
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

نسيم رهرو                                                                                                                                                                

 "                           من بجای ابرهای تيره آفاق گريستم"و . .  .                     
 

روح خسته وتن کوفته ام . لشکربيداری ، سپاه شب را تا دهليزفلق همراهی کرد. بازهم خواب به مهمانی چشمانم نيامد
پسرکوچکم بخاطرشکستن سکوِت مجلس . تظار شِب مالل انگيز ديگری بگذراندناچاربود يک روزديگر را دران

چی وخت مادرم شيرينی الاليمه مياره؟ مه ره هم !پدر: "او با ذوق زدگی پرسيد. سوالهای گوناگون را پيش می کشيد
  ! من که درگوشه ای لميده بودم با اشارۀ سر فهماندمش که آری " همرايتان ميبری؟

با . صدای لرزان وماتم آلودی ازآنسوی خط ، قلب دردمندم را تکان داد. زنگ تيلفون خالصگيرمعرکه شد دراين ميان 
هق هق گريۀ يارقديم عالمتی بود ازوقوع کدام " انديوال جان ،خيريت خو اس؟ همگی جوراستن؟:" وارخطايی پرسيدم

جز به مرِگ " مرد"من ميدانستم که گريه يک . ددلم گواهی بد داد واضطراب سراپای وجودم را درنوردي. حادثۀ نا گوار
  . . . .يادم نيست که پس از آن چه پيش آمد. را نداشتحسيب مهمند زبانِ گفتن مرِگ " دوست"ولی . يارروا نباشد

حتی فرشته های آسمانی . می ايستد، زمان ازحرکت بازميماند" زبارقصه های ماتم يک درد" وقتی قلب انسان آزاده ای 
کم بود " آشغال " دراين دنيای کالن ! ای خاِک تيره:" انتخاِب غلط  خشمگين ميشوند ومعترضانه ازخاک ميپرسندازاين 

که برای بلعيدنشان دهن بازميکردی وشکم سيری ناپذيرت را پر ميساختی ؟ نوبت اينها که نبود ، اين انتخاب سرچپه 
  !"برای چی ؟

دشمن جان !نميدانيد که من تشنه خون بهترينهاستم؟! خاموش:" ه ميخندد  داراکوالی مرگ ، سربلند می کند و قاه قا
  ."قهرمانانم و ازميان بهترين ها قربانی ميگيرم

   
  آزاده چی می کشد؟ خود اين حال بخوان                                 

  
زپاکبازراه آزادی و عدالت  ازمن دعوت شد تا بر گورگرمِ حسيب مهمند ، اين مبار2007روزدوشنبه سيزدهم اگست 

رفقای شهيدم يکی يکی اززير نظرم . وقتی زبان به سخن گشودم زمين وزمان درنظرم  تاريکترازگورآمد. چيزی بگويم
سلولهای مخوف زندان پلچرخی ، . خاطرات ماندگار حسيب ومبارزات بی امانش پيش چشمانم  زنده شدند. گذشتند

  . . .  ، به يادم آمد" خاد "شکنجه ها و درنده خويی های جالدان
هنوز دوری ازدامان مادروطن را تجربه نکرده بودم که حسيب مهمند درهرتماسش ازاوضاع افغانستان ، سيرحرکت 

اززندگی دشوار اروپا وکم کاری روشنفکران .ازمن طالب معلومات می شد. . .اوضاع ووضع نيروهای ملی ودموکرات
  .  با صراحت وصداقت بيان ميکردچپ ميناليد ونظريات وطرح هايش را

" يک آشنای خوب"او برای . زنده ياد حسيب مهمند درانتخاب رفيق راه ، معياروسليقۀ سختگيرانه ای درپيش ميگرفت
  .می طلبيد" قامت پوالدی" خود

ديدنم آمد ازجمع ياران اولين کسی که به .شرايط چنان پيش آمد که من نيزبسان سنگ فالخن تا اروپای غربی پرتاب شدم
ِ خورد وبزرگ وراه حل ها، گفتگوکرديم. حسيب بود بحث ها وطرح های . باهم نشستيم وروی پاره ای ازمسايل

چيزی که . پيشنهادی حسيب مهمند ازنيات پاک، قلب مهربان و تعهدی که نسبت به مردم افغانستان داشت منشاء ميگرفت
  . همه ما خواهان آن هستيم

وقتی به سالون پذيرايی . ايم گفته شده بود که حسيب ازميدان هوايی فرانکفورت ترا ميگيردوقتی ازسفربرمی گشتم بر
دقايقی پس اوبا لب پرخنده ! به دل گفتم حسيب ووعده خالفی ؟. ازغيابت او تعجب کردم. رسيدم حسيب را درآنجا نديدم

برايم تکت ريل . رم ، باشد کدام وقت ديگری خسته وبيما: گفتم . بسياراصرارکرد که امشب را با من بگذران. بسويم آمد
زندگی افسانه اشتباهات " وايدريغ نميدانستم که. با اوخداحافظی کردم. خريد وتا وقتی که قطارنرسيد ازبرم دورنشد

  ." وشرمندگی هاست
  .ِت خود بکشمحال که چانس مالقات با او را برای هميشه ازدست داده ام ، پشتارۀ سنگين پشيمانی را بايدبردوش مالم

تعجب کرده ) روزخاکسپاری حسيب(حتمًا کسانی که ازنزديک با غمهايم آشنايی ندارند ، ازطوفان گريه ام درآن روز
. آری عزيزمن ،  چنين است" اينقدرکم دلی نکو . توخو راجع به شهيدان يگان چيز مينويسی: "دوستی بمن گفت . باشند

  .نه ميگريمباورکن که با نوشتن هرسطربه همين پيما
   

      بفرما، هرچه ميخواهی ، به جزصبر        که ما ازآن دوصدفرسنگ دوريم
  

ولی ميدانم ، حرف حسابی همين . همت باال ميخواهد که من اين شايستگی را ازکف داده ام" فصل گريستن"در"نگريستن
  . گفته است" دوست" است که
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  دلم هوای گريستن دارد 
  لبم سرود شکستن

  !ايدريغ
  اينک که بابهار

  يکدشت خشک فاصله داريم
  آسمان

  فصل گريستن را
  .فرياد ميکند
*  * *      
  !ياران عزيز

  
وچشم های شان ازروشنی هراسان نبود وزمين آرزوهای شان " بودند" به فکررهايی" گريستن به مرگ عزيزانی که

رودهارا جرئت ميدادند که دل به گرمی خورشيد  " وکسانی که" شکوه کريمانه بهاررا زشاخ برگ درختان دريغ نداشت
قلب ها را چندان بزرگواری می بخشيدند که تا " " کوچه هارا همت ميدادندکه ازسياهی بن بست بگذرند " و" بسپرند

  . ، عالمت کم دلی نيست" چراغ حقيقت را دوباره درشب ناباوری برافروزند
  

  اال ای رهرو نستوه
  تمبادا خستگی ودرد همراه

  شکوه لحظه ها ی فتح
                 نصيبت باد
  اال ای رهرو نستوه

  حريم کوچه های شب
  صدای گام های استوارت باد
  چراغ ديده ات تا قله های دور

                    روشن باد
  اال ای رهرو نستوه

  به چشمت شعله های خشم
  به دستت خوشه های نور

  به دوشت
  قامت پوالدی يک آشنای خوب

  ام کودکان کوچه های شهرزن
  .درودت باد

  ) گزينۀ شعر حسيب مهمند-کتاب فصل گريستن(
*   *   *                   

بياد کسی که دربرابرهيچ چيزی جز آزادی . بياد حسيب مهمند رفيق راه و همزنجيرم ازديدگان باران اشک فروريختم
آزادی " به پای لحظه های عشق پرشکوه"خودرا"  وبودتمام هست"او که آزادی را سپاس بيکرانه گفت و. تسليم نشد

  .جاودانه کرد
  

  سپاس برتوباد
  سپاس بيکرانه باد

  تمام بودمن ، تمام هست من
  به پای لحظه های عشق پرشکوه تو

  جاودانه باد 
  سلول های جان دردمند من

  زبوی عطرغنچه های ناشگفته ات
  مست وشادمانه باد 

*     *    *              
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ناله سردادم ، کسی که آرامش ساحل ها را عذاب " خاکی نسب دريا دوست "به مرگ باورنکردنی حسيب اينمن 
به مرگ کسی .  او ازساحل گريزان بود ودراشتياق پيوستن به موج بيقراردريا می سوخت.آورترازطوفانسواری ميدانست

  .را گناه می شمرد واز آن ننگ داشت" آرامش"گريستم که 
  

  ۀ دريااال ای موج
  صدايم کن، صدايم کن

  سرودت را به گوشم خوان
  تالشت را به من بسپار
  ازين ساحل،ازين مرداب

  نجاتم ده، نجاتم ده
  

کالمش ، مشعل "و" دربن هرواژۀ شعرش سرشک دردهای قرن پنهان" من به مرگ شاعر مبارزی گريستم که! آری 
ازشعرطوق لعنت نساخت تا آنرا درگردن .نن بود ونه شعارشعر اونه تف. بود" روشن برمحراب با روهای زخم آلود شهر

ثبوت آن هم مبارزۀ بی امان وی بود " . پارۀ قلبش را به دشت های وطنش کاشت "و اوبود که . کج هر االغی بياويزد
  .درراه آزادی وطنش ازچنگال اشغالگران روسی و هشت سال نشستن پشت ميله های فوالدين زندان پلچرخی

  .ی را در عشق جستجوميکرد حسيب زندگ
  

  ودستانت را
       ميبوسم

  که درنگاه گريزندۀ يک لحظه
  خداگونه به من بخشيدی

  را" بودن"و" هستن"رويای
  درشگفتن آن لحظۀ پاک

  که عطرهمه گلهای جهان بود درآن جاری
  به تماشای چهرۀ زيبای عشق تازه شدم

  همه ذرات وجودم به رقص آمد وتن به نيايش برخاست
  نستمودا

  که تنها
  "هستم"درآن لحظه های آبی ديدار

  وبی آن
  .من مرده ام

  )فصل گريستن: ازکتاب (
*   *   *           

ريشه اش درد بود، برگه وبارش همه درد ، وازسرزمين دردستان آمده "به مرگ همدرد وهمدل وهمرزمی گريستم که 
  .دردی که دربطن خود اميد ودرمان را نيز جا داده بود"بود

   
  

  ريشه های تلخ اندوه را
  درکدامين آبهای چشمۀ اميد برشويم

  تا رها گردم ، بياسايم
  .               مگرباری

  ميوه های تکدرخت تلخ دردم من
  ريشه ام درد است

  برگ وبارمن همه درداست
  من از،

  .سرزمين درد ودردستان همی آيم
  )فصل گريستن        (

  
  من سياهه زخمهايم را
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  بهای بهارخواهم شستدرطراوت آ
  ميدانم،ميدانم

  کزپس اين ابرسياه
  يکروز

  اين باغچۀ غمگين
  تن زخمی ورخسارۀ زردش را

  درتالطم موجهای بهار
              خواهد شست

  واين شب شرير،
  اين شب بويناک سياه

  درچاهسار سياهی که بدستان سياهش
  درگذرصبح بهار

              بنهاده است
  .اهد گشتخوددرآن نگونسارخو

  من قيام قامت سبزپوش بهارراباوردارم
  اوباچتری ازسخاوت باران به سر

  وسکه خورشيد درمشت
  به نهانخانۀ دلهای غم آلود درختان

  مرهم نورونوازش
      خواهد گذاشت

  ومن سياهۀ زخمهايم را
  درآن صبح سپيد

  درطراوت باران بهاران
  خواهم شست
  وسکۀ لبخند

  برلبان فروبستۀ سردم
  .                  خواهد نشست    

  ) فصل گريستن(
  

  امروز بارسفر
  خواهم بست

  حجم دلتنگی من
  نگنجد هرگز

  .دروسعت اين شهرک بيمار شما
  

  . خاطرات وآرمان ناتمام خودرا دراعماق روح ما ، در انديشه و وجدان آگاه ما به امانت گذاشت. حسيب بارسفرببست 
ولی اين وعده را . همچنان بدون نقطه ها خواهد ماند" ساما"ن قول را داده ميتوانم که ودوستان ديگر ، اي" دوست"من به 

  .خون نخواهد گريست" ساما"نميدهم که قلب داغدارمن به مرگ فرزندان دلبند 
  
  
  
  
 

  


