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  Resistance Memories   تقاومم خاطره ھايی از

  
  نسيم رھرو

  
  

ُياد رنج ھـــــــای مــــقدسه بــــ ِ  
  "نامه ھا " ديدار با نويسندۀ 

  
 محبس معنای ديگری دارد ، _قفسگاه زمان در  دقايق و نبضشايد باور کردنش دشوار باشد اگر بگويم که حتی 

 در زندان ، رنگ ، ارزش ومفھوم جداگانه می يابند ، از ھمين درونی شان_  چيستی چيز ھا و نمایھمانگونه که 
  .روست که ياد کرد از  پلچرخی ، در معانی و حس ھای متضاد متبلور ميگردد

ه زمستان به احوال گيری زندانی بيايد ، دنيای مھم نيست ک(ِ آمد و شد بھار و زمستان بی خبر می ماندحس زندانی از 
 –چھار فصل سال و جابجايی شانرا از روی خاطرات خود )  زمستان استفورانسرد و سوزندۀ زندانی خودش 

تنھا وقتی که سردی جانسوز زمستان تن زخمی اش را به . به سنجش می گيرد –شمردن ضربات مشت ولگد ھمچنان 
 آبشار و  زمزمۀ سبز بھاران ،  ترنم يک زندانی از . ميکند که فصل زمستان فرا رسيده استشالق می بندد ، آنگاه حس 

  . گرم  تنوری و فضای باز و بدون در و ديوار_ نان  عطوفتچھچۀ پرندگان ، ھمانقدر فاصله دارد که از 
ياد از . ھم ھمينطور است –يده  برای زندان د– ياد از زندان.  ميگويند وقتی از زمستان ياد کنی از سردييش می لرزی 

اين غصه بيشتر آنکه برای . زندان ، رنج و عذاب گذشته را تازه می کند و دل زندان کشيده را لبريز از غصه می سازد
لشکری از ھمقطارانش که قربانی ستم و جنايت شده اند ، پيش چشمانش صف می . خودش باشد ، برای ديگران است

با درد و با _ درواقع ، زندانی . ک آنھا حرف ميزند و خيال می کند که ھيچکدام شان نمرده اندکشند و بی اختيار با يکاي
  : احساس دو گونه رنج را ناچار است تحمل کند

  . رنج ھای خودش  و ھمزنجيريانش  
زيرا ، .  فضای زندان ، رنجبار ، سرد ، کرخت و تکراری است ، ولی زندانی کم کمک با اين حالت ھا خو می گيرد 

عادت کردن با غم ھا و تلخی ھای . نمی تواند از فضايی که در آن بسر می برد بگريزد ) بويژه زندانی(ھيچکسی 
فشار ھا و آزار ھای زندان . روزمرۀ زندان به معنای آن نيست که ديگر زندانی آسوده بخوابد و رنجی به سراغ او نيايد

ه می گزيند و حتی امکان دارد که بخش بزرگی از اين رسوبات زھر آگين بطور پنھانی در اعماق تن و روان زندانی الن
او  را ھمراھی کند و راھی برای نجات از ) در خواب و بيداری ، در ضمير آگاه و نا آگاه( روانی تا آخر عمر –جسمی 

  . آن ميسر نباشد_ شر 
•••  

دليل اين سراسيمه گی ھا و حواس . ن و سراسيمه بودمخسته ، پريشا. و نمی دانم که چه روزی و کدام ساعتی بود. . .  . 
کند  در زندگی گاھی پيش می آيد که انسان درد و غصه اش را به تنھايی قورت .پرتی ھا را تنھا خودم می دانستم و بس

تد که بسياری اوقات اتفاق می اف( . يکی از عوامل اين پريشانحالی کرختی ھای معمول زندان بود. و آھی ھم بيرون ندھد
از بسکه مرا از اين منزل به آن منزل  و از اين اتاق  عالوه بر آن ،) زندانی  احساس می کند در خالء دست و پا ميزند

، چندين ضربه " خاد"شکنجۀ نوع می شود گفت که . به آن اتاق بردند ، سرگيچه شده بودم و زمان از پيشم گريخته بود
  .قھای زندانيان ، وحشت آور تر از رفتن بسوی رگبار به حساب می آمد يی بود ، که  تبديل کردن نيمه شبی اتا

. گذاشته بودند ، تازه پايان يافته بود" دموکراتيک خلق " کنفرانس سرتاسری حزبی که به ناحق و بيمورد نامش را 
ه حقی را برای باقی مانده بود و ن" دموکراسی"حزبی که در درون و بيرون از خود نه جايی برای )  ١٣۶٠حوت سال(
ی زندانی شان از جريان اين کنفرانس بی اطالع نمانند ، تلويزيون را در دھليز "رفقا"برای اينکه . می شناخت " خلق"
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َتا دم مرگ از ياد . تلويزيون دولتی جريان کنفرانس سرتاسری را پخش می کرد. گذاشته بودند) پلچرخی ( بالک اول 
زمانی که ) َوبعدآ در چھرۀ نرم رئيس جمھور" خاد"ت در قيافۀ خشن رئيس عمومی  نخس(ُنخواھم برد که داکتر نجيب 

دست آورد ھای ادارۀ تحت امرش را بر می شمرد ، ضمن صحبتی با ناز و کرشمه و تبختر دستش را بطرف حاضران 
 بعنوان تحفه ای را) و سازمان پيکار بود " ساما"منظورش " ( باند خطر ناک "مجلس دراز کرده ، نابودی کامل دو 

: ھمين آقا وقتی فرو ريزی دم و دستگاھش را به چشم سر می ديد ، اينچنين گفت .(  ارزشمند به کنفرانس تقديم کرد
  ؟ !عجبا ." )  ديروز ما از قوت تان بيمناک بوديم ، حاال ناتوانی تان باعث تشويش ما می باشد"

از جمع حاضران .  شدت و شادمانی کف زدند و ھورا سر دادند اشتراک کنندگان جلسه از پيشکش اين تحفۀ قيمتی با
برعکس ديده می شد که تمامی شان از . ھيچ کسی در مقابل اين روش ظالمانه نه اعتراضی کرد و نه خمی بر ابرو آورد

مين حزب و دولت ھ" مقدس"زيرا اھداف . انتظاری غير از اين ھم نميتوان داشت.خوشی و لذت در پوست نمی گنجيدند 
 حزب و رفقای شوروی تا ميتوانی مخالفين دگرانديش را سرکوب کن نزدبخاطر نشان دادن صداقت انقالبی : بود که  

  ! تا در ازای آن مقام ومنزلت حزبی و دولتی ات باال برود 
 جشن ؟ دشمنان ھلھله و شادی سر داده بودند و ما روبروی شيشۀ تلويزيون نشسته بوديم و! چه منظرۀ وحشتناکی 

  ! را که بخاطر نابودی ما برپا شده بود تما شا می کرديم  آتشينی
سازمان پيکار "و ) ساما(حقيقت اين بود که  تعداد زيادی از رھبران وکادر ھای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 دو سازمان ديده می در ھر گوشۀ زندان که می ديدی زندانی ھای اين. را به بند کشيده بودند" برای نجات افغانستان
شدند که متأسفانه قربانيان اين دستگيری ھا اکثرا ً افراد بااليی دو سازمان و تحصيل يافتگان جامعۀ ما را تشکيل 

  . ميدادند
در (  دورۀ تحقيق گسیافزون بر اين ، سرگن. ُاين فاجعه ای بود استخوان سوز که اعصابم را خرد وخمير کرده بود

ھکذا ، در جريان تحقيق شمار معدودی از ياران اشتباھاتی را مرتکب شده .  ترک نگفته بودھنوز ھم مرا) صدارت 
اين غلطی در ذھن و برداشت من جا گرفته بود که سامايی را مساوی به . بودند که روح پريشم را پريشانتر می ساخت

َاين برداشت علمآ و عمال صحيح پوالد قرص و دارای تمامی خصوصيات مافوق انسانی قبول کرده بودم، در حاليکه 
  . نبود

ِبطرف چپ دھليز .  شدم پلچرخیِسمت شرقی بالک اول ) يا سوم ؟( با اينچنين روحيه و حالتی داخل دھليز منزل دوم 
قوماندان ( صادق عالميار . با ھم اتاقی ھای جديد آشنا شدم. پنج نفر در اتاق حضور داشتند. دروازۀ اولين اتاق باز شد

. و دو برادرش عتيق عالميار و شفيق عالميار و آذرخش حافظی که با خانوادۀ عالميار خويشاوندی داشت) ماندو قطعه ک
با اولين نگاه ھا می شد فھميد که اين شخص آدم  . بودند" خلقی " آن چار نفر  چون، نفر چھارمی از قطاراينھا نبود

. می شناسم" بدرستی"گمان نمی کرد که او را . يگری بودسنگينی و صالبت رفتار و کالمش از نوع د. معمولی نيست
چند دقيقه ای بيش نگذشته بود که با ھوشياری ذاتی اش درک کرد . از زندانی شدنش قبال استاد بابری برايم خبر داده بود

به . بخوانديا شايد حواس نا آرامم باعث آن شده بود که غصه ھای دلم را . که غم سنگينی را در سينه ام حمل می کنم
رو . با بيان اين جمله ميخواست مرا دلداری دھد." وطندار چرت نزن ، در زندگی اين چيز ھا پيش می آيد:" نرمی گفت

در حقيقت برايش ."  شماست که ما به چنين روزی گرفتار شده ايمنامه ھایِای ھمه اش از دست : " بطرفش کرده گفتم 
مه ھم ده پھلوی تان بندی :"ی بطرفم افگند و لحظه ای خاموش ماند و بعد گفت نگاه دقيق.  فھماندم که خوب می شناسمت

او از . تنھا دو جمله ميان ما ، رد وبدل شد و ديگر  نوعی متارکه بميان آمد"  ده تمام رژيم ھا زندان گذشتانده ام. استم
  !شھری را دلی را غمی بود ، نه .  مصيبت بزرگی که بر سينه ام سنگينی می کرد آگاه نبود

عصر ھمين روز که دروازۀ اتاق ما باز شد و زندانيان منزل اجازه يافتند که در دھليز بيرون شوند ، اين آقا از دستم 
من چيزی را از او پنھان . از محل تولدم پرسيد و از سوابق و روابط سياسی ام." بيا که باھم قدم بزنيم:" گرفته گفت 

پيش . می باشم ، پلۀ اعتمادش سنگين تر شده رفت" عمار"لۀ شاگردان زنده ياد ملنگ وقتی فھميد که من از جم. نکردم 
وقتی صحبت ھای من تمام شد . از ھرچيز از من خواست تا پيرامون چگونگی شھادت ملنگ عمار برايش معلومات دھم

برقرار بود  سخن گفت و " عمار"از دوستی ای که ميان اعضای خانوادۀ او و زنده ياد . ، ناراحتی اش افزون ترگرديد
خوبی ھای زنده از . از سوگواری خود و خانمش که چندين روز از غم مرگِ ملنگ چيزی به لب نزده بود ، قصه کرد 

وسرانجام . . .  و ياد عبدالمجيد کلکانی گفت و از استعدادش و اينکه آن فرزانه مرد چگونه زبان انگليسی ياد گرفت
  . جدا شد و از تأثرش بخاطر شھادت او و از اين گونه حرف ھا و قصه ھااينکه چطور راه شان از ھم 

بازتابگر سه مرحله از زندگی پر فراز و " سه تصوير. "اين شعر را برايم خواند.  را تازه سروده بود" سه تصوير"شعر
  .ِنشيب خود شاعر بود

•••  
مسئول حلقۀ ما نوشتۀ . تازه شامل حلقۀ درس و آموزش سياسی شده بودم.  خورشيدی بود١٣ ۵٠ و ١٣۴٩سال ھای 

ھر سطر آن مطالب تازه و جالبی را بيان . قلمی ای را با خود آورده بود تا بعنوان مواد آموزشی از آن استفاده کنيم
" نامه ھا :" رساله به خط درشت نوشته شده بود در باالی صفحۀ اول اين . ميکرد که تا آنوقت کمتر از کسی شنيده بودم

سبک . فلسفه ، اقتصاد و سياست: دربرگيرندۀ سه بخش بود" نامه ھا. "را بما معرفی نکردند" نامه ھا "، ولی نويسندۀ  
سر نشان می داد که نويسندۀ آن از علوم سياست ، تاريخ ، ادبيات ، فلسفه و اقتصاد " نامه ھا "نگارش و شيوۀ تحليل 
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نويسنده وقتی می خواست موضوعی را توضيح . ساده  ولی شيرين و محکم بود" نامه ھا "ادبيات . رشتۀ خوبی دارد
قاعده آن بود . جا ھايی ھم  يگان شعر چاشنی موضوع شده بود. دھد ، مثال ھای خيلی واضح ، روشن و دقيق می آورد
" نامه ھا " خواندن و تشريح . بگيرد" نامه ھا " ن کاپی از رساله که ھرعضو حلقه بايد با قلم خود کار و کاربن پيپرچندي

بسيار چيز ھا آموختم و حتی تا اکنون ھم مطالب آن در ذھنم باقی " نامه ھا " بايد اعتراف کنم که از . ماه ھا طول کشيد
کسی است و اين را ھم دانستم چه " نامه ھا " کار ما آرام آرام پيش می رفت و پسان ھا فھميديم که نويسنده . مانده است

  .زندان دھمزنگ نوشته است   را در"نامه ھا"نويسنده ، که  
" سھم برازندۀ  نويسندۀ به تکرار می گويم که .  سال ھای بعد يگان نوشته ديگر نيز از ھمين نويسنده بدست ما رسيد

عالوه بر روابط سياسی . پوشيده نبود ه استدر راستای امر آموزش و تربيت سياسی گروه ما بر ھيچ کدام ما "  نامه ھا 
و عده ای از ياران عزيز من بوجود آمده بود " نامه ھا "  و تشکيالتی ، روابط بسيار صميمانۀ شخصی نيزميان نويسندۀ 

 .  
•••  

ردد ، و من  به چشمان خود ميديدم که زندان به حيث يک رويداد ھگل گفته بود که حوادث  در تاريخ دوبار تکرار ميگ
دوبار تکرار ميگردد ، يکبار به شکل دھمزنگ و يکبار به شکل پلچرخی " نامه ھا"سياسی ، چگونه در وجود نويسندۀ 

.  
من و ( دوتن ما . ِدو چپرکت دو منزله وجود داشت که روی آن چھار نفر می خوابيدند) بالک اول پلچرخی(در اتاق ما 

شبھنگام سردی از سوراخ ھای . ھوا ھنوز سرد و گزنده بود . روی اتاق در کنار ھم می خوابيديم" ) نامه ھا"نويسندۀ 
که در کنارم خوابيده بود با " نامه ھا "نويسندۀ . کمپل کھنه و رنگ و رو رفتۀ زندان تا مغز استخوان ما نفوذ می کرد

نميدانم اين کار خير را خاص بخاطری انجام ميداد . سم شکنجه شده ام می انداختمھربانی چکمن گرمش را بر روی ج
ھرگاھيکه بطرف دست ھايش . يا چيزی از دوستی ھای قديم در ذھنش باقی مانده بود" بنی آدم اعضای يکديگرند"که 

دست ھا ، دست گذاشته می ديدم ، ده ھا قھرمان عزيزی را بياد می آوردم که روزی از سر اخالص و رفاقت روی اين 
حينی که بطرف چشمانش می ديدم ، با خود می گفتم چه لحظات شيرينی بوده که اين چشم ھا با چشم ھای مجيد و . بودند

ھمراھی و ھمسفری اين ھم اتاقی را با رزمنده ترين و عاشق ترين نسل بخاطر می . ياران وفادارش تالقی کرده اند
از ذھنم می گذشتند و آن شوق و تعھد و ايمان و باور را  در خاطرم  زنده می " نامه ھا "در اين ھنگام ، ھر کلمۀ. آوردم
  . . . کردند 

با خود می گفتم که ديگر اين مرد آن کسی نيست که  برای ما نمونه ای از  رفاقت و جوھری از مبارزه ، استواری و 
ِود ، ولی من نمی توانستم بپذيرم که اين عقبگرد درد آلود تا جاييکه  او حتی نامش را تغيير داده ب. ايمان شمرده می شد

  .در دنيای واقعيت ھم اتفاق افتاده است
برای آنکه در زندگی خود صفحۀ جديدی .  نبود که ما حاضر بوديم بيادش جان بدھيم" مضطرب باختری"او ديگر آن  

زه و پشيمانی از راه و رسم مبارزاتی تا سرحد ِترک سنگر مبار. تبديل کرده بود" نگارگر"گشوده باشد ، نامش را به 
با تمام اين حالت ھا نشد که برای يک لحظه ھم برخورد غير صميمانه نسبت به . انکار از نام و نشان قديم پيش رفته بود

دۀ سبک راستش اين است که نه او توانست با من کم لطف و نا مھربان باشد ، و نه من توانستم او را به دي. او داشته باشم
ِشايد مجبوريت ھای زندان ، مانند زير يک سقف کوچک نفس کشيدن ؟ . واين را نمی دانم که او چرا چنين کرد. ببينم ِ

  . . . دور يک سفره نشستن ؟ و يا پاس آشنايی ھا؟ 
. ه است و آنچه به من برمی گردد اينست که ، درس آموزی از رفاقت پرتاللوی مجيد آغا ھمواره سرمشق زندگی ام بود

  : اجازه دھيد تا چند لحظه ای به گذشته ھای دور تر برگردم 
به ماجراجويی تازه ) به سرکردگی قدير نورستانی (وزارت داخله . سال ھای فرمانروائی محمد داود را بياد می آورم 

 جمله افرادی بود صوفی غالم حضرت از. ای رو آورد و برنامۀ دستگيری يا کشتن مجيد آغا را در دستور کار قرار داد
او که خود را بطور دربست در اختيار قدير نورستانی قرار داده بود ، با . که متعھد به کشتن مجيد کلکانی شده بود

ماجراجويی ھای لومپنانۀ صوفی غالم حضرت روز تا روز بيشتر . امکانات دولتی، شب و روز بدنبال مجيد می گشت
عالوه بر عمليات جستجو ، تعقيب . ارزۀ مجيد و دوستانش رنگ دگر داده بودشده ميرفت و عرصه را برای زندگی و مب

افراد و ) حتی قتل(و کمين گرفتن در گذرگاه ھايی که احتمال آمد وشد مجيد و يارانش می رفت ، دست به آزار و اذيت 
گذر امنيت او سخت نگران ياران و دوستان مجيد آغا از رھ. خانوداه ھايی که با مجيد روابط نيک داشتند، نيز می زد

گفته می شد که پيش از آنکه کار از کار بگذرد ، می بايد دست بکار شد . ھرکس راه عالجی را پيشنھاد می نمود. بودند
اما ، آن دور انديش روزگار ديده زير بار نمی رفت و اين کار را خالف اصول . و به سروقت غالم حضرت رسيد
در اينجا خاطرۀ آموزندۀ يکتن از دوستان زنده نام عبدالمجيد کلکانی  را که رمز .  نسترفاقت ، انسانيت  وعياری می دا

منتشرۀ "  ويژه نامۀ شھيد عبد المجيد کلکانی " ۶۴ِو راز درخشان رفاقت آن عيار واال گھر را نشان می دھد در صفحۀ  
  :شمسی  ، با ھم ميخوانيم  ١٣۶٠سال 

و غالم حضرت ھم با آغا نرد رفاقت ميباخت و . حضرت بنای دوستی گذاشته بودآغا سالھا پيش از امروز با غالم " 
غالم حضرت به راه ھای دزدی ، آدم . چند گاھی ازين دوستی نمی گذشت که شيرازه اش پاره شد. الف دوستی ميزد
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 ، خواست ، غالم حضرت که کينه شتری عجيبی در دلش گل کرده بود. آغا از او روی گردان شد. کشی و چپاول رفت
  .ازينرو غالم حضرت دنبال فرصت می گشت. . . .مجيد بزرگ را از بين ببرد

روزی از روز ھا من از فکر اھريمنی غالم حضرت اطالع يافتم و ھماندم آغا را در جريان گذاشتم و گفتم تا ھرچه 
َزود تر پر غالم حضرت را بکند ِ   :آغا گفت. َ

بپاس رفاقتی . . . اما کشتن او کار دشواری ھم نيست. او آسيب پذير نيستممن از . غالم حضرت مرد کشتن من نيست"
  :اگر او را بکشم تمام پدران و مادران در گوش بچه ھای نوزاد خود خواھند گفت. که روزگاری با او داشتم

  ".}پسرکم ، وقتی کالن شدی رفاقت نکن ، ما پايان کار رفاقت مجيد و غالم حضرت را ديديم{ 
 توانست غير از اين ، انتخاب ديگری ھم داشته باشد که در آن صورت در برابر تاريخ ، فرھنگ متعالی  مجيد می

او نميتوانست راه ورسم زشتی را برای فرزندان . انسانی و انتقال اين گنجينه ھا به نسل ھای آينده مسئوليتی نمی شناخت
شايد اين گمان پيش بيايد . ردی و نامردی قدمی فاصله داردم: از ھمين خاطر است که گفته اند. ميھن  به ميراث بگذارد

ولی ، حقيقت اين است که يکی از . که به گفته سعدی من بر ديدۀ مجنون نشسته ام و غير از خوبی ليلی چيزی نمی بينم
و ارزش ويژگی ھای مجيد آن بوده که او در پايان قرن بيستم ، ميراث دار و پاسدار فرھنگ بزرگ عياران پاک سرشت 

او اھميت پيوند ھای دوستی ، پاس نان ونمک ، ارزش سالم . ھای  پسنديده و معنوی جامعه انسانی و افغانی بوده است 
ِو عليک ، تعھد به قول و قرار و احترام گذاری به راه و رسم نيک گذشتگان را می شناخت و بدان ارج فراوان می 

  .نيستند که مفت بدست بيايند و به آسانی دور ريخته شونداو می دانست که اين ھا ھمه اش چيزی . گذاشت
وفاداری ، ترويج  و .  در دنيای پول محوری و سود محوری کنونی ،  انسان محوری به اکسير ناياب مبدل گرديده است 

ر کوره َھستند کسانی که اين چيز ھا را به جوی نمی خرند و د. پاسداری ارزشھای معنويی ، کار ھر بالھوسی ھم نيست
امروز سر از . نه دوستی شان به دوستی می ماند و نه دشمنی شان به دشمنی. راه رفاقت و دوستی پای شان می لنگد 

يک گريبان بيرون می کنند و فردا به مجرد به ميان آمدن کمترين اختالفی کار شان تا سرحد افتضاح و رسوائی می کشد 
  .  لوفر ، ته نشين شده ھای تاالب را  بر سر و روی يکديگر باد ميکنند و ای چه بسا که بجای  استقبال با گلھای ني

•••  
:  وقتی برگشت بما گفت . يادم نيست که چه زمانی را در بر گرفت. روزی مسئولين زندان استاد نگارگر را طلب کردند

از ديالکتيک و . خود را بسيار فھميده و وارد به مسايل سياسی نشان می داد. ه ديدنم آمده بودجوانکی از بيرون زندان ب"
جوانک اصرار داشت که بدون سياست . جان برادر مرا نيز از اين نمد کالھيست: فلسفه گپ زد ، تا آنکه برايش گفتم 

اگر بنا باشد که تمامی دختران : ايش گفتم من بر. زندگی کردن ممکن نيست وھيچ کسی جدا از سياست مانده نمی تواند
اما اگر چند تايی بگويند که ما . دنيا تصميم بگيرند که ما شوھر نمی گيريم ، در دنيا مصيبت کالن بوجود خواھد آمد

اگر تمام سياست مدار ھای دنيا . در قسمت سياست ھم ھمينطور است. شوھر نمی گيريم ، کدام مشکلی پيش نخواھد آمد
 که ما از سياست تير ھستيم ، دنيا با فاجعۀ بزرگ روبرو خواھد شد ، اما اگر چند تايی بگويند که ما سياست نمی بگويند

  . من از جمله  ھمان چند تا می باشم. کنيم ، باز کدام مشکلی نيست
ش گفتم که من در جواب. با ما ھمکاری کن" جبھه پدر وطن"جوانک بار ديگر گفت که خير اگر در حزب نمی آيی در 

  ."جبھه پدر وطن ھم ارگان سياسيست. من بطور کل با سياست مقاطعه کرده ام
ھم اتاقی ھا که از سوابق سياسی اش مطلع . استاد با ديگر ھم اتاقی ھا گاھی شطرنج می زد و گاھی ھم قصه ميکرد

يکی از روز ھا که به .  ش پی برندبودند ، از او پرسش ھايی ميکردند که تا به عمق ديدگاه ھا ، مواضع و سطح معلومات
ھمه منتظر بودند که استاد . يکی از زندانيان اتھامنامه سارنوال رسيده بود ، از استاد خواھش کردند تا رد آنرا بنويسد

  شاعر ونويسندۀ مشھوری که گذشته چپی دارد ، چه خواھد نوشت؟
در حاليکه . ميکردندی ھا و آرزوھای ما از ھمديگر فرق  بسياری ازغمھا ، شاد.ما در دو دنيای از ھم جدا قرار داشتيم

کتاب پرسش ھا و پاسخ ھای اصلی ھمچنان نا گشوده مانده بود ، نه من از او پرسيدم که چرا ياران قديمت را ترک 
با خود می . کردی و نه او اين سوال را پيش کشيد که چرا تو شلۀ دوستی و ھمراھی با ھمرزمان ديروزی من می باشی
ھر لحظه ای . گفتم که انتخاب راه و رسم زندگی شرافتمندانه  و پيروی از ھر فلسفه  و باوری حق طبيعی ھر کسی است

. و مرحوم انجنير عثمان بيادم می آمد ، دلم را غصه می گرفت" استاد"که دوستی و رفاقت بی مثال مجيد و ياران او با 
لعاده سخت و حساس زنده ياد مجيد کلکانی و يارانش را ترک کرده و مرحوم انجنير عثمان در شرايط فوق ا" استاد"

جريان غم آلود جدايی مرحوم انجنير عثمان و مضطرب باختری را از . بودند که ھرگز از آنھا چنين انتظاری نمی رفت
يده نوشته با خون د" سفر در خم کوچه ھای خاطرات " ھمرزمان جانی جانی شان ، در ياداشت جداگانه ام زير عنوان 

  .ام
به ھمان اندازه ای که وصلت ھا شيرين اند و پرنشاط ، .  را دو طرف يک سکه تعريف کرده اند بريدن و پيوستن 

ِو چه مبارک و نيکو است که مالک لوح و قلم  رشته ھايی را که با خون دل و نقد . . . جدايی ھا بسی تلخ اند و ناگوار
  ! ستن آن ندھدجوانی پيوند يافته است ، رضا به گس

#  
  ای خدا اين وصل را ھجران مکن

  عشق را نـــاالن مکن_سرخـوشــــان 
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  بــاغ جان را تــــازه و سرسبز دار
  ُقصد اين مستــان و اين بستـــان مکن
  بـر درختی کاشيـــــان مــرغ تست
  شـــاخ مشکن ، مــــرغ را پران مکن
  جمع و شمع خويش را برھم مزن

  ور کن ، شــادان مکندشمنــــان را ک
  گرچه دزدان خصــم روز روشنند

  آنچه می خواھـــــد دل ايشـــــان مکن
  نيست در عــــالم زھجــران تلختر
  ھرچـــه خواھی کن ، وليکن آن مکن

  #  
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