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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  ٢٠٠٩ مارچ ١٩             
  

از شاعرۀ مبتکر و با احساس افغان، خانم آصفه جان خليل مسعودی جهانی سپاس 
از ديری بود، که . روح و روان ما را نوازش دادندکه با ارسال  پارچه ای قشنگ، 

جبران مافات  ، جدًابا تقديم اثری ناب که ايشان تحفه ای نداشتيم، ولی حاال می بينيم
  .ذوقشان سرشار و بر طبعشان برکت. نموده اند

   با تقديم محبت                                                
   ادارۀ پورتال                                                 

  
  
  آصفـه خليل مسعودی            
  هالند٢٠٠٩ مارچ ١٩             

  
  
  

 شهنشاه
  خواب ديدم 

      بعدِ  يک عمرِ  دراز

         خواب ديدم تره ای محرمِ  راز

              که تو با عجز و نياز

                  بسی با سوز و گداز

              شده با هجر و فراقم دمساز         

                           همچو پروانه به دورِ  شمعِ  رخسارِ  منی ، در پرواز

   پر شيب و فرازوتلِ  رويای غرور آفرِ  لجبازیِ و من از ک
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      شده در عشوه و ناز

  ی سازنگِ  غم و غصۀ هجرانِ  مرا کرده ا       که تو آه

  ی باز، بغلِ  مهر و محبت ، طرفم کرده اک ريزان             اش

   رنگی همرازو گهی با زردیِ  با سردیِ  آه                 گهی 

                      گهی با عجز و نياز

                         گهی با سوز و گداز

                              بعدِ  يک عمرِ  دراز

  یآرزویِ  مه را ديدن دار

      حرفِ  ناگفته شنيدن داری

           دلِ  اميد به هر لحظه تپيدن داری

                 پیِ  ديدار به هر گوشه دويدن داری

                       غوره های دلِ  افسرده کفيدن داری

                            الفِ  قامتِ  سروِ  خوده ، چون دال خميدن داری

  و آن چهرۀ زردت به خدا سرِد تو  آِه

       همچو سيماب مرا آب نمود

           خانۀ صبرِ  خرابِ  مره ، برباد نمود

                تو ، شهنشاِه منی 

  که ز تو قهر نموده به ديارِ  دگری زمانی                    آن

                         ترکِ  کاشانه و از شهر و ديارت کردم

                 به ديارانِ  دگر           

                                خيلی دور ،

                                       ُدورِ  ُدور ،

                                             تک و تنها  رفتم

                                                  يکه و بيکس و بی يار و رفيق
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  که نه يک همدم و نه مونس و همرازِ  شفيق

      با دلِ   خسته و بشکسته و  افسرده و زار

          همچو ديوانۀ زنجير شکن

               که به صحرای جنون سرزده و ترک نموده همه  را

                    تک و تنها

                        به ديارانِ  دگر 

         چو گلِ  زردِ  خزان ديده  که پرپر شده افتاده زمين                    

                                 زيرِ  پایِ  کس و ناکس

  فته فنا گشته و نابود شده              يا که چون غنچۀ نشگ                     

  که ز تو قهر نمودم آری  آری  آنزمانی

  برت     گفته بودم بخدا ، هيچ نگيرم خ

            نه پيامی و ، نه خطی بفرستم

                 بيخبر از همه و ، دور شوم از همگان

  ليک

      خواب ديدم که تو در فکرِ  منی

            بعدِ  يک عمرِ  دراز

                 باورم شد که مرا ميخواهی

                        آرزوی مره ديدن داری

           حرفِ  ناگفته شنيدن داری                  

                                   دلِ  اميد ، به هر لحظه تپيدن داری

   ديدار به هر گوشه دويدن داری                           پی ِ           

                                            غوره های دلِ  افسره کفيدن داری

                       الفِ  قامتِ  سروِ  خوده چون دال خميدن داری            

   غمديده گزيدن داری         کلکِ  حسرت ز فراقِ  منِ                  
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                     اشکِ  خونين ، ز چشمانِ  خمار آلودت

  بهرِ  ديدارِ  من هر لحظه چکيدن داری

  تو ، شهنشاِه منی 

  پشيمان شده دل خون  شدم     بخدا خيلی 

          سر به صحرا زده مجنون شدم

  کاشانه و از شهر و ديارت بودم            گرچه قهر از تو و از خانه و

                 دست و پايم لرزيد

                      سنگِ  دل آب شد و ، خون  به رگهای محبت ِبـِدََويد

  يدِ  اشک به دامن غلت        گـَُهر                  

  وفان کردط سردی به گلو                              آِه 

                                       موی ها ، راست شدی در بدنم

                               جگرم آب شد و سينۀ غمديدۀ من گشت کباب

  صل شد آب                 همچو سيماب مفا       

                  دست بردم به گريبان و دريدم چو قطاب   

                 تا به دامن به شتاب

        هرطرف ، ناله کنان

  اشکِ  حسرت ريزان

        ُمشتِ  نفرت به سر و صورتِ  خود کوبيدم

              هست و بودم ، همه را سوزيدم

   فرياد شدمهای پريشان شده را کنده به                گاه مو

                         گاه چون ابرِ  بهاری

                               سيل از چشمِ  ضريرم  جاری

                                   تا که از روی وفا داری و  از صدق و صفا 

   تو ره  در کوچه و پسکوچۀ دل                         دمِ  راِه     
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               بسی آب پاشی کده با مژه می روبيدم         

   جهان که شهنشاِه              کاش می شد

         بهرِ  تسخيرِ  دلم می آمد

  تا 

  ش آمادۀ هر گونه    به پذيرائي

             فداکاری و از خود گذری ها شده ،

                   هست و بودم همه را ،

  ز فدا ميکردم                       ني

  !                               حتا 

                                        سر و جان و دل و دين و همه را

                                               يکسره قربان کده می بازيدم

  ....          آری  آری به خدا                 

  ولی اکنون 

     افسوس

       صد افسوس که بيدار شدم 

           تو نبودی

              منِ  تنها و همان بستر و بالينِ  فراق

                 منِ  تنها و همان غـُصه و درد و غمِ  هجران

                    منِ  تنها و همان سوز و گداز

                       با دلِ  خسته و بشکسته و افسرده و زار

                         همچو ديوانۀ زنجير  شکن 

                               که به صحرای وفا در پیِّ ليالی خود است

                                   که ز دشت و دمن و صخره و کوه

  ران ز بيابان و ز طوفان و ز باد و با                                    
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                        ز بهار و ز زمستان و خزان          

                            ز گل و الله و برگِ  پائيز

                       ز صفا و ز وفای همۀ موجودات

                  ز زمين و ز سما و ز شمال و ز جنوب

            شرق و از غرب و  ز هر کائنِ  عالم به خدا

  وند     ز خدا

  که کريم است و رحيم ز خداوندِ  خدايی

  جویِ  تو ره بـِنموده و       جست

  آلخر به حضورت حاضرا          ب

  .... با دلِ  ُپر ز اميدِ  ديدار              

                     حال من آمده ام 

                        آمده ام يکه و تنها

  دور ترين                            از 

                                  که به ديدار مشرف گردم

  حال ای سرورِ  من

      بـِنـِگـَر بنده حضورت حاضر

          بـِنـِگـر اينکه همان گمشده ات يافت شده

                به ديارِ  تو و بر زادگهش بر گشته

  اده تو ايست        به درِ  قصرِ  شهنشاهی ِ           

  ؟      تو کجايی ، تو کجايی و چرا                   

                              مره پرسان نکـُِنی

                                  من که از دور ترين آمده ام ديدنِ  تو

                                       بعدِ  يک عمرِ  دراز

  ، تو کجايی و چرا ؟            تو کجايی                              
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                                                 مره ُپرسان نکنی

  زخمهای دلِ  بيچاره و افسرده ره درمان نکنی

        بهرِ  چه آمدی  در خوابِ  من و در دلِ  آزردۀ من

             شورشی خلق نموده مره ديوانه کدی

  حال من آمده ام                

                        تو کجايی 

  نِ  حضور         که منم منتظرِ  ِاذ                 

   طالع به خطا آمده ام        شايد از بختِ  بد و شوریِ                         

  نی نی 

  که من زاده شدم      اين همان قصری

            کودکی را سپری کرده ام اينجا به خدا

                  خاطراتِ  خوشِ  دارم من ازينجا به خدا

                      ز در و سقف و ز ديوار و زمينش 

                             آری آری به خدا

                                    اين همان تصوير است

                   اين منم ، من             

                          همان بلبلکِ  کوچکِ  نازدانۀ تو

                   يادم آمد به خدا 

            اين منم ، من ،

       که بودم

  رد و بزرگِ  فاميل نورِ  اميدِ  همه خ

       چون چراغِ  منزل

  شان          همچو مهتابِ  شبِ  چارده پرتو اف

                نور افشان و بسی تابنده
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                      که ز نورِ  رخ و از نار محبت به خدا

                              همه چيز و همه جا را

                                    بهترين جنتِ  فروسِ  برينی که

   پر از صلح و صفا ،                                      پر از مهر و

                                               ساخته بودم به همه

                                                      ليک افسوس که اين قصر

                                               چو مخروبه شده خاموش است

           همه جا خاموش است                                

                                    ساکت و سرد و خموش

                            چه سکوتی که ازان می ترسم

  ....                     همه جا خاموشيست 

                  چه شد آن مرهمِ  زخمِ  دلِ  ُپر سوز و گداز

  مانۀ او            که تدابيرِ  حکي

         چون مسيحای ِشفا بود و َحـلِّ مشکلها

  چه شد آن نغمه و ساز

          چه شد آن دستِ  سخا

  که هميشه سرِ  اطفالِ  يتيم سايه شده

          مهرِ  پدر می بخشيد

  فی که پناه بود ،            چه شد آن قلبِ  َرؤو

  وه زنی                 به هر بی سر و سامان و به هر بي

                       چه شد آن شوکتِ  تو

  که  درين قصر ، ترا بود چه شد                          آن جاللی

  تو کجايی،

        اين منم ، من 
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             آن دلبندِ  عزيزِ  تو و آن دخترکِ  کوچک و نازدانۀ تو

  ِنگر برگشتم                 بـ

  رمانتظارِ  تو ره ديدن دا

      حرفِ  ناگفته  ز لبهات شنيدن دارم

            دلِ  اميد به هر لحظه تپيدن دارم

               بهرِ  ديدار به هر گوشه دويدن دارم

                   غوره های دلِ  افسرده کفيدن دارم

                          الفِ  قامتِ  سروِ  خوده چون دال ، خميدن دارم

                       تو کجايی         

                                        بـِِنگـر برگشته

                                             اين جگر گوشۀ تو

                                         تو بيا و نظرِ  لـُطف به سويم افگن

   ، تو کجايی                                تو کجايی

                            که منم تشنۀ مهرِ  پدری

  من قهری هنوز                       به خيالم که ز

                    شايد هنوز

            تو نمی خواهی 

  تو نمی خواهی بـِبـِيـِنـی مره

  ....      آه به خدا قهری ز من 

            ای خدا 

  ی خداوندِ  خدا              ا

   دلم         چه شد آن شاه و شهنشاِه

       پس چرا آمده در خوابِ و مرا بی سر و سامان کرده

  مره در قصر و درين ِحصنِ  َحصين ، خواسته ديوانه نمود
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       آه آه 

             ای خدا 

                 ای خداوندِ  خدا

                       آن شهنشاه ، چه شد

                          به کجا رفته و پنهان شده است 

  م              من که دلبندِ  َوَي               

                                    من جگر گوشۀ او

                                          او چه شد

   و پنهان شده او                                              به کجا رفته

  کـُرسی و تختِ  شهنشاهيش اندر نظرم جلوۀ خالی دارد

     آن شهنشاه کجاست

         ز چه رو نيست به قصرِ  خود و بر تختِ شهنشاهی خود

  که به آغوشِ  محبت هايش            آمدم تا

   سر بنهم               لحظه ای

   دور شده آرام کنم از همه غمهای جهان                   لحظه ای

                        عطرِ  آغوشش را 

                             به مشامم بکشم

   منست                 او شهنشاِه              

                                      آه ، چقدر خاموشيست

                                           خاموشی

                می ندانم که چرا         

  مرغِ  دل ميلِ  پريدن دارد

    باز از خانه و کاشانه رميدن دارد

  که پيغامِ  بدی از در و ديوار شنيدن دارد     يا
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        فصلِ  پائيز و شتا ، زود رسيدن دارد

          قامتِ  سروِ  روانِ  همه خوشبختی ها

            به خيالم که خميدن دارد

            همچو مجنون به صحرای جنون   

                پشتِ  ليالش دويدن دارد

   راز           يا زليخا که به خلوتگِه     

  منِ  يوسفِ  احساس ، دريدن دارددا                 

                     يا چو فرهاد که با تيشۀ شوق

  دن دارد                     به جگر ، ضربۀ شيرين رسي

   شهنشاِه منست                         آه ، او

   مرِغِ دل ميل ِ  پريدن دارد 

       باز از خانه و کاشانه رميدن دارد

  که پيغامِ  بدی از در و ديوار شنيدن دارد         يا

  ران ، چکيدن دارده چو با            اشک از ديد

  ....          آه او شهنشاۀ منست      

  ال من منتظرمح

   دلم بدانم  به کجا رفته شهنشاِه تا       

              انتظازش هستم

   قصرِ  وفا ِ                  به همان باغچۀ داخلی

                          به سرِ  سبزۀ صحنِ  چمنش

                                زيرِ  گلهای درختِ  نارنج

             شايد از عطرِ  دالويز گلِ  نارنج ها                       

                                         او ره پيداش کنم

  شکنم او که دايم گلِ  نارنج به گيسوی شکن در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

       با همان دستِ  پر از عاطفه و احساسش

            ز وفا و ز صفا  پيچيده

  حبت ميکرد              غرقِ  عطرِ  گلِ  نارنجِ  م

                     او ره پيداش کنم

                           گوشِ  من منتظرِ  پيغامش

                                 شايدم عطر ، پيامش برساند به مشامم

                         يا حفيفی که ز برگِ  گلِ  نارنج بلند ست ، پيامش شنوم

  من منتظرم                    آه 

  ....              منتظرم 

  ....        منتظر

  بخيالم که کسی رنجه به در کوفتنِ  دل دارد

       تک تکی ميشنوم

           آری آری به خدا

                 تک تکی  ميشنوم

                     حال ، درب ِ  دلکم  باز شد  و

  يحای وصالش به منت ميگويد                       لحنِ  مليحی ز مس

  ما  هستی  و چه ميخواهی ز                           تو که 

  ريه و زاری داریه و فرياد کنان ، گ                       بهرِ  چه نال

                    بهرِ  چه مينالی

            اگرت ميل به ديدارِ  شهنشاه داری

  بمانلطف فرموده بيا بامن و خاموش 

  ی َجزع  و نه فـَزعی       ولی هر گز ننمائ

               صبر کن ، حوصله دار

   ترااِه                   تا که آن قصر و شهنش
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                            به تو بنمايانم

  !                   چند قدم پيشترک رفته و ايستاد و به من گفت 

   تو استِه             اين قصرِ  شهنشا

   تو خوابيده در آن تا به ابد         َو شهنشاِه

  ی به حقش بايد کردئ     حال  يک خير دعا

   وحشت زده حيران شده کردم نظریمنِ 

   بود مقبره     ديدم آنجا که نبود قصر و ، ولی

                به سرش ، لوحۀ سنگی که نوشتند چنين

   )يهِ  راجـُِعـونِانـّا ِلـلـهِ  َو ِانـّا ِالـَ( 

  . مرا ، با دو سه سطری نوشتند ، فقط زيرِ  آن اسمِ  شهنشاِه

  لرزه بر جانِ  من افتاد و نشد باورِ  من

   من آنجاِهکه شهنشا

  تک و تنها

  به دلِ  خاکِ  سيه خوابيده

   منگفتم ای وای شهنشاه

  ای قبله و ای کعبۀ من

   ناديده مراپدرِ  غمکش و غمديدۀ

  ذاريده و رفتیمره تنها ، گ

  سينه ام پاره و پر داغ نمودی و مرا سوزيدی

  حال ديدارِ  من و تو به قيامت

  ولی يک خواهشی دارم ز حضوِرت ،

   دلماِهای شهنش

  اين برگِک ناچيز خزاِن ديدۀ احساسش را» آصفه «که تو از 

  به حضورت بپذير
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  به حضورت بپذير ای شهنشاِه دلم 

******  

      

 


