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های هنری میاِن متننقش  

ست از کلکِ هنرآفرینِ کاری   

د رحمانیراش   
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 شهِر ترِس مترسکاِن بزرگ

 

 

 

 

 کودک بودم 

 وقتی با پدرم

گذشتمدرک میهِر ششِل ن  از پ     

دیدمکشالی را میمرداِن پتودار و بروت  

سوی پلکه آن   

رفتندخانۀ خلوتی میدر    

برقی نیزوهای پرزرقبا جامهزناِن آراسته و   

پرسیدم:پیوسته از پدرم می  

ها کیستند؟""آن  

گفت:می  

ها!"گاو"مرده  

  پس از آن 

دیدمکشالی را که میهر مرِد بروت  

گاو" استکردم "مردهگمان می  
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 کابل

هاشهِر خاطره  

  شتفراامی کودکی هایی که سر ازشورانگیزیشهِر 

یی که چهارسویشخانه باِم چهارضلعیـاز تخت  

هاِی رو به حویلی داشتپنجره   

رفتم به اتاق صنممی  

ساله بود و صنِف اولصنم هفت  

نوشتش را میگینشست و کارخانهکنارم می  

گفتمی  

:"تماِم صفحه را باید پرکنم  

 او آب داد

 او آب داد

 او آب داد"

کردش را طرِف من میـتشبه شوخی انگ   

سوی جاِم آب سپس  

دادمبرایش آب می من  

خندیداو می  

های هندیمادرش موهایی داشت مثِل دخترهای فیلم  

 مثِل کوهاِن شتر
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بودپدرش نامش را از "پتهر کی صنم" گرفته  

عاشق مادهوباال بودو  

 وقتی زنش را 

بوسیدهای حیاط میپشک و جلِو چشماِن من  

گفت:می  

 "او مادهوباال!"

پنجره بودیمهایی را که پشِت من و گربه  

دیدانگار نمی  

:از سینما بود صنم های پدرِ همه قصه  

 "برای دیدِن فیلم در آریانا

کردمپتلون کرایه می  

 باری

وگیِر گرفتِن تکتدر کش  

 پتلونی که بزرگتر از تنم بود

شد پارهپاره   

"... 
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 مادِر صنم

کردکوه از روزی یاد میبه شِ گاه     

بودکه زلزله شده   

حماِم شهِر کهنه یمردهاهمه    

بودند:با ل نگ فرار کرده   

ها"غیرتی  

از پشت فانه زدنددِر حماِم زنانه را   

برهنه برون نشوند شانتا زنانِ   

 زلزله پایان یافت

و و دشنام    زنان نی!" اما  د 
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داشتم ییچهارچرخه  

 

وقتی دوچرخه شد   

 با غرور 

 خالِف جهِت موترها

سپاهی گمنام رفتماز چنداول به سوی   

 در میاِن راه

 ناگهان کسی دستم را محکم گرفت

خانه آورد مرا  



6 
 

رانی نداشتمدیگر اجازۀ بایسکل  

 روزی 

 کلیِد جیِپ کاکایم را گرفتم

شودگونه چاالن میدانستم که موتر چهمی  

 وقتی گازدادم 

کردقدم کوتاهی می  

دیدمبرون را نمی  

 از هوش رفتم

 به هوش آمدم 

 دیدم

 موتر زیِر دیواری از کاهگل بود

 تماِم روز 

گردشدر پناِه دیواِر دورتر از غالم  

پنهان شدم   

کفتراِن کفترخانه یی که فقطجا  

 چشم در چشمم

مبر می  زدند رازی را غ   

 این همان سالی بود

جنگی زیِر صندلیکه هنگام پای   

بودمرادرم را سوختاندهبپای   
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گفت:کاکایم می  

شوی!"نمی"تو آدم   

گفت: ،ساله که شدمهفت  

ای!""حاال آدم شده  

هم از روی پارچۀ امتحانآن  

 تاج محمد خان 

بود:معلِم صنف اول به پدرم گفته  

 "پسرت بااستعداد است!"

:بودپدرم خندیده  

 "هروقت خدا را شناخت

استعدادش معلوم خواهد شد!"   

پنج بنای مسلمانی را یادگرفتم   

 قرآن را تمام کردم

به ایمانم شک داشت اما پدرم همیشه  

یی خواندنخستین شعرم را در مجلهوقتی   

گفت:   

!"نه با اشعار، گذریاز پِل صراط می "با اعمال  

 

گذشتندها میسال  

کردیمکوچ می یی به گوشۀ دیگر شهرما از گوشه  
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آمدیم از مرکِز شهر که می  

ایستادیمها در ایستگاِه بس میدقیقه  

بیاید سمیع سرشارتا خلیفه   

  –احمدظاهر را داشت  یی که آخرین فیتۀراننده –

شدیمسوار می  

آهنگی با هر  

مدوختیهای خیالی میچشم به معشوقه  

خندیدشهال می  

زدس میذکیه زلفانش را با دست پ    

دیدخیال به برون میسیما بی  

 چشماِن سبِز سوسن

جستمی را های کتابیبرگ  

پنهان بودکه پشتی آن همیشه   

مرسیدبه ایستگاِه آخر که می  

 برای شنیدِن آهنگی دیگر

م:شدپیاده نمی   

خواهی"ز جاِن من چه می  

"... تو من مردمتو رفتی بی  

مرفتمی  

مگشتپیاده برمی و باز فاصلۀ ایستگاهی را   
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 شب

م کردشبنامه پخش می   

زمینهکه بختهنگامی  

داددر پارکی کنسرت می   

در تاریکی دمی   

 سربازان روسی

شان را به سویم نشانه گرفتندهایتفنگ  

 دوکتاب را زیِر بغل زدم 

   بکِس کاغذها راو 

 پشِت آبریزی پرتاب کردم

 سربازی به رویم چراغ انداخت

 گفت:

 "بازمچ!"

 گفتم:

  "نه!"

" مهر به سر رازِ  این" وقتی  
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 و شعرهای پوشکین را

در دستم دید   

گفت:   

 "بخوان!"

 خواندم:

 "گریستم

بخِش مناشک تنها تسلی  

ییکوهو لب فروبستم، بی هیچ شِ   

 روحم غرق در سیاهی اندوه

ای شادمانِی تلِخ خودنو پنهان در ژرف  

م دریغی نیستگانیمرا بر رؤیای رفتۀ زنده  

 فنا شو در تاریکی ای روِح عریان



11 
 

اندیشمکه من تنها به تاواِن عشِق خویش می  

 پس بگذار بمیرم

اما عاشق بمیرم!"   

 سرباز 

هایش را باز کرددست  

 مرا در آغوش گرفت

 گفت:

ایم به شما خدمت کنیم"آمده  

 من مهندس ساختمان استم

عاشِق شعرهای پوشکین!"و    

از جیب برآورد چاقوی زیبایی را  

برایم بخشید   

 ترجماِن جواِن تاجیک

ها را برگرداند:واپسین واژه  

 "اسمت چیست؟"

ـ "عزیز!"   

:سرباز  

!""ساشا  

 

شناسی داشتمفردا امتحاِن جامعه  
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 تماِم شب خوابم نبرد

 صبح

نوشتمها درپاسِخ پرسش هرچه دلم شد  

 

کردمروزی که حِس جوانی و جوانمردی می  

 برای شرِط کوچکی

داالنی بامِ  سرِ  از   

 خود را به زمین انداختم

که مرا دیدند یسربازان  

به دنبالم دویدند   

بود:همسایه گفتهزِن زیبای   

 "او شراب نوشیده

گریز نیست!"عسکری   

 سربازان

باِر دیگر به سراغم آمدند   

 کارت دانشگاهم را که دیدند

ند:پرسید   

خوانی؟""چه می  

 گفتم:

 "تاریخ و فلسفه!"
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 گفتند:

خواند!""به قواریت نمی  

 با خود بردندم

 از "کندک تجمع" فرارکردم

 باِردیگر گرفتارم کردند

ودوی مخابره" هم"غنِد پنجاهاز   

–جایی که چون زندانی بود  –  

 گریختم

 چهارماه بعد

هایم رسیدندوقتی ریش  

گانو با شاعران و نویسنده  

نشستم و برخاستم   

 دیگر کسی باالیم شک نکرد

پذیرفتند هم م راکارِت دانشجویی  

 

های تنی بعد از چاشِت روزی که طیاره  

فواره را بمباران کردند چهارراهِ   

 نجیب بیانیۀ داغی داد

 اعالِم حالِت اضطرار کرد

خندیدعاصی می  



14 
 

 پوالدیان 

 نخستین بیِت قصیدۀ "اضطرار" را نوشت:

 "اضطرار و اضطرار و اضطرار

ت من فرار"ــتــنم آخر ز دســکمی  

 وهریز 

نهفتخندی میچیزی را در زهر  

دانست اطرافی می  

آماِج هیچ تیری در میاِن مردم نخواهد شد   

سنگکه سیاه سانآن  

پنداشتهرتیِر خطایی را خطر می   

 عفیف

ترین گمشده رانایاب  

جستهای انزوای شهر میچهکودر   

 فرهود

 پشِت پنجرۀ پلچرخی

 رؤیای سرمد را 

 در آسماِن تیرۀ آزادی

کردتعبیِر پساپولیگون می  

 مامون

گانآزادهرها از زنداِن    
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خاموشی شهر را    

خوانداِن حرمسرای کالِن سیاست میگان و کنیزخواِب خواجه   

 حامد 

سوی ارگ آن  

–   نرسیده به زرنگار – 

گفتگاِن فردا سخن میاز اعدام رسمی واژه  

 رفعت

درد و شادی را سرودِ   

سنجیدمی در ترازوی وزن  

 فروغ

دیواری دانشکده در روزنامۀ  

معکوس زنیزیِر تصویِر   

 قیاِم دیگِر دختراِن دانشگاه را

نوشتا میبه خِط سرِخ ناهید و میتر  

 رهبین

های شبانۀ شعر رانامه   

فرستاد  های سوخته میبه نشانی تاکستان  

 روشنی

  گفتاز غروب می

دروغین های دمسپیده و از  
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سوختهای ننگیال میم به سرگردانیدل  

گرداگرِد شهر هرروز گویی  

کرد:با خود زمزمه می   

 "ای عشــــقـه نامـراده تا څه په غمو سـر کـړم!"

https://www.youtube.com/watch?v=bmwSSIc2ycY 

 

روزها گذشتندآن   

کردندروزهایی که کهنه را به زر تبدیل می آن  

 و کوچه پر بود از صدای

"کهنه زری کو!"   

 آن روزهایی که مادرکالنم

گفت:رو به مادرم می   

ها را با شامپوی انگریزی نشوی!""سِر بچه  

 و تا شام

ماندمی" سرشویِگلِ  گندنه" آوازِ  به گوش  

https://www.youtube.com/watch?v=bmwSSIc2ycY
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 آن روزها گذشتند

های شکسته راآن روزهایی که پیاله  

کردندپتره می   

های پاره راو کفش  

پینه   

های ساخِت مرادخانی پاپوش  

 مشتری بسیار داشت

 آن روزها گذشتند

تیمورشاه رِ آن روزهایی که گو  

عبدالرحمان  گوِر امیر و   

 کناِر آب بودند
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 نه کناراِب عابران

 آن روزهایی که در بنِد اندرابی

کردیمآببازی می   

هاجامنکبقه میانِ  تا و   

پل سویآن تا  

رفتیممی پیش  

 

 

 

  حاال دهِن خشکِ رودخانه 

 آبی جز پیشاب ندارد

 هزارساله تاریخ ششحاال به غیر از 
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 پرکِن دیگریهای دهنو نام

 خندندچیِز رفته میبه هرمردم  

 های همسایۀ پیر و فقیِر ماحتا به قصه

 که مدیِر پاکنفسی در صدارت بود

 گفت:می 

 های افغانستان "تماِم غله

 شیرخاناز بندر تورخم، تا 

 شدند!"به امضای من وارِد وطن می

 گریندمی هم هابعضی

 شاید

 باز داشتند که دست و دلِ  حسرِت کابلیانیدر 

 یی بی مهمانخانه نبودخانه

  شدو دری در روز بسته نمی
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 آوازهای خراباتیانو  در حسرت سازها

 در حسرت جشن

 چمِن حضوری

 آمدندمی گرِدهمو عیدهایی که همه 

 گیحسرت سادهدر 

 خوشباوری

 و اعتمادی که میاِن مردم بود

  شاید

 در حسرت رفتِن یهودانی

 بودندکه انگار اگر می 

 بودیی از شهر آباد میگوشه

 در حسرت هندوانی
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 شانهاکه رنگارنگی تکه 

 رونق شهر بود

 در حسرِت شبان و روزاِن همپذیری

 عبدالرحمان شبان و روزانی که بیداِد شرِع امیر

 خان نادر و استبداِد قلِع محمد

 دین و آیین راخدای مهربان هر

 از یاِد مردم نب رد

 گفتند:گبر و مؤمن می

 "خدا مهربان است!"

 ریشی دارد و تفنگی خدایی که اکنون

 نه دلسوز است و نه هم مهربان

 به نامشخدایی که 

 دنخورد و خون مینب رسر می

 خدایی که همه از دسِت او 

 جویند به شیطانمیپناه 

 شاناز شِر انساِن حاکم به سرنوشتِ 

 

 کابل آیینۀ شکستۀ افغانستان است

 کابل دِل افغانستان است

 تپددلی که هنوز به سختی می
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 در قلِت آدم 

 هاپس از کشتاِر خلقی

 هاتنظیم

 شان را گرفتندانتقاِم خوِن پدران

 و در بیداِد قحطی

 دلی آمدندسپیددستاراِن سیه

 پس از آن 

 شانگاننماینده

 

 کابل زخم خورد

 کابل گریست

 کابل خون گریست

 کابل آیینۀ شکستۀ افغانستان است

 یی که دست به دست جادوگرانآیینه

  رنگِ هرآسایشی را

 استطلسم کرده

 و هنوز 

 امیِد روشنی را  تصویرِ 

 تاباندبرنمی
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 کابل

 بستشهِر سرکشاِن پای

 شهِر حاکماِن زیِر دست

 گی، شهر دردشهِر سردی، گرسنه

 بردــای گرِم نـــهاسهـــهِر حمـــش

 شهر شوریده و خراباتی 

 شهر افسرده و مناجاتی

 ینی و قصهـــتونشــهر پیـــش

 شهر طالع و قسمت و حصه

 کابل

 رزانکــهای لر پلـشه

 داالنکها و شهر کوچه
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 ِل خشتیـپل و پتهــشهِر تخ

 پشتیکمگی و شهر یک پیسه

 شهر عاشقاِن زردپوش

 نوششهر عارفان باده

 شهِر خداگویاِن سادو و گدا

 شهر خداجویاِن کافر و رها

 دارهاها و سربهکاکه شهر رزم، شهرِ 

 ورِش عیارهاـــشهِر کارزار، شهر ش

 

 کابل

 روزی شهر سخاوتمنداِن  کم

 شهر ثروتمنداِن بس موذی
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 هاشهر شور و حال

 هاشهر قیل و قال

 پوشهای شیکشهر پوک

 دراِن باِر دوشــلـهِر ق  ــش

 شهر پر ز بدمعاش

 شهر آرزو و کاش

 شهر غوغا و شهر توِپ چاشت

 برداشتِت کمــیارکشـــبس شهرِ 

 نشینشهر ب ریابافاِن کاخ

 نشینشهِر قالیبافاِن خاک

 صافآبشهِر پختن، شهِر چهل

 افــای کوِه قــــهسانهـــشهر اف

 گن، مهمانـــلتابه و ـــشهر آف

 کهان شستِن مهان وشهر دست

 شهر آشک، شهر قابلی و پلو

 شهر آتش، شهر صندلی و ا لو

 چلو و بوالنیشهر سبزی

 رانیشهِر الندی، شهر ب  

 شهر چای و چاین کی

  شهر خواب و پین کی
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 کابل

 وکــِر چ  ـــس های درشهـــِر آوازه

وک" ِر ک    شهِر شیرین صدای "توت پ 

 القیــوتراِن مــشهِر کب

 شهر مرداِن پیِر مزاقی

 رواز، شهِر دام و کمندــِر پـــشه

 چه و بندـــهِر مرغاِن در قفســـش
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 کابل

 کنری ه،ــبودن بل،ــبل شهر

 دریشهر اندوه، شهِر دربه

 شهر جنگِ قوچان و جنگِ سگان 

 جنگِ کبک و خروس، هم ماکیان 

 وارشهر رفتارهای گادی

 وارهای شادیقالغشهِر 

 نگــقو و جفهــوی بابـوقـشهِر ق

 شهر تریاک، شهر چرس، ملنگ

لنگ شهر دعوا  ک و داردار، ک 

 رارـهِر خیِل بگیِل رو به فــش

 شهر احوالدار و چوکیدار
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 یزارشهِر ایزار، کرتن و پ  

 ستونبی شهِر سقِف شکسته،

 ستونــواب، چلـــشهر باِغ ن

 مجنونچلدختران و شهر چل

 شبخونشهر چلتن، شهر چل

 نگیـشهر مزنگ و کوتۀ س

 نگیــیِر درد، دلتـــشهر اس

 انهــی و رکاخــشهر سراج

 شهر زندان و بند و زوالنه

 هاها و کوچیخانههر بیـش

 هاموچیشهِر و  شهِر دوبی

 شیر ــیف و جویکهر باِغ لطـش

 شهر سنج و ستون، دستک و تیر

 حصاربینیشهر باالحصار و 

 ها و گور و مزارچهشهر قلعه

 شهر گ ل، شهر ارغوان و صفا

ور و جفا  شهِر پرنیِش خاِر ج 

 های ویرانیشهِر چارچته

 شهر شیرپورهای حیرانی

له، شهِر نو، شهر دود لغ   شهر غ 
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 بیتل و مود پ، شهرِ ژ  شهِر مینی

 

 گشادی و شادیشهر پاچه

  شهِر داماِن کوته، آزادی

 و شریک پنداری شهِر سیال

 اریــب انگــشهر خیاِل رقی

 فروشی، حالجیختهشهر پ  

 حراجی ،شهر سودا و سود

 دوزیلهـهر خیاطی و ک  ــش

 روزیهای بیشهر صدپیشه

 پـپ و ج  ـاِن ل  ــر بازاریـشه

پشهر فرزانه پ و خ   گاِن چ 

 شهر "آستا برو" و آهسته
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 ندهای دلخستهــشهر لبخ

 مکر و استخارۀ شهر تسبیح

 شهر توصیِف با قوارۀ مکر

 ها شهر خیراِت خودنمایی

 هاشهر اسقاِط خودستایی

 انــها و خراجشهر خرپول

 ها و محتاجانشهر تنگدست

 شهر لیالمی و جرنگانه 

 انهـــشهر باالروِی پوق

 کارشهر آهنگراِن محکم

 انباربراِن پرشهر کیسه

 شهر بقال و افسقال و حمام

 ارتمامردارهای کـــشهر س

 های سرکاریلهارک  شهر چ

 جاریارتکی و یلهشهر چ

 شهر تکمارهای قدرتمند

 ندــشهر بادارهای پرترف

 شهر در جان زدن، دراندازی

 شهر قاغوش، قشله، سربازی

کام بی  کیاست و فخرشهر ح 
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 سیاسِت دهرشهر مرداِن بی

 یدی ــعــگان تبشهر آزاده

 گان تردیدیشهر ایستاده

 گاِن آوارهشوریدهشهر 

 چارهــگان بیشهِر آواره

 و سرمستی تسراشهر عشر

 تیــسدفرو ۀـــشهِر پرغص

 شهر یادگارهای بر دیوار 

 های بی یادگارشهر ویرانه

 هاشهر مرزا، دبیر، کاتب

 هاها و راتبشهِر ناخوانده

تشه  ِی بسیارـــنویسلـر چ 

 شهر انگشِت حیرِت افگار

 معنابیهای شهر حاشیه

 متِن ناخواناشهر پیچیده

 ورکـۀ مالخـــشهر اندیش

 شاه و زنبورکشهر زنبیل

 شهر دیوار و شیردروازه

 شهِر جنگِ قدیم و هم تازه

 رودابه شهر مهراب، مهر،
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 ردابهـــزها و ســشهر کاری

 تِر هندوــشهر آرا و دخ

 هروما، م  شهر آشا و آسه

 شهر میران، شهر پیِر قصاب

 انۀ شکسته، خرابـخـشهر بت

 شهر مسجد، کنیسه، دهرمسال

 شهر شک و شکایت از هرحال

 اندیششهر کافــرک شاِن کــفر

 گاِن به از خویشگانهشهر بی

 ها پِس کوچهشهر پسگویی

 دن از غِم چوچهــشهر نالی

 ل کــکِ شله، شهر دندهــشهر ت  

 شهر انداختن به هرسو ِچل ک

  باد سمِ ـــطل دنِ ــتوران هرِ ــش 

 یاد و قصه نبود، و بود شهر

 شهر کاغذپران و جزبازی

  شهر خوبان، شهر طنازی
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 کابل

 وبیــشهر نوروز و اسپک چ

 پاکوبی و رقص و مستی شهر

 شن و سرور و پتاقیشهر ج

 اقیــتــچ شهِر نیرنگ، شهرِ 

 شهر ساز و سرود و تنبوره

 تورهـــای مســهر آوازهـــش

 ربابرانه و ــر و تــعــهر شــش

 شهر ن ی، شهر ناله، شهر شراب

  ترس از دوری هایشهر شب

 غ رغوری بابه و باران شهر
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 کابل

 هاداریــــهر داربازها، مــش

 هاسنگسار و چندواریشهر 

 نگشهر آزار، شهِر ننگ و تف

 تبنگ هر بازارهای پر زــــش

 شهر تردستی و زبردستی 

 شهر دلگیر از همه پستی

 ناسرهشهر فرهنگِ سره، 

 شهر دسته، گروه، همپره

 شرق گاِن روشنِ شهر استاره

 گاِن خورده به فرقشهر افتاده

 اِن زنجیریـگشهر دیوانه
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 شهر تکفیر، شهر درگیری

وتاران  شهر تاریخ تاِر چ 

 کارانــشهر واالمقام بی

 ها شهر جوالِی بردباری

 هاشهر والِی مفتخواری

 شهر باالبلندِی همت

 ذلتشهر باالنشینِی 

 انجمهای تیره، بیشهر شب

 توِن روشِن پنجمــهر ســـش

 اللـــطورۀ شکوه و جــشهر اس

 بست، شهِر هرچه محالشهر بن

 ِر گنجـــته بر ســشهر مرداِن خف

 های زاده در غم و رنجشهر زن
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 رجامـازهای نافـــشهر آغ

 شهر بنیادهای خشِت خام

 

 !کابل

 ها و درنگمن، شهر رنگ شهرِ 

 شنگــگی و شهر قودهـــآسشهر 

 الکیــراقیاِن افـــشهر اش

 گان بس خاکیشهر پاکیزه

 بالیــش و سبکــشهر آرام

 شهر لبخند، شهر خوشحالی

 های نخستشهر من، شهِر گام

 شهر پندارهای خوب و درست

 شهر من، شهر آب و دانۀ من

 انۀ منــای کودکــر رؤیــشه

 شهر خورشیدهای تابنده

 های آیندهامهــگــشهر هن

 های بستۀ فریادشهر لب

 فرمانروایِی بیداد شهرِ 

 مترسکاِن بزرگ شهِر ترسِ 

 قکاِن بزرگـــشهِر درباِر دل
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  سخن، انچیدم در. بیاورد پایانی در فقط را نتیجه تا نیست، تغزل و تشبیب پی در متن

 تروای قصه، مرزِ  و گذاردمی گیقیافهبی کنارِ  را قیافه و عروضیبی کنار را عروض

 به نقش و رنگ تصویر، ،(انترنتی نشر در) صدا حسِ  واژه،. نوردددرمی را شعر و

 .گردندمی مبدل متن هایبینه

 دستگیرِ  – نیز هامعناییبی که گونههمان – متن پراکندۀ و متکثر معناهای

 .است دایم دگرگونی در آن مرکزِ  که ییدایره بازیِ  درگیرِ  و ستهاییاندیشه

 و کوچه مردمِ  زبانِ  میانِ  هایتفاوت از زبانی، رسمیِ  هایقاعده زدنِ برهم با که متنی

 در و ترادف آمدنِ  پهلوپهلوبه پیِ  در همیشه گذرد،می یدربار و سرکاری بیانِ  و بازار

 اهایج از بساچه توصیف و تضاد تقابل، ترادف، نیست. تضاد و تقابل آمدنِ  برابِرهم

 توانندمی و آمیزندمی درهم طنز و تشبیه مجاز، استعاره، با شوند،می جابی خود ویژۀ

 .یابنددر خواننده خوانشِ  و خواهش بنابر جاهایی

 


