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   ]٣   [  حـاكـض

  

  )1(    "طلسم ساز محتـضر "
  نگوارهـبر شيارِ تابوتِ س           

  ون كردـفراغ ِ خـاست                     
  نآة نـوز رخ                            

  : استيالي برخكالبد س
  اخش ،ـبر دوش

  ؛  خورده" سيا "داغ                     
  تفش،ـبر دوك

  ته ؛ـفـدو اژدها خ                      
   چشمش،ة در چشم

   جوشيده ؛تيزابِ                              
   سرش،" چهل تار "بر 

  ؛ جوال تـنـيـده                                   
   ، برگرد پيكرش

  ؛ چهل مار بـوآ  خسپـيده                        
   شدر امتداد هرم روي

    جنگل مويش ئيدهرو
  نــه ،!  جنـگل                                

  يس،ـزار ابلـ هةبيش                                              
   . طانيزار ش هة  رـجح                                                          

  
                   ����  
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   :جمه اشـكابك جم

  ومبـة النـ                               
   :مه اشك قمـقـمشك

  تاالب خـون ،                                 
  :شـدماغة دخمـ

  :باشگاه شبـپره                            
    :جـدار دنـدان هاش

  .نمـاي اره                                 
  

     ����  
  يك پـا، 
  "... آسـه "بر فراز            

  پاي دگـرش، 
  )2(   " شـير دروازه "بر                    

  ) 3(  قربانـگاش  "م باهللا ـتصـ مع"نـطع 
  )4( نماش ـ ره" آيت اهللا "نص 

  )5(   :بد ينسـان  ضحـاك  اِحيا شــد
  ده بدستير قالـزنج
    )6(  "ت ـ هش" و "ت ـ هف" ةقالد

  
                   ����  

  گالضحاك با چنگـك چنـ
     اي بر كـند " ژنـده "  از جـندرش   

  انگـشتة و با سر نيز        
  : بر آن بنوشت "ار پنج شعـ"             

  ! سوختني ست بسوزيد، هر آنچه «                        
  !  كشتـني ست ،  هر آنچه شيدـبك                                
  !  خوردني ست ، هرآنچه بخوريد                                       
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  !  دزديدني ست ، هر آنچه  بدزديد                                                          
  »!  بفروشيد، هرآنچه فروختني ست                                                                   

  ي انتقاما " ژنده "و، 
  )7( " حيان " و " سيس " ست و "سـند باد"از هركي   -      

  -يان است و نهان ـ از هركي ع            
  " ربــان " و "يف ـ س" و "متـ حك"بر دوش                   

   )8( . بنهاد    ، همچنان"ال عمر م"و                        
  

                     ����  
  ضحاك ؛ بـار  دگـر،

  با همان ادا ، با همان  اطـوار      
    "... ار  پنج شعـ"بنوشت همان             

  ام،ي ا نتقـا "ده ژنـ"و،                   
   ،" نيـزك " ست و " بابك " از هركي  -                     

  )9(   -  " افشين " ست و " حضين " از هر كي                              
 )10(.    بنهاد  ،  "ين ـ  هزاران  تموچ"بر دوش                                     

  
                     ����  
  :كـابـل

  رارشهر پـر ش      
   :اش دريـ           

  ارشـط خونبـ               
  ارـسال هاي نكبت ب                     

  )رگـس و كـفتار سال هاي هجـوم ك                           (
  .ذشـت بگ"شار  كهن "بر                                

                    ����  
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  از كهن شهري كه قصه ساز نبرد هاست
  كاوه اي  برخاست         

   بتاخت،و، بر ضحاك               
   ش بگرفت" چهل دزد "                   

  . ش بكوفت " چهل تار "و، بر                          
  

                    ����  
  ضحاك لرزيد
  وهوز فراز دو كـ

  .تيدفروغلـ
  .كالبدش هزار و يك ترك بر داشت 

  
                     ����  

  
   بود" طال  هاي خشت"در  هميـان كمـرش، 

  )11(   بود "...  پنتا " از سرزمين " طال "
  

����  ����  ����    
  

  
  

  

        
 - 1993 سال34و 33 در دهلي سروده شده، در شماره 1371 به تاريخ نهم سنبله سال " ضحاك "  :-]3[■■■■

 چاپ شده 1380 سال 612 شماره " شهروند "، همچنان در نشريه " پيام زن " مجله 1372حمل و اسد سال
  .است

  )اشاره  به امپرياليزم در حال زوال امريكا  ( "محتضر طلسم ساز " - 1
 " آشا" يا "هآس" كه در واقع ازدو كلمه جداگانه تركيب يافته، يعني[ كوه آسمايي اشاره به " ... آسه "  -2

  ه زبان هندي ـ كه ب"مايي " يعني آرزو  استحاله نموده است  و" آشا"كه در زبان هندي به ) آرزو( معني آن
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در آرزو ها  يا ما"مادر آرزو" سانسگريت  داشته   ةهر دو واژه ريش.  شده ، مفهوم مادر را مي رساند " ما "
 داشته درياي كابل و دو شاهراه ، دو گوشة   پيوست  دركابل موقعيت "شير دروازه"  كوهو]  را افاده مي نمايد

و كوه ديوار هاي بلند و با عظمت  با تيركش از آغاز هر دو گوشه بر فراز هر د. هر دو كوه را ازهم جدا مي سازد
براي دفاع از ]  ) قبلل سا1300حدود ( رتبيل شاه اول ويا دوم   [  كه در زمان  كابلشاهان امتداد يافتههايش 

با آنكه بخشهاي از اين ديوار ها طي اعصارمتمادي تخريب شده، با . تهاجم دشمنان خارجي اعمار گرديده بود
هاي باقيماندة آن به  ابهت و شكوه هر دو كوه افزوده است  و بيانگوي دفاع مردم آزادة ما آنهم بيشترين بخش

 در بلند ترين بخش  اين كوه   به شكل .در برابر تهاجم اعـراب باديه نشين وحشي و غارتگرمي باشد
ند آنجا  سنگكاري شده كه ريش سپيدان كابل  قديم مي گفت) تقريباً به  وسعت  حوض آببازي (مستطيل 

  ) .نگارنده از آنجا بار ها ديدن كرده است ... ( محل تخت  كابل شاهان بوده 
  . عباسي كه قيام بابك خرم دين را وحشيانه سركوب كردة المعتصم با اهللا هشتمين خليف- 3
از آيت اهللا هاي ايران به » حزب وحدت«  هاي)سرباند( لقبي است كه برخي از سر داره " آيت اهللا "  - 4

  .عاريت گرفته اند
  . )" بنياد گـرايي "  در سروده اشاره ايست به( ضحاك  -5
سرهمبندي شده ... مثل جمعيت اسالمي، حزب اسالمي و ؛ اخواني" تنظيمهشت": "هشت"و"هفت"  - 6

و عرب سعودي كه دركشتار هاي دسته جمعي و نابودي ارزشهاي مادي و معنوي كشور ) CIA و  ISI(توسط 
 باند ساخته شده توسط جمهوري اسالمي   يعني  هشت" تنظيمهشت"و. آتيال پيشي گرفتـنداز هالكو و 

  )." حزب وحدت ".( رسيدند"وحدت " كه به ايران
سند باد زرتشتي هراتي و استاد سيس سيستاني و حيان خراساني از پيشوايان قيام مردم افغانستان   - 7

  .ندبود...  باديه نشين و چپاولگروعليه سلطه عربِ
  . اضافه شده است سروده طالبان در "ظهور" نام مال عمر بعد از -8
( نيزك امير محلي بادغيس هرات .   بابك پيشواي جنبش خرمدينان كه توسط خليفه عباسي مثله شد -9

 حضين سيستاني يك تن از قيام كنندگان عليه استيالي .)سر وي به دربــار خليفه عباسي فرستاده شد 
افشين به دستور معتصم باهللا بابك را با . كشته شد)  داود بن بشر ( اينده هارون الرشيد عرب توسط نم

افشين در . وي را  زنداني كرد. و بعداً خليفه از  افشين هراسيد . نيرنگ به دام  انداخته و به خليفه سپرد
  .زندان خليفه بمرد

نژادي ؛ بل از منظرشباهت كار ة  از منظر نابخرداننه ( "  وحدت "  باند به  اشاره ايست"تموچين... هزار" - 10
  ). و كردارو كشتار اين باند  نهايت بي رحم ومنفور، با تموچين  يعني چنگيز خان 

  ) .وزارت جنگ امريكا(   پنتاگون  :"... پنتا" -11

 

  

  

 


