
 

 

 

 

 

 ۰۷۰۷جوالی  ۷۰سه شنبه                                                       ناتور رحمانی         

 . ...ازين غصه ازين شب      
  

 يکی س نگني دل انهمرابن چون خويشنت رـب  ***  دعومت برتو چنان شد اکيزدت عاشق کناد  

 چون به عشق اندر بپيچی پس بداین قدرمن ***    اتبداین درد عشق و داغ جهر ومغ کشی   
 (  رابعه بلخی)      

  

آرزوی  حسرت را از سينه ُپر سرانگشت حنا شده باخون اين ماندگارترين رباعی آگنده از غم و

آنزمان نگاشت که تعصب کور اساس ترين رگ  آستان گرمابه در رابعه غزلسرای نام آور بلخ بر

 ! کعب را تيغ زد و ديوارهای بخارآلود حمام گورگرم آن پيکر نامراد گرديد ؟ عشق بزرگ دختر

انه نسبت به محبت ، عشق عنکبوت سياه نفرت بارور از کينه بدخواه" هادم " عقده ! فرياد و درد 

آن ( رابعه بلخی ) هرچه بنأی زيبايی درجهان است قصه اندوهباری را برای  ، پيوند ، دوستی و

بيقرار رقم دلباخته ی ديوانه ی ( بکتاش ) انوشه عشق و  شهبانوی. بلند باالی دنيای شعر و غزل 

کردن شقايق  ميد و پرپرزد که در تکرار شکل همان داستان مرگ پرنده عشق ، شکستن شاخه ا

 !!های مهر بود 

ترين عمل نابخردانه که حق زندگی ، خواهانه ترين انگيزه يا جنايتبارتعصب ناموسی خود. تعصب 

و بريان مينمايد  عشق و انتخاب را بدار ميزند و در تنور گرم تباهی خانواده ها و آشنايان را کباب

 جهان گم ميشوند ؟؟؟ از دوستی و مهرند ، گردعشاق نابود مينتيجه چی ؟ عشق ميميرد ، ... 

و عشاق همانگونه ، عشق باهمان جذابيت و گيرايی ُپرآوازه و عالمگير ميماند  نه بخدا نه ، 

گل ، زيبايست و سرود ، ايثار  است و يکه شعراست و ادب ، عطرئشوريده و بيقرار به همه آنجا

 . ...تکرار نا مکرر  ستدام دارند ،ای مسيما و صد، است و ازخودگذری ، انسانيت است و وجدان 
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 ، اما متعصب بدخواه ، تيره دل ، تنگ نظر و بدبخت با تيره روزی تقويم عمر فالکت زده اش را

او نميتواند با نفرت ... ورق خواهد زد تا ديدار جالد ديگر  ، در زندان معذب وجدان خدشه دارش

 !!چرکين بر جبين تاريخ ميماند شبيه غده ، مگر گور نفرتبار خودش  ،عشق را بکشد

به ، مرگ هموطن ديگری  خبر زهر دگری را با، آن کافی شاپ  قهوه دردگر پياله ی  در دور

عشاق و با خون گرم ، پرنده عشق را به گلوله بست ( حارث ) بازهم افغانی از قبيله . کامم ريخت 

دردناک  ۀدرام( غيرت ) ناموسی بنام  زمانی تعصب کور هر در اسفالت جاده را رنگين ساخت ،

پدر يا برادر  ،قاتل همان ها اند، قتل گنجشک های عاشق را به نمايش ميگذارد  ۀو قصه ُپرغص، 

خواهرش يا دخترش  الح گرم بربا س  و شعله ور از نفرت، تا خرخره غرق در خشم  که ...يا 

بايد شب را به ، ی تا روبرو شدن با پليس جناي ، دل تاريکی گم ميشود و خود در، آتش ميگشايد  

 .... با فرار گره بزند   شب

 .ستمديده ترين انسان زن : مقتول  –تعصب و جهل : قاتل  –محبت : جرم 

آرزو را به گلوله  و نفس ُپر، بدبخت به جرم دوستی و گناه محبت در دم جان ميسپارد  بلی ، دختر

، در های مکتوم مانده  برای عشق و آرزو هنوز زياد جوان است او ،می ُبرد  يا پدر غيرت برادر

 . دل پرتپش اش

به مشکل ، نفس عشق و آرزو را در بستر بيمارستان ، در پيکر ها مرمی و جوانی با جای پای 

 . ...نرود  اميد از دستش بدرشايد محکم گرفته است که 

رگذشت ُپردرد س مگر قصه همانباشد ، داشته می آدمها ، صحنه ها ، زمان ها و لباس ها تفاوت 

 .و قتل انسان و انسانيت  عشق و انتقام است

افغانها ... خشم و قهر ، نفرت و بددلی ، تعصب و انتقام ، تباهی و رسوايی و ! دريغ و درد  هزار

سرزمين  افغان از ترس اينکه در وم نيست ،معل، اين قوم برباد رفته را تا کجای دنيا دنبال ميکند 

چون تابوت خالی روی ، تن داغديده و پيکر ستم کشيده اش را ، گردد خودش بيگناه غرقه بخون ن

او  دش ايمن باشد ،که مگر به خيال خو، تا دور ترين نقطه دنيا کشانيده است ، دوش زخمی اش 

 ، و درهرزمانی  با دهها بهانه در و، صدها شکل و شمايل  نميداند که جالد جانش با  غافل است و

 . ...را بما آموخته اند ( هابيل و قابيل ) يرا رسم ز هرکجا خونش را ميريزد ،

قتل و جنايت بنام تعصب ، انتقام و جهل فردا باز تيغ  نها نخواهد بود ،اين فرجام سرنوشت ما افغا

، در زيستبوم مان ، سرزمين خون و خاکستر ، يا آرزوی ديگری را  کشيده سينه يا سينه های ُپر



 زيرا ما تشنگان خونيم تا فردا، گليم ماتم ما جمع نخواهد گرديد  در گوشه دگر دنيا خواهد دريد ،

 !های دگر ؟

عقده های کور  ۀريشه اين مصيبت ها در کجاست ؟ چرا روان ُپرمهر افغان گستر مگرچرا ،

 که انسان ، عشق و زيبايی را نابود ميسازد چرا ؟؟، گرديده 

، نقش تقويم سرزمين مان نمی ر را سياهترين روز های آدمخو، اگر حوادث فاجعه بار سياسی 

اگر تعصب و جهل با شمشير عقايد  طلبی هستی ها را نابود نمی کرد ، اگر جنون جاه ساخت ،

ق و النه را به و مفهوم آب و دانه را ، عش، شيرازه خانواده ها را متالشی نمی ساخت  ، موهوم

ان در ديار ما توهين افت انسو شر، روشنايی چيره نمی گشت  اگر ظلمت برسخريه نمی گرفت ، 

اگر و مصون ميبود ،  ، اگر ناموس و عزت افغان در خاک خودش حرمت ميشدنمی گرديد ، 

در ، ارزش های معنوی مان  و يا نا آشنا با، دو فرهنگ  نوباوه گان و نوجوانان ما در برزخ 

ما حاکم  ۀحيط رب د و تحقيراگر تفنگ و تازيانه ، تشد ک ديگران بارور و بزرگ نمی شدند ،خا

عوامفريب و کودتايی در  مردمی بيگانه نگر ، خودکامه ، مستبد ، اگر رژيم های غير نمی بود ،

 ....اگر ، اگر و دهها اگر وطن مسلط نمی گرديدند ، 

همان آسمان الژوردی و  زير، آنصورت افغانها با آرامش و افتخار ، با برادری و عشق به هم  در

کبوتران عاشق ای گلين و دور سفره های کمرنگ شان خوش ميبودند ، کلبه ه ، درهميشه آفتابی 

 . ...را النه ميساختند و بنام خوبی انسان بوسه ميکاشتند 

 .تو بخوان قصه ُپردرد ازين غصه ازين شب ، حاال که چنين نيست 

 «داشت های پراگنده ی ناتور دجمع يا از»                                          
  
  

 

 

 


