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خانه ادبیات افغانستان

ویژه نقد شعر

 با آثاري از :

حکیم ابراهیمی

زهرا جعفري

عارف حسینی

محمد کریمی
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:۱

با سپاه چنگ�ز انقالب چشمانت را سرکوب خواهم کرد
با�د تسل�م ا�ن د�کـتاتو شویری

شهر افکارت در محاصرهی سربازان درنده خو�ــ� است
که بو�ــ� از قوان�ن تحمل نبردهاند

ٓبا من به جنگ در�ا، نه
ٓبه جنگ اسمان، نه ٓ

به جنگ اب� اسمان� چشمانت ب�ا

:۲
هر صبح صفحهی حوادث

با فنجان� چای تلخ
و پلکها�ــ� که جنون ب�خواب� گرفتهاند

م�ترسم
چاه� ر�زش کرده باشد

�ا د�واری
و تو

تبد�ل به خبری شوی
در حاش�هی کوچک ب�اهم�ت

مادر مدام سراغت را م�گ�رد
پ�ری را با موها�ش م�بافم

و سرش را سرگرم تسب�ح� م�کنم
ٓکه در چرخش ذکرها�ش سرگ�جه م�گ�رند

م�ترسم حاال که نم�ا�ــ�
مادر کمر رفتن را ببندد

سه شعراز زهرا جعفري:

:۳
شعر با چشمان سپ�دش به من طعنه م� زند

و تو با بل�ط اتوبوس در دستت
ی زها با اجبار درگ�رمو ا�ن ر

که نه تو را ماندن� م� کند
ٓو نه مرا رفتن�

ٓقران� ج�ب�
پ�اله ای اب

ٓسکه های صدقه
اخر�ن حماسهی ا�ن ز در برابر تقد�ر استن

تو با فصل مهاجرت پرستوها هماهنگ م� شوی
رٓو من با چشمان غم زدهی گنجشکهای �ت�م� دیو ز به خانه او که د�ر
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:۱
تقد�م به گروه موس�ق� - ار�ک�ن -

بزن چوبها�ت را
ٓبر طبلها و بر سنجها

اغاز خوب� است
من فحش م�دهم

                   تهران را
قانونهای نانوشتهی

بافتهای فرسودهاش را
بزن گ�تارت را

به خشونت تمام
که خفتم کردند

کوچههای ناپاک
نامردان شرف در ج�ب

بشکن ر�تم ا�ن نتهای وحش� را
شلوغش کن

که نص�بم از شلوغ شدن
گلدان� است شکسته

دهر ٓباسن� لگدخو ت� خونالودر و صو
بزن

هر ساز که بلدیی
                  بزن

فراموش که نم�شود کرد
فحش که م�شود داد

هشت شعراز عارف حسینی:

:۲
نهای است که مراو سفر امتداد وار

به سراب نفسها�ت م�رساند.
ٓدرختان، در هم محو م�شوند

ٓانچنان که من در خ�ال،
ٓ                       تو را در اغوش....

باران م�ا�د
م�نش�ند بر گونهها�م

از رهگذر م�پرسم:ی
- کدام جاده به پرتگاه ز�ستن نزد�کتر است؟

به خود م�گو�م:
ح من ا�نجا ن�ستو ر

ی ا�ن ق�ر شناندود-و                         - بر ر
ح منو ر

دارد جا�ــ�، قدم م�زند
و دستانت را همراه دارد.

:۴
ٓکم� از غصهها�ش را کنار پنجره گذاشت
                                       با �ک ل�وان اب

و باز فراموش کرد
در قرصش را بخو

:۵ٓ
ان من د�گر من

ز با من قهر استو امر
سرکار رفته

در ارتفاع� بلند
ی تختهای نشستهو ر

س�گار م�کشد
بد و ب�راه م�گو�د

             به من
             به خ�ابان

             و مردم� که م�گذرند
حت� تف م�اندازد

حواسش هم گاه� پرت م�شود
                              پرت م�کند

ٓخودش را
به دن�ا�ــ� که من در ان ن�ستم

:۸
شب هنو ب�دار استز

ٓبر تخت تنها�ــ� دراز کش�دهام
خ�ره به اسمان سپ�د کوچک�

بدون ماه، بدون ستاره
صدا�ــ� ن�ست

سکوت، حرف� است
که مدام با خودم تکرار م�کنم

و هر بار که پلک م�زنم
ه�چ اتفاق� نم�افتد

:۶
- سالم

تو هم بر زم�ن افتادهای واژگون
زگار...و همچون من که از ر

کدام نگاه ناز�با خواست
ٓ                                  که تو را نب�ند

ا�ا ترس، دل�ل ز�با�ــ� است؟
تو ز�با، شکوه قهوهای، شاهکار طاقت

من هم انسان،
چقدر شب�ه هم:
زندهام / زندهای

...
چگان را چه م� کند؟ر اما تقال�مان، انبوه مو

:۷
گوشها�م به صدا�ت عادت کردهاند

تنم به انگشتانت
ٓمرا به خواب ببر

به ز�ر ارامش برفکوچ�
که از قلهی دو کوه م�ر�زد

به چشمهای
که لبان تشنهام را

غسل م�دهد
گرم است

هوا را تکان بده
باال

پا��ن
درخت برافراشته

از باد نم�ترسد
در خاک ر�شه کن

�انهها�ــ� را بگ�رر سراغ مو
دهاندر که امشب مغز مرا خو

از بندها�م
از سلولها�م

و ن بکشو ا را ب�ر انز
مرا به خواب ببر.

و�ــ�ز۳ٓ: تو تصو�ر �ک ار
                       در قاب پنجره

ز تمام شهر راو که من، هر ر
به دنبالش م�گردم
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:۱
وقت� جدا شد�م،

کالغها به چهار گوشهی جهان خبر بردند.
به پنگوئن

به خرس گر�زل� 
ٓبه خرس قطب�

و گل افتابگردان.
ز بعدو ٓصبح ر

گل افتابگردان طلوع نکرد
ٓپنگوئن هراس� از نهنگ نداشت

خرس گر�زل� همراه ماه�ان ازاد، به سمت کوه رفت.
و خرس قطب� از خواب ب�دار شد.

شش شعراز محمد کریمی:

:۶
 قدم که م�زن�،

ها پا��ز م�شوند.و پ�ادهر
د سرگردان.ر تاکس�های ز

و صندل�های اتوبوس ،ه�چ مسافری را به مقصد نم�رسانند.
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:۲
تنها ر�لها م�دانند،

که انتظار �عن� چه.
قطار که تو را با خود برده بود،ی

ٓسالهاست که مسافران را برم�گرداند. مامو  راهاهن هم پ�ر شده است.ر
دست، زمان نم�گذرد.ر تنها من م�دانم که در دو

:۵
کودک م�دانست بمب، پالست�ک� است.

بازش کند و به خرابههای شهر کابل ببرد
تا با همسنوسالها�ش باز کند.ی

جا�ــ� که کودکان تهران، ملبرن و پار�س دوست دارند،
با بمبهای پالست�ک� خود را رنگ� کنند.

پل�س به اتهام انتحار دستگ�رش کرده،ی
و زندانهای کابل گر�ه م�کنند.

:۴
ری ساکنان س�بر دوست دارند که تو سرما بخو ی

برا�ت جشن بگ�رند.
سشان شوی.و عر

و م.و و من به خواب زمستان�، فر بر

:۳
ٓسوار براتوبوس� م�شوم که از شهرت دو شود.ر

اس�ابهای بادی بدون حرکت،
و شنا�ــ� نداشتند.ق و دکلهای بر که ه�چ نشان� از ر

چون، درختان پا��زی کنار جاده
ٓچون، و زدن نگات�و در پشت ش�شه اتوبوس.رق دو شدن، مرا ازار م�دهد.ر
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:١
زخمها�م ب�حوصله م�شوند

 وقتي تو نيستى
چرک مىکنم

م ذهن مسمومم را ر ٓحرفهای متو
با تمام اتشفشانهای خاموش جهان

که بلعيدهام
ان مىکنم      ر مرٓفو باال مىاو

برسرتمام نبودنهای تو.

چهار شعراز حکیم ابراهیمی:

:٤ٓ
استرسم را م�جوم  اهسته قدمها�م را

ت مىدهمر قو
خشکى دهانم

که
�ک جفت بادام  م�

                                   افتد
                                    درنگاهم

ٓنگاهم بر زمين...
و تو اغاز مىشوی.

:٢
و زو د هر ر درٓکابل سرش گ�ج م�ر  پلچرخى، جمجمه باال مىاو

پلسوخته همه ترياکها را نشئه مىشود  
اسکلت مىسازد و

 درد
يق مىکندر  به کوچههايش تز

ند"ر  درامتداد "ديو
ِريش به ريش خداشان گره کرده

مغز نابالغ نشخوار مىکنند
و پر از انتحار
دود مىشود

سرخ مىشود
کابل

رگهايش خونابه پس مىدهد
مترسکى باکالهى از جنين به تعطيالت مى برد

ين" مترسکها و جمجمه کدوهاو ِدر جشن "هالو ٓ
که شايد کمى ارام بگيرد.

:٣ٓ
ٓای درد!  تو را چگونه بکشم ؟ ٓ

اه!  فرياد، �ا ارام و ب�صدا
سبز، سرخ ، سياه به رنگ خانههای 

                   سوختهی بهسود
ِ  خون برادرانم يا کشتزارهای خشخاش

تو را در صفحه صفحه تاريخ از تيغ عبدالرحمان 
بر  رگها�م

تا يادگار قهرمان ملى برديوار ويرانههای افشار
ا پرچم سفيد  ر تو

      تل سياه
         سنگ سفيد

درتمام اردوگاههای جهان نان مىکشم 
 دو ميدانها، سر ساختمان از تمام ر
چاه

ها
ِتو را در دفتر شاعری که معشوقهاش

ٓدر شعرهايش گم مىشوم
از پشت بوتهی واژههايش بخار مىشود اسمان تهران

مو مىر
ٓدر چشم خواهرانم در حرمسرای سلطان سليمان سپـى خانههای اتاترک و نه! در ر

ٓ انتظار مىکشم
ابى و بيکران در قايق چوبين 

ٓ                       به سوی خوشبختى.
ٓای درد تو را چگونه در اتاق تاريک؟ ٓ

اه، فرياد، نه ارام و بىصدا نفس مىکشم.
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