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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman  زن پيشتاز  

  
  آصفه خليل  مسعودی 

  ٢٠٠٨سپتمبر ٢١هالند ، 
  

  تنها برای من
  به اميدِ  ديدارش

         روز ها بيتاب  و شبها بيخوابم
  ه آوازِ  ماليمش را                 هر آن انتظارم  ک

                          با گوش شنيده 
                               و با  جان ، روح و روانم احساس 

  کنم
  وقتی آوازش در گوشهايم طنين می اندازد

                               در وجودم لرزه پيدا شده
        بيخود از خود                                             

  ميشوم
  نمی دانم  که چی ميگويد

                 از من چی ميخواهد
                                 آيا قهر است ؟

                                                  از من ؟
  ؟                                                                   از کی 

  آيا بهانه می گيرد ؟
           بر من ؟

                      بر کی ؟
  آيا با من سخن ميگويد ؟

         از چی ؟
                 از کی ؟

                         با من ؟
                                  با کی ؟

  آيا عشق ميورزد ؟
          بامن ؟

                  باکی ؟
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  ا نوازش ميدهد ؟آي
         مرا ؟

                  کی را ؟
  آيا ميبوسد ؟

          کی را ؟
                    مرا؟

                             از کجا ؟
                                      از پيشانی ؟

                                                 از دستها؟
                                                 از رخسار؟          

                                                                    ويا  
  از؟

  
  اما فقط اين را ميدانم که

          خوشبختم
                    خوش و شادم  ،

  ی فارغ                              از همه غم های زندگ
                                         خود را نوپيدا حس ميکنم  

  که
  هيچ گذشته ای نداشته ام

               گذشتۀ پر از مشقت
                           رنج  و درد

                                        در هر بخشِ  زندگی ،
                 ناکام  و بدنام                                  

                                                          محروم و 
  منفور با اينکه من يک زن هستم  ولی 

                     به قولی
  ) ...عاجزه ، نحيفه و ضعيفه                                    ( 

  م  اما  با گوشِ  جان و روانم  می شنو
                  که او  ،

                                او  ،
                                              فقط او   

  !                                                       برايم ميگويد که 
  تو ،

           تو فرشته ای
   ناشده می باشی                    تو طالی خالصِ  صيقل

                                 که هيچ زنگ و رطوبتِ  دنيا
                                             و هيچ نفرت و بدبينی عالم              

                                                         بر تو تاثير 
  ندارد

   ترا  ميبينم من که جوهرِ  خالصِ  ضميرِ 
          تو پاکيزه تر از آنانی ، که  پاکتر از پاکترينها ميباشند 
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                تو بهتر  از آنانی ، که بهتر از بهترينها ميباشند
                      تو خالص و ُسچه تر از آنانی ، که                 

                              خالص و ُسچه تر از
                                خالص ترينها و سچه ترينها  

  ميباشند
  تو که دور از مادر وطن  ،

            دور از  فاميل  ، 
                   دور از آشنايان و دوستان ،

                              دور از  همه خويش و اقارب ،
  بيکس و  بی همدم                                        

                                                 بی همدرد و بی 
  همراز

                      در گوشه ای از دنيا ی بزرگ ،                      
                                د ر غربت ،
                                   در انزوا

    تک و تنها مسکن گزيده ای                  
  بيا بيرون ،

       بيا بيرون
                قيام کن ،

                     محشری بپا کن ،
                              پرده ها را  بر در

                                         و پاره  پاره کرده دور بيفگن ، 
  قفل  ها را بشکن ،

     در ها را باز کن ،           
                                 هر مانعی را از دمِ  راهت بردار و             

                                                 سرنگون کرده 
  بسوزان

                         انقالب کن  انقالب ، 
              انقالب با محبت ،

  ، انقالب با دوستی 
            انقالب با عشق ،

                    انقالب با صلح ،
                               انقالب با صفا و صميميت ،

                                           انقالب با از خود گذری ،
                                                      انقالب  با 

  فداکاری
                          و انقالب با قربيانی                 

  تو قدرت ، تاب ،  توان و همتِ  آنرا داری
                         که  با هر ناماليمتی  مقابله کنی ،

                                              و با هر بيعدالتی  مبارزه
  ِ  افغان ،                زيرا تو يک خانم

   يک بانوی افغان ،
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         يعنی يک افغان دختِ  برازنده و
  ميباشی ،            ) قهرمانزا (              پيشتازِ  سرزمين افغانستانِ  

                     تو يک خانم افغانی هستی ،
                           با غرور ،
  يرت ، با شهامت ،                                با غ

                                         با کرکتر ، با صفا ،
                                               مانند گلهای بهاری ،

                                                     در باغها ،
     در بوستانها ،                                                     

                                                             در 
  چمنزارها

  تو ميتوانی با عطرِ  خوشبوی  گيسوانِ  شبرنگ و مشکينت       
                 جهاِن را در نهايتِ طراوت  و کمالِ  لطافت

  سازی                              خوشبو ، معـطر و معنبر 
  تو ميتوانی اين عالمِ  ظلمانیِ  بيرنگِ  ُپر از نيرنگ را

     با رنگهای زيبای رخسارت  رنگ محبت و دوستی 
  بخشی 

             تو ميتوانی از نور و زيبائی جمال  خود
                   جهانی را که در تاريکی های  جهل ، تعصب و 

   نجات داده  روشن نمايی                       نادانی غرق است
                            نار سوزندۀ جهيم و جهنم را نابود 

  نموده
      بهشتِ  پر از صفا ، صميميت ، عشق و محبت بيافرينی 

      ،  
               تو ميتوانی به اين گفتار جامۀ عمل بپوشانی ،

                       زيرا تو يک مادر هستی ،
                            يک خواهر،     

                                            يک دختر ،
                                                     يک عاشق ،

                                                           و يک  
  معشوق 

  خالصه تو
      عشق  ،

  ،          محبت 
                  صفا ،

                      صميميت ،
                          مظهرِ  پيدايش  و

                            منبعِ  تمام خوشبختی های عالمِ  انسان 
  و    

                   باعث خلقت کائنات  هستی 
  خدا ناخواسته اگر تو نبودی  خلقت نبود ،

  نات نبود ،        کان
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                   زندگی نبود  ،
                            احساس نبود حتا  عشق و آفرينش نبود 

 ،  
  بيا بيرون ،

          بيا بيرون  و جهانی تازه بيافرين ، تا
                   تمامِ  مخلوقات را به صلح  ، آشتی ،

  ،                          وحدت و يگانگی 
                                     بدون از هرگونه تبعيضِ  جنسی ،             

                                             نژادی ،
                                                    دينی و مذهبی
  ...   کنی                                                          تربيت

  ليک من فقط  و فقط گوش ميکنم
          صدايش را  ،

                    تپشِ  قلبش را ،
                                نفسهای سوخته ، لرزان و ماليمش را 

  اگر از او سؤال کنم که آيا من مزاحم هستم  ؟
           با گوش جان و روانم  ميشنوم  و

   با چشم های باطنم ميبينم  ،                 
                               با اينکه ميدانم خيلی مصروف 

  ميباشد  با لحنِ  مليحی  برايم ميگويد که
  !      نی نی تو مراحم هستی بفرما  

               خنديدنش را احساس ميکنم ،
                       صدای قهقۀ خنديدنش  را که 

                           هست و بودِ  مرا مانند سيماب  آب  
  کرده           

                                  خرمن هستيم را به آتش ميکشاند ،
                                         او آه می کـَشد  و مرا می کـُشد     

  می خواهد که مرا بيرون بکـَشاند ،
د که هرگونه حجاب و استار را حرق و خرق نمايم او ميخواه

تا  واقعيت ها از زير پرده هــای تعصب اشراق نموده  
وحدت عالم انسـانی  با تمام  دستاوردهايش در اين دار فانی 

حکمفرما گــرديده  عالم ناسوت را از فيض عالم ملکوت جلوه 
  گاِه  عالم الهوت گرداند

  او ميخواهد با تحّری حقيقت 
            اصنامِ  وهم  ، جهل و تعصبِ  ميراثی را
                       که باعث هر گونه  بدبختی های

                                  عالمِ  انسانی  شده
                                                خليل آسا 

       شکسته                                                     
                                                                   نابود 

  کنم
  اما 
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         نی نی ،
                  نی نی من نميخواهم ،

                           من بايد  مثل ِ  سابق خاموش باشم
رای                                      خاموش و ساکت ،  ب

  هميشه آيا من در جامعه و اجتماعی که زاده و بزرگ شده ام
            کدام حق يا حقوقی دارم ،

                       که غوغا برپا نموده فــرياد بکشم  و
                                 نعره کنان از حقِ  خود ، 

  مظلومِ  جامعۀ ما                                      از حق  زنانِ  
                                              که قرنها و قرنها در آتش 

  ِ بيداد و استعمار مرد ساالری  سوخته و ساخته  ،
                                    و خاکستر و نابود شده اند

  دفاع                                                                
  نمايم

   نی نی ،
          نی نی  ،

                  هرگز هرگز، نی ،
                          من يک زن هستم  برای تو ،

                                برای او و برای همه و همه
                                        فقط يک زن ،

ضعيفه و عاجزه (                يعنی                                
 (  

  اگر دروغ ميگويم  پس چرا در هنگامِ  زاده شدنم  ،
    )دختر(      با شـنيدن اسمِ معصومانۀ 

           بـه پيشانی های والدين ،
                  خويش و اقارب ،

                         نزديکان و وابستگان ،
          چين و چروکهای                       

                                       درشت و کـرشتی 
    ِ                                         پر ازغم ، اندوه و نفرت

                                                    ظاهر ميشود  چرا  ؟
  آخـر من يک زن هستم  ،

      يک مادر ،
  يک خواهر         

              يک دختر 
                    يک متاع

                         يک بازيچه برای  آقايان 
                              تا مرا کوک نموده

                                  به هر جهتی که دلِ  شان بخواهد
ه حاصلِ  مقصد                                      حرکت داد

  نمايند
  اّما 
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      من نمی خواهم                
           من چيزی نمی خواهم
                  بجز از آرامش  

                         زيرا از نابرابری ها خيلی خسته شده ام
                               فقط و فقط  قدری انصاف ميخواهم

               انصاف  انصاف  و با زهم                    
  انصاف

                                             تا  در سايۀ انصاف
                                                    دور از نابرابری ها
                                                       زندگی نمايم و 

  بس 
  آيا

    به آرامش و اين آرزوها  خواهم رسيد     
                    آيا اين نابرابری ها از بين خواهد رفت

                              آيا عدالت اجتماعی  برقرار خواهد 
  شد

                                            کی  ، چه وقت
          چه موقع ،                                              

                                                             ما خواهيم 
  ديد

                                                                     ؟؟؟؟؟؟؟
                                                                            

  خير
   برای زنان هم  اجازۀ دوست داشتن داده خواهد شد ؟     آيا

            آيا روزی خواهد رسيد که زنها مانندِ  مرد ها
                   حرفِ  دل را از زندان و سياه چالهای

                               تعصبِ  ميراثی آزاد  و 
   بگويند که                                     به زبان آورده 

                                               من فالنی را دوست 
  دارم

                                                          و فالنی را نه 
٠   
   آيا

       آيا  اين حق برايشان داده خواهد شد ؟
              تا عشق و احساسِ  خود را 

   برای يک مرد ابراز نموده                  
                             بگويند  که  من ترا دوست دارم ،

                                     ترا دوست دارم  ،
  ..                                           و ترا می خواهم  ، ترا

  ؟؟؟؟؟؟؟؟                                                       
                                                                    ؟؟؟؟؟؟؟
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  حال  مرا بگذار
                       بگذار مرا به حالِ  خودم    

                                      بگذار مرا به حالِ  خودم  
  بگذار

  بگذار که قدری به او فکر کنم
  فقط به محبوبم           

                    محبوبی که مرا پرستش ميکند
                           و من از شنيدنِ  تپشِ  قلبش آرام بگيرم

  می خواهم با او پرواز کنم
            پرواز بر فراز قله ها ،

                     پرواز  به اوجِ  آسمانها
  يادِ   جوانی  احساس آرامش کنم                          که  با 

                                   و هر لحظه با او باشم
                                             با او  فقط با او ،

                                                     با او  و باز هم با 
  او

  ...                               و بس                                    
  و 

  چيزی ديگر نمی خواهم 
       هرگز نه

             نمی خواهم  حتا بشنوم  
                   حتا نامِ  مردن  و از دنيا رفتن را
                            ديگر نمی خواهم بشنوم ، 

  بشنوم فدا شدن را                                  نمی خواهم 
                                         نه  نه نمی خواهم فدا شدن 

  به
                                                     هوسهای ديگران 

  را
  ميخواهم از اعماقِ  قلبم فرياد بکشم که

          ميخواهم آرام بگيرم آرام  
  ه وار  برايش بگويم                    و ديوانــ

                                 جانم ،
                                          جانانم ،

                                                     عشقم ،
                                                             تو خوش باش        

  تو
   تو ميزيبد  ، خوشی برای

        تا خوشی برای من ،
             برای ما ،

                 برای همه بيافرينی
                    با سروده های شيرين و با نبشته های 

  شکرينت 
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                              جهانِ  تازه  ،
                                    پر از صفا ، 

                             صميميت ،                    
                                              محبت ، دوستی ،

                                                       عشـق  بـيافــرينی 
  جانم ،

       جانانم 
             بنويس ،

                   بگو ،
      هرچه دلِ  تنگت ميخواهد بگو                   

                                 و باز هم بگو
                                         اما من جرأتِ  گفتن را ندارم

  تو بگو و من گوش ميکنم گوش ،
                 از فرق سر تا شستِ  پا گوش ميباشم 

  ميکنم  گفته هايت را ،                               و گوش 
                                               سفته هايت را ،

                                                          سروده هايت 
  را 

  و  در آسمانِ   گفته ها ،  سفته ها و
                       سروده هايت   

             با يک جهان عشق                              
                                                      پرواز خواهم کرد  

  بگو ، بگو  و باز هم بگو ،. 
                   اما صرف برای من بگو ، برای من  

  تنها برای من                              
  .ديدار و و و وو ديدار و به اميدِ  به اميد شنيدن آوازِ  ماليمت

  
 ******************                    

    
 

 


