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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۴ می ٢٨

  

  تقديم به رفيق شھيد سالم
  

رشته . ريخت رگھای زرد از وجودش میشد و ب تنيد، خزان می به خويشتن می. زد به دخمۀ زندان، اسيری ناخن می

  .زد داد ولی خودش به دخمۀ زندان ناخن می لرزيد، شرنگ زير از جا برکنش نوا می ھای وجودش می

شرنگ زنجير، تک تک قفالن دست و پا، تاريک و وحشت جانکاه آن سلول، لھيب غم انگيز و شررزای دخمه ھای 

  .شیمرگ مانند ديو سياه شب گسترده بود بال خامو

  .سازد ئين و دخمۀ سلول، تنھا صدای کرکر ناخن اسير میادر چنين افسرده ساز قلعۀ خار

  چی را؟

  .يست به امتداد کھکشان در سپھر زندگیادرخشان ستاره . را که در قلب ھر انقالبی پاکباز جوشانست آرامانی

زخم شالق پاسبان . دارد  از ديوار برمیدست. کند رفيق با خود می انديشد، با آرمان واالی خلقھا و انقالب راز می

جنازه ھای مالل و يأس برداشته می . گی ھا روشن و تابناک می انديشد در قھر تيره. دھد خداوندان زر را نوازش می

وفانی خلق و انقالب شناورست، دست و پا می اندازد، شعار رھبری انقالبی پرولتاريا را فرمان طاو در دريای . شوند

ف چند لحظه قبل کشتی انقالب را از گوشۀ نمناک و تاريک زندان در امواج پر تالطم دريای نبرد به خال. می دھد

  .راند آرزوی ساحل پيروزی می

او بدون . گذارد که تسليم شود دخمه، زنجير شالق و لھيب وحشت آور زندان بر او تأثير نمی. يستا هاو مرد آزاد

  .می انديشد که انگار زندانی نيستافسردگی و ماللت، غالب بر ندامت چنان 

زخمھا و . کند بھار شادی در رخسارش گل می. گذرد در اين لحظات کاروان اعمال انقالبی خلق از زير نظرش می

در اين ھنگام زخمھا و خونھای خشک شدۀ آن . دست نوازش از زخمھايش بر می دارد.  ديگر وجود ندارددردش اصالً 

  .چون کرد گل سرخ بھاريست

 مؤفق به شکستاندن محاصره ءتعدادی از رفقا. ھجوم سگان فاشيسم می آغازد. کاروان انقالب خلق به محاصره می افتد

  .می شوند، نبردی سختی در جريانست

  "يبخشئسـاز و رھـا نبــرد زنـدگی"

  "ـــرـنبــرد حماســـه آفــرينان عص"
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محمل سياه . شود زخمی و دستگير می(......) او. له کارندرفقای ھمزنجيری در سنگر می مانند تا در آن کوھساران ال

  .گذرد شالق و شکنجه از نظر رفيق می

به . و و آھی بر لب نمی آوردخمی بر ابر. به دفاع خودش قضاوت می کند. دستش بازوی خود را در محکمه می بندد

  .نازد و به خلقش می انديشد نش میآرما

 محکم در دل ساير قدمھايش استوار و. دگی ساز پا به محوطۀ اعدامگاه می نھدبھار شگوفانش در صبح زن...... در 

  .سازد می" ارغوان زار وفا"شعار ھای پيھمش برای گسترش مبارزه، راه سرخ شده به خون را . شيندرزمنده ھا می ن

  :تير ھای دشمن را می شمارد و با شعار ھای

  زنـــده بـاد خـــلق زحمتـکش

  ـالب ســـرخـــزنـــده بـاد انق

  ـمـده بـاد کمــــــونيســــــزنــ

  .آنجا ماند الله کاشت آبياری ھم می کند. بر خاک می افتد

  

  ١٩٧۴\١١ \ ٩ ـ۴\٢٠ب ساعت " ع"

  

  جوشد که در درون سينه می امشب به پاس شوری

  شعمی می افروزيم

  را زنده می سازيمای مھر فراموش شده 

  م برونمن آن شرار سينه به لبخند می دھ

  با خويش ميسروشم و با آه ميکنم بيرون

  خاکستری ز آتش پاکی که مرا در دلست

  ١٩٧۵" ع"

  : از اشعاره ایمجموع

  ) در خارج کشوراتحاديۀ عمومی محصالن افغان(

  . م ١٩٧٨منتشره در 

  

 

 


