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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جون ٢٢
 

 !از دست دادن ھر عزيزی سخت است
 د بر مغاک من و توـدو نھن خشتی      از تن چو برفت جان پاک من و تو

  وــو ت اک منـخ ندـکش دیـدر کالب      دگران گور تـز برای خش گهـوان

  خيام

ناپذير و ناديده گرفتنی و يا   ای اجتناب لهأمرگ، مس. ستی، جزئی از زندگی استدانيم که مرگ و ني  ما خوب میۀھم

  .کاه است دھنده و جان اما مرگ ھر عزيزی تکان. ردکردنی نيست

رفته  و اگر آن عزيز از دست. کند را دچار شوک شديد میمان، ما  گاھی خبر فوت يكی از بستگان، دوستان و نزديكان

  .تواند شوك شديدی نيز بر ما وارد كند تر خانواده باشد به ويژه خواھر و برادر، می يكی از افراد کوچک

  ... سال داشت از دست دادم۵٨تر بود و حدود  ، يکی از برادرانم را که دو سال از من کوچک»رحيم«ھفته گذشته، 

  
به عبارت ديگر، ھيچ مادر و پدری . ترھا کنند تا جوانان ترھا زودتر فوت می باور عمومی بر اين است که بزرگاغلب 

ً تر از خود را ببينند که معموال و ھيچ خواھر و برادری دوست ندارند مرگ فرزندان و خواھران و برادران کوچک

در اين ميان . ھا ھم متفاوت است  ھم متفاوت ھستند، مرگ آنھا با طور که انسان به عالوه ھمان. برای آن آمادگی ندارند

  .دانند در مقابل اين داغ بزرگ، چگونه واکنش نشان دھند ھا نمی خيلی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اما نکته مھم اين است که اگر انسان مراحل طبيعی بيماری و درمان و رفتن عزيز خود را به عين نبيند درد مضاعفی 

 . پذيرد  گيرد و مرگ آن عزيز را نمی قعيت را ناديده میشود به حدی که گاھی وا متوجه او می

ن و تغيير وضع موجود ان سياسی جامعه ما و جوامع ديگر، که عليه ديکتاتورھا و مستبددر اين ميان، آن بخش از فعاال

کشتار چندين اکنون نزديک به سه دھه از . دھند کنند ھر روز قربانی می ديدگان و محرومان جامعه مبارزه می به نفع ستم

مادرانی که ! ديده است چنان ميعادگاه مادران داغ ھا، ھم گذرد اما خاوران  ايران می١٣۶٧ھزار زندانی سياسی در سال 

  .اند  ايران، دفن شدهۀھا به وسعت جامع  اين گورستانۀشان در کدام گوش دانند عزيزان حتا نمی

ھای خيابانی و ترور،  ام زندانيان سياسی و اجتماعی، سرکوبواقعيت اين است که جنايت حکومت اسالمی، تنھا به اعد

ھا و  کند خانواده شود، بلکه اين حکومت ھر انسانی را که زندانی و اعدام و يا ترور می شکنجه و اعدام محدود نمی

ايمی قرار ھا را در غم و اندوه و ترس و نگرانی د کند و آن ھا را نيز پريشان می دوستان و اطرافيان و نزديکان آن

  .شوند مرگ می ديده دق دھد به طوری که بسياری از پدران و مادران داغ می

ترين رويداد در زندگی بشر است که گاھی باعث بحران  ترين و دردناک ترين و تلخ به ھر حال مرگ عزيزان مھم

 .شود ھا نيز مشکل است و فرد دچار سردرگمی می ا پذيرش واقعيتزيرا برخی مواقع حت. شود عاطفی شديدی می

ثير شرايط از أھای انسان تحت ت واکنش. سوز و جگرخراش است داريم، در ھمه حال جان مرگ کسی که دوستش می

ا مرگ  بيماری و درمان و يۀ روشن نتواند پروسًدست دادن عزيزی، به ويژه وقتی که ناگھانی باشد و يا به داليل کامال

اش، در  رفته در واقع ارتباط انسان با عزيز از دست. گردد عزيزش را ببيند به يک درد مزمن و ماندگار تبديل می

ھای طبيعی در  ، احساسات و واکنش...ناباوری، شوک، اندوه، آرزو، خشم، ياس و. گذارد ھايش اثر مستقيم می واکنش

برای . داشتيم، چندان سھل و آسان نيست  مرگ کسی که دوستش میبنابراين، تحمل. برابر ھيوالی مرگ و نيستی است

ھا، فرايندی است طبيعی   اين واکنشۀھم. خوريم کنيم و غصه می ريزيم، سوگواری می مان اشک می عزيز از دست رفته

ھا يا   ماهًای شخصی است و احتماال لهأاما غم و اندوه، مس. زند که آدمی جھت پذيرش فقدانی سترگ، بدان دست می

  .ناپذير است و ناديدنی گرفتی نيست ای اجتناب لهأتر اوقات مرگ، مس داند بيش ھر چند که انسان می. ھا طول بکشد سال

مان، غافل ۀرفت ما ھرگز دمی از ياد عزيزان از دست. گذار، به زمان نياز دارد ثير فقدانی جانأ درک عميق تًنھايتا

 !داريم مان زنده نگاه می ان و دلھا را ھمواره در ج شويم و ياد آن نمی

 در کنار من و يا در ايران در کنار پدرم ًجا از ھمه عزيزانی که در اين روزھای سخت چه مستقيما در پايان، من در اين

نھايت  نی و ارسال پيامک و غيره در غم ما شريک شدند بیولفيھای ت و خواھران و برادرانم بودند؛ چه از طريق تماس

  ! ممنونمسپاسگزار و

  ٢٠١۵ جون بيستم و يکم  - ١٣٩۴ ]جوزا[شنبه سی و يکم خرداد يک

  :يادداشت

ه، » رحمانی«مرگ نا به ھنگام برادر ھمکار عزيز ما آقای  سليت گفت دواريمرا به ايشان، تمام اعضای خانواده و دوستان شان ت  امي
  . تا ساير دوستان و ھمرزمان از چنگال عفريت مرگ به دور مانند

ا ۴ اجتماعی بزرگ در افغانستان و منطقه طی تکان ه صدھا ھزار خانواده حت ه ب ه وجود آورده است ک ضائی را ب ته، ف ۀ گذش  دھ
سا   داشته باشند، امرین در حال مرگ شابا عزيزقادرنشده اند، آخرين ديدار را  ه در ب ا حقيقت از ک ردد ت انع از آن می گ وارد م م

  .عنی حقيقت آنقدر تلخ می باشد که انسان نمی خواھد آن را بپذيردمرگ دوستان مورد قبول قرار گيرد، ي
ين  روز چن ه ب ائی است ک اه ساختن عمر نظامھ ر جھت کوت ه به نظر ما تنھا راه رھائی از چنين مصيبتی، تالش پيگي مصايبی را ب

  .وجود آورده اند
  !ک مبدل ساخته، به پيشتأثر خود را به نيروی کوتاه ساختن عمر نظامانت ضد انسانی و ضد دموکراتي
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