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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 داد نورانی زنده ياد 

       ٢٠١١ جوالی ١٨

   

 شعر ، جدال ، زندگی
  

  چراغ ساطع فانوس عمرمن ای شب

  ای شه شھاب مردمِک ديدگان درد

  ای ھمرھی شکيب

  !           ای شعر                 

  ای رقص جاودان زبان زمانه ھا

  ای عطر بيکران روان ترانه ھا

   من پای رھوار غمين حيات خود

  در واژه زار سرخ تو مرھون کرده ام

   جبار زندگیۀوقتی فشرد پنج

   ديرينه  از تنمۀتا برکشد عصار

  ناخن شگاِف رسِم شرر بار زندگی

   بخش تو زدمءمن لب به پای نقش شفا

  نديدی و دو دست گھرريز و شاد راخ

   پيمان من زدیۀبر پشت سنگوار

  از بس چکيدی سرخ براوراق نيلی ام

  خون رفت تا کاله

  سار تن زندگانی ام تا فرق زخم

  در حجم من دميدی فقط قطره ای

                                                  و بس

  من و ز سرشت  شب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   سيلی می زنمء به قضا

   لرزد از سرشکمی

   دِل خاطرات روز

  لبخند تو به قامت او  مرده است مگر؟

   زيرين آسيابۀھر لحظه ام  چو پل

  آخر چرا نپرسی که ھان

                               زنده است مگر؟

  اين چکه ھای سرخ چو تقطيع مصرع ھا

  ناوک نما به خشم تو تصوير می کنم

  ممن پنجه ھات سيبل دھھا تير می کن

  ای ھمدم  دمادم  و خوشخيز روح  من

  !  ای شعر

  من در حمام خون تو

                     صد درد کشته ام 

  من  پای سرخ پاغِر تو در غروب  روز

  دستان آه

               يک يکی از پشت بسته ام

  آنروز يادت ھست؟

   آوارگی و دردۀدر کوچه ھای ژند

  وقتی که پُتک کجرو آن روز و روزگار 

  قراضه ھای حزن به پيراھنی بدوخت

  سنگسار ھای جور به جان و تنی بکوفت

  من  پای کژ کالمی عجب ذبح  می شدم

  آن وقت حلقه ساعد سيمينگوِن تو

  برگردنم ھنوز حمايل نبسته بود

  من وز پِر ھمای تو سرشار می شدم

  !گفتی خموش باش

  گفتی به زير رعد کمانگير لحظه ھا

  مست و خروش باش

  خنی که رعشه بر ان مستی  می نمودمن نا

  : بردم  به روی ديده و گفتم

                                           بلی، 

                                                    قبول 

    ای خنگ خوشخرام و سفر دار واژه ھا
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    زبان و کالم  و روان و دردۀای عرش

  من بر نظاره گاِه جمال تو زنده ام

  گل غنچه ھای سرخ و شکوفای ناز تو

                                              لبخند می زنند

  در ريگزار چشم  من و ديدگاِن  من 

   !  شفا ۀای شاخ

  !               ای پادزھِر  زھر 

  تا مسِت جرعه جام  لباريز تو  شدم

  خيز تو  شدمپيکر تراش  چھر ھوس

  از شانه ھا چو کودکی آويختی  مرا

  !گفتی خموش باش 

  ياد سحره گفتی ترا ب

                   خواب می کنم

  گفتی که در تکان جلوخيز واژه ھا

  نا رفته گفته ھا

  حل کرده در اسيد خودم

                    آب می کنم

  من در نبرد داغ و شررتاب زندگی

  ير روزگار من در فضای دود و نفسگ

  ! کالم ۀ   ای صخر

  بر متکای عشق تو پيوند می زنم

  بر نقش سرخکار  تو لبخند می زنم

   ساطور زندگی ۀمن بر دِم  ستيز

  بر فرق  می خرامم و َدم بر نمی کشم

   پيکار زندگی ۀبرخاره  راه و تنگ

  بی خنجر و غراب و قلم

                    بر چکاِد موج 

   سر نمی کشممن سايه ھما گھی بر

  ! جدال ۀای دخم

  در شط پُر شقاوت و کين توز  لحظه ھا

  من موج  را به پاروی تو پاره  می کنم

  من مرگ را به پای تو آواره می کنم

  گفتی که ديده بر کف پايت فدا کنم

  گفتی که بر فراز و نشيب ستاره ھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  روشن شراره ھا 

  بر روح تو بکارم و آنرا دوا کنم

  و شوِر شراره ھا اندر شرار آتش 

  دستان درد  را

  اندر حنای شيون و فرياد

                                        شسته ام

   تسليم بسته امۀپشت ظالم شيھ

  در پيچ و زجر و تاب  اجلگير زندگی

  در الی لثه ھا و فک پر توان تو

   تسليمۀسرشت عفريت خون

  ته ام                                                                  کش

    من مرگی را که

              خوشه ای  قنديل زندگيست

  چون 

  چلچراغ روشنی بر فرق می برم

  برمژه ھا مبارک و ميمون می خرم

  آن مرگ بر نماد ابد

   فرق زندگيست

  چون  تيغ  آبداده

   برحلقوم بندگيست  

  ***  

 

 


