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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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 Human rights بشر حقوق

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٢۵
  
  

   ھا ، ستاره ھااللهاز 

   ھاشرارهاز زخم ھا ، 
۵ 

  ق يم رفيديوما د

  درآن دخمه ، درآن زندان 

  وقتی ،

   شعر می سرودندکار ، يک ھای زخمی پيچر

  ثار يشعر مقاومت و ا

   را   شانیگری ذھن خنثايکس ھای د

  اسی يت سيز ھای آمرياز دھل

  .دند يکش یواربلند زندان ميآنطرف د

  دنديو زمانی که به آنطرف رس

  گذاشتند» است روز يس« پای به مرداب 

  دند يولجن آلود گرد

  آنھا با دشمن ھای مردم 

  از جنس خلقی و پرچمی 

  خ زده ي بی دانش تارطالب

  ر تردامن يو جھادی شر

  ھمبستر شدند 

  ! غ ودرد يدر

  !!چه بدجنس و بی مقدار 

  و چه سبک سرانه و بی ننگ 

  مست از شراب چپاول 
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  دند ي دست اشغالگران گردۀن و آليکاخ نش

  و فراموش کردند 

  عھدی را که با خلق ھا بسته بودند 

  آن چپ نما ھای نماز گزار 

  !ار ھای چپ نما ؟آن نماز گز

  آن سست عناصر آنجا ھم

  اسی زندان يت سيدر ھمان آمر

  ن يمان ننگيبا دادن تعھد و پ

  ن و غماز و نمام شدند    يسخن چ

  کبوترھای عاشق ۀ ر بال بستيو ز

  دنديانه می لوليموذ

  ن جاسوس ھای دوران يتابرای منفورتر

  نی کنند يچ                                              خبر

  ق يدانند رف یھمه م

  نانه يکه آنھا با ھمان تعھد خا

  ه شدند يدر بيرون ھم تعب

  ھن يدرست برابر با طرح دشمن ھای م

  ن لژن ھا يا

  شتر يخاطر استخوان شکنی ھای به ب

  مغشوش ساختن فضای مبارزه 

  اسی پاکنھاد يت ھای سيو ترور شخص

  ھرازگاھی 

  کنند     یی مئھرزه درا

  که درھرکجا نيز ايانگنفرت 

  ن وجدان مرده ھای جاسوس  يسر وگردن ا

  ت ھای مختلفی يدر موقف و موقع

  . شود  یده مي                                      د

  دانم  یق ، من ميمگر رف

  دانی ي                             که تو م

  ک ھدف عالیيل به يون برای نيانقالب

  روند  یش مي                           به پ                 

  گردن ھا ه ن قالده بيو از ا

  فقط َچوَچو وغوغوی چندش آوری 

  .                                         باقی خواھد ماند 

 ***  
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  اد داری ھمرزم آشنا ؟ يه ب

  در آن دوران ھمه ھراس داشتند 

  ه ھای ھول يازسا

  ه ھای خوديازسا

  رس و شکنجه از بازپ

  از جالدھای ملوث به ھزاران پليدی

  ... .                                ست ھا و چاکرھای روس وياز خاد

  ھمه جا جال ھموار بود

  جال وطنفروش ھای چموش

  آن موذی ھای بدتر از موش 

  وار ھا موش داشتند يبلی ، درآنوقت ، ھمه د

  و موش ھا گوش 

  : که مبادا گفته باشی 

  »مرگ بر نوکران روس « 

  »                مردم ۀن دشمن ھای سوگند خورديا« 

  »مرگ بر وطنفروش ھای خلقی و پرچمی « 

  ادت است آن شکنجه گاه ھا ؟ يه ب

  !بگو ای دوست ، ای آشنا 

  ) صدارت ، شش درک(بگو از 

  ) افشار و ده دانا ، و کجا وکجا(

  بگو از صدھا شکنجه گاه 

   ، نواحی حزبی هيسازمان ھای اول

  )تلریھي(که چون کوره ھای استخوان سوز 

  در سراسر کشور 

  ) سرخ(ک عنکبوت يمثل 

  دن خون انسان يبرای مک

  خواھیيجرم آزاده ب

  ده بودندي              تار تن

  ک لحظه يی که در خلوت ئبگو از آنھا

  رباران يی تئ قالبی صحراۀک محکميدر 

  گورھای دسته جمعیه   و ب

  !                           سپرده شدند ؟     

  بل يله و کيبگو از ضربات چوب و م

  که ھمه را با تن شقه شقه و خونبار خود

  م ي                                    آزمود
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  بگو ازآن انبُرھای ناخن کش

  ن ھای برقی يبگواز آن ماش

  د يکه چقدر خون از حلق ما برون می کش

  ادت است ؟يه  ب

  آنوقت سکوت ما

  ست را يآن موش ھای موذی خاد

  ساخت  یوانه مي                        د

  ***  

  ....ما

   بغض آلود ۀريدر آن شب ھای ت

  درآن شکنجه گاه ھا 

  ر رکبار مشت و لگد و دشنام يز

  ان ي                                     آن روسپ

  م يدانست یم

  که شھر ھا و روستا ھا 

  ک پرخاش خودجوش ي با

  افتهيا سازمان ي                 

  رود تا گور استعمار را برکند  یم

  "  ببر انقالب خفته استاعتصابسنگر در "ه م کيدانست یما م

  م يکرد یما تصور م

  ک زخمی برگشته از سنگر يکه چر

  از کوچه ھا 

  و کوچه باغ ھای خالی و خاموش

  رود  یاران ميدار يبه د

  ا و مادر ھ

  دای فرزندان نامراد شان ي برای گور نا پ

  ک شب ي تارۀليدرون پ

  ن می بافتند يشميگلھای ابر

  و زنھا 

  اه ُملک يخ سيزن ھای قھرمان تار

  با دست ھای زخمی شان 

  کر مشبک کاج ھا ، نارون ھا ياز پ

  کردند  یمرمی روس ھا را برون م

  و در تنور بربادی خانواده 

  ر و زندانی شان يبرای مرد ھای اس
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  وازی يبرای روز پا

                   نان می پختند 

  آنھا ، آن رزم آوران عقب جبھه 

  در زمستان ھای سنگ سخت 

  ا روز ھای تموز آتشبار يو

  وازیيروزھای پا

   ممکن ۀليبا ھروس

  و با ھزار مشکل و دلواپسی 

  .دار ما به زندان پلچرخی می آمدند يبرای د

  را  ف شانينه ، قلب شريبا کو ھراس ھرلحظه 

  د ي                                                      می جو

  رند يش را نگيکه اگر کاال 

  اگر او نباشد 

  .... اگر اورا 

  : ند يزبانشان نمی گشت که بگو

  "اگر او را اعدام کرده باشند " 

  گذشتند  ی دودلی مۀ وقتی از درواز

  ر را يانواع اھانت و تحق

  کردند ی                      تجربه م

  !! وای 

  دن دو نان يآنھا برای رسان

  دند ي کشیرا م) ُدونان(چقدر منت 

 ***  

  ن بود راه مبارزه يق ، چنين رفيبب

  برای نام ، برای ننگ 

  .... برای کسب آزادی ، درجنگ 

  ن جنگ کی برنده شد ؟يادر

  م طلبيکی بازنده ، و کی تسل

   صورت ماند نيکی چرک

  قی يقی به رفيو کی مشعل فروزان را از رف

                                         امانت داد ؟؟ 

 ***  

  اد دارم يه خوب ب

  ما دادند ه  ابالغ مارک دار را بۀوقتی پارچ

  :  درآن نوشته بود 
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  عنصر ضد انقالب ( ... ) تو « 

   چند و چند ۀمطابق ماد

  !اختصاصی انقالبی ؟ ۀبه اساس حکم محکم

  »به شانزده سال حبس محکوم شدی 

  ( ... ) ا تو يو

  ( ... ) و تو ( ... ) و تو 

  آنگاه ، ما ھمه 

  ال پرداز يم خيش آن دژخيبه ر

  م يدي                          مستانه خند

  م يدانست یزيرا م

  ) فرجامبد یکودتا(که 

  شانزده سال عمر نخواھد کرد 

  ن شد يو چن

  م يم شانزده سال را رفته بوديا کمتر ز نيم ويوز نھن

  شان! " ر ثور ؟يانقالب برگشت ناپز" که 

  ستيونيزيبه پندار کودتاچی ھای رو

  :               که ورد زبان شان بود 

  " .نخواھيم برداشت گامی به پس" 

  ديديم و شنيديم که چسان 

  آن شوونيزم اشغالگری غول پيکر

  رورانيده بودش پکه دربطن چرکين

  باند پر زکين خلق و پرچم و خاد را

  ھزيمت کرد با رسوائی مفتضح شد،

  چغتای کش وانگريزشکن  از سرزمين اسکندر شکست و

 ***  

  م يدان یما خوب م

  روزی ين پيکه ا

  ام ي مبارزه ، قیبه بھا

  ان فرزندان جانباز ميھنيمقاومت و طغ

  د يب خلقھای افغانستان گردينص

  ی که از چھار سمتآزاديخواھان

  ستادند يک صف ايھن در يبرای نجات م

  بکاران ترفند باز يغ ودرد که فريمگر در

  »...وپشاور و مشھد «جاسوسی زه خواران شبکه ھای ير

  ! نام خود زدند ؟ه روزی را بيطبل پ
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   آزادی را ۀو فرشت

  گر ي به پای اشغالگر د

  گر   ي ابر قدرت د

                قربان کردند

  ن لجن ھای وطنفروش يحاال او

  گر يدر ھمراھی لشکر متجاوز د

  گريش ديبا آرا

  خفاش وار 

  خون ملت را می مکند

  ای جھانی يوبا تبانی ماف

  کنند  یکشور را تاراج م

  ما آنھا را از سالھا پيش می شناسيم  

  ما قبر بدون  سنگ و بدون نام آنان را

  در جايگاه اصلی شان 

  ان و دزدان و آدمکشان ل و اوباشدرميان اراذ

 می شناسيم  

  ھمزنجير زندانم! آشنا 

  حال که لحظه ھا با شتاب می گذرند

  زخم ھای مقدس آن دوران ، ھنوز ھم 

  کر مان داغ و نشان دارد يبرپ

  ھنوز ھم از ھر جدارآن شعله و خون 

  زند ی                              فوران م

  و؛ اما

  ) فوجیري(ن زندگی مارک يا

  د ياه و سپيدر لحظه ھای س

  رانه سر می جود يھستی مارا پ

                           وبه نابودی می کشاند 

  ست يخ نگاری نين تاريا

  وجه  چي                    نه ، به ھ

  ک مثنوی دردين شعرگونه ای از يا

  ک اندوه بزرگ ياز 

  به وسعت دشت ھای سوزان قاره ھا

   سرزمين خود ماو به سنگينی کوھھای

  ک ملت برباد رفته است ياز رنج 

  ش خوانی که ھرچه باز
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  گردد  ی                     تازه م

  ش بزنی رقو ھر چه و

  خون می چکد و فرياد

  ن صداست يا

  صدای من ، صدای تو ، صدای اوست 

  دانه شد يصدای آن زندانی که جاو

  و صدای آن زندانی که ھنوزھم زندانی است 

  وفان گم شد طنی که در صدای آ

  ن صدا يد ھم ايشا

  نه فروش ھای شھر کورھا باشد يئپژواک آ

  ! آی مردم : ند يگو یکه م

  د يم ، خودرا تماشا کنينه آورده ايئآ

  مفھوم استعمار و اسارت را 

  د ي                        انشاء کن

  ن ادبار يان روزگار بد ، ازياگره از

  دير وا کني تدبۀ      با سرپنج                      
  

 ادامه دارد


