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عن الشعر يف ظل القمع، عن الروح املتأملة وهي تصطدم بسيوف التطرف، تسترعي انتباه القارئ ، قصائد قادمة من جبال كابول وقندهار وهرات،
قصائد حتكي انتهاك التعصب لكرامة املرأة ، وحريتها واسرارها،كرامة البالد وجمالها، مقاطع شعرية تروي سيرة النار وهي تنتهك اجلسد والعقل، قصائد

تواجه قسوة الدم والنار املشتعلة يف شوارع كابول، تصرخ ليصل صوتها الدامي لقراء نائمني يف مرح الشعر وكسل احلياة. يف صفحة آداب شرقية نقدم
للقارئ مناذج ومختارات من الشعر النسوي األفغاني ، وال نطمح بالطبع إلى تغطية كل تلك التجربة املريرة التي نزفت يف أفغانستان، لكننا نأمل بتقدمي
فسحة من هذا الشعر الذي عكس فجائع ومآسي ومرارات لفت وديان قندهار وكابل . نقدم هنا مختارات من قصائد أفغانية تذكر بتجارب مريرة أخرى تعكس

قسوة ودموية األحداث ايام حكم طالبان، التي مسخت احلياة والشعر واملرأة وقبلها كرامة اإلنسان األفغاني .

املدى الثقايف

شاعرات موءودات وقصائد ممزقة
خمتارات من الشعر النسائي األفغاين

فيلـتيـر، مقـاطع كـشفت عـن حضـور املـرأة
األفغـانيـة وعن حـسهـا االنسـانـي كمبـدعـة
حتــايلـت علــى الـظــروف ، وهـي من جــانب
آخر زفـرات نسـاء محرومـات مقمـوعات يف
مجـتــمعـــات الـبــشـتـــون الــصـــارمـــة، حـيـث
الهـيـمـنـــة الـــذكـــوريـــة مــطـلقـــة، والـنــســـاء

منصاعات بخنوع ممزوج بغواية األنثى.
نـســاء البــشتـون ال يـنتحـرن بـالـرصـاص ،
وال بـشنق الـنفس ، فـالـسالح واحلبـال من
ادوات الــرجــال، واجـســادهن ال جتــد راحــة
اال يف أعـمــــاق األنهــــار: قفـــزة واحـــدة إلـــى
الهاويـة ويُغرق املـاء كل األحزان والـرغبات

.

قصائد الالندي
خمتارات من شعر البشتونيات يف وديان املنفى

***
إما أن تكون على صدري دائماً

وإالّ فـــاألفــضـل أن تكـــون بـني ذراعـي األرض
املعتمتني.

***
مرر يدك بهدوء يف جتويف يدي

ما أن أزهر رمان ) قندهار ( حتى نضج .
***

حبيبي عقد على عنقي
قد أسير عارية، لكني ال أبقى حلظة بال عقد.

***
تعال ألملسك، ألحتضنك

أنا نسيم املساء الذي ميوت قبل الفجر.

أمشي يف شوارع كابول
وخلف النوافذ احلزينة

قلوب محطمة، نساء محطمات
ال رجال يف اجلوار

ألنهـم ميوتـون جوعـًا بينـما يـتوسـلون
اخلبز

مدرسون وأطباء وأساتذة ضائعون
بني البيوت اجلائعة

لم يتذوقوا حتى القمر
يحملون أجساداً مبالبس كالكفن

أصواتهم ال تسمع
ال لون يف عيون نسائهم

نسائهم الالئي لم يرين اال الدم
ال خبز هنا

سوى رائحة أجساد أوالدهم العفنة
آذانهم ال تسمع

سوى زقزقة أمعاء خاوية
يبكون على أصواتهم اخملنوقة

مـع كل صـــــــوت للــنــــــار واالرهــــــاب.

لنســــاء أفغانستان
شيماء كلباسي

ترجمة املدى الثقايف

كل صباح  
أخط باناملي النحيفة اسمكَ 

على زجاج النافذة املنجمد 
وانظر من بني احلروف 

عسى ان تأتي ربيعا. 
صدف  

قلبي املفعم 
لن امنحه اياك 

أخشى ان تسلبني حنانك 
كرجالٍ 

يطوقون اعناقهم باللؤلؤ 
ويـهـــمـلــــــــون الــــصــــــــدف 

شــــتـــــــــــاء 
بروين بجواك

ترجمة : محمد امني   

أفغانستان ، يا أرض العبودية
واجلمال.

من أهانك ؟
لتكوني غنيمة،

ما ذنبك ؟
وأنت تسعني للحرية

وحوش مبالبس قصيرة
عروك من الكرامة

أفغانستان حتسدها اجلنة
أحالوك رمادا بالنار

النار التي أحرقت احلياة
أحرقت اجلمال

والكرامة
أحرقوا كابلك املسلوبة

واغتصبوا مبانيك اجلميلة
حيث صار املوت أرخص شيء

حيث احلياة تنوح
حيث دنست الطهارة

التالل والوديان توهجت بالدماء
بسبب طالبان.

نزيف افغانستان
الشاعرة األفغانية نيشا

ترجمة املدى الثقايف 

ال أحد مييزك
وأنـت متـــشـني يف شــــوارع

املدينة
كيف ستشعرين؟

وأنت عبدة
حتت رحمة زوج متطرف

تضربني
تقطعني

تعذبني حد املوت
بصرخات ال جدوى منها

كيف ستشعرين ؟
عندمـا تسجنـني عن هواء

العالم
عندما متنعني من العمل

من التعليم
حياتك ال معنى لها

عندما ال تستحقني
اسمك.

كيف ستشعرين
اليديا براكت

ترجمة املدى الثقايف 
 اسم مستعار لشاعرة أفغانية

نـاديـة اجنـومـان شـاعـرة أفغــانيـة تخــرجت يف جـامعـة
هـرات ، اكـتسـبت شهـرة واسعـة يف األوسـاط األدبيـة يف
أفغـانـستـان وايـران بعـد اإلطـاحـة بـنظــام حكم حـركـة
"طالـبان" املـتشـددة نهـاية عـام 2001، وقتلت اجنـومان
علـى يـد زوجهـا ضـربــا حتـى املــوت وهي يف اخلـامـسـة

نربة األغنيـــــــة
والعشـرين من عمـرها ، متـأثرة بـإصابـات بليغـة جراء
اعـتداء زوجـها علـيها ومت اعـتقال الـزوج الذي اعـترف

بتسببه يف كدمات ظهرت أسفل عينها اليمنى. 
الـشـاعـرة نـاديـة انــوجمـان تخـرجـت يف كليـة اآلداب يف
جامعـة هرات، ونشـرت ديوانها األول عـام 2005 بعنوان
"غـولي دودي" أو"الـزهـرة القـرمـزيـة" والـذي نـال رواجـاً
واسعـــاًً. لكـن لم يـكتـب لهــا أن تـعيــش لنـشــر ديــوانهــا
الثانـي الذي كان تقرر صـدوره السنة املقبلـة، بحسبما
أعلـن زمـيـلهــــا يف احتــــاد املـثـقفـني الـــصحــــايف سـيــــد
حقـيقـي الـــذي أشـــار إلـــى أن زوجهـــا يحـمل إجـــازة يف
اآلداب من اجلــامعــة ذاتهــا، ويـشغـل منــصبــاً إداريــاً يف
كـليــة اآلداب، ورزق وأجنمـان بـطفلــة قبـل ستــة أشهـر.

نادية أجنومان

ضوء النجوم يف القفص
كيف قلبك اذن

ال شك يف انه يرفرف بوحشية
دائما يغني
ضد الظالم

الظالم الذي يعرفه
ليشعر أخيراً بلدغة اخلدر

املساحة الشاحبة
الرثة البائسة
لن أسجن هنا،
كطائر حكيم

حتلق كلماتي عاليًا
بحرية حتلق
تطير وتعيش

مرة أخرى.

مبخلب يزدرد كل خوفك
حتى اآلن لم يكن مثلك

من بـاع قـراره ولـم يقــو علـى
الغناء

ال تكن هادئا
احتضن قبرك

قفص املرمر األبيض

باملوت
متر بهدوء

هذه الرؤية اخملتصرة للحياة
للشخص الذي ال يرى أبدًا

للضوء اخلالص
ميسك قلبك

انينك املسمم

ولـدت لـيال صــراحت روشـني عـام 1957
يف مــدينـة جــايكـار وتـوفـيت مـؤخـرا يف
مــدينـة اليــدن الهــولنـديــة بعـد عــامني
مـن صـــراع مـــريــــر مع مـــرض عــضـــال.
صــــدرلهـــا: الـبـــزوغ األخـضـــر، الـصـــراخ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــراي ــــــــــــــــدائــــــم، احلــجــــــــــــــــر وامل ـال ـ ـ ـ

زقــــــاق موصد 
 يف ربيع مرجاني كهذا 

كيف ميكنني ان احتدث عن الربيع 
وقد إرتدت ورود اجلوري 

لونا آخر؟ 
كـيـف ميكـنـنـي أن أحتــدث عـن أزاهـيــر

التفاح البيض 
وقد رصفت شقائق النعمان 

بساطاً آخر؟ 
. . عن أثداء احلقول 

ازاء عشبة الغضب السامقة 
عن شدو النوارس 

وازيـز الـرصــاص يغـرس صـدى آخـر يف
القلب؟ 

يا حبيبي 
يا حبيبي الرائع 

يف ربيع كهذا، 
عن اي حب 

وكيف؟ 

ليال صراحت روشني

ترجمة : محمد األمني

صورة من حياتنا
فاطمة أختر

ترجمة : املدى

ورود األماني الضحلة 
الطلع الدائم لربيع خامل 

شجــرة الـصـبــر الـشــائخــة
املهترئة 

لبالب الظلم األخضر 
آثـار الـســوط علي االجـسـاد

املرجتفة 
روافد الدمع.

يف صـحـــــــارى الـــــــوجـــــــوه

ولدت يف مدينة هرات عام1953
صــدر لهــا: الـشفـق يبــزغ من املــوجــة،

وجه املرآة اآلخر

أشعار سـرية تتنـاقلها شفـاهياً نسـاء قبائل
البـشتون يف أفغانستـان ، عبرن من خاللها
عـن ألــــوان مـن الــــرغـبــــة والــــولـه، واللـهفــــة
واأللـــم والـقـلـق واحلـــــــــرمـــــــــان، والـــــــشـغـف
بـالطـبيعـة، هـذه املقـاطع التـي جمعهـا من
مــصــــادرهــــا سـيـــــد بهــــاء الــــديــن مجــــروح
وتــرجمهـا إلـى الفـرنـسيـة مبـسـاعـدة أنـدره

سيد بهاء الدين مجروح

إذا مات حبيبي ، ألكن كفنه
هكذا نتزوج الرماد معاً.

***
يا إلهي، ال تدع امرأة متوت يف املنفى

ستنسى اسمك، وهي تلفظ أنفاسها األخيرة
لن تفكر سوى مبسقط رأسها .

***
يف يدي وردة تذبل

ال أعرف ملن أعطيها يف هذه األرض الغريبة.


