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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  Political  سياسی

  
  خير مقدم 

رديم شر ک رای . تحفه ارسالی شما را با کمال مسرت دريافت نموده ون ه ای باشد ب ر طليع ن ام ه اي ديم ک آرزومن
  .ھمکاری ھای دايمی با پورتال
 AA-AA                               پورتال

  
  

  حميد انوری
  

  عکس ھا سخن ميگويند
  
   

  پاپوشھای آبی و نارنجی وگالبی
  

   
   پا پوش ھای آبی و نارنجی و گالبی 

  گاللیازعايشه و آمنه و 
  و آن پاپوش ديگر 

  از مادر شان درخانی  
  تنھا يادگاری

  انوادهء کوچکم از خ
  که ديگر نيست

  جگر گوشه ھای مظلوم من 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   معصومانه 
  پارچه پارچه شدند

  سه خواھر
  پھلوی ھم 

  کاسه ھای حلبی بردست
   منتظر خيرات

  و مادر
  در انتظار 

  کودکان دلبند
  تا مگر لقمه نانی 

   توته گوشتی 
  در راه خدا
  رسد از راه

  سفره پھن بود و
   مادر ھمچنان

  در انتظار
  کان ھمچنان در صف  کود
  منتظر
  ....ناگاه

  غرشیمھيب 
  جنگنده جت ھای 

  امريکائی
   به گوش  آمداز دور

  طفلکان ھنوز
  در پھنه ديوار
  در حال انتظار

  بسوی ديگ خيرات
  خيره خيره در نگريستن

  مادر ! اما 
  با نخستين
   غرش

  جستی زد و 
  چابک

  چابک تر از يک آھو
   آسيمه سر

  سوی دخترکان دلبندش
  د بيرونپري
  !!اما
  !آوخ

  ديگر خيلی دير بود
  جت ھا چابک تر از مادر

   گلين ھایفراز کلبه
  يوروش بردند
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  !چه شد ديگر؟
  ندانستم

  خرواری از خشت و خاک و سنگ و خاکستر
  جگر گوشه ھای دلبندم را

  حاصل يک عمر جان کندنم را
  در يک لحظه کوتاه

  .... بلعيده بود
  کلبه گلين در يک لحظه

  خاک برابر بودبا 
  رااللی کوچک گعايشه و آمنه و 
  کاسه ھای حلبين
  ھنموز بود خالی

  طفلکان پارچه پارچه
  ....زير آوار پراگنده

  درخانی !  اما
  مادر طفلکان بخت برگشته

  در فاصله دو اطاق
  درست زير رواق

  برابر 
  دوپارچه بود

   نه رسيده بودمادر
   به کودکانش

  ....ھرگز
*******  
  ه من فقط از خانواد
  باقيست

  پاپوش ھای 
  ....آبی و نارنجی و گالبی

  اللی کوچکگ
    دختر ناز پدر

  گدی گک لته ئی خود
                                            ھنوز

  فشرده داشت در آغوش 
  ھای کودکانه با دنيائی ازآرزو

  ....و اما 
  عايشه و آمنه 

  درسیکتاب ھای 
  با چادرک ھای سپيد

  ....رفتن به مکتبآماده 
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  تاريخ صنف چھارم

  قرائت دری برای صنف سوم
  کتاب ھا آتش گرفتندو سوختند

   نه نشانی از تاريخ
  نه ھم از دری

  اما گدی گک گاللی

  
  خاکستری و دود آلود
  در گوشه ای افتاده بود

*******        
  طالب کجا بود؟
  در کلبه ما فقرا

  !ديدی تو چھا بود؟
  !شرمت باد

  ی طالب مرده يا که زندهتو يک
  نيافتی 

  جز دو سه طفلک ژنده
  نيافتی 
   خس پوشک وجز بخدا 

   دو سه چوشک
   نيافتی

  طالب کجا بود؟
  !ننگت باد
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