
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

 14/01/2020                  همایونشاه عالمی 

 رپدازان  قصه
 

 بی خبر از گــــــردش دوران شود  هــــرکه اندر خویشتن حیران شود

 هرکه خوانَد بر جهانی غالب است  قلــــــب آدم خود کتاب جالب است

 ُعـــقاببال در پرواز آَرد چــــون   هــــــــــرکه دانَد البالی این کتاب

 نی بخندد نی خودش محــزون کند  خویشتن از جسم ِ خـود بیرون کند

 سیر فـــــــــکری آَوَرد اندر عـبور  دررود اندر بُن ِ کیهــــــــــان ِ دور

 از محیط و مـــــــــرکز ِ آن دایره  رهـــرِو اندیشه دارد خـــــــــاطره

 ــــی نتیجه خسـته سـازد بال و پرب  ره نیابــد از مـحــــــیط اش بیشـتر

 سختی ِ اوهــــــــام را آسـان کنــد  خنده ی بر قصــــــه پردازان کنـد

 در دل ِ افـــــــسانه پرور کـرده بر  سایه از شی گشته حــــــاال مــعتبر

 بی خبر از شاهراه ِ زشـت و نیک  پرده و درپرده ها جـــــــویند لیک

 پرده های ِ قصه ها را مــــی دری  یبان گـر بریهمچو من سر بر گر

 من چو زندانی بودم در این سرای  ناگهان فریاد خواهـــی زد که وای

 چون زمـــــاِن رفتن ِ من زود بود  چاره جویی های ِ من محــدود بود
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 هیچ بودم از چـــــه گفتم کـــــیستم  کــــــــــاش آنجا با طراوت زیستم

 حیف ِ آن غوغای ِ من با این و آن  ــــوای من با مردمانحیف ِ آن دع

 کــــــــــــــاش با دقت بدیدم ماه را  کــــــــــاش با نرمـی برفتم راه را

 راستگوی با حـــــــــالوت بودمی   کـــاش با لطف و سخاوت بودمی

 روی ِ آب ِ کس نبودم چون خسـی  کاش تُرشی ها نکردم با کســــــی

 زنده جان را لطف جانان دیدمـــی  وجدان را چو سلطان دیدمی کاش

 عوض ِهـــــــــر کینه مهر انباشتم  کـاش لبخندی به عشقی کــــــاشتم

 کاش در دنیای ِ خود حــیران شدم  کاش در عشقی کسی سوزان شدم

 درد ِ سر از بهر ِ کـــی ها میخرم  کاش دانستم که من خـــود گوهرم

 بر غلط افسانه ها از خــود نگفت  مان ِ وجـدانش نخفتهرکه را چش

 ای همایون عجز باشد افتخـــــــار

 با حضــــــــور ِ عشق مانی پایدار

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

 «عالمی» سید همایون شاه 

 متحده ایاالت - ورجنیا – م 2020جنوری  ۹
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 تذکر: 
مطالعه کنند، می شاعر معزز را این  ی ازدیگر سروده هایو  دگان محترم متمایل باشند که نبشته هاهرگاه خوانن

 به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! ،عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت توانند با اجرای "کلیک" بر
 
 
 
 

 


