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 Political سياسی

  
  سيد موسی عثمان ھستی

١٨.٠۵.٠٩  

  
  

  سيد موسی عثمان ھستی مارک توين افغان

  
  مگرتا حال مرا نشناختی ؟

  من اين
   حرفھارا
   ازپدرم

   شنيده ام
  ھروقت که

    دشمن باالی تو
  حمله کرد

   تو در جامعه
   نقش انسانی خودرا

  ی ه ا بازی کرد
  )عیيحمله دشمن امريست طب(چه 
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  بگفتۀ بزرگان
***  
  و

  مادرم
  : ميگفت  

  ترا در مغاره ھای کوه
   ھندوکش از 
  ھمان بطنی که

   زردشت 
  بد نيا آمده بود
  بدنيا آورده ام  
  در شانه ھای تو

  کردارنيک
  گفتار نيک
  پندار نيک

  ان فرشته ھایبا دست
  پاک نقاشی شده بود
  دردريای خروشان که
   از گريبان اين کوه
   سرازير می شد
  ترا باالی تختۀ

   سياه
   سنگی که درديارمن

  مقدس بوده 
  از کھکشان ھای 

  دور
  فرود

  آمده بود
  )ص(بر چادر محمد

  گذاشته
  نشده بود

   آن تختهبرترا 
  انداختند

   غباروجود ترا
  دفروشستن

***  
  را کھوارۀ م

  سنگ تراشان وطنم از
   صخره ھای سياه 

   کوه با با
   درست کردند
  در گوش من 

  پدرم 
  با صدای ھيبت ناکی 

  که داشت
   اذان سرافرازی 

  غرور
  خود گذری
   بی ترسی

   وطن پرستی 
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  مقاومت 
  حمله حيدری

   سر کوب کردن دشمن را 
   زمزمه کرده

  مادرم 
  مرا با

   کمربند رستم 
  سخت

  نگی که در آن گھوارۀس
  ساخته بودندايم  بر

   با دستان خودبسته
  کرده بود

***  
   خون رگ مادرم از

   رگ ھای شير مردان وشير زنان در
   جريان بود ه 

  من از پستانی شير خورده ام
   که شير، شير درآن

   پستان جريان 
  داشته 

  خانوادۀ من
   ازعقب نشينی 

  اسارت
  برده وبرده داری

   نفرت داشته 
  ارۀ منبر بالين گھو

   مادرم ال الی 
  شھامت خوانده است 

  آن صدا در
   گوشم 

  ھنوز باقيست
***  

  من از زبان مادر خود
   شنيده ام

   که من ھيچ وقت 
  گريه نمی کردم

   ھيچ کس
   اشک مرانديده 

  مادرم
  : می گفت

  وقتيکه خندۀ
   ترا می خواستم

   ببينم
  ترا از گھوارۀ سنگی 

  باز می کردم
  يکهئبه روی ريگ ھا

  عوض
  قالين

  ھموارکرده
   بودم
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   ترا
  برھنه 

  بر روی فرش ريگی 
  می گذاشتم 

  خزنده وگزنده ھا ی که
   در آن مغاره بود
   ترا می گزيدند

  ً خصوصا مار وگژدم
  آن وقت از

  گزيدن مار وگژدم 
  خنده

   در لبان تو
   نقش می بست

***  
  مادرم 
  :می گفت
   کوچک بودم وقتی

  از سامان بازی
   اطفال 
  می آمد نمخوش

   من با صخره ھا
   وشتر خار ھا

   بازی می کردم 
  از پوشيدن کفش ھای

   انگليسی
  ی  امريکائ
  چينی

   پاکستانی 
  ايرانی 
  روسی
   ازبکی
  ی  اورپائ
  عربی 

  نفرت داشتم 
  با پيزاروطن

   پايم آبله نمی شد
***   
  مادرم

  : می گفت
   که در برابر

   تکه ھای ساخت خارج 
  المی سخت حساسيت

  م داشت
  رباس وطن با ک

   تنم سازش داشت
   وقتيکه

   خامه بدست گرفتم
   طنز نويسی 

  واشعار رزمی نوشتم 
  بر نام خودم
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   نه بر نام مستعار
  آن روز ھا

  که سيزده سال
  داشتم

   با روز نامه ھا
   جرايد

   مجالت 
  می نوشتم 

  امروز بر کھکشان ھای
   انتر نتی می نويسم 

  تا زنده ام 
  می نويسم
  اب اين الق

   برمن کوچک است
  ) پدر طنز معاصر افغانستان (

  تا روزی می نويسم
   که القاب
   بزرکتری

   نصيب من 
  شود

  من ايمان دارم
  نگين

   الماسی
  ُپر جالی
   انگشت

   تاريخ روشن
  وطنم ھستم وميباشم

  ھميشه از
   دوستانم کرده

   در شھرت انسانی وقلمی من 
  نقش دشمنان 

   خودم 
  نيتودشمنان انسان وانسا

  برجسته تر بوده و  بيشتر 
  ًخصوصا

  در کھکشان ھای 
  انتر نتی

***  
  صميمانه از
   دشمنان و

   بد بين من استندکهکساني
   تشکر می کنم
  اميد است که با
  تخريب خويش

  شھرت نيک مرا
   افزون سازند

  
 


