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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

  
  کبير توخی  

 ٢٠١۵ جوالی ٣١
  

  :اھداء 

 ! به اين دختر رزمنده و دلير کوبانی  

  

 

 نگاه و لبخند گويا 
 

 اين رزمندۀ زيبا روی و دلير

  با اين لبخند ،

 با اين نگاھی که آرزو ھای سـازندگی

 .) از برای رھائی (  در آن موج می زند 

  با ھمين نگاھھا

 : به من  و به  تو ، و به ما  تفھيم می کند 

 من سنگرم را از برای رزمم می کنم 

 من می دانم  که خيلی زيبايم

 .به لطافت پوست صورتم ، نمی انديشم 

 به ظرافت انگشتانم ، ھم نمی انديشم

 که دستۀ افـزار کارم

  در ھنگام کندن سنگر 

  صدمه ای به آن بزند

 * * * *  

 اگر من چنين بينديشم

 . وسوسه و خواب ، به سراغم  خواھد آمد 

 يا ھايم ، خواھم ديد  ،ؤدر ر

 وریتکه فلم سازان امپرا

  از برای نمايش تن و بدنم ،
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 . بر روی  پردۀ سينما ھا، صف بسته اند

* * * * 

 کسی از ميان ، اشاره به انگشتانم می کند 

 ،... که آبله بسته 

  ھم به رنگ جلدم نظر می  افگندکسی

 ... . که آفتاب بر سپيدی آن سايه انداخته 

 ناراحت می شوم ،

 خودم را بر روی سنگری که  نکنده ام ، می بينم 

 .داعشی در حال خزيدن است  به سويم 

 ِدر دستش سر بريدۀ  ھمرزمم 

 اش» سيا « به گرد  گردن   

 .دامن آلوده به خون خواھرم 

* * * *  

 می بينم " استانبول "  خودم را در بازار من

 :  می بينم که 

 مو ھايم ،  ابرو ھايم ،  

 چشمان  سخن گويم ،

 مرواريد  دندان ھايم  ،

 قلب پر تمنايم که می لرزد 

 ِبرجستگی ھای تن برھنه ام ،

  سرخ آرزوھای نھفته ام ؛ِ گل

 ھمه و ھمه را به حراج گذاشته اند ،

 گوھرداعشيان سيه انديش بد

 خود می بالنده که از نزديکی با خواھران  تنی شان ، ب

* * * * 

 اگر لحظه ای از ياد  مردم غافل بمانم

 ميدان دھم" خود انديشی"  وبه تداوم اين لحظات 

 که به خويشتن خويش  بنازم

  و درگرداب انديشه و تخيل فرو روم

 داعشيان ، سنگر نشينان آتشين خوی کوبانی را 

 .اھند گذاشت به حراج خو

* * * * 

 افزار سنگرم ،

  تفنگ  و مسلسلم

 خمپارۀ  دور کمرم 
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  ھای خالی دور و برم *پوچک گلوله

  ھمه و ھمه ، زيبائی ھای من است

 ! ھمرزمان فراسوی کشورم 

  که  بدون اين ھمه چيزيدبدان

  . من زشت  خوی و زشت روی و  نازيـبـايـم 

 * * *  * * * * *         

  )٢٠١۵ جوالی ٢٨ شب ١١(

  
 فشنگ* 


