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 امەتقدیم بە خانواد

 بە مبارزان راه آزادی ، برابری 

  کە هميشە دوستشان خواهم داشت.....  یو آنهای
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  پنجره

 

 

 

 

 ند؟ەاا مردەهجرپن چرا

 برم بە تاریکیپناه می 

 بە تنهایی

 اەهسکون روی گون

 گریستن می آموزد

 

 قرار شد بە خودم سالم کنم

 !ای کاش کلمە نبود

 

 بند تنبان من از بازشدن

 و پاره شدن زنی زاده شدم

 کە نمی خواست زن باشد یزن

 جهان اضطرابی شد

 کە هنوز زندگی ام می کند

 دنش بودسفر هميشە صدای آم

 

 مهر آمد لەٴ کسی از سلس

 آمد دیر

 م سوگندای تلفن هوشمندەهبە دکم

 ندەاچشمهایم خراش برداشت

 زبانم لکنت تمرین می کند

 

 دیریست کە سنگ

 آینە در خواب می بيند
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  مرا نکش!

 هی!

 من هم هوای تازه 

 آرامش نفس کشيدن در

 خندیدن در کوچە

 رقصيدن روی برف ها را دوست دارم!

 

 نمی بلعدی  گل سرخی را ل زردهيچ گ

 

 هی!

 من هم انسانم

 مەاجا زاده شدن در همي

 مين خودمزدر سر

 کە حاالی جای

  بادامی جرم انگاشتە می شود چشم

 من چشم بادامی ام

 اما قلبمان یکسان است!

 

 مرا نکش!

 مرا نبند!

 مرا نبلع!

 مرا منفجر مکن!

 چشم ها را دوست دارم ەٴ هم من
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 رنگ ها را ەٴ هم

 گل ها را! ەٴ هم

  سرخی را نمی بلعد زردی  گل   هيچ گل  
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  هم آوایی

 ا می نویسمەهگلو برید بجای من

 وقتی صدایشان خفە می شود

 بجای گنگهامن 

 چون هميشە ساکتند

 اەهبجای پابرهن

 وقتی برف می بارد

 بجای گرسنگان

  در خيال می رقصد  وقتی بوی نان

 ها بجای بی خانمان

 سازندوقتی قصر می 

 ای زنانجب

 وقتی سنگسار می شوند

 بجای دیوانگان

 وقتی تحقير می گردند

 برای آوارگان 

 آنها را می بلعد دریاهاوقتی 

 من زبان حذف شدگانم

 .....ما زبان
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  افسانه از غوشیآ

 دردت را نمی داند شاعر دربار

 فرهنگ می خواند او گند آخوند را

 تو متنفر است ەٴ از دستان پينە بست

 گردم بە کودکی ام بر می

 کە سياست شدند یبە رویاهای

 سنگ خار و از ای عميق پرەهبە در

 آلود تن دختر همسایە بە فراز و نشيبهای راز

 های گرسنگیەبە لحظ

 بە سردیهای زمستان

 مەااسطوره عم غزل و از بە آغوش پر

 

 شب مرا بغل نمی کند

 از افسانە بود م پرەاعم

 شب هر مرا

 رویاهای خودش دعوت می کرد بستر در

 مرا کفش های آهنی می پوشاند

 دستم را می گرفت

 از هفت خوان دیوسفيد می گذشتيم

  زیبای کوه قاف ایەهدر

  پری و سبز پری زرد

 ...شهر جابلسا

 همە چيز مال همگان بود آنجا در
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 م تنگ شده استەادلم برای عم

  ای آرزوهایشەهبرای بغچ

 ذیرشای پایان ناپەهافسانبرای 

 حرارت تن دخترش برای

  کە بغلم می کرد

 چە حس مرموزی نيش می زد در ناخودآگاهم

 ...دلم برای آغوش تو

 

 !آه

 برایم آواز نخواندی

 آسمان تاریک بود و دریا مهربان وقتی کە

 کە موج ها مرا می بلعند این لحظە

 کە تمام عمر دریافتم

 بودمحبابی را وام گرفتە 
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  بس  ن  

 :ندسرپمی   از من

 مەاچند درصد هزار

 زبيکأدرصد  چند

 چند در صد پشتونم

 چند درصد تاجيک

 1 یەاچند درصد پش

 از من نمی پرسند چند درصد انسانم

 فریقا می رسدآو ماده بە  نسبم بە حيوانهای نر

 ندەاانسانها خوابيد ەٴ اجدادم با هم

 اسکندر مقدونی

 سربازان چنگيز

 ران بوداییئزا

 المبازماندگان لشکر اس

 من وارث هزاران ژن بی پدر و مادرم

 طی این همە قرون از حاال بعد

 !سهميە بندی می کنند چشمان مرا

 !اینجا

 شهر قدم زدن در

                                                 
باشندگان اصلی افغانستانند.  ها یکی از اقوام ساکن افغانستان وپشەای 1

 .باشندهای هندوکوش ساکن میکوههای جنوب سلسلە اکثراً در دامنە
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 درختهای کنار جاده

 سفال های زیر زمين

 ای مادر بزرگەهافسان

 آهنگ های محلی

   يس قبيلەئعلف های هرز کنار قبر ر

 های مردگان اعصار گذشتە استخوان

 ب در گرمای تابستاندن آنوشي

 سالم گفتن بامدادی

 عشق

  لبخند

 زبان

 اەهوزارتخان

 ورود بە دانشگاه

 نفس کشيدن هم سهميە بندی می شود

 تبارت را بە دروازه دانشگاه می نویسند

 اینجا

 ما نژاد استب نقط

 ندەاا قومی شدەهعزیزترین مقول

 کندانسانيت درد می 

 من خفە می شوم
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  مرزی مابی 

 تنگ می سازند را ادني وقتی

 دنمرزها زنجيری می شو

 سگهای پليس

 دنبالمان پرسە می زنند

 تو

 !شی من باشابوطن 

 دوست بی مرزی ها

 ...قدم روی دل بی مرز

 

 شان کوتاه است زندگی مادلهای 

 اما بە وسعت جهان عزیزند

 !قدم بگذار روی بی مرزی من

 مپلی می ساز ای سردتهە از آ

 

 عصریمما آوارگان این 

 دلتنگمان می کنند

   کە جهانی برای 

 ی نباشداەهيچ آوار آن در
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  عمق زخم

     بيت های من

 ندەاکسی شداسوار ت

 مەاماند

 ای گوشتەهکنار صخر

 و مرداب خون

 قيژ قيژ می کنند دندان ها

 لکنت می پاشند زبانها

  و زخم

 !رمی دهددال ين وئمجاهدان هرو کە بوی
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  وی قدرتب

 د نفس می کشدتن تند قدرت

 بوی مدفوع

 بوی مرگ

 !بوی سنگ

 توی تل ذهنش

 رنگ سبز رویيده است

 نفرت انگيزاست سبزی شان

 بوی فاشيسم می دهد

                  !یەاقهوسبز و سرخ و 

 

 حکمتيار آمده است

 این برنامە تازه خدا برای زنان است

  آیا برای اقليت ها

  هندوها

 رنگين کمان ها

 بی رنگ ها

 مذهب ها یب

 ستاره داود

 لباس زرد

 گورستان های گمنام هدیە آورده است؟
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  بغض

 

 

   کاش نام مادرم

  تلفن بوددفترچە  در

 را با وی قسمت می کردم متا بغض گلوی
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  حتی شراب

 

 

 تنگ است 2دلم بە اندازه دل حسين

 برادرش را امروز کشتندی کە ەابە پيمان

 سرایندی کە دليل دلتنگی را می یو اشکها

 سوگ اندازه ندارد

 حجم درد نمی تواند جالد باشد

 فکر می کنم 3بە غور

 بە برادرم

 بە خواهرم 

 بە مادرم

 تير و مسلسل و انتحار بە کودکان زیر

 !بە کابليان خستە از مرگ

 خفە می شوم

 آنقدر حالم بد است

                                                 
حسیییییين دانش: فيلمسیییییاز و منتقد فيلم و رفيق عزیزم کە برادرش در   2

 یک حملە انتحاری در کابل کشتە شد.

ً در والیییت غور  3 و در ميییان  افغییانسییییییتییان مرکز جغرافيییایی تقریبییا

والیییت دایکنییدی، جوزجییان، فییاریییاب، بییادغيس،  ،بییاميییان هییایوالیییت

ز این والیت شیییهر فيروز کوه می هرات، فراه و هلمند قرار دارد. مرک

 باشد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 کە دیگر 

 حتی شراب هم"

  4"خوابم نمی برد بستر   ر  تا کناجز 

 

  

                                                 
 قطعەای از شعر فریدون مشيری  4
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  ندگینقاشی ز

   را اەهمن لحظ

 ا پر می کنمەهبا لحظ

 جهان جای قشنگی است

 .اگر بگذارند

 دلم برای خودم تنگ است

 کنم گاهی حس می

 کاش دو زندگی داشتم

 دو آسمان ساده

 یک تختخواب پر از اميد

 خوابهای زندگی نکردن را ەٴ من هم

 !نقاشی می کنم
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  زهر حس  

 

 دریک ثانيە همە چيز توقف کرد

 تاریک شد چشمانم

 م هورا می کشدەادرد در سين

 زهر تلخی مثل

 یيئنامر داررسيم خا

   ران تنی مرده!  ەروی کشال

 

 منروی افکار 

 پليدی می کنند حوادث

 تب دارم

 مانند آن دختر معصومی 

 کە بە او تجاوز کردند

 بی دفاع بود

 

 را بە خود کشی فرا می خواند  قاضی او

  کردمی  وکيلش مدفوع قاضی را استفراغ

 روی دادگاه

 روی کتاب مقدس

 روی قانون تف می اندازم!

 

 مەامن حشر
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 را بپوشم ەهاسعی دارم کفشهای مورچ

 !علفها را تيرباران کنم

 

 حاکمان عطش

 تنها با خون ارضا می شود!

 

 مرا کسی نگاه نمی کند

 وقتی نفس می کشم

 متروک ۂ کنار جاد

 درختان پچ پچ می کنند!

  

 امروز اەهعقرب

      و نيم بە وقت ماه 45 ساعت رس

 مرا تيرباران کردند!

 را دارم  ژنده پوشیحس همان کولی 

 شهرمان گاهبود کنار زیارت  نشستە

 سنگش می زدندو کودکان 

 

 من بە یک ليوان زهر نياز دارم

 تا روی معبد پاهایم  بایستم

 .بە صبحي کە فردا می آید باور کنمو 
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  شعری برای دوست

 زیبا

 در دوردستهای تقدیری

 د مهمانی بامداد در تو اميد می یابتمامی 

 کە در انتهای لبانت جاریستی با سالم

 کە اقيانوسش  آنجا

 گ و کوسە استندندانهای نهمعبر 

 .هدیە می دهد آفتابش بدنهای عریان را بوسە

 

 !ای دوست

 ها ەبر زبانت واژ

 چون حجم دل می آیند و می روند

 باغچە از و عطر

 .زده استجوانە  ای بوی تنترب
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  نان و زمان

  ای کودکان برف می بارد ەهبر شان

 ای جهان غصب شده استەهتمام خان

 خيال من

 دنبال نان بال می زند

 می رسم! 5تا بە دهمزنگ

 

 زمان

 سمفونی خون را

 برای ما نوشتە است!

 

 

  

                                                 
منطقەای در شییییییهر کابل کە درآن یک  زندان مخوف تاریخی وجود  5

ان در زمان های قدیم در دارد کە بسییياری از زندانيان سییياسییی افغانسییت

درجریییان  2٠1٦جوالی  22آن زنییدانی بوده انیید. همچنين در تییاری  

درآن دههییا هزار نفر شییییییرکییت نموده بودنیید حملەای  تظییاهراتی کییە

نفر از  ٩٠انتحیییاری صییییییورت گرفیییت کیییە موجیییب قتیییل بيش از 

نفر  3٠٠تظاهرکنندگان کە اکثرا هزاره بودند و  زخمی شییییدن بيش از 

 گردید. 
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 من وطن خویشم

 ش آن کودک کنار ساحلنع

     دست از سرم بر نمی دارد

 و روشن می شود مرگ بر سرم خاموش

 عاشق نآن دوردست ها سربازا

 تير بە دل می بندند

..... 

 دیروز

 روز آوارگان بود  

 چە اندک بە جا مانده آنچە ارزشی داشت!

 

 مەامن آوار

 هایم را بە دلم می چسپانمەمن واژ

 آموزگاری می گوید

 ی؟اەبە وطنت دل بست

 می گویم

 هایمەترین غریبەمن غریب

 روی هيچ وطنی حساب نمی کنم  دیگر

 دننوطن م هایمەواژ

 من وطن خویشم

 وطن منند! هایم ەواژ
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  تیزابگاە

   کجاست؟ تيزآبآدرس 

 در متون کهن را آدرس تيزاب ریزان

 کە انسان با شمار شکافهای تنش آنجا

 ارزش گذاری می شود                                

 آنجا کە زن نصف مرد است

 آفریده شده است دنده چپ از و

 است تيزابگاه آنجا

  !دهیفرمان مرکز خوابگاه

  مال آنجا

 تيزابسوزی دختران پر نشاط  را دستور آخرین

 صادر می کند                                                

 بە من بگویيد

 ست؟ اآنجا کج 
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                  لهجه ابری

    بە ما گفتند

 ە کفر آلوده شده استطن بتن و

 گل دیوانگی مان بشکفت

 در بند گيسوان قتل گرفتار شدیم

 از نيم قرنپس 

  خون حاکميت خدا و

  پلک می زنم

 روی مهتاب ی  زده

 ......اتنه ەٴخواب تر از ستار بی

 

  م ابریستەالهج امشب

 آزارم ەٴگلوی جوید

 

  


