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 Political سياسی

  

 از امريکا-انجينرمحمدھاشم رائق

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۵

  

  يادی از نخستين روز ھای مھاجرت

  شام پائيز

  
 رنگ الجوردی، مانند انعکاش  مايل به آبی ئینقرهو خر پائيزی، آسمان صاف اعصريکی از روز ھای او

  . اوقيانوس ھا برروی صفحه آيندۀ روشن ويا پوشی ورقۀ نازک از الجورد وطن من بود

آفتاب جھان تاب . توته ھای سفيد ابر پنبه مانند و ابرھای سياه تيره در کرانه ھای دوردست آسمان به نظر می رسد

 دامنکشان به عقب جبال مغرب رخ کشانيد وابر پاره ای آخرين اشعۀ زرين خويش را از روی نيم کرهً خاکی چيده

در کنار افق به رنگ گلھای شقايق در آورد که گوئی از لب نگاری رنگ گرفته باشد ويا از دل پر خون وطن از 

  .   آسمان بر زيبائی طبعت افزودۀرنگ لعل بدخشان در گوشه  سوخته جان بۀابر پار. دست داده و ھجران کشيده ای

باد ددور از ميھن با ترس وھراس از آمدن ظلمت شب و سر راسيمه و پريشان حال چون طفلکان مھاجرمرغی س

کيده را با منقار نازک اينطرف وآن طرف  و برگ خش درختی به شاخه ای پريدۀ خشکيدۀپيشتاز سرما از شاخ

ز دست داده با مشتی از ارا س و نااميدی رھايش کرد و چون مردی مھاجرکه ھمه چيز أ يباو دو باره  چرخاند

وی منزل  و جو نيم قد واعضای خانواده از راه رسيده باشد و در ديار بی کسی و بی زبانی در جست اطفال قد

  . ديد وسرپناھی باشد، حيران و پريشان حال ھرطرف را می

وپراگندن  برگان زرد مبدل شده بيرحمانه به لرزاندن شاخه ھای نيمه عريان  شمال ماليم روز آفتابی به تند بادسرد

ستاخانه و ظالمانه به حريم ھرکس داروسرتراشيده، گباد وحشيانه می وزيد وچون تفنگداران ريش رنگ پرداخت،

  .ھرجای تجاوزوحمله می کردو

با ھمدستی سرما آنچه به ساکنان  و باد سرد  با رفتن روشنی آفتاب تمام نيم کره در تسخير ظلمت و تاريکی در آمد

 سياه شب نا جوانمردانه و بيرحمانه ۀ زمين می خواستند چون گزمه ھای بعد از قيود شبگردی در زير پردۀآن گوش

از آسمان ای ابرھا نيز به استفاده از غيابت حرارت خورشيد به ياری و اتئالف با ظلمت وتاريکی نيمه .  روا داشتند
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 خزانی دستخوش باد ۀبرگھای خشکيد. ه تر ساختمادآ غارتگری وتظلم را ۀو برای بادپائيزی زمين را تصرف کرد

 وزيدن باد بيرحم چون زنان شوھر ازدست داده ونان آورطفالن يتيم وکمپ نشين خويش ھر طرف در تالش اگشته ب

  . به گوشه ای می خزندای اند واز گوشه 

رارت عالمه ايست آفتاب و روشنی و ح. ابر سياه وظلمت و سردی نشانه ايست از غضب و ستمگاری وظلم وتعدی

ايکاش جھان ھميشه در صلح . ايکاش ھميشه روشنی می بود وآفتاب.  از عشق و لطف مھربانی و صفا و برادری

ويرانی به مصرف  کاش مصارف اين ھمه جنگ و انسان کشی و.  وسلم می بود، نه جنگ وجدال و آدمکشی

 عالم مملو از صلح و صفا و عشق ودوستی می و گرديد  اطفال روی زمين میۀگرسنگان  وتداوی بيماران و تربي

راستی شايسته می گرديد ومقام انسانيت را حفظ می توانست تا ه بود تا می شد انسان نام مقدس اشرف مخلوقات را ب

     .   انی پريشان حال وسرگردان نمی شدزچون مرغک خ

  
  :يادداشت

 آن قدر بر رگ عواطف و احساسات خواننده می نوازدآن قدر زيباست و " رائق"پارچه ادبی ھمکار گرامی ما آقای 

 با زيبائی و حالوت م، به اميد آن که درشتی اين جمله جمله را بر آن نيفزاي يککه اين قلم به مثابه ويراستار نتوانستم

  :جملۀ مورد نظر.  مقايسه نشود مانوشتۀ ھمکار گرامی

تاريکی ھا و سياھی ھای شومش را بر در و " سر تراشيدهتفنگداران ريشدار و " سياھی شب قبل از آمدن با تأسف"

  " در پناه ارتجاع منطقه استعمار غربوديوار کشور ما پھن نموده بود، سياھی استعمار روس توأمان با

  با کمال محبت

  ويراستار مطالب سياسی پورتال

  


