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  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢ اپريل ٢٧

 
 ....  دوران ئیباياد باد آن ھمه زي

   
مه يته دلی در نساخت وصدای نای سوخی دار ميف مھتاب احساس عاشقانه را در نھاد بياد باد آنوقت ھا که نورلطي

  .نمود یچ کوچه ھا را عاشقانه تر ميشب خم و پ

اران را از روی تخت بامھا و بستر ه دشتر نگاه ھای پُرحسرت شب زنديوقت ھا که ستاره ھا با تابندگی ب اد باد آني

  .بُرد یال ميخوابشان تا مرزھای دوست داشتنی خ

م سحر ھمه جا يم صبح با اھتزاز نسيد وانوار ماليرسان یدن روز را ميام رسياد باد آنوقت ھا که بانگ خروس پي

  .دبخش يشد ، شاد و نو یپراگنده م

ده و پای يد کوچه ھای خاک آلوده دھکده را درنورديرو و امي، سرشار ازنل بر شانهياد باد آنوقت ھا که دھقان بي

  .اشتگذ یش م انيشته از زمذک گيبار باريان جويبرھنه اش را م

شانی آفتاب سوخته يشد و دانه ھای درشت عرق از پ ی جوان کارگر متورم مۀديچيچه ھای پيت ھا که ماھاد باد آنوقي

  .د ياش روی آھن داغ و پُتک اش می چک

شد و الی کتاب  یزد ، گل م یچ کوچه ھا جوانه مياد باد آنوقت ھا که عشق ھای پُردرد و معصومانه در خم وپي

  . گشت ی شبنمی م،ه از قطرات اشک و اندوه عشاق ناکامی کئگرفت، گلھا یھای مکتب قرار م

و و يدند و با غرين شان می دويک کلبه ھای گليدان ھای نزديد تا ميشواز نوروز و عياد باد آنوقت ھا که بچه ھا به پي

  .فشردند یان مشت ھای کوچک شان مي جوشداده را مۀ تخم ھای رنگ،خنده

گندم می  الی مزارع جو وه د و زرد را از البيد سپي روستا گلھای ُمرواراد باد آنوقت ھا که نوجوان دختر ھایي

 یدند، با شوخی ھای دخترانه آھوانه ھرطرف ميسرو روی ھم می پاشه اشتند ، بذگ یسوان شان ميدند، الی گيچ

  .ساخت  یدند وصدای چوری ھای شان گنجشک ھا را پراگنده ميدو

ت اشتھا برای نان گرم تنوری و شوربای تند، در کاسه ھای سفالی روی  درخت توۀير ساياد باد آنوقت ھا که زي

  .چسپاندچه می ه دن دوغ سرد به گردن کوزيت توت دست را به تمنای نوشذن از ليريشد و کام ش یسفره دوچندان م
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نی ، شست ينه و گوش تاکھا ، کشمشی و ُحسيز سروسيشد و خوشه ھا آو یاد باد آنوقت ھا که انگور ھا خوشه مي

 یان مير چادر سبز برگ ھا خودشان را نمايوب کننده از زذن دختران ناز رز با عشوه ھای مجياقوتی ايعروس و

  .ساختند 

ساخت وبا دست  یاد باد آنوقت ھا که جنگل ازنوای پرنده ھا و زنبورھای عسل مصرع ھای شعر ، غزل و ترانه مي

  .خت ير یدارھا ميباد به پای کاجھا و سپ

ر صندلی در شب ھای زمستانی حالوت توت و چھارمغز ، کشمش و جلغوزه ، چای ي باد آنوقت ھا که حرارت زادي

ن گفتار و يريان شيساخت ولحن خوش راو یھای پُررنگ خوشبو و قصه ھای جالب کتابھای کھنه را دوچندان م

  .د يدوان ی رخوت خواب را الی مژه ھا م،شھرزادان قصه گوی

  .ری ذثار وازخودگيعه بود و صداقت نام دگر اين وديا که عشق معصومانه تراد باد آنوقت ھي

  . ُمومن بود ۀديت نام خدا را داشت و شرافت افتخار عقيمان قدسياد باد آنوقت ھا که اي

 ت محسوبيثاق ھمتراز جنايم بلند و انسانی داشتند و پشت کردن به تعھد ، قول و مياد باد آنوقت ھا که واژه ھا مفاھي

  .د يگرد یم

  .اشت ذگيزبان و کالمش ارج مه  شرف اش را حراج نمی کرد و ب،اد باد آنوقت ھا که انسان در بازار معاملهي

  . کامل خباثت نبود ۀ سراپا نمون،استيرنام سيل نشده و زياد باد آنوقت ھا که ھنوز انسان به گرگ طماع تبدي

، بانهي، نج، پُرازتفاخرن، راستکارانهي، عشق آفروست داشتنی، د، با ارزش باد آنوقت ھا وآن دوران ھای خوبادي

  .پاک و انسانی 

م ھای خار دار يابی آنوقت ھا ھرروز را در اسارت سي ھر انسان خوب برای بازۀديذھن خسته و چشمان دردکش

دد گر یشود و ھرروز با انفجار خمپاره ھا وجودش متالشی م یران ميش ويد ھاي امۀراند، ھرروز خانذگيم

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شوند  یجوی خواب م و ، ھراس آلود، نا آرام، مشوش وعصبی به جستنيمانند وقتی اندوھگ یی که زنده مئوآنھا

ورند دوران آن  آیاد ميه سازد، آنوقت ب یشان ميی رسانه ھا روانشان را پراي دنۀت قصه ھای پُرغصيآشفتگی تمام

ان ھفت و ھشت ثور بربادش داد و به آتش اش يزای کودتا و کودتاچ که نفس شوم و نکبت ... ھا را ئیبايھمه ز

  .ن ابدی نثار شان باد ي، نفرديکش

   

 

 


