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 26/03/2020                   عزیز دوکتور محمد ظاهر
 

 از ضیاء قاریزاده  کودک بیمار
 دوستان عزیز و صاحب فرهنگ سالم.

 

افغانستان، مرحوم احمد ضیاء چندی قبل مضمونی را در یاد یکی از شاعران و مردان بزرگ فرهنگ 

 قاریزاده، با دوستان شریک نمودم.

خوب مطلع هستید که در این روزهای سرد زمستان صدها طفل یتیم و بیمار در سرک های شهر ها و یا 

اما هیچ کسی از مقامات دولتی نیست که به داد آنها برسد و به آنها  قریه های کشور ما به گدایی نشسته اند، 

ن بیوه و درمانده دست مروت دراز نماید زیرا آنها، هنوز هم یا مصروف جنگ و جدل سیاسی به و یا زنا

 منظور کسب قدرت هستند و یا در فساد، مصروف جمع آوری پول از هر مدرکی که دست یابند، می باشند.

سات انسانی سروده شده، احسا مرحوم ضیاء قاریزادهمن امیدوارم که این شعر که چندین سال قبل از طرف 

 را در آنها اندکی زنده سازد و به داد گرسنگان بیمار برسند:

 

 کودک بیمار

 

 رد شکایت هاـمی ک ادار،ـدر نـپیش پ   دی کودک بیماری از رنج برودت ها

 خنک افزوده بسیار به شدت هاامشب    زار میگفت که بابا جان، ترسم که بمیرم

 لحظه بشارت ها مرگ دهد برمن هر کز   غریبان است این باد زمستان است یا آه

 ها حرارت استلیکن چه تبی کو را سرد    خنک امشب تب لرزه به انداممافگنده 

 درد و مرض هر لحظه برمن کند هیبت ها   مـردم به سر و پایـوا کوبد هــشالق ه

 ا سرما محنت سر محنت هاـآرد سرم   ما، گه برف و گهی باران هوا بر بارد ز

 آه ازغم بیماری، داد از غم غربت ها   میسازم و محن عمریست میسوزم وبا رنج 
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 م، کو بستر راحت هاـتا یخ کند جسم   ن هاـو آتش گلخـم، کـایـرم کند پـا گـت

 عطوفت هاتا خشک کند اشکم، کو دست    رم دلجوییـع کند دردم، کو محـا رفـت

 م قیامت هاـدل، دیدیامروز ز ضعف    به روی خاک دیشب شکم خالی، خفتیم

 مشت ندامت هاخوردیم به جای نان، یک   هـبردیم به جای آب خون در دل پیمان

 خرک دیدیم، بسیار اذیت ها کیک و وز   دیشب همه شب بیدار چکک بودیم،جوش  از

 عیادت ها به د، گاهیـرا نایـشید چرخو   گر قطب جنوبی نیست این خانۀ سرد ما

 اینجاست که باید دید، آئینۀ عبرت ها   رــا بنگـۀ مـبـکلن را در ــدایـوان مـای

 ها بیباک رطوبتاست، غریبان چون آه    چون چشم یتیمان است، نمناک در و دیوار

 این همه ظلمت ها باید با ظلمات نمی   سکندر به زین دخمه که ما داریم، ظلمات

 تمام شب، چون دیدۀ عبرت ها بازاست   بی شیشه به روی مااین ارسی وین کلکین، 

 روایت ها حجر برما، گویند از دور   آن کوزۀ بی دستهاین کاسۀ بشکسته و 

 مجنون مانده به وراثت ها از وان شالکی   در لیالستـال پـری کهنه مـفـاین جع

 را به امانت ها پالس خویش مامیداد    می داشت چرخ خبر از کهنه لحاف ما گر

 ها، کو چشم بصیرت ها؟ کو دست مروت   هاست، اوضاع غریبی چند رحمت خور اندر

 جوئی، از کعبۀ دلها جوی "ضیاء"اجری که 

 بادت هاـا، این است عـاین است عبارت ه
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