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 به خواب بَِرَود یمبــــــاد آندم که شهرزاد قصه گو
 
 
 

 است؛  ییستای سکوت وا ن یسرزم نجایا
 ُمرده است؛ ی شوِر زندگان نجایا

 شده است؛ لی فُس  زی چ همه 
 ُمرده است؛   ستیبه جلوُمدت ش یحرکت وپو ل؛ی قهرمانان فُس  ل؛ یفُس  خیتار
 .کوفته اند یتعُصب ومحافظه کار یها  خیم  ر؛یی مردم برتابوِت تغ نجایا
 .ستین  چیبوده است وامروز ه  ز یهمه چ   یروزگار نجایا
 ها  رانه ی و ن یکه ا ندی گویرداده اند وم س  ه یُکهن گر یها رانه ی برو نانیا

 .تمدِن باستان ما بوده است  یها کاخ
 

 گردند یهدف درکوچه ها م  یسربرهنه وپا برهنه ب  کودکان
 است  دهیشان منجمد گرد یلب ها چه  یدرجو  ی نیکه آب ب  یودرحال

 شوند؛یم  ک یرهگذران نزد  به
 .خوانندیوآن م نیخودرا به ا  ی چارگیوب ی می تی وداستان
 .داستان است کی همان  یرا اگر ازده زبان بشنو داستان

 م؛ یاست یوکو  کس یدرجنگ ُکشته شده است وما همه ب پدرم» 
 « !دیدرراه خدا کمک کن ی ده افغان کی
 مردم حکومت کنند   نیبرسِر هم  خواهند یم استمداران« یس»

 زنند یم  گر یامربرسروکله  همد ن یا یوبرا
 ست؛ یکه جنِگ شان برسرچ دانندیخوِد شان م تنها
 را قرنها عقب بلوالنند  خ یعراده  تار زانی عرق ر  خواهندیم  ی گروه

 .کنند اءیرا اح  «یعمر و»عدالتِ 
 ن یبرگرداندِن ا دکه یز یعرق مر هوده ی:»بدیشان بگو یبرا  هرکس
 !دبرن ی را سر م نده یپندارند وگو ی .« خودرا عقِل عالَم مست یممکن ن  عراده

 استمداران یوس استمدار یس انیجنگجو  یول  کندیم داد یب ی جهالت وکوردل نجایا
 ده اُستاد عالَم عالَم پول خرج کرده اند  ت یترب  یمردم برا  نکهیغافل ازا یجنگجو
 تعقُل واستدالل  دانِ یناداِن آرمانگرا که درم   کی اکنون  ی دل خورده اند ول وخون

 اُستادان مکتب وفاکولته را  ییعدالِت صحرا  وه  یش  کی آمده است در کم
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 .ُکشدیم
 ِخَرد زدا  یی شان همه آن آِب جادو  ارِ یاست که درد  ن یاُستادان گناِه شان ا نیا
 خرِد خودرا نگاه داشته اند  نانیا ی اند ول دهینوش را
 انتخاباِت شان هم  کنندامایجا»انتخابات« هم م  نیا

 درَرِحم ُمرده باشد  ی طور ناگهانبه  نش یکه جن  شودیم  یآبستن  یزن   مانندِ 
 کوفته باشد ی دیچشم انتظاران رابرسنگ نوم دِ یاُم  یها شه یوش

 .کند  نییقدرت را تع  فی تکل دیوباززوربا َشَودیشان سنگک م انتخابات
 خو گرفته اند؛  یدینوم  زبهی ن َمردم 
 کنند یوتحمل م  دانندیم  نند؛ یب یرا م  زی چ همه 
 توانیبهاِر عرب را هم نم  دِ یاُم ن یسرزم ن یآباِد ا لی درفُس
 را اخالل کند  استمدار یس یها  چکارهیه  نیپرورد که خواب راحت ا  نهیدرس
 یکه مبادا شهرزاد قصه گو ردیگ یترس فرام ن یکم کم ا مرا
 بدتر ازآن   ایبخوابد و  زی بوده است ن  یودگرگون ر ییتغ یمناد شه یکه هم  اتیوادب  شعر
 َشَود؛  لی گرفُسید یها ده یوهماننِد همه پد  ردی بم
 وداستان پرداز  دار یاست که مبادا شهرزاد ب نیدرد درهم یآر
 .به خواب بَِرَود  هم

 .به خواب برود ز ین  ی مباد آندم که شهرزاِد قصه گو هرگز 
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