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         [*]    )2009 مارچ 6(  . . .  آتشي بيفروزيم

  

  جوار خانه امچيغي شنيدم از 

     چيغي كه نظيرش نه ديده ، نه شنيده بودم

      چيغي كه بود بازگوي درد و داغ ها

   و  پيچيد درفضـاءه شدـر نالـزج

    . ز پيكرش جداام عضو زني مي شود پنداشت

  برخاستم به تندي ،

   . چيغ از آنجا  دري كه برخاسته بود  -   درسوي شتافتم 

  

***  

   ند ـدر بسته بود و داشت ديواري بل

  كوبيديم  محكم به در

   ما در مشت با هرچه بود در دست و

  با يك صــدا  هـا ،  ما همه  همسـايه

  - پيچيد در فضاء  ي كه چون  غرش رعـدئ صدا-

   ."! بازكن در!  باز كن در ": گفتيم 

  

***                    

  آگاه نبود از ميان كسي

   در آنكه چه مي گذشت در پس آن ديوار و

  بار ديگر، 

  كوبيديم محكمتر به در

  4  2012/ دسمبر /  26  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 
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  اـاز شـور و غوغـاي م

   ،هنگامه اي شد درآن كـوچه  بر پا

    !ش هميشه بسته داشت ، دربكه خانه اي 

  

***                   

   لحظه هاي دير پابعدِ

  بسته را گشوددرِ

  كفتاري كه كف آورده بود بر دهان

               ***  

    و ناميمون   عقيمدر سراي آن پير مردِ 

  .ديديم زني فتادست غرقه در خون 

   ،  ستزني فتاده

   ،دستي  نهاده ست بر بيني 

   . ديگر به گوش دستي

***              

  ! دريغا 

  دريغا  كه  جالد پير

  - ي همسرشئي و شنوائبريده بود دو عضو بويا

    اني بهـار زندگمينههمسري كه در چهارد

     نه شنيده بـود نغـمه اي

   نه بوئيده بود شميمِ گلي  

***              

  باوحشت و حيرت ،

   لحظه اي كرديم درنگ

 درآن برهة نازك زمان

     متني جان گرفت دربستر ذهن مان

  ، كرد همهمه بر پا متني كه فغان شد ، نعره شد
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  :فريادي برخاست از ميان ما 

   الـهـة بقـاي بشـر ،  ! اال اي "

  ي در خون  اكه خفته 

  برخيز و با ددان بستيز ، 

  كه ما همگان، 

      يمئهمره و همرزم و همصداي تو

  ناي و حشتزاي باور هاي منجمددرين تنگ

   باور هاي خون افشان و  نفرتزا -

   كه  بجا مانده ست از آنسوي سده ها 

      ميئ همه  مثله شدگانِ چنين باور ها ما

            ***  

     زجر  هايمانة   گداختةبرخيز كه از كور  ! بر خيز

  آتشي بيفروزيم

  دانبنـكه سوزد در اين فصل سـرد و يخ

  و طنابست ، هر چه حصارست و حجابست 

   طناب باور هاي منجمد ، -

  :كه درازناش بود

  - وهشتاد وهفت سالوسه صد هزار 

  و هرچه استعمار ست و استثمار

  . وهركي در پي تسخير جهانست و اسارت انسان 

*                    * * * *   
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