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 52/11/5112                    حنیف رهیاب رحیمی
 

 جر و بحث نصف شب
 

خواب خوش و آرامی داشتم، چنانچه هرشب و قتی سر را روی بالش میگذاشتم، در ظرف هفت ثانیه از این دنیای پر 
غوغا به عالم خیاالت رهسپار می شدم، آنجا که ناممکن ها ممکن و ممکن ها ناممکن میشود و چیزهایی از شور و 

 و کارهایی را انجام میدهد که در دنیای حقیقی هم محال است و هم خیال.   را آدم می بیند
ب داشتند که ما هر ش بسیاری از دوستان که ازین عادتم خبر داشتند، بر این خوش چانسی ام  رشک میبردند و شکوه

 نیم ساعت حتی  یکساعت در بستر لوتک زده قبرغه بدل میکنیم ولی خواب به سراغ ما نمی آید.
اما دیشب نمیدانم چشم حسودها کارگر افتاد و خوابم را نظر کردند یا کدام نقص تخنیکی دیگری عاید انجن بدنم  شده 

ختم دیدم از خواب چندان اثری نیست. مانند هر روز خسته و ذله بود، چنانچه طبق معمول وقتی خودرا به بسترم اندا
 هم بودم اما وقتی پلکهایم را رویهم می گذاشتم بطور اتومات دوباره باز میشدند.

برای اینکه خودرا بیشتر خسته بسازم واقعات و حوادث مهم روز گذشتٔه وطن را به یادم آوردم، تعداد شان بیحد زیاد 
شان دو مسأله مرا بخود مشغول ساخت. انتخابات و امضای پیمان امنیتی، که تقریباً ُنقل هر مجلس  بود و در بین همهٔ 

و مضمون هر محفل شده. هر قدر باالی فکرم فشار آوردم تا دلیل امضاء نکردن پیمان امنیتی را از جانب رئیس 
این شخص برای آیندٔه خود میخواهد یک جمهور بیابم، مؤفق نشدم. تنها در ذهنم همین نکته بسیار پلغوت خورد که 

بینی خمیری بسازد یعنی دوستان تفنگ بدست و آدمکش اش را بازهم خوش نگهدارد زیرا به نظرش امکان دارد در 
اما اینکه میهن و ملت به کدام روز و به کدام حالت می افتند، هیچ پروایش دٔه مردم تحمیل شوند، آینده دوباره بر گر

یعاد زمامداری یا امارت اش به سر رسیده و کدام نوع کمبود هم در زندگی باقی نمانده که برایش را ندارد زیرا م
نگران کننده باشد. ولی باوجود اینها هم اینکه در پس پرده چه اتفاقات و پالنهایی در جریان است، عقلم کار نکرد، من 

 چه بخدا اگر عقل شیطان هم کار کند. 
گشتاندم و کوشش کردم بخوابم که دفعتاً به یاد انتخابات افتادم، واقعه ای که در تأریخ کشور  باز خودرا به قبرغٔه دیگر

برای بار اول اتفاق می افتد، انتخاباتی که با وجود خوشباوری های مردم صادق و وطنپرست ما و ملیاردها دالر 
ختناق جور خواهد شد. در بین یازده اش سرچپه شده از آن ا« انتخا»آن عملی خواهد شد و از « بات»مصارف تنها 

امیدوار و کاندید که بی صبرانه انتظار اشغال چوکی فرمانروایی مطلق را می کشند، به جست و جو پرداختم که کدام 
شان برای این ُپست مهم و خیلی ها پرارزش مناسب است و درین  رقابت کدام یکی شان در صف اول خود  را 

اشرف غنی احمدزی را اینطرف و آنطرف در صفحات فسبک می بینم که لُنگی سپیشل به رسانیده اند، اگرچه داکتر 
سر و شملٔه آن به زمین کشال، به زور بازوی جنرال دوستم گاهی باالی یکی میتازد وگاهی باالی همه کاندیدان ُپرزه 

ماندن با کاندید شدن چه ارتباط پرانی و ریشخندی میکند، در حیرت افتاده ام که این پوشیدن لُنگی و شمله را دراز 
دارد که با این همه علمیت خودرا به  پایلوچی زده و سخنهای خیله خیله میزند؟ از چپن و کالی قره قلی پوش خو 

 مردم زیاد خیر و خوبی دید که حاال نوبت به لًنگی رسید.
ار دهللا افتادم که او هم در فسبک یگان بچند بار پهلو بدل کردم باز از خواب خبری نشد اینبار بیاد داکتر عبدهللا عب

نظر پراگنی میکند و مانند کرزی ناخن شهادت خودرا باال گرفته و خطاب به مردم چیزهای خوش و مالیم میگوید. 
اما معاونش که از شاگردان کلب الدین راکتپران است، مانند معاون آقای احمدزی زور و بازو ندارد و بخاطر سابقٔه 

ش نافش رفته و خودرا با مردم زیاد روبرو کرده نمیتواند. اما باخود فکر کردم که هنوز مبارزات خونبار استاد
انتخاباتی شروع نشده شاید کاندیدهای دیگر در آینده بتوانند با پیش کش نمودن پالنهای علمی و عملی و وعده های 

در بین شان اشخاص پاک، وطنپرست، صادق شیرین و چرب، برازندگی بیشتر درین مسابقه از خود نشان دهند  زیرا 
 و کسانیکه مکتب رفته اند و از سوابق کاری خوب برخوردارهستند، نیز وجود دارد.
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باز گفتم هرچه نباشد این یک مسألٔه بسیار مغلق و در عین زمان حیاتی برای مردم افغانستان است، من بجز اینکه 
ی کرده نمیتوانم، یک دعای خیر در حق میهن و مردمم کردم و باز خیر مردم و ملت افغان را تمنا نمایم دیگر کار

 چشمانم را بستم که خودرا در عالم رؤیاها بفرستم اما دیدم هنوز هم از خواب اثری نیست. 
به حال کسانیکه همیشه و هرشب اینطور هستند، دلم سوخت در حالیکه سرم به کلی گیچ شده بود و نزدیک بود از 

ای به فکرم رسید که بجای فکر کردن بیحاصل بهتر است یک چند قدم در بیرون گردش کنم و کمی درد بکفد، چاره 
هوای آزاد بگیرم شاید حالم بهتر شود. دیدم بهترین نظر است، آهسته بیرون رفتم هوای گوارا، شب مهتابی و شمال 

کرد، برایم نیرو داد و هوس قدم زدن مالیمی که میوزید و درختان دور و بر را به خواندن سرود آرام بخش دعوت می
را در من بیشتر قوت بخشید. همینطور باخود قدم میزدم و از زیبائی شب و تنهائی خود غرق در لذت بودم که یکوقت 

 متوجه شدم فاصلٔه زیادی را طی نموده ام بناًء عزم برگشت دوباره نمودم. 
در راه  بازگشت، به خانه نرسیده متوجه شدم که تنها نیستم و یک بندٔه دیگر خدا نیز آهسته آهسته قدم میزند و در 
افکار دور و دراز خود غرق است. نزدیکش رسیدم  به رسم افغانیت باهم سالم و احوالپرسی کردیم چون دردهای 

 دانستیم کمی باهم تبادل افکار و قصه نمائیم.  همدیگر را شنیدیم  مشکل ما یکی بود لهذا هردوی ما الزم
این شخص جوانی بود خشک و قاق، فکر کردم نو از محبس خطا خورده و یا از شش هفت ماه به اینسو روی 
دسترخوان را ندیده، ریش نازک و چرک داشت و تصادفاً از اول چهره اش به دلم چندان خوش نخورد. در اثر اصرار 

ار پیاده َرو نشستیم و جویای حال و احوال همدیگر شدیم. بسیار صادقانه قصه بیخوابی و او باالی یک چوکی کن
تشویش هایم را برایش گفتم بی مقدمه به سخن شروع کرد که: خی در مورد امضای قرارداد امنیتی خودت چه نظر 

 داری؟
رجی است، امضای این قرارداد گفتم در شرایط کنونی که کشور از هر لحاظ احتیاج و محتاج کمکهای کشورهای خا

الزمی و ضروریست. نمیدانم رئیس جمهور طالب مشرب چرا بهانه تراشی کرده و در امضای آن تعلل میورزد. کاش 
از لحاظ اقتصادی اقالً در یک مورد خود کفا میبودیم هر طرف را که می بینی، نواقص است کمبود است و بی سر 

 و سامانیست.
 ن مورد تائید جوان قرار نگرفت و پیش ازینکه حرفهایم تمام شود مداخله کرده گفت:دیدم این نظر من چندا

برادر، امت مسلمان باید هر چه زودتر تا میتانن دست کفار را از خاک خود کوتاه کنن. امریکا و متحدینش آمده اند 
وند گمراه کنند و ُملک ماره که دارایی های زیر زمینی و روی زمینی ما ره غارت کنند، جوانای ماره از راه خدا

 و با دشمنان دین و کفار خداوند ج جهاد را فرض گردانیده... مستعمرٔه خود بسازند اینها دشمنان دین مقدس ما هستند
ی ربا شنیدن این سخن موهای جانم سیخ شد گفتم این آدم از همان کسانیست که در چهار پا روان است و به روشنگ

 ضرورت دارد، باید یک کمی بیشتر همرایش صحبت کنم بلکه به حقیقت پی ببرد. بناًء با مالیمت گفتم:
حرف شما شاید تا اندازه ای راست باشه و یا شاید هم نباشه. اگر فعالً ما پشتیبانی امریکا و ناتو را از دست بدهیم 

وخت اس که پای کثیف آی اس آی و نوکرای بدون شک در افغانستان جنگ های داخلی شعله ور میشه، و او 
خونخوارش ده وطن باز و بار دیگر شهر شغالی میشه و بدتر از همه تمام دستاوردهای مثبتی که ده زندگی مردم 
پدیدار شده از بین میره باز دگه کسی نمیتانه ای وطنه از دست طالب کهنه فکر و باداران  پاکستانی شان نجات بته، 

 خالص....
 تم ده مورد ای موضوع صحبتم را ادامه بدهم که نگذاشت و با خشونت طرفم دیده گفت:میخاس

تمام روزه بی نتیجه تیر کدم الکن خوشبختانه که اینه یک چوچٔه امریکا ده ای نصف َشو ده گیرم افتاد. ما علیه شما 
ن کدیم و به کمک پروردگار واری اشخاص امریکایی مشرب که خدمت امریکایی ها و غربی هاره میکنین جهاده اعال

 پیروز میشویم. 
در همین وقت چشمم به کمربند ضخیم او افتاد و در آِن واحد حدس زدم که واسکت انتحاری است و این شخص هم 
یکی از همان آدمکشان فروخته شده ایست چشم و دلش کور و فرستادٔه پاکستان است. فوراً از جایم بلند شدم که از 

 ی از بند دستم گرفت و نگذاشت.نزدش دور شوم ول
با خود گفتم به چه عذاب گرفتار شدم کاش از اطاقم بیرون نمیشدم، حاال دیگر زندگی ام صدفیصد در خطر شد و این 
جوان قاق روده فکر نکنم ماندنی باشد حاال خودرا هم از بین خواهد برد و پوچاق های مرا هم درین نیم شب به شاخچه 

هد کرد. بند دستم را محکم گرفته بود خواهش کردم که رها کند دیدم در دل خود چیزی را میخواند های درختان باد خوا
 و در حالیکه بند دستم را به شدت می فشرد، چشمان مرموزش را گاهی باز و گاهی پت میکرد.
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م و توانم را در دستهای کلمه ام را خواندم تا توانستم چیغ بلند زدم و کمک خواستم اما کسی به دادم نرسید، تمام زور
جمع کرده خودرا به شدت کش کردم اما لعنتی با وجودیکه مثل بز الغر بود، دستم را مانند انبور محکم گرفته بود. 
چهار طرفم را دیدم از بخت بدم هیچ زنده جانی دران وقت شب دران نواحی دیده نمیشد و او همچنان چیزی را خوانده 

 میداد. احوال آمدنش که برایش وعده کرده بودند، از بهشتی را حور دو و هفتاد آن شاید میرفت
دیدم دیگر هیچ چاره نیست پیش ازینکه این فرستادٔه بی پدر مالعمر سوچ خودرا بزند یا هللا گفته دستم را به چنان 

 شدت کش کردم که خوشبختانه از دست آهنین آن درنده خودرا رها ساختم......
یم از دست آن نمایندٔه دوزخ خالص شد اما خودم از فاصلٔه نیم متر چنان به شدت از باالی تخت اما چه فایده، دستها 

 خوابم به روی اطاقم خوردم که سه روز میشود از کمر خودرا شور داده نمیتوانم.
 بلی امشب هم مثل هر شب دیگر صحیح خواب شده بودم اما بدبختانه خواب میدیدم که خوابم نمی برد.

 
 ()پایان
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