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    )      2012 جنوري 24   ( " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال  به پورتال 

  

 

  )٢ (»   زنامـيـپ «                                
  
  
  
  

   مــــندستِه  افتاد ب» پيام زن «روزي 
  ر مــــرد و زن ديدم پيــام مي دهـد ب

  
  ـفن اي ميناي گلــگون كـ ،روانت شاد

  »پيام زن « و »   راوا «كه بنياد نهــادي                                               
  

  خونت بريخت در قتلــگاهش اهـريمن
 ، هر قطره اي آن بشد چو گلشنچكـيد                                               

  
  رنگ خون گرفت هر دشت و هر دمـن

  ناج مون تو گرديد تــياقــوت فـام خ                                              
  

  ن، گوييـم ايـن سخـ هركجا كه رويـم
  نـنـاي م مـي(*) نـگـيـنـهـ نشـود هـر ك                                             

  
  قوادان عرب فروختنــد دختـران مـن

  نـادران مردند تجــاوز به نامـوس مـك                                              
  

  كشتند و مي كشند نو باوگــان مـــن
  نران مــواهپيـمـان خـون ببنـديم خـ                                              

  
  منـه اي دشـكنيم ريشان شويم و برـتوف                       

   زن امقــزن انـتـان رهـم ز اخـوريـيـگ                              
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  ) ٣(    زن مظـلــوم                   
  
  

  

  بـاز آمـد گــرماي سال، در وطــن جنــگ اســت  هــنوز

  وده و دل در قــفس تنــگ است هنـــوزآســ خاطــرم نا

  

  ت سـاخـ مــومــــتـل و كــشتـار وطنــداران مــرا مغـق

  وزـفـنـگ اسـت  هنـ ت ، تانـك و شـانـة بـازي و ملــعــب

  

   رفــت  وادي و مرتــعــه بربــاد ،ر هــا ويـرا ن شـدشهــ

  ز، زرع چـرس و بـنـگ اســت هنو ـنـگل نبـيـني در چم

  

  ران كـردنـد  كـشـورم  ايـن  نـاكـســان، ويـ دـنتـسـوخـ

  ت  هنوزـنگ اسـوخ سـ، خاك و كل گريـشش جهت گر بن

  

  ز دسـت  جـــا هــالن ـردم شـد مـي را حـت نــيك دمـ

   هنــوز نــگ اســتــــره و سم،آمــاج جـ  مـظــلومزنِ

  

  يـردمـ  ه،  ريـــاد مـــادرـ، ف ـامي رســد بـر گـوش هـ

   است  هنوز نگـان سـب ش، قلـ ند فــرزنــدمـتـكش!  واي

  

  رمســارـاســـت گــلـــه اي جواسيــس نــزد مـــردم ش

  هنوز ت ـگ اسرنـــود پـوشـيده انــد، ريـب و نيآزرم خـ

  

  ــاـ، بــي نشـــان گــشــتيـم مـ ـشور ز كـ مـدور افتــادي

  وزـرهـنــگ است هـنــ ف و مــرگ دوره اي بـي دانشــي
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  شــتي داـيـبـي خويــش ز نـادانــي هــنــر پنـه عاي كـ

  ت  هـنوزـرت ، اينـهـمــه نـنــگ اسـس ت برـي نيسـيرتـغ

  

  ورتــــش از كـ نـديـشــه ايـســت اـ ني ـاغــتدر دمــ

  ، معــيـوب و لنـگ  است هنوز ت انـهــزون در ميروز افـ

  

  ك  خشـانِ قـرص  نــ كــودكـان بهــرِمي كـنند گــريـه

    هنـوزنـگ  اسـتـادف و چــفـل تـو بســـالــگــرد طــ

  

  مــايـي مــي كـنيــود نر و خــبـــر ِكدر ديـــار غــيــ

  نـوزـ اســت   ه گنـســ  ـد درمحــ ،  غـــزت مــةوزنــ

  

   همــچــو ابــري نو بهــار، مـم اشــكمي بــارد از چشـ                

  ت  هنــوزـ، جويبــار تنــگ اس م سرشـكـيالبِـبهــري س                
                �����   

  

  

  

  

  . نشر گرديده است١٩٩۴ فبروری – ١٣٧٣مورخ حوت " پيام زن"  مجله ٣٩در شماره  :  شعر پيام زن  - )٢(
انگور را از  صادف است باماه ھفتم سال ، باغداران کشوربرای اينکه بتواننددر فصل برداشت انگور که م: کـنگـينه  - (*)

لست ِفرورفته، به اندازه بيشتراز يک ب) مثل کاسه( از داخل ه ِآسيب سرمای شديد زمستان حفظ نمايند، از گل خام، دو دانه تاب
 اولی جای داده، بردور لب آن اندک ۀ   تاب گلی ، چند خوشه انگور را در ميانیبعد ازخشک شدن تابه ھا. می سازند) وجب(

بدينگونه انگور از گزند سرمای . ل ِ آبگين دور آنرا می مالندِـبا گ ًبعدا. روی آن قرارمی دھندر دومی را بۀگل نرم گذاشته تاب
مردم در ھمين .  باغداران و ميوه فروشان کنگينه را به مشتريان ھم عرضه می نمايندًبعضا. شديد زمستان محفوظ می  ماند

  : زمينه مثلی دارند 
و مراد از آن، مقايسه  افراد نابکار، نافھم ؛ پرمدعا وخودنما و جاه طلب .»  ُمرد مينا ھا، که سر کشيد کنگينه ھا«       

در چه - و فداکار، شجاع فروتن ، ، کاردان، با تجربهفھيما اشخاص ب ) و يا فوت کرده اندکه زنده اند(ست اترسو و پرعقده 
 از کار برکنار ساخته شده اند و يا زندانی و اعدام شده و يا به مرگ ای که به گونه  ( سياست وچه در امور اجتماعیۀصحن

 حتی با خزف (ساخته شده  يعنی کنگينه  که از گلی نارس و دنی درکمترين مدت و به سادگی ، يکی  .) طبيعی درگذشته اند
ی و رقابت با   ھم چشممقايسه و در، خود رابا ھسته و پوست وبرگش درخود جای داده   راانگور  و)ھم قابل مقايسه نيست 

  تنگ  )وام ومراحل عالی رسيدهُ به ق گذاشته شده ، آتشۀ در کور اوليه اشمواد (که با دست استاد  کار، ديگری؛ يعنی مينا 
کر و ُـس گوارا و آتشگون شده، ۀ نبيق ديده،  بادکه ا(  انگور ۀ، آب تخمير شداز آن ساخته شده ِلور پردرخشش و شفاف ِـب

شاه امان  با کرزی مثل   امپرياليزم ؛ بسان دست نشاندگان . قرار می دھد در آن سرازير شده ؛) بخشيدهآرامشی به نوشنده 
  !هللا

  .چاپ  شده است... شماره " شھروند" در نشريه ١٩٩٦ماه جون : زن مظلوم   - )٣(


