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دھقان  ،خشک سالی وبمباردمان
از عقب کوه ھای بزرگ
شفق
نويد روشنائی ميدھد
بر فراز تپه ئی نشسته ام
در کنارم
به درياچه ای
که آبش فروکش کرده است
نگاه ميکنم
قناری ھا وپرستوھا
بر فراز جنگل انبوه
در مستی وپرواز اند
کنار در ياچه
دھقانی
بر مزرعه اش کار ميکند
در انديشه فرورفته است
که دراين خشک سالی
ودراين بمباردمان وحشت زای
اشغالگران امريکائی وناتوئی
با آن ھمه رنج
عرق وجانفشانی
که باالی زمين
انجام داده است
حاصلی که ميخواھد
ازآن بدست خواھد آمد يانه
مردم ده
مردان وزنان
دختران وپسران

آرزودارند
تا ھرچه زودتر
فصل درو
وخرمن فرارسد
تا نوبت خوشه چينی
برای آنھا فراھم شود
*
خشت مالی در کنار درياچه
به خشت ھای ماليده شده اش
می انديشد
تا در فصل درووخرمن
آنرا به فروش رسانده
ودر عوض آن
چند من گندم بدست آرد
کوه ھا سنگين
وپايدارپابرجا
ايستاده اند
آب درياچه
کم کمک جريان دارد
قناری ھا وپرستوھا
بر فراز جنگل انبوه
در پرواز اند
اين منم
که گاھی به دھقان
گاھی به خشت ما ل
وگاھی به ده وقريه
وزمانی ھم به کوه ھا وجنگل ھا
دل داده
وچشم دوخته ام
احساس ميکنم که قلبم را
مردم ده ،مردان
زنان واطفال
به سوی خود فراميخوانند

پدر دھقان
پير مردی که سالھا
باالی قطعه زمين کوچکش
کار کرده
وديگر توان کاررا ندارد
وبايد از برداشت
حاصالت زمين
مخارج تداوی اش را بپردازد
به فکر فرورفته است
که آيا حاصالت امسال
خرج تداوی
ومخارج زندگی
فاميلی شان را
تکافو ميکند ياخير!
دھقان گاھی به در ياچه
وگاھی به مزرعه اش
نگاه کرده
وزمانی گوش
به غرش طيارات غول پيکر
امريکائی وناتوئی ميدھد
که ھر روز
يکبار يا چند بار
بر فرازده
و قريه در پرواز اند
زنان ،مردان
اطفال ومواشی را
بنام طالب از بين ميبرند
ومزارع ومراتع زراعتی را
باخاک يکسان ميسازند
دھقان می انديشد
که اگر يکی دوماه ديگر
مورد بمباردمان قرار نگيرد
وزنده بماند

فصل درو آغاز ميشود
وحد اقل:
نان بخور ونمير زمستان را
برای فرزندانش تھيه مينمايد
دھقان ھمانقدر می انديشد
که بتواند با خانواده اش
زنده بماند
او بااين وضعيت
وتعامالت که در ده حاکم است
نميتواند
باالتر از اينھا بينديشد
اين خشک سالی وجنگ است
که جريان زندگی عادی اش را
تغيير ميدھد:
دھقان در خشک سالی وبمباردمان
با انديشيدن آشنا شده است
او دشمنانش
خشک سالی
واشغالگران را
خوب شناخته است
وشکست آن ھارا پيش بينی ميکند
شفق نويد روشنائی ميدھد
کوھا سنگين وشکست ناپذير
پا برجااستاده اند
وعطر وشميم
دالوری وشھامت را
بر روستاھا
پخش ميکنند
قناری ھا وپرستوھا
بر فراز جنگل انبوه
در پرواز اند
دھقان در کنار درياچه
برمزرعه اش کار ميکند

وچشم به باران دارد
وگاھگاھی ھم شکست
اشغالگران امريکائی
وناتوئی را
در سقوط ھليکوپترھای آنھا
برفراز ده وقريه
پيش بينی ومشاھده ميکند
وبه اميد باران
رفع خشک سالی
وشکست اشغالگران
به زندگی عادی اش
درده و قريه
ادامه ميدھد

