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 مھاجرت راما
 
 
 

 نازیتا امیری  



 

 

 

 

 

 

 

 

 با خشونت نمی توان صلح را حفظ کرد.
آن دست یافت.وان بھ ت میبا درک   تنھا   

 



»  ! بیدار شو، راما «  
  ،خواندآواز می  کالغ ھرروز صبح 

در خانھ یمان ھنوز کھ ما   زمانی آن در  
.  کردیممی زندگی    

گرم خود دراز کشیده و بھ صبحانھ  من در تخت خواب 
مامان نان، ماست و  گوش می دادم کھ درست کردن  
تھیھ میکرد. قرمز آبدار را از باغ مان گوجھ فرنگی   

 

 

 

  



  ، بودم کھ کوچک زمانی در
با دوستانمان دور گرمای و برادرم سامی من با 

.  بازی میکردیمخورشید   
  .نگذشتھ زیادزمان  ایناز 

روی خاک و سنگ ، می دویدیم خندیدیم  می ما 
یک پرنده آزاد.مثل   

 

، از مزرعھ بھ خانھ می آمد  بابا وقتی   
نشست  میبا ما زیر درخت پرتغال ھمیشھ مدتی  

از پدر بزرگ خود برای مان بزرگ و و از مادر 
می کرد.  تعریف   



. ن زمان آزاد بودیمآما در   
را داشتیم بھ مغازهاین توانستن    

بخریم.سبزیجات  و رفتھ  میوه   
.  ھمسایھا با   کنیم صحبتبخندیم، ما می توانستیم 

. چای بنوشیم  
 

. لیوانھمیشھ سھ   
،در آن زمان بودولی این   

 نھ االن! 



.  پدر بزرگم ماھی میگرفتآن زمان   
.بابا در مزرعھ کار می کرد  

منمی دوخت برای چادر سر مامان    
، و عروسک ھام   

کھ زندگی مانمن این فکر رو نمی کردم   
تغیر کند.  بھ این زودی   



 پدر بزرگ می گفت : 
  ما در واقعیت آزاد نیستیم.» 

.بھ خواندن آھنگ ھایمان ھستیمما مجاز   
، نمی توانند برقصند رقصندگان مان  

دعاھایی را کھما نمی توانیم   
. بیان کنیم ایم  گرفتھ یاد   

   «؟بنابراین آزاد ھستیم



داد. جنگ بر سره کشورمان رخ سپس   
کرد.  در دھکده مان تغیر زندگی   

نبود. چیز مانند گذشتھ ھیچ   
 

. برای ھمھ وجود نداشتکم کم غذای کافی   
» تقسیم کنرا با سامی سوپ   راما،  « 

  ، گفت مامان.
 گرسنھکھ او خودش من حتی متوجھ این نشده بودم 

ماند.می  
 

آغوش ھای گرم مامان بود و ھمچنین بازھم  اما 
کنیم.  توانستیم بھش تکیھ پدر بزرگ کھ می   



کردن.  از خواندن را متوقف اوپرندگان سپس   
شدن.  می مان خارج مردم از روستای   

اول تعداد اندکی، سپس بیشتر و بیشتر و سپس بعد  
. یک جریان کامل  

آتش روشن سمت میدان  درخود را از امید واری 
خاکی کشاندن.  ھای   

خوب و وبچھ ھا بھ دنبال یک محل پدرھا ، مادرھا 
 یک زندگی خوب بودن. 
 



         یک دنبال بھ بی وطنمردمان از یک جریان 
    و اجازه بخندن کنند، زندگی  آزاد جاییکھ  محل،

باشند.را داشتھ   ردنزندگی ک  
سقوط نمی جاییکھ ھیچ بمبی   ،بھ دنبال یک محل

ھیچ آدمی در راه مغازه رفتن بمیره.  جاییکھ  ،کند  
جاییکھ  ، یک جریان از مردم بھ دنبال یک محل

 ھیچ جنگی نبوده.  
      



،ترک کردن را اینجا موقعی کھ ھمسایھ ھایمان   
   .ھم بد نبود آن قدر  مبھ نظراول 

.  بابا و پدر بزرگ و سامی رو داشتم ،مامانمن   
داشتم.    دوستاییھنوز ھم تو محلھ   

 

کردیم و  میخداحافظی با آنھا  رفتنشان ما موقعی 
ھیچ وقت نخواھیم دانستیم کھ ما ھمدیگر رو نمی 

 دید.  
 

 بھ بمب ھا ھمیشھ نزدیگ تروقتی کھ  اما 
 بخاطر  ترسیدن شدن مامان و بابا میھایمان خانھ

  .مانسالمتی 
من صورتم را بھ دامان مامان در این لحظھ ھا 

میکردم،فشار میدادم و گریھ   
بزرگ ھستم. من یک دختر گرچھ   



بھ سامی و من گفت :یک روز پدر بزرگ   
. االن وقتش رسیده  

بود برای پیوستن خود بھ جریان  وقتش رسیده 
یمانمردم، زمان برای ترک خانھ   

 

خواب خود دراز کشیده بودم و    در تختآن شب 
ھرگز آواز کھ دیگر  ، من میدانستم گریھ میکردم

خش خش کردن  شنید  نخواھم خواندن خروس را 
بزھامون رابا دروازه و مع مع   

 

میدادم و فکر بودم و بھ باد گوش کشیده  درازبیدار 
 میکردم. 

طلوع میکند  ماه بھ ھمین طریق کھ در اینجا  آیا 
دیگری ھم ھمینطور؟؟ جایی   



  یخداحافظ  مان اتی ح یھا  گل با  من و یسام
قطعھ  بھ نطوریھم و بزھا  با  ، میکرد  

.بود ما  خانھ کھ نیزم   
 

.م یرفت ما  سپس  
 

. میرفت و میرفت و میرفت ما   
  را بزرگ پدر یطوالن  یھا قدم  کردمیم یسع من

. کنم دنبال  
  رم،یبگ را مامان دست خواستمیم من

  خود با  را ما  لباس یھا  بستھ و  پتوھا  او اما 
. داشت  

   .داشتم قلب در خود با  را خاطراتم فقط  من



تنھا، ، گاھی اوقات ما ادامھ دادیم و ادامھ دادیم  
  .باھم بیشتر با کسانی دیگری اما  

از بمب ھا فرار ھمھ  ،از جنگ فرار میکردنھمھ  
. میکردن  

 

بغل کرده بود. را در پشتش بابا سامی کوچولو   
خستھ بودم و گریھ میکردم،موقعی کھ   

تعریف می کرد،بابا برام   
روشن خواھیم پیوست.  ای آینده اینکھ ما بھ سمت    



.آخر دنیا رفتیم تا ما   
روی ما قرار داشت.دریا پیش   

.یک قایق شدیمبا پر از امید سوار   
. میخواندنھمھ نماز   

، من خیلی ترسیده بودم  
.برخرد کردوقتی کھ موج دریا بھ قایق کوچک ما   

از این آب عبور  نھ ھمھ کسانی کھ می خواستن 
. اند بھ این انجام کار شدنکنند موفق   

کسانی کھ سفرشان در  برایما و بھ ھمین دلیل، 
.  کردیممیدعا  می رسیدبھ پایان  دریا   



، یافتیم  مھکموقتی دوباره زیر پاھایمان زمین 
پخش  زمین   رویمامان و بابا دانھ ھای گل را 

 کردن. 
،باید یاد آور مردم باشنداین گل ھا   

کھ بھ آزادی نرسیده بودن.  آنھایی یاد آور   



. سپس ادامھ دادیم  
. خستھ بودم خیلی خستھ  

سنگ ھایی رو داشتن کھ ما از روی پاھایم احساس 
.ان رد می شدیم  

بودند. کرده زمین رشد پاھایم محکم در   
 

ادامھ دادیم. ما ھمیشھ  
ھیچ ھای رسیدیم، جاھایی کھ بالخره در کشور 

 جنگی نبود.
نمی کردسقوط ھیچ بمبی مردھا تفنگ نداشتن،   

.نیازی بھ ترس نداشتیمما ھم  و  
جلو در پیش ساخت. حاال امید ما را بھ   



ما بھ آینده خود رسیدیم. نجام سرا  
 

آغوش باز استقبال  ھمسایھ ھای جدید از ما با  
 میکردن. 

را می شنیدم، شانمن صدای    
.ھای آنھا را نمی فھمیدمحرف  ولی   

، می دیدمشان   صورتدر  آنھا رااما وقتی لبخند 
 این را میدانستم معنی کلمات چیست. 

   ما. درکنار بمانید !ھمین جا بمانید»
در امنیت ھستید، االن شما   

«نیست. اینجا ھیچ جنگی   
 یاندرمبا ما ، اختیار خود داشتنآنھا آنچھ در 

 میگذاشت.
حتی یک عروسک جدید لباس، خوراکی و بھ من 

 دادن.  



،داریم جدیدخانھ اکنون ما   
جدید و با و سروصداھای خانھ ای با بوھای جدید 

.و کمک میکنندمردمانی کھ لبخند می زنند   
خانھ ما می ماند؟ آیا اینجا ھمیشھ    

؟ روزی میاد کھ خواھیم برگشتیا   



.میگویند ما خوش شانس ھستیمھمھ   
امید ھای جدید  ،کردیم جدیدی تجربھ ما خاطرات  

.رویا ھای جدیدو  داریمدر پیش   
، بلکھ رویاھایی از صلح. نھ رویایی از جنگ   
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