
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
 حميد عطا

 ٢٠١٢ نومبر ٠٩

  

  ...! دارم ه ایگمشد
  

دانم  نش اند ، نمیبلکه قلبم، روحم يا که ھردو سرگردا!  من نه!. گردم  سالھای سال است ورايش می...  سالھا است 

فشرد فشاری که  نويد قربتش را با دردی شيرين  شود، گه و ناگه قلبم را می اما برايش دلم تنگ می!  چه است؟

کنم تا مگر در زوايای تاريک زندگی و ماحول خود او را بيابم ، اورا بشناسم  او  ذھنم را جمع می. رد آبرايم بار می

شود، دود و  پاشد، از پيشم گم می سرعت از ھم میه صبحگاھان ســرد ب) هآ(ن خود سازم ، اما ھمچوه را محکم ب

دانم که  دارد، فقط می فشارد اما پنجه ھايش را از ديد چشمم دور می زند ، دلم را می دلم را چنگ می. شود عنقا می

  .ورد آ را برايم میفشارد  و چه خوشايند درديست درد او، دردی  که بوی آشنای  آن نا آشنا دھد ، م درد می

کشد،  خود میه دارد ،  شوق و اشتياق مبھمی سرا پايم را ب خودش کش میه بندد ب با تاری نا مرئی قلبم را در می

گردد ، برای  فشارد و دلم سخت تنگ می سازد ، وجودم را می ی ھاله مانند و نا شناسی میئرا غرق در رؤيان م

  !...دانم  چه ؟ نمی

نھمه آرسد تا سوز و داغ اين قلب آتش گرفته ومعلق در ھوا را از  دادم میه د و تنھا آب چشمم بشو  دل من داغ می

چه را گم !. خواھم بگريم ؟ دانم چرا و برای چه می سوزد وقتی حتی نمی رام سازد، دلم بيشتر میآسوز وتپش کمی 

  کرده ام من ؟،

  !دانم نميدانم   نمی

  :  فقط يک نکته را دانم 

  در بند چيزی است، که  دل 

  !.من خود را نشان ھرگز نخواھد داده  و آن مبھم  ب

  .خود بسته است ؟ه ست آن ؟ چرا قلبم به ان ؟ چگونآ چه چيز است 

  . چرا ھمچو صدای بی نشانی  ھر طرف من را صدا دارد ؟ 

 با او بر ابر پاره مراهابم ، ھ ي پردردی برای خود میوازآالی نغمه ھای حزين  يا ه گھی گھی احساس اورا درالب

چشم ، روانم تازه تر  برم ، دردش را می روم لذتی می ی دوری میئ، تا جاھازنم  سمانھا پَر میآی نشسته  به ئھا
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برش گيرم ، بشناسمش و با خودم  گرھش زنم  اما ه رم ، بآنھمه شور و شرار بدرش آخواھم  از ميان  شود می می

  .شود  برابرتند بادی گم و نيست میی  از غبار درايف وی چون ھاله ح

، ...دوم  رد می آی که گمان وی را برايم میئسوه سويش، به خواھد سايۀ چيزی را محکم گيرد ب ھمچو طفلی که می

 مادر وجودم را ،ن دردش ھمچو نافآدستم نشد ، فقط ه ن فاصله ھا کوتاه نشد، ھيچ چيزی بآ از ه ایذر! اما چه بيجا

من دھد و نه خود را از وجودم ه برد، نه وجودش را ب خود وابسته ساخته است، مرا چون جنين با خودش  میه ب

او چه . توان خود را از وی بدورسازم نه میو توان خودش را ببينم و خودم را باوی قرين سازم   میه جداسازد ن

رام بخش اما آ است ه ایحييم خوش است ، رادانم  اما برا  است؟ او چون است ؟ و چگون است؟ ، نمیهاست؟ او ک

  .دانم  ، نمی... دانم  از کجا ؟، از چه ؟، نمی

  .  ، سوزی است اما خوشگوار ...  دردی است اما دلپذير

  از ھرکجا ، از طرف 

   ھر آھی را گر بشنوم 

  جھد،   کز سوز سينه می

    درد را  آن يا ھر 

  نا گه اگر آگه شوم، 

   من ،بيخود به خود انديشم

   اين دردھا اين آھھا  مال من است ،

  ... او ازمن است ، برخاسته  زين جان و تن است 

نھمه رنگھای گونه گون و دلکشش يادی شود آبا " ی کمان رستم ئزيبا"  که برايش ازیئوقت و ناوقتی ھمچو نا بينا

ی پُرُگـل لميده است ، قلبم  که در افق بھاری شسته شده با باران طراوت انگيز بر چمن ھای دلکش ودشت ھا

چه شکلی است ، چه رنگی " کمان رستم " ن آداند که  گردد، ولی نمی ی ، اشتياق و احساس گنگی میئ تمناماالمال 

ی دارد؟ سيمای کناره ئاشا دشتھای پرگل چون است و چه تمۀگوش. چه است و چگونه است؟" رنگ " است و اصال 

را ھم به وجد ن ولی چيزی گنگی م.  بھاران چسان است؟ و چه وجدی دارد ؟ن باران لطيفآسمان بعد از آھای 

وجود ه و ناشناس ب نچه را در مغزم از آن تصوير مکدرآخواھد  برد، دلم می ی میئسوی ناسوه کشاند، ب مبھمی می

گيرم اما دست  اورا محکم ،دست آرمه زيبا را ب" کمان رستم "ن آخواھم  چشمان دلم نزديک سازم، میه مده است بآ

 می کنم ، يد، اورا قريب به وجودم وقلبم  در پوست وخونم احساس می آدستم نمیه انداختن ھايم بيھوده است چيزی ب

  .؟!، مگر چشمی ھم است ...خواھم ميان چشمانم نگاھش دارم  اما چيزی نيست که در چشمم بگنجد

  .؟... النه کرده آخر او چه است و کجا است ؟ چرا دور دور است اما در قلبم 

دور ! پس چرا بامن  اين جفت  اضداد است؟ ؛ درد است اما شيرين !. گفتند از مستحيالت يکی ھم جمع اضداد است 

  !.است اما در وجودم جاگرفته ، ناآشنااست اما جزء وجود و زندگی ام گشته است 

  !.ی دارم ا سالھاست  گمگشته

  ؟...  چه است 

  !.دانم   نمی

  ؟...از کجاست 

  !.دانم  نمی
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  ؟...  درکجا ست 

  . ورا دارم  باخودم است ، در خودم است وجزء وجودم شده است اما دارم ، ا!. دانم   نمی

  

  

  

  

  

  

 

 


