يکی بود يکی نبود
زير اين گنبد کبود
بود نبود دختری بود
شاد غزل خوان ،مست و خرامان
دامنی از عشق ببر داشت
مو ھای سياه و پر چين زبر داشت
مامنش کوه ھای دور
بيزار ز شر و شور
مينو شيد از چشمہ نور
تاج سرور بسر داشت
دل احساس و چشم تر داشت
گاه ميرقصيد ومی خواند
گاه می خواند وميرقصاند
دل او ھيچ قرار نداشت
بہ کسی قصد آزار نداشت
نام او سرخ بلند
بلند تر ز ھر چہ پرند
)می گفتند مردمان):دختر آفتاب
معنی بھتر جويد :جام شراب
دختر جوان مغرور عشق جوانی
می خنديد بروی ھمہ با نادانی
!می شکست صد ھا دل بزير پا
ترس نداشت از خدا ؟؟؟؟؟
صد جوان دل داده داشت
صد عاشق مھجور خستہ داشت
ليک او بہ ھيچ کس نگاه نمی کرد
شب خود را او سياه نمی کرد
عاشق جلگہ ھای شاداب بود
مفتون اشعہ آفتاب بود
******
روزی طوفان بر پا شد سيل آمد
کشت شادابش ربود
چشمہ جوشان او شد مفقود
کوه ھای بلند او شد نا بود
دامن پر گل او پر خار شد
مو ھای او سفيد وتار تار شد
دگر تاج از غم بسر داشت
در دل عزم سفر داشت
مامن او جايگہ ديوان شد
پر ابر روشن آسمان شد
دستی آمدسوی او پيش
با بيگانۂ جدا شد از خويش
ز آن کھن جايگہ گريزان شد
داخل در جايگۂ شيران شد

ديو دد در اطرافش رقصان بود
او خود در اين ماجرا حيران بود
پريشان بود
خواب اورا ديو سياه ربود
دل او دگر قرار نيافت
خوشی ھای گم شده را ،در آن خاکزار نيافت
*****
روزی شد شد روز گاری
آمد تقدير شعبده گر بہ قراری
گوشہ آسمانش صاف شد
پرده سياھی شب شکاف شد
چار ستاره در خشيد در آن
باز روشن شد گوشہ آسمان
دو سرخ و دو سفيد بود
دو شاخہ آرزو دو اميد بود
دختر آفتاب دگر گر يہ نکرد
شب ھای خود را سيہ نکرد
شب تا صبح چشم بہ آسمان داشت
نگاھی خيره بہ ستاره گان داشت
ستاره ھا را آرام آرام می چيد
گاه خود بہ دامن ستاره ھا می خزيد
ستاره ھای سرخ و سفيد ،ھمدم شب ھايش شدند
قصہ شنو غم ھايش شدند
ميگفتند :ما را زخود جدا نکن
ديو سياه چوب تر بدست دارد
دھان کف آلود و خرمست دارد
!مارا بدست ديو سياه تو رھا مکن
*****
دختر آفتاب تشنہ بود
دست و پا بستہ و گشنہ بود
طالب چشمہ پر نور بود
جويايی لحظۂ سرور بود
دل او ھيچ قرار نداشت
خواب در چشم بيدار نداشت
ستاره ھا می گفتند قصہ بگو
قصہ ھای تازه و پارينہ بگو
يکيش می گفت :چرا تو بستہ ای؟
ديگرش می گفت:چرا تو خستہ ای؟
يکيش می گفت :برای من تو آب بيار
ديگرش می گفت:جام آزادی چو شراب بيار
*****
دختر آفتاب بند ھا را پاره کرد
سوی آسمان نظاره کرد
کہ نا گھان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ديو سياه بيدار شد
ديد ستاره ھا و بيرون ز غار شد
دختری آفتاب در جستجوی آب؟
چہ می بينم بيدارم من يا کہ خواب؟
بست با زنجير دست و پايش

با شالق سياه داد سزايش
ستاره ھا را از دامنش ربود
ستاره ھا رفتند در آسمان کبود
ستاره ھا ديگر ھم راز او نشدند
گوش بہ آواز ھر ساز او نشدند
دختر افتاب ھر چہ گريہ کرد زاری کرد
ھر قدر ھم شب زنده داری کرد
ستاره ھا با او ياری نکردند
دگر با او غم خواری نکردند
ديد کہ ديگر چاره ندارد
مسکن ديوان جز چند ستاره ندارد
ستاره ھا ھم با او سر ياری ندارند
خيال شب زنده داری ندارند
مو ھايش را تار تار می کنند
چشمانش را اشک بار می کنند
دگر ھيچ بہ حرفش گوش نمی کنند
ھيچ از شرابش نوش نمی کنند
دختر آفتاب سخت بی قرار شد
از ھمہ بند و زنجير بی زار شد
زد و زنجير ھا را پاره کرد
پشت بسوی ستاره کرد
سوی نا معلومی روان شد
رھسپار سفر دوران شد
*****
رفت رفت سوی روستا ھای ويران
جلگہ ھای سبز و آب ھای روان
گاه در خاکسار و گاه ميان خار زار
گاه در کوره راه ھايپر گرد و غبار
ظہری رسيد دختر آفتاب
در قريہ کو چک و شاداب
با کولہ بار ھای لبريز اندوه
بہ عقب گذاشت دشت و کوه
چاشت تمو زی در ده قدم گذاشت
نہ ھراس ز تنھايی نہ ز مرگ بيم داشت
آمد بستر افگند در کنج تنھايی
)جويايی رو شنايی(
*****
دختر آفتاب ؟ ؟ ؟
در کنج ويرانہ ؟ ؟ ؟
)بر پا شد ھمھمہ(
کيست او ؟ ؟ ؟
ساکن آن خانہ؟
دختر آفتاب
پوشاند رخ باشتاب
*****
د ختری آفتاب باز قرار نداشت
خواب بديده بيدار نداشت
خيمہ شب چو می شد بر پا
می گريست آرام و بی صدا
تا دم صبح ميجست ستاره

ميکرد دل مھتاب را پاره پاره
خواب ز چشمانش پريده
:می پر سيد ز ھراز خود و بيگانہ
کی ستاره گانم ديده ؟(
)کی ستاره گانم ديده؟
:مرغ سحر فرياد می زد
دختر آفتاب سحر شد(
شفق ز گوشہ بدر شد
لحظۂ برو بخواب
)لحظۂ برو بخواب
گريہ می کرد دختری آفتاب
آرام آرام او در خواب
زندگی او مايۂ اندوھش
نمی يافت سکون حيرت زده بود
ھمہ روز عقب چشمہ نور دويده بود
او تشنہ بود
جام سفالين او شکستہ بود
ليک او تشنہ تر از پيش
می دويد عقب ھر سراب
در دل دشت سوزان،دختر آفتاب
 :ميسرود ستارۀ شبان بگوش او
دختری آفتاب(
تو خستۂ دمی بياسای
يا کہ بيا بسوی ما در اين باآل
در بروی خود بستہ ای چرا؟
تو چہ می خواھی در اين خاک دان
)بيا در آغوش مادر مھربان
ليک دختری آفتاب بی قرار بود
ز ھر چہ سفر است بيزار بود
با پا ھای پر آبلہ در جستجوی آب
می دويد بسوی ھر سراب
سخت افسرده بودو گريان
بدوش داشت اندوه بيکران
بی ھراس بہ پيش می رفت ،جويايی مرگ جاودان
دامن سياه دربر،چادر سياه در سر،در شب تيره زندگی
اندوه او ز بندگی
ھر شب در آسمان پر ستاره
ميکرد تا بہ صبح او نظاره
بانگ می زد مرغ شب بہ گوش او):دختر آفتاب ،دختری آفتاب
خواھی يافت ستارگان خويش
)لحظۂ بگير بخواب
ليک دختر آفتاب
ميدويد عقب ھر شھاب
شب روز او نہ آرام بود و نہ خواب
تشنہ تر از پيش
عقب ھر سراب
می دويد بہ پيش
دختر آفتاب
*****

چشمۂ جوشيد در پايش آرام
چشمۂ نوشين جوان
تا گيرد بدست خويش جام
اسپ سر کش او را داد لگام
بگوشش از اميد سخن راند
جام لبريز اميد بدستش ماند
ليک دختر دگر فريب نخورد
لب سوی جام لبريز اميد نبرد
چادر پر غم خويش بسر کرد
ز آنسوی چشمہ بہ اين سو گذر کرد
دانست کہ اين ھم سراب است
آب افتاده از آسياب است
خزيد و از آن سراب حذر کرد
از آن وادی جنون گزر کرد
د ختر آفتاب دگر گريہ نکرد
ديگر ستاره ھا را شماره نکرد
!ديگر بہ آسمان نظاوه نکرد
!ديگر بہ آسمان نظاره نکرد
)سوماکاويانی(

