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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد
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نصيبه اکرم حيدری

به کدامين زبانت تو سخن ميگوئی؟
بدنبال مصاحبه عبد شادان با محترم ضيا مجيد بودم تا بتوانم آنرا بشنوم و در قيد قلم درآرم که شعری به
عنوان فاجعه از عبد شادان احساسم را اذيت نمود .به جوابش پرداختم و آنرا با ھموطنان خود شريک مي کنم:
شادان ميگويد:
جز مصيبت خبری نيست ز کاشانه ما
بر سر سنگ غم آباد شده خانه ما
گل داغيست بدل يا گل زخمی بر تن
غير ازين گل نشگفته است به گلخانه ما
نشه خشم و جنونم بر در مستان
مرده بر دوش کشند از در م يخانه ما
ھدف خنجر ما ،قلب برادر باشد
دست قابيل بنا کرده ستم خانه ما
با تيمم مگر از بھر نمازی خيزيم
جوی خون است روان طرف وضوخانه ما
کاخ شاديست نمايان ز پس قصه تو
گريه آباد بود در پی افسانه ما
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تو مگو
"قسمت"
به کدامين زبانت تو سخن ميگوئی؟
شرم بادا زي ن زمانه
که به ديروز چه کردی و به امروز چه گوئی؟
تو مپندار خطاست اين سخن از من
کاين تو بودی که زدی سنگ به جانانۀ ما
جوی خون را تو رھا کردی برآن خانه ما
پل دوستی چو ببستی ،پشت پامير شکستی
خطه بفروختی ايوای ،تو به ھمسا يۀ ما ؟
پاسبان را تو بکشتی ،تو در خانه شکستی
اين بسا چوچه ابليس ،که ره کرد به کاشانۀ ما
پيرو مکتب لنين ز وضوخانه چه داند
کوزه آبک تطھير شکستی به جسد خانه ما
دخت ميوند بلرزيد  ،چو افراشتی آن پرچم سرخ
علم دست ماللی  ،تو سپردی به بيگانۀ ما
ز شھيدان وطن پشته نمودی برپا
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تو به خندق بسپردی
آن ھزاران ھزار ،تن بس ناز جگر پارۀ ما
دخت رزمنده چو ايستاد که برآرد افغان
سينه بشگافتی اش
زنگ ناموس نکرد رخنه درآن گوش کرت؟
وقتی ناھيد وطنپرور ما
چادرش را به سرت ريخت ،که ای نامردان!
وطنم را مفروشيد
قلب مادر مشگافيد
اين ھمه طفل يتيم
اين ھمه بيوه زنان.......
سخن حق به لبش مرد وشد افسانۀ ما
ز رخ ملت افغان ،نقش لبخند زدودی
سند مرگ ملت را
تو درآن دادگ ًه کنگر ًه خانه فروشان
دست آن داور ھمزاد نديدی؟
نقش لبخند تو دزديدی از آن خانه ما
از مصيبت تو مگو!
عشق ميھن ندارد به دل خانه فروشان جايی
داغ و زخمش بدل ماست
گريه آباد من از تست
چوچه مرغان وطن را تو ببستی
خار غم را تو بنا کردی درآن النۀ ما
بی عطوفت تو ز گلھای چمن ياد آور!
خانه ويران  ،تو آتش زدی گلخانۀ ما
لب نگھدار که گوشم نرسد لفظ ميان خالی تو
سرخ شد خاک وطن با خون فرزانه ما......
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