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  امريکا-  ورجينا–انجينر محمدھاشم رائق 

  ٢٠١١ اپريل ٠٦

  پيراھن يخن قاق

ا وتحفه خاطرندارم سال چندم رياستم بودکه در جمله سوغات ھه شين و خيلی قديم ھا، خوب بيسالھای پ  درآن

 . يکه از طرف مراجعين برايم می رسيد، چندين دانه پيراھن يخن قاق ھديه گرفتمئھا

در .  جا آوردمنيکه وطن را ترگ می گفتيم، يکی ازين پيراھن ھا ھنوز ھم قابل پوشيدن بود و آنرا با خود ايئ روز ھا

.                         سرک به نصف قيمت خريدماينجا يکی دو نکتائی که رنگ گلش به رنگ پيراھن می نشست از ليالم روی

ھر باريکه اين پيراھن را می پوشيدم .  افغان ھا می پوشيدمسرا در يگان مرده وزنده و در مجالاين پيراھن ونکتائی 

کاکه گی و ھوای رياست دوران گذشته  به سراغم می آمد و کسی از بينی باال تر ھمراھم گپ زده  يکنوع غرور،

                                                           .وانستت نمی
به مرور زمان کمک ھای دولتی کم شده و مصرف ما افزود می گرديد عايد ما کفايت زندگی را نمی توانست   

مجبوراَ به جست و جوی کاری برآمدم و طبق رسم ورواج اينجا روزھا عقب کار می گشتم ودرھرھوتل به ظرف 

ئی و در دکانھای خوراکه فروشی به پيش خدمتی و ھرجائيکه وظيفه ای سراغ می گرفتم مراجعه می کردم شو

وعريضه می دادم وبعضاَ به مصاحبه خواسته می شدم، در اينجا رواج است که در مصاحبه کاريابی مراجعه کننده 

شی خود را با ھمان پيراھن يخن قاق و من ھم به پيروی ازين رسم، شيکترين دري. لوکسترين لباس خود را می پوشد

در حين مصاحبه پيراھن يخن قاق تاثير خودرا می کردو با مصاحبه کننده و کارفرما به . نکتائی گلدارمی پوشيدم 

ھمان بود که چندين مصاحبه به ھمين . ھمان غرور دوران رياست صحبت می کردم و در نتيجه استخدام نمی شدم

شدم که نشدم تا اينکه پيراھن يخن قاقم به مرور زمان کھنه و جنده شد و از پوشيدن منوال گذشت و صاحب کار ن

نا چار يک پيراھن مستعمل از دکان کھنه فروشی دم کوچۀ ما خريدم و بعد از چندی در اولين مصاحبه در . برآمد

  .يک دکان خوراکه فروشی شامل کارشدم 

اق رياست، از چرت وفکر چوکی ومقام گذشته و آينده فارغ گرديم بعد ھا فھميدم که با از بين رفتن پيراھن يخن ق

  . وخود را فارغ بال و آزاد طوريکه ھستم يافتم

  :قرار فرموده حضرت ابوالمعانی بيدل

  .   رنج ھستی آسان شد– ترک آرزو کردم 
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داغ بی وطنی ما بلی تا زمانيکه چرت مقام ومنصب گذشته و خيال پلو آينده را از سردورنکنيم درد مھاجرت و 

                        ختم  . تسکين نخواھد شد
  


