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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۳/۰۴

اسحق نگارگر

واین بار تاریخ به شیو ٔه بسیار مسخره تکرار شد.
گاهی تاریخ به شیو ٔه بسیار مسخره تکرارمی ش ََود .دعای نیم شبی رامن درنومبر سال ۱۹۹۴سروده بودم واین
هنگامی بود که پاکستان ازتوانایی مجاهدین درتشکیل یک حکومت نیرومند ولی زیرنفوذ پاکستان نومید شده بود و
میخواست افغانستان را مستقیما ً زیر نظارت خودبگیرد وپروردگان خودرا ازمدارس پاکستانی سازمان داد و به
جنگ گروه هـــــــای مجاهدین که درهرناحیهٔ شهرکابُل حکومت خاص خود را تشکیل داده بودند فرستاد وآنانرا
به سادگی ازکابُل فراری ساخت بَطوری که ازترس طالب پُل های شاهراه سالنـگ را نیز ویران کردند.افغانستان به
خواست پاکستان پناهگاه گروه های تروریست بین المللی شد وحادثهٔ یازدهم سپتمبر  ۲۰۰۱رخ داد وامریکا با ُ
غر
وفش آمد که افغانهـــــا را ملت بسازد وآنان را با نظام دموکراسی وانتخابات آشنا نماید .من که درسال ۹۴به خاطر
حالت افغانستان نیم شبی با خدا درد دل کرده بودم ازنفوذ پاکستان درافغانستان نگران بودم .وقتی امریکایی ها با
ُ
غروفش ببر برافغانستان تاختند و نظام طالبان رابرانداختند باخود زمزمه میکردم ومیگفتم:

« خدای که باال وپست آفرید

زبر دست هر دست دست آفرید».

تصورنمیکردم که گفت ٔه مائوتسه تون دوزخ مکان د ُُرست وامریکا َبراستی هم ببـرکاغذی باشد ومارادرمیدان
خداوراستی با پاکستان وطالب تنها بگذارد اما ازحق نگذریم امریکا و ناتوهم حق دارند .ملیاردها دالردرافغانستان
ریختند که آنهمه پول را فساد و رشوه خواری قند وقروت کرد ودر نوزده سال تالش نتوانستند بالی نفاق را در
میان افغانها از میان ببرند طالب و پاکستان نومید نشدند و صبورانه جنگیدند واکنون امریکا که درافغانستان پول و
آبرو هردو را باخته است میداندکه جنگهای زرگری گروه های مجاهدین برای کسب امتیـــاز است واگر به خاطر
کسب قدرت همدیگر را کافر چار کتاب میخوانند اما درنهایت امرنه چرگ است ونه پرگ همه باهم میسازند و بر
ملت خود میتازند .امریکا نیزبدین نتیجه رسیـده است که جوبایدن راست میگوید وافغانها دموکراسی رابه شیو ٔه
خاص خود فهمیده اند .ما از که بنالیم که فُـــــــرصت ها فراوان بود ولی ما نتوانستیم وجهانیان دریافتند که ما
مستحق همان امارت اسالمی طالبان استیم وطالبان هم میگویند که ما با مردم مشوره میکنیم .حکایت میکنندکه کاله
فروشی ازجنگلی میگذشت وبسیارمانده شد و بــــــــــرای استراحت زیر درختی نشست اما خواب براوغلبه
کردووقتی ازخواب برخاست دیـــدکه بوزینه ها همه کاله هایش را بُرده اند و بردرختها باال شده اند .درماند که کاله
های خـود را چه گونه از بوزینه ها پس بگیرد .کاله ولنگی خودرا که زیرسرمانده بود برداشت وکــاله خود را به
دست گرفت .دید که بوزینه ها نیزبه تقلید او کاله ها را به دست گرفتند.مرد کاله خودرا دورانداخت وبوزینه ها
نیزکاله هارا دورانداختند واو با همین نیرنگ کاله های خودرا به دست آورد وراه خودرا گرفت ورفت .اتفاقا ً این
داستان را برای پسران ونواسه های خود گفت .سالها بعد یکی ازنواسه هایش که همان شغل پدر کالن رااختیارکرده
بــود ازجنگل میگذشت وگرفتارهمان وضع شد که پدرکالنش شده بود.نیرنگ پدر کالن را به یاد آورد تبسمی حاکی
از رضایت کرد وکاله خود را به دست گرفت و دید که بوزینه ها هم کاله های راکه ربوده بودنـد به دست گرفتند.
نواسه کاله خودرا دور انداخت ولی بوزینه ها ازاو تقلید نکردند تنها یکی ازبوزینـــه ها فرود آمد و بر شانهٔ او زد
وگفت« :جان کاکا؛ پنداشته ای که تنها تو پدرکالن داشتی آخرماهم پدرکـــالن داشتیم که تجرب ٔه خودرا به ما گفته
بودوماهم ازتجربهٔ اوآموخته ایم ».حاال طالبان هم این هنر را یاد گرفته اند ومانند دیگران یک لویه جرگه
فرامیخواننـد وآن لویه جرگه به اکثریت رای میدهندکه «امارت اسالمی»صد درصد بهتر از جمهوریت و
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انتخابات است.به همین دلیل است که من باز به فکرآن دعای نیم شبی افتاده ام که بیست وشش سال پیش هنگامی که
ستارهٔ اقبال طالبان تازه طلوع کرده بود؛ آنرا سروده بــودم خداوندا! حاالکه جهان به داد ما نرسید توبه داد ما برس.
این شما و اینهم دعای نیم شبی من:

دعـــــــــــــــــــای نیــــــــم شبی
من واین آه جگر سوز وحـــــــزین
مـــن ورنج مـــــن وپاییــــــــــــــــز غمین
عــاشقی درشب هجــــران مسکین
دردیــــــــــــــار دگـــران غمــــــــــزده ای
همچــــوانگشتـــــر خـالی زنگین
دلــــــــــم ازگــــوهر اُمیــــــــد تهـــــــــی
عســس دهـــر مــرا بسته چنین ۱
برستـــــ-ونی زفــــرامــــــوشی ویــــأس
َ
میـــزنَدیک دوسه کـودک به زمین
شیشــــــــهٔ نازک آمــــــــال مــــــــــــــرا
کف افســــوس بکوبـــم به جبین
مـــــن دل خــــــویش فشــــــارم دردست
تا بدین مــــرتبه کــرده پاییـــــن
کــــــه چــــــــرا جام جـــــــمم را گیــــتی
نیست درچــار طـرف ُجز شاهین
این کبــــــوتر بچگـــــــــان نــو پـــــرواز
فتنــه هـرگـوشه نشسته به کمین
ُمــــــــدعی خــــــام وسفـــــــر دور ودراز
مـن نکـارم به جـُزاشک خونین
بـــــر زمیــــن ُرخ افســــُرد ٔه خـــــــویش
تــو براین قـوم سرافـراز ومهین
ای خـــــُدا از ســــر رحــمت نظـــــــــری
وز ُچنیــن سیــل مهیب وسنگین
ازچنیـــــن تیــــــره شب ســــرد وسیــــه
دل شـان پـاک ُکـن از حنظل کین
باری ایــــن قافلــه را راه نمــــــــــــــای
تو بــده صبــر وثبــات وتمکین
سبُک پاچــــــــگی وهــــرزه دوی
زیــــن ُ
ویــــــن دُعــــارا تــــــو رسایی می بَخش
خود رسانش ســــــــوی ُمـــــرغ آمیــــــن
نگارگــــــــر ۱۶نومبـــــر۹۴برمنگهم
)۱اشاره به شعر سعدی«:یکی را عسس برستون بسته بود»
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