
 

 

 

 

 

 

 ۰۴۰۴می  ۴۰دوشنبه                                                             ناتور رحمانی          

 ...آخرین انمه 

 قسمت دوم

 

امکانی استفاده  ما حق دارند ازهر درس خوانده های کشور: يادم است ای عزيز که ميگفتی ... 

ايد زنده باشند زيرا وطن به بايد از آتش جنگ دورتر بروند ، آنها ب را حمايه نمايند ، آنها کرده خود

خودت هم درس ... آنها نياز دارد ، درخشش يک ستاره در تاريک ترين شب غنيمت بزرگی است 

تاريک وطن کورسوی داشتی ، من ميترسيدم به  خوانده بودی وشبيه ستاره ای درآسمان تيره و

يار نيست ، زيرا نه  عقب کدام ابرپاره ای پنهان نشوی ، گرچه ميدانستم بخت ،حفظ وجود ۀبهان

گرو دال  را از سيمی داشتيم تا لطف قاچاقبری ما و نه زر ی بود وئاز جا( يرش ذپ) اميد اسپانسر 

 .برساند  ُملک فرنگ ۀبرهاند و به کدام گوشچپاتی  و

بسيار عاشقانه زيرگوشم خواندی که  آن می ترسيدم ، آهسته آهسته و اما يکروز همان شد که من از

درين کشور ضايع : خونت مباح است ، ميگفتی  ؛را ازين دلدلزار برون نکشی خود بی ونجن اگر: 

مايوس کننده است ، بی استعداد ترين آدمها راه شانرا گرفتند و  ميشويم ، وضع وطن هم نامعلوم و

خود ، خانواده  ۀبرای آيند ن آدم خوبتر ميتواند فکرکند وئمطم رفتند ، ميفهمی دريک فضای آرام و

 .ازين قبيل حرفها  کشور خود مفيد واقع گردد ، و و

کدام آدم  ۀمشور ده از رهنمود ومد بدی داد ، دانستم که با استفاپيش آ خبر از بی محابا دلم لرزيد و

درد می آيد ،  آن بوی مصيبت و مهربان و دلسوز ميخواهی طرحی را برايم شرح دهی که از

در تالش خوانش کتاب دوستی  سلی ات خيره ماندم ولحظات ديرپای خاموشانه در عمق چشمان ع

يک روز سرد و برفی شروع ميشد ، ما بی خيال از وزش باد  ، عشق و ازدواج مان شدم که از
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 سرد که برف ها را چون پروانه های سپيد بال هرطرف پراگنده ميساخت با مقدمه از آشنايی و

به رقص دانه های بلورين برف  شسته ودانشگاه ن ۀطوحان اشتياق کنارهم روی درازچوکی مبي

روی سنگفرش راه خيره شده بوديم ، حرارت پنجه های کشيده ات تمام برف های يخ زده زير 

شگوفه ميکاريد ،  ،زمستان جذابيت چشمانت در دل آن سرما و پوستم را آب ميکرد ، لبخند ناز و

شگاه ، ازدواج ، آشوب ، طاعون و فراعت از دان... شايد من از زيادت عشق چنين می پنداشتم  يا

سياست نگذاشت درخت  بيش بدنبال هم آمدند ، تندباد تاراجگر سياهی و بربادی با فاصله های کم و

 ُبحرانی برگريز و ۀُپرشگوفه عشق مان بار دهد ، دريغ که شبيه هزارها جوانه درهمان هنگام

ه های آتش جنگ و سنگر مردان کنار شعل خزانی شد ، چه روزگار سختی بود ، کمان کمان از

 ماشه کش می گذشتيم و خم خم تيررس مرمی ها و راکت ها را عبور نموده شب ها را تنگتر و

خواب  وحشت جنگ و دزدان شبگرد در پرتو شمع نيمه جان کنارهم ميخوابيديم و نفس ُبريده از

قاضای فرزندی را نداشته آنزمان عهد بستيم تا رهايی نهايی وطن ت صلح و آزادی را ميديديم ، در

بدتر روزگار ميهن شديم که شکستن آن پيمان يادمان رفت ، بخاطر  و آنقدر غرق بد باشيم ، دگر

رهايی وطن از دام استعمار و چاکران وی مدتی درگير مجاهده و مبارزه شديم ، مگرفرياد زنده 

ر راکت ها و بمب ها ، توپ باد و ُمرده باد ما راهيان آزادی و استقالل در غريو صدای وحشت آو

دور  و تانک بيداد گران گم ميشد ، يا در پليگون ها و عقب ديوار های بلند زندان خفه ميگرديد ، تا

دگر و زمان دگر ، وطنپرستان واقعی نسبت نداشتن وابستگی و ارتباط با نيرو های خارجی با 

، چه بيشمار نام نام آوران  دست خالی و تفنگ بدون مرمی به جوخه های اعدام سپرده ميشدند

شرار نفس سوزنده استعمار ... سرسپرده و عاشقان وطن ازين دست در حافظه تاريخ مانده است 

چنان کرد که برايش قانونمند بود ، سياست کشتار های دسته جمعی ، سياست زمين سوخته ، 

چه درناک  نابودی معنويات و فرهنگ ، فرار دادن نيروی انسانی و مغزهای متفکر ، و

کشتزارهای سوخته ، تاکستانهای شعله ور ، اجساد پاره پاره شده ، شهر های ويران و جاده های 

تخريش ذهن در دل  چشمان مان نقش بست و از ۀشکست ۀتصاويری بودند که در آيين ،خون آلود

فضای و آهی سرد بود که در  مان ماندگارشد ، فرياد اعتراض ما تنها همان قطرات اشک سوزان 

 .... ُپر از دود و باروت گم ميشد 

کوچ ، درد دوری از وطن و داستان آوارگی قصه ُپر غصه دگری گرديد ، ما هم ناگزير به اين 

قافله بسته شده با خواندن غزل وداع از ُملک طاعون زده برآمديم تا به خيال خويش زندگی ُپر از 

 .درد را کمی دگرهم دراز تر بسازيم 



آگنده با خفت و خواری از مرز آتش ،  داری ؟ ما با چنين هجرت ُپر از درد و سفر عزيزجان بياد

خاکستر گذشتيم و به آغوش مرض زای بدتر از سايه هول غنوديم ، اين جابجا شدن ها  خون و

همانگونه که ياد کردم تا به اوج غصه رسيد ، بخاطرت است ؟ يکروز پيشنهاد نمودی که عاقل 

گفتی ما به  س را ضايع نسازيم ، زيرا فکر ميکردی دگر بديلی وجود ندارد ، وباشيم و يگانه چان

يرش اين راه ، گويا دفتر ذبرون بکشيم جز پ( جهنم آباد ) را ازين  هيچ طريق دگر نمی توانيم خود

سر زن افغان بکشد ، آن زنی که ه ملل بسيار دلسوزانه اراده داشت تا دست ُپرعطوفت اش را ب

گی فشار همه ه با درد بيو شريک زندگی خود را از دست داده و می شوهر وسرپرست ، حا

هم اين يگانه  يا شايد تی های ناشی از جنگ های تحميلی را بدوش ظريف خويش ميکشد ، وخبدب

به همه ! مفت ، يا کارگر ارزان بود ؟ افغان ، نيروی کار ۀراه سرمايه گزاری روی اوالد های بيو

افغان از روی مجبوريت اين بخت آزمايی را کردند ، حاال بيوه يا غير بيوه ، حال بيشتر خانمهای 

قصه های زيادی درين مورد موجود است ، روايت ميشود که خانمها شوهران خودرا ُکشته يا 

يا آن موجودات حاضر و زنده را در سوراخی پنهان کرده  گمشده در دوران جنگ نشان داده اند و

نشان شانرا گم و نيست کرده اند تا در روز بازرسی افشا  حتا عکس و نام و ی فرستاده اند ،ئ، جا

نشوند ، با دريغ که توهم چنين کردی ، حضور مرا غايب ، حيات مرا ممات پنداشته رفتی تا با 

همدردی دفترملل پرواز يگانه را در کدام آسمان دورتر تجربه نمايی ، من ُپردرد و هراسناک از 

مق چشمان عسلی ات را ميکاويدم تا مگر ترديدی را در آنها بيابم ، مگر دريغ و آينده خموشانه ع

 .درد که چنين نبود و سردی نگاهات قصه ازگسستن ، دورشدن و جدايی داشت 

گونه ای که من حتا در جشن ه ب ، ستراليا بروی زياد خشنود بودیآوقتی پزيرفته شدی که بايد 

 ُپرشگوفه لبخند قشنگ را روی لبانت نديده بودم ، تو ۀآن شاخمحبت و ازدواج مان  فراغت ، آغاز

 . چه را که بسيار مشکل يافته بودممن ميرفتم که گم کنم آن ميرفتی تا بيابی و شاد و من ناشاد ، تو

کدام مصيبت ، سياهی و سياست بگويم که شهرم را ويران کرد ، برادرم را ُکشت ، همسايه ام  از

اينک عشقم را نيز ازمن ميگيرد ، همه رشته ها را ُبريد  طن فرارم نمود ورا دشمنم ساخت ، از و

 ! را ؟ اين سياست ، همه رشته ها

زيبا زيرگوشم زمزمه کردی ، يعنی ميخواستی  ۀوقتی ميرفتی باعجله رويم را بوسيدی و چند جمل

ت دارم زيادتر دوست: من را اميدوار بسازی تا خودم را درغبار مايوسی نابود نسازم ، ميگفتی 

بايد زنده باشيم ، نه برای  ما: يک مرد واقعبين استی ، خودت همه را ميدانی ، گفتی  ازهميشه ، تو



آرمان گرايی های تخيلی همان حرفهای هميشگی ، همان ... برای وطن ، برای آرمان مردم  ؛خود

 .و شاعرانه

ميکنم که تو يعنی شوهرم پيدا شده ستراليا بعد وانمود آبگزار من بروم : بيادت است ؟ ميگفتی 

 ۀمضيق آنگاه سخن در ستراليا فراهم ميسازم ، وآرا به آمدن ت ۀطرح سنجيده شده زمين است ، با

همه پرنده های وحشت  ۀرفتی بگون کردی و تو پرواز... انديشه ماند و مژه هايت روی هم خوابيد 

کوچکترين روزنه ای برای رهايی  بايد ازبايد ميرفتی ،  زده از صدای تفنگ ، تو حق داشتی ، تو

ُپردرد دهها  ۀخودت استفاده ميکردی ، منی سوگوار ميدانستم که اين فصل بدون وصل است ، قص

تنگتر در دام شدند ، چنانچه زن با اوالدهای خرد و ريزه  ،خانواده را ازبر داشتم که به اميد نجات

رفت و شوهر سالها با غصه تنهايی و دوری  به اساس برنامه های دفترملل آنطرف اقيانوس ها

خيال واهی  راه ماند که مگر بتواند روزی به آنها بپيوندد ، اما جزه خانواده رنج ُبرد و چشم ب

سرمايه بود که دفترملل آنرا تطبيق و  فروپاشی خانواده ها در دستور سيستم سود و) چيزی نبود 

  (....اجرا مينمود 

ود زود مهمان ميشدم ، اما بعدها اين فاصله زياد و زيادتر شده رفت ، دراوايل نامه هايت را ز

مصروف است ، بيکار نيست ، مثل ما مردم وقت اضافی ندارد ، او بايد بدود : بخودم ميگفتم 

ين ترتيب چند سال ا با ازين قبيل حرفها ، و سريع تر ، شب و روز تا ماشين سرمايه بچرخد ، و

سه يا چهار سال ، نه فکر نميکنم يادت باشد ، زيرا سالها درآن  گذشت ، يادت است ؟ دو ،

هول ، وحشت تفنگ  ۀنفس ميکشی زود و سريع سپری ميگردد ، زيرا درآنجا ساي سرزمين که تو

 ...  ، ستم بربادی و هيوالی گرسنگی نيست ، اما برای من يا

 

 ...ادامه دارد


