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  "حسيب مھمند"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 
  

 )پنج(
 

  نفرين

که  بینائ به جواب شعر عبدهللا به مناسبت خروج قوای اشغالگر روسی از افغانستان و

  :سروده بود

  )....وی ستاره خوشه خوشه بر جبين تو مير(

  که چرا ،برای تان بگويم آمدن و در مورد رفتنرا بی مناسبت نخواھد بود که لطيفه ای  

  ؟شکايت دارد" قوای دوست "از رفتن گدازی  و سوزبی با چنين نائ عبدهللا

د الوداع گويان ھای آخر رمضان در کشور ما معمول است که عده ای  در مساجدر روز

  .حافظی ميکنند با ماه رمضان خدا

، يگران زيادتر بيتابی ميکرديک نفر از د  ،که با رمضان الوداع ميگفتند در بين کسانی

شان را سر برده بود و برای عيد  در مسجد بودند که ماه رمضان حوصلۀاما کسانی ھم 

فردی از آن جمع  ،فرا رسيدسال ديگر باز رمضان  عيد گذشت و .ندلحظه شماری ميکرد

 با گريۀ کسی را که بيتابی ميکرد و ۀخان  ،را به سر آورده بود شان که رمضان حوصلۀ

  :گفت کرد و) تق تق(دق الباب  ،يگفتسوز الوداع مپر

  !!!چشم تان روش ،فته بود دوباره آمدشوھر خانم که پارسال  ر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

اری خورده که ديگر بست که شوھر خانم چنان شکست فضيحتبی اين جااما درد عبدهللا نائ

کان تو طفل و وميروی توميرویت( فرياد ميزند که از ته دل بيچاره و گرددھيچگاه بر نمي

    :از روی زمانه ميگويد و) يتيم

  "....تو ميروی ستاره خوشه خوشه بر جبين "

   

  حميد . ش

  

  

  :بی که سروده بودجواب شعر عبدهللا نائب به مناسبت خروج قوای اشغالگر روسی از افغانستان و

  ...."تو ميروی ستاره خوشه خوشه بر جبين "

 

  

  رينـــفـن
  

  خوردۀ دلمبه روی زخمھای تير

  به پاره ھای ريش ريش سينه ام

  به شاخه ھای غم گرفتۀ  تنم

  ديگری جوانه ميزند شگوفه ھای زخمِ 

  ر ز حسرتمشيشۀ دو چشم پُ  بر نگينِ  و

  تير لحظه ھای تلخ زندگی نشانه ميشود

  بر جبين تانک تو تو ميروی و

  پاکمردمان ميھنم خونِ 

  نقش بسته است

  تازه ميدھد بوی خونِ  ست وھنوز تازه ا

  مرا به مرز لحظه ھای انتقام ميبرد

   

  تو ميروی

  تانک تو پایِ  و

  کودکان ميھنم در گلویِ 

  ر ز شور رازندگی پُ  صدای نبضِ 

  به گود نيستی کشانده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

   

  توميروی

  ميھنم سنگ سنگِ  سبزه ھا و و بر حريرِ 

  بر خرابه ھای شھر و روستای کشورم

  نام تو واژۀ پلشتِ 

  ب\ نفرت و واژه ھای ننگ و ا شرنگِ ب

  سرشته گشته است

  ای دريغ ميروی و تو

  گناه کرده ات گردنِ  به طوقِ 

  وطناب دار  حلقۀ به جایِ 

  پست به دست ھای دلقکانِ 

  حلقه ھای گل کشيده ميشود

  

  ميروی تو

  ولی بدان بدان

  ما نميرود زيادِ 

  رفته سوی شاھراه مرگ ھر شھيدِ  سرخِ  ز گورِ 

  اين وطن سوگوارِ  داغدار و مادرانِ  از زبانِ  و

  کين تو ر زبه نام پُ 

  مدام نفرتِ  ننگ و صدایِ 

  شنيده ميشود

  سينه ھا غمينِ  به وادیِ 

  !!!!ما جوانه ميزند شگوفه ھای خشمِ 

  

  

  )1366 ــ زندان  پل چرخی( 

  

  


