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  .دنـمزر يم  يعـقاو يساروكـمد و    يدازآ  رـطاخ به هك يناـنآ : هـب

  رحيمه توخي                                                                                                                                                 
 

  :نكاتي در باره اين دفتر

  

هاست كه امپرياليست ها و رژيمهاي ديكتاتور  وابسته در كشور هايي مثل افغانستان و ايران حكمراني مي كنند، و      سال

شاعران متعهد و انقالبي اين كشور ها هميشه تالش كرده اند كه صداي رساي زنان و مردان زحمتكشي باشند كه زير 

شعر او بازگو . رحيمه توخي نيز شاعري اينگونه است . مي شوندتازيانه سرمايه و ارتجاع وابسته به امپرياليسم شكنجه 

شعر رحيمه عاشقانه است، مادرانه است، آزاديخواهانه ، بشر . كـننده گوشه هايي از زندگي يك زن آزاديخواه است 

؛ بلكه مردم شعر رحيمه، آنجا كه از ظلم و ستم امپرياليزم سخن مي گويد، نا امــيدانه نيست. دوستانه و انقالبي است

  :تحت ستم كشور هاي اشغال شده  را به مبارزه با امپرياليسم فرا مي خواند 

 »...  

    گرفــتند زمام ملك"... غول"  با پابوسي 

  »واژگون كنم "پاگلين ... "با نبرد خلق نمادِ 

  :و يا

 »...  

  ليك مردمان عـراق رخت عـزا در بــر

  بمب از هوا باريد، تخم ي زكـين كاريد

  ر گـوشه فتاده پيـر و جــوان بنگــره

  يـاران به پـا خيـزيد، بر ظالمان ستيزيد

  » ورنه بلعد جهان را، اژدهـاي هفت سر 

  :رحيمه، مذهب زن ستيز را زير سوال مي برد، ونفرتش را از هر چه مظهر ارتجاع است؛ نشان مي دهد

 »...  

   مجتـهد زن ستيز، اين نكـته بشنو زمن

  »ــاورت، آرزوي منست آتش بر تابوت ب

  :به زنان ، مي گويد ، و فرياد مي زند » قوادان عرب« او از ستم 

 »...  

  كـشتند و مي كـشند نوباوگان من

  پيمــان خون ببنديم خواهران من

  توفان شويم و بر كنيم ريشه دشمن

  »گـيريم ز اخــوان رهزن انتقام زن
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زناني كه در سوگ همسنگرانشان گر يستند؛ امـا .  بسياري استرحيمه شاعري بسيار با احساس است، او شاعر زنان

در عين حال با استقامت و بردباري ياران خود را به ادامه مبارزه فرا خواندند ؛ زناني كه  سالهاي متمادي را در انتظار 

لت كودتا و بعد آن زناني است كه دو_ ده ها هزار _و شاعر خود از زمــره ( ديدار مجدد عزيزان در بند تحمل كردند 

دولت دست نشانده، و زير نظارت مستقيم ارتش اشغالگر  امپرياليسم شوروي در افغانستان، همسران و عزيزان شانرا به 

؛ زناني كه تبعيد شدند؛ زناني كه غم مرگ مادر در سينه شان جاودانه شد؛ زناني ) اسارت كشيده،   و يا اعدام كرده بود 

رگ فرزندان گم شدهِ   شانرا ،تا زنده اند با خود حمل ميكنند؛ زناني كه فرزندان خود را در ميان كه  كوله بار اندوه بز

زناني كه  عشق مي ورزند؛ زناني كه به خاطر آزادي . زنان غم هاي بزرگ و شاديهاي كوچك. آتش و خون بزرگ كردند

   ؛ زناني كه به اسارت كشيده مي شوند ناهيد ها و ميـنا هامبارزه مي كنند و دراين راستا به شهادت مي رسند ؛ مثل 

 .جميله بوپا شا ها و اشرف  دهقاني هال به رزمشان ادامه ميدهند،  و حماسه مي آفريـنـنـد؛ مثـو در زندان ها نيز  
  

   ) يكي از هواداران چريكهاي فدايي خلق ايران   (نفريبا فـروتـ                                             

  2006 جنوري 14                                                                                                                                 
 

  

  

               )                                                                          1(]       [*  نيـ آتش » امپيـ «
  

  خودستا ؛ 
  . در سراب رسوايي     

  مايوس ؛                                   
  كوت ،ـدر امتداد س                                              

  
  .      بنشسته در سـوگ روشنايـي                              

  رهنورد ؛
  ه ، از نيـمه راه برگـشتـ          

  كجرو  ؛
   در خـط راه گـم گـشتـه ،          

  خاين  ؛ 
   ز راه برداشته ،» نشان  «           
  كاهل ؛
    مانده ،  در كوره راه  وا           
  فاضل ؛
   در سير راه  پوينده ،           
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  خودشكن ؛ 
  . بيتاب رهايـي             

  ده ؛ ـرون
  در امتداد توفـان ،             

  . بگرفته رده اي ز روشنايـي        
                         

◘◘◘  
  

  !همرزم دور انديش 
                                                                                                

  يز ،             ـتوهم بر خ                      
  .كه راه در پيشروسـت                                       

  
   كجاست همنورد روهينـا ؟  «

  وس روشـنا ؟ـو فانـ ك                                         
  .تـيرسـرز ها در زنجـت و مـ   راه تيره س                              

   در سر راه ، 
  . ست » دار« و» آتيـال « و » چنگـيز «     

   ،» سـيا « و ديـو » خرس سپيد« در نيمه راه ،                              
  .دارست  بيـ                                                                                                 

  
  همه بن بست است و بيراهـه ،

   است،»ج  ماجو« در بيراهـه                 
                                                                                                                                                                    - » ماجوج بنيادگرا « -                               

  :گويند كسان كه !  هـان 
   در پيـچ راه چـاه ست "                        

   . "  در چاه اُسرا ست                                                   
     نمي شنوي جنـگ برپاست ؛                                                          
  . ست  » اژدها« با »و ماجوج آجوج  «    جنگ                                           
 

◘◘◘                
  

  :ديگر مگو كه !  بس كـن 
  »...راه تيره ست ، همنورد نيست ، فانوس نيست «                  

  با خود ببر فانـوس قـلـبم را ،! بيا                                 
  .نا  اش جـاويـداني ست كه روشـ                                                               
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  نگر در راه چيست ؟

  ببين در راه كيست ؟                          
  .هرآنچه هست ، بر داشتني ست                                                       

  
◘◘◘                      

  
  !بهـانه جوي مـن 

  
  ت ،ديگر بهانه خطاس           

  
  .درنـگ نارواست                       

  
  مكن تشويش ،

  .كه خواهرت با تو همراه ست                    
  

  !بـرو به پيـش 
  كـه همـه ،                      

  ست ، »بال «  و در چنگال »... غول «در پنجـه ي                                       
  كـه همـه ،

   چشم براه ست                 
  . تـآتشين ماس»پيام « چشم براه                                       

         
                                                   ���� ���� ���� ���� ����          
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