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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
  
  
  

  دخت گفتنی ھا
  
  ) کابلی دختری را خريدند و فراه آوردند- در دختر چورکان کابل( 

  

  چشمان نيم باز يکی دختر خموش 

  بر نيش ھای غربت گسدار ميجھيد

  رت نگاه وسوسه آلود وحي

                                             سوزناک 

  با صد زبان درد

  بر سطر ھای معوج و لرزان غصه ھا

  با واژۀ  سکو ت

  بر فرق آه وآوخ و ھيھات ميتپيد

  :می ديد

  گه به سينه کفل، رگه ھا ی دست

  ِ                         شالق داغدار

  می ريخت

   فردای شوم بختگه به دامن

  اشکينه انفجار

  ميگفت

  }ميگريست                {

  من کوچکم ھنوز

  من کودکم ھنوز
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  مادر مرا به زوزۀ گرگان شب سپرد

  مادر مرا به دشنۀ اشکش شھيد کرد

  مادر

  مگر قداست اشکت

                                شکوفه داد؟

  ِمن بغضبان کوچۀ گسدار ھجرتم

  من  سيبل حسرتم

  مست، ِعصيان بد نگاه زمان ،

                                         بی فروغ

  چون تير بر ستارۀ  روحم 

                                    نشانه رفت

  بر گردۀ تالطم گرداب شب تبار

  مقھور بازوان تبالود شھوتم

  دندان بی براق ھوس 

                                    اشتھای کور

  چون اژدھای درد به جانم زبانه رفت

  من بی تپش

                       بريده زبان، نذر فطرم

  می گفت

  }ميگرست{ 

  آنجا مگر که عطر طربناک زندگی

  در مو جھای شيھۀ  احساس مرده بود؟

  آنجا مگر

   مدار                       شماتت تقدير کين

  

  در ترشخونی  چھرۀ آژنگِ روزگار

                           پيوسته زنده بود ؟

  گفتم

  }گريستم{

  من چشم شعله بار ترا

                                 چون نگين شعر

  تا دامن صالبت خورشيد ميکشم

  من اشک بی قرار ترا

  چون شرار ابر
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  تا مزرع طروات اميد ميکشم

  توچشمان نيم باز 

                 ای دختر چموش؟

   سحرخدر انفجار سر

                            باز ميشوند

  بر روح چون قناری پرکنده ات

                                           شبی

  فرياد ھای  قدسيی آواز ميشوند

  چونان کبوتران

  ز سرتاق واژه ھا

  ِتا عرش خونچکان  دلت

  ِر تب اميد                د

  پرواز ميشوند

  دمساز ميشوند

              ***  

 
  


