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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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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۴ فبروری ٢١
  

  قابل توجه خواننده و ھمکار گرامی پورتال
  از کابل-» محصل«آقای جاويد 

  

  ھمرزم نھايت عزيز،

ساير ھمرزمان را تقديم داشته، از حسن نظر تان نسبت به اين قلم و نخست از ھمه درود ھای گرم و مبارزاتی خود و 

از آن جائی که پاسخ به نوشتۀ پرمحتوای شما، تا حدی ايجاب بحث مفصلی . پورتال خودتان، سپاسم را ابراز می دارم

ر را که حدود انجام آن روی معاذير صحی در مقطع کنونی برايم مقدور نيست، اين پارچه شعرا می نمايد و با تأسف 

 سال قبل خوانده و فقط تکه ھائی از آن را به خاطر داشتم و در اساس نه تنھا خود می تواند، پاسخی باشد برای ۴٠

 که ھميشه »جاويد« ما سختکوشپرسش شما، بلکه به يقين ھستۀ پاسخ من را نيز خواھد ساخت، به کمک رفيق مشفق و 

ا جبين کشاده و لطف خاصی انجام می دھد، پيدا نموده، خدمت شما تقديم می بدون کدام انتظاری شاق ترين کار ھا را ب

  . دارم

اميد در جريان آن که ساير متعھدين به امر انقالب، در خود احساس مسؤوليت نموده و به پاسخ پرسش شما می پردازند، 

  .برای آن پاسخی ارائه بدارم ،به سؤال تان پرداخته، در حد توانمن ھم توانائی آن را بيابم تا به صورت مفصل 

  .شاد و پيروز باشيد

  .م

  

  پيام آور حکايت کرد
  

  پيام آور حکايت کرد

  سالھای دور

  دشتی خشک وسوزان بود

  سوخت که در تاب عطش می

  آبھا مايل به خرمسازی اين دشت

  وجاری گشتن در آن
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  شگفتن الله ھا را تا

  گلستان گردد اين وادی

***  

  سه کوِه بد سرشِت زشت

   دوران ۀ کھنن بازيگرانِ اي

  پوسيده نشسته با تِن سنگين و

   اين خاکۀبه روی گرد

  گھی با مکر وصد افسون

  خون گھی با خشم وتيغ و

  بستند ره جاری شدن بر آب می

  خرِم اين دشت سيمای لطيف و... چه 

  وعطر الله ھای سرخ

  داد بھاری تازه می آورد  وروِح زيستن می

***  

  دن بردشتآبھا در حسرِت جاری ش

  لختی ملتھب ، مواج ، پر غوغا

  يده       تعاقبت بيراھه بر گودال غل

  مردند ويا آرام در شنزار می

***  

  رفت اين منوال سالھا می

  ناگھان باريکه ای دريافت

  :با خود گفت 

  دشت در تاِب عطش سوزد

  آبھا در حسرت جاری شدن بر دشت

  چرا اين صخره ھای زشت معماران! ھان 

   ؟دورانند

  من نشاِط زندگی دارم

  توانايم به حاصلخيزی اين دشت

  شوم اينک وجاری می

  که ره بندد ؟

  ستيزی سخت خواھم کرد

  .....و جاری گشت 

  قطره ھای نيمه ره ماندند

  بستری نمناک بر جا ماند

  و طنينی مرتعش بر خاست
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  .....باريکه درھم شد 

  صخره ھای زشت خنديدند

***  

  زمانی رفت

    نھر انديشيد

  اين باريکه ھای خام

  تبداِر شتاب و زندگی ھستند

  تب غم انگيز است سر انجاِم شتاب و

  ھيچ جايز نيست

  صبر بايد داشت

  ريزم من به آرامی به پای صخره می

  بخشم دامنش را روح می

  کوه مسرور است

  سازم من درياچه می

  با نفوذم در شکاف ودر ترکھا

  ھا را اندک اندک ُخرد خواھم کرد صخره

  .....وجاری گشت 

  ساکن شد به آرامی به پای کوه سر سائيد و

  نی زاری پديد آمد... علف روئيد 

  ومأوای وزغھا شد

  سه کوه زشت خنديدند

***  

  زمانی رفت

  آبھا در حسرِت جاری شدن بر دشت

  به خود گفتند... پرسان ... چاره جو 

  يابيمراه را بايد درون حرکتی مواج ب

  

  ...پيچيم به ھم ... يم تفرو غل

  نه چون باريکه ای سرکش

  نه چون آرام نھِر سسِت ، دامن بوس

  ی بس گسترده ای بر خاستت َغلخروشِ 

  تقاطع ھا مداوم حالِت پيوستگی آورد

  ھزاران جوی درھم شد

  سيل جاری گشت

***  
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  آبھا پرسان وبا تشويش

  بستر چيست ؟

  دشمن کيست ؟

  سيل پاسخ داد

  بستر رو به پائين است

  دشمن ، کينه توز وسينه چرکين است

  ليک از بن پير و خاکين است

  به ھوشياری بيافزائيد! ھان 

  تالِش سخت در پيوستگی آريد

  ھزاران جويبار وصد ھزاران قطرۀ ديگر

  بپيونديد در اين راه  و دريا ھا پديد آريد

  نھيب سيل اينک حاکم کوه است

  سرکشۀ تو ای باريک

  کوبی یکه نوميدانه سر بر صخره م

  به سان رعد خرمن سوز

  توان سيل پيوند ھزاران است

  تو ای آرام نھِر سسِت دامن بوس

  عبث انديِش باطل فکر

  بھل ناِم نگونسازی

  بھل روياندن الله

  نه راِه توست خرمسازی اين دشت

  سر انجامت لجن پروردن اندر دامِن کوه است

  تواِن آب در ريزش ز کوھسار است

   آب است ۀمرگِ مأيوسانسکون در پای صخره ، 

  سازی تو  ، دريا نيست ، مرداب است آن چه می

  بقاء  از حرکِت مواِج خود داريم

  مسير ماست تنھا راِه پيروزی

***  

  پيچد طنين در کوه می

  تواِن سيل پيونِد ھزاران است

  بقاء  از حرکِت مواج خود داريم

  مسيرماست تنھا راِه پيروزی

***  

  سه کوِه زشت لرزيدند

  ان ، پيِش رو ديدندت غلکوه سيلِ شُ 
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  گو کردند و ھراسان ، فتنه گر ، نوميد با ھم گفت

  مسيِر سيل را بايد به کجراه برد

  جويھا را از به ھم پيوستگی واداشت

  ليک بانگِ مضطربشان بر دلی ننشست

***  

  سيل فرمان داد

  ريزشی با نظم بايد داشت

  سينه ای سرشار از اميد

  ی نيست ز ناھمواری ره دلھراس

  بس تالِش سخت در پيش است

   ما ، روشن وزيباستۀولی آيند

  يدندتآبھا با نظم غل

  نوای دلپذيری در فضاء پيچيد

  سه کوه زشت لرزيدند

  گو کردند و ھراسان ، فتنه گر ، نوميد با ھم گفت

  به به ، اين مرداب بس زيبنده وزيباست

  آبھا جای شما  اينجاست در مرداب 

  جوشد  سيالب میروِح شيطان در تنِ 

  بگسليد از اھرمن ای آبھا پيمان

  صخره ھا را دوستی شايد

  سنتی ديرينه وعھدی کھن ماراست

  ليک بانگ مضطربشان بر دلی ننشست

***  

  سيل فرمان داد

  چو تيری سرکش ودلدوز

  بشورانيد ، بسوزانيد

  ز بيخ وبن بر اندازيد

  ھمه درندگان اھرمن خو را

  گزنده گژدِم بد طينِت جرار

  فريبا خوش خط وخوش خال زھری مار

  و گرگی در لباِس ميش

  ھيچ يک آسوده مگذاريد

   آبھا چون نيل  طغيانی

  فرو کوبيده ، روبيدند

  حياتی پاک بخشيدند
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  سه کوه زشت لرزيدند

  ان ، پيش رو ديدندت غلُشکوه سيلِ 

  گو کردند و ھراسان ، فتنه گر ، نوميد باھم گفت

  ان رات غلسنگباران کرد بايد  سيلِ 

  دره وگودال بايد ساخت

  بارشی از سنگ بر پا شد

***  

  سيل فرمان داد

  اينک رزم ما وکوه

  اين پيکاِر دورانساز

  ان استتانيد ھر چيزی که غلتبغل

  بلرزانيد ھر بنيادی که لرزان است

  سازد با قھری که رنج قرن می

  به رستاخيز بر خيزيد

   فرداستۀھزاران موج کوه انداز ما ، سازند

  ردی سھمگين ماراستنب

  ھزاران قطرۀ پر زور 

  ھزاران قطرۀ دانا

  انتغلھزاران قطرۀ کوشنده ،

  صيانگرھزاران کاوۀ بيداِر عِ 

  ھزاران آرِش سازندۀ تاريخ

  به سان رعد غريدند

   طوفانی خروشيدند چو اقيانوسِ 

  درفش کاوه ھا افراخت

  بپاشيد موج کوه افگن

  وتيِغ سيل قلِب صخره را بشکافت

  دش به ھم پيچيدوبنيا

***  

  اينک دشت سبز وخرم وزيباست

  وعطر الله ھای سرخ

  بخشد نشاِط تازه می

***  

  پيام آور نگاۀ  پر اميدش را

  دوزد به روی قطره ھای آب می

  ودر ژرفای دريا 
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  بيند نطفه ھای موج می

 ***  

  

   سال دوم١۶ ۀ سرخ شمارۀستار: منبع

  ١٩٧١مبر  برابر نو١٣۵٠ ]عقرب[آبان

  

  :تيادداش

 با رنگھای آبی و سرخ، از اين قلم است تا خواننده با دقت بيشتر با بر بخشھائی از اين شعر گويا و کوبندهتأکيد ھا بر 

  .آنھا برخورد نموده، استعاره ھا را نزد خود حل نمايد

  .م

  

  

  

  

  

 


