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 2تر1له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

            ۱۲/۰۱/۲۰۲۱                فارانی   حامد

 یاد آوری  
را موهبت خداوندی  برف    صفایوکابلیکه برف را همیشه دوست دارد سپیدی    .عشق درآغوش کشیدبازهم  اب  یتنشدوستداف  برکابل زخمی را  

 . نددبببنداژ  را  زخمی بلاتالش بود تا زخم های بیرونی کدر  برف  یدپپارچه س نبار ای. ددان می
 

 . ندودیده می شدر حال  رفت وآمد   پیاده فقیر کابل باشنگان    ، برف هوای  سرد و بارش  در
 

شهر مردم  .  بودند  ایستاده  لینییس  وسرموتر های   ر  که در لین های  طوالنی  در انتظاشتم  اغم در صف کسانی قرار دازمن نیز با پشتاره   
 . بر آیندازخانه ها  مساعدناو بوت های   با لباس ناچار  لقمه نانی برای یافتن   ندامجبور  فرساطاقت   سرما  گرما وداغدیده کابل در

بخصوص      بودمهاحنه  صمن متاثر ازین  .  داشتانسانها  پاک نفس  تاثیر به سزای بر دلهای    مردممناظر فقر وتنگدستی  د و برفی   هوای سردر
  مین لحظه هدر  .توجه مرا بخود جلب کرد  گدایی میکردکه از ناچاری  سرد و نمناک    جاده  درکنارباطفل مریض اش    کهخانم فقیری  واقعیت  از  

تایرهای  سوار شدند  وبا شدت تمام  کروزر  ومستی برآمدند ودر موتر قیمتی لند  اه ه  با خند دوجوان با لباس های گرم وفاخر ازمغازه مجلل  
فقیر  خانم  پاشیدند و آن  اش    و طفل مریض که آب و برفهای کل آلوده را بر سرو صورت آن خانم    اندند  چرخبروی برف ها    را  شانموتر

سر    چه خواهد کرد ؟  این خانم بینواشده  تر  که درین هوای سرد با لباس سرد  مبفکر فرو رفت .شد  آلوده   ،ل آلودب گ  ل و آ در گ    پا درمانده سر تا  
پای    فشار می آوردبیشتر  بر منسردی  هوا لحظه به لحظه سرد میشد و.  نداشتم    هابه آنتوان هیچ کمکی را  وبا دست خالیاز پا نمی شناختم  

 .  شد ازنظرم دور نمیو منظره خانم گدا با فرزند مریض ا  . تا بخانه رسیدم   طی کردمپیاده فاصله درازی را 
.  آمد  بخاطرمسروده بود    » تاج الماس«   تحت عنوان  مود فارانیحم   استاد ن  پدرم  تولد من  شعری که چندین سال قبل از    ، ین وضعیتچندر

الزم دیدم با شما  .را ببینند  خود فقیرو اجتماع      خوددر آئینه آن  د  نمیتوان  م وطن  و با احساس  درد مند   های افغان  رد که  صاویری دااین شعر ت 
 شریک سازم. 

 تاج الماس 
 

  اهر سیـــیره از ابــــــــــمان تـآس
  ود افگنده استـروی خرــب  ۀردــپ
 ی  بود مهتاب و نی  لبخند او ــــن

 شنده استـتر رخـبر از اخـنی خ
 

 اعماق  چرخ ای برف  ازـــهدانه  
 سوی زمین رقص رقصان میرسید 

 یره و آرام شب ــــای  تـــــدر فض
 اد  اندازد طنین ــــای بـــاله هـــــن

 
 گوفه شاخه هاــــته شـرفـگــاز بـب      

  من ـوش چـغآه ـ زد بـری از می ـــب   
    هار ــبهای بــــانند شــــوا مـــاز ه   
  ترنـــســام ن ــقره فــهای نـــرگـــب   

 
    های قلعه ها سیمین شده ـــرجــ ب     
    لبه ها  گشته سپید ــــامهای کـــب     
 وره راهای شبانی گشته است ـــک     
 رف سرد و سنگین ناپدید ــزیر ب      
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 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رگشوده بر فراز ده سکوتــــپ     
 خانه ها خفته خموش مردمان در   
 ر های دور دست ـــیان  ابــاز م    
   ک لگها بگوش ـآواز  لرسد    می   

 
 اندرین تاریکی  و سرما و برف 

وچه نمناک  وتار ـک کــ درخم ی  
 پای دیواری زنی افتاده  است
 درکنارش خفته طفلی شیرخوار 

 
ختش شده سرد و کرخت ـ  پیکر ل  
پد آهسته دل اندر برش ـــــمی ت  

نده  استاـم  نور او  واـدیده بی  
ر سرش ــسایه مرگ  ایستاده ب  

 
ید مو اپسین دمهای سوزانش د  

ر جیین کودک  خوابیده اشــب  
هم  د رویــد از آن آرام آمــبع  

یده اشـدولب افسرده و خشک  
 

 ش ت ناپیدای خویــآسمان با دس 
 شرـــفن  پیچید نعش الغـــدرک 

 رف سپید ــوانگهی بگذاشت از ب
 رشـــیسوی تــبگِس ی تاج الما
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