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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 مجيد نفيسی: شاعر

  شادی سابجی: فرستنده
 ٢٠١٧ می ٢٤

 
  

  دليل آفتاب

  
 مولوی" آفتاب آمد دليل آفتاب"

  دھند عادتھای کوچک مرا شکل می

  يای بزرگؤو ر

  .مرا وانھاده است

  شوم با صدای آدمک ساعتی بيدار می

  پوشم ام را می مهپاجا

  .کشم و پيراھنم را به سر می

  جويد ی را میئ کليد برق دستشو،دستم

  .نشينم و با پلک بسته بر تخت می

  .شود  من به ھمين چارديواری کوچک ختم میقلمرو
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   فکرھای مننَد،کارگزاران من

  که ھمزمان با ُشرُشر پيشاب در پائين

   ذھن منۀاز تاريکخان

  :وندش به اطراف پراکنده می

  چرا برخاستن؟ چرا نخفتن؟"

  "چرا راه رفته را دوباره پيمودن؟

  جويد  کاغذی را میۀ حلق،دست چپم

  .فشارد  سيفون را میۀ دست،و دست راستم

   دستانمۀبا پيال

  گيرم  شير آب میۀاز دھان

  زدايم ام می و رسوِب خواب را از چھره

   قدیۀينئو در برابر آ

  :پرسم از ھمزاِد خود می

  خواھی  و چه میکيستی"

  و چرا سنگينی يک روز ديگر را

  "کشی؟ چنين سبکبارانه بر دوش می

  روم به آشپزخانه نمی

  تا به عادت ھميشه

  ظرفھای شسته را سر جايشان بگذارم

  کتری را بر اجاق گاز بنشانم

  ُکن جا دھم برشته نان را در نان

  شوخ از پيازچه باز کنم

  ای ريحان بشويم دسته

  ير و گردوو ھمراه با پن

  و فنجانی چاِی َدمخيز

  .بر پيشانی ميز صبحانه بگذارم

  اين بار با دستھای خالی! نه

  پيمايم پھنای قالی را می

   راديو را بفشارمۀاينکه دکم و بی

  و بگذارم تا آشوب جھان

  خبر سازد مرا از خود بی

  پشت به پنجره و رو به ديوار
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  نشينم بر جای ھميشگی خود می

  شوم  خيره میئی مشماو بر زيربشقابی

  : از چاشِت پيشين را بر سينه داردئیکه ردپا

  چرا جويدن؟"

  کوبيدن؟ چرا دندانھای خسته را برھم

  آميختن؟ چرا آب دھان را با خمير نان درھم

  چرا تنوِر معده را دوباره برافروختن

   حيات راۀو شير

  از دل ھر لقمه برگرفتن

   تن راۀ مارھای افسرد، آبۀو با ھر جرع

  "بيھوده به جنبش و رِوش واداشتن؟

  زند  پنجره سر میۀآفتاب ناگھان از گوش

  ھای رنگ را و لکه

  .پاشد رو میه به ديوار روب

  کند  آشپزخانه آغاز میۀدر تابستان از گوش

  .َون گوگ" گلھای آفتابگردانِ "و در پائيز از 

  اما اکنون فصل زمستان است

   منۀو خورشيد گردش خود را در خان

  روی ميز صبحانهه ديوار روباز 

  .آغاز کرده است

  !ای خورشيد: "پرسم از او می

  ای؟ چند بار اين راه رفته را پيموده

  ای زمين به دور تو بچرخد چند بار گذاشته

  ای؟ و خود چند بار بر محور خويش گشته

  ئیجو خواھی و چه می چه می

  داری و چرا ھر روز سرت را از بالِش ابر برمی

  ئیآ من می ۀو به خان

  ِکشی کنار سرک می و  آرام در ھر گوشه آرام

  ؟ئیگشا و به دروِن ھر نھانخانه راه می

  به من بگو

  ئیپيما می چرا ھر شب اين راه رفته را باز

  "پاشی؟ و ھر بامداد بر جاِن تاريک من نور می
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  گشايد اما آفتاب لب به سخن نمی

  آيد تا دليِل آفتاب باشد آفتاب می

  که من دست از زير چانه بردارم و پيش از اين

   ديوار رسيده استۀاو تا ميان

   راست کنم،و تا من پشت

  و بر جای خود استوار بنشينم

  و دھان را به پرسشی نو بگشايم

   راستۀآفتاب از گوش

  افتاده است  من فروۀبر چھر

  کشد آرام بر پوسِت سرد من دست می و آرام

  .ندک  تھی می، پرسشھای گزندهۀو مرا از ھم

  :پرسد آفتاب از خود نمی! نه

  چرا برخاستن؟ چرا نخفتن؟"

  "چرا ھر روز اين راه رفته را پيمودن؟

  تابد ھيچ پرسشی می آفتاب، بی

  گذارد تا جھان به حضور او شادمان باشد و می

  شود و از گردِش خود ملول نمی

  کند و در طبيعِت آفتابی خود، شک نمی

  .شود یدريِغ نور، کور نم و از بخشِش بی

  بندم چشمانم را زيِر نوازِش نور می

  شوم  پر می،از قاطعيِت آفتاب

  انديشم و به عادتھای کوچک خود می

  که گاھی مرا

  .دارند می يای بزرگِ زيستن بازؤاز ر

  مجيد نفيسی

  ٢٠٠۴مبر چھاردھم نو

 


