AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

۲۰۰۲/۰۴/۲۸

نصیبه اکرم حیدری

مثنویی سرود عشق
(تصاویری از یک خواب )

خواب می دیـدم ترا در دور ها
در وطن آن کلـبۀ مهجــــور ها
در ســــرای مـــاتــــــم افــغانــیان
در دل آن کـــــشور بی خــــانمان
در تحــیر بنگرم بر جای خویش
آشیان و مزرعه و ماوای خویش
وای می بینم که درآن کوه و دشت
آتش افگندند ملـــوک خــود پرست
خارغم بـــر جـــای گل روئیده است
وآن خروشان رود ها خشکیده است
من تــــرا بینم در آن ویــرانسرا
خــــسته و افسرده در اندیشه ها
بهر طــــــفالن خـــیمۀ کـردی بپا
زیر آن بشکسته دیـــوار ســــــرا
از کــنارش بــا محبــــت خــاستی
بـــا کتاب عشــق دردش کـــاستی
گوئی بــر طفل یــتیم مـــا نــگر
هیچکس را او نـــشد نور بصر
او پـــدر در سنگر پیکار بــــــاخت
طالب مهرش چو شد از غم گداخت
لقمۀ نانی را ندیده جز به خواب
بر لبانش اشک می بینی نـه آب
بــررخ بیرنگ او چـــون بنـگری
از امید و هـــست دنــــیا بگـذری
مـادرش از بهر نانــش تـــن فروخت
شد بسی بیمار و در حسرت بسوخت
او بمــرد و طفلکش آواره شـــــد
از غــم فرزند خــود بیگانه شـــد
کس ندارد ،من کنونش مونس ام
او اسیر درد و مــن هــــم وارثم
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گویمت نفرین کنم این بنده هـــا
کرده طفالن از بــــر مادر جدا
ایدریغ تاراج کردند این وطن
ملتی برباد شـــــد زین انجمن
شرم بــاد آن نیت محکوم شان
ننگ باد آن آرزوی شوم شان
وای دیدم ریخت زانگشتان تو
شیرۀ جان بهر آن طفالن تــو
از تو پرسم این چه میریزی ز جان
این چـــه بـــود آمیختی در کام جام
دیدۀ پر نم بسویــــــــم دوختی
قطرۀ اشکی ز دیــــده ریختی
با کالم نغز گویی چــــاره چیست
مهربان این دو صد دلپاره کیست
آنچه از جان ریختم خون دل است
رمــق این طفلکان بـــــسمل است
چون بریزم خون خود در جام بین
شیر گـــردد بهر طفالن کـن یقین
گویـــمت ای هستی من ،جان من
عشق مـــن پیوند بـــس ناکام من
بهر طفالن جــام پـــر پیمانه کن
حاصل جان ،شیر این جانانه کن
قطره های چند گیر از جان من
گـــر شود آسایش طـــوفان من
با زبـــان راز بــــر گویی به ناز
میشود این هــدیه تـو چاره ساز؟
این تن صد پاره ات بس کاهـــل است
حاصل یک قطره زین تن باطل است
گــویمت ای بهـــترین بهترآن
این نحیف اندام من دارد توان
حاصل جــانم بریز بــــا حاصلت
گر درین ره من شوم هم ساحلت
گـــوهــر جان تحفه طفالن کنیم
تا بدین سان درد او درمان کنیم
تا سرود عشق با انسان شویم
یا نـــوای شادی طفالن شویم
چونکه با انگشت من پیوست جام
بر نیامد قــطرۀ چــــندی بـــــدام
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گویمت ای همدل و هم جان من
نالۀ مـن ،سـوز من ،درمان من
شورشی در رگ رگـــم آغاز کن
خنجری بر گیر و این ره باز کن
چشم حسرت بار میگوئی چگون؟
مــن بیازارم تنی بــــس واژگون؟
گویمت ای رهـــــــرو راه درست
تو مترس و این گره بگشا نخست
گر وجـود من دمی محنت برد
دیگران از محنتش راحت برد
درد انســـانم میسوزد وجــــود
درد خنجر میبرم از یـــاد زود
خون خود را چون بهم آمیختیم
در صبوح طفل میهن ریخــتیم
جوالی 3002
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