
                             

      ؛ رزميدند شوروي امپرياليزم سوسيال  بر ضد،به آناني كه به خاطر آزادي  مردم و كشور    رحيمه توخي
  ! هم اكنون  به خاطر آزادي مردم و افغانستان  مي رزمند و                                                        2009/ 11 /1
  

          .      اميـد بـه آزادي     .
 

 در ژرفـاي كوره راه آتش گرفـته يي  آن زمـان
 كز تهاجم آتش دشمن ، خاكستر هم سوخته بود

 در مجمر گداخته ي  قلب كشورم
 چكـمه پوشـان مـزدور ،

   . زنجـير شكـسته بـود دري هر خـانه را ، 
 در وادي هاي پر نشيـب و فـراز زادگـاه ام

ود زنده جان فتاده بپيكر آتش گرفته ي هر  
  *** 

شبِ وحشتزا ،   آن نيمه  
  ربوده بود" گرگان خونين دهن"كه 

 همسر و همرزم و همسنگر و يــاورم
 آن شب ، كه من اي شكسته ، نشسته بر خاك

 پا نهاده بودم در جوي خشكِ كوچه ام
 در انجماد سوزنده ي  جسمِ  بي جانِ من
 هر در و ديوار ،  و هر خشت و گلِ كوچه 

.    ريسته  بود  يكجا با من گ  
                              ***   

 آن شب ، در تسلسل لحـظه هاي ديـر پـا               
. شد زندگي ام واژگـونِ دست اي كه بسوي كشورم خزيده بود   

 



                             

 از يأس و دردِ بي كسي ، زپـا فتـادم
 زانـو زدم بـر زميـن ، 

دوه چون ابـر سـيه ،  از هيـبت طوفــان انـ  
...  .زار زار گريستم ، گريستم   

 در ظلمت آن شبِ  پر اضطراب  و ساكـت
 ماه و سـتارگان خفــته بودنـد ،

  در بسـتري ابـر هاي طوفـانـزا                                         
 *** 

وفـان شده بود برپـاطدر آن نيـمه شـبِ وحشتبار ،كه   
 من غـرق در اضـطراب ، 

.ـاي تنهــا من تنه  
استـعمار خورده بود  مهـر خموشـيي ،بهـر در و دروازه  
)چون عنكـبوتِ  كـبود (و هراس ،  آن شب كه خوف  

.به تـار و پـود وجـودم دويـده بود   
! ، دراز نشـد از براي  تسلي يـم،  هيـچ دست  اي    

آوائي  نه ،داشـتند، نه صداي  دستها همه خمـوش  
  ، "دست بند"به هر دستي ،  

   ، افتادگانگير  و ز  زخم ِ دستانِ
.              چك چكِ خون مي رسيد به گـوش   

 *** 
 در آن هنگـامـه يي سـياه ، كه نا امـيـدي آميـخـته بود با هـراس     

 هر دو  بســان گرگـان گرسـنه ، 
  ،داشـتنداز براي دريـدنـم زوزه 

ن را  بي كـرا يتوار انـدوهـو  آن پشـ  
  خم گشـته ام ، مي كاشـتندبرامتدادِ  دو كـتفِ



                             

داشـتندهمسايگانِ چارسـوي خـانه ام ، گريـه   
 آن شب كه  غبار قير انـدود  تنـهائي ،  

.                                  نشـسـته بود بر بام و در و ديـوارِ  خانـه ام    
*** 

             شفـقدرآن سـپيده دم كه دشـنه ي خونين  
  خرگـاه تيـره يي شـب ،  دريـد مي 

  :-  به چشم خويش -ديدم من 
   .                  )چون چشـم ِ من (  چشم سـحر گـريـه مي كـند 

 *** 
،                            دهشـتبار  آن شـبيِدر پايـان لحـظه هاي    

،دگـر رنگ داشتكه طلـوع خورشـيد   
هـم  زميـن و هم  زمــان ، شانكيـوان وكهكـ  

.           زآغازين روزي پر ماجراي زندگيم مي گفتند حكايت   
 *** 

من زنـي بودم ، تنـهاي تنـها                                
 هيـچ دستي نبود كه گيرد دستِ من

  با همه داغ و با همه درد 
 كه تنـيده بـود در تـار و پـود وجـودم

  كوره راه خطير وغبار اندود ، انديشيدم به
من اجبار كرده بودند را ، بركه نورديدنش   

 بامشعل رخشنده يي اميد
)ي اميد به آزاد (   

هر پيچ و تاب اشپيمودم راهي كه  در   
.   زوزه داشتند " گرگان خونين دهن"  
        *  *   *  * * *  *   *   


