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   ،دوري ازميهنشعر                                                           
   شعر مقاومتمكمل                                                        

  
، برايم فرستاد   » توخي«  ارجمند  آقاي     را شوهر ايشان  ، رفيق     » رحيمه توخي   « دفتر شعر خانم مبارز   

تا اگر خطا ويا كمبودي در تايپ ويا پيشنهاد اصالحيي در زمينه ويراستاري، داشته باشم ؛ با ايشان در ميـان                     
  . گذارم 

با آنكه به صحت كار ايشان باورمند بوده ومي باشم ، اين وظيفه را از جان ودل پذيرفته وبا آن مشغول                     
  . شدم 
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اين دفتر ، به عالوه آن كه بعد ديگري از شخصيت برازنده ، اين زن مبـارز ومقـاوم افغـان را بـه مـن                          مطالعه  

شناساند ؛ وعمق درد فراق ودوري از ميهن را در بين بانوان در مقايسه با آقايان  بر مال سـاخت ؛ يـك نكتـه                          
 كم بها داده ونقش آنرا در احياي         وغربت "شعرآوارگي"ديگر نيز هوشدار دهنده ياد دهاني نمود ، كه نبايد به            

  .  به شمار آورد "شعر مقاومت"عرق ملي وعشق به ميهن كمتر از 
تا جايي كه از البه الي اوراق تاريخ اين خطه باستاني بر مي آيد ، يكي از اولين سروده هايي كـه در آن               

 "ويـدي "اول سرود هـاي  درد دوري وهجران زادگاه ، به وضاحت كامل تبارز يافته ، قسمت هاي وسط بخش              
 يعني گومل   "گوماتي  "يعني كابل ،  "كوبها"در اين سروده ها كه از رودخانه هاي         . مي باشد   "ريگويدا"يعني  

  يعني كرم وبر خي از معاونين ديگر روخانه سند ، ذكر به عمل آمده است، "كرومو"، 
لمه ودر البه الي هر جمله اي ،    نام برده مي شود، مي توان در پس هر ك          "كوبها وكرومو "در جايي كه از     

 . درد فراق از ميهن دوست داشتني آنها را مشاهده نمود
فراقي كه بيشتر از هر چيز ديگري، داللت به اجباري بودن ترك ميهن نموده عشق آتشين آنها را به سرزمين                    

  .آبايي شان مي رساند
 نمايانـده، خواننـده را يـك        ، خودرا " رحيمه توخي  "واين درست همان عنصريست كه درتمام اشعار        

  چنين است . لحظه نمي گذارد تا نام وخاطر وطن زخم خورده اش رااز ياد ببرد 
 گرديده، بر ادبا وشعراي كشور است ، كه آنرا ارج گذاشـته ،              "شعرمقاومت  " مكمل   "شعرآوارگي"كه  

  . به جمع آوري وتصنيف آن همت گمارند 
ارج گذاشته ، مطالعه آنـرا    » توخي« زمنده زن ميهن مان خانم      با حركت از چنين مبنايي ، من به شعر ر         

 اسـتعمار  " سنگ هـضم كـن  "باشد چنين ديدي ما را از هضم شدن درجهاز     . به ديگران نيز توصيه مي دارم       
      .بازداشته ، اصالت انساني ورسالت ميهني مان را از ياد نبريم 

  باعرض حرمت                                                                                           
 علي مشرف                                                                                                                      

  
                                                                    ------------ -  

   نگاهي بر اين دفتر                                                                     
   

اي "، جلد دوم از مجموعه اشعار شاعر مبارز رحيمه توخي با عنوان  دفتر شعري را كه پيش رو داريم 
ونه هنر و استعداد خود را در تشريح  با خواندن  اين  اشعار  پي مي بريم كه رفيق رحيمه چگ.  مي باشد "زن 

دردها و رنج ها ، غم ها و شادي ها  و پستي و بلندي هاي زندگي و مبارزات انسان هاي تحت ستم و دردمند 
  با قلم تباهي درد را به چشم "بكار گرفته و از همين رو او نشان مي دهد كه در رديف هنرمنداني قرار دارد كه 
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شعرهاي رفيق رحيمه از دل بر مي خيزد و به همين دليل است كه با گرمي . "دجهانيان پديدار مي كنن

 . بر دل مي نشيند
بخشي از شعرهاي رحيمه منعكس كننده سختي ها و نا بساماني هايي است كه زندگي بدور از ديار 

او با بي دليل نيست كه . مادري در غربت براو كه قلبش براي مردم در بندش مي طپد، بجا گذاشته است
  : كالمي زيبا  مي گويد 

  اره امـه گريبان پـن بـر كـظـمادر ن
  ي كس و آواره امـين و بـت نشـغرب

  سوختي پر ِصبرم، چه باشد چاره ام
    ره امـن، از نعـرزيد  آسمان و زميـل

  :او درتشريح  جنايات متجاوزين اشغالگر امپرياليست و حاكمين مرتجع بومي اشان چنين مي گويد 
    نگ بر جهان، نفاق انداخته انداز ج

  در بين خلق ها، افتراق انداخته اند 
    رــتار بشـودي و كشـابـي و نـويران
  راق انداخته اندــانستان و اعـدر افغ

  : ودر شعري ديگر مي گويد
  ند ـر و دربـيـند اسـتـن گشـان وطـاوگـو بـن

  خنـند سـتان چـبشنويد از كابل ويران، دوس
  يده، از غم زد لبش تبخال هاجوي شير خشك

  ر طرف قاتل وظالم و رهزنـد بر هـبس كه دي
  شوربازار گشته خاموش، نيست شوري مردمان

  خنـر، بر لب نمي آرند سـده سـوريـدارند  ش
  :و مقاومت قهرمانانه خلقها ي افغانستان را براي نابودي سلطه استعمار چنين توصيف مي كند

  حشورـان سلــتان كه  دارد مردمـانسـافغ
  در نبرد استقالل بودند سهيم هر مرد وزن
  هموطن در راه ميهن، غفلت در كار نيست

  ي وطن، نبرد  مرد و زنـرط رهايـباشد ش
انعكاس .  اشعار رفيق رحيمه ، پژواك بلند فرياد اعتراض ميليون ها زن و مرد در اين جهان پر از ظلم است

كه در زيرپوشش تحميلي بنيادگرايان مذهبي حامي منافع سرمايه صداي ميليون ها زن در افغانستان است 
انعكاس صداي ميليون ها .  داران، سالهاست كه تابش خورشيد را بر روي پوست خود احساس نكرده اند

  انعكاس . انساني است كه سالهاست بمب باران هاي اشغالگران امپرياليست آنها را طعمه خود قرار داده است
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 مملو از "زندگي" زن ايراني است كه در شرايط جهنمي رژيم جمهوري اسالمي تاب تحمل صداي هزاران
  سختي و درد 

و رنج خود را نياورده و به نادرست راه خالصي از شرايط جهنمي موجود را در خود سوزي و خود كشي مي 
  :در اين باره رفيق رحيمه چنين مي سرايد . بينند

  جـز و خودكـشي رهـايي زن از بنـد ، كي بود عـ
   رهـي نجـات مـاسـت، سـتيز و پـيـكار دانستيم

  :و در شعري ديگر چنين ادامه مي گويد 
   ود سـوزي ـت زني به خـي دسـز درماندگ

  بهـر چـه كـفــن نابـودي بر تنـت دوزي
    روزي ـجسـس راه  نجـات و پيـاش در تـب

  مكــن با زنـدگي خويش اينچنـين بـازي
  تيـه نيسـتــو آن زن پاريـنر ـاكـنون دگ

  تي  و با نهي برخاستيـسـر بنشـه با امـك
بدون شك آزادي زنان در گرو آزادي كل جامعه است و بدون آزادي زنان نيز هيچ جامعه اي نمي تواند جامعه 

 رسيدن من به عنوان يكي از فعالين اتحاد زنان آزاديخواه ، اين دفتر شعر رحميه را در راستاي. اي آزاد باشد
زنان به آزادي ، تالش با ارزشي دانسته و همه انسان هاي مبارز و آزاديخواه را به خواندن اين مجموعه دعوت 

اتحاد زنان آزاديخواه  اين افتخار را داشته كه از بدو تشكيل خود همواره از حمايت بي دريغ رفيق . مي كنم 
  .رحيمه بهره مند بوده باشد
تر شدن پيوند هاي مبارزاتي زنان ايران و افغانستان در نبرد براي نابودي استثمار و  با تاكيد بر هر چه محكم

استعمار اميدوارم بتوانيم دست در دست هم در نهايت توان در جهت تشديد مبارزاتمان براي براندازي ريشه 
  . هاي ظلم و ستم گام بر داريم

 زنجيرهايي كه زندگي زنان را در تمامي عرصه هاي   به پيش براي مبارزه اي بي امان براي پاره كردن تمامي
  :اجتماعي به نابودي كشانده است،  بكوشيم به همانگونه رفتار كنيم كه رحيمه مي گويد 

   با سـعي و تـالش انجــمـني ايجــاد كـنــيم  
   جـنـبـش مـبــارزاتـي  بنـيـاد كـنـيـمكـي

   نيـم  ــويـش را آزاد كـرد ، خـبا خيـزش و نـب
  كـرر اين سـخـن فـرياد كـنيــمـپيـهــم و م

   - يز و نبردـتـنگ و سـات زن بود جـجـراه ن -
  نيـستي ر تـو آن زن پاريـنه ـد آن ،دگـكـه بع

  ـزيخييني و با اراده ات بر ـبـا اختـيارت بنش
  

  :ســـارا نـيـكو
ان ـاد زنـ اتح" (   يك تن  از فعالين  

  ٢٠٠آوريل    )" واهـآزاديخ
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                                                                  -----------  
  )١ (  شام فراق                                                           

  چو شبنم ز روي گل چيدم
   مرواريد  نيزه هاي مژگانش

  خورشيد روي او
   هنگام وداع ؛

  .سرخي دواند بررخ زردم 
  از دور ديدمش 

  _چو خورشيد در نشست  _
  پنهان كرد چهره 
  و زود از نظر برفت
  تنديس خيال اش 
  هر لحظه در خاطرم

  شد ماندگارِ خلوت تنهاييم  
  در بستر خنك زده ي شام فراق
  مژكان روي هم نهادم تا  سحر

  سودايش چوعنكبوت 
  بر تنم تنيد

  سپيده دميد 
  ؛ مگر چشمم به خواب نرفت

  . اميد وارمنتظرم و
  عواطف و احساسات پسرم را در رابطه بـا                                                                                      

  .  فسخ نامزدي وي دراين پارچه كنجانيدم                                                                                   
                                                                                       ------------- ---------   

    )٢ (    زمين شوره زار                                                                                     
  عشقـش آتـش به جانـم زد خامـوشي گرفت

  ـادش سـوختاند جسمـم تا فراموشي گرفتي
  

  رش بـر دل درخـت سـرو گشتنـونهـال مه
  ريشه زد ساقه دواند خونش سر جوشي گرفت
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  ارعشـق و مهـر اولـش در خاطـرم شـد مانـدگ
  برسرم خورد سنگ يأس جايش بي هوشي گرفت

  
  نگي بود من آنرا گـهـر پنداشتمسرمـه س

  شي گرفتصيقل اش رفت رويش گرد ِ خامو
  

  قـيـقپنـداشـتم كـه او پـاك است مانند ع
  هرزه بود بازاري شد با غير هم آغوشي گرفت

  
  وره زارء كردم خـانه اي ،  در زمـين شـبنـا

  چون بنيادش خام بود از هم فرو پاشي گرفت
  

                                                                --------------                    
       )٣(      گرداب حوادث                                                             

  زبس شراره گرفت دل در ميان قفس
  زحرارتش خشكيد اشك به چشمـانم

  
  ميان مجمر غم سوختم بي شعلـه و دود

  زبانـه هـا كشـيد آتـش اش در پنـهـانم
  

   فريادبود بند بند وجودم تشنه اي
  زدم بخـيه به لب از شمار دنـدانم

  
  

  فريب و غـبن و ريا نهفته كي ماند
  چه راز هاي پس پرده بود ، حيرانم

  
  همه وقت هرزگي و شبگردي و پاي كوبي

 چطـور بيـان كـنم ســـوز و درد پنـهانم
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  كجـا خوابيـده  ندانـم بـخـت و اقبـالـم
  زخواب و غفلت اش عمريست سرگردانم

  
  ـديه اي راستي خار ناسپاسي گـيرمازه

  دست بي نمك شوريده بختم ، مي دانم
  

  عمريست گير كرده ام در گرداب حوادث  
  زگرداب اش نهـراسم چون ديده  توفـانم

 
                                                                 ---------------     

  )٤ (...   نيك نـــام                                                               
  

  برجهان بنگر جز رنج  والم چيزي كه نيست
  به رخ غمها جز لبخند زدن چيزي كه نيست
  ااز وقوع حادثـات پر خـون گـشته سينـه ه

  دمبدم خوردن جز خون جگر چيزي كه نيست
  عله ايوخـته در شــمي گر بيـني سهـر جس

  ع چيزي كه نيستانند شمآب گردد جسم ها م
  از دل غمگـين خويش ابـر مي بارد تگـرگ
  ميوه و شاخه درختان ريزد چيزي كه نيست
  رعد و برق در آسمان مي غرند از روي خشم
  جز رميدن از چراگاه آهوان چيزي كه نيست

  ز  و آتـيـال ستم هـا كردنـدگـيهيـتلر  و چن
  قتل و ويراني سوختند شهر ها چيزي كه نيست

  د پـايـدارـلـم و اسـتـبداد در دنـيا نبـاشظ
  در جهان گردند  آخر روسياه چيزي كه نيست

  د نـام نـيـك و بــيا نـمـانـد جـزانـدر ايـن دنـ
  يك روز نيك نام زيستن به از هزار چيزي كه نيست
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                                                                 -------------  

  )٥   (  نمــراق وطــف                                                                       
  مخملين شد نگر بستر سبز چمنم

  ديدني شد به باغ سرو و گل و ياسمنم
  غنچه ها مي خندند به رخ زيباي بهار

  سركشيد الله اي سرخ به دشت و كوه و دمنم
  مينزفيض اشك ابر، پرنيان گشت ز

  گشته پرجوش و خروش باغ و راغ و چمنم
  بلبالن نغمه سرآيند و گلها رقصند

  سخن پردازم و خاموش نگردد سخنم
  صبحدم همصدا هستم با مرغ چمن 
  او ز شوق گل نالد، من ز فراق وطنم

  چون شمع بهري وطن مي سوزم شب و روز
  اشك حسرت ريزم آب نمايم تنم

  نل هاي چمگسازم از خون دلم، رنگين 
  ، كفنم گيريد از برگ گل و سبزه ي ميهن

                                                                             -----------  
)٦  (فـراز  سـر                                                                              

 آنان كه سرفراز بپاي دار رفته اند
  عـزم آهنين به پيـكار رفته اندبا

 گلگون كردند چهره از خون داغ خويش
 بهـرِ سـيه رويي دشمن غـدار رفته انـد 

 مـارا نباشد قطع اميد در اين چـمن
 زين مرغزار غنچه ها بسيار رفته اند
 رويد به جاي هر گل هزاران گلي دگر

ن بـاور، امـيد وار رفـته اندآنان بدي  
  آب و دانه اي برسر نداشتند هواي

 در دام صياد به طلب يـار رفته اند
 آنان نشدند قفس پرورده ئي صياد
 بهرِ ويراني كاخ ستمــگار رفته اند
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ادند به قلب هاـبارفتن خويش داغ نه  

  بارزم آتشـين و شــرر بـار رفته اند
 هر گز نگشتند پـرپـر از بـاد خزان
 در خاطره ها زنده و پر بار رفته اند

  )زن دلير (ماللي جان جويا : به                                                                   
                                                                    -------------------   

         )٧  ( !ـان ماللـي ج                                                                   
                                                                

  ده لـب ،                ـتيـرا شته ي وادي هاي تفـاي تك سرو قـد براف
  زا ،ـتـاي طنين رعـد برخاسته از عمـق خموشي هاي وحش

  ده ،ـو مانـريادي در گلـزار فـزاران هـوران هـاي ف
  .يــنايـ ماللي و ميز تبارـك
  ندـمه دانـه
  .ويايـي ـو ، جــه تكـ 
  پـيد راـبـح سـين صـه مي جويـي ،  نگــك

  نجاارگان را نباشد راه ،  بدـ اي كه جز گ" مهـدخ "ي ـدر تيرگ
  . " يـايـدزدان دري  " چكمه هاي  ِيسـرگاني خون لـگ

  * *         
  !  ماللي جان

  مگان ،  تويـيكه  جان من ، جان ما ، جان ه
  ! هوشــدار

  نبردي كه در پيشرو داري
  نـن خونيـرگان دهـبا گ) تنها ( نبردي نيست ، 

  نـته اند با كـبر و كـيـسـكه نش
    _ر ــتگ رازان غاـس  " مــ نظ" ي   "  مهـ  دخ"  در _

   و شـر  شــورگـفـت واز براي  گـپ  و
  راـانامـت مــد قـيـن بلـنـرزمـند سـنـه اهــدا كـك

  انـوچك   شـر و كـيـقـيات  حـد حـديـدر ازاي تج
  دوخـته اندـر از خونـي كه  ا نـسه هـاي پـيـظ كـو حف

  
  * *          
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  ! ماللي جان
  صر غـارت و تسخـيرـ در اين ع

  لمـه وامانـدگان شكسته قـك
  ير و زنجـير راـخــ ،  تسنشـسـته انـدس ـي دـقـتبـه 
  )١(  " حيان " و " سيس" و " سند باد " زمين اي كمانگيرسـرو تو ،

  يـبا ابهـت و شجاعچــه 
  )٢(  "ن ـ  برزي"ري ازآتشكـده ـين تيـشـ آت ،يـته يـكه بگرف

   ،نـيـتـسـ نخ تـيـر كه آماج !دارـوشـه
  د، ـرگــان باشـنه گ

  .دـارنـوي اَعصـده گان از آنسـكه آم
  نگـــرـ  ب" نــم نويـ نظ " ر ِبـنـبر چ

  .نـگ ـدر چگـرفـتـه شورت را ـكچـســان ، ه ـك
  ماللي جان ، ماللي جان ، ماللي جان

   ،بــادوـنگـر راه تـروش
      ! هايمـان ـا نـوس قلـب ف

   در رثاي زنده ياد منيژه عدالت مادر                                                                                    
    رفيق گرانقدر سهيال جان دهماسي                                                                                         

                                                                                             -------------------   
     )٨   (ادرمـــ                                                                                      

 
  يا چشمت است به خواب  ،مادر قهري از من

  مادر تـرا قسـم به خـودم ، زود بـده جواب
  بازكـن چشم خود ، كه دلم كرده اي كـباب
  بيـنم ترا بـه خواب ابـد ، مي كشم عـذاب

   نشـا نـي يممـادر بـر گلـيم عــزاء مـي
 ***                 

  مـادر نـظـر كن بـه گريبـان پـاره ام
  غربـت نشـين و بـي كـس و آواره ام
  سوختي پـر ِ صبرم، چه باشد چـاره ام
  لـرزيـد  آسمـان و زميـن، از نعـره ام
  اين نيست پاس زحمت و جانفشاني يم
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***                 
  ـنمـادر بـي ســتاره نكـن آسمـان م

    نـابـود نسـاز به بـاد يأس، آشيـان ِ من
  مـادر مكن رخـت عـزاء را به جـان ِ من
  بر دوش كشيدن بارغمت نيست توان من
  مـادر نسـاز خـم، نهــال جوانــي يـم

 ***                 
  من بعـد از اين سـر به صحرا مي زنم
  فريـاد و فـغان از جـور دنيا مي زنـم

  ـتم از نبـودنـتآتـش گـرفـتـه قام
  اين آتشـين تـنم بـه دريـا مي زنـم
  مادر چرا به كوره ي غم مي نشاني يم

 ***                 
  از سوز دلم آسمان را شعـله وركنم
  از درد جانكاهـم  عالـم را خبركنم
  در خانه ي تاريك ات باري گذركنم
  بر جاي خـالي ات نتـوانم نظـر كنم

    كشاني يممادر چرا به سوي  بيابان
                                                                   ---------------            

   )٩ (...   لعل شفق داغ                                                                 
  

  ر بـدر كنمگـفتم غم دنـيا را ازس
  بيچاره دل را تا كي خون جگر كنم

  
  بگذشت عمر مگربا صد درد و رنج
  آخر شكسته دل  زدنيا سـفر كنم

  
  عادت نيافـتمجوييدم ؛ مگر راه س

  روزي نشد كه از جوارش گذر كنم
  

   گذارد بر فرق صبحينخورشيد تاج زر
  در تـيرگي  شب ، دگر كي نـظـر كنم
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  عمريست مي تپد دل در ميان سينه ام

  ذر كـنماز آه  سرد و تـير دعـايش ح
  

  وي آسمانگـذارم بـال گشـايد بـه سب
  تا كي دل را پريشان و شوريده سر كنم

  
  گر روزلـعل شفق داغ كـه بـود زايش

  به اين اميد ،  ظلمت شب را سحر كنم
                                                                  ------------                 

)١٠ (....      گهنامه                                                              
 خبـر رسـيد زيـاران فرزانه ئي من
 پي پيكارند در كشور ويرانه ئي من

  )وشـب:  ضحاك زمان -  (  (*) فتادست وطنم به چنگ ضحاك  زمان   
 دلم زغصه فرو ريخت بهر خانه ئي من

م باريده سحربروي سـبزه و گل اشك غ  
شبنم صبح گريه  شبانه ئي منآميخت با   

 دارد فريــاد و فغــان هر لحظه مرغ دلم
 به ياد سوخته درخت برباد آشيانه ئي من

 چرا سحـر امروز بغـض در گلـو دارد
 
 

 مگر شنيده شب قصه و فسانه ئي من
 ز آه مادران، ددمنشان نخواهند رست
 به پاكي خون شهيدانِ جاودانه ئي من

رد با دشــمننيستم همگام شما در نب  
 بيانگرخيزش مردم است خامه ي مـن

 زفيض پيكار شما جانباختــگان دلـير  
 اگر سخنم شود بيان گهنامــه ئي من 
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                                                                             -----------------  

     )١١. (.. آغــاز بهـار                                                                             
 

  آمد بهـار، چمــن رنگـي ديگـر گـرفـته اسـت
  ايـن چلـچله ها عشق گـل از سـر گرفـته است 

  
  پـروانـه زنـده شـد زبـوي گـل در چـمـن
  دشت و دمـن رونـقي ديگر گـرفـته اسـت

  
  رهـرصبـح ودم به گوش، رسد نغـمه اي هـزا

  بــاغ و چمـن، بـوي مـعـطر گـرفـته اسـت
  

   شـمـيـم گـل ز هـر طـرف ، آيـد بـه مـشـام    
  بلبل غنـچه غنچـه گـل، در بـر گـرفـته اسـت

  
  پـروانــه بـا ل زنـان ، نـشـيـنـد بــرروي گـل
  زنـبـور ز گـل، بـوسـه اي شكـر گـرفـته اسـت

  
  ـي هـزارعـطـرو  گـل و نشــاط  بـهـار، خـرمـ

  اشـجـار زگــل، تـاجـي بر سـر گـرفـتـه اسـت
  

  هـنگام عشرت اسـت، گـل و سـبزه در چمـن
  ساقي بـه دست ، باده و ساغـر گـرفـتـه است

  
  د يـشـه ي وطـنآغـاز بـهـار بـر دلـم انـ

  در آتـش اشغال ، وطنـم در گـرفـته اسـت
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                                                                       ------------------   

   )١٢( ..   ننوشيم مي گلگون                                                                    
  

 د ، آغـوش مـيهـن كـجـاستـرس بهار شاد مي
  استـاي دمـن كجـشكوفه هـاي ارغوان ، الله ه

  
  نه زيـستـانـموشـان ، خـن مـستـرزمـيـدر س

  ركنيم ريشه اي جنون ، جوانـه رسـتن كجاستـب
  

  در آسمان قـيرگون ، چشمـك نـزد سـتـاره اي
  تـام كو، آسـمان وطن كـجاسـآن مـاه نـقره ف

  
  نـدـرت نباشـد پـسـن ديـار غربـت ، عشـدري
  اده ؛ مگر آن انجمن كجاستـيشه هاست پرز بـش
  

  درگـوشـه اي سـاحـل ريـمـمـيـن  آرام ،وـبسـان ق
  تـاسج كبـيمي ز مـردنم ، ـين ايداـوي مـــرزمج

  
   هـرگز"جوـ آب"د  ـا ، نباشـج ِمـتسكين درد و رن

  جـاسـتـن كـرعـه آب وطـج ، دوالج درد ما بـع
  

  ي رسـد ز دورـوفـان متـي ، ــقـنشـسـته ايـم به قاي
  جـاستـ، سـكانـدار كـهن ك گـر و بـاد بـان كـوـلـن

  
  انــيـن ، در رديـف آوارگــمــوس و غـم مـايــنـيـي

  )١  ( كجاسـت"ننـتـ ـننتـ "صدايا ، ـآزاديست آهـنگ م
  

  م مـي گـلـگـون ، ز لـب جـامـي بـلوريـننـنـوشـي
  )٢(ت  ـاسـهـمـن  كجـ و ب مينارديسـت پـيـشـروي ،ـنب
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                                                                 -----------------  -           

    )١٣   (    بـر دار ِشـــعـر                                                              
    

  درهركـجـا پنهـان شـوي ، زود پـيـدايـت كـنـيـم
  خـار مـغـيـالن و زقـوم ، فـرش در راهـت كـنـيـم

  ازادب گـشـتـي چـنـاندام ، دور زبـاده نـوشـي م
  ست  ما ، خالـي به مـينايــت كـنيمنگ مي در دتـ

  تـاپـر شـود از شــراب ، زمسـتي كـني عالـم خراب
  در نـزد  پـيـر و بــرنـا ، شـهره و رسوايـت كـنـيـم

   ات گـفـتند سخـن ، ازجمله ات آيد بـوي گند" فهم"ز
   كـنـيـمر كـجا  افشـايـتزان بـي حـرمتي بـه زن ، ه

  غـرق هـستي درلجـن ، برجـاي شـعر گـويــي چـرنـد
   جـايـت كـنيم" تيمارستان"شيشه ي ادب شكـسـتي ،

  يـن ، گـشـتـه سـت اسـير اجـنـبــسـر تـا پـا ي وط
  كابـل وننگـرهـار چرا ؟ كـنگاش درپـندارهــايت كـنيم
  آرمانـي نـداري جـزء نـفـاق ، اينسـت انـديـشــه ات

   بـرمـسنـد قـضـا ، زنـجـيِـر در پايـت كـنـيـمروزي
  خـون مـاللـــي در رگـــان زن و دخـت ِ افغـانســتان ،

     گـرآيـي بـه چـنگ مــان ، بـر دار ِ شـعـر بااليـت كـنيم
  

                                                                  ---------------                         
)١٤  (نـمـ  رفيق به                                                                  

  رزتاريخ وطن زاد چنين مردي مبا
 بود شخصـيت او ميان همـه بـارز

 مغرور و تنومند ، ستيزنده رزمجــو
  فرزانـه و عاقل ، متـين و سخنـگـو

  پيكار گر بي همتا رزمنده تهمتن
د ميهن توفان آفريد بهمندر نبر  

 با ابهت و بي باك رزمنده ئي شجاع
 با عـزم آهنين نمـود از وطن دفـاع
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 ليكن غالمان روسيي حيله گر
 او را ندادند مجـالِ نبردي دگر

 در قيد و بند روس فگندند دالوران
 ز دليران انتقـام بگرفتند ، بـزدالن

 بگـذشتـند سرفـراز ز آزمونگاه زمان
ويدان لقب يافتند قهرمانگشتند جا  

 دريا گريستـيم هنوز چشم ما تـر است
 هر روز تپش قلب و درد ما فزونتر است
 خون جانباختگان شد دامنگـير قاتـالن
 منفور تاريخ گشتند و مفتضح در جهان

                                                                  --------------   
   )١٥(  .... گذشت عمر                                                                  

  عشق پر شور بر سربوالهـوس نيست
  سـيـد اسـير آرام در قـفـس نيست

  آهـم پـر سـوز تـر از نــالــه اي ني 
  كه فارغ از تشويش يك نفس نيست
  چه سوزيست بر تنم از درد غربت

  يستزين سـوز و گداز آگاه كس ن
  شده ذوب جسمم در كوره ي غم
  سرا پاسوختم سوختن بس نيست

  ز درد كي آه كشم از سيـنه بيـرون
  كسي راگوش به فريادي كس نيست

  گشودم بال و پر همچون عقـابي
  براي بـال من پـرواز بس نيست

  يـدبپـيـمودم رهـي پـررنــج تبـعـ
  در غربت هيچكس دستگير كس نيست

  هـنـر ميـنمـودم عـزم رزم از بـه
 گذشت ِ عمـرم هر گـز عبث نيست
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                                                                       -----------------  
    )١٦ (  هزاران نو نهال ...                                                                    

   
  در جام مرا  ساقيا از چشم مستت روح فـگن 

  تا رسـاني امشـب در منـزل جـانــان مــرا
  غصه ها را دور گردان لحـظه اي از خاطرم
  شاد كن افسرده دل، بخشا لب خندان مرا

  زندگاني در تبعيد همسان مرغيست در قفس
  بشكـن درب قـفـس مشكل شـود آسـان مرا

  همچو  چنگ سر در گريبانم نموده روزگار
  د كرده سرگردان مرامثل برگهاي خزان  با

  
  شـاخ و برگـم ريخته است توفـان آوارگـي
  اي طبيعت گر نمايي ريشـه ها پنهان مـرا

  تيشه ي نامردمان كُنده ام نتوان شكست
  بين گرفته  مادر چون طفل  در دامان مرا

  سبـز و خـرم مي شـوم باز فـرداي ديگر
  زانكه خون  زندگي جاريست در رگان مرا

  ه ام فردا ، هزاران نو نهالسر  زند از ريش
  آرزوي رزم بـاشـد در صـف يـاران مـرا  

  
                                            -----------------   
      )١٧ (...بال سپيد آزادي                                                                        

كنبيا كلبه اي تارم شبي چراغان   
 

 بيـا بـاغ دلـم را شكوفـه باران كن

 بيا كه شب به دامان سكوت خفته است

 سكوت بشكن و خرگاهش  نورباران كن

 بيا كـه ظلمـت شــب تنـيده بـرتنـم

 بدر پرده ي شب صبح را نمــايان كن
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 بيا كه چيده شفق زچشمان شب الماس

 گذار بر فرق سحر پيكرش درخشان كن

من رنگين سازبيا الله ، تو دشت و د  

 گياه هـرزه دشـت را شرمساران كن

 بيا كه بر وطن ي دربند ِ خود انديشيم

 نظـربــر فـقر و غـناي وطـنداران كن

 بيا كه بال سپيد آزادي ازشفق پيداست

 بيا با آب ديده مسـيرش درخشـان كن 

                              ---------------  

     )١٨  (ز  جشن نو رو                                                                                
  جشن نو روز مي رسد خانه تكاني داريم 
    ما در بين سبد تخـم سبــزه مي كاريم
  تا جوانـه زند و ريشه كند دانه ي گندم

  ماريـم مـا روز و شب را يكا يـك  بشـ
  ميـله باسـتاني ماست                  جشن نـوروز عـجب 

  داني ماستـع ،گل به گلـ                   آيينه و نقل و شم
  عيد نو روز است ما لباس هفت رنگ پوشيم

  نـگ نياكـان كـوشـيمدر نـگـهداري  فره
  مـنك جوشـيمدرصحـن حويـلي ديـگ س

  دور هـم جمع شويـم چون قـوم و خويشيم
  جشن نوروز عـجب ميله اي باستاني ماست
  رقص و پايكوبي و عشرت و شادماني ماست

  صبح نو روز مـا ميـوه هـفـت رنـگ خوريم
  قلب ها صاف با شد به كسي حسرت نبـريم
  خوان نو روزي خـود به باغ و بوستان ببريم
 به گل و سبزه و باغ با چشـم روشـن نگريم
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  جشن نو روز عجب ميله باســتاني ماست 

  ي ماستمي سرخ در پيالـه يـخ به يخـدان
  سـحـرگاه در بوسـتان شميـم گلـها بـوييم
  ازدل خـويش هـمه گـرد گــدورت شـوييم

  ـار راه سـعـادت جـويـيمدر سـر آغـاز بـه
   گوييم"بابه نـوروز " و " ننه كم پير"قصه از

  جشن نوروز عجب ميـله اي باستاني ماست
  شير و نقل و نبات ، گل بـه گلـداني ماست

  
                                              ---------------                              

  )١٩ ( ....   بـهــار                                                                      

  
  دل شاد شو اي دل كه ديگر باز بهار شد

  سرو و گل وبلبل به چمن نغمه هزار شد
   ي آن وادي و بيشهسرچشمه ئي يخ بسته

  غلـتان و خروشـان بهـر طـرف و كـنار شد
  بـرقـامـت عـريان ِ درخـتـان  ِ لــرزان

  پيچيده حرير سبز ، پر نقش و نگار شد
  آن باد خشمگين ، غضبناك و مخـوف

  اكـنون نـوازشگـر از لطــف بـهـار شد
  برف كوچ  كه ازبيخ كشيد ريشه اشـجار

  نزد بهـار شدشرمنده، عـرق ريــزان در 
  آن برف كهن كه شكست سقف غريبان

  بر عمق زمين رفت  تبديل به بخـارشد
  شب باد كه لرزاند تني بي برگ درختان
  .   خورشيد طلوع كرد نگران شب ِ تار شد
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                                                                    -------------                             
      )٢٠    ( رهائي  زن                              

  
  حجاب روي زن ، امريست ناهنجار دانستيم
  گويند عصـمت اش باشد درحصـار دانستيم

  
  بسكـه ز برقـع و حـجـاب افسرده شـديم
  دلِ پــرخــونِ دانــه ي انـار دانـسـتـيم

  
  هر كجا ديديم زن ، زير ضرب و سـتم است

   نــباشـد  از آن رســتـگار دانـسـتـيمزنـي
  

  تصوير سنگسار زن ، مـدام است پيش نـظر
  باريدند بر پيكرش سنگ، بي شمار دانستيم

  
  باخشم و انتقام بنشستيم به كنگاش
  تابركنـيم بنـياد استثــمار دانستيم

  
  با سـوزن شريعت بخيه زدند بر لب مان
  زگـهـواره تـا به خـاك مــزار دانسـتيم

  
  رهـايي زن از بنـد ، كي بود عـجـز و خودكـشي
  مرهـي نجـات مـاست، سـتيز و پـيـكـار دانستي
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  تان و ايرانزنان در بند افغانس: به                                        

                                                                           ------------------- -   
     )٢١(    !اي زن                                                                           

  
  اي مـولــود پيـچـيده در كفـن!  اي زن 
  نيـر بـردگــي بـركــت از زنـجپــايـ

  ود جمـره و سـنگـاز ازگــتـنـت رهـا س
  گـوت تـاريــك و تـنـابــبـرخيــز از ت

  ه نيسـتيـاكنون دگــر تو آن زن پاريـن
  ستي و با نهي برخاستيـر بنشـه با امـك

  
  ـا پـا گـذاشتـندبنگـر به زنان كـه بر فض

  چون اختران، شب هنگام سـتاره كاشـتند
  ندهمچـون خـورشـيد د رخشـان زيسـت

  ـتـنددر تـوانمندي كـمتر ز مـردان نيس
  ـتياكـنون دگـر تـو آن زن پارينه نيس

  هي برخاسـتيـكه با امر بنشستي و با ن
  

  تاره جـفـاــدر پـشـت حمـل مـي كـرد پش
  اـدر بـتـن مـي پـروانـيـد قـهــرمــان هـ

      د و مجيـد و بهمن هاـض احمـمد زاده و فيـاح
 (*)ا  ــاني هـا و مـاللـي هـا   و مـينا هـيـا دهـق

  اكــنون دگر تـو آن زن پاريـنه نيسـتي
  هي برخاسـتيـر بنشستي و با نـبا امكه 

  
  ي به خود سـوزيـدگي دست زنـز درمان

  بهـر چـه كـفــن نابـودي بر تنـت دوزي
  يروزيـسـس راه  نجـات و پـباش در تج

 مكـن با زنـدگي خويش اينچنـين بـازي
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  اكـنون دگر تــو آن زن پاريـنه نيسـتي

  ي برخاستيـر بنشستي  و با نهـه با امـك
  
  ود كشي نيست راه  نجـات و پيروزيخ

  د شگـردي كـه بـا آن نـازيايـن نباش
  آهـنگ مرگ با انگشـتان خويش نوازي
  تا كي با اينهمـه نا هنجـاري هـا سازي

  نون دگر تو آن زن پاريـنه نيسـتياكـ
  هي برخاستيـر بنشستي و با نـكه با ام     

  
  مـبا سـعي و تـالش انجــمـني ايجــاد كـنــي

    يك جـنـبـش مـبـــارزاتـي  بنـيــاد كـنـيـم
  يـمـنـويـش را آزاد كـرد ، خـا خيـزش و نـبـب

  خـن فـرياد كـنيــمـپيـهــم و مكــرر اين سـ
  – بردـز و نـگ و ستيـجنات زن بود ـجـراه ن -

   دگــر تـو آن زن پاريـنه نيستي ،كـه بعـد آن
  بر خيزي ا اراده اتـ بني وـيـ بنشاختـيارتبـا 

  
                                     

  
                                                                   -----------------   

  )٢٢(   دو بيــتي هــا                                                                  
  شب ها در آسمان، ستاره مي جويم

  ا راز دل  خويـش ، به او گـويــمت
  تا خالي شودگوشه اي دل، از غم ها
  با قطـرات اشـك اش غم دل شويم

***                
  گويندكه راه پرخم وپيچ تاريك است
  راه عـبور پر شكـن  و باريـك است
  به پيش برويد دوسـتان غفلت نكنيد
  بينيده سپـيده را سحر نزديك است
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***                 
  در ظلمت شب به سپيده دم انديشم

  ـشمراهيست به سـوي افــق درپي
  خطي مي كشم به سوي آن با مژگان

د بـر دوشـمبــار غـم وطـن، بـو  
***                 

  كوچيديم و كوله بار فگنديم به پشت
  كلـيد در خـانه گرفتـيم بـه مشـت
  از ظلـم رهـا ميهـن و منـزل كرديم

  نبـيان با انگـشتكوبـيديـم درب اج
***                 

  فريادت وطن ز دور رسيد بر گوشم
  گـيرم تـني شـكسته ات بر دوشم
  آسايـش در زنـدگـي حـرامـم باد
  يك جرعه آب ، بي يـاد توگر نوشم

***                 
  ميهن شب و روز به ويراني ات انديشم
  مغربـت زده و دور ز مـلك خـويشـ

  ـگال گرگـان زمانگير مانـدي به چن
  مســودا زده و حـيـران و دل ريشـ

***                
  ران كردندـبينيد ناكسان ، كشورم وي

  در آتـش غـم، قلبـم بـريـان كردند
  خـادي هـاي پلـيد و اخـوان رهـزن
  تـجـاوز به زنـان و دخـتـران كردند

***                 
  وطن آب و هـواي پاكت بـنازم

   انـار و ناكـت بنازمبه قندهـار
  شيرين ترازعسل توت پنجشير
  در شمـالي انگـور تاكـت بنازم

***               
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  وطـن خـرم و شـادانـت ببـينم

  راغـانـت بـبــيـنمز آزادي چـ
  ران زميـنتگـردد گور ِتجـاوزگـ

  جمع و جوش باز به پغمانت ببينم
***                 

  تــشه آرزويـن دارم هميـوط
    رسد روزي كه برگردم به سويت

  ياــل و گلشن هاي دنـام گـتم
  نم با دشت و كويتـي كـبرابر ك

***                 
  وطن بر دامنت شاد كـام بوديم
  زتشويش و غـم هـا آرام بوديم
  ز ويراني ات شد  ويران دلي ما
  به شرق و غرب ما با نـام بوديم

***                 
   آمد سري ماوطنـداران چه  حال

  دزدان بـردنـد كنـج و كوهري ما
  اينـان رابگـيريـد بـند دسـت خ

  كه تقسيم مي كنند سيم وزري ما
 ***                

  كـنم نالـه در ايـن ماتمـسرايي  
  رسـد تـا نـاله ام در كوش هايي 
  شنوا كي بود گوشي در اين ملك

  بگـيرد دسـت خـيـر از بيـنوايي  
           ***     

  امروز همه خلـق ديده  ي بينا دارند
  اشـاه دارنـدرسـوايي واپسين را تم

  خفاشان جمع اند در ويرانه هاي شهر
  ا دارندبر مسند قدرت جـنگ و غوغ

***               
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  همـان روزي بسـتم رخـت سـفر را

    ر رانـداشـتـم سـراغ راهـي ديـگـ
  بـه نـاچــار رهــا كـردم وطــن را

  گر راـون جـيختم اشك وخوردم خر
***                 

  ال و استـبداد ديـدهوطـن اشـغ
  فرزاندانش به خاك و خون تپيده
  نبنـازم قـهرمان پهلـوان ميـه

  نساخته مغلوب دشمن، نيارميده
***                 

  ده ويرانهصدافسوس كه آموتـم ش
  جغدان و خفاشان كرده در آن النه

  ـدي كه بـاز بينمهـسـتم بـه امي
  عقـاب و شاهـين و باز در آشيانه

***                 
  دور است وطنم بسيار دور است و طنم

  وزد جـان وتـنم بـرداغ فـراق اش سـ
  ب بـه آزادي وطـن انـديشـمروز  وش

  نـي در غـم گـور و ، نـي به فكر كفنم
             ***            
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  اتـــحــيـضوـت
  
بايست مختصرًا  تذکار داد که دانشمند ..") ننوشيم می ( "  در رابطه با آوردن  اين دو لفظ  در سروده -":تـنن تـنن) " ١(◘ ] ١٠[ 

وزن شعر ("، در کتابش  » افاعيل عروضی برای شعر فارسی نادرست است ... « گرانمايه داکتر پرويز ناتل خانلری ، که عقيده دارد 
در علم ايقاع نيز چنين الفاظی قرار داده ...  «- :نوشته» نامهای هجاها«زير عنوان )  ١٥٨ و٤٨ و ١٤٧صفحه "  سیفار
سبب ثقيل و "َتَن" سبب خفيف و"  تن"به ادامه  ايشان لفظ " مثالهای  علم ايقاع برحسب ارکان عروضی وضع شده است"،..."اند
لغت وتــد بر فتح واو که جمع آن اوتاد بوده، معنی  آن " فرهنگ سبا"در [  » ... داده اند را مثال وتــد مقرون قرار" تنا " و " تنن"

عالوه برميخ چوبی و فلزی به اصطالح علم عروض عبارت از کلمه سه حرفی است که دو طرف آن متحرک و يک طرف آن ساکن مثال 
هم " هم آهنگ ساختن آوازها"ه ايقاع نيز در فرهنگ مذکوربمعنی واژ. آنرا وتــد مجموع و وتــد مقرون نيز ميگويند... شجر، چمن و

  . ] آمده است
که " نوا " ؛ ) ت ت تن = ( ؛ َفَعلن ) تن تن = ( ؛ التن ) ت ت=( برای َفَع : داکتر خانلری  اوزان جديدی برای شعر فارسی ساخته مثل 

  .  ساخته است  ... و) ت تن تن ( ن که عربی آن فعـول" خوش آوا" و يا برای ) ت تن ( عربی آن َفَعل 
در  شعر " ) تـنـن  تـنـن ( " فروتنانه بايست بعرض رساند که غرض از درج اين ياداشت ياد آوری اين نکته ميباشد که الــفاظ 

سيک  گردان فوق  باز گوی اوزان عروضی  نبوده ؛ بلکه  جابجايی  آن، همان هجا هايست که درپايان  برخی از راگ های موسيقی کال
آنروز که روح پاک آدم به { ميشود ؛مثال يکی از عالمای موسيقی شرق زنده ياد استاد سرآهنگ  بعد از سراييدن رباعی امير خسرو

که از _ترانه ی آنرا }  در تن در تن درا درا در تن درتن ---  خواندند ماليک به لحن داود ----  گفتند درا نميشد از ترس به تن --- بدن 
مسلمًا آالت موسيقی بخصوص تار باب؛ مثل سه تار، . می سرايد_ امير خسرو ميباشد  ه های خود شاعر و موسيقيدان، يعنی ساخت

  . هم  همين آواز ها را با سراينده يکجا منعکس مينمايند... رباب و سرود و
نوازنده انعکاس ) زخمه(را با مضراب  ) تـنـن تـنـنتـنـنه تـن ،  ( اين الفاظ ) بدون سراينده ( تار باب هر يک به تنهايی نيز قادرند

  .بدهند
ناگفته نبايد گذشت که تـــرانـــه يکی از ابحار شعری است که عروضيان اين بحر را از مزاحفات بحر هــزج دانسته و اصل آن را به 

  :صورت ذيل آورده اند
اين بحر اختصاصاتی دارد که در هيچ يک از بحور ديگر } تن{ عف}ت تن تن تن {مفاعيلن } ت تن ت تن { مفاعلن } تن تن ت { مفعول 

 ) همان کتاب ٢١٤مراجعه شود به ص ( نمی توان يافت 
در صورت اشتباه پوزش خواسته ، . يکی از راگ ها ی موسيقی  کالسيک  نيزميباشد"  تـــرانـــه " به احتمال زياد، چنين ميپندارم که 
  .يز و گرانقدرکشورم مرا تصحيح نموده بر امتنانم بيفزايندتمنا مينمايم  موسيقی دانان  عز

افشين به دستور معتصم باهللا .  بابک پيشوای جنبش خرم دينان که توسط خليفه عباسی با بيرحمی و نهايت وحشيانه مثله شد)٢(◘◘
  .افشين در زندان خليفه بمرد . را  زندانی کردوی . و بعدًا خليفه از  افشين هراسيد . بابک را با نيرنگ به دام  انداخته و به خليفه سپرد

بهمن شخصيت برجسته جنبش انقالبی کشور که درزندان پلچرخی در زير شکنجه های نهايت وحشيانه ی جالدان شرفباخته خادی  ◘◘ 
  .؛  حماسه های بی مثال آفريد  و به جاودانگی پيوست 

    (www.payameazadi.org) "پيام آزادی"؛ " ) مديدبه اشعار دشنه گون خوش آ( " مراجعه شود به سايت های 
" پيام فدايی"و يا مطالعه  زير نويس بروی سايت" عبور لحظه ها " دفتر شعر عبور لحظه ها، زير نويس سروده ی 

)www.Fadaee.org/   (  
فــلی پرشکوهی از جانب  شــام مح٧به ساعت )  روز زن  (٢٠٠٨به خاطرصدمين سالگرد روز هشتم مارچ  ! " ای زن]  " ٢١[
) رحيمه توخی(اين سروده توسط گوينده آن .  برگزار شد -در تورنتو"نارت يارک"درتاالر مجلل کتابخانه ) اتحـاد زنـان آزاديخـــواه (

  .در آن محفل خوانده شد 
  چريکهای فدايی خلق ايران يک تن از بنيان گذاران زنده ياد احمد زاده -(*)
  . سازمان رهائی افغانستان  بنيان گذاراحمد زنده ياد فيض -(*)
  )ساما (   سازمان آزاديبخش مردم افغانستانيک تن ازبنيانگذاران  زنده ياد مجيد-(*)
  .) ساوو( سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی  يک تن از بنيان گذاران زنده ياد سيد بشير بهمن-(*)
  .نماد مبارزه و مقاومت ايران   اشرف دهقانی-(*)
  . جنگ آزاديبخش مردم افغانستان عليه استعمار انگليسک تن اززنان نامور يزنده ياد ماللی -(*)
  .)راوا(زن مبارز، بنيان گذارجمعيت انقالبی زنان افغانستان زنده ياد مـيـنـا -(*)
  

  


