نویسنده یا گردآوردندۀ آن و نیز  گونه را  نشر این شعر  ع قابل اعتبار و قابل قبول  منب لطف  

که  دلیل و سند و شاهد زنده بیآورید  ،  ریست ناثواب ز طرف دیگر تاپه زدن کااصفحۀ آنرا ذکر کنید.  

زنده    اشعارن بی سواد و این کمترین  مرحوم عشقری بچه باز بوده است و مدحیه سرا. تا جائی که ای 

ک  را مطالعه کرده ام و همین اکنون دو دیوان مختلف اشعار شان نزدم موجود اند، سب   یاد عشقری 

در  دیگر عشقری    عری متذکره بوده است. از جانب عری عشقری، کامالً متفاوت از این سبک شش

ۀ غریبانه کتاب های  دران غرفمه  دگی خود به غیر از یک غرفۀ چوبی نسوار فروشی کهتمام زن

پوش یا وقایه میکرد، هیچ چیز دیگری نداشت و هیچ وقت به نان و  نیز  درسی متعلمین مکتب را  

 نوائی نرسید و سر پیش هیچ زورآوری هرگز خم نکرد. شما زنده باشید 

 

  

 

 

 

 

 


