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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
 شرنگ: شعر از

 ٢٠١٧ مارچ ٢١
  

  »...فصل خزان ، بعد خزان ؟« 
  سيامک م -١٣٩٦ تقديم به مناسبت نوروز   -از زبان يک حاجی فيروز

 
  

 ای کسانی که در اين کشمکش عيد سعيد

  سرخوش و بيخبر و می زده با روی سپيد

  !غرق در شوکت و در مکنت و بد مستی پول

ِبه سياھی شب بخت بدم می خنديد ِ  

  می نپرسيد چرا؟

  اين صورت زشته اين ھموطن لخت، ب از چه 

  !راهه  افتاده به کوه به َرو، سيه ساخته و کو

  !آخر ای ھموطنان

  !ی است مرا تيره در اين روی سياهسرگذشت

  لحظه ای محض خدا ، خويش فراموش کنيد ،

  :ِداستان غم پنھانی من گوش کنيد 
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 در دل آتش فقر ،

  دامن خاموشی، 

  از ھمه تلخی جانسوز که يک عمر چشيد

  ،... قلب من 

  !پيدتقلب من بسکه 

  !قلب من بسکه شکست

  !نفسم بسکه در اعماق دلم نعره کشيد

  که به مغزم کوبی؛ھوسم بس

َپای يک مشت ستمکار ِستم پرور پست ِ  

  بسکه برخاک سياھم ماليد

  خاموشی و مرگ ۀ ِخاطرات سيه دور

  روحم ناليد ؛ۀ بسکه در پھن

  خون ، ِمثل يک قطره سرشک از دل 

  ... يد تزندگی از لب چشمم غل

  با سر آھسته زمين خورد ، و لب سرد زمين 

  ...روحم بوسيدۀ مردۀ الش

  وھم و جنون ۀ ھم کوفته در آغوش بو ن

  !بختم پوسيد ۀ مغز بيچار

  ...!نفسم 

َھرچه بيھوده مرا کشت ، بسم بود ، بسم  َ َ َ!  

  ...قطع کنيد ! ِنفس بی کسم ای زنده دالن 

  !سينه ام چاک کنيد

  اين غبار ِسيه ، از روی رخم پاک کنيد ؟

  !خون ؟ۀ به چه کار آيدم اين چشم 

  مرگ، ۀ اين تن مرد

  من کرده چنين آواره ؟ۀ  تن زندکه

  از کف سينه ام آريد برون ،

  !ببريد 

   ببريد ، در بيابان سکوت، 

  .زير مشتی لجن و سنگِ سيه ، خاک کنيد

  

 !آری ، ای ھموطنان 

  !عشق ، در اين ملک ، سراب است ، سراب ۀ چشم

  !عدل و شرف ، پاک خراب است ، خراب ۀ پاي
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  ! ، عذاب عز و مردانگی و فھم ، عذاب است

  !جور بر مردم بدبخت ، ثواب است ، ثواب

  

 :افله ساالر زمانقای چشم زمين ، ... آه 

  !بازگو با من سرگشته ، خور ، عالمتاب 

  !آدميت به کجارفته ؟ کجا رفته شرف ؟

  !خواب ؟ه کو حقيقت ؟ز چه رو مرده ؟ چرا رفته ب

  !اين چه نظمی است ؟ چه رسمی است ؟ چه وضعی است ؟ خدا 

  !سبب اين ھمه بدبختی و غم چيست ؟ خدا 

  : جز خدايان زر و ، کھنه پرستان پليد 

  !نيست خدا! خدا ه کس زنده ، در اين شب ، ب ھيچ

  

 کی رسد روز و شود چيره بر اين ظلمت تار؟

  !ستمکار سوار  که پياده است در آن حق و

  !خار زير خاک است گل و  زينت گلدانھا 

  ! و از ھر ديوارَفقر می باردش از ھر در

  !مشتی عيار ۀ سرنوشت ھمه ، بازيچ

  سرزحمت، به طناب عدم ؟ از دار بدار؟

  ! ھوار! ھوس، پول! نفس ، پول! زندگی ، پول 

  !ِمرغ حق ، يخ زده ، اندر قفس پول ؟ ھوار

  ...!ِقدرتی کو ، که برآيد ز پس پول ؟ ھوار

  خنده مکن ، بر رخ اين حاجی خوار؟ ! ھموطن 

  !يد مکن ، بگذر و راحت بگذارصحبت از ع

  ؟!ِفقر، کجا و طرب فصل بھارۀ زاد

  

 !من بيکار که صدبار بميرم ھر روز

  !دلم تنگُ تنم بستر سوز بالشم سنگُ 

  !ُکت من در گروی عيد گذشته است ھنوز

  ؟!من آخر چه که نوروز ِسعيد است امروزه ب

  !ُکھنه روزم چه بد آخر، که چه باشد نوروز؟

  ؟!ھفت سين

  !ديدی چيست؟ ت سين من اگر بودی و میھف

ِھمنشين من غارت زده می   ديدی کيست؟ ِ

  !زدی بانگ ، فلک تا بفلک ، زنگ به زنگ  می
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  !که تفو برتو محيط ، شرف آلوده به ننگ

  

 :، ھمه رنگ ! وه ، که چه سينی و چه ھفت! ھفت سين

ِسينه ای کشته دل سوز سرشگی يک رنگ، ُ  

ُسرفه ای تب بر سرسام سک   وتی دلتنگُ

  !سفره ای خالی و سرما و سری برسنگ 

  ...!آخر ای ھموطنان

  !سالتان باد به صد سال فرحبخش، قرين

  !کسی بھتر از اين ؟ جھان ديده ،ه ھفت سين کی ب

  

 ز يمين ، ز يسا و ديده ھر سو که بيفتد،

  فقر ، سيه کرده سر و روی زمين ،ۀ ساي

  سبزی برگ درختان ، ھمه بی لطف و حزين

  ِله را، ژاله صفت، اشک الم گشته عجين ،ال

  !مرد غمين، بچه غمين، پيرغمين زن غمين ،

ِوه که سرتاسر اين ملک ستم ديد ُ ِ   زار ، ۀ َ

  ...!نفسی نيست دھد مژده ز ايام بھار 

  

 ِشيون درد و فغان ، داده به سر، باد وزان، 

  !چکد از چشم رزان  خون سيه می جای می ،

  :بدتر از آن ! وطنان که چيزی نبود ، ھم اين

  !که افتاده ز پا چرخ زمان : عجب اينجاست 

  ديده کسی، خود ه کی ب

  » ...؟!فصل خزان ، بعد خزان « 

 

 


