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  نشريه ويژه پيشرو به مناسبت درگذشت زنده ياد داد نورانی بنيانگذار پيشرو

  ٢٠١١ جوالی ٢۵

  خبر کوتاه ولی جانکاه بود
  اميد. ن

شھری خفت که سی و سه سال قبل آن را با وجدان بيدار و روح ناقرار ترک داد نورانی در آرامگاه ابدی اش در 

تحصيالت طب پوھنتون کابل را نيمه تمام رھا کرد تا کمر بسته به جمع آنانی بپيوندد که تعھد سپرده بودند . کرده بود

غالگران و رژيم ھای اش  که کابل در زير چکمهئیسالھا. جراحات عميق و درد گزندۀ وطن خويش را مداوا کنند

نورانی تنھا يکی .  ضد اشغالگران متعھد شده بودندهبندش بود، ھزاران روشنفکر آگاه به امر مبارزۀ مسلحانه ب قالده

 و درايت ئیھمه شاھد توانا. شد تر می از آنان بود اما کسی بود که با گذشت ھر روز، در سنگر گرم آزادگی آبديده

او ھشت سال قبل به کابلی باز گشت که ھر کوی و برزنش .  کشور بودندو عزم راسخش در جبھات شرق و غرب

 .در جنگھای تنظيمی حمام خون گشته بود

در ھر جا که بود مصروف آموزش و .  نويسنده و مؤرخ بود و آموزگار صدھا تن ھمچو من،داد نورانی شاعر 

او که در دامن کوھھای سر . اقشار جامعه بود خلقھای در بند به فرزندان محروم ترين ئیانتقال آگاھی و تيوری رھا

پرداخت، دھھا نوجوان دھقان  به فلک کشيدۀ کنر و نورستان و دشتھای تفتيدۀ نيمروز و فراه به مداوای مريضان می

  .   را با خواندن و نوشتن آشنا ساخت

ای به اثبات  اش در جامعه اش را با تشکل پذيری او فروتنی. فروتن بود اما نه با آن برداشت سنتی و دھاتی آن

در گرفتن وظيفه . به نظر جمع احترام می گذاشت. رسانده بود که تشکل گريزی خصلت بارز روشنفکرانش است

  .پيشقدم بود؛ دقت و پشتکارش در اجرای وظايف مثال زدنی

اقعی، با وقتی ديگران مصروف حساب و کتاب شدند و دکه و دکان سياسی باز کردند، نورانی به سان مبارز و

او اين انفصال قاطعانه را . اش رو برو شد اما بدون کوچکترين ترديد راھش را جدا کرد دشوارترين تصميم زندگی

به تخته چوبی بر جا مانده از کشتی طوفان زده تشبيه کرد و عھد بست که با ھمين يک تخته چوب دل به دريا 

 ھموطنان دربندش نرسد، ئیک آگاه بود که اگر ھم به ساحل نجات و رھادر برابر صداھای شک و ترديد ني. بسپارد

دانست  نورانی می. و در جزر و مد دريا بشکند باز در برابر قضاوت تاريخ و ستمديدگان سرافراز خواھد ايستاد

ه پيروزی و شکست بخشی از حرکت پر پيچ و خم تاريخ است و اين تنھا ورشکستگی ايمان است که سرافکندگی ب

  .   بار خواھد آورد
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او خرده بورژوای راديکال ھم نبود که عمرش را صرف جنگ زرگری با شاعران خرده بورژوای ليبرال کند و به 

اگر می خواست . کاری کند اتھام باال بردن اين يا آن مفھوم و ترکيب از کتاب فالن شاعر يا نويسندۀ غربی شالق

ت، اما عمر کوتاھش را صرف آگاھی دادن، اميد بخشيدن و پروردن  آن را داشئیبھتر از ھر کسی ديگر توانا

نداد بلکه دور و برش را با انديشه ھای » نشانی از تفاوت آب و سراب«تا آخرين لحظۀ عمر تنھا . جوانان کرد

  .اصيل انسانی سيراب کرد

 قتلگاه تاريک انديش ترين عناصر خاطرۀ رفتگان فرزانۀ اين بوم و بر را که يا در پوليگون ھا تيرباران شدند، يا در

نورانی از وضعيت دشوار . دانست داشت و ادامۀ راه آنان را دين خود می سالخی و سر به نيست شدند گرامی می

ساخت، ھر چند از پرمشقت بودن راه و  ناليد و از آن مستمسکی برای گريز از انجام رسالت خود نمی جھانی نمی

دستی در « ستمديدگان ئیکرد که کار برای رھا ھميشه گوشزد می. گفت ھا می ھا سخن عواقب سينه سپر ساختن

  . »آتش داشتن است نه دستی بر آتش داشتن

موضعش . نورانی لحظه لحظۀ زندگی اش را وقف تالش در راه منافع ستمديدگان و زحمتکشان اين خاک دربدر کرد

گفت  ھای متعددش در پيشرو با صراحت می  نوشتهھميشه محکوم کردن اشغال و لشکرکشی به افغانستان بود و در

  . دانست ساز استعمار بعدی می خوار استعمار قبلی و زمينه استبداد را ميراث. که استعمار بدتر از استبداد است

انديشيده باشد، اما مطمئناً نورانی به مليونھا » شيراز«بسيار طبيعی است اگر در آخرين دقايق زندگی به پسرش 

و مطمئناً او به تمام کارھای . انديشيد که در وطن ما و سراسر جھان تشنه لب در آرزوی برابری اند یشيرازی م

: کند انديشيد که زندگی انسانی از آن فوران می ای می ناتمام مانده و گامھای برداشته نشده تا آن رسيدن به سرچشمه

   .ای رھا از نابرابری، گرسنگی، تحقير، بيماری و جھالت جامعه

 


