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حامد فارانی

یاد آوری
کابل زخمی را برف دوستداشتنی بازهم باعشق درآغوش کشید .کابلیکه برف را همیشه دوست دارد سپیدی وصفای برف را موهبت خداوندی
می داند .اینبار پارچه سپید برف درتالش بود تا زخم های بیرونی کابل زخمی را بنداژ ببندد.
در هوای سرد و بارش برف ،باشنگان فقیر کابل پیاده در حال رفت وآمد دیده می شوند.
من نیز با پشتاره ازغم در صف کسانی قرار داشتم که در لین های طوالنی در انتظار موتر های سرویس لینی ایستاده بودند .مردم شهر
داغدیده کابل درگرما و سرما طاقت فرسا مجبور اند برای یافتن لقمه نانی ناچار با لباس و بوت های نامساعد ازخانه ها بر آیند.
درهوای سرد و برفی مناظر فقر وتنگدستی مردم تاثیر به سزای بر دلهای پاک نفس انسانها داشت .من متاثر ازین صحنه هابودم بخصوص
از واقعیت خانم فقیری که باطفل مریض اش درکنارجاده سرد و نمناک که از ناچاری گدایی میکرد توجه مرا بخود جلب کرد .درهمین لحظه
دوجوان با لباس های گرم وفاخر ازمغازه مجلل با خنده ها ومستی برآمدند ودر موتر قیمتی لندکروزر سوار شدند وبا شدت تمام تایرهای
موترشان را بروی برف ها چرخاندند که آب و برفهای کل آلوده را بر سرو صورت آن خانم و طفل مریض اش پاشیدند و آن خانم فقیر
درمانده سر تا پا در گل و آب گل آلود ،آلوده شد .بفکر فرو رفتم که درین هوای سرد با لباس سرد ترشده این خانم بینوا چه خواهد کرد ؟ سر
از پا نمی شناختم وبا دست خالی توان هیچ کمکی رابه آنها نداشتم  .هوا لحظه به لحظه سرد میشد وسردی بر من بیشترفشار می آورد پای
پیاده فاصله درازی را طی کردم تا بخانه رسیدم .منظره خانم گدا با فرزند مریض او ازنظرم دور نمی شد.
درچنین وضعیت ،شعری که چندین سال قبل از تولد من پدرمن استاد محمود فارانی تحت عنوان « تاج الماس» سروده بود بخاطرم آمد.
این شعر تصاویری دارد که افغانهای درد مند و با احساس وطنم میتوانند در آئینه آن خود و اجتماع فقیرخود را ببینند.الزم دیدم با شما
شریک سازم.

تاج الماس
آسـمان تــــــــــیره از ابـــر سیاه
پــردۀ بــرروی خـود افگنده است
نــــی بود مهتاب و نی لبخند او
نی خـبر از اخـتر رخـشنده است
دانه هـــای برف ازاعماق چرخ
رقص رقصان میرسید سوی زمین
در فضـــــای تــــیره و آرام شب
نـــــاله هـــای بــــاد اندازد طنین
بـاز بــگـرفـته شــــگوفه شاخه ها
بـــاز می ریـزد بـه آغـوش چـمن
از هـــوا مــــانند شــــبهای بــهار
بـــرگـــهای نــقره فــام نــســـترن
بــرجـــهای قلعه ها سیمین شده
بـــامهای کــــلبه ها گشته سپید
کـــوره راهای شبانی گشته است
زیر بــرف سرد و سنگین ناپدید

د پاڼو شمیره :له1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پــــرگشوده بر فراز ده سکوت
مردمان درخانه ها خفته خموش
از مــیان ابـــر های دور دست
می رسد آواز لـک لگها بگوش
اندرین تاریکی و سرما و برف
درخم یــک کـوچه نمناک وتار
پای دیواری زنی افتاده است
درکنارش خفته طفلی شیرخوار
پیکر لـختش شده سرد و کرخت
می تـــــپد آهسته دل اندر برش
دیده بیـنور او وا مـانده است
سایه مرگ ایستاده بــر سرش
و اپسین دمهای سوزانش دمید
بــر جیین کودک خوابیده اش
بعــد از آن آرام آمــد روی هم
دولب افسرده و خشکـیده اش
آسمان با دســت ناپیدای خویش
درکـــفن پیچید نعش الغـــرش
وانگهی بگذاشت از بــرف سپید
تاج الما ِس ی بگــیسوی تـــرش
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