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هارون یوسفی

ﻟﺤﻈﻪ هاﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ
مﻦ ﮐﻮﺩﮐی اﻡ را می ﺨﻮاهﻢ

تحفه سال نو میالدی هب دوستان

ﺍﯾﮑاش

روزاهی کودکی ام زنده می ﺸدﻧد
روزاهی روﯾایی

و دنیای ک
وچک زبرگ من
ِ

من هب دنبال روزاهی کودکی ام میگردم
آﻧ گاهی که شبپره اهی رﻧگ رﻧگ
روی شگوفه اهی سپید آلوبالو
مح
ردس بت می خواندند
 1از 6

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

و روز اهیی را که

ﺗﻘوﯾﻢ چهار ﻓﺼﻞ برﺍﯾﻢ بهار بود
من کودکی ام را می خواهﻢ
بب
ات عبور نوروز را ینﻢ
بب
هر روز ینﻢ

روز اهیی را که ،آبی – سرخ نبود
و زرد – سبز

دیوار خاهن اه بلند نبودند

و همساهی اه ،باهﻢ ساهی بودند

من کودکی ام را می خواهﻢ
روز اهیی را که

جاده اه رد انتظار حادهث نبودند
کودکی ام را می خواهﻢ

ات مانند پیرهنﻢ دوباره آرنا هب تن کنﻢ
بم
من دنبال بیرک اهیی می گردم
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که دهﻢ اهی شان را

بس
ن
با خ اهی ماشین خیاطی ماردم می تﻢ
و رپواز شان می دادم

من روز اهی کودکی ام را می خواهﻢ

آﻧ گاهی که دهن تفنگ اه افژه می کشیدند
نم ُ
صد بار رد ﯾک روز ی مردم
نم نس
قیمت اجناس را ی دا تﻢ
و از کراۀی خاهن

فقط انمی شنیده بودم
و روز اهیی را که

ُ
ماردم مرا هب زﯾارت می ُبد
و من

ُبای کبورت اه داهن می دادم

من دنبال روز اهی گریخته خود می گردم
ﺁﻧگاهی ﮐه

 3از6

ﮐاغذ اهی دفترچه پدرم را می زددیدم
ﻭﮐﺸتی می ساختﻢ
با بادبان اهی سپید

و رد آبهای روان باران اهی بهادی راه می کردم
من روز اهی خوش کودکی ام را می خواهﻢ
ﮐه با ﻏرﻏرﺍﻧک خود

سم
تمام فونی جهان را رد دست داشتﻢ
من روز اهی کودکی ام را می خواهﻢ
زمانی را که
ماردم

مرﺍ با ﭘسوﻧد  ،ﻧک ،صدا می کرد
من کودکی ام می خواهﻢ

آﻧ گاهی را که عبور نوروز را می دیدم

گﻞ اهی زرد را از سر تور سبزه اه می چیدم
هب ماردم می دادم
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ﺗا برﺍﯾﻢ اتج شااهن بسازد

روز اهی را که ُبایﻢ از رﯾا خبری نبود
از خیانت ارثی

ی
و جهان را مانند قند ﻞ شفافی می دیدم
آﻧ گاهی را که پدرم خسته از ﮐار می آمد
روی ماردم را می بوسید
روی مرا می بوسید

م
و هب ُبارد زبرگﻢ یگفت ،مرد خدا،

و من ﻓکر می کردم ،فراهد ،شیر خداست
من کودکی ام را می خواهﻢ

روز اهیی را که با ﯾک لولک
ﺩﺭصﺤن حوﯾﻠی ﮐوچک خاﻧه مان
تمام دنیا را سفر می کردم
و از خبر بی خبر بودم

من روز اهیی را می خواهﻢ که
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با ستارگان

جفت اس اتق می کردم
با زندگی بازی می کردم
ﻭ ﻧمیدﺍﻧستﻢ

روزی زندگی با من بازی می کند
میدﺍﻧﻢ:

نم
آنچه رفت باز ی گردد
من:

ُبای ﯾافتن ﯾک روز کودکی خود
ﯾک ﻋمر جﺸن خوﺍﻫﻢ گرﻓت
اهرون یوسفی

تذﮐر:
هرﮔاﻩ خواننﺩﮔان محترﻡ متمایل باشنﺩ ﮐﻪ نبشتﻪ ها و مطاﻟب ﺩیگرﯼ از این نویسنﺩﻩ را مطاﻟعﻪ ﮐننﺩ ،می تواننﺩ با
"ﮐلیکی" بر عکس نویسنﺩﻩ ﺩر صفحۀ مقاالت ،بﻪ "آرشیف" شان رهنمائی شونﺩ!
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