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  : فقط به دنبال يك .... 

   
  آدمي اصيلگوهر

  
  

  زينه 101
  

  »جهانشناسيي ساينتفيك«براي تقرب به 
  

  : و نويسنده شگرطراح ، آفرين            

  محمد عالم افتخار                                                   
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  : نام كتاب 
   آدمي اصيلگوهر  …                                 

  به ربـقـت براي   هـ  زين101(                            

  )جهان شناسيي ساينتفيك                                   
                                   

  )جلد اول (                                           

  
  محمد عالم افتخار  :   نويسنده  و شگر ، آفرين طراح

  افتخار. ع :   كمپيوتر و ديزاين 
  :تمويل كنندهء چاپ 

  :                      نوبت چاپ  
  :  تعداد چاپ نخست  

  :محل چاپ 
  :آدرس ها و نشاني ها 

تصاوير استفاده شده در بيگروند پشتي ؛ تصاوير حقيقي بوده و متعلق به مؤسسهء تحقيقات 
  .ميباشد » NASA ناسا «كيهاني 

  
  ÷

استفاده  در فيلم ها ،  سريال هاي تلويزيوني و سايت هاي ترجمه ، تمام حقوق  چاپ  ، تكثير جزئي  و كليي  عادي و الكترونيكي ، 
  . و  مشروط  به  موافقت  كتبيي  وئ  مي باشد   محفوظ  نويسنده رنيتي براينتاي
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    :ياد دهاني

»  پرتوي بر هدف « و  »  سخن نخست « ضا  مي شود كه  هرگاه  مقاالت  از خوانندهء گرامي  تقا
را  براي خود  دشوارياب و ثقيل مي بيند  ؛  مؤقتاً  از مطالعهء كامل  و  دقيق آن ها  صرف نظر  نموده  

  . آغاز  نمايد »   ؛ 1 ء زينه« مستقيماً  خوانش كتاب  را  از
اه اضافه مي شود كه در هگگ بر سير داستانيي  بافت پروژه ـ   نيز توضيحاتي ـ عالوه ها زينه در
البته در مورد . نخست الزم نيست خواننده خود را براي فهميدن كامل آنها به عذاب اندازد  قدم 

پاورقي ها تصميم با خود خواننده است و چه بسا اگر بتواند ؛ پاورقي ها را حالجي كرده  به مرحلهء  
  . بيشتري خواهد داشت بعدي بگذرد ؛ مطلوبيت

   :هوشدار
غاز آ از زينهء اول  بايد سفر را  حتماً  و غير قابل اغماض اين است كه خواننده   نكتهء مهم اما

 درين صورت  نه تنها هدف هرگاه چنين كند. كند و ناگهان يكي دو يا ده زينه  در ميان پرش نكند 
 تأثرات ض زياد وجود دارد كه خواننده در معربر آورده نشده است بلكه احتماالت ميتود زينه ها 

 به   و سيستماتيك  زينه ها رواني ، وجداني  و عقيدتي اي قرار گيرد كه سپس حتي مطالعه ئ منظم
  .حالش كمك نكند 

محضاً  به خاطر آنكه به خود آسيب رواني وارد نياوريد كه ميتواند عواقب كوتاه مدت و بلند 
و مؤلف از خواننده ء گرامي اينست كه نظم سيستم را   تقاضا و تضرع نگارنده مدتي داشته باشد ؛ تمنا و

نگسلد و حتي كوشش كند كه در زينه هاي باالتر از پنجاه ؛ بدون تحليل و ياد گيريي نهايي مسايل ؛ 
  !يك  زينه باالتر هم خيز نبردارد 

خوانندهء كنوني سخت خطير بر همين مالحظهء فوق العاده جدي  و حياتي ، اينجانب  براي  بنا
 به  باال نروم  و  فرصت تنفسي براي وئ فراهم كنم كه 101ء و حتي ُكشنده تشخيص دادم كه از زينه

 !بتواند ؛ خويشتن را آمادهء پيمودن  زينه هاي  باالتر ديگر سازد 
 

   :تذكر
  ها  كنندهء آنزينه و مواد و مصالح درست 101گردد كه اين  در همين جا اكيداً خاطر نشان مي

 هيچ كلمه و جمله  و  زينه  به طور جدا گانه  و مجزا از   .  رياضياتي دارند  و به هم ارتباط ارگانيك
  . نويسنده مي سازد  عايد  را   امتيازي  يا  نه مسؤليت  و است  ديگرها ؛  نه هدف  و منظور و مراد

 حق ندارد و نمي تواند  حقيقي و حقوقيشخص بنابر اين با  بانگ رسا اعالم  مي گردد كه هيچ  
به جهت اثبات و  ؛ از كلمات و جمالت و مواد و مصالح جداگانه اين اثر به هم فشرده و به هم پيوسته ؛ 

  . بهره برداري كند  ي خويش علت وجودي يا ارثي  و كسبي سوء  منوياتارضاي  

  :خاطره 
تان نويسنده ؛  شخصيت  ها ، گروه ها  و  طبقات معين اجتماعي برخي از بخش هاي اين اثر به طريق جداگانه به دوس
  .اهداء شده است كه به ترتيب در متن از نظر خواننده ميگذرد 
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  :سخن نخست 
  
  
  

 ـ در امروزصر  ع تا  ويد ب دوران از ( نوع بشر  يي كه فلسفه ها  و  باور ها و  تئوري ها   و  فرهنگ ها  تمام در  تقريباً
   قاعدهء و فلسفي   انون ق و  تلقي   باور و  كدام ست كه ه و بوده    اين  بر سرِ  جدال  ؛  پديد آورده ) ده هزار سال  حدودِ
  . نيست   يك  كدام و  كامل است و   زيبا   و  درست  و حق ؛  اخالقي   و حقوقي

  :  شرايع  و باور ها  ود كه كدام ش مي  مطرح  چنين هم ؛    بشري  تاريخ  پسين  هايهزاره در   اين دعاوي
  ! شيطاني   و»   تحريف شده «ساخته  و  بشر  زميني  ويك   كدام رحماني است  و  و آسماني  و  خدايي 

 «  خاطر  به ! )  منافع و  غرايز   به  اقتضاي:  ولي  در واقع (   فريضه  و وظيفه  ظاهراً  حسب   كه  ست  ها قرن
از جمله  در    غضب و قهر   و  شمشير  نيروي  عمدتاً  ؛    شرايع و  ابديت  باور ها  و  ازليت  و رحمانيت    و حقانيت » ثبوت 

  هاي تاكتيك اخيراً  بيشتر   ي وتفاشيستي و استالينينسهاي  بيداد  ،   هاي  انگيزيسيوني هاي صليبي  و  سيستم هيأت  جهاد 
  . مي شود  برده  به كار »  انتحاري «تروريستي و 
   مطرح گونه بدين سؤالي    ؛ ـ   الزم با  مركزيت و  محوريت و    ـ  اساساً كنون  تا   بشر  نوع  پيدايش  لمحهء  از مگر

 اساس كدام    بر  تمايز  دارد  و   موجودات حيه  چه  فرق  و  تفاوت  و  ساير از ؛   چيست  » بشر  «  خود  كه نبوده 

   مي باشد ؟  بيشتر  و كرامت  و حرمت  و  قيمتِ حقوق    ؛  داراي نطق  و  رياضيعلت  و  دليل  و  م
  وارد  كه  است هء بنياديطقن   از همين  درست  مقدماتي ؛  فراهم ساختن  بنياد هاي با »  ساينتفيك ي شناسيجهان « 

  .دست  مي دهد   را  به ـ  حل آن  ها و  بنياد هاي  داليل  و   يا  انگيزه ها  ـ  حل  مي گردد  و  صورت   بشر مسايل  حيات و
مافوق اكادميك    ؛ )افغانستان   (  ما ي»جهان سومي « يي ساينتفيك  نه  تنها  در مقياس كشور  شناساما  مباحث  جهان

  و »  ن  اول جها«  كشور هاي   ـ  بلكه  در سطح  !آنهم  به  فرض  اينكه  چنين  مفهومي  مصداق  داشته  باشد   است  ـ
  .    باشد پائين تر سطح    اين از   نمي تواند و  نيست  اكادميك   از سطح پائين تر نيز اساساً »  جهان دوم « 

  ) . بحث كرده  نمي توانيم  عجالتاً روي چراييي اين اصل  ( 
 ،  عمومي،  اطالعات  ر سيكوالر  تفك ؛  از آنجا  كه  سطح  عموميي  بينش  و   »دوم « و  »  جهان اول «  معهذا  در 
 و  ب خوان ا كت  افراد حد اقل  ؛  خيلي ها  باالست  افكار ديگران   و احترام  عقايد  و  ،  تحمل  بيان  و آزاديي انديشه 

 و    بوده مواجه  تما م  بشريت  با آن  كه  جانسوزي  و  غامض   مسايل پيرامون  انديشه ها   وجستجوگر حقايق  مخصوصاً 
  و  ء ترمينولوژيك ديكشنري ها  ،  مراجع  مدد كننده  مطالعه  بگيرند  و  با  مددِ زير را   مباحث  چنين مي توانند   ؛  هست

  .ببرند هم   سرشار  لذت  اين  عمليه     از و واصل گردند  ها   آن  يكما بيش  به  ژرفاي معاني  ؛  باالخره  به  كمك  استادان
  مع  .  مي يابد  افزايش  خوشبختانه  روز تا روز  دارد  و  استثناءات  وجود در حد  ؛  هم  در كشور ما اتي  امكان چنين

ي ن شناسيجها  در مباحث   مطالعات قبل از ؛  تشريح  و  مستدل گرديده است  ؛ »   پرتوي بر هدف  «هذا چنانكه در مقالهء 
  به  يك  سلسله  مطالعات  مقدماتي  و  ورزش هاي احتياج  شديد ما    وطن ازنسل هاي آينده دار و آينده س  ؛  ساينتفيك

  .  دارند  ذهني
  خود آموزي هاي و   مطالعات   و)صرف نظر  از  مالحظات  در بارهء آن ها (  مكاتب  و  پوهنتون ها تعليمات  در  البته

   . مي كند جهت  باز   بدين را  راه ها   از خيلي ؛    پر توان و  پويا  نسل هاي اين خود   هدفمندانه  و  پر ثمرِ
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«  ويژهء    ميتود  يك كه   شد تشخيص داده  سازنده و   مؤثر  مفيد  و   ـ   به داليل فراواني  ـ  ها  عالوه  بر آن ولي 
  مقدماتي مراحل  اين  شدن طئ  فشرده ترِ  و   سريعتر و بهتر   هرچه   تسهيل براي   ـ  ميتود زينه هاـ   »دايره پلكاني 

  .  شود   به آزمون گرفته و طرح 
 از گزيده هاي   عجالتاً آنچه  در چوكات اين  ميتود  تدوين  و  پيشكش  مي شود ؛ چيزي ميان داستان هاي كوتاه

ـ  در آن   !ه تخصصي ن  ـ  شناسانه جهان    مفاهيم  از  تحليلي  كوتاه  اشارات و  نمونه ها     وبشر نوعيفرد  سرگذشت  يك 
  .مي باشد 

   تصوير و رنگ و  استخدام  با بعد ها   ؛ پارچه هاي سرگذشت گونهء سريالي    اين محل آرزو مندي است كه

 هم  همه گير تر   و تر  پر جاذبه   و تررومند ني به گونه هاي   و كمپيوتري ديجيتالي   ساير امكانات و  و انيمشن  بازيگري
« راه ها  براي  مطالعه و آموزش  و  جذب    يعني ؛  دست آيد   به  مطلوب  در حد كمالو  ها  سريعتر راد  تا  م شود  ارائه

بيش از پيش  هموار  و     ها  اكثريت ء راهگشاينده و  سازنده   و غالب ي  شناسي جهانمثابهء   به »ي ساينتفيك شناسيجهان 
  . گردد هموار تر

 كمك   در فهم كامل آن  به خواننده گان جوان  احتماالً  كه  » هدف پرتوي بر«  فشردهء  قالهءپس از مبنابر اين ؛ 

و   آتي  مي آيد   ترتيب   حسبانبساط ذهني  » دايره پلكاني«؛  مطالب  پياده  شده  در ميتود    ضرورت دارند هايي
   .بروز  نكند    اينده و مأيوس كننده شكال آزار ده اِ از آن   برداشت ها و لعه ا در مط كه منديم وآرز

 مي باشد  و خواننده  اگر باالتر از آن حد  برداشت داشته  سطحد متو   ؛قعه  حد متو ؛ گفتني است كه  در اين جريان 
  ! را  بپذيرد نگارندههمين حاال  بايد  تبريكات  صميمانهء   ؛  از  باشد

  ! بود  يي ساينتفيك  خواهدناسشجهان  »  فصل صفر «  اين اثر  به  مثابهء 
  

  
  

  عناوينِ 
  »جهان شناسيي ساينتفيك «  براي  تقرب  به )دايره پلكان  ( زينه 101
            

  :لد اول درج           
  

  »بشر شدن «  ؛ نقطهء صفر بينش و 1زينهء 
   ؛ نخستين گرداب ترس و تنهايي2زينهء 
   ؛ فاجعه اي براي ايمان خا نواده 3زينهء 
  مواجهه با دهشت يك زلزله : 4زينهء 
  »خانهء خدا «  ؛ ارعاب مارِ 5زينهء 
  »دنياي ديگر «  ؛ مالقات ها با مرگ و 6زينهء 
  ! ؛ ما پرسيده پرسيده آدم ميشويم 7زينهء 
  ء شگرف ؛ در چنگال يك جاذبه8زينهء 
   ؛ شور ها  و جذبات مذهبي 9زينهء 
   ؛ سحر و هيجان مناسك ديني10زينهء 
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  رض سوء اخالقيـعـ ؛ ضربت يك ت11نهء زي
   ؛ در حول و حوش آفت يك سيالب12زينهء 
   ؛ روز بد ـ فرصت تجربه  و شناخت13زينهء 
  »خانهء خدا «  ؛ تحول در مفهوم 14زينهء 
  ر بودن ـ ؛ مسجد ـ مظهري از بش15زينهء 
  ي از يك فاجعهـلـقـ ؛ اختالل ع16زينهء 
  ي  پرواز ر ـ يك نيروـطـ ؛ يك ع17زينهء 
  !وارهء جانبخش جادويي ــ ؛ گوش18زينهء 
  ات به آشفته گيي باور ها ـفـتـ ؛ ال19زينهء 
  و آفتاب  من  ا ـب  و دنيـ ؛ مكت20زينهء 
   ؛ رويدادي نامنتظره با پيامد بسيار21زينهء 
  »سنگ زيرين آسيا «  ؛ آسياب  و 22زينهء 
   ؛ پيدايش تعارض با پندار هاي محيط23زينهء 

  ق ـح  به عمـ ؛  قدم هايي از سط24ينهء ز
  ياسي برترـگي در مقـه تـ و شيف اييـ ؛ زيب25زينهء 
  » !خار از خوردي تيز مي باشد «  ؛ 26زينهء 
  !ت ـم طبيعـلـعـزد مـن م ـرويـب...  ؛ 27زينهء 
  » كوه  را كِي شانده ؟ درخت هاي سرِ«  ؛ 28زينهء 
  خيدن انديشهـ  فرا  ؛ بزرگ شدن دنيا 29زينهء 
  ادرـاقي نـفـو ات اذ ــ ؛ آزموني ش30زينهء 
  ! ؛ آتشي كه خاموش شدني نيست 31زينهء 
  )ديدار در روضه (  ؛  جنوني  به  دنبال  عشق 32زينهء 
  »! اين هم گز و اين هم ميدان «  ؛ 33زينهء 
  ضي ها حج مي كنند ؟ـو چرا بع....  ؛ حج 34زينهء 
  ي ـجتماع  جشن ؛ در محراق يك ا35زينهء 
  در مفهوم پادشاه  ؛ دريافت اضداد 36زينهء 
  ا  زن و مطبوعات ـي بـايـ ؛ آشن37زينهء 
  يعني چي ؟» ده ـانـه  و عقب مـتـپيشرف«  ؛ 38زينهء 
 ...» صندوق شيطان «  و   ؛ قاري جنتي39زينهء 

  و دين اجرايي ضا ـ به ق   ؛ ورودي40زينهء 
  به سوي دانش سياسي ؛ پيشرفت ناخواسته 41زينهء 
  »سيالب منحوس كمونيزم « هء ـ ؛  سرچشم42زينهء 
  تـ و باران رحم ضبـوفان غـ ؛ ت43زينهء 
 )رواز خيال ـپ(  يداريـايي در بـ  ؛  رؤي44زينهء 



 6 

  ل خون  و ُگ ل زرد ؛ اعجاز ُگ45زينهء 
  )نقطهء عطف (  ؛  نامه اي از اوج ها 46زينهء 
  وزگار ، تا خدا  ؛ از معشوق تا آم47زينهء 
   و آرايش   و عطر  ؛ زن و نظافت48زينهء 

   ؛ اگر زن نيست ؛ انسان چيست ؟48پيوست زينهء 

  :ز  ها   در محاصرهء مخوفترين را ؛49زينهء 
  !ت رب العالمين ـت خداي حقيقي ؛ رحمـ رحم ؛50زينهء 
  )آستانهء وصال ( ت دلداده گي ـ ؛ سؤال هاي سرنوش51زينهء 
  هـه رضيـطانـ سل وبه در مقامـ محب ؛52زينهء 

  

  :در جلد دوم 
  

  ر جانور دو پاي انسان است ؟ـ ؛ آيا ه53زينهء 
  !ت ـنيس  ريشو  ردِـم يك ؛  ؛ خدا 54زينهء 
  »ها  بر ترين   و هابرتر«  ؛ عشق براي 55زينهء 
  اي درد ـرنيان زيبايي و دريـ ؛ در پ56زينهء 
  »! است م ـركاري ؛ درياي علـخ«  ؛ 57زينهء
   قالب شكستهء خشت  ؛ از زن تا58زينهء 
  ه ؛ كدام يك مقدم است ؟ـانـ ؛ جان يا جان59زينهء
  و مرد ريش و پشم  ر و خشم ـهـ ؛ طفل ق60زينهء 
  ردـشق ـ در اوج ِخـ ؛ در اوج ع61زينهء 
  !ادر ها اند ـا مـ و باغ دني  ؛ درخت62زينهء 
  ي ـانـستـر دبـيـ بي نظ ارـ ؛ با  ي63زينهء 
   ؛  درد هاي بيدرمان و پرسش هاي بيجواب64زينهء 
  !ت ـها ؛ تصادف نيس» تصادف «  ؛ خيلي از 65زينهء 
  !ان شدن است ـفقط در انس؛  ؛ فضيلت 66زينهء 
  ! ؛ نام خدا ؛ خوب بود ـ  نام خدا ؛ خوب نبود 67زينهء 
  اكان ـتوسط ني» اول «  ؛ مواخذهء حاجي 68زينهء 
   و راز ها   مادر و پنهاني ترين سوز ها ؛ دل69زينهء  
  !... و در ماوراي عشق    ؛ نيازي در عشق70زينهء 
   درجه اي 360ش ـرخـ چ  ؛ يك71زينهء 
   بزرگ طبيعت   نمايشگاه  و  ؛ در آزمايشگاه72زينهء 
  ! ؛ بشري كه پرسيده نتواند فقط يك حيوان است 73زينهء 
  يد ـاقبت پلوم و عـرس از سرنوشت شـ ؛ ت74زينهء 
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  !ست ؟ اـالً اين كدام دنيـو اص...  ؛ 75زينهء 
  !ت ـگري ـ فقط انسانيـ ؛ فقط انسان76زينهء 
  ي با اَبـر خداي؛ در دنيا» المكان «  ؛ در 77زينهء 
  !نا ست ـت ؛ معـ ؛ آفريدگار ؛ ماده نيس78زينهء 
   ؛ عذاب دريافت يك رسالت عظيم 79زينهء 
  !ي دزد و ابله  » اهللا و خدا خدا اهللا«  ؛ معناي 80زينهء 
   »!خدا از دختر دادن ؛ سنگ مي داد ؟«  ؛ 81زينهء 
  !ر ـف ِص هم ر ؛ بازـفرب ِصـ ؛ ميليون ض82زينهء 
  !با خود گرفتاري هايي دارد  زرگ ـ ؛ انسان ب83زينهء 
  !ت ـسمانند بي بي خديجه ؛ محتاج ُت … ؛ 84زينهء 
  ال بي جواب و هزار سؤ  ؛ يك رؤيا 85زينهء 
  »! س ؛ از خودش ـيافته گيي هر ك«  ؛ 86زينهء 
  ! ؛ بيچاره ديگران ؛ اصالً توان انديشيدن ندارند 87زينهء 
  ولي كجا ؟  ؛ بني آدم اعضاي يكديگر اند 88زينهء 
   و ثروت مانند كان نمك است  ؛ قدرت89زينهء 
  ت ـو ماوراي طبيع ت ـ ؛ ميان طبيع90زينهء 
  ! مي رويم  به جنگ اهريمن  ؛ ما 91زينهء 
  ي در كجاي اوست ؟ـ ؛ گوهر آدم92زينهء
   !ما  نه دعواي  خدايي  داريم  نه پيغمبري ؛ 93زينهء 
  »ادر آدميت كامل ـم«  و تولد دو   ؛ تجلي94زينهء 
  و پيشينهء نوزاد پهناي مسؤليت :  ؛ داستان معجزات 95زينهء 
  راهن عشق ـيـيي پـونـفـ ؛ سم96زينهء 

  يم ن ؛ به جايي رسيده ايم كه خود را حيوان ثابت مي ك97ينهء ز
  دس ـقـ و ت رـبـ ؛ در آنسوي پرده هاي تك98زينهء 
  »ردا ـت  فـادر  آدميـم« ادر  ـ ؛ با  م99زينهء 
   ؛ اخالق ارگانيك ؛100زينهء

  !خواهد كرد و نه حكومت » عمل « اخالقي كه 
  !زرگ گرفت بقربانيي  و  ري بزرگ  دادـ ؛ عشق  ثم101زينهء 

  
  :هوشدار      ِ تكرار  

                                                        ً                                  اما  نكتهء مهم  و غير قابل اغماض اين است كه خواننده حتما   از زينهء اول  بايد سفر را  آغاز 
هرگاه چنين كند درين صورت  نه تنها هدف .  و ناگهان يكي دو يا ده زينه  در ميان پرش نكند نمايد

 احتماالت زياد وجود دارد كه خواننده در معرض تأثرات ميتود زينه ها  بر آورده نشده است بلكه
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رواني ، وجداني  و عقيدتي اي قرار گيرد كه سپس حتي مطالعه ئ منظم  و سيستماتيك  زينه ها  به 
  .نكند  حالش كمك 

    ً                                                                                محضا   به خاطر آنكه به خود آسيب رواني وارد نياوريد كه ميتواند عواقب كوتاه مدت و بلند 
 و مؤلف از خواننده ء گرامي اينست كه نظم سيستم را  و تضرع نگارنده د ؛ تمنا و تقاضا مدتي داشته باش

نگسلد و حتي كوشش كند كه در زينه هاي باالتر از پنجاه ؛ بدون تحليل و ياد گيريي نهايي مسايل ؛ 
 ! يك  زينه باالتر هم خيز نبردارد 

انب  براي خوانندهء كنوني سخت خطير و بنابر همين مالحظهء فوق العاده جدي  و حياتي ، اينج
 به  باال نروم  و  فرصت تنفسي براي وئ فراهم كنم كه 101ء      ُ                          حتي ك شنده تشخيص دادم كه از زينه

  !بتواند ؛ خويشتن را آمادهء پيمودن  زينه هاي  باالتر ديگر سازد 
عهذا نبود سيماي مجملي امر  زايدي بود ؛ م» زينه ها«  فهرست دادن از        ً               احتماال  با اين مالحظه ؛

 !  نكرد از اثر در چنين مكان هم ؛ تبعاتي دارد كه نميتوان آنها را محاسبه
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 هدف بـر   پرتوي

  
  

  چرا 
   ؟» جهان شناسي «  
  
  و چرا  
  ؟؟ » جهان شناسيي ساينتفيك« 
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  :در طبيعت حيه ؛ دو قطب  متقابل  و متضاد  وجود  دارد 

ير و پلنگ  قرار مي يندهء گران شكم  و سبك مغزي  چون  شدر يك قطب  ؛  ددان  در
              ً                                                                        گيرند كه معموال  موجوداتي چون آهوان نازنين  را  شكار مي كنند ؛  با  لذت هرچه  تمام آنها 
را  پاره پاره و لقمه لقمه مي سازند ؛ بعد عاروق مي زنند و مغرورانه گشت و گذار و مستي  و 

  . اشتهاي شكار ديگري  ميرسانند خواب  نموده  خويشتن  را  به 
                                                                   ً          در قطب ديگر ؛ موجودات  سبك شكم  ولي گران مغزي  وجود  دارند كه اساسا   از ميان 
همان موجودات  شكارشونده  و آسيب پذير تكامل يافته  اند ؛  لذا  به طور غريزي  به  

ند و حيات  و سرگذشت و سرنوشت  همنوعان خود  در گذشته و حال و آينده  انديشه  مي كن
  گره  خورده اجتماع بودن  و  در شناختنو   دانستن    و   كنجكاوي  و پرسشمماتشان  با 

  .است 
  . ما  ـ  من و تو ،  بشر و آدم ـ  از اين  قطب  اخيريم  

  !آيا ممكن است  طور ديگري باشد ؟
  :معهذا 
ولد شود و همانجا  بميرد ؛  آدمي كه  محكوم است در تهء چاه  يا  تنگناي دره  متبينشآيا  

 فاتحان فضا ـ مانند آنان كه  به سطح كرهء ماه قدم گذاشتند و يا  دانش ها و بينشبا )    ً مثال  ( 
  !فنون اين  قدم گذاشتن  را  فراهم كردند  ـ  برابر و يكسان است ؟

***  
ي  بيماري ؛ تشخيص كننده  و درمانگر تمام... آيا دكتور متخصص دندان  يا  زيباييي بيني 

  !هاي  ممكن  يك  فرد  بشر  بوده  مي تواند ؟
***  

          ِ                                                         مانند خود  فرد بشر ؛ يك اندام و يك ارگانيزم نيست و چنانكه  افراد  جامعهء بشريآيا 
  !تشكيل دهندهء آن  بيمار مي شوند  ؛ جامعه هم  نمي تواند  بيمار شود ؟

بيماري هاي افراد  ؛ معلول بيماري آيا در واقع ؛ جوامع بشري  بيمار نيستند و چه بسا  
  !هاي  اجتماعشان  نيست ؟؟

پس تكنيك ها  و دانش ها و مهارت هاي تشخيص  و عالج  بيماري هاي اجتماع بشري كدام 
  ها  اند  و در كجا ها  بايد  جستجو گردند ؟؟؟
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ه  نظرم  جايش  ـ  نزديك  به  يك  دهه است كه  در دغدغهء  تدوين و  تأليف  اثري  مي باشم كه  ب
دست كم  در كشور من ـ  خالي است  و  نپرداختن  به آن فاجعه اي خواهد بود  ؛  تقريباً شبيه 

 و   ميليون سال پيش طئ تصادم  يك سنگ عظيم آسماني  با  كرهء زمين ؛  روي داد65رويدادي كه 
تفاق  بي نهايت  بزرگ و  داراي   فيصد  موجودات  حيه  را  نابود  كرد ؛  اما ميسر نبود  از اين ا90

 و  احساس  و  استفاده  براي  موجودات آينده  و    اي قابل ادراكياد وارهعواقب  بيحد زياد ؛  
  ! (*)منجمله  بشر   بر جا  ماند 

ميسر نمي شد كه اين » قرون وسطي  « يلاوا يا درست شبيه فاجعه ايكه از لحظهء پيدايش بشر تا 
طورات عطفي  در عمر نوعيي خود را  ؛  با  دقت  و  روشني طومار كند و  به موجود سرگذشت و ت

آيندگانش ميراث گذارد  تا آينده گان  با  بهره وري  از آن ؛ راه هاي  طئ شده  را  باز و  باز و  باز  
حمل  باز و  باز و  باز  مت طئ  نكنند  ؛  گمراهي ها و  فالكت هاي  تحمل شده  و  شناخته شده  را 

  .نگردند و  به آزمايش  نگيرند  
  !ما  يا شبيه  با  بسا  فاجعه هاي ديگر از ديد  هر كدام 

  .گفتم  » نپرداختن« از فاجعهء 
  ! به  اين  مهم  نيز  ـ  دست كم  براي من  ـ  فاجعه  بود و هست پرداختن در حاليكه 

  : از آن ها را  اينجا  در ميان مي گذارم و اين قسمتِ فاجعه  ؛  ابعاد  چند گانه  دارد كه فقط يكي 
  :اين  بعد عبارت  است  از اينكه 

 شود و  توسط آنان  فهميده چنين كوشش و تالش و  تپش و  ثمر و  مراد و  مقصود آن ؛  بائيست 
  .  باشد دريافت و استفاده كه  برايشان و  به آدرس شان  تدوين  و  تقديم  مي گردد  ؛  قابل 

  

شكل غول آسا اولين م:  
  :» فهميدن و فهماندن « مشكل 

  
 است ؛  با  همنوعش  عالمات و اشارات طبيعي هر موجود حيهء عالم  به طريقي ويژه كه  شامل 
  . و احياناً  با  برخي انواع ديگر ارتباط  برقرار  ميكند 
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و اشارات اقيانوس ها لغات  ( عالمات محدود طبيعيخوشبختانه  بشرِ نوعي مؤفق شده است ؛  به جاي 
كه  پاسخگوي نياز هاي حياتيي او  و  نوعش نبود و  نمي توانست باشد  ؛  براي خود  ... ) و جنگل ها 

 اشارات را  طور قرار دادي  ميان افراد  و  به وجود آورد ، اين عالمات وعالمات و اشارات ثانويه 
  !جوامع خود  ؛  بسيار پر دامنه گسترش بخشد 

 ؛  از حروف الفبا و  اعداد و عالئيم حسابي گرفته  تا  كلمات بشري يا  عالمات ثانوي سيستم 
« ها  و » ترم « ادبي و هنري  ؛ و كُود ها و اشارات  اختصاصي  در  رياضيات و  هندسه و  مثلثات  ؛ و 

كمپيوتر ها  و    هاي  برنامه نويسي  براي ويژه زبانها  در علوم تخصصيي گوناگون ؛ و  تا  » اختصار
  .اشارات رمزيي  اطالعاتي  و  مخابراتيي خاص انكشاف  يافته است 

 كه مطالب و اتفاقات و عالمات بشرياما  مصيبت آور است كه اين انكشاف و گسترده گي 
قانونمندي ها و جريانات و اطالعات جهان بشري  ـ در سطح امروز ـ  مي تواند  توسط آنها  افاده  

د  پول و  دارايي و  ثروت مادي ؛  بيشتر در اختيار و  در دسترس اقشار و گروه هاي شود  ؛  مانن
محدودي است  و  توده هاي ميليونيي بشري در سراسر جهان  و  به ويژه  در سرزمين هاي عقب مانده  

  .و عقب زده و  عقب نگهداشته شده  ؛  بر آن  احاطه  نه كه دسترس  قابل محاسبه  هم  ندارند  
مثالً  يك مفهوم  بسيار  بزرگ  و  پر شاخ  و  برگ  و  پر اثر  و  بال و  مرگ  در  دنياي  معاصر  ما  

  :وجود  دارد كه  با  دو  عالمت  تركيبي  افاده  مي شود 
  . » جنگ سرد«  ـ 

  . يك بليهء آفت زا و  مرگبار نيم قرنه  در جهان  قرن بيستمي  بود جنگ سرد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
جهان شناسيي ساينتفيك از جمله به وضوح تمام نشان خواهد  داد كه همين اكنون  نيز (*)  

  !  كرهء زمين  ، بشريت و حيات در معرض يك چنان خطر ماورا عظيم است 
احتمال آنكه  حتي آني ديگر  يك سنگ  يا  سيارك عظيم آسماني ؛ به جوِ  زمين  داخل شود  و  

مين  در  نتيجهء حرارت و  فشار قياس ناپذيري  كه  ايجاد  مي زش از رسيدن خودش  بر دقايقي پي
ل اشتعالِ  نه فقط درجه اول  درين كرهء خاكي را  به بكند ؛  تمامي جنگل ها  و  تمامي مواد  قا

  !آتش  مبدل  سازد ؛  طبق يافته هاي ساينتفيك  بسيار  باالست 
 فيصد  بشر و مدنيت هاي آنرا  100 فيصد حيات  و  90كم  همان  چنين رويدادي   باالخره  دست

  !   نابود  خواهد ساخت 
جهانشناسيي ساينتفيك  همچنان مبرهن مي دارد كه  بشر امروز و فردا  تا  چه حد  مي تواند ؛ 
  و  نيروي مقابلهء  پيروزمندانه  با  چنين خطرات را  ـ  تحت  مجموعه اي  از  شرايط عيني  و  ميسر

ميسر آمدني ـ  ذخيره  و  متمركز كند  و از يك چنين  خطر آسماني  هم ؛  خود و حيات  و  زمين  را 
  !محافظت  نمايد 
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اين آفت  تقريباً  همانند  آن  سنگ  عظيم آسماني  ؛  بر فراز  سرِ  بشريت  چرخيد  و  چرخيد  و  
فرود آمد ؛  تباهي هاي  نهايي  را  بر اين ) افغانستان ( چر خيد  و   سر انجام  در  سرزمين  من  

سرزمين  و  مردمان خواب  و  نيمه خواب  و  از همه جا  بيخبر آن  تحميل كرد  و  خود  در همين 
  !يافت »  خاتمه « سرزمين  ُگم  و گُور  شد  و  به عبارت ديگر 

آنرا كه  باالخره  مفهوم  و  چنين نيست كه  مردم  و به ويژه جوانان افغانستان  استعداد و امكان 
  .  را  در يابند  ؛  دارا  نيستند جنگ سرد   حقيقت:  پس منظر و ابعاد و آثار  و  خالصه  

يا  ادبيات ساينسي ـ  ( عالمات كاملهء قرارداديمگر متأسفانه  ناتوانيي مزمن  در دسترسي  به 
ـ  با آن  افهام  و  تفهيم  ميكند  ؛  از  ! كه  امروزه  بشر پيشقدم  ـ  از اين لحاظ) فلسفي ـ سياسي 

از سوي ديگر ؛ موانع عظيم  در پيش پاي  و .. .. يكسو  و  باور ها  و  سنت ها  و  سياست ها  و  شيطنت ها 
  !مقابل حواس  و  دريچه هاي دماغ آنان قرار داده است 

مچو  عالمات  و  مفاهيم  را  ـ عمق  فاجعه  اينجاست كه  من و امثال من  ؛  امكان نداريم  كه  ه
چنانكه شايان است  ؛  نه  در سرا پاي جامعه ـ كه  در بخش قابل توجه آن  ـ  حتي  با  دشواري ؛  

ي   همزباني يا  همان افهام و تفهيمي تعميم  و  ترويج  دهيم  تا  اين  پيش شرط  يعني  ارتباط  
  .مطلوب  و  الزامي  را  ميسر گرداند 

از ديد جهاني و تحقيقي و منطقي و حتي ال من  ؛ در همين حال  ناگزيريم ؛  من و امث

 به مسايل و مطالب  بپردازيم  ؛  چرا كه  تمامي اين  اتفاقات  و سرگذشت ها  جنبه  و رياضيكي 
هم  بي   را  داراست  و  با  قوانين  و  رياضيات  طبيعت تمام جهاني  و تمام تاريخيخاصيت  و  معناي  

  . ون و چرا  در پيوند است چ
 من چه خواهد  بود  و چه مي  عبارات اين واقعيت كه برداشت مردمان  من ؛  از  بدينجهت  ؛

تواند باشد  ؛  پيوسته همانند خنجري قلبم  را  شگافته و  چون ضربت  پتكي  مغزم  را  تاريك  و  سياه 
 اينجا  و آنجا  انجام  دادم  ؛  يكسره  صحت  و  كرده است  ؛  به ويژه كه قريباً  همه آزمون هايي كه

  .سماجت  نگراني  هايم  را  تأئيد  مي نمايد 
  :  بر گرديم  »   جنگ سرد«به همان مثال 

ماحصل  تمامي فورمول هاي رياضياتي  و  معادالت ساينتفيك  در مقياس كرهء زمين  نشان مي 
بود كه  بر افغانستان »  جنگ سرد « ! ن بالي آسمانيي   قرن بيستم  فقط  اي90 و 80دهد  كه  در دههء 

  . نازل  شد و  عواقبي را كه  من  در  پئ اناليز آن ها  مي باشم  ؛  به وجود آورد 
الحاد « و  »  كفر « با  »  اسالم « و  »  ايمان «   نبرد ،»   ساله 14جهاد « ،  »  انقالب كبير ثور «  لذا 

، مبارزه  براي تحميل خط ...  و  انتقامگيري هاي پاكستاني ها  از افغان ها و حتي انتقامجويي ها»  
 بودند كه عمداً  يا  غفلتاً  به  جاي اين  مفهوم  فرعي ديورند و غيره  ؛  توهمات عوضي  يا  چيز هاي

  .اساسي  ؛  به كار گرفته  مي شدند  و  به كار گرفته  مي شوند 
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 صورت پاسخ مثبت  ؛  تا چه حدي مي توان  ـ  مردمان كشور و  اما  ؛ آيا  مي توان  ـ  و در
بيشتر  محروم  و  »  باشنده گان « سرزمين بدوي  و  عقب نگهداشته  شده اي مانند افغانستان  ـ  به ويژه 

  و  ساينتفيك  به  سطح مظلوم  نوار قبايلي  و كوچي ها  ـ  را  به ريشه و  اساس چنين مفهومي  علمي

  يعني قرن  بيست و يكم  ـ  رسانيد ؟ ـ  عصر
 قرن پيش  زيست  مي كنند  و  نيرو هاي 10 تا 5در حاليكه  اين  مردم  دست كم  در زماني  

  براي حيات  و  زنده گي  و  عاقبت ساعته  سعئ  مي ورزند كه  24شيطاني  با  تمام قوا و ذرايع 
خالصه  شود  ؛  عالماتي كه  نه  معناي  زبان  و ميت قو  و  دين و   كفرآنان  فقط  و  فقط  به  عالمات 

آن  را  بدانند  و  نه مصداق آن  را  ؛  و  بخصوص  از دين  ـ  يعني اسالم  ـ  هم  فقط  همين  را  
جز خود  ؛  همهء جهانيان  ـ  و حتي  برادران  ؛  »  فتوا هايي « مدنظر  داشته  باشند  كه  با  اشارات  و 

  پدر و  مادر خود  ـ  را  كه  اندكي متفاوت  از  سليقهء آنان  و  پيشوايان  شان  انديشه  و  يعني  پسران
گويان  بكشند  و  سر  ببرند  ،  دختران ،  زنان  و  اوالد شان  را   اسير  و   »  اهللا اكبر « عمل  مي كنند  ؛  

.... (  و  طبق احكام  شرع؟ ميان خود و شمرده »  غنيمت « برده  كرده  و  مال  و  دارايي ايشان  را 
  .قسمت  نمايند )  نماينده گان اهللا ؟ 

  :  لذا براي آنان  نه  عالمات و مفاهيمي  معنا و  مصداق  دارد چون 
«  ،  »  ISIاس آي ـ . آي « ،  »   و روند هاي مافياييمافيا « ،  »  جنگ سرد «  ،  »  گلو باليزم «  
امپرياليزم «  ،  »  امپرياليزم  اقتصادي «  ،  »  استعمار و  نو استعمار «  ،  »   CIAاي  ـ .  آي . سي  

مسابقات « ،  »  بفر ايريا  و  بفر استيت «  ،  »  موقعيت جيو پولتيك و  جيو  استراتيژيك « ،  »  اطالعاتي 
ادواري و  ساختاري سرمايه بحران هاي « ،  »  جنگ هاي مخفي « ،  »  اردو هاي اجير « ،  »  تسليحاتي 

،  »  در آمد ملي « ،  »  ارزش اضافي « ،  »  نيروي كار «  ،  »  منابع مواد خام  و  بازار ها «  ،  »  داري 
عقب مانده «  ، »  تورم  پولي «  ، »  تعادل يا كسر  واردات و  صادرات »  «  خط فقر « ،  »  عايد سرانه «  

توليد و  «  ،  »  صنايع سنگين  و  زير بنايي « ،  »  عتي شدن و زراعت  مكانيزه صن« ،  »  گي و  پيشرفت 
»  نيرو هاي  نفوذي « ي واقعي  ،   »استقالل و حاكميت ملي «  و حتي .... » عرضه و  تقاضا «  ،  »  توزيع 

  ...» دولت هاي دست نشانده « ،  
   قابل فهم است  ؛  نه مسابقات و  منازعات  ابر قدرت هاي جهاني  ؛ 

از لحاظ ( ؛  سرزمين هايي استراتيژيك ...  كه ميدانش مانند ميادين  بزكشي و گالدياتور جنگي 
  ! نظير افغانستان  بوده  ،  هست  و  خواهد  بود ...)  سوق الجيشي و مردم شناسانه و  روانشناسانه 
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 3 (قيانوس ها  بر مي خيزند   در واقع  از  فراز اجبهات هواي سرد و گرمدرست مانند آنكه 
زمستان باشد   يك سوي  استواي زمين به هنگاميكه در حصه كرهء زمين اقيانوس است  و 4بر 

؛  از ميليون ها  مايل دورتر  به فضاي  اين سرزمين ها  سرازير  )  سوي ديگر آن تابستان  ميباشددر  ؛
آورند  و  يا  از  شدت گرما  همه چيز  را  خشك  مي گردند  ؛  يا  مي بارند  و  سيل و توفان  ببار مي 

  .مي كنند  و  مي سوزانند  
 ؛ در عصر تمدن صنعتي و گرم مداخالت مخرب بشري بر طبيعت در اثر طبيعياين پروسه هاي  

به مراتب پيشبيني ناپذيرتر هم   » گاز هاي گلخانه اي« شدن عموميي كرهء زمين در نتيجهء تراكم 
  !گرديده است 

ولي هنوز ؛ عقل اين مردم  در چشمان شان است و  فراتر از خانهء خود  و  محوطهء همسايه  
علت  در درون خانهء خود شان  بايد چيزي  را  ديده  نمي توانند  و حتي  وسوسه  مي شوند كه  

   :باشد
عصمت و فر  ورزيده  ، آن خواهر  پا  از  دايرهء ـ  اين برادر ناسپاسي كرده  ، آن  برادر ُك

طهارت  بيرون نهاده  ،  حرمت  عبادتگاه ها  و  زيارت ها  به  جا   نمي شود  ،  نيت ها   بد  شده  ،  ايمان 
ست شده ها  س!!!....  

ثله  و  پريشان  و آواره كرد  و  نماز هاي حاجات  و  قرباني شت  و  مسخ  و  مپس بايد جمعي را ُك
  ! ضع  درست  شود ها  و  صدقات  به جا آورد  تا  و

در عقل مردم  بدوي ،  مردمان هزاران و  ده ها  و  صد ها  هزار سال  پيش همانقدر بود كه 

اينان  ممكن است موتر  بينز و .   در همان  دوران ها و  عهود  ؛  امروز هم چنان اند جامانده گان 
يت  سر و كاري  داشته  ؛  پروگرام هاي كاديالك و كروزين سوار شوند و  ممكن است  با كمپيوتر  و  انترن

را  قضا  نكنند  و  ممكن است  دم  از  ماهواره  و  انرژيي اتومي  هم  ) پورنو گرافيك ( » الفيه شلفيه « 
  !بزنند  ؛  معهذا  همان  مي باشند كه  امثال  شان  هزار ها و  ده ها  هزار سال قبل  بودند 

  .   عصر و  زمان  فرق  ميكند   در هرشاخص هاي بشر بودنالبته  
موجوداتي كه كمر  نيمه راست كرده  ،  سنگي از  زمين  بر مي داشتند  و  به سوي  عصر حجردر 

 بودند  ؛  چيزي كه  امروز خيلي از  شادي ها  و  بشر  ؛  در معناي كامل كلمه  هدفي  پرتاب  مي نمودند
  .  انجام  ميدهند اقبل اوليهبشر محيوانات ديگر حتي  بيشتر و  بهتر از آن  

  تغيير نمي كرد  و  بشر  تكامل  تند و سريع  نمي داشت ؛  اكنون شاخص هاي بشر بودن هرگاه  
  .  شمرده  مي شدند  بشربائيست  همهء اينگونه جانوران  

رهه اي  رهه اي  تا  بحتي در همان عصر حجر ـ  از ببشر بودن  و  بشر شدن  اما  شاخص هاي  
  .    بسيار تغيير كرد  ـ
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  به  پايان راه  نرسيدند  ؛  منجمله  گونه اي  موسوم   بشر شوندهچنانكه  گونه هاي  زياد  موجود  
باالخره  در  يك  شيب و فراز  تكاملي  ؛  ياراي  ايستاده گي  نياوردند  و  همين ده  »   ها نئاندر تال«  به

  .يي  منقرض گشتند تا  بيست  هزار سال  قبل  به  طور نها
به همين سلسله  در عصر امروز ؛ آنچه  بشر را ـ  در آخرين تحليل  ـ از ساير حيوانات جدا  مي 

  يافتنش  از  هستي  به  معناي  پهناور آنست ،  تواناييي آگاهيتواناييي سازد  و  استقالل  مي بخشد  ؛  
   !!  استاوجهان شناس بودن  

 و  درنده اي  مي تواند  تشخيص دهد كه  لقمهء لذيذ و  ايده آل در امروز  هر  پرنده و چرنده
خويشتن  را  با   ارتباط نيست كجاست و  چطور  به  دست  مي آيد  ؛  ولي هر جانور و حيواني  قادر  

 و  عملكرد هاي زيستيي خود را  در حول  چنين  كند كشف و درك تمام جهان  و  با  تمام هستي  
  .دهي  نمايد معرفتي  سامان

  ؛  موجوديست   استجهان شناسموجود  لذا  بشر معاصر ـ  حتي در تحليل ساده و مقدماتي  ـ  
  . دريابد )  و  بايد ( كه روابط متقابل خويش  با  تمامي  هستي  را  مي تواند  

  با  ضر خويش م و  مفيد  و  خواسته و  نخواسته  و و آشكار   پنهان   روابط دريافتن  درين ميان  ؛ 

به ويژه  در حيطهء  اجتماعات  بشري  (   و جريانات آن  كرهء  زمين گسترهء  محدود  و كوچكي چون
 باشد  و  واقعاً  بشر امروز  و  عصر  ؛  براي  بشر  ـ  براي كسي كه  واقعاً  بشر)   ها سياستو  منجمله 

 ؛  پيش پا  افتاده  و  بسيط  و   تي  هم  چنين امري مي بايس  ـ  امر  پيش پا  افتاده  ايست  و امروز  باشد
  !ساده  باشد 
  :  ـ  صرف نظر  از  داليل و  توجيهات آن  ـ  يعني عقب مانده گي لذا  

  . ـ پرت بودن  و  غافل بودن  از دنيايي كه  اآلن در آن زيست  ميكنيم  
  م  ؛  يعني قادر نشدن  به  ارتباط يافتن  با  هوايي كه تنفس ميكني

مر مان  را رقم  مي زند  ؛ با زماني كه ع  
 مي گذرد و خواهي كه  در تمام ربع مسكون زمين)  هايي سياستعمدتاً  با  ( جرياناتي  با 

  .نخواهي زنده گي  و انديشه  و  فرهنگ  و  بود و نبودِ  ما را  متأثر  مي سازد 
  :  يعني عقب مانده گي در عصر ما!  آري 

و منطقوي بودن ، از ديگر همنوعان  ومي  و قبيلوي بودن ، ب ، قوميـ محلي بودن 
ـ چه دوست ؛ چه دشمن  و چه بيغرض  ـ  غافل  و  بي اطالع  و  با  آنان  بي ارتباط  و  

  !بي تفاهم بودن 
  :   يعني عقب مانده گي در عصر ما
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ر  و  وم  و  بو  بـ جهاني نبودن ، جهاني نيانديشيدن  و در پيلهء  انفراد  و  سِكت  
  ! جنگل  و  مغارهء بالفصل خود  خزيدن  و تنيدن 

  :  ـ  در عصر ما  يعني حيوان مانده گي :  عقب مانده گي ـ  و  ببخشيد 

ـ جهانشناسي  و جهانبيني  نداشتن ؛  و ضد جهان نگري  و جهان بينيي ساينتفيك 
  ! بودن 

  : عقب مانده گي در عصر ما  يعني 

   !ي رفتار كردنغريزـ فقط 
،  سود آور  يا    نخوردني  ـ  فقط  همهء  جهان  را  سياه  يا  سفيد  ،  خوردني يا

  !ديدن ...  خوب  يا  بد  ،  خدا  يا  شيطان  ،  كفر  يا  ايمان  زيان آور ،
  

  از ساده گي  و  معصوميت 
  :تا  ددمنشي  و  بال آفريني 

  
  ؛سخن  از خدا و  شيطان  در ميان آمد  

را  در ) *(* نيكوست حتي  براي رفع خستگي هم  كه  شده  ؛  داستانك  مثنوي  موالناي  بلخ 
  :ي چوپاني كه  با  موسي رو برو  شد  ؛  مروري كنيم  »خداشناسي و خدا پرستي « بارهء  

  !اي خدا  و اي  اله :  ديد موسي يك شباني را  به راه     كو همي گفت 
   شوم من  چاكرت       چاروغت دوزم  ، كنم  شانه  سرت  تو كجايي ؛ تا     
  ! جامه ات ُشويم ، ِشِبشهايت ُكشم      شير  پيشت  آورم  ؛ اي  محتشم       

  گر ترا  بيماري اي  آيد  به پيش      من ترا غمخوار باشم همچو خويش
كَت       وقت خواب آيد ؛ بِرُوبم  جايكَتدسَتكَت  بوسم  ،  بمالم  پاي  

  گر ببينم خانه ات را من ؛ مدام       روغن و شيرت بيارم صبح و شام 
  هم  پنيـر  و  نان هاي  روغنين       خمره ها  ، جغرات  هاي  نازنين

  وردن تمامسازم و آرم  به پيشت  بر دوام        از من آوردن ، زتو ُخ
  !و هيهاي من اي به يادت هئ هئ !       اي فداي تو  همه بز هاي  من 

   ؟با كي هستي اي فالن:گفت موسي      زين نمط بيهوده ميگفت آن شبان
   ...با آنكس كه ما را  آفريد       اين زمين  و چرخ  از او آمد پديد : گفت 
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هم  تفسير  موالنا  و  هم  تفاسير  و  برداشت هاي  سايرين  درين  باره  ؛  پيوسته  يك بعدي  بوده 
ائيد و  تأكيد بر صدق و صفاي چوپان  در قبال معبودش مي باشد ؛  تا  جايي كه اعتراض است و آن  ت

اينها  ناداني است  و خدا چنين كوچك و  همگون  و  هم :  موساي پيغمبر  بر چوپان مبني بر اينكه 
  .تو  نيست كه  مي پنداري ؛  بيجا و  بلكه خطا  و گناه  تلقي  مي شود  »  خال و عم« خصلت 

 بايد با  صراحت و قاطعيت خاطر نشان ساخت كه اين تعابير و تفاسير هيچ كدام 
غلط نيستند ؛ مشروط بر اينكه دين و خداي بشر ـ چنانكه شائيسته و بائيسته است ـ  

  . او  باشد  شخصي و درونيي    ً  كامال   امري 
 باور ها  و  خدا هايشان  در ولي  وائ  به روز گاري كه  چنين چوپانان  و  غير چوپاناني ؛  با  چنين

صدد  بر آيند كه خود را  به زور شمشير و انواع  وسايل جبر  و  بيداد  ؛  بر ديگران ،  بر جوامع  و كشور 
ها و  قاره ها  تحميل كنند  و  جز خود  ؛  همهء ديگر انديشان  و  ديگر باوران  و خدا پرستان ـ  با  نام 

 تيغ  و  تير ببندند  و  به دار و گيوتين  و  زنجير  و  زندان  بسپارند  ،  زن ها  ها  و صفات ديگر ـ  را  ؛  به
و  اوالد  صغير شان  را  كنيز  و  برده  و  غنيمت خود  سازند  ، خان و  مان  و  باغ  و  مزرعه  و كشور و  

  !سرزمين  شان را  ؛  يا  به آتش و خرابي  بكشند  و  يا  قابض و  متصرف گردند 
ـ وائ  بر روزگار و  روزگاراني كه  چنين چوپانان و  غير چوپاناني ؛  نسل پئ نسل در همين 

نه  تنها  به  حقايق طبيعت  و  هستي  و  .   كنند  تحجرحالت و  در همين حدودِ  باور ها و  انديشه ها  
نمايند  تا  همه آنچه را كه تطور  و  تكامل  حيات و  بشر  ؛  توجه و اعتنايي  نداشته باشند  بلكه تالش 

طئ  زمانه ها  و  اعصار  روي داده است  و  روي مي دهد ؛  با  همان  مغز و كلهء  سنگ شده  ؛  سبك و 
  . سنگين  نموده  سياه  يا سفيد  ، گناه  يا  صواب  ،  حق يا  باطل  تلقي  و حكم  بدارند 

  
   ـــــــــــــــــــــــــ

و  هر شخصيت  نابغه  و آفرينندهء گذشتهء بشريت ؛  لزوماً از همان لحظهء موالناي  بلخ  )  *(*
نطفه بستن در شكم مادر تا  پايان حيات  يك  پديدهء سفت  و  جا  افتاده  و  تمام  و كمال  تغيير 

  . ناپذير  نبوده اند  و  نمي توانسته اند  باشند  و  از اين  به بعد هم  مطلقاً  نمي توانند  بود  
 رسيده  و  ديگر تمام  جهاني  و  تمام كمال عقليبدينجهت ما از موالنايي سخن ميگوئيم كه در 

 صد سال پيش است  و  نه 8انديشه و احساس ميكند  و علي الوصف اين مالحظه  هم ؛ آدم  كائيناتي
  !آدم امروز  
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طبق منافع  هان ـ وائ  بر روزگار و روزگاراني كه  قدرت ها  و  ابر قدرت هاي شيطانيي ج
و  مقاصد دور و نزديك خويش  ؛ حسب  پالن ها  و  پروژه هاي  مخفي  و  نامرئيي  سياسي  و  

؛  براي چنين  توده هاي چوپان  و غير چوپان  دام جاسوسي  و  نظامي  و  استراتيژيكيي خود  
 پيشوايان  و  ها  بگسترند  ،  سياست  ها  و  فلسفه ها  و  مدرسه ها  به وجود آورند  ، 

سازماندهان  و  قوماندانان آماده  كنند  ،  از آنان  ـ  و  به ويژه  از  متحجر ترين  و  متعصب 
ترين  و  پر عقده ترين  و  بيمار ترين ايشان  ـ   تنظيم ها  و  احزاب  و  مليشه ها  و  لشكر هاي  

 خطرناكتر از جنگ خويش را  ؛  اجير  به وجود آورند  ،  جنگ ها  و كارنامه هاي  غير جنگيي
  !!توسط آنان  به  پيش ببرند 

گفتيم  ؛  بر » وائ « فاجعه اينجاست كه  تمامي اين  روزگاراني كه  نسبت  به آن ها 
  ! سرِ ميهن  و  مردم  من آمده است 

 فاجعه  ديگري  هم آمده است  ؛   لذا  چنين روزگاراني  بر  سر كشور ها  و  مردمان فراوان!  نه نه 

 هم اكنون مردم  و سر زمين من ؛  غرق  و  اسير  يك  چنين  روز بر عالوه ؛  اينجاست  كه 
  !ـ  مي باشد گاراني  ـ  به ويژه  در صورت  و  هيأت آخرين آن  

» كمونيست « و  نوكران »  اشغال  افغانستان  توسط  ارتش سرخ  شوروي «  آيا  مؤلفه هايي  مانند 
و  باالخره  زرخريد آن  ؛» مجاهد « و  مزدوران »  نجات افغانستان توسط ارتش امريكا « آن  و  باز 

( اشغال واقعي و  همه جانبهء افغانستان آسيايي  به واسطهء پيمان نظامي اروپايي انتالنتيك شمالي 
تواند  مقايسه  با كسر و جذر هاي معين ؛  طبق خرد  علمي  و  ساينتفيك  و  رياضياتي  چگونه  مي )  ناتو 

  و  معادله  گردد ؟ 
چطور است كه جهاد مقدس اسالمي و الهي  بر  مرد و زن  و حتي كودك افغان  و  تمامي 

( ي همسايه و همپيمان در ميان است يك كشور غير اسالميمسلمانان جهان ؛  در يك  مورد كه  پاي  
س دارد  ؛  ولي در موردي كه  پاي   مي باشد  و ثواب جنت فردوفرض عين؛  ! ) يك طرف جنگ سرد 

فساد في ؛ چنين جهادي  ! ) طرف ديگر جنگ سرد (  در ميان است  كشور غير اسالمي43 تا 36

   وغيره است ؟االرض و جنايت و تروريزم 
ـ در اساس و  قاعده ـ  چيزي جز  راهسازي  و  جاده » ! جهاد اسالمي« اين  مگر نه  اينست كه 

  !   نبوده  است ؟ اشغالگران دور تر و بيگانه تر و كافر تره  برايهموار كنيي ابليسان
ـ » جنگ سرد « مگر نه اين است كه  تمامي اين سناريو ها  ؛  صحنه ها و  پس صحنه هايي از همان 

   هم خوانده  مي شود  ـ  بوده اند ؟م سوجنگ بين المللي كه 
ي  و  تحميق شده گيي ما  درين رابطه  ؛  ال آيا  در مورد  ناداني  و  ساده گي  و  تخدير شده گ

  :اقل سخن  اقبال الهوري  مصداق ندارد كه  اگر 
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  اسالم  به  ذات  خود  ندارد  عيبي      هر عيب  كه هست در مسلمانيي ماست             
  علي الرغم معصوميت  و  برحق پنداريي  مراد و  درك( و مسلمانيي جهادي و  جهاد اسالميي ما  

ي ذات  جز بي عيبي« ؛ ) ما ولي نا آگاه و آرمان زنان  و  مردان  و  جوانان رشيد  و  دلير  و  پاكباز  
نبوده  »  جنگ سرد« و  پوشش  همان  داشته است و  لذا چيزي جز شعار و پرچم » هرعيب « ؛  »  !اسالم
  ! است 

  :ه چنين راحتي  نيست كه نما  ؛  ب» شبان « چرا  امروز ؛  ديگر پيشامد  چنان موجود 
  اي موسي ؛ لبانم   دوختي       وز پشيماني تو جانم سوختي : گفت      
  جامه را بدريد و آهي كرد و تفت      سر نهاد اندر بيابان  و  برفت     

يعني ديگر چنين  داعي و مدعي ؛  قانع و پشيمان پئ كارش نمي رود  ؛  بلكه بالفاصله و  بدون 
شير  بر مي دارد و  موسي را شقه شقه ميكند  ؛  يا  بمب  به كمر مي بندد  و  موسي  و  هزاران گفتگو  شم

  !نا آگاه و  بي خبر از همه چيز را  منفجر  و  خاكستر  مي سازد 
  :فاجعه اينجاست كه موسي همان است كه  بود  

 شبان ـ رمه ايه  در عصر  ؛ و برجاماندعصر شبان ـ رمه اي  معترض بر ناداني  و  بالهت  شبان 
ء هستي ؛ كه بشر نوعي  هرچه  ؛ براي  اصالح  توهمات  بدوي اش  نسبت  به  حقيقت خدا و آفريننده

  دانشمدار تر  مي شود  ؛  از شناخت و رويارويي  با جالل و جبروت آن ؛  ناتوانتر مي گردد ؛ 
بر ناداني  و  بالهت  شبان  برجامانده    پروتستانتموساي امروزين  معترض  و  :  و مهمتر از آن 

   نسبت  به جهان  و  عصر  و  همنوعان  امروزي اش  ؛  مي باشد  و  به مقصد شبان ـ رمه ايدر عصر  
  !و  دانش  او  تالش  ميكند   و  اعتالي خرد و بينش  و  بيداري  و  دماغ  روشنگريي ذهن 

  ! همان  شبان  نيست امروزين ؛  ديگر  حقيقتاً  »  شبان «  ولي 
گرگ درنده ايست  ابليس زاده  و  استعمار پرورده  ؛ كه لباس همان شبان را  به تن كرده  و اداي  
همان شبان را  در مي آورد  و  در هياهو  و  غبار تيره  و  سياه  اين  ادا  و  دعوي  و  داد  و  بيداد  ؛  

م  دشت  و  دره  و  ده  و  شهر  و  ملك  و  ممالك و    مي درد  و خون  مي خورد  ،  نظم  و  نظارمه
  !سمت و  سوي حركت و  بركت  عصر و  زمان  را  به  هم  ميزند 

 كه  ؛  اصالً  سر و كارش  با  شبان  نه  بلكه  با  گرگ درنده  و  نمي داند رمهفاجعه اينجاست  كه  
  ! بيرحم  و  سيري ناپذير است 

رين بخش  بدنهء جامعه  و  سرزمين من  ؛  در چنگال چنين شباناني گرگ فاجعه  اينجاست كه  بيشت
  با آن  رمه  نگهداشته شده  و  در حدِ  رمه گيدرون  ـ  معادل پلنگان به ظاهر ملنگ  ـ  در حالت  

  !برخورد و  پيشامد  شده است  و  برخورد و  پيشامد  مي شود 
  . باري ؛  سخن  به  درازا كشيد 
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ر كردن  از تشبيهات و  تمثيالت و  استعاراتي كه  در فوق طرف استفاده  بود  ـ  و از با  صرف نظ
فقط توجه مشخصات و امتيازات فرهنگ شاعرانهء شرقي اعم  از فولكوريك و  مدون  مي باشد ـ  و  

  تضاد  جانكاه  افهام  ؛  سخن  بر سر  اينست كه  ما  گرفتار  داشتن  به  مفاهيم مطلوب و مقصود

   .و  تفهيمي  با  تودهء  مردم  خود  هستيم
 است فقير و محدود و مغشوش  زبان ها  و عالمات رايج  افهام  و  تفهيم  در ميان  توده  چنان  

كه  مفاهيم  علمي  و حقايق  بر آمده  از البراتوار ها  و  معادالت  و  محاسبات رياضي  را  نه  مي توان  
  . رد  و  نه  مي توان  در اين  ظروف  تنگ  و  اندك  گنجانيد به وسيله آن  ها  منتقل ك

 تحقيق  و  اناليز و البراتوار و در همين حال  اصالً  ممكن نيست  حقايق مورد نظر را  بدون 

 از  درون خرمن هاي  سر به فلك كشيدهء دروغ تلسكوب و ميكروسكوپ  و  محاسبات رياضياتي 
ا  و  نقب  هاي  تاريك زير زميني  ،  از ميان  سيالب  پر گند و الي و لوش و دغا  ،  از درون  سياهچال ه

جهل مركب « اوهام  و خرافات كهن  و  نوين ،  از ميان اقيانوس قير و قطران  و  خاكستر  بي منطقي  و 
  !كرد كشف  و  برمال  و آفتابي  ؛  بيرون آورد  و  »  

  

  » نسل هاي سوخته « از 
  :پيش تازنده  لنده  و تا  نسل هاي  با

  
بازهم  ؛  در مورد  توده ؛ جاي شكر و احساس به راحت نفس كشيدن باقي است  ؛  معضله و تضاد 

  مي پندارند  ؛  حتي  افزونتر  و  به  برترو  درهم برهمي در ميان آنان كه خويشتن  را  از  توده  
  .مراتب  افزونتر  مي باشد 

نه  تنها  در سطح كشورم  ؛  بلكه  دست كم  در فضايي  به  گستره گيي  تا جاييكه  بر خورده ام  و  
زبان  بين الملليي  پارسي ؛  هزاران  فكت  و  مورد  عجيب  و  تأثر آور  و  گيچ كننده  را  درين  عرصه  

  . يافته ام  و  مي يابم 
 ،  نسل من  و نسل  نزديك  مشخصهء  نخستين  اغلب  اين دسته  افراد  كه  شامل  نسل  باالتر از من 

به  من  مي شود  ؛  اين است كه  اينان خود را  عقل كُل  ، زبان  و  منطق  و  ميتودِ  محاسبه  و  قياس  و  
استنتاج  و حكم  و  تحكم  خود  را  كامل  و شامل و  چون  و  چرا ناپذير  و  عقايد  و  قضاوت ها  و  افكار  

  .ن حقيقت  و  شناخت  و  معرفت  تمام  و كمال  مي  پندارند و  انديشه هاي خود  را  عي
مشخصهء  دوم   اغلب  اين  دسته  افراد  اين است  كه  كوتاه نظر  و  محدود انديش  و  عجول  و  

  رسيدن  به  اين ريشه   و  در امر  مهمبيحوصلهنسبت  به  ريشه هاي  ژرف  حقيقت ها  و  واقعيت ها  

  .  مي باشند دبار     نا ب ر  سخت  ها
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زبوني  در مشخصهء سوم كه  شايد  دو  مشخصهء  باال را  هم  به مقام  فروعات خود  تنزل دهد ؛  
در حاليكه  حتي  .    مي باشد  هاي  ميسر  يا  زود  به چنگ آمدني» فرصت « قبال  منافع  و  هوس ها  و 

تحت (   هست  ـ  منافع  و مقامات و امتيازات به  باور عوام  ـ كه  باور دقيق  و  درست آزمون شده  هم
 تضاد آشتي  ي حقيقت ؛با  حقيقت جويي  و حقيقت يابي  و  مبارزه  در راه  پيروزي)  هر شرايطي 
  .ناپذير  دارد  

 ـ  من  بدين  باور  !مگر اينكه  معجزه اي اتفاق افتد  و خالفش  ثابت گردد ـ  ... خالصه  
ي  ماقبل  نسل  من  ،   نسل من  و  ـ  تا اندازه اي ـ  نسل مابعد  »رتر از توده ب«  رسيده ام  كه  نسل 

  . هستند »  نسل هاي سوخته «  من  بالترتيب 
  ! ) هر  نسل  را  به اعتبار  زمان  ده سال  فرض  نمائيد تفاوت نسبي يلطفاً ( 

توهم  و   و  هوس و يأس الطم  اين ها  هنگام  جواني  و  توانايي در موقعيتي  بودند كه  ميان  ت

در حاليكه  دانش  و  بينش شان  .   پئ در پي ال اقل در دو دهه  ؛  مچاله و  تفاله شدند  شكست 
  و آنهم  مقلدانه  و آلوده  با  اغراض  و  مطامع  عجوالنه  و  وسوسه هاي  دروني  و  بيروني  كمترين

ها  باقي  »  هوس « مه ها  و آرمان هاي شان  در  محدودهء   بود  و  در نتيجه  خواست ها  ،  برناشديد
  .مي ديدند  و  سر شان  به  سنگ  ميخورد  »  يأس« مي ماند  ؛  لذا  نه چندان دير  ؛ 

البته  در پئ  تحقيقات  و  محاسبات مفصل  مي توان  دريافت كه  چرا و  چگونه  ايدئولوژي ها  و  
    . علم  و  عقل سليم بود  تا    توهمـ  ! و آنهم  به  ناگزير ستراتيژي هاي اينان  بيشتر ـ  

 منجمله  شخصاً  در نشستي كامالً رسمي  و  مسؤوالنه اي حضور داشتم كه  يكي  از  بزرگترين 
رهبران زمان  ـ كه  به  بت  مبدل گرديده  بود  و  همين اكنون  نيز  نزد  باورمندان جزمي اش  بت  

  . با  جمعي صحبت  مي فرمود مقدسي است  ـ  
او ؛ حسب اتفاق ؛  درين صحبت يكساعته  ؛  فكت هاي بسيار ـ  و چه بسا  باور نكردني ي ـ تأئيد 
كنندهء ادعاي باالي  مرا  در اختيارم  گذاشت  ـ كه البته  با  سطح عقلي  و  مجذوبيتي كه آنوقت  به  

  : اهميت آنها  پئ  مي  بردم  ـ  يك مورد  قرار آتي  بود توهمات رايج  و حاكم  دارا  بودم  ؛ كمتر  به 
در ميانهء فرمايشاتش كه  حول  دوستي افغان ـ شوروي  مي چرخيد  ؛  پرسشي  محبوب رهبر 

  :پرسش اين  بود .  مطرح  و  حاضران  را  مكلف كرد كه  پاسخ  بدهند  
   ؟ـ آيا  دوستي افغان ـ شوروي  تاكتيك  است  يا  استراتيژي

 ـ آنهم  در چنين پرسش و پاسخبيچاره ها  چه بسا كه  اصالً  به  .  لحظاتي  همه سكوت كردند  
  !سطحي  ـ  خو  نكرده  بودند  ؛  نه  اينكه  بپنداريم  متعجب  بودند  كه  اين چه سؤالي است ؟

  !پرسش  رهبر  با  صداي  بلند  و  قسماً  خشم آلود تر  دوباره  تكرار شد 
  : صدايي  از ميان  جمعيت  برخاست كه  اينبار
   !استراتيژيـ  
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در واقع  هم ؛ حزب  حاكم  وقت  و  دم  و  دستگاه آموزشي و  تبليغي و  ترويجي اش ؛  اهداف را  
  تقسيم  و  ارائه  نكرده  بود  ؛  از اين لحاظ  پاسخ  تاكتيك و استراتيژيجز  به  همين دو كتگوريي  

ولي  رهبر  دو  .  شد  و  بناء  جمعيت  هم  اشارات  تائيدي  از خود  بروز  داد  مي بايست  درست  با
  :دست را  با  نهايت خشم  بر ميز كوبيد  و  فرياد  زد كه 

   !!...جاودان است جاودان !.. ـ غلط 
استراتيژي  تعيين  هدف  براي يك  دوران تاريخي است ؛ آيا  فردا كه  اين  دوران  تاريخي  

  !ي  شد  ؛  دوستي افغان ـ شوروي  را  به  دور  مي ريزيد ؟سپر
توسط راه رشد غير ( گفتني است كه پيشتر از اين ؛  در بارهء دوران تاريخيي گذار از فئوداليزم  

  پالن  چندبه سوسياليزم  بيانات  غرا  ايراد  شده  بود  و حسب آن فقط  به  تطبيق  ) سرمايه داري 
دهسال ؛  قطعاً  دو سه  افغانستان ؛  پس از تياج  ديده  مي شد  و از اين روحپنجسالهء ديگر ا

  .مختومه قرار ميگرفت » گذار « سوسياليستي  بود  و  استراتيژيي 
ـ كسي كه شخصيت منحصر  به فرد  همين برهه از تاريخ افغانستان بود و لهذا  نگرانيي  رهبر 

 ـ بيست   بود كه  پس از ده ي بجاو گفتار را  قايم كرد ـ ريكاردي از تقوي  و طهارت و صدق انديشه 
  !سال  بر دوستي افغان ـ شوروي  باز انديشي  ضرورت  نشود ؟

  !!! مي انديشيد و باور داشتاين مفهومآري ؛ بر آنچه كه او در كادر  
ايد  دست كم   بو آرمانگرايي  خود را  اعالم  داشت كه  در  تئوري  و  ايدئولوژي باوربه اين دليل 

  !هم  وجود  داشته باشد  »  جاودان« يك 
 صديق  و  مؤمن  و  بي غل   »آن« در همان » ! جاودان« من در حاليكه  ايشان را در باور  به  اين 

و  غشِ احساسي  و  ادراكي  مي دانم  ؛  معهذا  در  بيرحميي  تاريخ  و  سيرِ ـ  حتي كُور ـ  تحوالت  و  
كه پيش از همه خود  همين  رهبر  پاكيزه طينت را زير منطقه  و جهان  ؛  و    كشور تطورات  در سطح

  :اين حقيقت را  مي يابم كه   و  مچاله كرد ؛  پاشنه هاي آهنين خود ؛ لِه
ت هاي ي  راه ها  و  وسايل  مبارزه  و  واقعيو اناليز علمي) **(*علمي جهان بيني ي ما  از  

  زياد  فراتر  نمي  توهم  هرآنچه  داشتيم  ـ  در تحليل نهايي ـ  از محدودهءنكشور  و  منطقه  و جها
  !رفت 

  الزاماً  شكست  توهمصرف نظر  از ساير  علت ها  و  جبر ها  و  داليل  و   بهانه  ها  ؛  خود  اين 
  !آور  بود 

ممكن  مطرح  مي تازه آنچه روايت  شد  از  لحاظ زماني  در  يكي  از  بهترين  موقعيت هاي  
  و دژ تسخير ناپذير صلح « تكميل شود  ؛  احي  پيش از آنكه  اين  ده ساله ها  چند صب.  گشت  

لذا  بدبختانه  خودِ .  يعني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي  فرو ريخت  »  سوسياليزم جهاني 
   !نماند  تا  چه رسد  به  دوستيي  افغان ـ شوروي ؟ » جاودان« شوروي 
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و اما  بالفاصله  بايد خاطر  نشان  ساخت  كه  اينهمه حقايق  مكشوف و  معلوم كنوني  و  بيان  و  
  قرباني ارج  و منزلتنشر و  تعميم  و  آموزش   و  نهادينه كردن آن  ؛  هيچ  شك  و  شائيبه اي  را  در 

 و  هردم  شهيد شدن  هاي فرزندان  ها  و  فداكاري ها  ،  سر باختن ها و جان دادن ها  ، شهيد شدن ها 
« و » كفر و الحاد « جبهات  نامنهاد انقالب و ضد انقالب يا ( اين سرزمين  در هر دو سوئ خط جبهه 

  . ؛  وارد  نمي كند  و  نمي تواند  وارد كند  ) » جهاد و مقاومت 
   به  نام  و  گمنام  اين  سرزمين ؛  با  دريغ  و  درد  كه  نه  تنها  هزاران  در  هزاران   افراد  و  اوالد

بلكه  يكسره  خود  اين  مهد  سر افراز ان  و  سلحشوران  تاريخ  در فجيع ترين  حاالت  ؛  نا آگاهانه  و  
ي ديوان  و  غوالن  ابر اجيران جنگيميان   »  جنگ سرد« مظلومانه  قربانيي آخرين  و  مهم ترين  فاز 

  . قدرت جهاني  گرديد 
 اجيران جنگي فقط  اصل و  نسب  افغاني  نداشتند ؛  ده ها  هزار اجير پاكستاني ، عربي  ، اين

افريقايي ، ازبكي ، چيچيني ، چينايي  و  مزدوران جنگي از  تمام  مناطق جهان ـ  از ميان لومپن ها  ،  
ن  به  حبس هاي  طويل  معتادان ،  جنايتكاران متكرر ،  ساديست ها  و  بيماران رواني كه  خيلي ها  شا
 مي بردند  ؛ آورده شده   و حتي اعدام  محكوم  بوده  و در زندان هاي كشور هاي مربوط شان  به سر

  . را  مي ساختند »جهادي « و  بخصوص لشكر جنگجويان 
 البته در آخر ها  باصطالح  كمونيست ها  و  طرفداران  شوروي  هم  به  نيروي  بيحد  زياد  لومپن 

و  سعئ  در جلب  و  استفاده    و  بيماران روحي در عرصه ء جنگ  ؛  پئ  بردند   و  معتادان   و جانيانها
  !از آنان  نمودند كه عمدتاً  لشكر هاي مليشه اي  از ميان  شان  پديد آمد 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهان «    ـ  سياسيي  ما را  ؛ آنوقت  سيستم  نظرات  و  عقايد  مجذوب به  فلسفي) **(*
ما  و  همقطاران  بين الملليي  ما  نسبت  به  جهان  گويا لذا  تنها  .  مي ناميدند  »  بينيي علمي 

در  تمامت ابعاد آن ؛  بينش علمي داشتيم  و  ديگر تمام بشريت  صرف نظر از  عاليق و  منافع 
  !؟» مغز خر خورده  بودند  «  ميانهو  انگيزه هايشان  حسب يك ضرب المثل عا

انه مورد سوء  كودكالبته بايد حرمت نوابغي را كه انديشه ها و يافته هايشان چنين
گرفت ؛ نبايد زير سؤال برد ؛ آنان تحت شرايط و زمان و مكان  برداشت و سوء تعبير قرار مي

ايقي در بارهء اين يا معين و آنهم با زحمات شاق و طبق رياضيات و فورمول هاي مسلم به حق
آن بخش معين و مشخص جامعه و جهان رسيده بودند ولي اغلب پيروان و مدعيان پيروي از 

   ! نياموخته و هضم نكرده بودنددرست حتي الفباي دانش آنان را ايشان 
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عقب مانده گيي  ذهني  و  فقر  اطالعاتيي  مردم  و  به  اضافهء  »  جنگ سرد « خالصه  بليهء 

  ؛ و  خامي  ،  ناتواني  يا  تنبليي  دماغيي  رهبران  ـ كه  اغلب نان  از جريانات جهان معاصرجوا
بودند  ؛ ـ  و  قسماً  غافلگير شدن آنان  در »  يك چشمه هاي پادشاه شده  در شهر كور ها  «  مانند 

ايس را  گرم  و گرمتر   كه حوادث را  مي تازاندند  و  بساط  توطئه ها  و  دسنيرو هاي نفوذيچنگال  
  !مي كردند  ؛  چنين فجايع   باور نكردني  را  به  بار آورد  و  تداوم  و گسترده گي  بخشيد 

  

  »معنويات حماسي « جبرِ تلفيق 
  :» جهان شناسيي ساينتفيك « با  

  
ه در مسلم است كه  افغانستان ـ چه  در روزگاراني كه  محاط  به  جغرافياي كنوني اش  بوده  و چ

روز گاراني كه  همراه  با  ايران  و  پاكستان  و قسمت هايي از  هند  و آسياي ميانه ؛  امپراتوري ها  و  
مدنيت هاي  بزرگ را  مي ساخته است  ـ  هيچگاه  از  غيرت  و  هميت  و  دالوري  و  پهلواني  و  

ان گذرانه  تهي  نبوده  و  حتي از اين قهرماني  و احساسات  و  هيجانات  شور انگيز  و  سر بازانه  و  ج
  .ها  ذره اي كم  نداشته است 

و  اصالً  يكي  از  داليل  و  حتي  عوامل  سرمايه گذاري  هاي عظيم  غول هاي جهاني  جهت 
در جغرافياي استراتيژيكيي افغانستان ؛  همين غناي عناصر »  جنگ سرد « كشانيدن  و  فيصله بخشيدن 

  و مقابلتاً  احساسات  و  هيجانات  ديني و قومي و قبيلوي و ميهنيريي آن از قهرماني  و سرشا
  !  بود دانش عصر  و جهان شناسيي ساينتفيكتهي بودنش  از  
 سال تجارب  در ميان خون  و آتش  و  خاكستر نشان داد و  با آخرين معيار ها  و 30رويهمرفته 

 قرن اخير ـ ؛  ديگر كامالً 5بشري  ـ  دست كم در فورمول هاي علمي  به ثبوت رسانيد كه  جهان 
غناي عناصر قهرماني و ثروت ايمان و احساسات و ديگرگون گرديده است و در اين جهان ؛  

 ؛  ديگر چيز  بينش و دانش و جهانشناسي و هستي شناسي  در حالت  نبود و كمبود  هيجانات محض 
اني هاي  بيهوده و ضايعات  بي حاصل ثمر زيادي  به  بار كارا و  سازنده اي  نيست  و چه  بسا  جز قرب

  .نمي آورد 
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انحاي ديگري  همچنان  لذا پس از اينهمه آزمايشات  مرگبار و  تباهي آور سي ساله كه  به  

  ؛  به  يك  نتيجه  اعظم  و اعلم  و اظهر من الشمس  مي رسيم كه  افغانستان  و كشور هاي ادامه  دارد
 خود را ؛  هرچه عاجلتر  با  قهرماني و حماسيي ثروت هاي  نهادينه شده  و  هزاران سالهء مماثل  بايد 

يعني  بينش غير اساطيري  ،  غير توهمي  و  غير شاعرانه    غناي جهانبيني  و  جهانشناسي  ساينتفيك
 نمايند  و  در   تركيب ء كنونيمغلق شده  و  مغلق شوندهنسبت  به  هستي  و  حيات  و  عالم  بشريي  

  .سراپاي  جوامع خود  ريشه دار و  اساسمند گردانند 
جهان بيني  و  جهان پس شايد  سؤال  اينجاست كه كدام  كمپني ها  و فابريكات دنياي كنوني 

  توليد  مي كنند  كه  فردا  تجار محترم ملي  يا  دولت جمهوري شناسيي مطلوب و مورد نياز مارا
نتخب ؟ ما  در تالش  وارد كردن آن  بيافتند  و  پس فردا  بازار هايمان  از اين  اسالميي مشروع  و  م

« و  »  د افغانستان بانك « نعمت حياتي  مملو گردد  و  در بدل چند  پول سياه  و  يا  اصالً  با  سبسايديي 
 شويم  ،  به  نيروي ؛  هر كدام  ما آنرا  به  چنگ آوريم  ، جهانشناس  و  جهاندان ... » بانك جهاني  
ماهيت  و  عقبگاه  و  خاستگاه  هر  پديده و جريان و دعوي و ي  دست يابيم  كه آناً  شناختمعجزه ايي 

پيش چشم مان آورد  و  نتيجتاً  ديگر ؛  »  آئينهء سكندر « و  »  جام جم «  را چون شعار و ركالمي 
اله  نيافتيم  و  همانند  دام ها  و احشام  ؛ رمه رمه و گله ذليالنه  و  ابلهانه  فريب  نخوريم  ،  به چاه و چ

 گله  قصابي  و  قربانيي  هدف ها  و  سياست هاي  ددان  و  ديوان  روز گار  نشويم ؟ 

در دنيايي كه  با  عاليترين دانش ها  و  تكنولوژي ها  ؛  سفاين كيهان نورد   مي سازند  و  به  
  . اقصاي كائينات  مي فرستند 

در دنيايي كه دانش و تكنولوژي سايبر و كمپيوتر و انترنيت ؛ آنرا به دهكدهء كوچكي مبدل كرده 
   ثانيه زمان  مي برد ؛ 3است و  سفر هاي ديجيتالي  به  هر  نقطه  از كرهء زمين كمتر از 

ت صوتِ  در دنيايي كه  ابزار جنگ و دفاع و قدرت  ؛  راكت ها  و  طيارات  قاره پيماي  مافوق سرع
،  ناوگان هاي غول آساي  طياره ... مجهز  با  بمب هاي اتومي  و  هايدروژني  و  كيمياوي  و  ميكروبي

دار و  ماورا بنفش و  مادون قرمز ره هاي كشاف و  هدف ياب  توسط را،  ماهوا... بردار  و  كروز انداز 
  و  به  باالترين اندازه  كارا و  پر توان است ؛... 

نه دفاع  ( يي كه  سازمان ملل متحد  ،  يونيسكو  ،  يونسيف  ،  تشكيالت دفاع  از حقوق بشر در دنيا
،  بانك جهاني  ،  صندوق وجهي بين المللي ؛ مراكز  قدر شناسي  و  ! ) از وظايف و مسؤليت هاي بشر 

  دارد ؛!  هء خداونديو  نزديك  به  هزار  سوپر ميلياردر  دوست  و  برگزيد»  نوبل « جايزه دهيي  چون 
در دنيايي كه  با  تكنولوژي ها و  ابزار هاي  ديجيتال  و  بيونيك و سيبرنتيك  و  بي سيم  و فيبر 

مي توان وارد  محفوظ ترين كيسه ها  و خزينه هاي  بانكي در هركجاي عالم  شد  و آناً  ... نوري 
  را ربود ؛ ... ميليون ها  دالر و  پوند و  يورو 
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ايي كه  با چنين  تكنيك ها و ابزار هاي اعجاز آميز  مي توان  به  نهاني ترين قسمت  هاي در دني
و  اطالعات   حريم خصوصي افراد قوي  و ضعيف و حتي  به رخت خواب هايشان  نفوذ كرد ،  اسرار 

ت  تام  به  محرمانه  و  سكس  و  همخوابگيي شان را  با  تصاوير رنگي  و  تمام بعدي  و صدا  و  مشخصا
  دست آورد ؛

و ميل در  دنياي  عظيم ترين  و  عجيب ترين  و  محيرالعقول ترين  توليدات  و  مال التجاره ها  
  ؛المصرف ها 

در دنياي  سرشار از دانشگاه ها  و  اكادمي ها و  مراكز  تحقيقاتيي  رو زميني  و زير زميني  با  
  نوابغي حقيقتاً  اعظم  و افخم  ؛

  !آري 
 و مردمان مماثل ما يعني جهانبيني جنس حياتيي مورد ضرورت مااحتماالً  در چنين دنيايي ؛  

را  هم توليد خواهند كرد  ؛ آمادهء فروش خواهند ! ) عقل سليم  و صايب و تند و تيز ( و جهانشناسي 
يكا ،  داشت  و  چه بسا كه دولت هاي دوست استراتيژيك سخاوتمند  مان چون اياالت متحدهء امر

اين متاع ها را  براي مان ؛ حتي  بيش از  اندازهء  )  » ناتو« يا كمپلكس ... ( بريتانياي كبير ،  آلمان 
  !!!فرستاده  اند  و  هر كدام  مان  از آن ها  مستفيد  و  مستفيض  خواهيم گشت !  نياز  طور بال عوض 

ام  اقتصادي ـ سياسيي حاكم  امروز قبالً  بدون  هيچ پروايي  بايد  خاطر نشان  ساخت كه  نظ
 17جهاني  كه  ادامهء تحوالت و انكشافات گوناگون توليدي  و علمي  و فـنيي شتاب گرفته  از قرن 

بدينسو  مي باشد  ؛  در مقايسه  با  دو  نظام  عمدهء  اقتصادي ـ اجتماعي  پيشين  يعني برده داري  و 
 تحسين بر انگيز  فراواني  به  نفع  همه  بشريت  بوده  ،  هست  فئودالي  ؛  نظامي داراي  دستاورد هاي 

  .و  هنوز  مي تواند  باشد 
نظام  سرمايه داري كه مدت هاست در باالترين فاز خود  ( رشد و تكامل و گسترش اين نظام  

در سطح جهان علي الوصف جنگ ها و غارتگري هاي ) يعني انحصارات  و  امپرياليزم  قرار دارد 
المانه  و  قاتالنهء بيشمار كه  همراه  داشت  ؛  تقريباً  مجموع  بشريت را  به  يك  سطح  تكامل كيفيتاً  ظ

بااليي  رسانيد   ؛  چرا كه  به  رشد انقالبيي  علوم  ساينتفيك  ،  تكنيك ها  و  فنون  بيحد  و حصري  مدد  
  . كرد  و  زمينه  داد 

يي ساينتفيك و جهانشناسي و  هستي شناسي  ايكه  امروز ما  از در واقع عناصر سازندهء جهان بين
آن سخن مي گوئيم  ؛  نيز  بيشتر در  بطن  همين  نظام   و  در گسترهء علوم  تجربي  و  تحقيقيي 
گرانقيمت آن  به  وجود آمده  و  به كمال  و  پخته گي رسيده  است  و  به كمال  و  پخته گيي  بيشتر  هم  

  . ميرسد 
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  و  19 اينها  حقايق چنان  مسلم  و مبرهن  مي باشند كه  فيلسوف  و  تئوريسن  نابغهء  اوايل قرن 
منتقد  سرسخت  و  بيرحم  اين نظام  يعني كارل ماركس  هم  نه  تنها  به  تأئيد  بلكه  به  تجليل آن ها  

  . مي پردازد  
ساينتفيك  و  (  هاي  علمي  و  فني  اين  ؛  در حاليست كه  همچو  دستاورد ها  و  پيشرفت

 سال  پس  از در گذشت  ماركس ؛  تقريباً  با  تصاعد  هندسي  افزايش  و سيدر يكصد و  ) تكنالوژيك 
گسترش يافته كه  احتماالً  به طور مشخص ؛  خيلي از تازه هاي آن  ها  براي  ماركس  ؛  غير قابل  تصور 

  ! ت و  غير قابل پيشبيني هم  بوده  اس
اما حقيقت اين است كه  انگيزه و محركهء  نظام  سرمايه داري  به  رشد  علوم  ساينسي و  

سود    نه  بلكه كسب حد اكثر  بشر دوستي  و  بشر خواهيتكنالوژي و  اكتشافات  در  زمين و كيهان ؛  

  . بوده است و  ثروت شخصي 
ايع  و تجارت و استخراج  منابع زير زميني  ؛ يعني  سرمايه گذاري  در صن » سرمايه داري«  خود  

و مواصالت  و مخابرات و  نيز  براي  تحقيقات و آموزش  و  پرورش  افراد  بشري  جهت  كار و  توليد  و  
  .   معنا  و  واقعيت  يافته است سود و ثروت  شخصيمديريت  اين  عرصه ها  هم  به  انگيزه  و جاذبهء  

  .  است توليد براي فروش مايه گذاري  هدف سرمايه داري  و  سر
چون خريدار كاال ها  و خدماتي كه  توليد  مي شود ؛  در حد اعظمي عامهء بشريت  مي باشند ؛ 
جبر و الزام است  كه آنها كاال و خدمتي را كه خريده اند ؛  بشناسند  تا  از آن  بهره گيري  نمايند  ؛  

فته در كاال ها  و  خدمات  به  تودهء بشري  منتقل  مي گردد  و  لذا  از اين طريق كم كم  دانش هاي نه
سرمايه دار  علي الرغم  ميل  و  تالشش ؛  قادر  نيست  دانشي  را كه كاال  به  بركت آن توليد گرديده  ؛  

  .از ساير طبقات جامعه  به طور قطع و كامل  پنهان  نمايد 
براي راه انداختن صنايع و فابريكات خود نياز دارد و  مثالً سرمايه دار  برق را  در درجهء اول  

در همين حال خود برق  يك كاالست و قابل عرضه و فروش ؛  در نتيجه  .  لهذا  ناگزير است توليد كند 
  . توسط متقاضي خريداري  مي گردد 

با  برق  بر بدينگونه هم كارگران  در فابريكات و  منازل و  مغازه ها و گدام هاي  سرمايه داران  
مثل دهقانان ، اهل كسبه ،  شاغالن عرصهء (  مي شوند و  هم  تودهء  مردم  روشن مي خورند و  

از طريق خريد و  مصرف  برق  به  طور كاالي  بازاري  ؛  از آن  مستفيد  مي گردند  و  ...) فرهنگ 
 خدمات مانند  كتاب ، كمپيوتر ، ساير كاال ها  و .    مي گردد   روشنخانه ها  و  باالخره  اذهان شان

  . راديو تلويزيون ،  وسايل مخابرات و مواصالت و حمل و نقل وغيره  نيز حكم  عين  مثال را  دارند 
بدينگونه سرمايه دار كه  با  استفادهء  ابزاري  و انحصاري  از ساينس و تكنولوژي كاال و خدمات  

 بشريت عرضه مي دارد ؛  قادر نيست  از نشر و  پخش توليد  ميكند و جهت فروش و مصرف  به عامهء 
  . ساينس و  تكنولوژي در ميان بشريت  تمام  و كمال  مانع شود  
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 نتيجهء بعد ترِ گسترش آگاهي هاي ساينسي و تكنولوژيك ولو  به طور غير تخصصي همراه  با  
فتن آگاهي هاي اجتماعي و باال رفشار ها و  انگيزش هاي ناشي از واقعيت هاي ملموس زنده گي ؛  

 نظام سرمايه كشف تضاد منافع ي كارگران و ساير زحمتكشان است  كه  به  اقتصادي  و سياسي
  .  كارگران  و  تودهء  مردم  منتج  شده ؛ آنان را روياروي  سرمايه داران  قرار  ميدهد منافعداري  با  

ليد و كاسبي  و  پول در آوردن خود  بوده اگر سرمايه داران  تا  چنين مرحله اي  هم  مصروف  تو
اند ؛  با  پيدايش چنين  عالمات و حركات  در بين گارگران  و ساير قشر هاي تودهء  مردم  بدون چون و 
چرا  به لرزه  مي افتند  و  به  تمام  ذرايع متوسل  مي شوند كه كارگران  و  مردم  را  گمراه كنند ،  

آنان را  به  جان  ... استفاده  از تفاوت هايي چون  مذهب  و  قوميت  و  نژاد متفرق نگهدارند و حتي با  
همديگر اندازند  و  نيز با  ايجاد  يك سلسله  اشرافيت هاي  كارگري  و  احزاب  و  سازمان ها  و  بنگاه 

 تحت هاي ايدئولوژي  سازي و  تبعات آن  به  توده هاي گارگري  و  مردمي لگام  زنند و آنان را 
و  باالخره  تحت   پيگرد  و  زنجير  و  زندان  و  در معرض  ترور و  » تفتيش عقايد « كنترول  پوليسي  و 
  .اعدام  قرار دهند 

بر عالوه  چون  تمامي  اين شيوه هاي  برخورد  با  توده ها  هم  ؛  از  يك طرف  كارسازيي  نهايي  
ي جوامع سرمايه داري و  دعاويي حقوقي و قانونيي نظام ندارد  و  از طرف ديگر  با  سطح  رشد مدني

ها  و  دولت هاي سرمايه داري  تعارض تُند و آشكاري پيدا  مي كند  ؛  اين نظام  ها  ناگزير مي شوند  
.  داشته  باشند  مواظبت  و  مداخلت  ـ  از گهواره تا گوردر جريانات  دماغي و روانيي مردمان  ـ  

  ! مؤثر تر و گسترده تر از نظام هاي حاكمهء پيشينه يا مماثل معاصر البته ظريفتر ولي
  افراد و  نسل ها قواي دراكه  و  منطقييچنين پروسه  عبارت است  از تضعيف و  زايل ساختن  

  انجاميده شستشوي مغزي  و  تخدير و  تحميق  و استحماركه  به  فرا روييي  سيستم هاي گوناگون  
   . است و مي انجامد 
از  »  تنازع بقا« و  نهايتاً  »  جلب نفع«  نظام  سرمايه داري   به  انگيزهء غريزهء به سخن ديگر

مجموع تجارب و  تدابيري كه  نظام ها  و قدرت ها  و  دولت ها  و  اديان  و  مذاهب  گذشته  در جهت 
در طئ هزاران سال  تاريخ  كنترول  و  تابع نگهداشتن  اكثريت هاي  بهره ده و  زحتمكش و  ستمبر  

  . بشري  اندوخته اند  ؛  استفاده  و  استفادهء  مبتكرانه  و  ماهرانه  ميكند  
تخدير  با  گسترش سرسام آورِ  تكنولوژي ها ي  تبليغاتي ؛  امكانات و  فرصت هاي  چرا كه

  .  در  زمان كنوني چندين  برابر گذشته  افزايش كسب كرده  است معنوي
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و  جوانان و مردان و  زنان  ميان سال و  و معتاد ساختن  نوجوانان   اينهم  تخدير مادي  ولي  با
  ولي  سخت بسيار نامرئيو ادويهء مخدره  ـ  با  ذرايع  و  طريقه هاي   حتي كهنسال توسط مواد 

يرامون همهء كه تفصيل پ.  (   را  تشكيل  مي دهد  شيطنت مدرن%  90شايع  و  همه گير  ـ  بعضاً  حتي 
آن ها  موضوع كتب جدا گانه ايست و خوشبختانه خيلي هم  تأليفات و  تحقيقات در  باره  انجام گرفته  

  ! )يا  در حال انجام  مي باشد 
  ؛ رشد و گسترش به اقتضاي منافعشبدين دليل و علت  ؛  نظام  سرمايه داري كه  
به اقتضاي همان  ناچار ميدان مي داد  ؛  ساينس و تكنولوژي  را  به گونه هاي تخصصي چار و 

  از فرا روئيدن جهان شناسي و آگاهي هاي ساينتفيك  اجتماعي  و  بشري از درون منافع
و   و ساير گنجينه هاي فرهنگ بشر  با  دقت   متفرق شقوق ساينسي و هاي جدا جدا  خرمن 

 در آينده نيز  جلوگيري خواهد مهارت جلوگيري  ميكند  ؛  جلوگيري كرده است  و  به  ناگزير 
  . كرد 

بدين دليل  و  علت ؛  مردمان افغانستان  و كشور هاي  مماثل  و  مردمان خود كشور هاي  سرمايه 
 و آگاهي هاي ساينتفيك  در مورد نوع بشر ، جوامع    جهانشناسي محتاج داري  تقريباً  به يكسان 

    .و  سرگذشت  و  سرنوشت آن  مي باشند  بشري 
و در قلمرو » ناتو « بدين دليل و علت  ؛ نه تنها  دولت اياالت متحدهء امريكا و همپيمانانش در 

  شيخ ـ شاهي ءهاي  ارتجاع  قرون وسطايي  به ويژه   پاكستان وهابي  ،  ايران آخوندي  و  شرق ميانه
و  تدوين  و  تعميم  و آموزش  و  ؛  ـ كه  عمدتاً  خود  عامل ايجاد و  بقاي آن ها  اند  ـ  به فرا رويي  

نشر  و  پخش جهان بينيي ساينتفيك و جهانشناسي و حيات شناسي  و بشر شناسيي  و  تكامل فرهنگ 
توهم  و اسطوره  و جادو  و  طامات  و  شطحيات  ضد علمي  و ) بدواً ناگزير ( بشري  از  مرحلهء  

منحيث قاعده  با    مدد  نمي رسانند  بلكه   ؛طبيعييات معنو خرافات  به  مرحلهء ساينتفيك  و  اخالق  و 
  .جنون  و  قساوت  ـ ظريفانه  يا  خشن  ـ  عليه چنين  روند  و  روالي  بوده اند  و خواهند بود 

اكنون  پرسش اساسي اين است كه آيا  تاكئ  و  تا كجا  ضديت و خصومت  كور  با  جهانشناسيي 
   را  بر آورده  مي كند ؟ ع  نظام  عجالتاً  جهانيي  سرمايه داريساينتفيك  و  تبعات آن  مناف

در افغانستان  »  جنگ سرد « در  نقطهء  اختتام  »  اين كجا « و  »  كئ « به  نظر  مي رسد  كه  اين 
 و انساني ـ  نظام  سرمايه داريي جهاني ـ صرف نظر از مالحظات اخالقي.  پاسخ خود  را  يافته است  

 توحش گالدياتوري  در  سلسله  مراتب  جنگ سرد   قرار داد ؛  برنده شد    را ميدان ه  افغانستانحيني ك
  . ،  حريف را  بر  زمين  زد و  خود  يكه تاز  كرهء زمين گرديد 
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 پايان و سياسيوني چون مارگريت تاچرچون فرانسيس فوكو ياما ي در نتيجه  ايدئولوگ هاي
 و قرون وسطايي   سرمايه داري  در افغانستان   و حمايت  غربِ و  تحريك نظر   موردِ  هاي رويداد 

يعني اينكه .  بشريت اعالم  داشتند  »  پايان تاريخ « را ؛ متعاقباً فروپاشي ي اتحاد جماهير شوروي 
  !بشريت جز  نظام  سرمايه داري آينده  و  عاقبتي  ندارد 

نين است  و  چرخ گردون  جز  به  همين مدار ؛  به براي  يك لحظه  فرض  مي كنيم كه واقعيت چ
  ! دايرهء  ديگري  نمي چرخد و  يا  چرخيده   نمي تواند 

«  در همين حال  نيز  اين پرسش كليدي  بي جواب مانده  است كه آيا  نظام سرمايه داري  يا  
 كجا  با  ارتجاع سياه و جهل و ؛  تا كئ و  تا(!) بشريت  و  پايان تاريخ  عالم  و  هستي »  پايان تاريخ 

خرافات قرون وسطايي و ماقبل قرون وسطايي ؛  تشريك  منافع  و  تشريك  مساعي ميكند  ؛ خود  كه  
و كياست     سياست علم و ساينسو  تكامل يافته است  ؛  بر ضد    نطفه  بسته  و  هستي علم و ساينس با  

نس يعني  پدر و مادر خود را  قصابي كند و جسد هاي  و ساي مي فرمايد  و  در صدد است  كه علم
پوسيدهء اوهام  و خرافات مرده  و  مدفون شده  را  همچنان  از قبر ها  بدر آورده  ،  قدر دهد  و  بر 

  صدر  نشاند ؟
و  مقامات  بشريي  توده هاي  ميليونيي كارگران  و  ديگر زحمتكشان  يدي   و حقوق  اينجا  منافع

اينجا منافع  و  حقوق  و  مدعيات  .  اصالً  مطرح  و مورد  نظر  نيست  )  يقه آبي و يقه سفيد (و فكري 
  ؛هرگز  در ميان  نمي باشد  » جهان سومي «  ميليارد ها  مردم  كشور ها  و  سرزمين هاي  غارت شدهء 

 آينده  و  امنيت  جاني  و  تمام  فوكس  و  توجه  و  اهتمام  به خود  سرمايه داران  محترم  و منافع  و
  .ماليي  ايشان  در  سراسر كرهء زمين  معطوف  است 

اگر ايشان در وضع موجود جهاني ـ كه باالخره خود  به وجود آورده  يا  به حفظ آن مدد 
رسانيده  اند ـ خطري احساس نمي كنند  ؛  اينهم  عمدتاً  به دليل آن است كه جهانشناسيي  و معرفت 

  !  نيست ؛  توهمي  و  اساطيري  و  تخيلي  است ؟ساينتفيكسبت  به  عالم  و  جريانات آن  آقايان  ن
درين وضع  چه بخواهيم  و چه نخواهيم خطر  بيش از اينكه  متوجه كارگر و دهقان  باشد ؛  متوجه 

ه  احتماالً است  چنانك» پايان تاريخ «  سرمايه دار است ؛ متوجه  نظام سرمايه داري  است  ،  متوجه 
 و  دارند  بر مي گردانند  ؛ آن هم  با  زور  نيروي   برگرداندن مي خواهند»  اول تاريخ « آنرا  به 

  !بر مي گردانند »  پايان تاريخ « همان 
قبض و  بسط  تئوريك و  فلسفيي نظام  اقتصادي  ـ  اجتماعيي  ظاهراً  حاكم  بر جهان كنوني  نه  

خوانده  شده  ؛ يگانه  يا  عمده ترين موضوع »  ماركسيزم « و  نه مانند آنچه  مقصد  اين گفتار است  
  .جهان شناسيي ساينتفيك  بوده  مي تواند 
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 و  نگران كننده  است كه  نظام   ولي حقيقتي  سخت  برجسته  و  مبرهن  و  در عين حال  اسف بار
 به داليل فوق حمايت كرده صص ها در حد تخو قدرت  سرمايه داري كه  از  ساينس و تكنولوژي  

تكوين و تكامل و تعميم و نهادينه شدن جهان شناسيي است و  مي كند ؛  به همان داليل  با 

.  سازگار باشد  و  با آن ضديت  نورزد  »  نمي تواند «  براي تودهء مردم  و عامهء بشريت ساينتفيك 
قيقاتي  درين  نظام   به اين جهت  برنامه ريزي  و لذا  توقع  اينكه  اكادمي ها  و  مؤسسات  عاليي تح

  .سرمايه گذاري كنند  ـ  حد اقل  تا  لحظهء حاضر  ـ  از عقل سليم  به  دور  مي باشد 
« البته  اين ؛  بدان معني  نيست  كه  همچو  اكادمي ها  و  مؤسسات  ؛  عيناً  مانند  باصطالح  

»  مكتب الشريعه «  و  همانند هاي آنست  و  فاكولته هايي چون »  جامعة المدينه« سعوديي »  دانشگاه 

دارد  و  بس ؛  و علوم  تكنيكال  و  ساينتفيك  و  بيو  »  اللغة العربيهمكتب « و »  مكتب القرآن « و 
هاي  بسيار مفشن  و  پر خرچ  »  دانشگاه « مي داند  و  هرگز  به  اين »  خالف « را ... شيمي  و  طب 

  .  نميدهد راه
چنانكه  پيشتر هم خاطر  نشان كرديم  اكثريت مواد اوليهء جهان شناسييي ساينتفيك  در مراكز 
علمي  و  تحقيقاتي جهان سرمايه داري  به  ناگزير فرا  مي رويد  و  فراهم  مي آيد و  نيز جوامع  

 دارند  و  رعايت  بسي  از حقوق  مربوط  در فاز  بسيار  بلند  مدنيت  و  دموكراسي  و  سكوالريزم  قرار 
  . و آزادي  هاي  اوليهء  بشري  در آن ها  نهادينه شده است 

معهذا  اين نظام  چنانكه  علم اقتصاد  حتي  در حالت جانبدارانهء  بورژوايي اش نشان  مي دهد ؛  
تضاد  با    تضاد  اخير ـ تضاد  هاي  ذاتي  و ادواري  و  ساختاريي  عالج ناپذير  فراواني  دارد  ؛  و اين

هستي  و  طبيعت  و  حيات  و  تاريخ  و  جوامع  بشري  و  سيستم   تحليل  و  توضيح  و  تفسير 

 ـ  از همه  ...هاي اجتماعي  و  اخالقي  و آرمانيي  بشر توسط  ساينس  و  جبر و رياضيات 
  !عجيب  تر است  و ال عالج تر هم  به  نظر مي رسد 

  قابل  ياد داشت جدي  است كه هم كشفيات  ساينتفيك براي تكوين و تدوين يك در همين حال
جهانبنيي ساينتفيك   تا  ربع  سوم  قرن بيستم  هنوز  ناكافي  بود  و  هم  درك ضرورت  و  اخذ  تصميم  و  

رين جهت  ؛  تدارك  توانايي  به  اقدام قاطعانه  و سيستماتيك  توسط  متفكران  جانبدار عامهء بشريت  د
  !با  محدوديت ها  و  موانع عديده  روبرو  مي گرديد  

  از  20اما  دستاورد  هاي  كيفيتاً  بزرگ  و  دوران ساز  ساينس  به ويژه  در سه  دههء  اخير  قرن  
نيم قرنه  در فضاي  بين المللي  از سوي ديگر  ؛  بازنگري  در  »  جنگ سرد « يك سو  و   پايان يافتن 

ينش  بشري  نسبت  به  جهان  و  سرشت  و  سرنوشت  خودش  را  در ابعاد  متفاوت  از گذشته  و  متمايز  ب
  !از گذشته  ؛  در دستور  روز تاريخ  قرار  داد 
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  » ساينس تخصصي « از 
  :» جهان شناسيي ساينتفيك « تا 
   

اين .  ه غايت استثنايي داشتم  در اين مقطع كامالً ويژه  در تاريخ  بشريت  ؛  موقعيتي  ب من ؛ 
پايان  « موقعيت تنها  به آن  دليل  نبود كه  دوران حيات آگاهانهء من  با  جريان  و  ادامه  و  باالخره 

و شهر   و ده  هم  با  تمامي فجايع  و  مصائيبش  در خانه»   پايان  «تصادف  مي كرد  و  اين »  جنگ سرد 
  .و كشور  من  وقوع  مي يافت 

 سود آوربلكه  بر عالوه  ـ  و شايد مهمتر و سازنده تر  ـ  اين عامل  بود كه من  كدام  موقعيت 
متخصص در مالي  و سياسي  ولي دماغ سوز و  شخصيت كُش  اجتماعي  ،  نداشتم  و  در عين حال  

  .  نبودم  كدام شق ويژهء ساينس و  تكنيك
 و  بخش هاي  و  بذل رخورداري  از عنايات  معنوي  در هردوي اين حاالت و مزيداً  در صورت  ب

ماديي ارباب قدرت وطني  و  خارجي ؛  ديگر ممكن  نبود كه چشم  و  دماغ  من  به مسايل و مناظري 
  .  ؛  معطوف گردد  معطوف  شد كه 

چون سخن از جهان بينيي ساينتفيك  در ميان است و  اينكه من كدام  متخصص حتي  در يك 
چك  ساينس نبودم  و  نيستم  ؛  بر وفق منطق عاميانه  يا منطق ارسطويي  و حتي پيشرفته تر رشتهء كو

از آن ؛  پرسشي بر انگيخته  مي شود كه حد اقل  ادعا  از ساينس  و  مفاهيم ساينسي  در گفتار هاي من 
   .  و  وقيحانه ايست كه اصالً  قابل سمع  نبايد  باشد  و  خود خواهانه ؛  چيز زايد

تعيين ميكند ؛  قباله ايكه حتي  »  قبالهء روباه«  را   و قيمت دانش به ويژه در كشوريكه ميزان
و  فاكولته ـ  به نيروي كالشينكوف ،  قوميت  ؛  قدرت سياسي  و   بدون حضور يافتن يكروزه  در مكتب 

من ؛  نمي .  عي است    ـ  حصول مي شود و مي تواند حصول شود  ؛  چنين  پرسشي طبيپولبه ويژه  
  !!خواهم  درين لحظه آنقدر جسارت كنم  كه خود  مكتب  و  فاكولته را  هم  زير سؤال  ببرم 

آنكس كه « :  سال پيش بر در اكادمي اش نوشته بود 4000حتي انديشمندي مانند افالطون در 
 ساينس بود و هنوز مقامي ؛  احتماالً  هندسه آنوقت  ؛  اُس اساس »  هندسه نمي داند  وارد  نشود 
  .  آنقدر ها كوچكتر از اين ندارد 
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 چنين  قاعده   بوده باشد  ؛  مطلق  بي استثنايك  مع هذا  فكر  نمي  شود كه  منظور افالطون  
وي  را  نمي تواند  د و  هندسه  در مفهوم  بسيار ب بود  و چنين هست  كه آنكس كه  سواد ابتدايي  ندارد

 سطح عالي  درد سري  بيش نيست  و  درست  به همين دليل   و علميي راي  مركز آموزشي بداند  ؛  ب
شرط »  امتحان كانكور «  هم  هست كه در زمان ما جهت ورود  به  مؤسسات  تحصيالت عالي  اخذ 

  .حتمي  مي باشد 
ي ما  هنوز ولي واقعيت ديگر اين است كه مؤسسات تحصيالت عالي هم  ـ  در بهترين حالت كه برا

  .ـ  فقط مباديي علوم را  به  دانشجو  مي آموزند  ! آرزويي بيش نيست 
  تازه پس از فراغت از دانشگاه  است كه دانشمند  يا  متخصص جوان  با  اجتماع بشري  و يا  

چند ز پيش    و  مي بينيم كه  شاگرد  چند رو  روبرو  مي شودپراتيك و عملطبيعت  يعني  عرصهء 
هئ   زانو  زند و  هزاران  استاد  نامشخص ؛  اكنون ناگزير است كه  به شاگرديي   مشخصاستاد

  .   تا  با گردش زمان  از  عهدهء  وظايف اش  پيروز  و  سرافراز  بدر آيد بياموزد  و  عمل كند
 اين آموزش ها چه وقت  به  پايان  مي رسد  و  سند فراغت  از آن ها  چه زماني  به  دست  مي

  آيد ؟
   !!هيچ وقت و هيچ زمانـ  

 معمول در اجتماعات  ؛  در قاعدهء تاريخ علم  و فلسفه و هنر فراوان نشان داده است كه همين 
يعني .  و  بدل  ميگردد    بدل گرديده است  استثنا  و خالقيت  به  و كشف  و تحقيق عرصهء عمقيي علم

 قادر مي شوند  به  مرحلهء استثناييفته  ؛  فقط تعداد از ميليون ها  فرد دانشگاه ديده  و  تخصص يا
  برسند  و  همين تعداد  يا  اندكي كمتر  و  بيشتر  دانشگاه نديده  و حتي كشف و اختراع و تخليق

در اين  ژرفا ها  و  جوششگاه  هاي  فاقد سواد سركاري  و آموزش رسمي را  هميشه  مي توان  

  !ه  چه  بسا  يك  سر و گردن  از ديگران  باالتر  هم  مي باشند   يافت  كفرهنگ  و  خرد  بشري
  .متأسفانه  اين مقال حوصلهء پرداختن  به چوني و چراييي  اين واقعيت را  ندارد 

  ميكند  ؛  محدودويژه  ؛  شخص را  تخصص ولي  تصريح  اين نكته  ضروري است كه  چه بسا  
 باشد  ؛  ديگر متخصص  ناگزير سود آور و  در عين حال  دهمصروف كننخاصتاً  اگر اين تخصص زياد  

 و  لهذا حتي فرصت  اين را كه  در يك  زمينهء ديكر   است  در همان مدار محدود  علي الدوام  بچرخد
  .   نمايد  ؛  مادام العمر  پيدا  نكند فكر

 و  فاميلي  يت شخصي و  محروم و  به چه  بدبختي من ؛  علي الرغم  اينكه  به چه قيمت گران 
برايم  تمام شده است ؛  از اين زاويه ؛  متخصص نبودن  و گرفتار كار و عايد  تخصصي نبودنم  را  در 

  .  مي يابم حتي  امر سازنده اي مورد نظر م  ؛   و نگارش اثر و  تأليف  و  تتبع  توفيق  به  تحقيق 
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در هيچ كجاي آن شانس نشر و  پخش و حتي در همين حال مي دانم  دنيا  بزرگتر  از آنست  كه  
 وقوع  همچو  مؤفقيت  در كشور و حوزهء زباني و  ضمناً  از.  را  نتوان  پيدا كرد   اعزاز و اقبال  اين اثر 

  . و  نيست   نبوده   همين  فقط من فرهنگي خويش هم  نوميد  نيستم  ؛  مع هذا آرمان 
   :آرمان من در يك جملهء تمثيلي اينست كه

محكم  ببندم  ) تا حد توان (  آن راه  و كانال  ـ  يا  چينل  ـ  را انديشه اي  و معرفتياز لحاظ  
كه مردم  و جوانان وطنم از آن ؛ رمه رمه و گله و گله  به  مسلخ ها  برده شده اند  ،  هنوز  برده  مي 

  !  شوند بيشتر و  بيشتر  برده  و  در آينده ها  هم  ممكن است  حتي  شوند
اين راه  كور و  تاريك  و  چينل  ناشناخته  تقريباً   پيش  روي  همهء  بشريت  و  بخصوص  پيشِ 

 و  مخافت  بيشتر و  بيشتر   روي  مردمان  عقب مانده تر از كاروان  مدنيتِ  بالفعل جهاني ؛  با  تيره گي
ي را كه  بر اين  چاله و چينل  »روشن انداز« قرار دارد  ؛  ولي  من انتفاع  و  استفادهء  بال فصل  از 

خفت آور و مرگبار  پرتو افگن  مي شود  ؛  اوالً  سزاوار  مردمان خويش  و ال اقل فرزندان  برومند و  
 آنانست كه به جاي روغن  و نفت خوناساساً  »  نور افگن « بالندهء آنان  مي دانم  ؛  چرا كه  درين 

  ! سوخته است  و  مي سوزد 
بدينجهت  با  در نظر داشت داليلي كه  اندكي  باالتر شرح دادم  ؛  جستجوي  بسيار كردم  و  زياد 

سهل مخاطره انداخت  ـ كه  بتوانم   صحتم  را به   مغز خود زدم  ـ تا جائيكه  را  به ترين تلنگر ها 

  ؛   خود را بيابمترين تكنيك  افاده و ميتود و روش افهام  و تفهيم  در حدِ  مردم  و جامعهء
  .اما  بدبختانه  به جاي قناعت بخشي نرسيدم 

 سطح  ماتحت  را  نيست  و  همه  دشواري ها  و  ناماليمات  من  نقصي در  ادعا كنم كه  نمي توانم 
  توجيه مي كند  كه وطن  و  مردم  هردم شهيدِ  مرا  فرهنگي  و ادبي و  لغوي  و  عالماتي » خط فقر« 

  .  و  نگه  مي دارند   ست  جباران  تاريخ  در آن  نگه داشته اند؛  قرن ها
 به  بيسوادان  و  مدرسه ديده  ها كاري  نداشته باشيم حتي اغلب  فارغان  باصطالح  پوهنتون ها  

  !و  مراكز  تحصيالت عالي  از همين لحاظ  پرابلم هاي  رقت انگيزي  دارند 
 مَفر كوچكي از اين  مخمصهء جانسوز  يافته ام  كه  چنانچه  كارا  با  اين هم  فكر  مي كنم  باالخره 

«  و  ـ  با زبان اندكي علمي تر ـ  به »  روش حلقه ها « ،  »  ميتود  دايره ها « افتد  ؛   مي تواند   به 
  . در جهانبيني  و آموزش جهانشناسي  مسمي شود »  ميتود انبساط موجي 

براي برخي دانشگاه ها  »  كتاب محورانه « د  بتوانم  از ميتود  تأليفات در پئ  اين تالش ها كه شاي
« ، » تمثيل موالنا «  ميتود هايي در ادبيات فولكولوريك ،  ميتود هايي در نمايش و درام  ،  ميتود ،

م  ؛  و حتي روش هاي  ادبيات كتب مقدس ؛  در امرِ  پيشِ رو  ؛  بهره اندوزي كن... » ارسال المثل بيدل 
  .   مورد  بحث  رسيدم بدعتبه  
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 حول  اين  پرسش كشاند  كه  دايرهء ديد  يك فرد  اين تالش ها  تقريباً  به  طور  مجموعي  مرا
  !بشر  با  چه  تدريج  و  َتدرجي گسترش  مي يابد ؟

ر آوازه    به حكايات  جسته و گريخته اي  پيرامون  انكشاف ذهني  در انديشمندان  و متفكران  پ
  تصوير كنم  و حلقه به حلقه  و  موج به الگويي مجازيو سر انجام  صواب  ديدم كه ... دقيق شدم  

پيرامون  محيط زيستي  و  سپس طبيعت  و  باالخره  تمام كائينات  ؛  :  موج  ديدگاه  و  بينش را  در وئ  
  . ترسيم  و  مجسم  نمايم 

 شباهت داشت  ؛  پرداختم  داستاني  و  سرگذشت نگاري ه  كار  وقتي ؛  بدين  امر كه  در واقع  ب
منجمله  به (  مي افتد تجربه متوجه  شدم كه لِنگ كار  در  جاهايي  مي لنگد  ؛  چونكه  نياز  به

! و حتي به اناليز هاي  ژنتيكي »  آي . آر. ايم « ، »  ستي اسكن « روانكاوي  ،  هيپنوتيزم  ، البراتوار  ، 
  .  بسنده كنم  تخيالت  و احساسات  محضاً  به تائيد  جهانبينيي ساينتفيك  من  نمي توانم  در حد  و  )

كار نمايم  تا  در موارد الزم  بتوانم  او را  به آزمايشگاه  ها   شخص واقعي  ديدم  نيازمندم  با  
  ! ...جربهء الزم  اثبات  نمايم نيز  ببرم  و  حدس  و فرضيه  در اين  يا  آن  مورد  معينش  را  توسط  ت

خدا مي داند  با  چه مقدار وسواس و  ترديد  ؛  سرانجام  به اين نتيجه رسيدم كه اين شخص 
  ! نميتواند   بوده   بيش واقعي فقط يك كس

 بعدي  و 4 بعدي يا 3همين موجود » كس « مگر  از اين سخن  نبايد چنين  برداشت  نمود كه اين
آغاز ؛ اشد كه علي الظاهر به  نظر مي آيد  و همه  بود و نبودش در همان يك نگاه چند كيلويي مي ب

  .مي شود و به انجام  ميرسد 
 است كه پيدايش مي يابد  و گسترش روان و ذهنيتبه ويژه كه جهانبيني و جهانشناسي اساساً در 

شكل كدام گره از م؛  قشري  »رئاليزم« عوامانه و مبتذل  و يا  » ناتوراليزم« يك  كسب مي كند لذا 
... چونكه ذهنيت ها و روحيات و معاني  و احساسات  و عواطف  و  دانسته ها و يافته ها . نمي گشايد 

عدي در  ندارند و حتي داراي چنان خاصيتي نيستند كه بتوانند ؛ خود بخود در تصوير دو بجسميت
عالمات  ؛  ناگزير به كار گيريي تمامي امكانات     و  توسط كلمات ارائه و انتقال آن ها به ويژه. آيند 

   . را مي طلبد  هنر خالق
رد  همهء  اين كارب: ولي جان مطلب .  نياز مي افتد ابزار هاي اساطيري اينجاست كه حتي به 

 مي باشد نه بيرون از اين تحت  ضابطه هاي اُُفق دار و پهناور ساينتفيكامكانات  و  ابزار ها  
   .  و متعارض با آنها ضابطه ها 

ي بينش جهاني يا جهانشناسي مطرح  »انبساط موجي « و » دايره ها « لهذا آنچه زير نام  ميتود 
مي باشد ؛  در اساس فقط  نقاط  عطفي  در فراز و نشيب  هاي  عمر شخصيتي نوعي است كه  هر كدام  

و فكر او به  مثابهء يك  فرد بشر  داراي  به نظر من  يك دايره  و يك موج  در انكشاف ذهن  و انديشه 
  .و ماندگار بوده است  اثر ملموس 
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واقعيت ولي رفته رفته زمان هايي فرا مي رسد كه جهانبيني در اين شخصيت به مثابهء يك  

  ميالن جهان شناسيي ساينتفيك شكل گرفته  ژرفا و پهنا كسب كرده  مي رود  و  به جهت  انتزاعي 
  . مي يابد 
؛ با جهانبيني ها و جهانشناسي » منِ نوعي « جاست كه متناسباً جهانبيني و جهان شناسيي اين اين

  .ميرساند   هاي پيرامونيان  و گذشته گان  تضاد ها و تعارضات  به هم 
به ويژه ارائهء اين بخش ها خواهي نخواهي  به گونهء بافت ها و ساختمان هاي هنري و ادبي 

موجودي . كات بشر بودن است َلاين خود يكي از مهمترين م. تجسم  مي يابد صورت مي بندد و گهگاه 
   !به  ديگران منتقل سازد آورد  و  بيروناندروني هاي ذهن  و  روان خود  را   كه مستعد  مي باشد تا 

 طبعاً  اين دايره ها و موج ها  در آغاز خيلي ها  كوچك كوچك اند ؛  تا حدي كه به زحمت مي 
  .  تفاوت  شعاع  يكي  را  با  ديگري  مقايسه كرد  ولي كم كم  بزرگتر  و  پهناور تر شده  مي روند شود ؛ 

و استفاده كننده  اين است كه آنقدر ها  به دنبال قصه ها   توقع من حسب  ايجاب امر ؛  از خواننده 
ه خود و چه ديگري ـ و نباشند  بلكه  اثر آن ها را روي مغز و دماغ  پرسوناژ ـ چه منِ نوعي  و چ

و  به  .  و  سيكل هاي  معنوي  و  رواني  به سنجش گيرند  قدرت آن ها را در انتقال پديده ها 
توضيحاتي كه  در حاشيه ها و  پاورقي ها  افزود  مي گردد  ؛  نيز فقط  به  اندازهء برداشت خويش در 

  . ناً  بر ايشان كامالً  فهما  باشد همان لحظه ؛ بسنده كنند و دنبال آن نباشند كه همه چيز آ
چرا و به كدام داليل انتخاب شده است ؛  » 1زينهء « مثالً  ياداشتي  مبني بر اينكه دايره پلكان  يا 

  .در متن ؛ پيش روي خواننده  قرار ميگيرد 
سات  فهميدن اين ياد داشتِ  به  ظاهر  بسيط  نيازمند مقدماتي زياد و منجمله ورود نسبي به اسا

جمعي از خواننده گان اين مقدمات را قبالً  پشت سر گذاشته .  كيمياي آلي و بيولوژيي موليكولي است 
اند  و  لهذا مشكلي  پيش رويشان وجود  نخواهد داشت ؛ ولي جمعي ديگر حتي  با  هر كلمه  و واژهء 

 و اصطالحات علمي و  طرف  كاربرد  مسلماً  دشواري دارند و تنها  مراجعه به فرهنگ هاي لغات
  .ساينتفيك  هم  تمام  و كمال  به  دادشان  نمي رسد 

 من در حاليكه آنان را  به  هيچ  وجه  از استمداد  بر فرهنگ هاي  لغات و اصطالحات  منع نمي 
«  داشتن در راهپيمايي ؛  نعمت  بي بديل  مي باشد ؛ صبر و حوصلهكنم  ؛  خاطر نشان مي سازم كه  

به احتمال قريب  به يقين دوام  .  » !آيد مي بر ياران قديم اند و پس از صبر نوبت ظفر ظفر و ص
  !مطالعات در جهان سناسيي ساينتفيك  ؛  همهء اين مشكالت  را  مرتفع خواهد كرد 
نگارش »  اعترافات « با همين مالحظات ؛  بائيست  مطالعاتِ  بيشتر روي خاطرات  و  باصطالح 

ويركشيده شدهء مردان و  زنانِ  ديگر كشور و جهان هم انجام  گيرد  و  رابطهء شخصيت  و يافته و به تص
كارنامه هايشان  با  تكوين  و تكامل  و حدود  و  پهناي جهانبيني ها و جهانشناسي هايشان  مد نظر قرار 

  .داده شود 
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ه توسط آن شخص اميد واثق وجود دارد كه بدينترتيب رفته رفته نردباني درست خواهد شد ك
  و عرضي ؛  از قعر خاك  تا  اوج افالك  باال رود  و در استقامت هاي   ارتفاعيبتواند  به  استقامت

.   در دل ذرات  هستي  و نهانگاه هاي  فعل  و انفعاالت  فيزيكي  و كيمياوي آنها  نفوذ  نمايد  عمقي
 را  در يابد  و  تا  معجزهء تكاملز گرديده  ني  بعد زمانآنگاه  به ساده گي قادر خواهد شد كه وارد 

  تحت تأثير چه  قانونمندي حيات  و  بشرحدِ  پيدايش حيات  و  پيدايش بشر ؛ راه يافته  و به  اينكه  
  .هايي  به لحظهء كنوني  رسيده است ؛  واقف گردد 

   و جهان شناسيي عصر حاضر ؛ و اين ؛  يعني نزديك شدن  به  جهان بينيي
   !جهان شناسيي ساينتفيكجهان بيني  و   =  
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  شدم ؟» جهانبين « چرا و چگونه 
  
   چرا و چگونه و
 يافتم ؟؟ » بشر بودن« مساوي به را  » يشناس جهان« 

 

 

  
 

 

   ؛1هء  زين
  :»  بشر بودن «  و بينش  ) 0(نقطهء 

  
  ، ز كدام نوعم  ا  از چه جنسم ، ، كيستم ، م چيست  : دانستم نمي همه گان   مانند  وقتي به دنيا آمدم طبعاً

  ؟؟؟؟؟؟؟...سرنوشتم چيست 

  را  دوران جنيني  كه   ماه9 پيش از  روز يك  هر موجود حيهء ديگر ـمانند   ـ   بشري  نوزاد هر فرد( 
شود ؛   مي ديده  ما رومند زمان ني  زير ميكروسكوپ هاياسپرم چنانكه. است  »  اسپرم«يك   ـ كند   مي سپري

  داخل رحم مايع مخاطو هرگاه اسپرم كامالً سالم باشد ؛ در مايع مني  .شكل يك بچه قورباغهء كوچك را دارد 
  .كند  مي  حركت ي با سرعت سرسام آور؛ 

شوند ؛ در بشر اغلب فقط يك عدد  ها عدد اسپرم كه يكباره انزال مي  ديده شده است كه از جملهء ميليون
خود  اسپرم با سرِ. كوچك ذره بيني است مرغ  تخمك  زن  مي رساند كه درست مانند تخم آن خود را  به 

  .م خود را از دست ميدهد د؛  تخمك را سوراخ ميكند و حين داخل شدن در تخمك رجدا



 40 

 23باشد و با ساختار  مي؛  كروموزوميي مرد 23 يك ساختار  ؛ آنچه به داخل تخمك رفته است 
 بعد. سازد   مي  راسلول واحد طفل آينده  شود و جفت مي دارد  وجود  در تخمك كه زن ي يوزومكروم

 يك مرحله رشد و مي پردازد و  تصاعد هندسي  به تكثر حسب  اين سلول در شرايط سالم و نورمال رحمي ؛
؛ در  افزايش يافته  تريليون سلولنيمحدوداً به ؛  يك سلول ؛ از  مادر طئ كردهبطن در   ماهه را9رسش 

  .مي آيد   به دنيا   باالخره شكل و قيافهء ويژه ؛
بافت خورده است و ماليكول ) DNA(شود كه هر كروموزم از تعدادي ماليكول  مختصراً ياد آوري مي

)DNA ( نهايتاًٌ مجموعه اي از اتوم هاي عناصر معين مي باشند كه اكنون اندازه و مقدار هركدام از اين عناصر
تشريح خواهد ) در سلسله آثار پسين ( و قابل محاسبه اند و كلياتي از همه اين موارد عندالموقع نيز شناخته شده 

  .شد 
 بحث است  مورد نظر و مطرحاي در بشر ؛ از لحظه ! ) مقدمهء الزم جهانشناسي (  جهانبينيولي موضوع 

 درين  . بگذرد  كامل جانوريمرز تاز هم آنقدر رشد كند و رسش نمايد كه  تازه به دنيا آمده   موجود كه 
 مرز  دو ساله گي اين  تا  در يك و نيماست   طفلي ممكن  .امر عوامل ژنتيكي و محيطيي فراواني ذيدخل است 

  .د كن اكمال  نتواند  رسش خود را   ولي طفل ديگر تا سه چهار ساله گي هم  نمايد را عبور
مادر و اطرافيان خيلي نزديك را كه جنبهء غريزي    با  واكنش هاي طفل و  نخستين كنش ها  بدين علت

هوشيارانه ،   بسيار  رچه ممكن استگاين كنش ها و واكنش ها .  به حساب جهانبيني گذاشت  توان دارد ؛ نمي
جلوه كند ؛ معهذا بازهم غريزي و نيمه غريزي است ؛  چرا كه هنوز » نابغه آسا  «   به تعبيري شگفتي آور و

لهذا تنها مي .   كامل نگرديده است  ـبشري به معيارـ ء كودك حافظه ي مغز و به ويژه سلوليسازمانحداقلِ 
 روشني و   با  كنش ها و واكنش هايش از جايي گرفت كه خاطراتِ  در كودك بشري  را  نخ جهانبينيتوان سرِ

  ! بماند  در حافظه اش )اد آوري ي(  قابل  تداعي ابعاد 
  . محاسبه طراحي شده است روي اين 1 دايرهء اصل 

   پستان به دهن گرفتن آموخت  مادر       زاد چو ؛   مرا :   گويند
    راه  رفتن   آموخت  برد       تا  شيوهء    پا به  پا   و  بگرفت دستم

  ...يك حرف و دو حرف بردهانم      بنهاد  و  سخن بگفتن آموخت
  ؛ با امراض و خطرات مرگ آور   كردن ها  و مبارزه  هاو تر و خشكروشن است كه در تمام اين مراحل 

بالفرض اگر من . باشد » قابل تداعي «  ثبت شود كه  تواند چنان كودك ديگر نمي هر  و  خاطرات در ذهن من
رشد و رسش كودك ديگري را ديده و دريافته اينهمه مراحل  تولد و چگونه گيي  باشم كه در وضعي محصور 

و ناگزير باورمند ميمانم شود   نيز چيزي حاصلم نمي  » :گويند  مي«ز اين چيز ها كه ديگران نتوانم ؛ حتي ا
  ) ! به يادم مي آيد   به دنيا آمده ام كه ذهنم تداعي ميكند يا  من همانگونه كه

جملهء  از   در همين حد كه ؛ يم  اانسانو   آدممشابه هاي  من  من  و   :  ساله گي كم كم  شنيدم  4 - 3 در
  .  كرده است) آدمي حفظ  كرامت و شرافتِ با و ؛ تا كنون  (  را خلق  ما خدايي   و  نيستيم ساير موجودات
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  در  بزرگ هوايي هم  مرغ هاي خورد و  داشت و  وجود  در محيط حويليي ما چند عدد  مرغ خانه گي  چون
 مركب  ،  مي شد   چوچه هايش  پيدا گاه  سگي  با گاه ،  مي كرد   ،  پشك هايي رفت و آمد بود برخاست  نشست و

   ؛...و  گاو  و  گوساله اي داشتيم 
مي   قدر استنباط كرده   همين آدم بودن ؛  از مي ترسيدم همهء آن ها  كم  و  بيش    من كه  عموماً  از

 تفاوت را  اضافه   اين و كيفيت ءاندازه  كه  ولي قادر نبودم .     هستتفاوتي  اين جانوران   و  من  بين انستم كهتو
  . دارد  وجود...  خر  و  گاو  يا   و  پشك و   سگو   قوارهء آدم  ميان  دريابم كه مثالً  از آنچه تر

  : مي شد شنيده  يي   افسانه ها و  بخصوص كه آوازه ها
  .زائيده ...  شادي  يا ـ زن  فالني ؛  پشك

  ديده   شكلچنانبه    شب و آن چهء ديو   بوده  ،  اين شب  چنين كرده روس فالني  مار يا  اژدها  يا  چوعـ 
  !شده 

  ،  كرگس   موش ، مگس ،  شت ،  مار ،  سنگ پ،  شت ُپ ؛  به خار  بوده كرده  آن گناه   يا  اين ـ فالن كس كه
  ! شده است  حتي  به خر  مبدلزاغ  و 

 ـ يا اول« در    كه شد  مي  زده  چنين حدس  محيط  در رايج  افسانه ها ي   و ها به طور عموم  از شايعه 
   ندانسته و را قدر خالق خود  ولي چون آدم ها ؛ بوده  خلق كرده   آدمشكل  به   را همه جانوران  خدا ؛ » ازل 
   تبديلو  ديو  يا  به  جن    يك حيوان  به  ؛  مجازات  طور را  هر گناهگار  ؛ آهسته آهسته  نمانده اند   او تابع

  .  رفته است ساخته
  :  شد  هكذا گفته  مي

حيواناتي كه  توبه كرده اند  ،  واپس آدم  شده اند  و آدم هايي كه  بسيار خدا را  شاد  ساخته اند ؛  طور 
از  به  و  عزيز ،  صاحب  قدرت  پرو  زيبا  و  خوشبخت و  ديگر  موجودات  بسيار و  فرشته ها  مكافات  به  پري ها 

  داده  تحول...   كوه هاي  بلند  ،  بين كان هاي  طال و جواهرهءآسمان ها  ، رفتن  زير  دريا ها  ،  در  پشت  و  ميان
 و   و  قصر هاي  پادشاهي  ،  به وصال پريان  و  پري رويان  ،  به  نزديكي  و  همصحبتي  و  ناز شده   به  تخت ها 
  !نايل گرديده اند ...  و  خدمتگذاريي  مقربان خدا  و  احترام  نوازش خود  خدا

 طهارت و  ي ب ؛ به حيوان هاي مختلف مي گشت   كه سبب  مسخ گشتن آدم  بسيار كالن گناهان آن يكي از ( 
  . بود »  قرآن شريف  «  به  دست زدن   اجازه

رف « در باالترين   كه   پوشدار است چار گوشهء   يك  شئ »قرآن شريف «  دانسته بودم كه  من همين قدر ديده  و
  .  دارد    جاي هاي خانه» 

 و  ،  اين  بسته  را  مي گرفت » رف «  ؛  مي رفت  پهلوي    كه  نماز  را  ختم  مي كرد  مادر كالنم  خيلي وقت ها
  .  بوسيد   بار  مي  روي  خود  مي ماليد و  بعد  هم چندين  وچندين  بار  به  سر

 به   خود را  داد ؛ دويده مي انجام   را   مراسم  اين  مادر كالنم بار كه يك ؛  بسيار ضعيف  يادم  مي آيد  طور   به
  . كنارش رساندم 

   استغفراهللا  اهللا و  بسم اهللا واين عمل  در ضمن كه چرخاند   هم   من  سر دور به چند  مرتبه   را  » قرآن شريف «  او 
  : ن را  اندكي  پائين تر گرفت  و  مرا گفت آ؛ در اخير  ت  ؛ مي گف

  !   اين كتاب پاك ؛  به  همهء  ما  عمر دراز  و  خير و  بركت  بدهد طفيلدعا كن كه خدا  به  .   ماچ كن 
  ! چتل  نباشد   و كااليت  ؛  تنت لچ  و  بدناين  طرف  ها  مي آمدي   ؛  وقتهر   و  ديگر هوش كن  كه

  يك  تنها  . دانستم  و كلمات  ديگر  مادر كالنم  را  نمي»  كتاب پاك « ،  »  ران شريف ق «  مگر من  معناي
   ).در خود  احساس كردم   آن  بستهء اسرار آميزسيدن  هنگام  بو مطبوع عجيبي   احساس
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 مي   بستر يك  در   مادرم كه و  پدر  ؛ كردم   احساس مي  ؛  برد نمي  درست خوابم   ها كه بعضي شب
 هايي  ورد  در همانحال   و كردند  يكايك خود را آبكش مي هم  در پايان  و  مصروفيت هايي دارند  خوابيدند ؛
  پسان ها  دانستم  اينكه  هر  وقت  با  پدرم  بيرون  ميرفتم  مردان زيادي  از  من  پرسان  ميكردند كه  . ميخواندند

   !ده است و ب استعاره اي  از همين موارد » !؟دميكن  پشك جنگ  شب در خانهء تان موش  و«  
؛ ولي يكي دو   نميشد پيدا رسش در ذهنم  پ  و ترديد  و   ؛ شك مادرم است ؛   به اينكه مادرم هيچگاه راجع

   پدرم خواهد شد ؟  ؛  بخوابد  مادرم هر مردي  با اگر  بار تصور كردم 
حاضر  پرسيد كه چطور آخر  ناشناس از مادر كالنم يي زن وقت  .  يافت  پاسخ ياين پرسش به زودي  اندك

  بدهي ؟ ) نپدرم(    او  به  دختر را شدي ؛
  :مادر كالن گفت 
 وقتيش  مگه ؛  بود   بي غيرت  همي لندهور  مي آمد ؛  بدم از كسي كه   !چاره نيس   باشه ؛   قلم زن كه زده

 !م  بره ي پيش از  يممي كفه كه دختر  زهره ايم  .  ه ره  بريش دادمهم دختره  و هم خان ؛  كر و كور شدم  كه رسيد ؛ 

  !ده ُش  اين اينجه اس كه تقديره  تدبير كده  نمي
  

***  
  .  مي يافت  رابطه  پرسش   به همين ؛ اتفاقاً  مانده بوداولين ميله و پيك نيك كه از كودكي به يادم 

و   و گياه  گل .  بوديم و دختران زيادي جمع شده  پسران  ؛  ر آنسوت خلوتو حويلي  باغچه  در  . بهار بود  
     . ر كرده بودندپ ما را   اطراف   ديگر چيز هاي بسا   و  و جوي آب درخت 

 پسر   و دختر»  داماد« و»  عروس« .   پهن كردند را» عروسي« بساط  يك   دختر ها و بازي بازي  بچه ها 
  .بودند  لغ خيلي بزرگتر از من  ولي نابا

 ؛ وادار شان ساختند كه سكس   بردند»جلهح«به  و آنان را  به پايان رسيد   وقتي تشريفات كودكانهء عروسي 
  . نمودند  صحنه را  تركشرميده  بقيه دختران  ؛  اين   با  همزمان  . كنند

   و  شدندجوره  در حضور ماآنان  .  پس از مقداري مقاومت»  داماد«  و اما  به راحتي برهنه شد » عروس « 
   به راه افتاد  باشه نامش آن خواهد بود ؛ و دختر شده  نامش اين  باشه پس از آن هلهله و هياهوي اينكه بچه شده 

  .پسر خيالي ديگري شد    نامزد » !دختر آينده«  نامزد  دختر خيالي يكي  و » ! پسر آينده «همچنان  و
كشان  هم  مرا  سرانجام   ؛  نزديك شدند» عروس « نسبتاً كالن ديگري هم  به  پسر هاي   ؛ »داماد«  پس از 

تجربه   احساس ناشناخته اي را  و  ش فشرد در خود  برهنه ام  را  اندام  دادند كه قرار  او  هاي  پا ميان  كشان 
  .كردم 

.  از ايشان تبعيت كردم   من هم ميكردند و  ؛ آب تني  اين مرحله را گذشتانده بودند  همه پسران كه آنسوتر
  . ميزدم  شايد براي اولين بار بود كه ميانهء آب جوي غوطه 

؛    او  معلومدار  ؛ بياورد طفل » عروس «   اگر فرضاً  :   بودم  فكر  به اين  هئ  مي پوشيدم وقتي كااليم  را 
شناخته   پدرش  دسته جمعي  همهء ما  يا   ؛ بود  خواهد  ما  از  نفر  يك  پدر طفل كدام   ولي ؛  مادرش است
  !!؟ خواهيم شد

  

***  
در آن فاميل موسيچه ها   ؛   بوده  موسيچه ايء النه بر درخت كنج حويليي ما چند روز پس متوجه شدم كه 

را به يكي از اين جوجه ها  توانستم  .   پرت شده است  بيرون  به  از آن اينك چند جوجه  و  اند   ولد كرده  و زاد
پريدن   سرم   دور  و فرياد  با چيغ  .  به باليي تبديل شد  ؛ كالن  بي آزارء بالفاصله موسيچه  ولي  ؛ دست بگيرم
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مادر   او  دانستم كه .   ، كور و كبود و زخمي و خونينم كند  بزند  سر و رويم به  خود را  و چيزي نمانده بود گرفت 
  .   رساندم   امنيءوشهگ و خود را به  كردمفرزندش را رها  ؛  و عصباني   است

خيال كردم .   گرديد   به پا چه قيامتي  شد  وقتي پدرم  به النهء زنبور نزديك؛ يادم آمد كه چندي  پيش 
 اعضاي فاميل  و  همه  تقريباً ؛    به راه انداختند هم  براي ايمن داشتن فرزندانشان آنهمه قساوت حتماً زنبور ها 

  ! نيش زدند   ما را ناتحتي حيوا
  .  مورد  پدر اين چنين نبود  ميشد  و اما  يگانه و بال رقيب معلوم مادر   هرچه پيش ميرفتم  مقام  و جايگاه

 از   پيش دختر و زن.  است  ديگري  رايج   مقررات   اصول  و به زودي دريافتم  كه در دنياي كالن ها نسبتاً 
  . ؛ با كس هماغوشي كرده  نميتواند  شود  اح  به مردي نك اينكه مطابق اصول

 بر آن  زن    تعيين كرده  و عالوه  اين جزا را هم  خود خداوند .  و اعدام است   جزاي  چنين كاري  سنگسار
  ! ابدي  مي افگند   مرد  خطا كار را  در دوزخ و

  !است  مزاده  ؛ حرا  پيدا شود طفلي  كه در بيرون از نكاح
  !خطاب ميكرديم » !حرامزاده «  ها را   بچه  و شريرترين نبدتري و ما 

  

***  
و گذار و  با هم  گشت   روزها  و  زيادي  پيدا كرده  بود  عالقمند هاي  ن ما يل بهار پشك  اوامتوجه بودم كه

  .  بود و چله شده   و چاق   او شكم پر اكنون .  راز و نياز داشتند
  را  اين سخنم  اما ! خيال كردم  با شش  شوي همخوابه  شده  بوده است   ؛   به دنيا آورد  وقتي شش چوچه

  :  قبول نكرد و گفت  پدرم
  ! و خالص  ميشه  يكي جفت  ؛ فقط  با  هم  بگرده   هزار تا ر باگا  ؛  پشك

  ؛  وي بودتايشان سرخينه م  دو  ؛ نبودند همه يكسان   ؛ آخر چوچه هاي پشك   حل نمي شد  اينهم سؤالم با
چطور .. خالك هاي نصواري   يك  خال سفيد  در پيشاني  و ديگري  شكري  با  ، يكي سياه  با  ابلق رقم رقم  دو تا

   يكي  باشد ؟ ؛ فقطچوچه هاي متنوع  همه ميتواند  پدر اين 
با   و همديگر   با   و د و مقبول  شده  ميرفتن  ها  روز تا روز قندول چوچه  .   دنبال آمد  به  بزرگتر مگر سؤال
  ؟!از چند پدر  و نه   بود   پدر خبري  از يك نه  اما   ؛  ميكردند هاي شيرين   بازي مادرشان عجب
 سوار   باالي  مركب ؛ در حاليكه مرا هم پيش انداخت  سالهء  ما را سه و گوسالهء دو   پدرم  گاو   ؛  بعدزماني

  . داشت  اصيل نرگاو   يا  قه ب  منزل آدمي كه  ؛ رفت كرده  بود
ديگر  ولي در فرصت  ؛   جفت گيري شد ء  ؛ گاو كالن آماده قه رها كردندـُ ب با را  هاي  ما گاو ؛ در حياط  

  . دادند  بااليش خيز  بقه را  مشكل  به   خيلي و بستند   ستوني  به جوانه را 
 و   يكديگر نبودند  همرنگ چوچه ها .  دو چوچه زائيد جوانه   و چوچه آورد  يك  زمستان گاو كالن  اواخر 

 هم   مادر   به و  نداشتند   قيافه  و ؛ پوست ميشد   بـقه اي كه  پدر آنها   همرنگ هيچكدام تر  از همه حيرت آور
  ! يستادم  باز ا  ناگزير از تالش براي فهميدن آنها پرسش هايم كالفه شد و بود كه   اينجا   .  نمي خواندند زياد

   ؟! هم گپي است  پدر جز يك مورد كه اين چوچه ها حتي نميتوانستند بدانند كه
سخت  » بند بودن « ها را در حالت   و حتي كالن ها آن مخصوصاً كه بچه ها از ديدن آميزش سك ها ـ   اما 

در » قلم زن «  كه معلوم كردميجه  در نت  .  ام  افزايش يافت ي  و  باز كنجكاو شدم  خيلي متأثر  ؛  مي دادند آزار
   !  ديگر قلم زده است يك قسم  هر جانور ؛  مورد 

  بيشتر  و  كمتر  يا   سال در  اكثر حيوانات  :  ميگفتند .  نا شناخته يافتم   هم  را بين سگ ها»پدري «مفهوم 
 صادر   ايشان   از هم  چيزي   رود كه ها  مي  نر ياد  لذا مخصوصاً ميشوند ؛   و آميزش  جفت گيري  يكبار در صدد
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 مادر   و  پدر از حركات اين را   .   در حاليكه آدم ها  تقريبا  هر ساعت يك چنين آماده گي داشتند  . شده است
   .ميكردند    نوازش و ناز  و   ماچ   و بغل  را  يگريكد   در ميانه روز هم وقت ها آنان  خيلي  ؛  ميدانستم  خودم

با     ؛  مي جهيد  بر ماكيان ها  بار روزانه  خروس چندين  .  بودند چنين  نيز  مان  رغ هاي خانه گي م اما
كه نقش   نميداند و نمي تواند بداند   خروس اصالً خيال ميكردم  ؛  بود  بي تفاوت   به جوجه ها  نسبتاينهم 

  !!نمي بردند  از چيزي حساب  اً  ابد مادر ؛  جز   و جوجه ها كه دارد  به جوجه ها  پدري نسبت
  !! به آدم ها خيلي چيز ها كم دارند  نظر جانور ها  ؛   نيست  ماه و  سال  گپِ از اين خاطر خيال كردم 

 وصف  اين  با  !ي  در كار است پدر بيائيم   به دنيا براي آنكه  ؛    ميدانستم من   چوچه حيوان ها  ؛بر خالفِ
  »!  نه مادر خطا   يك ؛صد پدر خطا باش ؛ الكن «  چيست كه   مردم پ معناي اين گ نميدانستم

؛ است م و كالن شدن  دنيا آمدن  به   اصليي مادر  منشاء  معنايش همين باشد كه  احتمال ميدادم كه بايد
  !!خطا كردن مادر ؛  خطاي جبران ناپذير است 

   ؛ باشند  مي زن  و فرزند شان   نزديك و  وشادوشددايم     من ؛  اينكه پدر من  و همانند هايبه هرحال ؛ 
   !  ثبوت آدم بودن ما و ست وند اخدايعني » قلمزن « لطف 

  

***  
. بود  جدا و غير قابل مقايسه  مادرم  قطعاً   و  پدرم  هم  مرا  ؛  اما حساب من من  پدرم  را  دوست داشتم  و 

من خيلي   .   ميكند  محبت  ابراز  پدرم  برايش  است كه  از آنچه ميدانستم  مادرم  خوب تر  و  دوست داشتني تر
  نگاه كرده  رويش  و و موي   دهان و هئ  به چشم  و ابرو  و  لب    و  باشد  مادرم   باالي زانوي  سرم دوست داشتم

  و چوشيدن بوسيدن   از   . من پيشدستي كرده  او  را  مي بوسيدم  ؛   ببوسد  ميخواست  مرا بار ها كه مادرم.  بروم  
مادران   به   اينهمه  ديگر كه اطفال  ميگفتند  .مي بردم    و حتي  پاهايش لذت عجيبي  و انگشت هايش  دست ها

  !ميسوخت   مادر ها   اطفال  و آن دلم  به آن.  شان  محبت ندارند  
 در آغوشم گرفت    سخت  ؛ خود  نبرده  بود بازگشت  و  در بدل  اينكه  مرا  با  » ي ووت«  از يك روزي مادرم 

 در حاليكه  سپس لباس فيشني  و زيور آالت خود را كشيد ؛.  كرد  ؛  من هم حسابي بوسيدمش  بارانم   بوسه  و
  شو  شسترارنده كه آرايش خود  ب   رفت زير و  ؛ آفتابه را گرفت بود اندامش بين لباس نازكي شبيه پيراهن خواب 

  بيان كرده  كلمات  با را   در حاليكه مرامم   ؛ گرفتم محكم  را   ؛ آفتابه  دويده رفتم؛     بدر شده حيرت از  .كند 
  زانويش گذاشته روي   من سر  و بنشيند ؛   همانگونه  بيايد  وادار ساختم كه  او را    منجمله  با  گريه ؛ نمي توانستم 
  !بود   دلبر شده   و با بيسابقه زي  قسم مادرم.    تماشايش كنم
  : صدايش كرد ممادر  ؛   مادر كالن از مقابل  اتاق ما گذشت  نميكردم  تا  اينكه  ها رهايش مدت

  !ـ  بيا  نواسه ايته سيل كو 
 وقتي  . يك سالم كردم    از همانجا  برايش  ؛ ترك كنم مادر كالن آمد و لي من نتوانستم زانوي مادرم را 

 ميان سينه هايش رسانيدم  و    سرم  را بيشتر خود  را  به  او  ميفشردم  تا  اينكه من   ؛  كردمي  قصه   را  جريان مادرم
  :مادرم  با  توجه به اين حالت گفت  . از نزديك  به  غبغبش چشم  دوختم  

  !بس ديگه  ؛  دو سال پوره  از همينجه  شير خوردي  ؛ حالي نوبت خواهركت  اس !  بچيم 
ن حالت روحي ام  را تغيير  داد  ؛  به  چرت رفتم  ولي حتي  يك  بار شير خوردن از سينه هاي  مادر  اين سخ

  .هم  به  يادم  نيامد 
  :مادر كالن گفت   
 خوبه ءمگه چه كنم  ؛  ميگن خربوزه.  داره  هم    حقپشت  چيز  ديگه ميگرده  ؛    نواسه  ! ساده گگ  مه   ـ

  ! استغفراهللا  ؟! نصيب چه كور موش كد   يك پاچاهي ره  دختريمه جان  ميخوره  ؛  خدا شغال
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  ؛ 2هء زين

  :ين گرداب ترس و تنهايي نخست
  

كرديم كه ديوار هاي  مي  زيست   در حويليي مادر كالنم  .  دو ساله بود  به  نزديك و خواهرم بودم  ساله  5  من حدوداً
   اشدروازه    راه و كوچه وو   داشته موقعيت رود خانه  كنار در درست حويلي  .   صحن خاكي داشت  و  سقف چوب پوش  ، گلي

  . شد   مي  در آن ديده  ندرتاً ؛ آب  سيالب ها  هنگام  و   بهاران  جز در  بود كه  رودخانه نيز همان
رود   همين  به جوانب   ؛ تيم ديگر داش و كثافات هرچه خاكستر    ؛  رود خانه  سوي در دو مان    نيز همسايه هاي ما و
    . رفتيم  مي خانه ريخته

  .  بود   شده  »خاكسترخانه«  در واقع   رود خانه؛   بود  در يكي دو سال كه سيالب چندان قوي نيامده  خاصتاً
 به   و داشتند  برحذر مي روي خاكستر ها  بازي كردن   از  اطفال را ساير   و من   ؛ بزرگان و ديگر  مادر كالنم  مادر و 

  .كردند   تصوير مي و خطرناك  بسيار شوم   ؛در تاريكي  را  تل هاي خاكستر  به   نزديك شدن ويژه
   :ميگفتند 

را كه  و آدميزاده  شوند   بيدار و جرار مي  ، كنند  زيست مي و كثافات همين خاكستر ها   در تاريكي جن ها كه روي 
  . كنند رها  نمي سالم    ؛  بياورند گير

  .  بستر ضخيم خوابيد   و  بدون لحاف شبانه نمي شد   ولي هنوز   بود اوايل بهار
 شدم كه انگار جن ء شومي ؛ من دستخوش حادثه پخته بود  پلو  پس از ماه ها  مادرم  شايد  شب ها كه  همين   يكي از سرِ

  .  بودند   برايم آفريده ها
   و  بستر   در  شبانه ؛  توانم  مي به ياد آورده كه  تا آنجا  و داشت   مي يلي دوست خ  بودم اولش پسر  مرا كه ؛   پدرم

   فروگذاشتي هر شب  بدون هيچ  تقريباً  . كرد  مي مزاح  و  گفت  مي  من قصه با پاسي از شب   تا   . داد  مي در بغل خود جايم
  .بزرگ شده است   چقدر   كهنمود  مي گويا  اندازهو  كرد  مي زي  با با آن ؛  گرفت   دست مي به گي مرا ه مردان  اندام  ؛

  .شكايت كرده كه آزارش داده اي   همسايه  دختر  فالن  :  گاهي به شوخي ميگفت 
  .ميگيرم  را   ي برايت دختر مقبول پري مانند  ؛ قدر شد  اين  اگر فالنت كرد كه  مي  ترسيم  در هوا  را يطول و گاهي 

 از ديدن من در   و شد حتي يگان صبح كه بيدار مي .  من داشت سوغاتي آماده  براي  واسكتش   و كنار گوشههميشه در 
شاد   يا رنگين   تحفه شيرين  يك  ؛ مي يافت   بهتري  احساسات و  ؛ حال   بود  از اثر خواب هاي خوشي كه ديده  يا كنارش و

  !مي بخشيد  برايم  كننده 
  .رد مي ب  رفيق  مي آمد ؛  مرا   و هر آدم كه  به  نظرش  نيك  نزد   و هر مكان خوب  وبر عالوه در  هرجا

 يافته    راه  از  يا ، گرفته » جوگي «  از توبرهء  روزي مرا كدام  كرد كه  شوخي مي)  با من  در واقع( ديگران   با  غالباً 
  .  افتاده ام   به گير او  ناچار را گم كرده  و  اصلي  مادر پدر و   و  راه م  من خود هم  يا  و است  از كسي خريده  ، يا

  :گفتند   برايش مي  همصحبتان  از يگان يگان
  ! بار شكر كن  هزاران  و   خدا داده است بگو ؛ نعمت خدا ست  باال ترين   بچه  !  اينطور نگو 

 مي از چشمانش بيرون  قطرات اشك  و  د و ش مي رنگ به رنگ مي ديدم كه گاهي در هنگام چنين صحبت ها  پدرم 
  .د تراو

 در عين  ؛  كه مرا مي بوسيد هم داشت ؛ وقتي) باصطالح فرانسوي (  يك مشت ريش   و  نصوار ميزد بر عالوه چون  پدرم
 در  ي كه و گاه  احساس ميكردم  در دماغم  بوي تنباكو  اندگي خراش در روي و كمي ؛ شدم  اينكه از محبتش بال بال مي

   .  از نزدش فرار كنم سعي ميكردم د ؛  اذيت مي شدم  و نمو  افراط مي بوسيدنم



 46 

  . بودند   كار خود را كرده  جن ها ولي آن شب 
آن لذت فراوان مي بردم ؛ حين  زيره  و گوشت الندي ي  از بوي  و  داشتم   پلو به  اشتهاي شديد  و در حاليكه ميل 

   كمي خونين  همانجا را ه اصابت كرد  نزديك گوش خواهرم  به  و شد  پرت  از دستم چيزي ؛ وان بردن ظرف ها روي دستر خ
  .ساخت 

   .  بود  برداشت قابل  برايم  نه  سابقه داشت و   نه شد كه پدرم چنان غضبناك 
خالي  سراپا   ـ كه اتفاقاً  رود خانه سوي   دو منزلهء آن ولي  گلي ءخانه  به   از آنجا و  رود خانه   به  از خانه و  گريختم 

  مي خنك هم  باز كردم  مي  جمع و جور  هرچه خود راولي   لباس داشتم   اندازه نيست چه يادم   به   .  بردم پناه   ـ  بود
  . خوردم 

   . ساختم   مي  قايم  بيشتر خود را كردند  مي جستجويم  ها   همسايه و  م پدر و مادر به هر اندازه كه
 ؛   بيا دادند كه خانه مي  اطمينان  و زدند  صدا مي  مرا   در حاليكه مرتب  . ند نيز آمد  در همين حويلي آنان باري

   . ميكردند   اتاق به اتاق جستجو  را حويلي  به تو كار ندارد ؛  كس 
 يك خاشه طفل در   امكان ندارد :باز داشت و گفت  از جستجو   را  برسند كه كسي آنان من  به   بود   نمانده  چيزي

  !رفته است   اقارب تان  يا و  به خانه هاي همسايه ها   حتماً   .  باشد داخل شده  تاريك   و خاليچنين يك حويلي 
و   و همان حويلي تاريك و خالي   ولي من ماندم دانم  نمي  ؛  و چه ها كردند  پس از آن كجا ها رفتند اينكه آنان

  .خوفناك 
كه   عقب در ورودي اتاقم گذاشتم تا جايي پيدا كردم  و مقداري كلوخ  .   داشت  وجود  سايه روشن   اندكي شب  سرِ

    .  نداشت  و روشندان  اتاق كلكين . د ن بياي  به داخل دننتوان  پشك   و  سگ حيواناتي مانند
و غذا  هواي خانه  و  حال   ؛  اينجا خواهم ماند   شب هاي ديگر را هم شايد و   امشب   دانستم پس از اينكه  مخصوصاً 

  . بيرون شد   از سرم   ؛  پيش از اين داشتم  فوق العاده كه و  همه آن چيز هاي معمول   و خوردن
  در تصرف شان بي پناه   ؛ من   واقف اند كه از هم اكنون جن ها  .   است باور داشتم كه سراسر رودخانه مسكن جنيات

  . مي آمد  نظرم  به   اشباحي هم گاه گاه.   مي باشم
 ناميده مي» مورين «  و  ـ  بودند  كه مقابل هم  هادر ديوار  موجود شگاف   از دو   تنها من .    تاريكتر شد  رفته رفته هوا

روك كه درين  جانب رود خانه بود ؛ آنهم به كمك يك صندليي كهنه و مت  به  و ديگري ؛ يكي به جانب درون حويلي ند ـدش
  بسته   باز و  جريان هوا ها نده هايي داشت كه توسط آنژ   هان اين موري  . توانستم  مي  به بيرون ديده ؛  اتاق وجود داشت

  .گرديد  مي
هرگونه صدا و   .  توانستم نمي  تميز داده   از هم  واقعي را و  پيدا كرده بودم كه چيز هاي خيالي  حالتي رفته رفته 

كند و احتماالً در آن سقوط   ميالن مي  به جانب رودخانه كردم كه اتاق گاهي حس مي  ؛   مي شنيدم ... و غوغوخش خش
  . بيايند  به جانم كه جن ها   هر لحظه مترصد و منتظر بودم  . خواهد كرد 
ي جايي آتش هم كه جا لشكر لشكر جن مي ديدم   مي گشودم مورين جانب رود خانه را  ؛ ترس و لرز   با  وقتي

 حتي زنده زنده  و ميان گرفته اند   اطفالي را در  مي آمد كه به نظرم  .  زدند  دور آن جست و خيز مي و افروخته بودند 
  ! ...كنند  مي كباب 

 مي»  ... بسم اهللا ،بسم اهللا «  خود   با  پيوسته گريزد ؛ مي» بسم اهللا «  از   بودم كه جن  شده  باور مند  و چون شنيده
  . گفتم 

   شديد و  بيش از يكبار چنان غرش رعد .  فرا رسيد   توفان  باالخره  و  باد .    پيدا شدن گرفت  برق  و كم كم رعد
  . د دا تكان  به سختي را اتاق  و   ريخت به هم را    دروازه كلوخ هاي عقب نظم    بود كه نيرومند

باران شديدي   باالخره  و  داخل اتاق افتادند  به  شده  كنده  از جا  مورين هانده هايژ بار  چند  توفان  از شدت باد و
  .فرا رسيد 

 ژاله   باران ؛  بزرگ  دانه هاي با  شايد هم   .  ها  از آسمان  بر زمين مي افتند سنگريزه  و  سنك ها كردم   خيال مي
   . ند بود  همراه زني   بزرگ هاي

  .ردم  نم  و چرا نتركيد زهره ام   و   دل چرا دانم   نمي  حتي هنوز  بودم كه  شده  بي رمق  و  بي اميد  و  بيكس چنان
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ردي كه  ؛ وِ شده بود  به خود آمدم حتي فراموشم   وقتي  .  از هوش رفته بودم و غش كرده براي زماني هم    احتماالً
  ! ؛ چه بود ؟ نشوند  نزديك   من  به تا جن ها خواندم  مي

 غضبش  و  شهمه غر  پنداشتم   .  ديدم  را  هيكل شبح غضبناكي  بود ؛  رفته مقداري دور  غرش رعد كه   در عقب اما
  : ميگفت   او به خيالم    .  به من متوجه است فقط

   چرا ؟ميداني.   بزني   دوشت داشتني ات  پلو  به  نگذاشتم كه لب و  به اينجا كشاندم   پدرت  از آغوش گرم  ترا ـ من
حاال هنوز چيزي نشده ؛  ! ... فراموش كرده بودي  هستم   تو  مادر ؛ مرا كه خالق  پدر و  نوازش  ناز وءتو ؛ در سايه
  سر و روي ؛   در كام امواج سيل مي  تو گيرد ؛ مي  از تو   را هم پناهگاه و   اين اتاق  رسد ؛  مي من غضب  ساعتي بعد سيالب 

 شود ؛  توته ميته  تو  مي شكند و ميكند ،   تصادم  درخت ها و  دريا   چوب ها و كناره هاي و سنگ ها  ه  ب تتس د  پا و تن و
  !....خورند   را مي  بودت  و سگ ها  و كرم ها  هست  و   بعد الشخوار ها  و بر مي آيد نفست 

خود  .   تضرع كنم و  توبه  برايش و   آن خطاب  با را اين شبح   تا  نمي يافتم   نامي  بود كه به حدي مختل شده مشاعرم 
  چيست ؟» گناه «  معناي  دانستم گردم  ؛  در حاليكه  نمي مي  احساس  سرا پا گناه را كامالً كنهكار و 

   ؟ بود ؟  بار تكرار شده اين عمل چند   و بودم  كرده زرد  و تر  ا  تنبان خود ر و  شده    بي اراده  در چه زماني مفهميدن
 بتواند   تاكنون نيافته ام كه  هيچ كلمه  . در كار نبود ؛  كنند   مي  برداشت  از آن به معنايي كه امروز مردم  ؛ ترس

  .  بتواند   بيان كرده  مرا شبهء حالت روانيي آن
  نيافته ام كه هيچ كلمه اي تاكنون  در كار نبود ؛ كنند ؛   برداشت مي  از آن  به معنايي كه امروز مردم  ؛افسوس

 نبايد   ؛  در آتش مي سوزاند  زنده زنده  و ميكرد قطعه قطعه  مرا   پدرم   ولو كه:   بتواند  بيان كرده   مرا پشيمانيي آنروزيي
  !كردم   مي خانه را ترك
  . كند  ش ميسرزن  و   توبيخ  مرا همان كلمات با  شبح  هنوز خيال ميكردم   اما   ؛ تر رفته بود  دور  هرچند  رعد

  : عوض گرديد  سرزنش هايش هم و   توبيخ ها   و  پيدا كرد را  پدرم  سيماي  ؛  شبح   هم آن چند بار
 .  در جيب هاي من است چقدر تحفه هاي دوست داشتني ات همين حاال ! دوست تر از جانم   ؛  ـ من ترا دوست داشتم

... ؟!را چنين جزا دادي   ما  و  ؛ خودت من  پيشاني ترشيي  يك  در بدل   و ي مرا  به  هيچ گرفت  محبت  و  نوازش  ناز و آنهمه
  ! ...؛ كجاستي ؟ مي ميرد   هم  مادرت ؛  من مي ميرم  اگر ترا چيزي شود ؛ 

  ! ....كرم كن !...  ما رحم كن  به تو  ! آي خدايا ، خداوندا 
 يافته  من كلمه اي را كه مي پاليدم هاي آخري ؛   اين ندا ل ولي از خال  . شبح  به حالت اولي اش برگشت  ؛ديگر باره 

  : بود م  
  » !   خدا« ـ 

  استدعا مي و گردم   تضرع مي و  توبه  . ميگفتم » خدايا ، خدايا «  از اعماق جان   ؛ گريستم در حاليكه زار زار مي
  .  بكنم   هان خود را گناء من جبيره  تا  دهد  فرصت  من  براي نمودم كه فقط يك بار ديگر
  :  بر من بانگ زد   و  داشت كه شيطاني در درون من خانهني ادر همين حال مثل

  !تواند ؟ چه گناهي داشته مي ساله پنج طفل چار  ! احمق 
  روح  امتم  همچنان   و  نياورد  پديد  من  تضرعات و تزلزلي در خلوص توبه ها   احتماالً   ؛  بيهوده  و نابهنگام اين بانگ 

  . داشتم   ضعيفي  اميد  او  بخشايش  و  رحم  به  فقط  بود و  تسليم خدا  روانم و
سياه   موج هاي   بيم  و سيالب و   سيل ءكلمه.  خاموشي گرائيد   به   همه  باران  و  توفان  رعد و  صداهاي هاي شبوسط 

  . برجسته تر گرديد   در مغزم سهمگين آن و 
  تپه گكي كم  رود خانه  بين آن و كه رود خانه موقعيت داشت   يك گردشگاه در لب  در آن قرار داشتم   خانهء ايكه من

ولي در   . بود  بر جامانده ومت كرده و ا دليل وجود يك درخت كهنسال چارمغز تا كنون مقاين تپه گك  به .  شده بود  واقعر ب
  باال  بيحد  ؛   بكند  از جا را عقب آن  چارمغز   درخت و خانه  موج سيالب ؛   اولين احتمال اينكه مقياس بارنده گيي  امشب  

  . مي رسيد   فرا  بعد لحظاتي   اين سيالب  مسلماً  وبود 
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  وانگهي در صورت آمدن سيالب.    شدبا اين افكار قاطي ؛   پدرم  در مخيله ام گذشته بود  هايي كه از سوي هكذا صدا
 شديد ترين   در چنگال  . گرديد  مي  ناممكن  شبانه روز گذشتن از رود خانه براي چند   ؛ آن نمي شدمـ ولو كه من طعمهء 

   به منزل ،  همين حال از رود خانه مي گذرم  باد ؛ هرچه بادا توفان هاي توهمي  تصميم گرفتم  و   ترس ها  و اضطراب ها 
  ! شوم   مي پنهان  دارد  دوجوآنجا در يك كاهخانه اي كه   نهايتاً   و ميروم

؛ و حسب اتفاق گذر من از بود رود خانه پيدا شده   در  ولي مقداري آب كه؛    بودم  در حياط منزل مان چند لحظه بعد
 با  اين وضع حتي در كاهخانه هم  نمي  .  ر ساختتر و گل پ   باالي كمر  تا را كاال هايم  ؛   عميق ترين بخش آن صورت گرفت

  . قت گذراند شد  و
  . برداشت   از زمين و  در آغوش گرفت  سرم  مرا  پشت   از  فرشته اي ناگهاني  و ه يك بار

  :گفت  مي  به گوشم   و  در دهانم گرفته  دستش را  مادرم بود ؛
   بخواهي  كه  تا او  .  تواند نمي چيزي كرده  و  شود   هيچكس خبر نمي مي برم  و  پيش مادر كالنت   ؛ ل نكنا غالمغ

  ...دهد  مي  برايت   دوا غذا و   و دارد ، لباس  مي  پنهان نگاه ترا
پيرامون اين رويداد و عوامل و داليل و عواقب آن سخن فراوان است ولي از آنجا كه به مسايل روانشناسي عمومي ( 

م پيدايش و تكامل بشر و تاريخ  فيزيولوژي غدد مترشحهء داخلي و حتي به علو  كودكان ، پيداگوژي ،ي، روانشناسي
 همين  خوانندهكه آنچه  ؛ وقت مي باشد  اساطير و اديان  رابطه مي گيرد ؛ عجالتاً مطرح ساختن آن ها خيلي خيلي پيش از

  ) .نمايد ؛ كافي و مطلوب است   از آن برداشت ميجهانبينياكنون در استقامت 
  
  
 

   ؛3هء زين
  :فا جعه اي براي ايمان خانواده 

  
حاالت   بزرگ  ؛  و  از خورد   اعم همه  ما   .  سرازير گرديد مدهشي  در رود خانه  سيالب  به راستي شب   همين  سحرگاه

  .   يم داد از دست ناگهاني طور  را    پيشين خود خشم  و  مهر  و  و خياالت

  . اشغال كرد   سيالب   پيرامون انديشه ها ؛   به تمامي ذهن  ها را 
 به عجله خيلي  .كه به همان رودخانه متصل بود ؛ رفت   حويلي ما نزديك دروازهء  ورودي بيل و كلندي گرفته  پدرم 

 يك  ؛ نمايد  فت ِس   و  پايكوب  خواست آنرا  مي  و شده باال   بر اين خاك ها  كه  زماني ساخت  ولي انبار  خاك  عقب دروازه 
  .  كرد پرتاپ درون حويلي   به راآنپدرم   با يكجا   وكند   را  از جا  در وازهء چوبي سيالب  موج 

  مدت ديگر گرديد و  نمايان  ؛   ساخته بود   پدرم خاكي كهگك  تپهء ه زودي  ولي  ب  در صحن حويلي دويد خيلي آب
  گك  تپه  اين سوي را ه  سيا ي آبكم  مقدار  زبانك آن  يگان يگان  البته  . بود تپه گگ روان   همين   در عقب  سيلدرازي 
  . نمود  مي پرتاب 

 تالش فيزيكي بيهوده   ديگر هرگونه   اصالً شايد  . ساخت  رو مند  ني و بلند تر   اين تپه گك را  ؛  ديگر نمي شد  شايد
مادر  » قران شريف « ن  هما  ؛  رفت  بكشانيد  بلندي ها طرف  خود را   : گفت  به ما  در عين اينكه پدرم   بدينجهت   . جلوه كرد
   .   سيالب گرفت  جانب  به  و آنرا  ايستاده  دروازه  برابر در مستقيماً   و   بوسيد  ؛ گرفته آورد كالنم را 

  قرآن  به  اشاره   با  و  ميكند باال  سر  هم  به آسمان  فقط بسيار كوتاه كوتاه   ؛  او  كه ميديدم  خوبي  به  بلندي  من از
  .نمايد   مي طلب  را  مراد هايش ؛  ن آسمااز 
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  و  مشكور ؛   خواست  مي پدرم  هم   شايد و شده  كاسته   سيالب   شدت  از  ؛ رسيد  مي نظر به  كه   اين در عين
  و  سياه  موجي  .   شدن گرفت  پيدا  بي سابقه اي سمبرَگ و سرََغ ؛  ناگهان   بر گرداند   جايش به را  » قرآن شريف « سپاسگذار 

در هم را   ما صحن حويليي  ؛   خانهء در وازه  همان  از  پيش  از  شديد تر لي  بار خياين ؛    خاشاك و  تراشه   و ر چوبپ  
  . نورديد 

 نمايان  لوش آلوده  سر و تن  با   پيشين  دور تر  از محل  سي چهل متر در جايي د و آنگاه ش   مفقود لحظاتي كامالً پدرم 
   بين آب  به بلندي از خود را   عاجالً   بانگ زدند كه بر وئ  بلندي   ديگر كسان حاضر در  مادرم  و  ،مادركالن .  د رديگ

  :  مي گشت دنبال چيزي  همچنان  ميان سيالب   او  ولي   ؛ برساند
  !» قرآن شريف «  دنبال 
 ساير چقوري  و باغ  در جويه هاي   هم كم كم  اي داخل شده و آب ه سرازير نگرديد  ما   به حويليي  ديگر موجي از قضا

  .نرسيد ند    پرانهء  اتاق ها فه ها وبر ص  اين جهت  از و  ها رفتند 
پايان  در رود خانه كامالً   سيالب  سطح  دو ساعت كه حتي پس از حدوداً .   نيافت را» قرآن شريف « پيد تپدرم هرچه 

  . داشت  ادامه همچنان     پدرم  جستجوي ؛ باز گشتيم  خانه   به   اطمينان اب ديگران  و   ما  و آمد 
  :يكي از همسايه ها گفت 

  !رده  ب به آسمان  شايد هم   ؛ حتماً كتاب خود را  خودش نجات داده  خدا بزرگ است  ؛   ؛  خدا است
  :پدرم گفت 

  !كردم   مي پيدا بايد   سوزن  را هم  من  ؛ پاليدن   اين   با  .  همين طور است حتمي  شايد 
  :  گفت   عصبانيت  به مادركالنم

  !گم شد » قرآن شريف «  و كه خودت ماندي بودي » جنوب « بي طهارت بودي ؛   حتماً
  : به گريه افتاد  در حاليكه  تازه كودكش  ـ خواهر من ر ا ـ  جايي خواب داده  و  به ما  پيوسته بود ؛    مادرم
   ؛ بود   ماتم  ماء  همه باالي  امشب كه   ؛  نمي خوابيم  هم با   در وقت هاي خوشي  ما شاهد  هستي كه  خودت !   خدايا 

 هم خورده گيي    به نمي كردم  و لذا  دليلِ  دريافت  در اين كلمات من هيچ معنايي  (  !شد ؟  از كجا  ناپاكي   و  »جنوبي « اين 
  )مي توانستم    فهميده  نرا حال مادرم 

  :  افزود   و  اشاره كرد  من بهصدا  بيشتر رزش  ل و  هيقس   با او
   و  دعا .  نشود   غضب  قوم و ما  باالي  » قران شريف « خاطر   به   تا خدا كنيد قرباني  را  طفل معصوم  همين ؛     بگيريد

  .  ..! مي خوريد ؟ را  همديگر خودحاال ...   تضرع كنيد  و توبه
 به   سر خود را كند و  مقداري از موئ شد ؛  پر سوز تر  لحن گريه اش  خفه تر و .   از سخن گفتن ماند   ديگر مادرم
  .  نمود   وارد  خراش  بدن خود چندين جاي

 بيغم  ؛ نداريد  گناه   بچه ات   و تو اينكه   گفتن   با و گرفت   محكم   او را ؛ آخر االمر زياد    تردد و   سستي  با مادر كالنم
  ! در گوشه اي خواباند  و  برد  اتاق  درون   را او ؛    نبودي  تو من  مقصد  ؛ باش 

من آغاز كردن    لت و كوب  به   تمام    شدت  با و من آمد   جانب   به  بدون محابا ؛ بود   منقلب   بي حد ولي پدرم كه
    . كرد

حالل   لياقت  تو  !شده اي   ناصالح  و  بر آمده اي ؛  ناخلف   راه  از  تو .  تو است  ر رهگذ  از  شومي تمام  : گفت   مي
  !!نداري  هم  را  براي قرباني  شدن 

مرا     ؛ بگذار؛ مي تواند  هرچه  پدرم  خواست  مي حتي دلم  زياد  داشتم  و   نه حس درد  و  نه حس ترس  ؛ با تعجب 
  !! مي باشم   عقوبتي ار چنين سزاو   منكند  ؛ لت و كوب 
  .به  استثناي  يك چيغ در اول  ؛  ديگر  گريه  هم  نكردم  لذا 

   دستش محكم  دو ميان  را   سرش  ؛  نشست  در گوشه اي  ؛  شد  پشيمان  خسته و  شايد  هم  من  و كوب  لت  از پدرم كه
   .  افتاد   ضجه  ناله و  به گريه و  كرد  و  خدايا  ؛  بعد  خدايا  اندكي  و گرفت

   سيالب آورده كه نمود   جلب  را  نظرم  بيدر برگ  پ و  تر  خمچهء  يك  حوالي  در آن .   شد منقلب ترهم    وضع من
  :  برايش گفتم  رفته پدرم   نزد  و  آنرا گرفتم  . بود
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   من گفته  به خود خدا ؛   در آن حوبلي ويرانه  ؛   ديشب .  از من است  ل گناهُك .   بزنيد  و مرا خوب يريد بگـ اين را 
  !  ماندن وااليم  نيست   كهبود 

 نمي دانستم   چه معنا  دارد  و  داراي چه  اندازه  شگون هاي  بديست  ؛ چيزي»  قرآن شريف «  اينكه  گم شدن  از من 
؛  گناهي  مادرم  شده ام   پدر و   بيحاليي  و بيخوابيمالل  و    و  ولي اين را  كه طئ  تمام  شب گذشته  و  امروز  باعث رنج

  !!رهگذر  بر من  غضبناك  است  ين هم مي كردم كه خدا  هم  از    پنداشتم  و  خيال نابخشودني  مي
  هر كجاي  بدنم كه  مي  بر خالف  ؛  با  شدت  و  هيجان  كامالً  بي سابقه  و  بي نظير ؛  مرا  در آغوش گرفت  بهپدرم 

   :   همان لحن ضجه آميز گفت  با توانست  بوسه زد  و
 بد  و  سياه يرو  من  از گناه هاي سازم كه   مي  خداوند كريم  شفيع به را  پاكيي ُت من !  نداري  گناه  تو هيچ  !نه بچيم 

  . بار ديگر چشم  مرا  به  ديدار كتاب مقدس خودش  روشن  بسازد   و بگذرد  بخت 
 از   و  تقريباً  تمامي  بازمانده هاي سيالب  اعم كرد جستجو  را   گمشده  روز ها ي  زياد  قرآن  طئ   باز  وپدرم  باز و 

دفن  ؛   از رفت و آمد   دورء  در يگ گوشه و گرد آورد ؛   به آن پيوست   ي حويلي  و  باغچهء از هر جا  را خاك و خاشاك
  به  زيارت آن  مي رفت  و  اشكباران  و  بوسه بارانش  مي  متواتر طور مدت ها   .  ترا آراس مانند  يك  قبر آن كرده  عيناً 

  .نمود  
  !مي خواند »  زيارت «  نماز هايش  را  كنار  همين    مادر كالنم  نيز  بيشتر

ا  ديگر در طويله  م  شيريي گاو   شد كه  پدرم متوجه بود  ؛ هوا خيلي گرم شده   پس از اين  حادثه كه   سه ماهدر حدود 
  به  بود كه  دروازهء عمومي  برنده گكي  به موازي  در بخش جنوبيي حويلي  تقريباً .  ختان  راحت  نيست  زير سايهء در و 

رسيد  و  عالوتاً  درخت  توت    و  گرماي آفتاب  به آن  نمي  همسايه  روشنايي  هاي   سر بام  پشت  قرار گرفتن  در دليل
  . آنرا  به  بر كشيده  بود سالمندي

   . دادند    مي در آن جاي  ها  جانوران اهليي ما  را تا بستان  در   نيز  اين پيش از
   و  محل خنك را  درين گوسالهء ما  و  گاو؛   نموده   را كاهگل   پيش آن  و دور و   تا  آخور ها   گرفت پدرم  تصميم 

  .  نمايد   منتقل سايه رخ
  به دستش   ؛  نمايد   پاك  ديگر اضافات و  پوسيده  هاي  كاه ءه مانده ت را  از خواست آخوري   ميار وقتي  طئ اين ك

  يك اليه   . رسيد  مي  نظر به وسيده  پ  تقريباً  و ولي خاك آلود  چيز چارگوش  ر آوردد ب وقتي آنرا.  غير عادي خورد   شئ
  . ببرد   دست   به آن  ديگر نتوانست  افتاد  و   ؛  به لرزه بود  عقب زد  شاريده   كه  ه رالت

  .  نتوانست  سخن گفتهديگر    او  قرار داشتم  ديدم  رنگ  گونه هايش سفيد  شد  ؛   قدمييچنددر  كه من
  .  را  صدا زدم  دويده رفتم  مادرم

 نزد    و  با  هيجان عجيبي  دوان دوانبو سيد   و  برداشت   حالت  در همان  و  شناخت و ديد   را   شئ و  آمد م مادر
   :   رعشه دا ر گفت  مادر كالنم خورد  ؛  اشك افشان  و  با  صداي  وقتي چشمش  به  بود م  ؛  من هم  عقبش .مادر كالنم  رفت  
  !شكر خدايا  ؛  قرآن شريف  ما  پيدا  شد !  مادر جان 

  ...؟!چه ميگو يي دختر  : داد  و گفت  مادر كالنم  نيز  تعادل  خود را  از  دست 
   را  از قران شريف  شاريده  زياد  اليهء حرمت گذاريي و   احتياط  با.  هر دو  ؛  اهللا و  بسم اهللا گويان  به هم  رسيدند  

 بقيه   . دندآورن بيرو شد  ؛  از تن كتاب مقدس   چركين  و  زرد نايي  معلوم  مي هم كه فقط كمي  را  اليه دوم .  دور كردند
   پيش از احتماالً  قبل  و   ساليان  كه داد  مي را  متبركي  وي عطرسالم  بود  و خود كتاب  همچنان  ب پوش ديگر كامالً   چار پنج
  ! بوده اند  ؛  به آن افشانده  تولد من

ده است  ؛  كتاب مقدس را گرفت  و  به  معلوم  مي شد  كه  طهارت كر.  تا  اين  لحظه  پدرم  نيز  به  محل  رسيده  بود  
باز .   بوسيدنم  پرداخت   ديده گان  خود ماليد  و  بعد  مرا  در آغوش گرفته  تقريباً  همانند  بار منحصر به فرد  سه ماه قبل  ؛  به

  : گرفت  و  در  همان حال گفت    شدن   سرازير اشك هايش
ببين  و  !  بچهء پدر  .  بودم    ساخته  شفيع خدا  پيش  اين كتاب پاك را  از خاطر و  معصوم   ت  من كه !   بچيم   هست يادت

   ...؟! قدر داري   چطور  پاك  خداوند يادت  نرود  كه  پيش
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 برداشته  سنگيني  مي كرد  ؛   روان هاي مان گناه آلود كه  بر   تازه اي  يافتيم  و  بار هاي  نيروي  همهء مان بدينگونهء
  . شد  

رد  و در آن  ساختمان  قبر مانند  دفن كرد   پدرم  ژنده هاي سطح قرآن شريف را  به  تكه سفيد  نوي  پيچانيده  ؛  ب  .
   !  نداد   از دست بدينگونه  حتي آن  تپه خاك  هم  مقام  و  حر مت خويش را

  

  
  

  ؛ 4هء زين
  : مواجهه با يك دهشت طبيعي 

 
 

 يك  گوشه حويلي  مي گذشتم كه  اتفاقاً  با  تل خاكستر كنار  يي  همين سال حواليي ظهر  ازدر يكي  از روز هاي تابستان
 را   سراپايم  و  پر كرد  غريوِ  متفاوت  از آواي رعد ولي قوي تر از آن گوش هايم را بدواً .   رود خانه  فاصلهء چنداني نداشت

 تكان هاي آن دندان هايم  نيز  به   ايم  فرود آمدن گرفت  تا  جاييكه  از  شدت سختي از  زمين  بر پاه  بالفاصله ضربات  و لرزاند
  .هم خورده  مي رفتند 

 بعدي را تشخيص نميدادم  ولي  با  اينكه چشمم  به رودخانه خورد ؛   شده بودم ؛ آواز اين ضربات» كر «  چون قبالً 
را  به هوا  بلند مي   خاك و خاكستر آن  و  تكانده  شود  ؛  مي تكاندديدم كه  نيرويي آنرا  مانند گليمي كه  از عقب  با چوب

  . سازد 
احساس كردم كه  استخوان جمجمه ام  .  ياراي گام  برداشتن ،  فرياد زدن  و  حتي نفس كشيدن  از من  سلب شده  بود  

  .نيز جابجا  گرديد 
فرو رفتم كه جن ها   در اين توهم .   آرامش  بر قرار گرديد  لحظاتي بعد از شدت ضربات  بر پاهايم كاسته شد  و  باالخره

   ! از جا جستند ؟ نيمه روز  چنين  به  شدت  چرا در اين
 سر  ديدم كه.   بود  ـ  به سختي شنيدم    نزديكم آمده  مادرم  را  ـ  با  اينكه خيلي هنگام  همين چرت  ؛  داد و فرياد

 به رويم آب زد   او  مرا  به خانه برد ،.   هرگز  او را  به  اين  وضع  نديده  بودم   زده است كه وحشت  لچ  و  پاي برهنه  و چنان
  .  و  افتاد   الحمداهللا گفتن گرفت  ،  سپس غش كرد  و  بسم اهللا و و  بي اختيار اهللا 

  . به  حالش آوردند  و  با  تدابيري   خوشبختانه زن مامايم  و  بعد تر مادركالنم  به  سر وقتش  رسيدند
در خانه فالني يك اتاق شكست  گفت   كسي مي . فاميل ما را  پرسيدند   احوال  و  از همسايه ها آمدند  تعدادي بعد

هم  در  را  كشته و گاوش   طويلهء فالني غلتيده  گوساله گكش  :گفت   ديگري مي.   و خوشبختانه درونش كس نبوده   كرده
  . ...حال مرگ  است 

  .  بود   فرو ريخته ر منزل خود  ما  هم چاه آب  ُلمبيده  و  يك  ديوار پنج شش متريد
.  قبول كردم  »  زلزله ؟ « هم  نزد  خود آنرا   دادند  ؛  من »زلزله «  رويداد ؛  بسياري ها  نام   پس از اين كه  به  اين
  مي شود ؟  و چرا  مي شود يعني زلزله چيست ؛  از كجا 

قداري  راحت  تنفس كردن  اين سؤاالت را در حالي از مادر كالنم  نمودم  كه زن هاي همسايه  هم حضور پس از م
  . داشتند 

  : قدر گفت  فقط همين مادر كالنم 
  !  بچيم    زبان قربان

  ؟!زمين  و آسمان  جز  به  دست  ذات  او  نيست .  مي داند  ن  كار هاي خدا را جز خودش كي
  : زن ها  به هم  مي گفتند   برخي از  مگر 
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 گاو  زمين را باالي   زمين روي  شاخ  يك گاوِ كالن  است  ؛  وقتيكه آن  شاخ  گاو  از  شدت  فشار زمين  درد  مي گيرد ؛
  .همين خاطر زمين  لرزه  ميكند  و  زلزله  مي شود   و  به  شاخ  ديگرش قرار مي دهد

  :برخي ديگر مي گفتند 
  .  زلزله مي شود   ؛  هر دليلي حركت كند  به اين نهنگ.   ميان آب  است    و  نهنگ ت كدام  نهنگ پش   دنيا روي

  :كسان ديگر  مخصوصاً  مال ها  مي گفتند 
 بي   و  بي عفتي دنيا  پر از فسق و فجور و.  قهر خداست    عالمت   مهتاب گرفته گي  زلزله مانند آفتاب گرفته گي و

 بشناسند  خود را  كه حد  مي دهد مخلوقات خود  نشان   ها  به  راه  شده  ؛  خداوند  از همين  و  ظلم  و گناه  و  بيرحمي نمازي 
  .نواهيي  او  تعالي  پاي  بيرون  نگذارند   و  و  از حدود  اوامر

  . شام كه پدرم  به خانه آمد  ؛  قصه هاي ديگري داشت 
 در جملهء .  مي خوانده اند   بوده كه  مردم  نماز پيشين را   شده  لي  ويرانحا  زلزله  مسجد  قشالق بلند  در درين
 پس از دفن كردن جنازهء متوفي   ؛  اينك  به خانه   پدرم  بوده كه  وئ  درست  شده  در آن ؛  يكتن  از دوستان افرادِ كشته
  .رسيده است 

 ممكن است  اين حادثه  باليي   كامالً  هوشم  نبود كه :   شده  بوده كه گفت   دردمند   پدرم  براي اين دوستش چنان
  .  باشد  هم آورده)  اعضاي فاميل ( باالي شما  

  : بزند  ـ  متعجبانه  ابراز داشت    با خود گپ  مادرم  زير لب ـ  مانند آنكه
   !زلزله كه خانهء خدا را خراب كرده  و  نماز خوان ها را ُكشته  ؛  حتماً كار شيطان است

و   درجهء ريشتر قوت داشت  ؛ حكايات 5و  تلفات  اين زلزله كه  به  معيار هاي امروزي  احتماالً  تا   سپس از خسارات 
 .سال هاي درازي نزدم  باقي ماند  ولي خود  پديدهء زلزله ـ  به حيث  بزرگترين معما  ـ  تا .  زياد شنيدم   روايات ديگر هم 

  
  

  ؛ 5هء زين
  : »خانهء خدا «   ارعاب  ما رِ

 

 پدرم خواسته   اصرار از با  ؛  زمينگيري  به  سر مي برد   و  پيري در  بلند  قشالق   همان كه در  پدر بزرگم  خواهر كوچك
  . ببينم   را  سير  ردنم آنانم پيش از    بياور  تا  را  اطفالت و بود كه روزي خانم 

  اسباب و آثار زلزله ـ كه اينك دو ماه از آن مي  با وسواس عقب  و من كه ما  به قشالق بلند رفتيم  حسب اين دعوت
  مسجد ويران شده خواستم كه  شدم   وي آشنا   با از خود كه  در خانه ايشان  بزرگتر   اندكي مي گشتم  از پسر بچهء  ـ  گذشت

 .  از زلزله را  به من نشان دهد 

 . ينيي  بيش از حد داشت   و حيرت آفر اين مورد  برايم  تعجب زايي

 اگر ـ چنانكه  و در خيالم  ولوله  بود  كه  زلزله ؛  اگر از جانب خداست  ؛  چرا و چگونه خانهء خود خدا را خراب كرده 
  !  خانهء خدا زورش رسيده ؟  تخريب  ؛  بازهم جطور به  كار شيطان است باري مادرم گفته بود ـ

 و  فحري را  شيطان .   بود   پر زور  خيلي  مثابهء دو  موجود آدمي مانند  به م  فقط ايند درك من از خدا و شيطان تا
سخت   خدا  با رسيد ولي در دشمنيي خويش   نمي  به  خدا  شيطان زور.  كمزور تر از خدا   منتها   مي پنداشتم  دشمن خدا

  .بود  لجوج 
 است  تا  از   روز  در  رفت و آمد و در سراسر منطقه ها  شب    بيحد كار دارد   و وكردم  چون خدا  بسيار  خيال مي

  !!دارد  مايد  ؛  به همين دليل  در هر جا  يك خاته  هم يري كرده  و  به آتان  رسيده گي ناحوال مخلوقات خبر گ
    . رفتيم مسجد محل  ظهر فردا كه هوا  بسيار گرم  بود  به  ما  و  مرا  اجابت كرد   خواستپسرك مذكور

 پيش كرده  پس و  ها جاي جاي آنرا   گيرمانده  و  اجساد  بيرون آوردن براي  تنها  و بود  بر جا   همچنان خرابه   مسجد
  .بودند 
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 بودم  شتيده   بروم  ؛  نزديكتر  مرا وسوسه كرد كه  ؛ داشت زيبا   نوشته هاي   و  و نگار  نقش  محراب مسجد كه منظرهء
 همان ءنماز مي خوانند ؛  ذريعه و  وقتي مردم   وجود  دارد   محرابء  در دو طرفه  پيغمبر هميشه  خدا و ِسحر و  كه نام  و  اثر

  . وند  را مي شن  دعايشان نماز و و  را مي بينند  مردم ؛  پيغمبر   و خدا ؛  چيز هاي كناره هاي محراب 
؛ هر چه بيشتر به آن آثار  خواستم  اتگار مي .  شتم بزرگ كلوخ گذ  توته هاي خورد و شكسته هاي چوب و از روي 
  مي  بود  پرسشي را كه  در كله ام دانم  شايد نمي  درست  .م   بتوان دهش  پيغمبرش خوبتر ديده   و از طرف خدا نزديك شوم  تا 
  ؟ !  ميكردم  يعهد خداي خود   با   شايديا بر زبان آورم   خواستم آتجا 
  ناگهان  .   دست و پايم افگار نشود گير نكنم  و بود كه ميان آوار  من مراقب   نداشت ولي   مراي عالقه مندي همراهم

  : ميگفت   شنيدم كه  را  او  فرياد چيغ
  ...؟!مار ..؟!مار  ..؟!ـ مار 

؛     و كلوخ  خاشاك  و  بوريا  تراشه و  و  چوب  در ميان آنهمه من لحظاتي.   يافت   ادامه  او و متعاقباً صداي گريه هاي
   به  مشاهده كردم  كه در چند قدمي خود  بيشتر سياه را  و  دراز  ابلق  يك هيوالي   تا آنكه  نمي توانستم  داده تميز مار را 
  .  مي خزيد  ؛ كامالً  به سوي من  نه   اما  و پيش 

  قوارهء  به  اين يا خود خداست  يا  شيطان كه : شت  ذ در ذهنم گ  . آب دهانم خشك گرديد .  ميخكوب شدم جابجا  من 
  !شده ؟  غضبناك  من  از جسارت  مار  آمده  و

خيال كردم  او گلويش  .   پنداند   نمود و گردنش را باال   سرش را  ؛  ميگذشت  من  قدميي مقابل5  از حدود مار حينيكه
 و   و اين طرف لحظه اي همانگونه زبانك زد.   جانب  من  نبود  روي مار به  ؛  ولي  ببلعد مرا را به خاطري گشاده است كه 

 به خزيدن ادامه  و  زمين گشت  دو باره همكف آنگاه .  محراب  بود  ؛  ترصد كرد   جانب  را كه من  غير از طرف  آنطرف  به
بوته دار ناپديد   يك محوطه  روند و  ر آمد  بد  مسجد  ويرانهء  از اينكه  تا  شد  دور تر مي  از من دور و  به لحظه  لحظه . داد 
  . شد 

كه  بر  پيغمبر  و خدا  و آثار  اسما مگر همان    ؛   نبود حال  جز  يك بال  چيزيهر  در  ؛ مار به نظرم آمد كهآنگاه  
   ! مرا  فراهم كردند  نجات معجزهء   بسته بود ؛  نقش محراب 

  ؛   بخورند دسته جمعي مرا   تا  باز خواهد گشت يار و فرزندانش  با  ار احتماالً م :  در حاليكه وسواس داشتم اينهم  با 
رد   تا  اين زمان كسان ديگري هم ِگ و  بيرون  بود   در  از اول  همراهم كه . بيرون كشيدم   لرز لرزان خود را  از ويرانهء مسجد

  .سوي خانهء شان روان گشتيم   با هم  همه شد و  بسيار خوش   از سالمتيي من   بودند  ؛ جمع شده او 
 را    او خواستند  مي  حتماً و ببينند  پدرم  با   ؛ خواستند  بودند  ما آمده   با  قريه كه  سه چار مرد در نزديك خانه
  :  ه شدگفتيشان برا   اما . و گذار كند  گشت  ر مار و گژدم  پ ويرانه هاي در  گذاشته اي   را   بچه ات سرزنش كنند كه چرا

  !نيست   اينكه  پدر من  بلكه  هيچ  مرد  فعالً  در خانه   نهـ 
 اينهم مادرم چيز   با . نيز  نه تنها موضوع  را  به كس قصه  نكرد  بلكه مرا  از اين رهگذر هوشدار داد  پسرك  همراهم

  :گفت . هايي دانست  
  !ده اي ؟ الغر شدفعتاً چقدر چرا رنگت  اينقدر  پريده  ؛  

  !! هاي مادر 
  !چه نامي ؛ چه ذاتي ؟

***  
  .  برخوردم   بر انگيز ديگري انديشه  و   تلخ  به واقعيت  بر اين در خانهء عمه كالن عالوه

 تب و   پس از تولد  چند صباح  : گفتند  مي  . بود  فلج   از دو پا كامالً رسيد ؛ نظر مي به   ساله 50 قريب  يك دختر او كه
  . روز افتاده است  اين   به   و پيدا كرده  لرزي

  خواست كه مصرانه مي از من   .  كشيد  پيش مي  به خمير مانند خود را و  گوشتي  دست هايش بدن   به  اتكا او با
ا  نزديك  ولي  من شديداً كراهيت داشتم  و حتي مي ترسيدم  ب  .  به كمرم  قرآن ببندد  بغلم  كند و نزديكش شوم  تا  ماچ و

  . نشوم   او  مانندم  خود ؛  او   به شدن
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 مرا  ؛ بسته   كمر من به زاري خواست كه آنرا   با گريه و   و  داد  به مادرم  يك جلد قرآن را با  اينهم  دستمالي حاوي
   ؛ ولي ديگر چاره اي جز د نبو  اينكه  همين كار را مادرم  انجام  دهد  برايم خوش آيند ؛  حتي.  د ساز قيامتيي او  ب فرزند

  . تسليم  نداشتم 
 به   بار  يگان  و  او  به  همين قسم  ده ها  فرزند قيامتي  پيدا كرده است  :  اين دخترش گفت  نام  با گرفتن عمه كالن

 !! بسيار بيشتر است   وئ  ؛  از فرزندان آنان  بيشتر و  فرزندان  ميدهد كه  طعنه هم سير اوالد  زنان 

  

  
   ؛6هء زين

  :» دنياي ديگر «  و  مرگ با ها  مالقات 
 

 .  به خانه آمد ؛ روزي   نبود  موجود  مدت ها   و  ؛ داشت  و  دختركي هم  خانماينك     پسر مادر كالنم  كه  يا يگانه ماما
 بدين  و  تير خورده  يا وظيفه اي   تعليم در جريان  گويا بوده  عسكري   مصروف   ؛ منطقهء دور دست در كدام   مي گفتنداو كه 
  ! رخصتش كرده بودند  مقداري دوا   و پانسمان يك  با   دليل

  .بود   با خود آورده   هم  بور را303تفنگ پر از مرمي هاي  يا  قطار وزمهء طوق  يك  او
چهل « در تعويذ و تومار و هر ق  و  برآ ن گذاشتند دوا   هرچه  اين زخم .   بود ش در باالي شكم زخم مرمي زير قبرغه

   و تب و درد و الغري  مانند   عوارضش و  پيدا كرده رفت   توسعه عكس سوراخ آن بر و   نيافت   بهبود و خيرات كردند ؛» ياسين 
  . به فزوني گذاشت   ناله و ضجه رو باالخره

  . يا زير خاكش كردند  قبرستان دفن در  گفتند كه  مي .   بردند را  او  و رد م مامايم   سه ماه  يا ظرف دو
  . نديدم   را و دفن كردن  و قبرستان   نرفتم  او با جنازهء ندانستم چرا 

   به همين اندازه زخم  بازي قريب و حتي خودم در جريان كار و  پدرم   پاي  و  بودم كه دست اين ديده پيشتر از
  .بود   ولي ظرف چند روز جور شده برداشته

  ...مرميي تفنگ جور شدني نيست ؟   زخم   شايد !؟را كشت   او  و  نشد   چرا جور مامايم زخم كوچك 
  . جهت فاتحه دادن نزد مادر كالنم آمد ؛ محتشمي از جايي دور   در چنين پرسش هايي غوطه ور بودم كه مرد 

   باالخره . خيلي گريست » پير خانه «  اين  ي پيش رو  او . ميكرد   خطاب  »ايشان بابا « و »  پير خانه «  او را  مادر كالنم
  : نموده گفت  براي مرحومي طلب مغفرت ايشان بابا آياتي خواند و 

خداوند كريم ؛ آن .  بود  همين قدر  دنيا ينمر و آب و دانه اش در ع .تواند   نمي ـ تقدير الهي را كس تغيير داده
  .  نصيبش گرداند   را  و جنت دنيايش را خوب كند

   متفاوت سخت » ايشان بابا «  زبان   نفوذ آن از  و معني ولي  ؛  گفتند   مي  و  بودند  گفته  هم  ديگران  را  سخن ها اين
و   ميان اين دنيا   ؛ رفت و آمد دارد  و خانهء ما   چنانيكه ميان  خانهء دور دست خودش ؛   ايشان بابا شد كه  تصور مي . بود 

  ! است  و آمد رفت  ر  د نيز آن دنيا 
   . ديوانه شوم  يا  بكفد مبادا كله ام   ترسيدم   كه هجوم آوردند  به كله ام  هم چنان سر   پشتِ  سؤال هاي حيرت ها و

 و  و مرض زخم   با   درين دنيا  ؛  هست  كه دنياي ديگري هم يافتممي  دراينك   دانستم ؛ ز از اين دنيا چيزي نمي كه هنو من
  !! زنده گي كنيم   و خرم و خوش  تندرست  و  در دنياي ديگر سالم  شويم  تا  مي  عذاب كش و ستم كش   يا   ميريم  مي عذاب

 از اين  . توان ديد  را مي»  دنياي ديگر « بگذارند ؛ در آن  جنازه را  تا  كنند  باز مي زمين را  خيال مي كردم كه وقتي 
  .مي افگندم » آن دنيا  «نگاهي به   اقالً   تا  نرفتم  مامايم با جنازهء  چراخوردم كه  بيشتر افسوس مي جهت 

***  
   .  ردم   هم او   باالخره  و مريض گرديد  ؛ مادر كالنم   ماه پس از اين پنجچار 
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   پرسه  تالش تمام  با   .  رفتم قبرستان ؛   او ءهمراه جنازه  اخطار ديدن ها  و  نصيحت   و  منع  هرنوع  وصف  با اينبار
  .  ببينم  را» آن دنيا «  تا   برسانم بودند ؛  لب گوري كه كنده  ميزدم كه خود را

 اين بچه  : زدند  مي داد   تعجب و  تأكيد  با  بار ها  و گرفتند   مرا مي  سختي جلوِ  به  مال ها و  مردان بزرگ درم  ، پ
  !...مريض است ، ديوانه است 
 پوشانيدن   تا و شاهد آن باشم   گذاشتند ؛   بيرون آورده  به لحد  از تابوت را  وقتي مادر كالنم   شدمبه هر حال مؤفق

  .نديدم  را » آن دنيا «  مگر دريغ  كه   ؛  بر نداشتم  از آن  چشم كامل روي لحد هم
  :  پرسيد   از جمعيت  و شد بلند  پدرم   وعظ  كرد ؛   و  بر خاست  مال  . قبر پوشانيده  شد

   بود ؟  زن چطوراين متوفي   !برادر ها ـ 
  :همه گفتند 

   !  بود  جنتي،   بود  پاك چه وس  مسلمان ،   بود  نيك و عفيف   زن
. سپس هفت قدم از جاي قبلي دور شده دو باره نشستند   مغفرت كردند و   دعاي  شد و همه آياتي از قرآن خوانده

شروع  يكي از اقرباي ديگر ما   و  پدرم  اما   . نمود  آغاز  بعد جمعيت متفرق شدن و ت گرفت  و دعايي صور بازهم قرائتي
  :هم گفتند    مرا  و  كردن به كلوخ جمع كردند

  ! بيار   و پيدا كن  ؛ كلوخ  ردَگ ِب
بوته  ر و خار و خا  بوته و م ي از ميان چ امتداد يافته باريك   نسبتاً  طوري چيدند كه راه مستقيم  را در يك خط  ها كلوخ 

  .  ميكرد   قطع  ؛ را به جانب قبرستان 
  : زمزمه كردند   چنين  سوي آسمان گرفته به را  پس از آن دست ها
 و   ولي به اطفال ، ما همه به سوي تو آمدني هستيم دو نفر از خانوادهء مارا گرفتي   در شش ماه !ـ خدايا ، خداوندا 

  !ببند   راو عيال ما    اهل    به جانبرخنهء مرگ  به كرم خود تو   ؛   بستيم را  قبرستان  ما راه  .   ما رحم كن جوانان
 به   تو كرد كه  مي  تهديد تمامتر  هرچه  خشم  با مرا گير آورده  و» ايشان بابا «  .   از خواب  پريدم همان شب  ترسيده

بيا ... گردي   ساعت تيريي خود  نمي  پشت بازي  و چرا مثل بچه هاي ديگر  !؟  و كار ما  چه غرض داري   و كسب رمز راز و 
  ...؟!ببيني  را »  آن  دنيا «  بميري كه   تا خفه ات كنم
    !!مادر

تا مي  پاي خود را گم كرد ؛   ؛  شديداً  تكان خورد ؛ دست و  بود  داغدار ش مرگ مادر خود  به مادر بيچاره ام كه
ما  در خانه   اقارب  با  و   دوست  چند زن  خوشبختانه  .  بدنش به چيزي تصادم  نمود  ؛  سر و ا روشن كند خواست  چراغ  ر

ه بچه را  سر قبرستان   لعنت  مي كردند كه  چرا  يك خاش  و  تف  ديگران پدرم  و  به آنان  همه  بيدار شدند  و  هئ  .  بودند
  !برده اند ؟
  :  نسبت  به  پدرم گفتم   زنان  ركيك  به جواب  سخنان .    پريد  ترسم  ؛ هايي تازه كردم نفس   چون  به عكس ؛ من

  .  زور خود آنجا رفتم   به  من  ؛ رد نمي ب  نبرده  و مرا كسي قبرستان
  : گفت زني 
  !شاشت  رفت   ترسيدي  و   در خواب كجا  بود كه ت زور
  : تم  و آنرا  به  همه نشان  داده  گفتم  بود ؛  بر خاس  خشك دست زدم  تنبانم  به

  !نيستم  ش  رفته  من يكسي كه  شاش
  ! شد كه چيز مهمي در كار نيست   مطمئين و شاد   مادرم   بود كه  اين و خوشايند ترمهمتر  برايم   . همه خنديدند

  ! چرت بزني خواب شو   بدون آنكه : و گفت  بوسيد  و  بغل كرد مرا 
 پشت بازي  و ساعت تيريي   بچه هاي ديگر چرا مثل« شد كه   زنده به خاطرم  سخن ايشان بابا  . نبرد  م ولي ديگر خواب

  چرا ؟ . نيستم   سالم  و   بچه هاي همسن  مثل  من   شدم كه متوجه  يكباره   »!خود  نمي گردي ؟
   .گرفتدر اشغال خود   از مغز مرا  اي يك خانهء جوالگك گوشه  هاي طوالني مانند  كه سال  بود اين معماي ديگري

  



 56 

  
   ؛7هء زين

  !ما پرسيده پرسيده آدم ميشويم 
  

 و  سالم   مانند  هر بچهء  همسن.   روي  فرش  افتاده  ديدم  را   در اتاق  خانم مامايم  ؛  قطار وزمهء  تفنگ ماهي بعد
 و طرز ساختمان آن ها  برايم  جالب   قيافه.    بر آمدم  ه  خاموشانه  از خانه از آن  بيرون  آورد  مرمي وسوسه شدم  و  چند

  و و گردن بود سر بي     فرق  داشت  ،يش ديگر ها دقيق شدم  ؛  يك عدد آن  ازخيلي در خلوت    به هر كدام آ ن ها  .  بود 
  .مي زد  خاليگاه ميانهء آن سياه 

 مرمي خواستم  بدانم  ؛ سرِ مي.   چطور  كار ميكند  مي هادانستم ؛  اين مر چون  خود  تفنگ  را  نديده  بودم  نمي
  .   شود حل سؤالم شايد   بكوبم  تا  سنگ  با  و  را  در جاي سختي گذاشته   يكي   ؛قصد كردم .   شود  تنش جدا  مي چطور از

  .اسان  مرا  مي طلبيد او  با آواز  هر. را  شنيدم  مادرم  چيزي نمانده  بود  به  اين كار دست  بزنم  كه صداي 
مادرم  تكرار  شد ؛  بار ديگر  فرياد   پنهان كنم  ؛ سه چهار    تا آنكه خواستم خود  را  جمع و جور  و  مرمي ها را  جايي

به  ديگر    ديگرش از كنج  فرياد  مي آمد و  مادرم  از اين كنج حويلي  بر  فرياد  يك  توهم  ؛ يا   بود  ولي  نميدانم  واقعيت
  .رسيد    مي مگوش

رود خانه   من  در  سر  باالي مادرم    ؛ خود دويد  آن  مي ديگر به كنج  حويلي  اين كنج   ازهاسرعتي كه آواز  با همان 
  .  بودم   زير خاك كرده در گوشه اي را    مرمي ها تازه .  آمد

چون مرا  بيدرنگ  بغل كرد  و  در حويلي آورده  .  شد من خشمگين  بود  يا نه ؛ فهميده  نمي  اينكه مادرم  نسبت  به 
خودش  به رودخانه  باز گشته و در آني ديگر  در حاليكه مرمي ها را كف چادرش  نهاده  بود ؛ . تحويل زن  مامايم  داد 

  . مراجعت كرد 
  ...؟ !چه فضل خدا شد :  خانم مامايم گفت 

  ! مادرم  به آساني  گپ زده  نمي توانست  ولي
 و  روي من  را   مادرم  دست.   مرمي ها را  غيب كردند   و  سخن بدون  حرف   .  گشتدتي  سكوت  كامل  بر قرار  م

و كوبم    لت   به  سختي خيال كردم   .  و  درون  اتاق  برد دستم  را گرفت .   نيز آب  زد  شردن خودگو   سر   و  به شست
  .خواهد كرد 

بود ؛ ولي ترس  بر  نگاه هايش حيران كننده .  و  به طرز عجيبي  بر من نگاه كردن  گرفت  اما  چند نفس عميق كشيد 
و  به  بوسيدنم  شروع     در همان حال  بغلم كرد   .گذاشتيدن  لرز بناي و  لبانش ر آب  شد باالخره  چشمانش  پ.  نمي اتگيخت  
  :نمود  و گفت 

  !خدايا شكر ؛  ها پاكا ؛  پرور دگارا  
  ؟!چطور  مهريان  شدي ها  ؛  چطور  بچه گكم  را  برايم  پس  دادي 

 من  بين  فقط  به  اندازه  مويي  .سرازير گرديد  وجودم    و آگاهي  درون  اين كلمات  يك كوه  از دانش انگاشتم  توسط
  ! است  بوده  مانده  فاصله مرگ  و 

  : برايم  توضيح داد  بلكه  افزود  را  قاتله  و  جارحه   االت و   و  تفنگ مرمي تنها   نه  مادرم   آهسته آهسته
ممكن است . بايد داشته باشي    شكبه انگور ـ كه مي  بيني  ميوه  چقدر شناخته شده  و  بي خطر است ـ هم  يك

  . ي  بسازند  زهر  و  زده هم  نيش مي گردند  و  در اختيار ما  نيستند ؛  انگور را  حشرات زهر دار كه  هر طرف 
 ديگر  در موردش  يك  پرسان  ء مكر  يكبار از  من  يا  پدرت  يا  يك آدم  دانسته؛  خواهد  بكن   هر كار كه  دلت  مي

  !بكن 
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   بي  و  مادر دهاتي ـ مادرم  نگارم  ؛ هنوز  بيشتر  اين جملهء آنروزِ كه اين  سطور  را  ميـ  پس از نيم قرن  ـ امروز 
  : شد   مي كند كه  بدنبال سخنان  باال  بر زبانش جاري  مرا حيرت زده ـ وم  از تعليمم سواد و  محر

پرسيدن  عيب  نيست  ؛  ندانستن  عيب است  ؛  عيبي كه خدا  نخواسته مثل امروز آدم  را  به  دهان  مرگ  هم !  بچهء گلم 
  !نميريم م   تا  مثل حيوان  ي آدم  مي شو ؛ما  پرسيده پرسيده.  ميدهد  
  

   زاد  سحر   شبنم   چو زه ـيـمادر               پاك زاد   چو  مرا:    گويند
  باد  ادرم ــ   م روان    بهتـرحم               پرورد پاك   پاكيزه  بزاد و

**  
  يعني كه  به راه حق  روان  باش برد               به پا   پا بگرفت و دستم 

  لب  من               يعني  كه  به  خلق  مهربان  باشلبخنده   نهـاد  بـر  
**  

  ست ؛  از  اوست كه  نكو تر او رفت  و كنون ز هستيي من           هرچه
  افسوس كه  نيست   تا  بگويم              تا هستم  و هست  دارمش دوست

  )پروين اعتصامي  (                                                                                               

***  
در حاليكه . گرديدم ) و همچنان ساير زنان ( مادرم  با مادر كالنم  خصيت  شگرف شهاياز آنروز متوجه تفاوت 

تمام  در صورتش مشاهده ميشد ؛  مادرم  به   موي ريش مانندي گهگاه  پر  زيادي داشت  و حتي چندءمادركالنم صفات مردانه
 نمي گردد كه  تداعي نگشته  و  تا همين امروز هم  موردي در ذهنم  بلكه) داستان ( ؛ نه فقط تا زمان مادر  معني  زن   بود  و

  .  باشد  لت و كوب  بيرحمانه اي كرده مرا  مادرم 
   و چنان  بسته  بيهي صحن حويلي درخت  به مرا   خودش ؛  به نسبت اهانتم    ناچيز  به گناه ؛ باري مادر كالن  در حاليكه 

درين  .   در حيرت  مي باشم   تا  امروز نيز از آنهمه  نيرو  و لجاجتش  ميكرد كه  پشت سر هم چوب كاري  وقت طوالني  و به
  و ساختهمن   برايش كرده بودند ؛ بلكه خود را سپر خواهي ها و عذر ها شفاعت   فاصله  بار ها  مادرم  و  زن مامايم  نه تنها 

  . هم  برداشتند   تن خود   به  رامادر كالن    چوب هايضربات 
ما  ء  »حق آبه«  به   حينيكه  قوي هيكل را  دهقانمرد مادر كالنم ؛ يك كه   بودم  ديده  مبه چشم خود   نيز را   اينمنجمله

» هفت خر سياه بانگ نزد « ه ميگفتند  تا متعرض شده بود ؛  ميان جوي آب افگند  و  زير مشت  و لگد خود گرفت  و چنانك
  !رهايش نكرد 

  : ميكردند   جداً حذركس   دو   عموماً  از  ما محلهء مردم   ها  در آنوقت
ضرب  من   و اتفاقاً  شهرت داشت » معلم كبود «   به كه  خته سالي  پ  چشم كبود  ديگري  مرد  و  من مادر كالن  يكي 

من   روزي   بود ؛ بعيد  ديگران   از  ميكرد ؛ كاري كه خطاب» معلم كبود « هميشه   را  او پدرم  چون  .  ديدم هم   را وئ   شصت
  .گفتم » ! هوي كبود «  را  طفالنهء خود ؛  او در بگوبگوي هم  

تالش  و  ممانعت  علي الوصف    مردان زياد  ديگر  و  پدرم  و در حضور خالصه .  را روشن كردم   باروت   فتيلهء  نگو كه
  !  از مادر كالن ديده  بودم   نشان داد كه برايم را همان  روزي    بي نتيجهء آنان ؛  هاي

ماننده ... نسيم   ابريشم  و گل  و آب زالل  و   به  ؛ بيشترمادرم  در مي يافتم كه  محاسبات طفالنهء خود   با   اينكمگر
 مي  مادر دوميي خويش  روحم  او را   بود  تا  به ديگري ؛  از همين جهت  از اعماق تر شبيه  هم  به  مادرم زن مامايم  و  است 

  !پنداشتم 
؛ زنان ديگر محله   مانند  م كه اين دو ؛  روشنايي كامل در مي ياب به  ولي حاال ؛  نميرسيد البته آنوقت ها زياد عقلم

»   ! به عقل مه كه جور نمي آيه« و   »  نميدانم«پرسش ها  بيشتر   ها  و  امبرابر استفه  در   نبودند ؛ خرافاتي هم  و  افسانه پرست
  !ميگفتند 
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 تأويل  و شرح و ميخواند  زن هاي ديگر   براي  مادر كالنم گهگاه شكسته شكسته كتاب هايي مثل قصص االنبيا را مخصوصاً
   شنيدم  از او باري هم .  نميرسيد  به مشاهده ميدادند ؛ نشان  شوري كه ديگران  از مادرم آن تأئيد  و  وصف  و ميكرد ؛ ولي 

  : كه گفت 
  ! حقيقت اس  و چي دروغ ؟ بگويه ؛  چي از اون دنيا آمده گي كيس كه

  : بود  زن مامايم  با  اشاره  به چند خانم  زود باور  و خياالتي ؛  افزوده  و 
  !!!»  دنيا ناِي« س  و خانهء ما » اون دنيا«  خانهء خود شان  خيال ميكنن ؛ اين ها كه 

وجه گشت  مت  مادرم  شدم  ؛ روزي  از مادر كالن   بازمانده عالقمند خواندن كتاب هاي  و   يافته پسانها كه مقداري سواد
  : نرمي گفت   به و

  ! نميشه   تو  بري حالي كتاب ها ايطو  !  بچيم 
 بعد   بود ؛ »ورقه و گلشاه «  برايم  پيدا كرده آورد ؛ كتاب داستانيي  ؛ بود   من بهتر به و اولين كتابي  را كه از نظرش 

  !!!خواجه حافظ  بوستان  و گلستان  و 
  
  
  

  ؛  8هء زين
  :در چنگال يك جاذبهء شگرف 

  
در ختنه سوري .  كردند  » ختنه «  مرا پس از اينكه زن مامايم شوهر ديگر گرفت و رفت  ؛   و اواخر زمستان آن سال

 با    اطفال »ختنه « پيش از انجام  عمل .   بودند    من آورده به  تحفه هايي و  زنان همسايه  با  اطفال شان آمده   از  اديتعد
  .غريب  مي گفتند كه  بعضاً  ترس آور بود   مي كردند  و  در مورد  اين عمل چيز هاي  عجيب  و  من شوخي

 ببرم  تا  پس از اين  بتوانم    به خوي  و خصلت شان  پئ  ، رفيق شوم  و يم بگو  سخن كردم  با آنان  تالش مي من ولي 
   .  شركت  نمايم در بازي ها  و  سرگرمي هايشان

 نيز احساس مي   سوزش و  بيش درد   و  و كمبودم   بستر افتاده   به  در حاليكه  عمل ختنه  از اجراي بعد  چند ساعت
  يا   است  بزرگتر پسر  نمي شد كه   فهميده  هيچ .  دخترش  به  بالينم آمدند  و  ما  با  پسر  تمندهمسايهء ثرو  زن يگانه  كردم  ؛
  دختر ؟

  و يك دستمال كه گل رنگين  دختر  و   كاغذ پيچ پسر يك پاپوشِ.   مي كردند    من جلوه سال هر دو كامالً  همسن  و 
  .من گذاشت  پولي زير بالشت  مادرشان چند  و  من هديه دادند    ؛  به ود ب شده دوخته   از چار گوشه اش  زيبايي در يكي

  به  را او   بار ها   پدرم آن دختر پريوش كه:  احساس كردم    روز ؛ چرا و  در آن وضع   در حيرتم كه حتي اكنون هم
  . همين دختر  باشد مثل   بائيست ؛  داد  مي  وعده من

 شد  و    توته اي از  وجود  من  نيز كنده  دريافتم كه ملموس رفتند ؛  به طور كامالً  و  وقتي آنان خدا حافظي كرده 
  !رفت   ايشان  همراه

***  
 شدن  پيدا  چمنزار ها   و ها  باغ  در حواشيي نيز كم كم  اطفال   . فرا رسيد  بهار خوبي  و  گشتآب   برف ها بعد  يزمان

   .   افزايش يافتند و  هگرفت
  را   زردي و  سفيد   و سرخ گل هاي  و   باغ آمده به  برادرش  با   همراه كه  ساير اطفال ديدم   ميان  را ي آن دخترروز 

  .دسته كرده است 
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 نمي  را  نامش  .   نزديك كردم  او  به خود را؛  يافته  استقامت  ولي آهسته آهسته  مي لرزيد   تنم و  بودم  مردد  مدتي 
  ! خطابش كنم  »دختر خاله جان « كه   گرفتم تصميم  زياد  طئ كنكاش  دانستم  لذا

 پنهان  بود  و  جز قسمتي  از   با آن  و چادر سبز متناسببسيار زيبا  ءمخمل چرمه دوزي شدهدخترك سراپا  در لباس 
  صدا كردم  را   او لهذا و  اطرم آمد  به خ برادرش نام   ؛   ايشان نزديك  به  تا رسيدن  .  روي  و  دستان ظريفش ديده  نمي شد

  . دم نمو تشكر  ؛  بود در ختنه سوري ام آورده   ايكه  تحفه  از  دادم  و  برايش سالم؛ 
را  باز  نمود   صحبتسرِ  خود  پيشدستي كرد  و  با  من   تصادف  اينكه  دخترك سنح .  

  جور شدي ؛ مادر جانت جور است ؟ :   پرسيد
  !خواهيم  مي از خدا  هم  را   جان جوريي شما  ؛ جور استيم  ما ء همه ! دختر خاله جان   ؛  به دعاي سرت ؛تشكر:  گفتم  

  ... بود   نيامده ؛  تحفهء من چطور ؛ خوشت تشكر كردي   برادرمءاز تحفه :    وصف ناپذير گفت  لبخندي با
   :پاسخ دادم .   شود  تمام   سخنانش نگذاشتم

 من حيرانم چطور از آن قدر   .  نمي شود  تشكر گفتن ادا با  هست كه قدر آن   و  بود نازنين ر گرانبها و تحفهء تو آنقد
  !داني كنم 

  :گفت   ؛  با همان لبخند
بگير كه گل هاي  هم   اين را   ؛ حتماً گلش خوشت آمده .   بود  و  يك گل داشت تكه   توته  تحفهء من  يك  !بس ؛ شد   

  .ند  هست زنده
  ! اهدا كرد ؟ دستهء گل  من  هايم  به  بيداري ؟  پريي رؤيا   يا اين خواب است!  وائ  ؛  خدايا 
 هر  تقريباً .    بودم  به دست آورده چيز هاي زيادي  بدهم   بدون اينكه چيزي از دست  ؛  بود عوض شده ديگر دنيايم 

 دسته   او غالباً گل ها را. مي ماندم   همراهشان   ؛ ساعت ها بود جمع آنان  در  ام» پري «  اگر  و رفتم   مي  بچه ها نزد روز 
 هم  من .  ميكرد    من اهدا   به  را  بچه ها  دسته گلش  بود  ؛  فرا  مي خواند  و  در حضور  لقب داده ميكرد  و  بعد  مرا  كه گلباز

  . ميگرفتم آغوش  در  تقريباً  مي بوسيدم  و  و  مي بوئيدم  را   گل ءدسته
در آغوش   و   مي بوسيدم  و  مي بوئيدم را» پري «  خود   من عيناً  نمي يافت كه  در  مرا  لطيف  اما كس اين احساس

  !د ي مي نوش و د يمي چش مرا  احساس  از  مقداري   ميكردم  كه  او خودش  ولي قوياً  تصور.  ميگرفتم  
 را  مي خوانديم  و  ديگري  »  زيره «  را  كه  يكي  روئيد  ميژه ـوياه ـيـ نوع گ  دواران ــدر  باغ  هاي  ما  هنگام  به

  .» توتماق « 
 به   و  داشت  نشاط آوري و  لذيذ   پياز و  برگ  و  ساق  ) نيست   يكي  امروزي  معمول  زيره هاي  با كه(  آن زيره 
  .ني  بود  دوست داشتيچيز خوراكي»   توتماق  «همين گونه  پياز 

را  » توتماق «  پياز  پوست شدهء   يكي دو  و زيره  همين   از ي من  يك ساقه»پري « كه  پسري  به  روزي  متوجه شدم 
دو  برادر هر خواهر و  .   را  از خوردن آن چيز ها  مانع گشتم  او  نزديكش رفتم  و نتوانستم  تحمل كنم  ؛.  مي دهد  تا  بخورد  

  :  به ايشان گفتم  و  كنار كشيده   هاچه ب  از جمع را
  . باشند  زهري ؛   ممكن است  ؛  مطئين نيستند  ؛   باشندمي  هم مانند كه   ها   از گياه بسياري

   بدينجهت  .  بود  مادرش حكايت كرده  عصر آنروز  به  پدر و  ؛ را  من   سخنان  رويداد  و حركت  و برادر دختر اين
 قدر داني كرده  بر عالوه   و  سپاسگذاري  از من  مادر  پدر و .    شدم  و  به منزل ايشان رفتم ر شان  دعوتشام  از طرف  پد

   ! خواهش كردند كه  در آينده  نيز  متوجه  اوالد  ها  باشم
  . ي داشتم عجيب حالت.  به راه افتادم  جانب خانهء خود مان ؛  پس از اينكه همراه شان غذاي شام  پر تنوعي خوردم 

  .پيدا كردم   فضانوردان   در طرز حركات  شباهت احساسيي آنرا بعد ها داشتم كه   بر مي  چنان گام  ؛ رفته بود  ميان  از وزنم 
   وشش  ميان اطفال  و تعلقات خاطر همه احساسات و عواطف    اين .ايست  » موجود ناشناخته   انسان  « به راستي( 

   )؟! ساله هفت نهايتاً 
   با هم   تا  يا  برادر  به  تنهايي نخست  به  خانهء ما  مي آمدند  و دو   هر  برادر  خواهر و تاريخ  ؛  ديگر غالباً پس از اين 

  !ساعت تيري كنيم   و  برويم  تپه ها  دامان  و  باغ ها به 
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   همراه  بود ؛  تا زماني كه الزم؛   همو هم  به  خاطر  باز شدم  ولي مي  دلتنگ   ؛  نبود » پري  «روزيكه  راستش 
  .  مي ماندم   برادرش

  بچه ها   ديگر  با  زود آنان خيلي .   مي كردند  ساعت تيري  بازي  و نبود كه  من  برادرش ؛  اصالً  با   هم و» پري « هم 
 در  را  اگر چند خود  من ؛ اما  .   نبود جالبمي پرداختند كه  براي من چندان   بازي هايي   به  و  گرم  مي گرفتند  دختر ها و

 مي پوشيد ؛   هر لباسي كه با   او   . بود » پري «  تماشاي   من  مطلوب  و مراد  و   مقصد معهذا نمودم ؛   مي مصروف چيز هايي 
  . مي آمد  دلربا تر نظرم  زيباتر و  به 

 بر رياضي را   و   و عقل  تحت كنترول آورده  جنون خود را الحاصط  به   و احساسات  شدم   مي مؤفق برخي از روز ها 
   .  سازم  مسلط خود

   هديه و  بيشتر از همان گل هايي كه برايم دسته  مدتي چندان» پري « داد كه   مي  نشان چنين حالي محاسباتدر
  هنوز  و  داد  مي  وعده  برايم پدرم  كه »پريوشي «  به حد  هيچگاه  ماند و   باقي نخواهد حتي در معرض ديد من  ؛  ميكرد
   ساخته خود  نوميد )*( رياضيات   و سوي عقل  از اينهم  با   .  رسيد نخواهد  ؛ دانستم  را  هم  نمي  معناي آن يك فيصد  شايد 

  !نبود ؟  حسابي و  بيحد   ثروت   ؛ اعجاز طبيعت   تماشاي غنچه گيي اين  و  ديدار فقط   فقط و آخر مگر.  نمي شدم 

رده و حتي به مبدل ك  مال التجاره  نانه گي را بهاينك در عصري زيست مي كنيم  كه زيبايي و ز (
پليد متصوره    و  منافع   قرار ميدهند و در ارتباط با آن انحاي بيحد مشمئيز كننده و نفرت انگيز مورد داد و ستد

ته خي و جهاني تشكل كرده ، گسترش يافته  و بي محابا و لگام گسيفرا ملمحلي ، ملي ، كار تاز آن  باند هاي جناي
  .  نيست اينجا   و تحليل و داوري پيرامون آنها فعال اند ، كه البته جاي تجزيه

مگر مخصوصاً با در نظر داشت اين واقعيت تلخ و ننگين و منجمله برنامه هاي پورنوگرافيگ جانورانه كه 
جيتالي ، ماهواره اي ـ ستاليتي را  انباشته است ؛  عشق و احساسات واقعاً عاشقانه كه  و فضا هاي دب دنياي انترنيت

 هست  و خواهد بود  ؛ منجمله همان است كه  من در شش   بوده ، نعمت و امتياز  منحصر به فرد نوع بشر متعالي
  .ساله گي تجربه كردم  

يد ؛ نيز مانند هر مرد متعادل ديگر تمايالت كم من بعد ها كه بالغ شدم  و غريزهء جنسي در من بيدار گرد
 به زنان و دختران واقعي  و  داستاني ـ هنري  پيدا  نمودم  كه هركدام  و بيش و كوتاه مدت و بلند مدتي نسبت

ارزش بخصوص خود را داشت  ؛  معهذا چنانكه در دنياي به حيوانيت كشانيده شدهء كنوني  به طور غالب ديده 
در ورطهء فنا ! ) واقعاً عشق (  و همانا يكي از لطيفترين مظاهر آن عشق انسانيتيار شور بختانه ؛ مي شود ؛  بس
  !افتاده است 

 و غرايز جنسي  بن مايهء عشق  حتي در تجريدي ترين مفاهيم آن است ؛ ولي  درين شكي نيست كه ژن ها
د مثل ميان جانوران ـ به شمول بشر در حديكه  ژنتيكي و جذبات غريزي براي تولي ميان تحركات»  ديوار چيني « 

  . وجود دارد         ِ      عشق  بشر  انسانـ  و !  موجود بيولوژِيك مي باشد  يك جانور و يك
تقريباً  تمامي انگيزه ها و شور ها  و كشش ها براي وصلت هاي غريزي و داد و فرياد هاي مبتذل به 

در عصر كنوني از آنچه كه اساساً  تهي و  بي بهره شده اند  بدبختانه  ...  و شعري   و سينمايي اصطالح موسيقايي
  .  است  عشق؛ 

 عشق كه كودك شش ساله و مرد و زن صد سالهء بشر انسان  ـ  در غياب تقريباً كامل انگيزش هاي 
   ! ) و جمال و كمال مادي و معنوي عشق به زيباييـ  غريزهء جنسي مي توانند و  بايد داشته باشند
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ظواهر ؛ ت ساله گي  هش  ماه آستانهء همين سال  مرا  فرستادند  پيش مالي مسجد  ؛  طئ  شش تا هشت بهار سطاوادر 

ا به زودي  مال  نسبت  به  من دوستي  و  مهرباني  پيد.  گرفتم  »  ياد « در جمله  نماز  را   ابجد  و خيلي چيز هاي ديگر و  الفبا  و
  . به عوضش آذان  بدهم   ميكند  ؛  ناوقت او  كدام  صبحي داد ؛  اگر  برايم  اجازه  كرد  تا  جايي كه 

 از   مسجد را كه نمي برد  ؛  نيمه هاي شب  بر ميخاستم  ؛ راه  بودم  ؛ زياد خوابم   پيدا كرده چند شب  با  هيجاناتي كه
   .   پيش مي گرفتممعوج  مي گذشت ؛ ميان  همان رودخانهء كج و 

 خاكستر ها  اثر   و  توهمات  پيرامون جن ها سخن ها وهاي متعاقب آن ؛   شامدپي و  پس از  رويداد زلزله   مخصوصاً  
و   ارثي  مورد  باور هاي كور كورانهء هراس از جن  اولين   و  شايد  عقيده  بر جن.  منديي خود را  بر من  از دست  داده  بود  

  .  بريزم ش ور د؛  بودم  توانسته عيني  تجارب  به   كمك دقيق شدن   به كه بود   محلي  و   گيخانواده
 روز   به داليل ـ  ماست  پناه  شت و پ و  جان بخشيده  و  ما را آفريده چه  خدا ـ آت ايمان و  باورم  به ؛ در مقابل 
   . مي يافت  قوت و افزوني استحكام 

و آمد  مي  سگ ها  و كساني كه رفت  هيكل هاي اشباحي  و ساير  ؛  از  ينكه  به خانهء خدا  مي رومبه زور ايمان  بر ا
 ؛  به  جاي  نبود  ديگر  رسيدم  ؛  چون  مال و كسي  محلهء مان  مي  وقتي  به  مسجد  . نداشتم بيم  و  هراسي نيز  كردند  ؛  

  .مخصوص  باال  مي شدم  و آذان  مي دادم 
گرما  و  .   روشنايي    از نه  بود  و  نماز خوانان خبري  از مال و  ؛  مگر نه  بدهم    مجبور شدم  چند دفعه آذانيك شب

  .؛  هيچ وقت يادم  نمي رود  مسجد  برخاستم » جاي نماز «  از روي  تكهء  و  بيدارم كرد   يادم  نيست  ولي اينكه  مال سرما  به
  » !  بيرون نيايي   از خانه  نشنيده اي  تا  صداي آذان  مرا ديگر«  :  آن شب  مال  برايم گفت

 لحظه شماري   كردم  و مي  وضو   ؛ ؛ ولي صبح ها  همچنان زود  بر مي خاستم  نرفتم   مسجد  نابهنگام  به سپس چنين
  .مي نمودم كه  بانگ آذان  بلند  شود 

  مي نظر  به آسمان اكثراً  منتظر مي بودم  و    باز  در فضاي تربيش ؛   چون آب و هوا زياد  اذيت كننده  نمي  بود

  .  فضا  بود ؛  هيكل هاي  سفيد  و  مقدس  و  نوراني در آن ها  مي ديدم   در  ابر  هاي  پاره  تكه كه برخي از  شب ها   .  دوختم
بود   توصيف كرده  ايش  را ـ چنانكه  مال عرش  و كُرسي  و  فرشته ه و   خودِ  خدا  كه  شدم  خياالتي  يك شب آنچنان 

  . ايستادم  و  سجده كردم   به  نماز  ؛  فوراً  ـ  ديدم
 شب  و  هم چندين  شب ديگر  هم آن.   بودند    نظر انداختم  ابر ها  پراگنده  و ِخلط  شده  باال  به  كه   هنگام دعا
  ! نشد   ؛  اما  نشد كه  ببينم باز ملكوتي  را  منظرهء   انتظار ها كشيدم كه آن جستجو ها  كردم  و

  :  داشت  دليلو اينگونه  موارد  هم  بيشتر  يك  .  پدرم كنده كنده  و  به خيالم  با  بي ميلي  به  مسجد  ميرفت  
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  نمي آيد يادم  هرگز  اما ...  مي آورد   امام  مسجد  مي برد ،  يا  او را  به خانه  غذا  به در مسجد  بود  ،  يا مشاوره اي 
 نزد  مال  به  طلبه گي گذاشت ؛ رد  و روزي  هم كه  مرا  ب.  ي كرده  باشد   اامر  و  نهي من  مسجد رفتن  و  نرفتن  بر  در باب 
  :  به مال گفت  خطاب

 به گپ   را مغزش مگر كوشش كن ؛ !  و استخوانش از من  گوشتش از تو .  به  تو  و  به خدا سپردم  بچه  را !  تخصير « 
و خواندن  و خط و قلم  »  جيگي اي«  سياه  و  پوده  نكني ؛  زياد تر  ابجد  و من  و نه كس ديگر ؛   تو ميداني  و نه   نه هايي كه

   »! ..ياديش  بده 
   ميكرد  و عقايدم  پرسان  نماز و  روزه  و  ميخواندم  و  از درس هايي كه   دور انداخته دور انداخته در مقابل مادرم ؛

  !چرتي ام  ميساخت   هم   تحويلم  ميداد كه گاهي  برابر اكثر جواب هايم  يك لبخند  مرموز در
 قيافه ها و هيكل هايعني ... و موجودات ديگر» خدا « ، » انسان « ، » آدم « اين دايره  من  فقط اسم هاي ذات  تا( 

 اما تعليمات و تلقينات مال اندكي صور خيال . ي اين اسم ها غير قابل درك بود معنا ولي  توانستم را در ذهنم آورده مي
  .تفاوت و تشخص بخشيد  را  خدا  من در مورد

 مي شد بسيار بزرگ جثه و پرقدرت ؛ در نظرم مجسم ! )نه زن ( مانند  يك مرد »  خدا « با اينكه تقريباً طبق سابق  
؛ در حاليكه اين    بسيار مفشن نشيمن داشت  موي و ريش سپيد انبوهي بر يك تختبا  ر مرد خياليي منبولي اينك اين اَ

  خداتوانستند ؛ براي  نمي شدند و گاهي هم ديده شده كه گاهي ديده ميو هزاران ماليكه  در مكان ثابتي نبود   تخت
  .  و امر و نهئ او را اجرا مي نمودند داشتند را ميان آسمان نگه مي  ، تخت اوكردند خدمت مي

 از جمله با من كار داشتند و پر كرده بودند كه حتي ده ها تن شان تنها  اين ماليكه ها آنقدر ها زياد بودند و دنيا را 
  . نوشته ميكردند  در شانه هاي راست و چپ من نشسته اعمال مرا دو تا يشان 

  ل خلق كرده بود ؛ بازهم چنين تصور ميكردم كه او با دست خود مقداري ِگل را خمير كرده و به از ِگ  مرا اين خدا
 بود از هر توانايي كه من از يك خمير   ؛ برايم عبارتجان.  و بعد به آن جان بخشيده است  همين قيافهء من تراشيده

 مردم ديگر را دانه دانه چنين خلق كرده است ءو همه » پري « ؛ تصورم اين بود كه خدا پدر و مادر من . خاكي بيشتر داشتم 
ي آمد  زمينه بر م   تصوراتي كه از البالي افسانه ها درين.ها چطور خلق شده اند   زنده جان ؛ ولي تصوري نداشتم كه ساير

  ! ؛ برايم قانع كننده  نبود 
نماز و عبادت و از  به من و ما ؛ از ما   روزي رساندن  و من و ما  وآخر االمر اينكه خدا ؛ در عوض خلق كردن 

 دنيا   ممكن است تمام شود و قهر خدا  قهر مي  بسيار سخت و اگر چنين نشود قرباني كردن مي طلبد  بعضي كسان مزيداً 
  .  بسوزاند را مثل آتش

  قوت و قدرت ما را و كاميابي و* يبايي ز  و  رزق و روزي و گردد   مي  مهربان بر ما  ولي اگر ُشكر و عبادت كنيم
هايي اند كه عبادت خدا را  زياد تر كرده اند و خدا از ايشان   همان هستند لهذا كساني كه زياد  دارا .  زياد تر مي سازد 

  !اند و بخواهند برايشان ميدهد خوش است و هرچه خواسته 
» پري «  پدر  كه به نظرمها  دارا  مسجد رفتن به آن  زياد و  زور عبادت و نماز  به كردم  بدين منظور من سعي مي

 تصور   ـمي شنيدم فراوان  با اينكه اين كلمات را  ـ  دوزخ   و  بهشت و  و حج  روزه  هنوز از  .برسم  بود ؛ ن يكي از آنا
  ! )ي نداشتم روشن
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  ؛ 10هء زين
  : مناسك ديني و هيجان حر ِس
  
  . شد   ر همين حال آمد آمد  ماه  مبارك رمضاند  

  و  نمي خورند  تا آذان  شام  هيچ  چيز»  سحر«  از   ؛  مردان  و  زنان  يك ماه اين كه  طئ   گرديد  مجسم   در نظرم 
   را  ؛  قرآن  نام  دارد »تراويح «  ركعتي كه  20در نماز .   ركعت  مي شود  29 ركعت 9 جاي  ها  به  شب ها  نماز   و نمي نوشند

   .   مي كنند »ختم « 
ها  مقرر داشته  است  ؛ ولي تنها  » تروايح  « ها  و  »  روزه « ها  و »  ختم «  درين   خدا  ثواب هاي  بيحد  و حصري 
   . ماه رمضان  شركت  ورزند  مناسك  از  بسياري  در مسجد  بروند و  در مي توانند ! ) نه زنان  (  مردان

 ما  هم    محقر در منزل.    بسيار متفاوت  از گذشته  مي كردند  تا  براي  رمضان  تياري  بگيرند  طپش  و  مردم  تالش
  . تفاوت هايي احساس مي شد 

 29 پوره  آن شب. رسيده   رمضان  و   است   فردا روزه رفته بودم  ؛  دانستم كه  مسجد   نماز خفتن يك روز كه  براي
   .  ؛  لذا چندان خسته  نشديم  يافت كوتاه كوتاه  بود  و  زود زود  پايان نماز خوانديم  ولي ركعت ها ركعت  

من  هم  :   شيريني مي خورند  ؛  برايشان گفتم    مادرم  نان  و پدر و ديدم . بيدار شدم    بود كه   شب مانده  به پاسي
   نكرديد ؟ گيرم  ؛  چرا  مرا  بيدار روزه  مي

 شما  بچه  هم  مثل  تا  ده سال ديگر   هشت خدا.  حاال روزه  به  تو  فرض  نيست   :  هم  با  درشتي گفتند    نرمي و  هم  با
  !معاف كرده  ها را 

هشت ـ ده  مي شود  و   مردم داده  به  خدا   از جانب  روزه گرفتن  بدل  كه  در  هست خيال كردم  چيز هاي زيادي
  !  باشم ؟ چيز ها  محروم  از همچو  بايد  سال ديگر من

  :زاري گذاشتم  و گفتم   سخن  را  قبول كنم  ؛  بناي گريه و  نتوانستم  اين 
  !ها  اشتراك  مي كنم  »  ختم «  در   قطعاً روزه  مي گيرم  ،  نماز  تراويح  مي خوانم  و   من
  .اال روزه  به  تو  ضرر دارد  ح . نمي شوي   ؛ كالن  مي سوزي:   مادرم گفتند   پدر و
 تمام  بنده  نشسته و تختش   داشته باشد ؛  من نمي توانم  وقتي خداي من  بر   ؛ داشته باشد هم   باز ضرر ندارد ؛:  گفتم 

 و  نمي من  يك لحظه  هم  نمي خواهم .   مي گيرند  و  نماز مي خوانند ؛  مرا  نبيند    روزه  برايش گان خود  را  مي بيند كه
  ! باشم   خداي  مهربان خود  دور توانم  از چشم
 مقداري  و  دادند   راه  مي خوري ؛  مرا  به  دسترخوان را  نشده  روزه ات  فردا چاشت :   گفتن اينكه مادرم  با  پدر و 

  ياد  داري ؟  را  نيت روزه :   گفت    مادرم بعد.   خوردم   مربا چاي و  نان و 
  !  گفتم ؛  نه 

   گشنه  و  هم كه  صد روز  نكني  اگر نيت اين ؛  نيت روزه گرفتن است  و  :   كلمهء عربي  بر زبان  آرد و گفت چند او 
  !حساب  نمي شود  تشنه  بگردي  روزه 

  نيت  مادرم  با  او  مي توانستم  صحبت كنم  ؛  سؤال  از  پدر و فرداي آن روز  به آخوند  يا  مالي مسجد كه آسانتر
  . خيلي چيز ها را  برايم  ياد  داد   در ميان گذاشتم  و  او را كردن  و آداب روزه 

  بود  تا  به  داده  برايم  سمبوسه را   عدد  يك و  مسجد رفتم كه  مادرم  دو  عدد خرما   به نماز شام  در حالي قريب 
  . كنم  » افطار«  شكر خداوندي  نهم  و  به  بر دهان  روزه»  باز كردن  « نيت   با مال  مجرد آذان دان 

برويم  منزل فالني  بيا :   من گفت    شد  و  به بعد  يك همسايه  پيدا اندكي .  نمي زد    ؛  پشه  پر   مسجد رسيدم چون  به 
  . افطار  مي كنيم  مي خوانيم  و همانجا  نماز .  همه  همانجا  هستند   كه 
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   رفته اند ؟  كسي  خانهء  به  همه مانده  و  خالي  مسجد كه چرا  ر ضمن راه  از وئ  پرسيدم  د  شدم  و  روان با  او
  : گفت 

خداوند كه وسيله ساز است  ؛  به دل بندگان .   هستند   ـ در ماه مبارك رمضان ؛ وقت افطار ـ  همه مهمان خداوند كريم
   ارادهء  خدا  همين است  و  فردا  هنوز معلوم امشب  اِذن  و.   آورند    جا مهماني ها را  به  اين نوبت  به    تا خود مي اندازد

  نيست كه كجا  باشد ؟
وقتي  به  در مهمانخانه .  بشوئيم    دستان خود را   تا كساني آب انداختند. با  اين گفتگو  به  منزل موعود  رسيديم  

   .مي شود   داده   برايت  نان ست  ؛  بيرون باش ني جاي  ها   كودك اينجا  به  كسي گفت كه  رسيدم  ؛
او  مال بچه .  بخورم    با كودك ها  نان  او  برود  من صبر مي كنم كه:    اما  همسايهء  من عجيب حركتي كرد و گفت  

  . بلند  دارد   گوي است ؛  از ما  عوام ها  بسيار جايقامت و صالةاست  ؛  

؛   من افتاد   به همينكه چشمش  ما  مالي مسجد.   شويم    مهمانخانه  داخل دوي ما  هر ه يافتيم ك  اجازه ترتيب بدين 
  ! نماز شام  را  بدهم   كنار  صفهء  بيرون  و آذان  داد كه  بروم  من ،  هدايت  نام گرفتن  با   تغيير كرد و چهره اش

قامت ( تکبري  : ...ميگفت   شنيدم كه    باز صداي مال را. بودند    در صف ايستاده  باز گشتم  ؛  همه چون آذان داده و

  ! بگو   ) صالة

شديم كه در آن  همه  به  اتاق ديگري هدايت  ؛  نماز  ادا گرديد و  گفتم »  ...قد قامت صلواة...«  از صف آخر  من

غذاي  مفصل  و  لذيذي  صرف .   بود   ه  شده ميوه  هاي  رنگارنگ  چيد  پلو  و ترشي ها و  كباب و  خرما  و  مربا  و آش كوفته  و
   .  هم  باالي آن آمد  و آنگاه  رفتيم  مسجد شيريني كرديم  و چاي  و 

 ركعت  نماز خفتن  29رويهمرفته .   همچنان  بر دوش من  بود    »قامت صلواة« داد ؛  ولي  مال  خودِ   اين بار آذان را 

  .  را  به  نيمه رساند يل زمستان اوا  شب ؛  ختم قرآن  تراويح  همراه  با  و
   همچنان  بيش  ها  با  تفاوت هاي كم  و مهماني شد  ؛  معهذا  يازدهم   سبكتر   يافت  و  از  شب  اين حالت  ده شب  ادامه

  .ادامه داشت 
 خود    با ل و شيريني كه نُق  من  بيش از  در مسجد  بر پا گرديد  و  ؛ جشن نُقل باران  مفصلي در شب اخير ختم قرآن

را در خود  بگيرد  ؛  همراهم  به »  قرآن «  يكجا  با  چاينك آبي كه در مراسم ختم گذاشته  شده  بود  تا  بركات   بودم برده
  .منزل آوردم 

  به ها  همه  كه  اين  كردم  تصور مي من.   ؛  كاال هاي نوي  براي  من  ساختند  و  پوشانيدند   بعد  عيد  شد بيست روز
تا  آنكه دريافتم كه  پدرم  توسط مادرم  مجبور ساخته !  ارسال گرديده است    خدا  دوخته شده  و  به  من  فرشته گان دست

  .  نو  بپوشاند   كاالي شده  كه  پولي  سرِ سود  قرض  بگيرد  و  تن  مرا  با
 و  رسش فيزيكي و  انكشاف ذهنيي اطفال بايد  از همين  اكنون  توجه داشت كه  بخش بزرگي از رشد ( 

 هر كودك و  نوجواني عيناً    مانند  باال  در حصهء موردي.    همراه  مي باشد  تصادفات و نو جوانان  با 
 حكايات و گستره هاي  موجي كه در جهانبنيي من در آنزمان  ايجاد  هدف  از اينگونه لذا .  تصادف  نميكند  

ه  عين مورد ؛  در رابطه  به  تمام  يا حتي  بخش قابل مالحظه اي از كودكان  و نوجوانان كرده  ؛  اين نيست ك
  .  اتفاق  افتاده  و  يا هم  مي تواند  امروز اتفاق  بيافتد    ديگر ؛  ديروز 

كافيست  عجالتاً  در نظر داشته باشيم كه  بشر ـ  و اصوالً هر كدام از موجودات حيه ـ  ماشين نيست كه 
  .بافت  ساختماني و مراحل اختراع  و  توليد  پرزه جات  آن  مشابه  و  همسان  باشد  
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  همچنان كه  شست انگشت  هر فرد  بشري  متفاوت و  منحصر  به فرد است ؛  شكل و رنگ  قرنيهء چشم 
ينش و جهان هر كس  مشخصات  منحصر  به  فرد  دارد  ؛  به همان گونه گسترهء  ب )  DNA(و  باالخره ... 

بينيي هر شخص هم  مخصوصاً  در ايام كودكي  به طرقي  صورت  مي بندد كه  سازه ها  و  عناصر منحصر به 
  .مي باشد  فرد آن  غالباً  از  سازه ها  و  عناصر  عمومي  و  مشتركش  با ديگران  ؛ بيشتر 

 ) DNA(و  .... كشت  ،  قرنيه   شست ان ؛معهذا  بازهم  چون  علي الرغم  تفاوت هاي  منحصر به فرد
    را ازعموميات  )و  بايد ( ي توانيم  تمامي افراد  بشر  تشابهات و اشتراكات  نوعيي عظيم  را  داراست  ؛  ما  م

  .  در جا  و  در حد الزم خودش  بررسي نمائيم   و هركدام را    تفكيك  خصوصيات
به جهان  در    نوجوانان  و آنچه از فرداي چشم گشودن به  همينگونه  شكل گيريي  دماغ هاي كودكان  و

آنها  انبار شده مي رود ؛ با وصف خصوصيات  منحصر به فرد  و  دخالت عوامل تصادفي  يا  خانواده گي و 
 دارد  ،   ت  و اشـتراك و  نوجوانان  مشابهمحليي  كامالً ويژه  ؛  بازهم  در عموميات عظيمي  با  ساير كودكان 

صاً كه  به  طور روز افزون  يعني متناسب  با آنكه كودك و نو جوان  به بيرون از خانواده  ،  به بيرون از مخصو
ازد  ؛  اين اشتراكات و تشابهات  هم فزوني  مي ـمحلهء خويش قدم گذاشتن مي آغ  از  ده  و به  بيرونـدهك

  .گيرد  
 «  و با  زياد است   عموميات  و اشتراكات بيحدو جهانبيني ها  هم  داراي ها ت شكل گيريي ذهني   لذا

ه انقالب ويژسمعي و بصري ـ به  و تفهيم  و ابزار هاي افهام ارتباطات يافتن جهان يعني افزايش » كوچك شدن 
  اين عموميات و ـ و جهاني نامحدوددر سطح  تمام رنگي و تمام بعدي   مبادلهء اطالعاتِ يا   انفورماتيك

 به سوي  رود و نهايتاً  ـ چه كس بخواهد و چه نخواهد ـ  بشريت ه افزونتر و نيرومند تر شده  مياشتراكات  هرچ
 و غير   پيش مي تازد كه جهانبيني ها و ذهنيت هاي مغلوط و محليي مغشوش و مشكوك به آِينده اي  سريعاً 

   ). د  نميده را  عيانتر  نشان  در خويش  و اصالح  يشتر بطالن  و  يا  ضرورت  تصحيحروز  ب ساينتفيك  هر
  
  

  ؛ 11هء زين
  :ضربت يك تعرض سوء اخالقي 

  
  از مردان جوان  يگ گروه.     بروم احتماالً روز دوم  همان  عيد  بود  كه  از كوچه  ميگذشتم  تا  منزل دوست  يا رفيقي

 شده بود  ؛   انگشت نشان  از قبل  ؛  برايم  داشت د  بنام » بچه باز « اگر چه  يكي از آنان كه  به  صفت .   برابرم آمدند   در
  . برايشان سالم  دادم  ؛ حيني كه  نزديكم  شدند  معهذا  در حال  و  هواي  عيدي كه  داشتم  پروا  نكردم  و 

   ! يم هم  بده   ؛  بيا  با  ما  كه  عيدي ات راتو عليكم  به سالم:  گفت    كه  سركردهء شان  بود ؛» بچه باز « 
  ...اعال   عيديي  بسيار :  ديگرش گفت  

 به گريز گذاشتم  و در  ترسيدم  ،  پاي.   مي كردند    نفرت انگيزي  ادا غير عادي  وبا ژست هاي  آنان اين كلمات را 
  :  ميگفتند  همين حال  مي شنيدم كه

 به   ،محبت   به  را ُت  ما .  مي شوي  پشيمان  آنوقت .   مي گذرد ار روزه  دورانت  خيلي زوده چ  ؛  اينبيعقلي نكن 
  !... دعوت  مي كنيم   به فرش مخمل  ،  به ران مرغ ، سينهء بره 
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 :افزود     از ايشانيسايرين  ؛  يك وحشيانهء   ء سپس در ميان خنده

   !ما  در خدمتت  هستيم   يادت باشد ؛  هر وقت سرِ عقل آمدي ؛ 
   در  و خيلي از مردان روي حويلي.  رسيدم   نظرم   مورد ء خانه  به  بودم كه نشده  پنهان   از چشم آنان هنوز

  . خداحافظي داشتند   عيد مباركي  و  و آمد در  و انخانه  بر آمد ممه
 دوست   ؛  درون حريم خانه رفتم  .  من نشدند و آشفتهء   سرگرمي ها  ظاهراً  متوجه وضع  هراسان   اين  آنان طئ

  :  ؛ گفت  شناخت  نبود  ولي  مادرش  مرا  مي حاضر   سالم و همسن 
  !شوي ؟  مي معلوم  واري   ترسيده گي  !  مبارك عيدت  بچيم 

  !مرا  يگ  سگ  پيش كرد !  خاله جان :  با  تته پته گفتم  
 بر سر   چرخانيدن كتابي سپند و شست  ،  درون خانه  برد  و  با  دود كردن ا او ؛  با آب  سرد  روي  و  دست  و  پاي  مرا

ير  هم  ي ش سگ  ني كه  حاال   ؛  رأي نزن  چيز سر هيچ  ديگر  داد كه مرا  اطمينان   ؛  ش مي خواند» هفت هيكل شريف « من كه 
  !طرفت  چپ  سيل كرده  نمي تواند 

 من    برسان  و  به  مادرش از طرف ء شان خانه را ت آشناي: گفت    مادرش  به  او .  اثنا  دوست  پسرم  پيدا  شد  درين 
  !سه روز  برايش روغني  نخوراند  بگو كه  دو 

  : گفتم  
  !! سگ  ديوانه  هنوز  همين  طرف  ها  باشد  پسان مي روم  ؛  ممكن است آن!   خاله جان 

   از حد  نديده  بودم  بلكه  بيش اهانت  و عرض تتي  و   چنين  بي حرم تنها   اهل ديار خودم  نه  از زمان من تا  اين  
     . كردم   مي دريافتتوقع خودم  احترام  و  تقدير  و  بزرگداشت  

 در محيط وجود  دارد  و  حتي  »  بچه بازي« منجمله    هاي گوناگون  بد كاره گي  و مي شنيدم  بد اخالقي ها  با  اينكه 
هذا  پيشبيني  يك  چنين  پيشامدي  براي خودم    بودند  ؛  مع  منفور و  مشهور  اصخ و   عام  هايي  نزد» بچه باز «  ها  و » بچه « 

    .  بود  هرگز  در مخيله ام  نگذشته
گرفتار   ـ... ـ آنهم چه بسا  به  ميل خود شان  براي جلب منفعت   ينِسهاي  بسيار ح»  بچه « منجمله   تصور مي كردم  

  .  مي انگاشتم  قطعاً آسيب ناپذير  لهذا  و نامرغوب   نظر كامالً    اين را  از م همچو آفاتي  مي شوند  و  من خود
داشتم  ؛    قبالً  به  افراد  مردم  را كه خوشبيني  و  اعتمادي   ماند  و آن   پايدار اثر اين رويداد  در روح  و  روانم  بسيار

 مي  را رفتار  و  حركات وي  نسبت  به خودم  كردم  و  دقيقاً  مياز اين  به  بعد  نسبت  به  هركس  شك  .  از دست دادم  
  . بودم  شده  محتاط   رفت و آمد هاي خويش سخت در.  سنجيدم  

مي   يتجه  مرا  به  عنف  به   شده  و  متوسل ها  به  زور  احياناً   بچه باز  اينكه  ها  از ياد آوريي بار   ساليان دراز  ؛ طئ 
  .گرديد   مي  سختي مختل به  مشاعرم  و خوردم   تكان مي شديداً   ؛ كشاندند

 .    نمي ماند  پنهان دهد ؛  از مادرم  مي روي  ذهنياتم  و  روحيات   در كه  عمده   تحوالت  كه  بار چندم  دريافتم براي
حد اقل  در  سطح  ترسيدن  من  از سگ  ؛  در آگاه  ساختن  او  ؛  نيز      پسرم دوست  مادر آن  كه  احتمال ميدادم   اينهم با

  . اقدام  كرده است 
  .  من  شد  تضمين  و  تحكيم  ايمينيي  پيش  در انديشهء  مادرم  بيش از لذا

 از قرآن شريف  را  قرار داد  ؛  »  پاره  «  يك  مانند  من  چيزي  سر باالي  چهء در طاق  بود  كه  اين  اقدامش   نخستين
  .بلندي قرار داشت »  رف «  هم  روي   قرآن كامل  جلد  داشتم  ـ  يك  ياد  به   در  همان  اتاق  ما ـ  تا كهبا  اينكه

  كشف  به   حتي و  طومار  و عويذ ت و   دعا  دم و نيروي    به  كه  بود ي ا مرد  روحاني  نزد  من ردن ب  اقدامش دومين
   .ند داشت  باور تمام  محله   ؛  قريب  او توسط  اسرار  سلسله  يك

بچه  از خطر  :  مادرم گفت    به  من  عجيب  و  ناشناخته  بود  ؛  خطاب اين مرد  پس از انجام  تشريفاتي كه تماماً  براي 
  ! نشده  است  بسيار كالن  گذشته  و  هنوز  سايهء  خطر كامالً  از  سرش  دور

 تنفس او  در اعماق   دم نمود  ؛  خيال  مي كردم  باز باريكه  بر  من  چوف  مي و  هر  .   ورد و  دعا  گرفت او  مرا زير
  استخوان «حقيقتاً    تشريفات   اين پايان در . گرداند   مي  سرد را گرم جا هاي  و   را گرم   سرد  ؛ محالت بدنم  نفوذ  ميكند

  ! »  بود  شده  سبك  هايم
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  ؛  چند پوش كن  و  بعد  يا  توسط  همراه  با  سورهء  ياسين شريف  اين را:   گفت   مادرم نگاشت  و  به تعويذي هم  او 
  ! بچه  ببند  و  يا  در شانهء  چپ  واسكتش  بدوز  بازو  بند  به  بازوي چپ

  .  برايش  پيش كرد   پول  مقداري مادرم  از وئ  بسيار  خوش شد  و
 برايم آورده  را كه روغني  همان نان هاي  :   و  گفت  ساخته  ادرم  را  مستردم  پول ؛    بود معروف  خليفه   به  كه مرد

  !بس است .   است  ؛  قبول ميكنم   »روزي « كه   از اين ؛  اي 
ميده »  ياسين شريف «  اين  خليفه صاحب :   كسي دوان دوان  آمد و گفت  شديم  مي در منزلش خارج  از  كه زماني

  . بوسيده  به  مادرم  سپرد   و آنراداد  برايتان را   خط
  .   بسته  و  به  واسكتم  دوخت  اين ها رابالدرنگ  ؛ مادرم    ؛ در منزل مان به مجرد مواصلت  

 ولي حينيكه واسكت در   پوشيده  به كوچه  بر ميĤمدم  به  وضوح خود  را  قوي  احساس  ميكردم زماني كه  واسكت را
  !ني  و  احساس ضعف  داشتم  نگرا  نمي بود  ؛  تنم

  اين آفات اجتماعي و اخالقي يكي از پيچيده ترين معما هايي بود و هست كه تا كنون پيرامون مسايل ( 
يا  تخفيف پيچيده گي اين معما را  تا  كنون  در   صورت حل  بنيانيچرا كه من  !  معذب مي دارد   مرا  جان
  ).  اخالقي در نيافته ام نظام   و  و قانون   دين  و شريعت و فلسفهو  مدنيت هيچ 

  
  
  

  ؛  12هء زين
   :سيالبيك در حول و حوش آفت 

  
  .  شد   هوا  سخت  توفاني  روزي آب و  بهار  سال ديگر اواخر

مي شدند   شاداب    باران  سبكي  مي باريد  و  تا  فردا  ؛  هم  درخت  و گل و گياه  سيراب  و غالباً  عصر ها   پيش از  اين  
  . زراعتي  و  بازي ها  و  ساعت تيري هاي اطفال آماده    بود و  باغ  و  بوستان  براي كار هاي و هم  روز ها آفتابي

راست  مي  اما  امروز  از همان  اوايل صبح  ابر هاي سياه  بر روي آسمان مي دويدند  و  در روي زمين  باد ها  چپ و 
  . وزيدند 
   . هر دو جانور چوچه هايي داشتند .   مركب   گاوِ  شيري  داشتيم  و  يك   درين هنگام  يك ما

  :  هم گفت   جوالي گرفت  و  مرا  كشيد  ؛  داس و  طويله  بيرون مركب را  از.  به طور ناگهاني خانه آمد     چاشت  پدرم
  ! شود    سه روز وضع  هوا  خراب   دو شايد  بياوريم كه  برويم  باغ  ؛  آنجا  علف خوب زياد است  ؛  مقداري بيا
به رود خانه    باغ متصل   مانده  بود و حدود  پنج كيلو متر از  اين حويلي و  از  پدر كالنم  ميراث  بود كه منظورش باغي( 
   . )  مادر كالنم  بود  ؛  فاصله داشت  به كه متعلق

بودم     هم  دق آورده من  ؛   بودند  نيامده   از خانه ها  بيرونو  ديگر اطفال»  پري «  علت خرابيي هوا  امروز   به چون
  !رفتيم  به  باغ  پدري .  جستم   مركب و  با خوشوقتي  به  پشت 

 هوا   از گوارا  شدن  پس  گرفتم   تصميم كه معلوم  مي شد  ر علف  بود و آنقدر دلپذير  واقعاً  سبز و خرم  و  بسيار  پ باغ
  .جا  دعوت  كنم   تماشا  اين  براي   را چند طفل آشناي ديگر برادرش و ،  »  پري « 

پدرم  با  عجله جوال را  پر از علف كرد  و  مقداري را  هم  با  تار هاي .   مي رفت    خرابتر شده   هوا  ساعت به ساعت
  .  نموده  همه را  به  پشت  مركب جابجا  نمود  علفي  بسته بندي

 زمان را  مي لرزاند  ؛ آغاز  گرديد  و  گويي  دستي  ؛ پردهء نگهدارندهء آب  در  برقي كه زمين و  و درين لحظه رعد
  . آسمان را  ؛  ناگهان  از هم  دريد 
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  !  بود  يا  بال  دانم  باران نمي
  .  بيچارهء مان  همه  شيت  و  پيت آب  شديم   من  و  پدرم  و  مركب  ؛  به هم زدن يك  پلك در
 برنده   ما  بسيار  به زحمت خود را  زير اين.   چند اتاق  و  پيش روي آن ها  برنده اي  وجود  داشت    ؛  باغ ر كنار ايند

  .  ادامه  يافت   بارنده گي سه ساعت  قريب .  رسانيديم  
  ده  و  به  من  پوشانيد  و به  برنده  از تن خود   بدر كر  رسيدن  بود ـ  پيش از  پدرم كرتيي خود را ـ گرچه تر شده

  ! ما   از خنك  مي لرزيم   اينك  مي ديدم  كه  هر دوي 
  . مشابهت  پيدا كردند   ُكرد هاي  علوفه  به حوض هاي آب و  باغ  از آب  پر  شدند  جويه هاي

 بار  با  اشاره  به  من  چند   جمله از.    زاري  مي كرد  تضرع وخدا  توبه  و   خطاب  به   و  مي خواند  اورادي  پدرم 
  : گفت 

  ! خدايا  ؛  به اين طفل معصوم  رحم كن 
  :  شدم  و گفتم  جري.   دارد    مرا  دوست از همين نكته دريافتم كه  هنوز

  !زي كنند  با  در آن و  ما را  ببينند   كه  بيايند  باغ  مي كنم رفيق هايم  دعوت شد  ؛  من  از   خوب  هوا به خير كه !  پدر 
  :بي اختيار گفت .   هم داشت   هاي فراوان ديگري  حتماًٌ  دلهره   از خنك  مي لرزيد  و  پدرم كه

  ! يا نصيب  ياهللا و!   بچيم 
  :داد   ادامه  و

بخير  همين جا كوچ كرده  مي آئيم  ؛  باز  هر قدر  رفيق داري  .  اگر خدا  ازين مصيبت  ما را  به عافيت خالص كند  
  !دعوت كن 

 در   شد و آسمان  پارهخيمهء  قيرگون ديدم .  رفت    شده  مي  سبكتر  متناسباً اندك اندك  ضعيفتر  و  باران  برق  رعد و
  . بود  مزين زي دل انگي»  رنگين كمان « ه اش  با كه  يك حاشي گرديد   پيدا  نوراني و  شيار سفيد   سياه آن درز چادر

  . گذشتيم   تا زانو  از آب  مي  مي كرديم  بايد  رفتن  از  هر طرف كه  عزم  بيرون؛   مگر در روي زمين
  ! دانستيم كه  هنگام  عصر است .   جوي ؛  بانگ آذان مال ها  فضا را  پر كرد   باران ايستاد  و  به مجرد  برقراري آرامش

  . م ي رسيد   به رودخانهء خود متصل منزل  از ميانهء دند هاي  بزرگ آب و الي و لوش گذشتيم  و  به
  :باال ها  بر خاستن گرفت  مخصوصاً  از   هر سو  و   مال ها  و  بعضاً  نيرومند تر از بانگ آذان آواز هايي  به قوت 

  ! ...زود  از بغل درياخانه  دور شويد  هو ! هو  مردم سيل !  سيل ـ  
  30  - 20ستور داد كه زود كاال هاي خشك گرفته  به  طرف شرق كه  مادرم گاو  خود را گرفت  و  به من  و خواهرم  د

  .  مادر كالنم  بلندي داشت  ؛  برويم  متر آنسوتر ؛  دو قد آدم  از سطح خانهء
   .  گشتمصروف چه كاري  پدرم  كه  نشدم  متوجه
رود خانه  نمايان   در   عظيم بي نهايت  هاي سيالبي  موج   كه  اولين  بلندي  رسيده  بوديم خواهرم  به مادر و  و  من 

كه  » پري «  سر بام  تعمير  دو منزلهء پدر  و خس و خاشاك  و  چيز هاي ديگر حتي  از ر چوب  تيره و  پ خيز هاي آب. گشت 
   .باالتر  از خانهء مادركالنم  واقع  بود  ؛  ديده  مي شد 

 كنده  شده اند  و  به  شدت  و  سرعت  از ميان رود خانهء ما   از جابه نظر مي آمد كه  در واقع كوه هاي  باال  دست   
  .عبور  مي كنند 

رود خانه  ده ها   را  به خود  مي گرفتند  ؛  در مسير   امواج  سيالب كه هر لحظه  اشكال  اژدها  و  هزاران  هيوالي ديگر
 ولي سطح آب كناره هاي رود خانه  به حد زيادي    گذشتند مي  مي داشتند و متر از سطوح آشكار  اطراف  به  باال  خيز  بر

  .پائين  بود 
باري  همهمه اي .   رسانيده  بودند    را مانند  ما  درين  ارتفاعات خود تعدادي  از  مردمان  و  فاميل هاي ديگر  هم 

  . شنيدم كه  با  نام  پدرم  رابطه  داشت 
پسانتر  شنيدم  كه  چوب درازي  به سويش پيش كرده اند و  او  توانسته است  او  درون آب است  و  :  كساني مي گفتند 

 بوده است  تا آنجا كه    در تالش بيچاره.  بيرون آيد    ؛  از سيالب   مي كردند  كش  را  چوب  مردمي كه  و اين چوب به كمك 
  . سيالب  نجات دهد   ما را  از كام  ظرف مي تواند  فرش و
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 چند لحظه  پيش مسكن و مأواي  ما  بود ؛ زير ضربات امواج  تا   اتاق هاي  مادركالنم كه كه د  ديدم به چشمان خو
  . پوشش  و  غالب اشياي درون آن  بر دوش موج ها  به  ناكجا  ها  رفتند   ريخت  و  دستك هاي ديوانهء سيالب  فرو

 اسير سيالب   پدرم  براي نجات  اموالش ؛ مانند اشت ؛  در تالشخانه  د ما   پايانتر از   مادر كالنم كه  اقارب از  يكي 
 سيالب  يا  دم دم  صبح همانجا    بر سپيدار  بلند  و  نيرومندي  باال  شود  و  تا  فروكش كردن  شده بود كه  مؤفق  ولي گشته
  .بماند 

 معراجش   به   ؛  اينك اين رعشه و لرزش رعشه و لرزش اندام  شده بودم من كه  از  زمان بودن  به  باغ پدري  دچار 
  :گفتند   مي   ؛  مي شدند كساني كه  متوجه  حالت  من .   كردند  هايم  ترقس  مي  بود  ،  دندان رسيده

  .پوشانيده  و  به جاي گرم  برده  شود   كاالي گرم  برايش   است  ؛  بايد  در خطر  بچه ـ  اين
 شايد قلبم    بود  ؛  با  همان قسمت مغز و متعلق» پري « به  كه  من وجود  داشت  مغز  منطقه اي در  هم  در همين حال

  :انديشيدن  به  او  ناگزير  معادل  انديشيدن  به  تمام  فاميل  وئ  بود .  فقط  به  او  مي انديشيدم  
 امواج  سيالب  نشده   استه  ناگهان  طعمهءخدا  نخو.  .... ما  نيستند  ؟؟  بين  در  ديگران مانند ـ چه شده اند  ؛  چرا 

  ...باشند ؟
 است  و  شايد  سيالب   خطر ناك  كرد و گفت كه وضع  كوچ) پدر پري .... (  كه  چاشت :  همسايه اي گفت   تا آنكه

 حقيقت را  به دل  او  ببين كه خدا  چطو ر.   مسجد  او را  بي عقيده  و  بي ايمان خواند   تباهكني  سرازير  شود  ؛  مال امام
  ؟!انداخته  بود 

 ترقس   و  رعشه اندام   ساكت شدن  به معناي كسب كردم  ولي اين آرامش  بسيار مطبوع   اين خبر آرامش با شنيدن
شده  چه بسا كه جان من  مدت ها  پيش از تنم  بدر .    با  من و  در من  بود   »پري « تحت  هر شرايطي .   هايم  نبود   دندان

  ! مي داشته است   زنده  و  سر پا  نگه  بوده كه چون جان دوم  مرا»  پري « بوده  باشد  ولي اين 
بدين .   ديگر  هم داشت    فيوضات  و  نعمات و و گل و گالب »  پري  «  دنيايي كه چنين  سيل  و  بال  داشت  ؛  چنان 

  ! د  مردن  بو  از حساب زنده بودن  درين دنيا  مرجحتر

  
  

  ؛ 13هء زين
  :روز بد ـ فرصت تجربه و شناخت 

  
 پدري    باغ  تا  رود خانهءفاصله  مابينيي  قسمت  درست  در   كه  قصر مانند منزلهء  بزرگ  دو   عمارت ما  ناگزير  در يك

مصايب  را    توانست  اينهمه  طور بودم  كه  چ بيش درد  مي كشيد  و  در حيرت مادرم  از قبل كم و .   برديم   قرار داشت  ؛  پناه
  . ر درد  متحمل شود   تن  پ با آن

برايمان آوردند و  اتفاقاً  درين حويلي بزرگ  هم  ...  برخي از  همسايه ها چوب و گوگرد و  نان  و كشمش  و  چار مغز 
 رفت   مادرم.  خشك كرديم    را  عوض  و  يا  دلوش پر خو  افروختيم  و  تا  اندازه اي كاال هاي  تر و  آتش. هيزم  فراوان  بود  

  . شير آنرا  پخت  و  به  ما  داد كه  گرم گرم  بخوريم  .  با  زحمت گاو  خود  را  دوشيد  
كه  به  ما  چيز هايي منجمله  چند لباس  و  لحاف  و  توشك آورده  بود  ؛  در ضمن صحبت  نام  همسايه ها  يكي از 

  : فته گفت صاحب حويلي  را گر
گرچه  او  هنوز  يك ماه  پس  به  اينجا  كوچيده  مي آيد  ؛  معهذا چون  بسيار  بخيل  و كِِنسك و  ظالم  است  ؛  سعي 

  .كنيد  فردا  يا  پس فردا  از  اينجا  برويد  
 داخل آمد  و  بچه اي دويده  بهپسر .   بيرون كساني  نام  پدرم  را  گرفته  صدا كردند   در همين  اثنا  كه  شب  بود  ؛  از

  ! است  صاحب حويلي همراه  چند مرد:  گفت  
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  كه مخصوصاً  ؛   از خانه  بيرون كند   تا  ما را  همسايه  ؛  او آمده است  ترس ما را  فرا گرفت  كه  قرار گفتهء آن نوعي
  . مان شكستانده  بودند    درآمدش  را  نيز  مردم  براي قفل  دروازهء

چون نزديك . آنان  با خود  يك  چراغ گيس  و  چند  الكين داشتند  .  رم رفت  و  همه را  با  خود  به  داخل آورد  پد
  .  كمپل  و  فرش  و  بسته هايي  با  خود  همراه  دارند  آمدند  ؛  ديدم

  :  گفت  همانطور ايستاده»  !!  ظالم  بخيل و كِِنسك و«  صاحب حويليي 
  . و  اوالد ها  از اين آفت  زنده  بيرون آمديد    ؛ كه خود تان شكر الحمداهللا

 باشد كاله  بسيار است  ؛   سر.  بال  به  پس  مال  و خانه  .  هيچ  غصه نخوريد   :    با  اشارهء صريحتر  به  مادرم  افزود
  !شود  جان باشد جانانه  پيدا  مي

  .گنهكار  را  براي  مهمان شدن خود  انتخاب كرديد  من  لي  و  بيكارهء خانهء خا باز  شكر  ؛  هزار ها  بار شكر كه 
 ما  به سر  باغچهء  خود  مي رويم  ،   ؛ دهيد كه زمين كمي خشك شود  فقط چند روز اجازه :  پدرم  بالفاصله  گفت  
  .همانجا  پردهء  ما  مي شود 

 مال   اين حويلي  تمام  اين سال.   جا  نمي رويد   شما  هيچ:  صاحب حويلي  با گرفتن  نام  پدرم  قاطعانه  افزود  
 ؛  من  در وقتش  نفر  براي كمك  مي فرستم  باغ  را  هم  وارسي كن  و  از حاصلش اگر خدا  داد  ؛  دلت كه چيزي  به  شماست

  . ما  مي دهي  يا  نمي دهي 
گور باغ  و  مقداري جنگل حاويي  درخت هاي  بادام  وغيره  چار پنج   جريب  ان  ؛  در ادامهء  اين حويليي قصر گونه( 

  . )  وجود  داشت 
  :  دوام  داد  ؛ شد  مي  تر   احساساتي احب حويلي كه ص

  ! بود ؟  مي برد  ؛  چه چاره فكر كن اگر خانهء مرا هم  سيل.  اينها  تقديرات  الهي است  
 نكرده  ؛   رحمت خود  بي نصيب  باشد كه خداوند  هنوز مرا  از  ا  شايدپت شدن  سرِ  شما  در خانهء  من  به  اين معن

 را ديده  بودم   و ليكن  خانهء خدامن .  همهء ما گنهكار هستيم  ؛ مگر من فكر مي كنم  گنهكار تر از من  در دنيا  نخواهد بود  
   .   بود   مقدسجايگاه از  درس آن   غضب خدا گرفتم  ؛  بسيار زياد تر درسي كه  از اين

 كه  به  اندك  جواني  و  تندرستي  و كاميابي  و  پول  و  زور يافتن  ؛ خود را  ُگم  مي كنيم   ما چه  بد بخت  جنسي  هستيم
  خدا كند  پس  از  اين چشم هاي  ما  باز تر  شود  و  عقل  هايمان  را  به آن آساني ها  شيطان.   مي شويم   و  از خالق خود  غافل

  .ندزدد  
هرچه خدا و .   باشيد  بگوئيد    فردا  هم  ؛  اگر زنده گي بود   خبر تان  را مي گيرم  ؛  حاال  كدام  ضرورت  فوري داشته

فعالً  يك  اتاق  را  برايتان  فرش  مي كنيم  و  اين  گيس را  تا كه  مي سوزد  .  هست  يك اندازه  غذاي گرم  برايتان آورده ام  
  .  بمانيد كه  گرم  شود  روشندر آن 

 نفر هاي  همراهش  اشاره  نمود كه آنرا  باز  ،  وارسي و  پاك كرده  فرش ها را  در آن  هموار    مشخص كرد و  به اتاق را
  .نمايند 

  .مادرم  مي خواستند  از  او  سپاسگذاري كنند  پدر و 
 باور  مگر  رفته بودم  ؛  بيت اهللا  من چار سال پيش حج.  ود  يك كلمه  هم  نگوئيد كه  از  ثواب من كم  مي ش:   گفت 

   ! همين حاال  قابل قبول خداوند  كريم  شده است  كه  دارم
  .ما  شب را  به  خوبي گذشتانديم  .  آنان  رفتند  
  !پسر خود  يعني  برادر  مرا  به دنيا  آورد   مادرم  دومين  ظهر   هاي  فردا  نزديك

  با  روشنايي كامل  شباهت  تكاندهنده اي  ميان  برادر  اينك.    بود  حادثهء نو  و  معنا داريدرم  ؛  برايم  والدت  برا
  ... يافتم   مي   آمده بود  ؛ يك  ماه قبل  به دنيا نوتولد  خود  و گوسالهء  گاو  مان  كه 

 برادر  تولد و  مختصر انسانيت  مظاهر  و  جلوه هاي   و آن تمام  اين وحشت ها  و  دهشت ها  و  ناماليمات  علي الوصف 
جان باشد جانانه  پيدا  مي  «  :وقتي از  اين كلمات صاحب حويلي كه.  شد   نمي   دور از من»   پري  «حتي آني  ؛  بازهم ... 

   به زودي متوجه ولي.  بخوانم    »جانانه «  پس از اين  نزد  خود  را» پري « كه   گذشت  هيجان آمدم  ؛  به ذهنم به »  شود 
  !! من عوض  شده است  است  يا  اصالً  به  هر دليلي  با  جان نشسته كه جاي جان   در جايي   نيست چون  جانانه شدم كه او
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همدردي ها و  بر خوردار شدن از   و   هم  اطمينان قدري  درد و آشفته گي  و   و  مضاد در ميان آنهمه  احساسات  ضد و
 بود  كه جريانات  سيل   هم  جا هاي ديگري  در دماغ  من  صاحب  اين حويلي ؛  باز  انگشت شمار  و گيري هاي  همسايه هايتسد

 درآن  وز وز  ميكرد  و  هكذا جايي  براي سخنان  و  حركات و    پيرامون آن ها  مانند زنبور  چرا ها  و   چگونه ها و  پيامد ها  و
  !داشت   وجود  يز ن  و  ديگران سكنات  صاحب حويلي
 بزرگتر بود  ؛  در   درس سيل  از درس آن و»  من خاتهء خدا را ديده بودم «  سخن صاحب حويلي كه  رفته رفته اين

  .  معماي  ديگر مبدل گرديد   يك ذهن من  به
 ندارد   و      پيش ما را  مد نظر و ور  و  ويران  د  مسجد هاي آباد  ؛ گفتن»  خانهء خدا « حدس زدم  كه  او  از   كم كم 

  ؟!ايست  او  داراي كدام رابطه »  حج چار سال پيش « و  »   بيت اهللا  حج« با   »  خانهء خدا« اين 
كه خود  نزد  ( بر عالوه  از  زماني كه مال ي  مسجد  مرا معتقد  ساخته بود  كه خدا  در آسمان هاست  و  در ال مكان عرش 

در »  خاته  هاي خدا « مدام  روي تخت  بيحد  زيبا  قرار دارد  ؛  اصطالح )  مجسم  مي شد   فوق العاده  مفشن من مكاني 

   !  بو د مغشوشي  پيدا كرده   برايم معناي روي  زمين
ي  از  حويل كردم  كه  نكند  منظور صاحب خيلي  به  مشكل  از  ريشه دوانيدن  اين  انديشه  در مغزم  جلو گيري  مي

  !    است ؟؟به  باال هاي  آسمان  و  به  عرشرفتن   همانا »   بيت اهللا  خانهء خدا ، آن  جايگاه مقدس  و  حج« رفتن  به 

  
  

  ؛ 14هء زين
  : »خانهء خدا  « تحول در مفهوم

  
 رود   بستر در  تنها  تاين آف  شده و  كاسته  سيالب  امواج  بزرگيي  و  شدت   از ظهر ؛  اگر چه  هاي   نزديك  تا فردا

بزرگتر از  و   من   مانند  اطفالي نزديك شدن از   شالق  چوب و  بزرگ  ؛ حتي  با   مردان  بود  ؛ مع هذا  گرديده محدود خانه 
   : مي گفتند و   مي كردند  جلوگيري  سيالب زده   مناطق من  به

 چقوري هاي  سابق  و حتي  مسير    ناشتاخته است  ؛  جر و طر ناكِ سنگ بقه ها  و حيوانات خ ،  مار ها   همه جا  پر از  
  ...  است   زيادي  بيحد  تغيير خورده  رود خانه  در جا هاي هاي

  بدل رد و  را   تكاندهنده   درد آور و  سخت اغلب  و  غريب  و   عجيب اطالعات  اخبار و  در ميان خود بزرگمردان  ولي 
   .  مي كردند

شده    سيالب  مي نمودند كه همه گي طعمهء  نفري صحبت  10 – 8 فاميل هاي  بستهء   از  نشان  نام  و يان هم  باآنان  م
  . و  مفقود االثر گرديده اند 

 سال حتي سيالبي كه رود خانه را  70 – 60باشنده گان در  بود و   نشيمن   پر از خانه هاي  اين رود خانه چون سراسر
تگاب چمچه « اين  كرده  باشد  نديده  بودند  ؛  تقريباً  هيچگونه  تدابير  و  پيشبيني  هايي  براي  يك چنين طغيان كامالً  مملو 

  .نداشتند »  ! مست 
   و  زن  صد ها  ، گرديده  امواج سيالب  رود خانه طعمهء مسير   در سراسر  منزل شايد هزاران   به همين دليل صد ها و 

  و  شده اند  ؛  باغ ها   شتر  و  مركب  نابود  اسپ  و  گوسفند  و  هزاران رأس گاو  و  دختر  و  پسر  و  پير و و  جوان   و مرد
با  كتاب هاي  قرآن  و حديث  و  »  هء خدا خان« محراب مسجد  يا  شش  پنج    بين رفته  و  منجمله   فراواني از جنگالت  ميوهء

  .  شده اند  ندار شان  نابود   ها  و  ديگر  دار و ماز فرش ها  و  جاي ن و... تفسير 
 پريشان   و  پدر هراسان   ؛  زايمان كرده بيمار مادر   ؛   برباد رفته  خانمان به بر دغدغه هائي كه راجع  من عالوه  براي 

 تقدم  و  تأخر آن ها   بود  بلكه اپذيرن  فقط فراموشي   مورد  نه داشتم  ؛  بازهم  دو  ؛ صحيي خودم   به ساماني هاي وضع و  نا 
   : را  از  يكديگر  نيز  به آساني  تفكيك كرده  نمي توانستم
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 به   مدهش  اين سيالب مفروشات آن طئ و   منبر و كتاب ها   محراب و من  و عبادات  و  محل دروس   مسجد  يكي اينكه
به جاي نامعلومي كوچيده اند  ؛  دقيقاً  در   پيش از سيالب  اميلشي من كه  ف»پري « چه وضعي در آمده است  و  ديگر اينكه 

  حاليست ؟؟  چه وضع  و 
در مورد من و احياناً   ي من ؛ »پري «  نبودم كه   روا دار  نداشتم  و حتي  كه  هرگز  توقع جالب  و شايان دقت است

   ! باشد  فاميلم  كوچكترين  دغدغه  و  نگراني  داشته
 در  » پري  «بي معني است كه  و  مبتذل   و خيلي احمقانه  ـ  !  عصر امروز ها ي  دانم آدمك  مي و چه ـ  ا  ه راي آدمب

جز گوشهء كوچكي  فاصله  داشتم  وانگهي    بلوغ جنسي  با  عمرم   بيشتر از خيليمن   بود كه  من  شيداييي   عشق و حالي كمال
  افتهني ده  و  در ندي  او از چيزي  ؛   او چند كلمهء جانبخش    وويژه  ي  لبخند  جز  و ين مهر آفر  و  لطيف دست   دو  ؛صورت از 

  . بودم  
لباس معمولي  و  مندرس نمي پوشيد  و چون  به علت  ثروتمندي  هيچگاه   بود  پيس   و  لكه دار  او اندام  شايد سراپاي 

  مرغوب نا سرين او و   ساق   و  هاي زنانه گي اندام  شايد   . داشت  ش رابطهلباس هاي  افسون   او  به يدر واقعيت  دلربايي ؛ 
   شايد و توانست  نمي مادر شده   ؛ شد   مي من  باالخره  همسر  »پري « كه  حتي در حالي  شايد   ؛ بودند را دا  وضع را  نتري
  .... شايد   شايد و يد و شا و  مي پذيرفت   به آغوش خود را  هاي عالم  مرد تمام  من  جز 

   زيبا رويان و خوبان  ما  پر از حتي دنياي كوچك آنوقت  در حاليكه  ؛ و  حتماالتا و    اوهام اين  تمام   با وصف ولي
   !دنمي ما  بر جا مقصود    و مطلوب اولين  و آخرين   و جمال  و   مظهر كمال من براي  » پري  « بود  ؛  

   و اسمي  حتي كلمهء   ؛  راز  اين افهام و   هم  براي افاده  حافظ  بزرگي چون   نابغهء شعراي م كه دانست  نمي هنوز من
   :نمايند   مطلب  اداي»  آن  «  ضمير  ؛  توسط و صفت اسم   مطلق  در غياب  ناگزير اند   و نمي يابند  وصفي

  ! دارد »آني « ش  كه رد      بندهء طلعت آن  بادلبر آن نيست كه مويي و مياني دا
  .مسجد  و اما 

عبادتم  در آنسوي  و   درس  محل مسجد ه و مؤفق شدم  روي آن عاليق و جذباتي كه  داشتم  قبل  از  همه  تالش كرد
  . ببينم   رارود خانه
؛  كتاب ها  ،  جاي صدمه ديده شديداً     از آفت سيالب خانه هاي مردمان ديگر و   مادر كالنم ء خانه  مانندمسجد عيناً  

  .نماز ها  و  حتي  قسمت اعظم  نقش و  نكار محراب  و  ستون هايش  نابود  شده  بود 
زنده  و  ده وزي دهن ر و  پرورنده  و  خداي آفريننده   و  ستخانهء خدا  اين تصور كه مسجد كم كم رويهمرفته 

  ماندن  و   در اوقاتي  به ؛ هر منطقه  و  حتي  هر خانه  حضور  مي يابد   به  هايش  بر اراده   بنا كه  ميرانندهء ما  و نگهدارنده 
   .  دست  مي داد   خود را  از  قوت  پردازد  ؛  نزد  من   در اين خانه هايش  ميسكنا گرفتن

  به  مسجد  جماعت خواندن  نماز  هاي  شام  روز هاي رمضان  مي ديدم  كه  نماز  در   هم آن  بود كه دليل قويي ديگر 
در  از آن  بيرون   و چه   در مسجد  ؛ چه  چه در شب  و  در روز  چه خدا  از آسمان  ـ.  محراب  و  منبر  هم  نيازي  ندارد   و 

  .مي بيند  را   طاعات  و  عبادات  و  همچنان گناهان  ما  ـ هر كجا
مسجد  نزد  من  مهمتر ،  اسرار آميز تر  و  پر معني تر    ؛    اين  تحوالت  فكريضمن    ؛  غالب عنعنوي تصور   بر خالف مگر
  . مي گرديد 
  

  
   ؛ 15هء زين

    : بشر بودني از مظهر ـ مسجد 
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بي پايه  و   ديگر آدم ها  تصور ساده  و  خلقت خود   تولد  برادرم  در بارهء گونهء ادراك چگونه گيي   تا زمان من چنانكه
   اينكه  با كنار رفتن اما   ؛ نباشد   چنين توانست  نمي  بود  و چنين  قاعده   چيز ها  نيز  ساير سجد وماي داشتم  ؛  در بارهء  

   محيط  بر من  يج  تصورات راو از آنچه كه ـ    بود در گذشته  ر معني تر از آنچه پ غني تر و برايم   مسجد؛   گانه ه  بچ توهمات
  . داشت  هم  برجسته  يك پس منظر خيلي؛   گرديد   مي ـ  تحميل  مي كرد

 آنرا  حدس   » نبود «  فرضِ  بغرنجتر  و  مهمتر  مي گرديد  ؛  اين بود كه  ساده ترين  راه كه  فلسفهء مسجد  براي  من
  ! ؟ندچگونه  مي توانستند  باش  ما    مسجد  و آنچه  به آن  رابطه  داشت  ؛  مردمانعدم  در صورتآيا  يعني   .  مي زدم

مي آمد    خلل معنوي كه  به  مسجد وارد  از  هر آسيب مادي  يا  دليل  مي شدم  و  بدين از چنين  پرسشي دچار  وحشت 
  ! نگران  مي گشتم   بود  وارد  آيد ؛  به طرز عجيبي و  ممكن

در صورت نداشتن تم كه  دغدغه داش ت ساله گي هش در همين سن حدوداً من  نكنند كه   باور خيلي ها  امروزه  شايد
  !گرديد   مي  زايل  ديگر فرق ما  و حيواناتِ  ؛  مسجد  به  ن حرمتمسجد و حتي نداشت

  :ميكند  روشنتر   را  سخنم كردم   اشاره   بدان پس منظري كه
   .  فرستاد  از آشنايانش  ي يك  منزل به مرا  پدرم   بودم كه   پنج ساله شايد

  . بود   شده   ضرورت  ما به خود  مركب  اينك.   هايش آسياب كند    بود  تا گندم  برده » طلبي «  را  ما آن شخص مركب
   نشانده مركب شت  پ به  مرا  و رسانيدم  ؛  ولي آن شخص خمچه اي را در دست من داد  به او  پدرم را  من پيغام 

   . سانم به منزل مان  بر برانم  و را   مركب  هداياتي فرمود كه چگونه
مركب  با   ما   مركببودم كه  رسيده  رود خانه  سنگچلزار ء در ميانه  .  بود ر زوري پ  و  جوان حيوان نر و مركب آن 
 به سوي ماده  و كرده   طغيان  ما  ناگهان مركب  و  كردند   تعاطي با هم بانگ هايي  ها  آن. گرديد   مالقي  هاي ديگري

  .مركبي خيز  برداشت 
   .  افگند زمين  بر  سنگزار  ميان   سختي  به  مرا ن جرياندري

  .  ام ده ش يكي   زمين با  پنداشتم كه توانستم   گرفته   هوا  اندك  بعد كه و  بند آمد   نفسم  لحظاتي
   مسجد  به خود با   مرا   سنگ و خون به  ند  ؛  پيكر بيهوش و آلودهه ارفت  مي  نماز جمعه كساني كه ؛   بوده  روز جمعه

  .  يافتم   خود سرِ  باالي  را ردِخ كم  و آن مردك پدرم  وقتي به هوش آمدم  .  برده اند 
  كه  هركس تدبير ي   .  بودند بيرون آورده ها   از آن  سنگريزه را  و سنگ پارچه هاي   شسته و   مرا  هاي در مسجد زخم

  . اند   نموده  احضار  هم  قضيه را ديگر  طرف  و پدرم   سر انجام  و د ده جات  ن را م  تا حيات برده  كار   به  داشته ياد
  ء اندازه بهگويا   و    مجرم  دانستند را  پدرم   آشناي مالمت  و سر زنش قرار داده ورد را  به  داليل جداگانه  م هر دو

  .  تداويي من  جريمه اش كردند  مصارف
  . بود   بسته  مسجد  بيرون و  گرفته ، آورده  ه را  از  نيز  را  مركبش پدرم

 سر زنش  پدرم  و آشنايش را  كه  مرداني همه آن  انتظار داشتم   و  بود بالفصل مجرم  ؛  مركب  به نظر كودكانهء من 
  به  پدرم  ؛نيز يم  وقتي آمد.  نكرد   مركب از    اما كس حتي يادي . بزنند  را  هم   مركب  يك يك خمچه  ؛  اقالً  ندمي كرد
   تشنه گشنه و را   او  يك شبانه روز خواست الاقل  مي دلم   .  شد  مركب  علوفه و كاه و جوِ در غم ؛  جابجا كردن من مجرد

   .كردند مي  مجازات  بدينطريق  و نگهداشته 
   :   گفتم  ؛ يافتم  پرستاري خود  وقتي مادرم  را مصروف

  ؟!دهند   ميبخشش  برايشهم     اضافه  جوِ يك خوراك ، حاال  شند ُك نمي زنند ، چرا   نمي چرا ـ اين خر لعنتي را 
  :  بوسيده گفت  مرا ر زخم  پ  پيشانيي  و روي مادرم 

  !بچهء گلم 
  !ود ش  مي  ما  خود و ضررِص نق هم   باز  .است  فايده بي  آن و كشتن   زدن  .  ندارد   شعور و   عقل  ؛ خر حيوان است
پدرم  حتي   .   نكردند مجازات  را   او  مسجدي اهالي و  نياورده   مسجد  درون  را خر چرا  گشت كه  دفعتاً در ذهنم 

  ! مسجد  بست   دروازهء آنرا  بيرون
  . مرا  حيات  دو باره  بخشيده  بود  *ولي  مسجد 

  ! م مسجد  هم  داري  داريم   و  لهذا   شعور ها  عقل  و   ما آدم 
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  !!!  ميكند    بار  هم  بر صاحبان آن ها  را مسجد  جزاي حيوانات  و   ندارند  ؛  مسجد  هم  ندارند شعور حيوانات  عقل و 
چقوريي در  زار   خوار و  كه  را  ديده  بودم  سگي جسد  در همان نزديكي ها .   مرا  فرا گرفت    بزرگي ترسدرين اثتا  

 هم   من جسد  حاال   ؛  داشتيم  نمي مسجد ها   نمي بودم  و اگر ما  آدم آدم  من  خيال كردم  اگر .  د بو  افتاده  يراه كنار 
  !  بود  مانده  بر جا  سنگ ها   همان روي

  
  

     ؛16هء زين 
  :  فاجعه اختالل عقلي از يك

  
ه  نسبتاً  زود  يك  تعداد  بچه ها  مرا  صدا صبحگا.  پس فردا  نيروي چنداني  از سيالب  در رود خانه  بر جا  نمانده  بود  

كردند كه  در گسترهء  ده ها  جريب زمين  بيرون  از رود خانه كه  لكد مال  سيالب  شده  بود  ؛  ماهي و  اشياي  جالب  ديگر  
  . پيدا  مي شود 

  . زياد  مرا  نيز  با  خود  بردند صراربراي  احتياط  چوب  و  داس  و  ديگر  ابزار دفاعي  با  خود گرفته بودند  و  با  ا
دو اتاق  اصالً  .  منزل  تباه شدهء  مادر كالنم كه  دار و ندار ما  را  در خود  داشت  ؛  سر راه  بود  و  لهذا  به آن وارد  شديم  

به فرش ها و لحاف  هايي .  معلوم  نمي شد كه  در كجا  بود و چگونه تهدابي  داشت  و  دو اتاق ديگر جابجا  نشست كرده  بود 
 بيرون كشال  شده  بودند  ؛  دستي زديم  ؛  چيزي نزديك  به   كه  به طور  نيمه  از  درز ديوار ها و  زير سقف هاي  نشسته  به

  . خاكستر گرديده  بودند 
  ؛  از سوراخي معلوم  مي جالب اين كه  طويله ها  بر پا  بودند  ولي درون آن ها  باالتر از زانو آب و الي وجود  داشت

اينسو تر كرهء مركب  افتاده  بود  و چند گام  دور تر .  شد  كه  گوساله گك ما  در حاليكه  به  ميخ خود  بسته بوده  ؛  مرده است  
  .  ما  در حاليكه ميان  درختان  انار  و   بهي گير كرده  بود  ؛  مشاهده  مي شد  از طويله  ؛  جسد  مركب

 باغ كه  هنوز مملو  از سيالبه  بود  ؛    جويه هاي بچه ها  در يك  تعداد.  طور  به  جانب  پائين  يا  شمال  مي رفتيم  همين 
 براي   تالش مشاهده كردند  و  سنگ بقه  و  يك عدد  مار كاهي رنگ  نسبتاً  كوچك  را   زنده  و  مرده  ،  چند چند ماهيي

  . گرفتن ماهي ها آغاز  شد 
تعدادي از مردان پيش روي ما آمدند كه در چارپايي ها  اجسادي را با خود حمل مي .   پايانتر رفتيم   ز اين به بعدا
  .  مقدار اثاثيه  و  اسباب  منازل را  با خود  مي بردند  بعد تر  مردان ديگري  را  ديديم كه  يك.  كردند  

  : كسي  به ما  بچه ها  گفت  
  .شويد   َترَك   زهره د كه ُكلِ جا را  مرده  گرفته  ؛  ترس  مي خوريد  و  ممكن است  بسيار  پيش  نروي

 من قضا فلكي متوجه  درخت  بزرگ  كهنسال.  بچه ها  باز  در  دندي  شبيه  يك حوض  مصروف  ماهي گيري  شدند  
 بر آن ها  كشال  ستاتده  و  در عوض چيز هايي را  سيالب  شك  نيرومندي  از آن هاي  شاخ   دور تر ي شدم  كه  اندكيشاهتوت
  .   بود  كرده

از ديدن يكي از فجيع ترين مناظر  به شدت  تكان خوردم  و  تقريباً چيزي .   نزديك كردم    درخت اين به  خود را 
  . نمانده  بود كه  از هوش  بروم  

بزرگي  از  درخت  بر آن  ؛  به وجود آمده  بوده  ؛  را  بر تيغه هايي كه  در  اثر شكستن  شاخهء   سيالب  زن جواني 
درون     از زده كه مانند  بيرون طرف روده هايش  و از سوي ديگر چيزي خريطه   شده  ؛  از يك شكم  زن  پاره.  كوبيده است  

  .  الش خواري آنرا ربوده  است   چيزي كشيده  شده و  ياآن 
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همان زن مامايم  بود كه  سال  .   گشوده  و  بر چهرهء زن دقيق شدم   آن  دو بارهمدتي چشمان خود را  بستم  و  پس از 
من  .   نگهداشته ؛  از بچه ها  خواستم كه  عذر مرا  بپذيرند    سر پا  خود را به مشكل   ! بود  ما رفته پيش شوهر كرده  و  از نزد 

 ماهي گير آورده    مالحظه اي  مقدار قابل  كه او.    در  باز گشت  شد   كمك  من يكي از آنان حاضر  به.  به خانه  بر مي گردم  
  :بود  ؛  در جايي از من  پرسيد 

  !  هوش  راه  برو  كه  حال  به  باليت  نمانم   درست  و  با چرا  گريه ميكني ؟
  .  تكاني خوردم  و  باصطالح خود  را  به  غيرت  گرفتم  

از اينكه زناني  .   آلود  و  همراه  با  اندوه  جانكاه خود را  به  باشگاه مؤقت مان رساندم  راه  طئ  شد  و  با  وضع گل
  . پيدا شده  و  مادرم  را  كمك  مي كردند  ؛  اندكي تسلي يافتم  و  بعد  در گوشه اي  از آن حويليي بزرگ خود را  قايم كردم  

 شد  معلوم!   نمي توانست  حالم  را  تغيير  دهد   چيز هيچ  بدواً  .ه  بودم   منگ  شد و  سنگ   تا  اين حد  براي  اولين  بار
  .بلند چيغ زدم  و  با  همان  قوت  سخنان  با ربط  و  بي ربطي  مي گفتم  .  كه  با  خياالت جنون آميزي  دست  به  گريبانم  

 حدود   تا  اوراد  مرا  بسم اهللا و دعا و  با  اهللا و جانب  من آمدند  و   مي كردند ؛  دويده   كمك  را  زناني كه مادرم
  .ناچيزي  به خود آوردند 

  :يكي از زنان گفت  
  . پشتت  بسيار غصه  ميكند   بگير ؛  بيا  برويم  پيش مادرت كه خود را  استوار!   بچيم 

  :  ماليخوليايي گفتم  با چيغ و فيغ
  !ش نازاء دديده  نمي توانم  ؛  سرِ درخت  ؛  هم روده  هايش بر آمده  و  هم  او را  .  نه من  ديگر  پيش  او  نمي روم  

بعد    شروع  به  استفراغ كردم  و  ناگهان.  خورد   دود آشناي اسپند  به  مشامم .   بسم اهللا را شنيدم    اهللا و باز آواز
  . مرا  درون اتاق  بردند  ان زنان كشان كشان  و  بغل كن.   سراپايم  را  فرا گرفت   شديدي  لرزهء

كسي آب آورد  و  بر  رويم زد  و كس ديگر . زني كه  اوراد مي دانست  مصروف  خواندن  و  چوف كردن  بر من  شد  
  . دست ها  و  پاهايم را  ماليدن  گرفت  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : دارد  وجود  و اساساً متفاوت  ء مختلفافاده  2 ؛واژهء مسجد و تعمق در مي يابيم كه در  با اندكي تفكر  )*(
شده كه  در محوطه اي  طال م  و   شده با  ساختمان گلي  يا  هم  پخته كاري  و منبت كاري  ـ همان چهار ديوار ي1

  .وجود  دارد  زميني  از 
 مشترك است و   ميان جمعي از مردم باور ها ،  مالحظات اجتماعي ،  اخالقي و آرماني كه  ـ مجموعه اي از 2

  .شود ؛ ملموس تر و مجسم تر ميگردد   محوريت  پيدا  نموده   با  اين  محور  تقويت  مي  مسجد يكعمدتاًٌ  در 
 لهذا  شود  ؛  منهمك مي  تجسمات  مظاهر و بيشتر به؛  معين از تكامل و  توسعهء انديشه اي  سطح   تا   بشر  چون

  ناگزير مي پندارد  اور ها  و  قرارداد هاي  اجتماعي  و  اخالقي  و آرماني  را  ديده و  دريافته  نمي تواند ومعنويات يعني  ب
روي همين دليل .  و تصاوير است كه نيرو و اثر دارد   نقوش و رنگ ها در و ديوار و فرش و ظرف و زمين و درخت يا اين 

 انجام » زيارت «  اصطالح  به زيارت ها ...  و قفل و قبه   و كتاره روازههم است كه  بدون لمس كردن و بوسيدن  در و د
  .شود  نمي

يث  مظاهر سمبوليك و نماد هاي تجسم بخش سلسله   زيارت ها  به حو  معابد  و بنابر اين  در واقع عمارات مساجد 
د هاي اجتماعي و اخالقي و آرماني ميان اصل معنويت ها يعني باور ها ؛ قرار دا.  اي از معنويت ها ي بشر عمل ميكنند 

   .است وجدانيات  و  و ذهنيت ها  در خود همين معنويات باشد و نيرو  و اثر واقعي هم  جامعه مي
 خود برده نمي چنانكه اگر همان كتله يا جمع مردم بنابر داليلي مجبور به كوچيدن شوند ؛ طبعاً مسجد و معبد را با

اگر در ساحهء پيشين زيست . زمند حس ميكنند تا همانند آنرا در محل تازهء زيست خود بنا نمايند و لهذا خود را نياتوانند 
   سابق را همين مردم ؛ مردم داراي باور ها و معنويات متفاوت ساكن شوند ؛ ديگر مسجد و معبد مذكور آن ارزش و اهميت

  !نمايد اعمال اثر پيشين را بر اين مردم كماكان تواند   نمي و ندارد 
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شايد  پنجاه فيصد  شعور داشتم  و  به  همين دليل  تمام  اين چيز ها را  مي دانستم  و  اما  اين توهم كه  جاي   زن مامايم  
  . نمي داشت  ؛  مادرم  را  در آن  وضع فجيع  بر  درخت  مي ديدم  ؛  دست  از سرم  بر 

تا  اينكه صداي گريه كودك  بلند  .  د مجسمه  ساكت  به  نظر مي آمد   مادرم  نيز چون  هاج  و  واج  مانده  بود  ؛  مانن
  :شد  و  زني  مزاح كنان گفت  

  .  بگير  تا آرام  شود   مي خواهد  ؛  بيا  او را  در بغل برادركت  ترا!   هو  بچه 
ه اش  نگريستم  ؛  غنداق پاكيزه  به چهر.  او  همچنان  مي گريست  .  من گذاشت    غنداق كودك  را  در آغوش  بدينگونه

 مادرم    چهرهء  حيرت زدهء كرد  ؛ آنسو تر  به  تصاوير ذهني ام  تضاد  پيدا   كردم  ؛  با  تماشا  كه  دست  و  پايش را و  حركات
.   را  حركت  مي داد   نبود  ؛  نفس مي كشيد  و  دست  و  پاي  خود با  دقت  بيشتر  نگريستم  ؛  گرچه  سخن  نمي زد  ؛  لوش پر

 تهوع  و  لرزه  و  مژ مژه ام  ادامه    حالت  شد  ولي روشن  مي كم كم  ذهنم .  كردم    ديوار نگاه  به فرش  و  ظرف  و  در و
  . داشت  

  . بر گرفت كه  باور كنم  مادرم  و  برادرم  زنده  و  سالم  اند  چقدر  وقت را  در  با  اينهم  نمي دانم 
  
  

   ؛17 هءنزي
  : پرواز  نيروي يك ؛ عطر يك 

  
روان كرده و خودش » پري « مادر  : گفته شد  .   مقداري يخنيي مرغ آوردند برايم  .   گذشته بود نيمه  از  شايد روز

  :  افزود  ان بر اين سخن  مادرم  . بيايد شايد فردا 
  ! نبيند   داغ اوالدك هايش را  باشدش ؛  داشته  در پناه خود خدا  ؛  بود  نيك ما  همسايهء

  :  شنيدم  كه  با  لبخند  مليح  نادرهء خود  مي گفت  اعماق روحم  از  را»  پري « همزمان صداي 
  ! باش   داشته  غيرت ؛ رد يگ  مي  امتحان  تو از  دنيا   ؛ نساز ضعيف  را  نوش جان كن ؛ خودت ـ بخور ؛ 

 روزدر همين داد كه   مي ته راب ل بسيار معطر  يگ ُك بوي گل هاي زرد.   كردم   شوربا را  بويءكاسه  ؛  پيش از خوردن
 او   انگشت يك ته اين گل ب بيرحم  خار ؛   در جريان همين عمل و  ده  و  برايم  اهدا  كرد چي از آن   دسته اي  پري كي نزد هاي
  !از گل ها  ماليد  را  هم  درست  در دل يكي   خونء قطره  ساخت كه آن  خونين را

  ! مي آمد   باز رفته  ديگر جانِ.  يخني را  قورت  داده  بودم  ؛  اين خاطره    ياد آوريي  ضمن
  .  شدم   كامالً آدم  ديگر  نزديك هاي شام تا

  ؟! مادرش خواهد آمد   همراه»  پري «  فردا ـ  
 ؛ چندين   پوشيدم بهتري را كه داشتم  و كاالي  مشست را   سر و تن خود  آب گرم كردم  ؛  ؛  آن شب آتش افروختم

  :  دعا كردم  كه   نماز در پايان آخرين.  خواندم    ؛   بود شده  قضا   فوت و   اخيري روز ها  طئ  كه  نماز ركعت
  ! برسان  يدار  پري ام د  مرا  به  فردا  مي شنوي ؛ هستي  و  فرياد  بنده گانت را  من  واقعاً  پرور دگار اگر !   هاي خدايا  

و يكطرف  ساله گي 8 -7 عشق   پري بود و طرف  يك ؛شدم  در رؤيا هاي متضاد  غرق مي  ؛رد  شب گه خوابم  مي ب
  .  دهشت  و  و حشت  پاكباخته گي  و آنهمه و   بد روزي  و آواره گي 

  و  اميد  و  زشتي  زيبايي  و. ار شباهت  داشت  يع جنگ  تمام    گسترهء  يگ  عرصهء رؤيا  هاي  من كامالً  به  ميدان  و
  . بودند   در ستيز  هم  با ديتومي

 قطعاً   ؛  نداشتم  را  پري خاطرات و  پري   اگر عشق  من دانستم كه يكديگر غلبه  نكردند  ولي هيچكدام  بر  ؛ شب   اما 
   !سر انجام  مرگ  بر من چيره  مي شدند   نوميدي  و  سياهي  و
 لذا  مي   . اتفاقاً  برادر نو  تولدم  نيز خواب راحتي  داشت.   ديگر خوابم  نبرد   يمه هاي  شب  بود  كه  بيدار شدم  ون

  .توانستم  ؛  بال مانع  چرت  بزنم  و  تخيل كنم  
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  !اگر فردا  پري  نيامد ؟ـ 

نشاني  و  كه  در آنصورت از مادر پري   سنجيدم  خيلي  با  عذاب  پالني . شد   كنده با  اين پرسش دل  از  دلخانه ام 
  .را  مي گيرم  و خودم  به  ديدن  پري  مي روم   شان  آدرس  منزل جديد

   شده است ؟ رهزناني گرفتار  شب  انتظار چرا  چنين  طوالني  است  ؟  مگر خورشيد  مرده  و يا !  اي خدا  
 اما   براي  من  تاريكي  دليل  ديگري  دارد   ؛  خورشيد   فرا رسيده  و روز   ؛ شايد  اصالً  براي  ديگران  مدت ها  پيش

  !  شد   ؛  پري است  و  با  طلوع  او  دنياي  من  روز خواهد من
  
  

  ؛ 18 هءزين
  :جادويي  وارهء جان بخش گوش

  
 بر خاستم    .  بود روشن  جا   همه شدم  بيدار  چون  . است    من  مستولي گشته  يا  اغمايي  بر خواب دم دم  صبح  شايد 

 مي  را دروازه    مجدداً و نگريستم   مي  و آنسو نسو اي؛  گشودم  مي  را  منزل  ء دروازه  بار ها  ؛  زدم و  تمام حويلي  را  پرسه
  . بستم 

ر پ كاه نرا  تا آ  بود ده آورده پوست كر به طرز غير عادي  را  ما ء مردهء او گوساله  . شدم روبرو  پدرم  با  ؛  بار  يك در
   :  عشق داشت  ، ؛  محبت داشت   حتي گاو  .  قرار دهد  گاوييكيچون  مجسمه اي  در نزد كند  و 

  ! هم  ؛  براي آن ؛  دنيايي  بود  ربيجان و كاه پ  شمايل   و يعني شكل دش ؛ شمايل فرزن و  به شكل  . ـ عشق به فرزندش 
  اينكه آن ها را  .  بودم  رسانده  امن   به جاي ،  باال  به  ؛ چه زحمت با   را  ره اشو ُك مركب   من   حكايت كرد كه پدرم

 همه جا را آب   ديگر  بروم  ؛  اين زمان چيز هاي شت مگر خود را  مجبور  مي ديدم  پ.  بسته بودم  يا  نه  ؛  در خاطرم  نيست  
  . نجات دهم   هم  كه  شده  ؛  چيز چيزي را   »بازي آب « من سعي مي كردم  با  .  گرفت  

 از   ؛ را  مي توانستم  بسيار ديگر  چيز هاي مي دادم  و   گوساله را  نجات  ؛ كاشكي به جاي آن . بود   خر  ؛ حيف كه خر 
   ! شده  بودم  اوف كه من خودم  هم  خر   . خر ؛ خر است مي دانستم  نولي من .    بكشم  سيالب كام 

  به درد  و  بالفعل  كار آمد بالقوه و  حيوانات   به خاطر  مركب هاي خويش كه واقعاً  تمام  درد  پدرم  اين بود كه
  .  بود   ساخته   مصئون كامالً  هم  ها را را  به خطر انداخته و آن بخوري  بودند  ؛ جان خويشتن 

  .  دنيا  بلد  بود   رياضيات  و  قوانين  به  نه و  مي دانست   را كاري فدا  همه  اين معناي  نه   بود    خر  كه ولي خر ؛
   بازگشت  عادتي  به نقطهء اولي و  ؛ مي باشد طويله اش  همان   ؛   احوال و  اوضاع   در همه ؛ در خيال آنكه  همه چيز

  !و چنان شد كه ديديم 
در من   مقداري تفكر و تأمل را  ؛ كه طبعاً  پدرم  و آموزندهء عبرت انگيز   بسيار   روايات و ها  من پس از اين داستان

   . باز گشتم  نخستين خويش   پر توان  عاليق  سايقه ها  و بيدار كرد  و  سامان داد  ؛  بازهم  به
قت مرا قدري و  و   پيدا كرديد ه در خان مصروفيت هايي كار ها و  .  شدم   حويلي  درون و بيرون    بار ديگر چندين 

   .  صرف كرد
   رفته  فرو خود  در گوشه اي  به   اتدوهگين  افسرده  و . مي اتداخت  چنگ   در گلويم   يأس  كم كم چاشت شده بود

  .  دويد   در ميان جانم ساخت مي مخاطبم  ؛ آوازي كه   احساس كردم   فشاري  در گوش خود  ناگهان . بودم 
  !كرد   مي  بلندم  از جا  و  چسپيده محكم  را   پري گوشم .  نبود  باور كردني

  دست و  م الل شده  هيجان زبان از فرط   .  بودند  در صحن حويلي  هم بزرگتر ديگر دختر  و   يك زن   و  مادرش مددي
 و   باال رفتند   به آنان.   دادم   اشاره  ؛  بود  استراحت مادرم   اطاقي كه   به  به مشكل آنان را .  بودم   گم كرده پاي خود را  و

  .برد   حويلي بيرونِ ؛   خود   با  مرا پري
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 بوجي هاي   او  .  كرد  مي  از آن پائين  را بسته هايي و   بوجي ها   گاديوان و  بود   ايستاده  گادي  يك دم دروازه
  بوجي ها   .  ساختيم  منتقل  درون خاته  نوبت در دو  گرفته   بسته هاي سبكتر را  پري و  من  و شت كرد  پ خود؛  را  وزنين

  ! داشت   وجود پخته غذاي  جمله نم  بسته ها   در و  بودند  ج برن و رد آحاويي 
 روي ؛   بودند  خود آورده  گستردند و آنچه كه را  دستر خوان   هم زدن  به  در چشمان  همراهانش  و  پري مادرپري ، 

  . د ش  مي  بدل و  رد   گذشته حوادت روز هاي از  ي قصه هاي  و گرديد ذا صرف  مي غ مرور  به  .   آن چيدند
  .  بود   شده  شيرين تر پري زيباتر و

   حتي و مادرم   پدر و  براي  پروردگار  بزرگ  نعمت  مرا عافيت   و  سالمت  مخصوصاً   و هگرفت   مرا  نام  مادرش وقتي
   :  شوخي گفتم با ؛  يافتم  يبي عج جرئت  ؛  خواند   قوم تمام 

گفتيد  ما  چيزي   به شما   نه  ولي  كرديد   كوچ )روز حادثه ( روز  همان  داشتيد كه  همه چيز خبر   از   شما ! خاله جان 
  !خورديم  مي مال  خود را   و  جان   غم  اندكي  كه قصهء ما  شدند به جان ) پري ... (  نه  و جان ...  نه  و

  : پاسخ گفت در 
 يك موزه كرد كه كوچ   در را  پا  دو آمد و  ؛  بود   گشته پري چيزي  پدر   در دلِ . نبوديم  » ولي « كه   ما  !جان خاله 

  !  در يك روز توفاني   ؛ آنهم مي آمد بدم  از كوچ كردن اصالً    من  .  كنيم مي
دوان دوان بردند كه   راخود مان .  داديم    به حمال ها م  وجور كردي  جمع و با بسيار جدل و كج خلقي چيز هايي را

  .   كنيم   صاف و آماده  ديگر راءخانه
  يك  به خود ما  كار ما .  داديم  مي  هوشدار  همسايه هاي ديگر و  به شما  داد كه مي را   اين بخت  ما به  كاشكي خدا 

  ... ! شرم  داشتيم   از آن و  شد  مي ديوانه گي معلوم
  : گفت   قرار داده مورد خطاب  را  مادرم متقابالً  پري 

  ؛ پدرم ...  نپرسيد  پريشاني بوديم كه يك   ؛   هستيد سالمت  و   زنده شديم كه خبر   زماني تا از وقت حادثه  ! خاله جان 
 ديگر ها   و   شما  به انست حرف دلش را نتو چرا كه  ميكرد  واي واي دو شبانه روز    و زد مي  را  )انت پسر(  ...همين گپ 

  ؟!بگويد 
دو  شد و گونه هايش   پري ايجاد   لرزشي در صداي  من ؛ ردن نامب  هنگام   ؛  توهم محض  يا  واقعيت بود دانم نمي

  ! گرديد گلگون ترمرتبه 
 وثيقهء  بود و  لطافت  و سحر  و   در سلسله مراتب زيبايي   ديگر  بلندنردهء   براي من   نعمت عظمي ؛  اين هرچه بود

   !شكوه  با  و    آوريشگفت عشق پاك  و   حقيقت  يدئتا  راي ب ديگر
  ! ماند  باقي خواهد ناشناخته   ابد  تا  شايد  و  ايست  »اشناخته موجود نانسان « ( 

 و   مجاز   درين رابطه ه بي شائيب و  صميمانه   طور  به  فلسفه  و فورمول  طرح   و  ابراز عقيده  داوري و
   )!حيوانيت  مي باشد  جنايت  و    ؛ و تعصب و تحكم  خود رأيي ؛    اما و مفيد است 

  با   ؛  ما  بازديد كنندءتصميم گرفتند  ؛  از عمارت خود  و  ويرانه هاي خانه)  در واقع ميزبانان  (   پس مهمانان ساعتي
 دفاعي  و كار آمد  داشت  ؛   وسايل خوب كه همسايه را   يك   پسر كالنتر ديدم الزم    بازهم رفتم  مي همراهشان اينكه من 

  .براي  دل پري  و كمك خويش  ترغيب  نمايم 
ـ كه  زير سيالب   ؛ در اتاق هاي قفل  ؛   اول  بسياري  در منزل اموال.   رفتيم    پدر پري  حويلييءبه ساحه نخست 

   رقت آور كم هم  مناظر  صحن حويلي  و  باغچهء  پيوست  بدان .   بود    ـ  گرديده رساينده  داشتف خواص كامالً  تيزابي  و 
  .نبود 

   : كرد  مي تكرار  پيوسته   فقط همين سخن را  ؛  پري مادر
  !!ست هرچه رضاي ُت!  ـ خدايا 

 شديم  و  به  ويرانهء ما   نشيب طرف پائين  آنگاه. كردم   حكايت  مي  را   چشمديد  هايم و ليي حوادث جريانات ُك من 
 وضع   از حويلي خود شان ديدن در هنگام   پري كه  .  پائين گشتيم    بود  سطح  عموميي منطقه چقور تر  متر از 5 - 4كه 

  :  مادرش گفت   به خطاب  .  عادي داشت  ؛  اينجا  تأثر آشكاري  پيدا كرد
  ! كرده  نمي توانم طاقت؛ برويم  ديگر .  ـ  بس است  
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  : مادرش گفت  
   حدود كدام  حد و تا   گار روز   سردو  گرم   بدانيد كه خوب است .  داريد  پيش روي   درازي راه  ؛به خير  شما !   بچيم 

  !حقيقت  ها  تغيير  نمي كنند   ما    بستنچشم حاال  مي رويم  ولي  با  گريختن  و .  است  
  و  ني  و هان « هم  با   پرسش ها   به شدم  و  ديگر ساكت  ؛  تقريباً   نشود   پري  افزونتر ينكه  تأ ثر ا   مالحظهمن  براي

  .مي دادم  ؛  پاسخ » نمي دانم  
   . آنان  به حويلي  برگشته  و  با  مادرم خدا حافظي كردند

 چند مرواريد  اشك روي گونه   افتاد  و  به  پِرِپر ؛  لبانش   مي بوسيد  خدا حافظي  به رسم را  مادرم   دست  پري  وقتي 
  ! ترك كرد   حويلي را و اتاق   ؛ ش غير عادي وِد با   و   زير انداخت  سر به ؛  هايش  دويد

   از آمدن شان  و آنچه  براي ما  به گونهء كمك آورده  او  را  تا  نزديك  گادي  بدرقه و  همراهان و مادرش   ؛ من 
  :  گفت    بوسيدهمرا  در اخير   مادر پري  .  سپاسگذاري كردم ؛ بودند 

  . نه قدر ديگران را   و دانستيم مي  قدر خود را   نه ديروز تا   غافل   بنده هاي  ما  .  بدان از خدا  همه چيز را ! بچيم 
  : افزود   گرفته  پسرش را  نام
  ! دوست داشته باشيد   بيشتر يگديگر تان را  ؛   اين  از  پس .  مي آيد   ديدنت به   پس سبا  يا  سبا به خير   او

   . من خدا حافظي كند  با   قادر نشد ؛  گريست مي  احتماالً   وبود    گادي قايم كردههء كه خود را در يگ گوش پري
همچنان   پري  انگاشتم كه  و  احساس كردم  دو باره را  جانبخش در گوشم  و   همان فشار مطبوع  وقتي گادي حركت كرد ؛

  .كشاند   مي سوي خود گرفته  و مرا  را  گوشم 
كه گادي   مجردي به .  به آن مي نگريستم   و زدم  نمي لك  ِپ ده دقيقه شايد ؛    راهء در زاويه پنهان شدن گادي  تا 
   .  نصف گرديد  روزييياروشن خيال كردم  ؛  پنهان شد 

  
  

  ؛19 هءزين
  :)از خدا تا قدرت حاكمه (  باور ها  ه گييالتفات به آشفت

  
  ما   حد كهآن در  ؛  يمفقير   انسان هاي و  آدم ها ساللهء  از  و خانواده ام  من ساله گي شنيدم كه   8- 7همين در 
 مقرر از  رزق   ميزان اين وضع  به. هم  نداريم     داريم  و  بعضي چيز ها را   بسيار كم  و چيز هاي ديگر  پوشاك و خوراك 

  .ند  مربوط  است و  يا  لزوم ديد  و  علم  و  حكمت خداازل
  :  مي گفتند  بعضي ها  

 بنده  با كار و  خود ؛   مقرر كرده   خداوند كه را  و  مقام  و  منزلت  و  عزت  و  ذلت  هركس   روزي   و  اندازهء رزق
قرآن    از  سخنان خود  ضرب المثل ها  و  قصه ها  و  حتي آياتي»  ثبوت « تالش و  تدبير خود  تغيير داده  نمي تواند  و  براي 

  . بود    هم  آشنا  من  گوش هاي   به مي آوردند كه
   شدن  فراوان  را  باعث نيكو  اخالقيات  و  تدبير كردن   و شيدني اتد  و  طپش و  تالش  و و كوشش   كار   بعضي ها ولي

 احكام   قرآن  و از  آياتي  و  داستان ها   و  ضرب المثل  نيز اينان.   بزرگي  مي دانستند    و  مقام و  عزت  و روزي  و  رزق 
  .كشيدند   مي  پيش به  ؛  خواندند  مي  پيغمبر حديث  كه  ديگر را
   .  نيستند  تلقي  استوار يك  طرز  همان  باالي  پيوسته   و  دايم  به طور  افراد  اين گروه دو   هر  شدم  كه  متوجه كم كم 
 به  عقايد  گروه اول    از گروه  دوم  دوم  و  افرادي  گروه  به عقايد   حتي لحظهء ديگر ـ   و ـ   روز ديگر  گروه اول  از افرادي

  : ند  چسپيدمي 
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 علم   درس خواندن  و كوشش  و كار و  به  مرا   بار او  چندين.  داشت   و آمد  پدرم  رفت   مال  گونه اي  با  از جمله آدم
  :  بود    گفته و موختن  تشويق  كرده آ

  .  تنبلي  و  گمراهي و  هررزه كاري  و  هرزه فكري  است    و  از  ناداتيما   هاي   تمام  بدبختي
  .   اهللا ب كافر  هم   ودانست   مي كور  را  هم  گمراه  و نادان   كه  آدم   پيش  مي رفت بدانجا تا  او حتي   
 و   است   بيزار  باطل و عاطل   بندهء  از  خدا   . شود نميادا     علم  بدون هم  خداوند   عبادت كرد كه   مي تا كيد 
  .  دارد   را  دوست  زحمتكش  و كار گر  مردم 

ا  عوامل  عامل  ي هيچ   كه  رد ك موزه  در يك   پا را ؛ دو  نبود   من متوجه  البته   كه بحث  يك   در  روز ديگر همين آدم
  يك.   تغيير دهد   را  قسمت  ازلي  تواند  تقدير و  نمي زنند  ؛  مي  پا و دست   برايش   بنده گان  تمام آنچه  از جمله ـ ديگر 
 انديشه  و  بدعتو   نمي تواند  ؛  حتي تالش   كرده  كم   افزوده  و  از روزيي ديگري  خود  روزيي   به كس ؛  هم   گندم  دانه 

  !! است   برابر خداوند  در  كفر و طغيان  ) بود  اختراع  و  منظورش كشف ( 
   بيابد  را زنديقي  كسي كه چنين  .   بودن است  واجب القتل و مباح الدم   هم  خدا  به طغيان   و  سزاي كفر ورزيدن

   !  برساند  بهشت كند  و  بهرا  شفاعت  خي  بنده گان  دوزتواند   مي بكشد  ؛  حتي و 
دين ؛  منجمله به افسانهء مذهبيي ايكه طئ آن   بزرگان  از  احاديث و سخنان فراوان  و  به آيات  او  ضمن استناد

  :طبقه  بهشت  ساخت  ؛  اشاره كرده  افزود    ؛  در رقابت  با  خدا  يك شداد نام   طغيانگر  به كافر و   سلطاني
؛   مصادره كرد   اصطالح  به  در پايان  ؛ جانش را گرفت  و  بهشتش را  ولي ؛ شدن  مانعش  كار جامان حتي  خدا  تا  

   تدبير كردن  يك  انديشيدن و كوشش و  ؛  در بدل آنهمه كار و  نبود بهشت  گواراي   هواي  نصيبش  تقدير و در كه  يعني او 
   ! نگرديد   نصيب  هواي گوارا   اين  از نفس هم
وزخ  در  ابتداي خلقت  مساوي يعني هر كدام  بهشت و  د:  هاي ديگر   بسياري   و اين مرد به قول ( 

  ! )بود كه  طبقات  بهشت  هشت  تا  گرديد  هفت ـ هفت  طبقه  بودند ؛  با  اين  اتفاق 
 ؛  معانيي سخنان  زيبا  و  تسلي بخش   سخنراني ها و  مواعظ  و  مجادالت  آهسته آهسته  با قرار گرفتن  در  برابر اينگونه

  ! مي شد   مغشوش كم كم  برايم! )  همه چيز را  از خدا  بدان   ! بچيم (  مادر پري   و  دلنشين  چون  آخرين  قول
منظور  و  مفهوم  واحدي  هيچگاه  هنوز ممكن  نبود  دريابم   كه  چنين سخنان  همگون  ؛  از دهان  هر كس  

  !ندارد  و  نداشته است 

*  
  تا  كنيم   اگر گناه كه يك حكومتيم   دست  زير ما  كه   شنيدم  شده و   رو برو  ديگري  با واقعيت باور ها    اينبه دنبال

   . نمايد مي  بازخواست    كند ظلم   ما  به  اگر كسي دهد و  مي شتن جزاحد ُك
  .  است  پادشاه  اين حكومت  ل اوچند ساله گي دانستم كه كالنِ دانم  تا   نمي درست

به دل هر   از هر چيز كه   و  تناور است  بسيار زورمند و ،  باشد مي   هيوال  يك  ؛ كردم  پادشاه  مي  تصور خيلي سال ها
  .  از آسمان آمده  و  سايهء خداست  و  مثل خدا جاويدان است  پادشاه.   مي شود  ؛ خبر  آدم  بگردد 

  به  وسيلهء  يك  در اخير پادشاهي كرده  و    چارسال پدرش  ؛  شنيدم كه پادشاه  پدر داشته كم كم؛    تعجب بعد تر با
  . شده  شتهشاگرد  مكتب ُك
  ! شود  شته  نبود كه ُك  چيزي  به نظرم پادشاه  اصالً   .  بتواند شتهمكتب ُك يك شاگرد   را   پادشاه كه نمي شد  باورم 

   : زمان  بود و  پندار خودم  در اين باور  بيش  بيانگر طرز    كما مردمي  شنيدم  كهبعد ها  يك  لطيفهء  
 پايتخت هم   كامالً  در جوار كه  از واليات كشور   در يكي  داؤد خان صدر اعظم سردار محمدروزي : اين لطيفه  حسب 

  مراسم  هم  درين  اهاليي دهات   از كساني  منجمله بود ؛    شده مرعي  دامنه دار   تشريفات قبالشت اس  براي  . سفر كرد بود  ؛ 
  . بودند   شده حضور داده

؛  يك دهاتي  از بغل   رسيد  اوج   به  هادن  گل پاشي و  كف زدن ها  و هلهله ها  و  شد   پياده  موتر از  وقتي صدر اعظم 
  :  پرسيد  دستي اش

  ـ گپ چيست ؟
  !!ر اعظم صدر اعظم است صد:  مخاطبش گفت  
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  :دهاتي  با  تعجب  به  بغل دستي اش گفت 
  !  است ؟آدمـ  او هو ؛  اينكه  

.  دره  بود كه  در آن چند دهكده  و چند مسجد  وجود  داشت گشادييهمان  دنياي من تا اين زمان( 
يم كه  باالي   حكومت و شايد چند دهكدهء ديگر آنسوتر زير دست يك دريافت اينكه  ما  مردمان اين دهكده ها 

 با اينكه  توهم  مي.   دارد ؛ خيلي كم اين دنياي كودكانهء مرا توسعه  بخشيده  بود  سر آن  پادشاهي  وجود
 و   توهمات خيلي سبك اما آن.  خبر هايي هست  ؛ دوزد   مي به آسمان كردم  حتماً آنسوي  تپه ها كه زمين را 

  و شكوه  به تناسب پادشاه  و ؛ آسمان   درهء ما   هاي اطراف ها و كوه تپه  به تناسب آنسوي.  بودند  غبار آلود
  ! ) بودند   به من نزديكتر و قابل فهم تر  بود ؛ خدا كه در آسمان و جاللش ؛ 

  

  ؛ 20 هءزين
  :مكتب  و دنيا  و آفتاب من 

  
  اخيراً  ؛  درين حوزه   وقرار داشت در مركز ولسوالي  باغچهء  پدري  بود  ؛   كه  اينك  همان  اتاقك هاي  خانهء ما

اين  ترس غالباً  از  تبليغاتي  ناشي    .  داشتند  مكتب  ترس عجيبي  بسياري ها  از و والدين من  اما  .    بودند  داير كرده مكتب
  عالم  نما  ها  مكتب  ها در محيط جريان داشت  و خيلي  از  مال ها و ميشد كه  چه  به  شكل  شايعات و چه  به  شكل  موعظه  ها 

را  دسيسهء  خارجي ها  براي كافر ساختن  اوالد  مردم  و  تعليم  و  تربيهء  شان  براي  عسكري  و  جنگ  و  بد اخالقي  نشان 
  . شدند مي    از مكتب رفتن  مانع كه  مرا  با رشوت  بود  سال دوم. ميدادند  

او كه بچهء كالنسالي در مكتب داشت ؛  اين را كه فالني   .   افتاد  چپ  مادرم اقارب  يكي از با  پدرم   در نيمهء سال
شامل  جبراً  مرا  برده    و   ؛ آمدند درسي  نيمهء سال   در همان  .  داد راپور»  سركار  «به   ؛  دارد پنهان كرده  بچهء از مكتب 
  . مكتب  ساختند 
كه وقتي   تا جايي  ؛ داشتم ترس تعبير  شده بود  ـ    يحكومتمحبس ه  معناي نزدم  بمنجمـلـه  ـ كه   مكتب   از من هم

  .   گشت چتلافتادم  و  سراپايم    به چالهء كثافات  در گريز ؛ ؛  من آمده اند   عقب  دانستم
كتاب  .  آتجا  بود هم   پري  اينكه  برادر  دليل  به منجمله  ؛  ريخت   ترسم  ماه  يك  از  كمتر طئ  ؛  مكتب ونولي در
  شايد با آنهم .   دانستم    از خط و حساب  چيز هايي هم  گرفتم  و ياد خوب   بودم  نسبتاً   شروع كرده نصف  از  صنف اول را كه

ود ؛  در گرفته ب تدريسي   بعداً ميان  هيأت  در مباحثي كه اما  مرا  در آغاز  ناكام  اعالن  كردند  ؛   نصاب حاضري ملحوظ  به
  .شدم »  تان كپ« اين تصميم  تغيير خورد ؛   نه تنها  به صنف  باال تر كامياب  بلكه 

 ياد   و خوانده يا   و  درس نمي خواندند  ؛   شده بودند  درين صنف آورده  پيش ؛  بسيار كالن سال از من  بچه هاي
 ؛  خيلي  لت  مي   جلب  و  احضار  مي شدند  همينكه بعد كردند و  مي غير حاضري ها   ؛  همچنان  گرفته  نمي توانستند

   .گشتندمي   خوردند  و  ذليل
 پري  برادر بود  ؛  مكتب  دخترانه  هم  به طور جدا  و  در جايي  دور  از مكتب ما  داير شده ؛  سال  پس تر  چون  دو

   : روزي گفت
  !كردند »  سياه « به  مكتب    ما را دختر هاي كوچه  خيلي پري  و   ـ  نام

  !شديم    ز ني» سبقهم« بدينگونه من  و  پري  
*  
 گاهي .   ساختند   نو  برايش در شهر نو  يك عمارت  و  شد  متوسطه )پسران (    ما  مكتب ؛  نارسيده   به صنف ششم من

  .  بردند   مي عمارت  در اين  كردن براي كار مارا 
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 گل  و  روغن  و  نهالشاني  و  چمن سازي   رنگ  و و ميز و چوكي  و   پنجره   در و  و ز سا و  ساخت چنان    اولين بار براي
  طرف كشيده  شده  هر؛ هاي انگور  سرگ هاي كالن كالن  با خراب كردن  باغ.  را  مي ديدم     نو يو گلدان و خيلي چيز ها

 ما  از  بدِ  پري  و  صاحب حوبلي ايكه  از جمله  پدر  ؛  پولدار  هاي  بعضي كس  .  كوچه هاي  سابقه  بسيار فرق داشت بود كه  با
  ...رفتند  منزله  ساخته  مي سه   دو سراي ها  و  دكان ها  و  تعمير هاي  پختهء  ؛م   بودي  پناه  بردهحادثه  در آن

 خانهء  يك طرف عقب تپهء سمت شرق  را.  هنوز دنياي  من  به  همان حدود  پيشين  محدود  بود  (
تصور ميكردم كه آفتاب طي    ؛ سمت غرب را جانب ديگر خانهء آفتابتپهء دانستم  و عقب  آفتاب مي

شود و ناگزير شب در خانهء خود كه در   بسيار خسته مي  به روي چت آسمان راهپيمايي در طول روز ـ آنهم
...  احتماالً اهل و عيالي دارد  .احت ميكند مي خورد و استر  زير درهء ما  بنا  دارد ؛  غذاي خود را  كدام عمقي

حتي نمي دانستم  .  بر ميخيزد و باالي دنياي ما  روي چت آسمان  راه  ميرود  صبح زود  بخواهد نخواهد  خالصه
  ! مي پخت   هايي بود كه مادرم اندازهء نان  به  كه درست  مرتبط باشد  همين آفتاب روشنايي روز به

 كلماتي نمي رفت و  در گوشمآنقدر ها اما  ؛گفتند  بارهء آفتاب چيز هاي ديگري ميمردم  و معلمانم در
  بود كه مثالً ياد   ضرب زباني و جمع و تفريق  نوشته  شده  بود ؛ مانند  مكتب  هم كتاب هاي در كه در اين باره

  چيست ها  اينكه معناي آن ولي  . است 0 = 4 – 4 حاصل ميشود يا 10 = 5 + 5ميگردد ،   20 = 4*5گرفتم  مي
  .ها كدام است ؛  برايم  روشن نبود   از آن  مراد و

پيچ  زنجير  هر صبحهر شام  در يك چشمهء گل آلود  فرو مي رود  و   شد كه آفتاب بر عالوه شنيده مي
ب ؛ به  دل يعني كه آفتا . شود باال كشيده مي به آسمان   موجودات ديگر يا  و به زور توسط فرشته ها گرديده

  !مخصوصاً بيخدايي و خداناترسي را در زمين  ببيند ... خود ؛ حاضر نبود بر آسمان  برآيد و فسق و فجور 
 و دسترسي قدرت  براي آفتاب مي سوخت و تصور ميكردم اگر   به اينگونه سخن ها دلم انديشهحين

 ؛ چند  شب  به نظر مي آمد مريض) ... خاكباد  ابر و غبار و يلبه دل (آفتاب  زمان هايي كه  مخصوصاً در؛ داشتم 
 !  )و روز به او اجازه ميدادم كه  دوا  بخورد  و  استراحت كند 

  

  ؛ 21هءزين
  : بسياربا  پيامد  هاي    نامنتظره رويدادي

  
  )حاكم  ( ولسوال   همه ساله  ؛  بودم متوسطه  هاي  وقتي كه  من  در صنف.   عمارت  ولسوالي  بود    ما  پهلوي  نوِ مكتب

  .بود  ما   معلم   و مي داد درس   را  ما مضمون  دو سه 
» نام «  هم   .  نمود  را جريدهء واليتي چاپ  نوشته راپور تاژ گونه ام  يك كه  بودم   شده  باسواد آنقدر  7 تا صنف 

 رقابت  و   اين حسادت ها .   كمايي كردم  را محسادت  بعضي همصنفي هاي تشديد    ؛ كشيدم  و  هم  مزيد  بر  رقابت هاي صنفي
  .آن ها  پيش رفت   از تن و كوبم  توسط چند تا  حد  لت   پرخاش هاي كودكانه با  همراه  ها 

   .  ولسوالي ساخت  داد راهيي  و  عرض  را  براي  پدرم  ؛   اين حادثه
 سفارش  معرفي و  به قوماندان امنيه  در عوض مرا  كرد و موضوع را خاموش  ؛   بچه ها  بود  ولسوال كه  معلم  همهء ما

  . ؛  در دفتر قومانداني  بيايم  و كار آموزي كنم  درس مكتب  پس از  كه نمود 
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   وجابجا  بنويسد   ؛   مي شد از متهمان  را كه   سؤاالتي  جواب تا  بود   ضرورت  قلمدار  نفر  به  درين دفتر مخصوصاً كه
  . جلو گيري گردد   بيرون  محافظش  به عالم  و متهم  واز رفتن است

 مي  شت چاسرِ چون   ؛  مي رفتم قومانداني ؛   از مكتب  شدن به مجرد رخصت .    باور نكردني  بود و  پيش آمد  عجيب
  .تيم خورديم  و  بعد  به كار مي  پرداخ  سيرِ سير مي  . بود  مفصل آماده پلوي  يا  نان و كباب و  ؛  بود

  . بنويسم   ـ ميگفت  متهم  را ـ چنانكه  و جوابش  بيايم  من    تا بود  مانده   از صبحگاه ها  استعالم   برخي
  ! و آنطور ننويس   بنويس  اينطور  نميگفت كه  من  به  كس ديگر  يا  مامور جزا  ؛ قوماندان  به راستي هرگز 

برايشان    بعد هم نوشته را و گفتند  مي شتم كه آنان خود نو مچنان مي ه  تحقيق را عيناً  سخن متهمان و كسان تحت
  . امضاء  شانرا  مي گرفتم   يا  احياناً  اصالح كرده  و شصت  و  ؛ و اگر الزم بود ميخواندم 

  . شد  ي م  بيشتر  چيزي كمتر و  يا  افغاني 100 قلمانه ام  و حق الزحمه   نوشته بودم  را  استعالم  اگر جوابِ ده
 مكتب  بر مي آمد  بلكه چيز چيزي    قلم ليالمي  و كتابچه و...  بوت  پطلون  و كرتي و نه تنها  مصارف   . پول خوبي بود 

  .هم  به خانه  سودا  مي بردم   يا  هم  به مادرم  ميدادم  و
  .مي آوردند   برايم   بخشش هاي فوق العاده حتي .   ناراض نبود   من  از  اينكه  هيچكس مهم
  توسط آن   نبود كه هيچ چيز تقريباً  .   آمدند ها   سال پس از  و   دور ها  از  ؛  مهماناني  مان  خانهء به  جمله روزي   از

  .  شود شان » عزت «  
   و گوشت مقدار  يك   به دستم داد و آوردنِ  ، كرده بود» كوري و كبودي «  قول خودش  به مادرم چند پولي را كه 

  .  سفارش نمود  بازار ؛  از   ؛ كفايت كند  را كه  فكر  نمي كردم   برنجي و روغن 
استعالم هاي او  و   پاسخ   را ـ كه سه ماه قبل  اهاليي  يك  دهِ  دور دست ي از مرد  ؛  بيرون شدم  از دروازه كه همين

  .پرسد  را  مي » ...  ميرزا «انهء من  خ  ؛  راهگذري از  كه   بودم  ـ  ديدم نوشته را  همقريه هايش 
   بود  و به رسم  تحفه آورده روغنيي دهاتي   و   چند نان خاصه  با  را شده  شكار و چلهء   چاق  عدد كبك 9او  براي  من 

؛  خالصي  نمي    ؛ آنان  شايد  از  تهمتي كه  به  پايشان  بسته شده  بود  بركت قلم  من  نمي بود : اگر   كه اظهار مي داشت
  .يافتند 

 چار   بازهم  ؛  بودم  فرصت گرفته  سرِ هم  خود را ءحق الزحمه و  ديدم   نمي در قلم خود  بركت خاص   كدام  منكه خود
 شدن  و حرمت  قبول كرده  و  به خودش  تعارف  مهمان شكر گذاري   با  ا همقريه هايش ر  و  مرد اخالص اين   تحفهء   ناچار و

  . كه  نپذيرفت  و  رفت   كردم
 غذاي   لذت  به راستي و فرازيي عجيبي  بخشيد ا مهمانانش  سر   مادرم را  نزد  ؛ لذيذ  و  نان هاي جالب اين كبك ها و 

  ! هم  تكرار نشد   من  ديگر در حيات  ؛  آنروز
 قدري  بزرگتر از  دنيا كه بدينگونه اتفاق چنان افتاد كه پيش از چشم  و مغز ؛ دهان و معدهء من دريابد( 

تصور نمايم كه آنسوي تپه  با آنهم  زور ميزدم تا   ولي  گرچه  برايم دشوار بود. آنست كه  پيشتر مي پنداشتم 
  خيلي از مراجعان هايي كه ساحهء ما ـ ساحهء ولسوالي ـ را  احاطه كرده است ؛ مناطق ديگري  وجود  دارد كه 

كنند و حتي   و مالداري مي دارند ؛ زراعت  زن و اوالد  آنها زيست ميكنند ، خانه وبه قومانداني و ولسوالي در 
  ! شكار مي پردازند  به در كوه ها 

در يا دستكم ـ  تگاب دارد و اكثر اين دهكده ها 7 دهكده و 100بيش از  بعداً شنيدم كه ولسواليي ما 
 يا در كنار هم قرار دارند ؛ نظر  ؛ چند دهكده به دنبال هم در آنها» مركز «  گشاده اند و مانند  دره ها ساحاتي كه

  !  زمين  بيشتر دارند و هم نفوس بيشتر  ؛ هم به مركز
  !شنيده كئ بود مانند ديده   :همان بود كه گفته اند  با اينهم درست 

 بودند و  در دماغ مناعداد و اساميهنوز به شكل همين ) رود خانه (  تگاب 7 ده و قشالق بزرگ و 100
  ) .كردند   نمي منعكس از خود  هم  را جمعاً منظري به اندازهء صحن مكتب ما
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  ؛ 22 هءزين
   :»سنگ زيرين آسيا  «و  آسياب 

  
  يگ   است  ؛   طوالني نسبتاً  پر پيچ   درهء  گشاده گيي  يگ فقط  كم كم  پئ  مي بردم  كه  ما   زيست ساحهء  ميان  از 
  .شد   مي  بهار خشك   حتي در اواسط  كه  مي گذشت )خانه رود  همان (   تگاب

   فراهم  مركب دو  پدرم  .و خيلي چيز هاي ديگر تغيير كند    تگاب به  من نسبت   ذهن  كه بود  تقدير چنان   امروز  اما
 آسياب را گندم ها   و   تا  برويم  م افتادي به راه  .  من نشستم   يك جوال  باالي  و بار نمود آنها   بر  دو جوال گندم ، ساخت 
  . كنيم 

  .رفتيم   مي مغرب  به جانب  ما .   داشت   قرار  در تگاب ديگر آسياب آبي
  ؛   در خانهء آفتاب  همانجاست  يك سر و يك و شود   مي پايان در پشت آن  كردم آفتاب  مي قبالً خيال   هكاز تپه اي

 پهناور   من  پيشين  برابر دنياي ده ها   پيش روي ما آمد كه  زيادي  دامنه هاي  و شت ها د  و  بلندي ها پست و .  گذشتيم 

   .بودند
  .شد   مي  شام  اينك و  بوديم   حركت كرده از خانهء خود  يك روز جمعه گاه سحر  ما 

  . ميرفت  راهما  پيشاپيش   و پائين نشده بود  ما   ساحهء زيست در عقب تپهء غربيي  ؛   تصور قبلي ام آفتاب  بر خالف
  !ميكرد  را آرد   و گندم هايش  بود   روندهامروز آسياب   او هم  انگار كه

  !نه  اما 
  و  رفت كه  استراحت  از آسياب هم گذشت  ؛  واگذاشت  ما به نوبت خود را  بود و يا   شده   شايد خيلي خسته  آفتاب

  ! كند 
آسياب «  به خيلي مشكل از آن گذشيم  و  به   تگاب جريان داشت كه درين آنقدر آب  .  ما  به  تگاب دوم  رسيده  بوديم

  .رسيديم  » خانه 
  !آسياب خانه 

نم  و خيمه هاي    سفيد و رگردِ از اتاق  پ بزرگ  در گوشه اي بسيار  بسيار  بسيار يك  سنگ  مدور !   بساطي  عجيب
فاصله   در  را حتي زمين  و  داد  مي  ياد آدم  به  را   بهارايام   در رعد  غرش   كه  دغري مي و  چرخيد   مي  چنان؛... جوالگك

   نمي شنيده سخن  و  حرف   نزديكي ها در آن   ؛   صداي آسياب و  سر  زير فشار  .  اتاق خود  مي لرزاند  از هاي خيلي دور
  . شد 

  دور  فهماند كه نوبت   ما  به  و  بيرون آمد  از اتاق  لحظه اي ؛   داشت را  يك آدم  قيافهء   مشكل  به آسياب بان كه
   .  رهنمايي كرد  دور تر از آسياب خانه  اندكي اتاقك  يك   به را  ما  و  استراحت كنيم  بايد آرام فردا است  تا 

ر از سؤاالت  شد  و   دماغم  پ  . يدم تند تند  انديش   ؛  به  همه چيزيافتغلبه  شب ؛  تا  هنگامي كه خواب  بچه گي  بر من 
  . بود    از همه گيچ كننده تربسؤال  در مورد  معماي آسيا

 .    بررسي كردم   كنجكاوانه  پيش آسياب را و رد  ِگ  ؛ بود  بر بسته و رفته  تاريكي رخت  از اينكه  بيدار شدم  فردا كه 
امتداد  داشت  و    زير اتاق آسياب  به  درازي و بزرگ  ناوهء   از آن   وبود   واقع كالن ذخيرهء آب    نسبتاً بند  ؛  در باال

  .  دارد  در اين ناوه  وجود  معجزه   يا حتماً  يك جادو  برد كه  پنداشتم   مي زير  شدت  به  را  با  چنان  سرعت  و مقداري آب 
  . عمل آمد   به ام  پرسش»  يك روز غير حاضري « از  ؛   مكتب رفتم به فردايش كه . گشتيم    بر  به  منزل بعد   شبِ

  . بودم  آسياب رفته:    گفتم 
  كند ؟ مي  چطور كار   و  چيست كه آسياب  تعريف كن   خير ؛  براي  رفقايت  : معلم گفت

 ناوهء كالن   يك .رخد  مي چ  صدا با  بسيار سر و و  بسيار تيزي   است كه  به   بزرگ  بسيار آسياب  يگ  سنگ گرد:  گفتم 
  !   پرتاپ  مي نمايد  زير آن به  با  شدت دارد كه آب  را 
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  . خنديدند  زدند و پوخ   از شاگردان بسياري ناگهان 
   : پرسيد و  نمود  ايستاد    پا  به  بود  بزرگتر  از همه  يكي را كه و ساكت كرد  را   ننا مشكل آ  به معلم
   دارد ؟  خنده گپاين    ؛ كجاي خنديد  مي  چرا

  :  تمسخر گفتند  هم  پوخ  زدند  و  ضمن خنده  و  باز  جمعي ديگر و همين شاگرد 
  تا حال كسي آرد آبدار ديده ؟  ؛ آيا  شود  مي چطور  ؛ آرد و گندم   شود  پرتاب  در آسياب آب كهـ 

   نوك ناوه را و رسم كرد   پره ها  انيي آن در قسمت تحت .  تصويري از آسياب كشيد  و معلم كنار تختهء سياه رفت 
  راجع  به  سنگ زير كه  مدور  بزرگ رسم  نمود  و   سنگ  دو  به شكل خود آسياب را در عين حال  .رسانيد  ها  نزديك آن

  : اين  بيت  را  هم  خواند   ؛ ساير توضيحاتش   ضمن ؛  ماند مي   بي حركت  بر جا هميشه بائيست 
   !ن  آسيا  باشدـريـ مرد  بايد كه در كشاكش دهر      سنگ  زي                  

 دانستم   به ويژه كه ؛  يافت    ديگر  كامالًء  جاذبه قوت و معنا و  اينجا   ولي  بودم  نيز شنيده  از اين  پيش من  بيت را  اين
رين و چرخان است  نه  مشتي جغله  يا  توته پرچهء  بزسنگ زيرين  آسيا  جوره  و  همتا  و  همشكل  و  هموزن  همان  سنگ  

  .تصادفي و  هر سو  پراگنده  
   :  اينكه  مهمتر  همه  از

سنگ  زبرين  از   ؛  موجوديت آن   بدون بلكه   بر  مي دارد سنگ  بزرگ  زبرين  را  تمام  فشار نه  تنها    سنگ زيرين 
   ! نيست  ساخته كاري اصالً 

 نتوانسته بودم  پره ها را  من.   داد   من  از دست  خود را  براي  آزار دهندهء  حالت  آسياب  حد اقلمعمايبدينگونه  
 چطور آرد و گندم  حقيقتاً  اين كه آب  بودم  و  نشده  ملتفت اصالً     زيرين سنگواقعيت  فيزيكيي     به ، در زير آسياب  ببينم  

  !بود   مانده  ؤال  بزرگي باقي ؛  برايم  مانند  س  نمي كند را  تر
   

  ؛ 23 هءزين
  : حيطم  پندار هاي  با پيدايش تعارض 

  
در   ـ   بودند  مدرن  هنريي و كه چيز هايي غير از تياتر هاي واقعي  ـ  ها » تياتر « و   در مراسم جشن ها  قبل  بر اين

كه واقعاً  عقل    بودم   شاهد  را هايي  بندي   چشم  از مناظري ....كنار  نمايشاتي  اكروباتيك  و  بازي  با  مار ها  و  شادي ها 
  . كرده  بود  مبهوت  مات  و  هم  مرا 

 ؛   بود  » چشم بندي« عام فهم آن   علني  و  كه  نام  واضح  و  اين  پديده ها  از؛   ولي خيلي  از حاضران  و  ناظران  
  و   تي  مي كردند  و  در احتجاجات عقيدها  غلو  و  اغراق ند  ؛  پيرامون آنچيز هايي چون  معجزات  پيامبران  مي تراشيد

  .مدعيات  خويش  از آن ها  بهره برداري  مي نمودند 
 خواسته است تا    گرداننده ء كائينات  ؛ و و آفريننده   نيروي حاكم  م كهدش  مي  توهماتي  گرفتار بعضاً  بدين دليل

  آدمي ؛   كندمسخره    و  ببيند ،   بيافريند  و خود خراب كن ترين موجود حيه را  احمق ترين  ترين ،بدبخت ترين ، آسيب پذير
  .است پيدا كرده   را

   تفنن خدايان و تفريح براي    محض   بائيست كه  ايست  مسخره  زايد و  وابلهء  موجود  آدمي؛   ين توهمات اطبق 
 بر او   علت  و  دليل  و  نتيجه ظاهراً  بي   ترين آزمايش هاي نفرت انگيز   وبدترين  كه است   محكوم  فقط و پيدايش يافته 

   . زنده گي كندبراي خود    حسابي  و  صورت  درست به لمحه اي   حتي نتواند   جائيكه  تا گيرد انجام 
  در مالي عام   بود كه  عقل دزدانه و جادو گرانه   نمايشات  همان  وهم ت  اين  مظاهر قانع كنندهء و  داليل  از يكي 

  . مي كرد    تحميق  تقريباً  همه گان را  به نحوي و گرفت   مي صورت 
  . بودم  آناندرجه اول   هم  بدواً  يكي از آنان  و  شايد  من  البته 
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 همقدم  من  اجراجوي  همگام  و  م  شايد و انديشمند  نوجوانان  و  جوانان   از  عده اي  طئ  تالش جانانه كه اما  باالخره
 راز بنيادي ي اين اعمال ن براي ما كرديم كه را آماده  » خطا ناپذير «  ماهر  و   اين جادو گران يكي از  ؛ ما  مبذول داشتند
  .را  فاش سازد  غير ممكن ؛  ابتدايياضيات  ري   طبقو عقالً ، منطقاً 

   . در خلوتي آورديم   او را  ارضا كرديم  و
 .  ؛  در حضور ما  قدري  با  تأني  اجرا  كرد  داد   مي  انجام  در مالي عام  با  سرعت  نمايشاتي را كه  و  اعمال موصوف

 به آهسته  چه با آن  .  فلزي  را  از  شكم خود  بدر مي آوردءگلوله  ده ها  او   كه رسيد مي  نظر  به  چنين  در مالي عام  منجمله
  .  باشد  تواند  نمي  و  نيست او ) ! ا شكم ي (   دهاندر   بيشتر  يگ گلوله مشاهده گرديد كه   شد   انجام  گي

 چرخي ماهرانه  دست    با و دارد   بر مي  ؛  قرار دارد  نزديكش  از كنار كشكول خود كه را مشابه فراوان  او گلوله هاي 
 ـ معيار در في ثانيهمرتبه  24 ( معيار سرعتي  نزديك  به  در  عمل ون  چ  . كند مي  قطار  بيننده گان  پيش روي  و دهد  مي

    و  تشخيص دهدصيد كندآنرا  تبدالت   سته در بهترين حالت چشم آدمي قادر نيصورت مي پذيرد ـ حديك ) !فيلم سينمايي 
  .يرند  پذمي  به جاي حقيقت  را  توهم  و كنند  مي  گم   را  حقيقت  بيننده گان ـ

  . ا  بدينگونه  خيلي  از  ترفند ها  و  تاكتيك هاي  جادو گري  را  كه رايج  بود  ؛  براي خود  ؛  روشن ساختيم م
وجود    در آن  كه موجودات حيهء گوناگون» مال بازار « در   نه  و  بشريي خود  نه در اجتماع  ؛  پنهان چه   از شما  ولي

  .  گذارند  وقعي ه  بر ما گشتمكشوف   حقايق   به كه  نيافتيم   را  قطعه اي و  سرأ  و   فرد  ؛ داشتند
  و خود خواهانه   و   اضافي ما  توقع  و كه خواست   نتيجه رسيديم   اين  باالخره  به ؛  مأيوسيت   و  قهر و بعد از خشم 

 بال   خود ؛ اين راز ها را   عقب   كه حقايق  دارد و حق  نياز  موجود حيهء ديگري  چه  و بشر  چه   ؛   است  معقوليت دور از
  ! ببرد  زمان  هم  ديگر  سال يون ها ميل  ولو كه ؛  دريابد   و  كند  تجربه واسطه 

  خواهند  مي ها   ساير زنده جان  نه و  بشر  نهشايد   ؛   تحميل كنيم  بر ديگران  دريافتهء خود را  كه حقايق؛    چه كاره ما
  !شوند   احمق  ما  توسط   بار   اين ـ   شده اند  ساختهاحمق  و آن  اين توسط   هزاره ها و  قرن ها   طئ  دليل كه   همان به ـ 

  . نظر كرديم  صرف ؛  بپذبرند   را ما  سخنان   دگران  بر اينكه  مبني اصرار خود   از بدينگونه ما
  .  پيش آمد    استثنايي  ميان  درين اما

 مي   وخامت به     رو  اواخر صحتش در اينو    نبود   صحتمند  ؛ آنقدر ها داشتم به ياد    من كه اييتا ج  مادر من 
   گويي گه  بود  چنان  فردا   يا و  مي پريد   از جا وحشت  با  يا  در صورت خوابيدن  و بخوابد  نمي توانست  منجمله  ؛  گذاشت 

  . داده است   انتقال  لومتر كيزاران ه و   كنده  جاز  ا  را وهي؛ ك شب  تمام
 كه جادو  گرفتند  زنان خواهر خواندهء مادرم  تصميم  جمعي از   لذا . نداشت  وجود  طبيب  يك  حتي  ما ءدر محله

م  جادو   زن  اثر كدا اين  مريضي طوالنيي   كه  كند معلوم  ؛  خود   ديگرِي  هاار ابز  با  رمل  و احضار نمايند  تا   ر ا  گري
  !نيست ؟

  توت  درخت  يك   پر و بال ء اندازه  به زميني ما  كه   حويليي   بيرون  در . حاضر شد   تبراق خود  و توبره  با  جادو گر 
  زير نظر جادو گر را  عمليات   تمام و  شدم  توت  باال من همزمان  و  با آهسته گي  بر  درخت .   كرد    عمليات به بود ، آغاز 

  . جادو گر رفتند   هايش  نزد خواهر خوانده و   مادرم  . گرفتم 
   يا كه  با كس را اين  و ؛   زنده  و رده م  اوالد   تعداد و  تجرد  و تأهل  و حالت   سال  و سن  و   يت ولد و اسم   گرجادو 

و  چگونه گي  و  چرايي   از   و  در عين حال پر سيد  مادرم  از ؛   دارد دعوايي  خصومت و    ـ ـ چه زن و چه مرد كساني
  . پرسش  به  عمل آورد   تكليف  و كجايي  درد 

  پيش  هشت سال   مريضه كرد كه»  ثابت  « خر االمرو آ  رمل  انداخت  آنمختلف   بر صفحات  و را گشود  وانگهي كتابي 
  .شت  خواهد ُك را  او  قطعاً   ديگر دو سال ظرف  ؛  نشود   خنثي   جادو  اگر  .  ده ساله شده است يك جادوي

 كشف   و امكانات ابزار فقط  حاال  كه  جادو گر گفت  .  خنثي كند   را چه زود تر جادو همه خواستند كه جادو گر هر
  ندهچهارشنبه آي تا   بايد   نيست و  حاضر  ؛  خنثي كنندهء جادو  و  جادو ياب  و كتاب هاي راابز  .   بود ورده خود آ  با را  جادو

   . صبر كرد 
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  ابتدا  و جاد  تا  پيدا شود  سياه  كامالء  ساله  هشت  يگ گوسفند بايد ؛   است  سياه   و دهكشن؛   حال چون جادو   در عين
   است  چنان و نين چ كه زني  جادو كننده  هم  و  شود  مي نابود   جادو   ؛  هم گوسفند  ذبح  اين  با  سپس .   گردد منتقل  به آن

  .) گردد  ...   و...ي و  كر  و كور  و فلج  و  نازا تا  احتماالً  (  خواهد  شد» زده «  يا   و    خواهد  رفت بين از؛  
  .رفت   و   گرفت  و حقوق خود را  و حق بست  را   تبراق خود  سخنان  با  اين جادو گر

  من. سياه را آماده  داشت    سرا پا   سالهء  گوسفند  هشت  كرده  بود وري مادرم  هر ط  .  باز آمد روز چارشنبه او 
  پنهان  ر برگ آن بوته هاي  پ  در الي و  باال رفت   مي شد  بر آن  ساده گي به  راه  بام  خيلي   كه  از  توت درخت بازهم  بر 

   اوراد خواندن  با   همراه  سه مرتبه مادرم خواست كه از   و  بست   را  پاي گوسفند   دست و جادو گر.   دم  گردي   باال ؛ شد
  . بگذرد  از سر آن؛   او  توسط 

   . شد اين مراسم انجام 
  :جادو گر گفت   

  سياه من نور منطقه را  د ؛ بروي  همه دور  شما   از اين جهت؛   پيدا گردد نور سياه بايد در  ؛  است  سياه  چون جادو
  . مي سازم   منتقل  به گوسفند  و  پيدا  را و جاد و  كنم مي

  . من حاضر كنيد   براي  يك تيشه و  بيلچه  در عين حال  يك
بيلچه سه چهار جاي ديوار هاي بيرون حويلي را داغان كرد و آخر االمر  با   ؛   ساخت خالصه جادو گر صحنه را خلوت

  !اشت گذ آمد راقش كشيد و الي درز دروازهء  درچيزي  از  تب
  :  و گفت   را خواست  همراهانش و مادرم  سپس 
  تا آن  ديوار را   اين  بهتر است كه خودت  همت داري  اگر .  در همين استقامت است   جادو گويد كه مي و كتاب  رمل 

به   هم  ني  و  در آيندهَكمي   را  و جادو كننده   بيخ جادو تو بدينگونه   .   شود  از جايش كنده  جادو  كهيكن  تخريب  اندازه
   .  نميكند  تأثير بااليت  ديگر جادو   خدازور

  ! تو كمكم كن  ولي  من كوشش مي كنم   :  گفت ؛  بود  شده  كه خيلي نحيف  درم ما
  .م يشروع مي كن ؛  بسم اهللا  .   هستم   تو با  من  ! زنن رأي :  گفت جادوگر 

  پائين   را  و آن كلوخ نَكِب را  داد كه اينجا مي  مادرم  نشان   به  بود  دستش به رمل  و  كتاب  جادو گر در حاليكه 
   !...انداز

  ! شد    سبك  چقدر ببين جانت.  خودش است    :  فت گگر جادو. ن  افتاد  زمي بر بسته اي   بدينگونه  باالخره 
  !بالُكل جور شدم   من  ؛  ات آباد  خانه !  برادر : ابراز داشت   ؛ بود  شده   هيجاني  كه درم ما

مي شد ؛ آثار كهنه گي  و    باز  ومارقه  از طـ هر حل  اينكه  با و رفت گ ن  باز كردته را بس  قبلي آمده  در جاي جادوگر
 به  و ديد  روغن زرد رنگ گر با ته شآغ ومار كامالً ط سر انجام   تا  گرديد  مي  در آن نمايان  بيشترزنگ زده گيي چربي  و  
   . دش   ظاهر  ؛ بود  ه  شد  برده  فرو زنگ زده  هاي  سوزن وجودش   قسمت هاي   در حساس ترين كه تمثال زني  دنبال آن 

 .   بر پوست گوسفند خالند  و بيرون آورده  از آن  ا ر  سوزن چندين  و  نزد  گوسفند  برد را   ومارط  اين   جادو گر آنگاه
 ذره اي از آن  پوست كند و  اينكه  بدون  و گوسفند را حالل كرد .    در آب  افكند س  و  سپ در آتش  ابتدا   را  بستهء جادوبعد 
  !رفت  و   گرفت   همرا   ديگر  چيز هاي و  پول  و  تكه  .  نمو د  گذارد  ؛  ميان خورجين خود جا بجا   بر جا را

  : دم  كه  دلم  مي خواست  از همان  بلنداي  درخت  فرياد  بزنم شده  بو و  عصباني   احساساتي بدواً  چنان 
  ! را  بگيريد   در خانهء  ما  دزد آمده است ؛  به لحاظ خدا  بيائيد  و  او !هاي مردم  !!  ـ دروغ ، دغلي ، دزدي 

 ممكن است    اسلحه  ايكه  و  را  متوجه  نشوند  و  جادو گر  با  سرشته  اينكه كسان  ديگر  صدايم اما  مقداري  ترس از
   .  حبس كنم در سينه  را   سبب  شد كه  نفس  رساند  ؛  باشد  ؛  بر خودم آسيب داشته

 خرچ  و خوراك  فاميل   شش ماهه شايد ارزش هايي كه .  حين پائين شدنم  از  درخت آنچه  نبايد  مي شد  ؛  شده  بود  
  . بود   ؛  از دست رفته كرد را  تكافو  ميما  

مبارك   برايش  ان  ديگريافتم  و  عالوتاً  زن  چست و چابك  ولي چون  با  مادرم  روبرو  شدم  ؛  او را  بيحد خوشحال  و
  .ند كرد  مي  هم الزم  وانمود  را  ديگر و خيرات  نذر   حتي سپاس  قرار داده  مورد  حمد وند  و  همه  خدا را  باد  مي گفت

  .  سازم  ي  مادرم  را خدشه داراحساس  نجات يافته گي كه  نبايد  شادماني  و   رسيد آنقدر عقلم 
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»  خير « پرسش هايي  در ذهنم  پديد آمد كه  چرا  و  چگونه   در همچو  حاالت  تمكين كردن  به  دروغ  و  تحمل آن  
  !مي باشد ؟»  شر « است  و  بر عكس  پرده گرفتن  از چهرهء حقيقت 

  اين  تصميم  رسيدم  كه  همهء  اين جريانات را  ؛  فردا  با  يك  تن  از معلمان  مطمئين  و  با  دانش خود  در  باالخره  به
  !ميان  گذارم  

  

   ؛24 هءزين
   :مق سطح  به  ع  از بزرگ  هاي قدم 

   
  :   و گفتم   ديده  را  نظرم  مورد معلم فردا 

 چون رؤس . كنيد  و رهنمايي ام  بشنويد كافي وقت  در يك   شما داي پيش آمده كه ب برايم  مسايل پيچيده اي 
  .  شد   صحبت اين  عالقه مند جديت   با  خودش هم  ؛ برايش گفتم  موضوعات را 

 ما  معلم ديگر  يك  بر معلم فوق الذكر  عالوه  ديدم   ؛  مكتب رفتم  معين ساعت   در  رور   همان  از ظهر بعد  ؛  طبق قرار
   .  دارد  حضورم  ه

كه     بود را  هم دعوت  داده) و كيمياي عضوي (  معلم  بيولوژي  ؛  ما  بود   ادبيات و اجتماعيات   اولي كه آموزگار  معلم 
  ! مدد  كني    با  من بايد خودت  هم  در حل  پرسش هاي  او   ،   دارد اين  شاگرد  گفتني هاي  مهم  و  جالبي

به ويژه هنگام  .   به پايان رسانيدم  و  به ايشان شرح داده بازي   تئاتر و همان صحنه هاي چشم بندي  از  من جريان را
  . زياد  استعمال كردم  الفاظ  قبيح  و  ركيك   بد  و  رد  ها  و    ؛مردمنسبت  به  ؛ بحث  از جادو گري  هاي  نمايشي  

نمايند ؛ چاي شيرين    سخن  به  شروع  خود  پيش از اينكه و  شنيدند ي حوصله مند خونسردي و  با   را  همه چيز معلمانم 
از  اين جهت  .   بخشند  بهبود   روانيي مرا  و  عصبي  نخست حالت  آشكارا سعئ داشتند كه. نمودند     تعارفبرايم  تيشرب يا 

  .مرا  با  لطيفه ها  و  قصه ها  و  اشعاري  سر گرم  مي نمودند 
  .    نمود  به سخن آغازا م  ادبيات   معلم ي مدت پس از

  چيست ؟»  جادو گري « آيا  ميداني :  پرسيد    من  از  او
  ! يك جنايت   و آخراالمر   دزدي  و فريب مردم  ؛  دروغ و خر ساختن :   عصبانيي  پيشين گفتم   تقريباً  با  همان حالت

  :  با  وقاري  بود  ؛  با  لبخند  مهر آميزي گفت معلم  ما كه  جوان  نازنين  و آرام  و  متين  و
 ؛  ولي مشكل تو  با  جادو  و  جادو گري  نيست  ؛  با  مردم  و  با  خود ما  و  حتي  با    تو كامالً  درست  درك كرده اي

  ! خودت  هست 
  و سرمايه  و   مي بيند  ه زيان عرضه كنند  يا  نمي شود و عرضه يا   باشد   خريدار نداشته متاعي كههم    در بازار

   . دهد  مي  از دست آبرويش را
 به آن كار ها   و آمده   شما ي  در حويلي  ديگر كه  هم آن و  اجرا  مي كند   سرك  نمايشاتي  روي  جادو گر كه هم آن  
  .ي آن ها  پيدا  نمايند  برا  باالخره  بايد  رزق  و  روزي اي  ؛   دارند  اوالد  و زن  زنده گي و   ؛ پرداخته

  ها  اند ؟  اين ديگران خريدار متاع و  تو   مادر  چرا و اما 
  ! دارند  ضرورت  متاع  همين به   اينكه   براي
  .  در جامعه  دارند  و  پيدا  مي نمايند   بخواهيم  و چه نخواهيم آنان خريداران فراوان  تو و  من   چه

 در  . نساز   خورد و ضعيف  اعصاب خود را  چيز هااين   در حول  اين است كه عجالتاً   برايت اينجاست كه توصيهء من  
 تكامل باور ها و اديان و آخر االمر   و  تاريخ شكل گيري تكامل بشر ؛ پيدايش و  و دقيق  علمي   تاريخ  به خير كه  آينده ها 
  مسايلي را كه هنوز ديگران  شايد   و  مي شود  حل يل  برايتخواندي  و فهميدي ؛  اكثر اين مسارا فلسفه  و   تاريخ  علم

  ! نمايي   حل خود  تو   نمايند ؛ نتوانسته اند حل
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   كوچكترين  عزيز  من  هم  هست ؛ كه  مادر محترم  و كه  به  كار  مادرت   تو  دارم   برادرانه  از خواهش مخصوصاً 
  كامالً  صحتمند   انشاءاهللا   ؛  شده  پيدا  برايش  روحي كه ينانم اط  همين  پئ رد كه   دارم  خيلي اميد. غرض نداشته باشي 

  !گردد  مي
  : بيالوژيي ما گفت  معلم 

معلم رياضي  و  ( خان ...  نيست  و حتي باري   ميگويند كه بر خالف  ديگر مضامين  در رياضي  و الجبر  مزه ات بچه ها
حقش اين .    اش  در  ديگر مضامين  به  او  نمره  كاميابي مي دهم  ييل لياقت  و  برازنده گگفته بود كه من  به  دل) هندسه  

  !است كه  ناكام  شود 
  !  و فرق  هزار  و  ده هزار  و  يك ميليون  و  يك ميليارد  را  بداني فيصدي  با  اين هم  اميدوارم  قاعدهء

  : گفتم 
كسي است كه  درين دنيا  از وئ   نفرت    تنها    معلم رياضيات د  مي برم  و  هم هم رياضيات را  نمي دانم  و  از آن  ب

  !دارم 
   :  افزود معلم
 اميدوارم آنروز  برايت  خيلي    .  اشتباه  خود  مي شوي  متوجه سد كهرمي   ؛ روزي   داشته باش  ياد  به سخنت را  اين 

  !دير  نشده  باشد 
 بي اندازه خشك  و   كه آدم  معلم رياضيات   از  نوعي جانبداري  يا و  به  غيرتم  برخورد  اين سخنان معلم  نميدانم ؛

  . دست دادم   از  او   استماع  ساير سخنان را  براي لهذا آماده گيي خويش .  نامهرباني  به  نظرم  مي رسيد  ؛  جلوه كرد  
  :ولي  او  ادامه  داد 

؛ و آب دادن   داغ كردن   و  تراشيدن با  نيستند  كه   بسيط  و ساده  ؛ و آهن   سنگ و چوب   مانند  موجودات زنده تمام 
شان   به جايي قائيمهم   در وقتش  و آن ها را  به  كار  ببريم ؛ مي خواهيم   ما   چطور كه  و كنند  پيدا   يكنواخت شمايل شكل و 
  . كنيم 

  و بدن  ي   در سلول ها آنهمه جرياناتي كه ؛   ه مي شوند خلقت و طبيعت ساخت در گارگاه موجودات زنده 
 شما   و  من كه   و  وقت  بار مي آورد  ؛  در اين جاي   عكس العمل هايشان  را و  عمل ها  مي گذرد و   مغز آن ها مخصوصاً

   . داشت  و  درك  استنه  تشريح  شده  مي تواند  و  نه  قابل  بر  ؛ سالي كه  تو  داري  و  سن  درين و   داريم
 باشد ؛  يك هزار در يك ثانيه   اگر  بشر ؛  غير از در حيواناتي  عكس العمل ها  و  اين عمل ها   تعداد فكر كن كه  حاال 

  يك ثانيه  در  به  يك ميليارد  ؛ درست  ميشودهم روان  و  شخصيتش  در كارگاه  جامعه يك بخش  كه  بشر  در اين تعداد
  .  ندارم   از آن آگاهي من يا  و   است   نشده به دقت كشف  اين چيز ها  ز هنو .گويم   طور مثال مي  .  ي يابد م افزايش

  مي  نشاط  و قوت بشر   براي بيشتر    قورمه و  پلو   از صد غوري و خوشايند  پيام  اميدبخش  يكبه همين دليل بعضاً  
  .  كند  كوتاه را   عمر شخص   ده سال شايد ده گي  اعصاب خورد ش و اميدي    نا يك دهد ولي

 ديگر  لذا  شد و   تمام   حرف هايش كه پنداشتم   ولي   شدم ؛  عالقه مند  او به؛   بيولوژي   سخنان معلمگرچه در اخيرِ
 معلم  من  دو    ؛  اما  هررها  كنم  و  به كار هاي عاديي خود  مشغول شوم مي توانم  بروم  و  عقب دغدغه جادو گر  و  رمال را 

  : گفتند  
  ! تا  به  يك  نتيجه  برسيم  قدري صبر داشته  باش

  . ميكني  تكيه  دروغ   و حقيقت باالي   اندازه  از بيش تو 
 بدبختي در اينجاست كه ما در محيط و حتي در دنيايي زنده گي مي   ولي ؛  است  بسيار خوب ذاتاً چيز  اين خصلت 

  . است   كشنده تلخ  واغلب     هايشقيقتح كنيم كه 
 احاطه  ار  ما  جانگداز كه  و  تلخ  و  هول انگيز  حقيقت همه  در چنگال آن  اينكه به خاطر  ؛  بشر   بيچارهء افراد   ما

  غافل كننده   نشئه آور  و  تخدير كننده  و     ِدروغ  به چيز هاي   نشويم  ؛  وقت  نابود ش از ي پ و  به آساني  ؛ كرده است 

  !  بيحد  ضرورت  داريم
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     تو براي  صرف  تشريفات دروغين كه نمايشات و  و  ها  بازي  : گفتند) معلم ادبيات و اجتماعيات ( خان ... چنانكه 
   و انبخش تر هر حقيقتي ج  از  تو نامرادي هاي و   نا اميدي ها  و  دچار تكاليف   و ؛  براي مادر  بيمار  شده حقيقت آن معلوم 

  . است  توانا كننده تر
ثروت  دروغين  به    تشريفات جادو گرانه و   و  بازي ها   اينذريعهء    بود كه  نخواهد و  اين تنها  مادر  تو  نبوده ،  نيست 

  .  نجات  پيدا  كرده اند  و  مي كنند   امراض  كشنده ترين  مي رسند  و  ازاميد  و  اعتماد  به  نفس 
   تحمل  قابل و مشروع   و چيز خوب   هر حال   در  هميشه و  فريب كاري و  چشم بندي  و  جادو گري  گوئيم  نمي ما

در عكس العمل   ؛  بايد   ببرد  باال را  مقاومت آدمي   و  قوت  و هدف حيات بخشي داشته باشد  صرف وقتي كه .  است 
  !  باشيم  محتاط در برابر آن  خود 

 بنياد  غم ها و   در خوشي ها   ما  و تشريفات  باور ها و فيصد عقايد   90روي كه  مي شده   بلد  آهستههسته آتو 
اين  مردم  مجبوريم   همه  و  ما  ؛  نشده   پيدا ها  به آن  بهتر و قوي تر كه جانشين زماني  تا  دارند ولي دروغين   ها  و  اساسات

   بيش  كم و را  ما  روحيي  بيشمار  نياز هاي  و  هستند مفيد ها  چرا كه آن  ؛   احترام كنيم فظ و مناسك را ح و   مراسم و باور ها 
  ! مي كنند  بر آورده

  :  در پايان  و  حين خدا حافظي  برايم  گفت كننده با  شادماني و   اداي تحسين   اجتماعيات  ما   و معلم  ادبيات 
 عمل   به كه  بزرگي را  بازهم كشفيات   رعايتش كني  ؛  مو  به  مو  اميدوارم ه  كه با تمام  اين  نصيحت هاي محتاطان

  ! برايت  بسيار قيمت  و  اهميت  مي يابد ها   در آينده   ز هاياين چ.   مي كويم    تبريك  برايت  صميمانه آورده اي ؛ 
  

  ؛ 25 هءزين
  :  برتري  شيفته گي در مقياس  و زيبايي

  
 پسر   اين .  من آمد   سراغ  به  ؛  بود كه ولسوال هم  ما   معلم  پسر همان كه بود  نگذشته  رويداد  ز اين  ا  چند صباحي

  حضور دارد   و اقامت  در آن   پادشاه  جايي است كه  پايتخت كشور و :  گفتند  مي  از كابل ـ كه  تازه و  بود   من همسن تقريباً 
  .بود  مادر خود آمده    و  پدر دار به دي و به منطقهء ما   ـ 

   مشورهء و گويا  باشم   او  همراه  ؛  مي باشد ساحه  درين  را كه چند روزي  ؛    دعوت كرد  ما  از من  حاكم پسر معلم  و
  . بوده است  همين   هم  پدرش

صورت  و    سر  و تميز و  نو  و  ش دوخت لباس خو   او  مانند بود كه  اين   من مشكل .   نكرد  ولي قبول  آوردم  بهانه ها
  !داشت   و حتي تضاد   تفاوتمن با ـ    افكار او   و  باور ها  احتماالً و  ـ او  سوابق   و  او  موقعيت و آنگهي  نداشتم  آراسته

  .  بروم  شان پدرش در خانهء   نزد و سوار شوم   ؛   بود  مركبش  در موتر جيپي كه ساخت  ناگزير   مرا به هرحال
 درون حريم  رأساً و   پسر دست مرا گرفت  . حاضر نبود   معلم من پدرش يعني  تصادفاً   ؛  رسيديم منزل شان  به  چون

  . معرفي كرد   برد و   ديگر زنان و   ش مادر و خواهر خانهء شان  نزد
 سختي   به شد كه پيدا   بدنم  در لرزشي   و  فرا گرفت را  عرق سراپايم   شبيه چيزي.   شدم  ؛ خيال كردم كه ذوب من

  . كنم    جلوگيري  بروز آن  از توانستم
تجارب   نخستين   مرگ آور  نجات يافتم  ؛  يكي از  اين مخاطرهء چون  از .  بعد ها  من دچار  يك برق گرفته گي  شدم  

  . لحظات  بود  حالتم  در همين  ؛   كه  برايم  تداعي شد
   بدن من  و كرخت ترين قسمت هاي  ناخن ها  بر حتي  صدايش   و آهنگ  بود  شيك و زيبا  بسيار  زن ؛ پسر  مادر اين 

 يا  دختر معلمم كه كنار مادرش مانند  يك   سالهء او14 ـ 13 سبزينهء خواهر   براق و ساق هاي بر عالوه    . ميكرد نفوذ 
 بود  ؛  كشش مقاومت نشسته    باال تنه  و  يك ميني ژوپ  خيلي كوتاه كملبس در ي مجسمهء زيباي جاندار ساكت  و آرام 

  .ناپذيري داشت 
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 چه مقدار بود    به هنگام  در توليد آن حالت  در منده هاي غريب  و  ناشناخته  و  نادرست  نمي دانم كه  سهم  اين  پدي
   .را  اين ها  نداشت ولي  مسلماً  سهم تعيين كننده  

 بودن  با  پري و   ؛  شموليت  به  مكتب  و  عوامل محليي ديگر  از ساليان  پيش ؛  نعمت  همبازي  مان  نه هايدور شدن خا
 ساله گي  از  من روي  دهـ   عنعنات و  رسوم  ؛  پري  پس از  نه بر عالوه  تحت  تأ تير  نيروي.  گرفته بود   ديدار او را  از  من 

مي .  ايشان را  نداشتم   ياراي  رفتن  به  منزل   وصف دعوت ها  و  خواهش هاي  برادرش ؛ مي گرفت  و  از اين  سبب  با
 مادر  و حتي  برادرش  ناگهان  از  پرده  بيرون  افتد  و    و از انحا  نزد  پدر  نحوي  ترسيدم   مكنوناتم  نسبت  به  پري ؛  به

  .عواقب  بدي  به  همراه آورد 
 لباس  نسبتاً    و در وضع  پري  ؛   اتفاقاً  درين لحظه . بودم    نديده را   پري   كه  يا  پنجم  بودسال چارم  بدينگونه 

  ، گالبيي چون گلبرگ  بناگوش ها افشان ،سياه زلفان  .   قرار داشت ديگران عصري  و خانه گي شبيه لباس شب  در رديف 
  .عريان  بودند    نيمه ؛ر نيرو   پ  سختيي مقناطيسمعجزات    چون   مرمرينش زوان باو   ،  ساعد ها  مرد افگن  ءباال تنه  و  سينه

 بود    گذاشته را)  و ديگر مردان و جوانان (  پيش  بناي  روي گرفتن  و  پنهان شدن  از من    سال ها  در خانهء شان   او كه
   ناتمام   نگاه  تير  يك  فقط .ند  و  نه  راه  و  ياراي  گريز داشت   در حالتي بود كه خود را  پنهان ك  نه ؛  عجيب  غافلگير  شد  ؛

  . افگند م بر قلب
؛  اينك و  درينجا   به همان  پريي كودكيي من .   كه  او  را  درين  سن  و  درين حالت  وصف  كنم   نمي يابم  من كلمه اي

  ! بود   شده » آفتي  سراپا « معنا  و  مرادي كه  بزرگترين  غزلسرايان  ما  گفته اند  ؛
  : گفتند   قالب تهي كنم كه نزديك بود
  ! مهمان ها آمدند   حاكم  با

  
  

   ؛26 هءزين
  : »خار از خوردي تيز مي باشد « 
  

  . پئ كاري رفتند  همه
 برايش   توانستمسختيبه  و ـ  ديد   مرا چون حاكم  .   شديم  باال بود ؛ دوم  در منزل  مهانخانه كه   پسر حاكم  به   من و

  .  توصيف كردم   برايتان كه  است   من  اين همان شاگرد  :  مهمانانش گفت  به خطاب  ـ   بدهم سالم
  و  برد  به جيب  دست ها   منجمله يكي از آن  .  مرا مرحبا و آفرين گفتند  ـ  به حاكم براي خوشامد غالباً   ـ  حاضران

مهر  ضربات   شانه هايم   به  بوسيده   مرا روي  و   من داد به  جمعيت آمد و   از ميان بر آورده   هزار افغانيگي  نوت دو عدد
  .رفت  و   نواخت  آميزي

   .  ميداشتم  نگه  سر دو پا  را سختي خود  به   فقط كه حركتي كنم  بودم   قادر  نه و بگويم  توانستم  سخن  نه مي
بسيار خجالتي   ؛ اين   :   من گفت  نام گرفتن  با  پسرش و   امر كرد   يا انان دعوت مهم  در صف  نشستن به مرا  حاكم 

  . كند  نمي من همراهي   ا ب و   آوردمي  بهانه  است ؛
   !  ميكنم  درست  برايت  همه چيز را  من  ؛  برو تو  !  جاست  گپ همينحسن:  حاكم گفت 

و  اما     به  قسم فاميلي  دعوت شده اند ان كه آندانستم  داشت ؛   وجود   پدر پري هم چون در ميان مهمانان حاكم  ؛
  فهميده  اينكه حاكم  قبالً  مرا چگونه  و  چرا  به آنان  معرفي كرده  بود كه  اسباب  بر انگيختن  احساسات نيك  شان گردد  ؛

  .نمي شد 
  انديشه   ،  با مقداري  بود شده نل  بد  سالم  و كالمي  رد و ان اخير  ميان  م  سال  پنج  در همين  شايد  هم  كه پري پدر 

   :  تمكين  به سخن آمد و
  !حاكم صاحب 
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بود  ؛     ساله 6 – 5 ؛  طفل   اين جوان  كه  وقتي ها  در   اين ما  و .  » باشد  مي  خار از خوردي تيز«  :دنگوي  مي
  ما  است  ممكن   بود  كه و گفته  باغي  منع كرده   مرا  از خوردن گياه هاي د هايو  ؛  اوال روزي خبر شدم كه ا. بوديم   همسايه 

   ... موجود  باشد    چيز هاي  زهري  هم  ؛  همرنگ همشكل و بين گياه هاي 
حيف .   هستند  ر استعداد  پ  اكثراً  بسيار فرزندان شماكه  مي بينم  من ولي  !   ممتاز  است    البته  اين  بچه :  حاكم گفت

 كه  پسران و    سعي كنيد داريد   هم  بضاعت كه  شما  بزرگ ها ؛    ولي كم از كم . باشد  مي دور افتاده   تان ءمنطقه كه 
 كالن  يببينيد  همين حاال  در تمام  اين ولسوالي.  بروند    تحصيل  به  مزار شريف و كابل   تان  براي  ادامهء  درس و دختران
  !  قابله  نداريد  كتر و  يكيك دا

يك داكتر  ؛  تربيه كافي   و  برسد  ؛  به  شرط  تعليم  ساله كه هوشش  به خواص و خطر  يك گياه شش پنج   بچهء  آيا  از
   همسايهء  خود  و  دوست و رفيق صحت  سن كم  به من  ميگويم  اينگونه فرزندان ما  كه در چنين .  نمي شود   ساخته خوب 

   ببينند  ؛ وزير و  حيث رهبران كشور  تربيه  شوند  و  تعليم بايد  به  ميكنند  ؛   مسؤليت اداي  احساس و  وجه  مي شوند  ومت
  ! شوند ت لكم م صدر اعظم

   !  نمي توانست  باشد  بخش اخير سخنان حاكم  برايم  قابل  فهم مخصوصاً
   از يا  اينكه  بيرون آمدن آن بود »  خار از خوردي تيز مي باشد «   ضرب المثل كه  نيروي ذاتيي اين  دانستم  ناما 

كه  من يك    من  به  او  ؛  در آن لحظات  باعث  شد  گر  و  اوج شيفته گيي افسون نامي با   و گره خوردنش   پري  پدر دهان
  !  پايدار ي  در خود  احساس كنم    نفس عجيب  و اعتماد  به
  

  
  ؛ 27 هءزين
  :!   معلم طبيعت نزد ؛ برويم ... 

  
 مهمان   ما  تگاب  و  دره  دست باال دهكدهء   در  فاميلش و   حاكم   فردا كه پئ بردم  ؛   مفصل  بسيار  شام  از صرف پس 

در  ست در ؛  محل مهماني   بينظيري  وجود  دارد  و شايد  و   چشمه سار هاي كمنظير  اين دره آبشار ها و  نهايات  در  . است
  !هت آور طبيعي است  ب  مناظر ميان همين

  : ضمن مقدماتي گفت   و  خواند  خود  نزد  مرا  در خلوتي آنگاه حاكم 
  فردا و   است طبيعت   همهء ما معلم  ؛  توانند  مي بوده معلم   يا   معلم اند من چند آدم  مثل  و من   فكر نكن كه  !  بچيم

   .  مي رويم   دارد  وجود  شماء  منطقه  در  كه  بهترين جاهاي طبيعت  از ه يكيب  ما  بخواهد ؛ خدا  اگر
هركس از   ؛   لياقت آنرا داري  تو  بشناس ؛ ببين و را  دنيا  . يي دارد  زيبايي ها و   نعمت ها چه  بيا  برويم  ببين كه دنيا 

   شمول به بسياري ها  كنم   مي  فكر تواني كه  مي گرفته و   رييگ چيز هايي را مي مگر تو  ؛   گيرد  مي  سهمي  يك طبيعت
  ! ...مادرت  هم  اجازه  بگير   پدر و   از  و  هست خودت به   اختيار   باز هم .توانند   نمي  گرفته بچهء خودم

 پدر و  مستقيماً  به  نتوانستم  .   شده  و  روي تناب آويزان است شسته هايم  برخي كاال  ديدم  ؛ وقتي به خانه رسيدم 
  .  گفتم   برادرم  به را  موضوع  ؛   بگويم   چيزي مادرم

   : او گفت
 بعضي كاال   مادرم ن خاطر به همي  :  همه چيز را گفت و  بود  ده آم صاحبحاكم » حاضر باش « ) عصر يعني (   ديگر 

  !هايت  را  شست 
  .رفتم  تا  بخوابم  
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 تير خورده  ،  مانند كبكي  به  دام  افتاده  و  حتي مانند  غالمي خريداري  مانند آهويي  پس از لحظات كوتاهي ؛  اما
  من پريي خياالت .  پري  با  آنهمه  سحر  و  جادو  و  افسون  بر جانم  چنگ  انداخته  بود  .  شده  ؛  از خود  و  با خود  نبودم   

نه  ؛ واقعي  پريي كامالً   ؛   غير خياليي پري  ؛  پريي امروزي  اما و بود  ر   گيرا تتوهمي زيبا تر و پريان     و از فرشته ها  ؛هم  
   .  گيرا  و  افسون كننده  و  عقل رباينده  بود هزاران  و  ميليارد  ها  برابر  بلكه  در مقياسي ال تعد  و  ال تفسي  زيبا  ؛ 

  ... ؛  فقط مسحور  فقط محو   . جالل  بودم  اين  جمال  و  تا  دو پاسي از شب  محو ِ
   من  بر خواست  مي  از خود رفته گي ؛ مجذوبيت  و  ابليسي در همچو  ؛  اگر و كافرانه  بود  جنايتكارانه  و   ابلهانه  چه
   !  اطفاي غريزهء جنسي است و  شدن   همخوابه  بشري  عشق  غايت بقبوالند كه

نكه  مبادا پري  از فاصله كوتاهي كه  باهم  داشتيم  ؛  عبور كند  ،  در آغوش من  قطعاً  به راستي  وحشت  داشتم  از  اي
  .  خاك  افگند  اتفاق افتد كه جالل كبريايي اين عشق  بي بديل را  به بيايد  و  آنچه 

  .  كنند   تجربه يد شا  و اند  تجربه كرده   من  همنوعان  از  ناچيزي  غالباً  اقليت  را  شكوهي و   لذت  و چنين وحشت 
 تبادالت   فيصد جانور و حيوان است  و999/99  به حساب رياضي  نيزبشر!   روشن تر است   از آفتاب هم حتي علت 

 اما  عشق  چيز  ديگريست  و  اال  هر چار پايي نر كه  .   مي باشد  زه انگي  او  توفاني ترين سلول هر   خميرهء  و  در ذات  جنسي
  !مي گرفت  يا  بر عكس  ؛  مي توانست  ؛  عاشق  به  حساب  آيد  كام  و    مي جست  ماده ايبر چار پايي

ولو   پري  هركسي  ر ا  شوهر كند  ؛  كماكان به  مثابهء عشق : افتم    ؛  طئ  همين  شب  بود  كه  درينه زياد  اتفاقاً
  !  انست  در اين  احساس  و  مفهوم  تغييري وارد آوردمرگ  هم  نخواهد  تو  ماند  و حتي  ملكوتيي  من  باقي خواهد

  ! باوري  فرصت داد  كه  اندكي بخوابم   فقط وصول و  ايقان  و  ايمان  به  چنبن
 مادرم   به  قصهء مختصرش ضمن را   نوت هاي هزار افغانيگي   از يكي  . و خود را آماده كردم   بر خاستم  صبح زود

  .  رفتم  و شدم   باال  و   موتر جيب رسيد .  دادم
  ل كرد ُگ ي او قصه ها  ؛ آهسته آهسته  داشتم را  مطيع  مخاطب  يك صفت   فقط   بچهء حاكم براي من  ؛   در طول راه

 مزه    با  طنز هاي و فكاهي ها   با  را ها و آن گفت   مي  سخن ديگران و   خود   جالب  سرگذشت هاي و ها   از خيلي داستان و
  . مي آميخت  در هم  بي مزه  و

   بسيار ناب  برابر لطيفه هاي  در  ولي من حتيمي افزودند  ناحق چيز هايي   تملق  حق و با غالباً ؛ در موتر   ما  همراهان
  !توانستم  داده  نمي بروز  از خودم حركتي   تبسم   يك جز هم 

   .  دادند   توقف را ما   كاروان دو سه جايي  اصلي   ميعاد گاه به تا رسيدن 
  حالدر عين   و شد  مي حالل  مهمانان   و حاكم  احترام   قدر داني و و استقبال  براي  گوسفندي   يا  زب  در هر جا 

    .  مي افتاديم  به راه  و كرديم   مي دعا و  خورديم  مي  ؛  بود  فراهم   مختلف  اشربهء اغذيه و
 گز و چيز هاي  سرِ  تكه هاي و  دستار و چپن   او  بهن و؛ چ   است  پسر حاكم  ؛ ان اصليمهم  پئ بردم كه   زود خيلي

  .شد   ميه  تحفه داد ديگر
 بزرگتر از آن   بود كه دنيا خيلي  مرا متحير ساخته اين حقيقت  .   نداشتم عالقه  كار و  زياد  اين چيز ها   به من اما 
   .  مي پنداشتم من كه  چيزيست 
  
  

   ؛28 هءزين
  »درخت هاي سر كوه را  كه شانده ؟ « 
  
   نو به   نو و كوه هاي  تپه ها   و  خيلي اراضي .  كرديم مي  سفر  تگاب خود در استقامت   ولي   جنوب  به جانب  اينبار  ما

  . حتي مكتب  داشتند  و مسجد   و  مسكن  و كردند   مي  زنده گي كار و ها   در آن زيادي مردمان  و   مي آمد  ما  پيش روي ؛ 
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  پختن كباب ها   بره ها و مصروف حالل كردن ميزبانان  .   نام دارد»   شاه شتانگ« باالخره  به آبشاري  رسيديم كه 
  يدرختان كوهي و  ته ها ب .   شديم   مشغول  و كنار  ريز كنج  دره هاي خورد و  و  در دل كوه ها  سير و گشت به  ما  و شدند 

   . زنيم  هم  به  پلك  كه  نمي گذاشتند   متلون  حتي متنوع  و
  .  بود   مهمتر خود آبشار ها  از همهء اين  من  براي ولي

 هم  داراي فاصله   با   نيم متر  از  و كمتر داشتند  شعاع  يك متر  بيشتر از   هر كدام دايره وي كه  موازيي  سوراخ از دو 
كرديد ؛ كه خاطرهء ناوهء آسياب  مي  پاشان ها  روي سنگمتري   20 ـ 15 منزل طي   با و كرد   مي چنان آب فوران بودند ؛ 

  . ساخت   قطعاً كمرنگ  در ذهنم را
سرديي طاقت   فرود مي آمد و   ؛ شده باشد   پرتاب   شدت  به سنگريزه اي كه  مانند   در بدن آدم  اين آب  هر قطرهء

  و  بر كرامات   و عقيده گرفتند مي زير آن  را  درازي خود   مدت هاي  كه بودند   خيلي ها  اينهم   با . فرسايي هم داشت 
  ! داشتند  شفابخش آن بركات 

 بلند   و  تنگتر  پيهم  نمودند كه   را  دره  هاي  به  باال تر  حركت  ناظران آهنگ  و  اكثر حاضران ؛    صرف غذايي  از پس
  .رفت  مي    شده تر

  حساب بي   بهت آور مناظري واقعاً طرفهء كوه   در دو   اما  نداشت عرض بيشتر  متر   سهدو  گاهي   دنيا   تمام  اينجا
 اورادي  مي   مناظر  از اين  برخي  به رسيدن  با   ؛ بودند ما  همراه  در عين حال  و   ميزبان  مسن كه  نسبتاً  مردان   . بود

  . نمودند  مي راست   و كج   خود را و  خواندند 
پسر .    داشت   ضرورت  به عقب  قات كردن گردن ها  به له ها  به  حدي  بلند  بودند كه  نگاه كردن  بدانُقبرخي از 

   اين  يكي از به  خطاب   بود ؛  هيجان آمده به  قله هاي كوه   ظاهراً خشك ترين  و حاكم كه  از ديدن درختان در بلندترين
  :  گفت   روزگار ديده  و  سالكرده مردان

  !خان صاحب 
  :؛  در برابرش  مي گفتيم   مي كرديم  همسخر  ربط و  بي معناي كسي  را  بسيار سخن  بي   در كابل  وقتي   ما
  »درخت هاي سر كوه را كه شانده ؟  « 

   بوده اند كه زحمتكش اكان ما آنقدر  ني  به راستي آيا . نبوده   بي معنايي سؤال چيز  اين سخن و  دانم كه حال مي
   نشانده اند ؟ رسانيده  و  درخت هم خود را  جاها درين 

  : خان گفت 
  ! قدرت خداست  ، اين كار خداست!  رسد ؟  بشر  مي دستِ ها  كئ  آنجا ! بچيم   نه ؛ 

 با  اين  تفاوت كه  من شنيده  منتها   ؛ بود  باقي مانده   ولي  پرسش او  براي  من  همچنان  پرسش .د ش  ساكت پسر حاكم 
 ؛  نه  اما .    ها  نخواهد آمد يعني خود شخصاً  براي نهالشاني درينجا است » وسيله ساز «   نزديك  به باور داشتم كه خدا اي

  ! داشتم   لب گشودن ياراي  نه  اراده  و
 در  .  او جايي را نشانه گرفت و فير كرد   .  بود ن همراها  از  يكي  دست  به  يك تفنگ  شدم كه متوجه ساعتي بعد 

  .سوئ آن  رفتيم  همه به .  پائين  افتاد   از كوه  انيه چيزي ث 5 به  نزديك فاصلهء 
  !ند َك  مي  هنوز جانها  از آن كه  فقط يكي ند بود  جوجه  هم  با آن  پرت  شده4. بود   النهء مرغكي 

 تسلي   يك شئ  اما  .  را متأثر ساخت  بديع و  بكر  و  سياحت  بي سابقه   محاسن آن  شدم كه  تمام اندوهگين چنان 
 ؛  از هم گشوده  شده  ،  به جانب    بادام  پسته يا  تخمي شبيه  اين النه گگ  از  در گوشه اي .يافتم    براي خود  هم بخش بزرگ 

  .بود  بيرون از النه  و  به جهت كوه ريشه دوانيده 
رسش نگفتهء خودم  رسش  پسر حاكم  و  پ پنداشتم كه  به جواب  پ  . دويد  من   در ميان دماغ شديد ه اي  با روشنايي جرق

  .رسيدم 
   : ميگويد   برايم  هاتفي مخيال كرد 

نه هاي در ال و  خود  مي آورند   با   اند ؛  پرنده گان رنگ رنگ و كوچك  و  بزرگ كه  دانه هاي گوناگون  را  اينها
  !مي شوند   مي گذارند  و  به  مرور كوه هايي  با  اين بلندا  هم  مشجر  جا رفته گي هاي كوه ها  فرودر    ياخويش 
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  ؛ 29 هءزين
  :انديشه دن يفراخبزرگ شدن دنيا و 

  
 آب  چرا  از  باال  به   است  ،  راستي اصالً  قطرهء آب كه  از آبشار  به  پائين  مي آيد  چرا آنهمه  سنگين  و   پرقوتـ 

  ؟پائين  مي رود  نه  از  پائين  به  باال  ؟
 چه راز    در ناوه!؟ ؛  در آن دند  بزرگ  بيحال و كرخت  نبود    شودبآب ؛  پيش  از آنكه  داخل  ناوه آسياهمين ـ 

  رخاند ؟ي چم پيدا  مي كند  و آسيابي  با آن  بزرگي  را    قدرت  و  نيرو   چنان  كه آب است
  ! نيست   اين راز كه  تنها  در آبـ 

   ؟ پائين سقوط كرد  نرفت  و  به  باالي كوه  ؛  به آسمان   خورده  بود ؛  به   النهء  مرغك  هم  كه خطا
  ؟ولي  تير چطور  به آن  باال  ها  رفت  و  النهء  مرغك  را  از  جا  كند  

   پائيتي ها  به  از آن خود راگرانتر  ي گران  و  اندام هاي بار ها  ما و  كه د  كردن  از كجا  را ود قوت خ ؛اين موتر ها  
  .... ها  آوردند ؟ اين بلندي
*  

  . توقفي كرديم   هم   دره  پائيني هاي  بازگشت  در  هنگام اواخر آنروز
 درين ساحات آبشار  االيي ؛ ب هاي  قسمت   تناسب به  بر عالوه  و  داشت  وجود  در آن حوالي   چندين چشمهء جالب

  .مي ساختند  تكرار نشدني  را  زيباي  ند  و  مناظر  مي گرديد  ها  سرازير  از كوه متنوعتر   و بيشتر   كوچك هاي  باريك و
،  قرار داشت   نيم قد بوته هاي قد و  سبزه ها و   در ميان كه  برخوردم  چشمه  يك   پائين در تاالب كوچكي  به  تصادفاً 

به  و   جذب  در خود  مرا   نيروي مرموزي  با اين تاالب.  شد  مي ناشناخته ديده   هاي ه  بقه و سبز روي آن جامنك هاي
  . شدند  مصروف  يچه كار هايبه    و رفتند ها   كجا   همراهانم  ندانستم كه جايي   تا ؛ كرد » غرق   «اعتباري 

 پرسش ؛  پرسش هاي  باال را  به  دنبال    خلق كرد و  اينپرسش    تاالب ؛  در منو  بيحاليي عموميي اين  سكون  در آغاز
  خود  عامهء مردم  و  مهارتِيخودم  جواب  داده  نمي توانستم  و خوشبختي؛ به هيچ  پرسش .  من  ريخت   هم  ميان  جان 

 توانند  مي» ...  خدا ست  ،  قدرت خدا ست ،  كار خداست ارادهء«  نداشتم  كه  با  گفتن هم   را    مردم فريبيي آناني و فريبي 
  .ببندند هم    را رسنده گان  پ دهان   بگريزند و پرسش ها  از چنگ  همچو 

  :   و  مي پنداشتم كه  خداي من   هم  ميگويد ما  پرسيده  پرسيده آدم  مي شويم :   ميگفت  من همان  بودم  كه  مادر م
    !  كه   به  من  برسيهايت  پاسخ  بياب ه  پرسش  ب و  آنقدر  بپرسـ 

  !اين خود  خداست  كه مانند  معلم  در  روز  امتحان  مرا  سؤال  پيچ  ميكند :   مي كردم   فراتر از اين  تصور
   پاكيزه يزه هاير سنگر پ و شفاف   ؛   بودم  تاكنون ديده كه چشمه هايي و   همه آبرو ها   بر خالف  شده    تاالب  ياد زير 

  !بود  » سياه الي «  از  بلكه آگنده؛    نه
 از دست رفتهء خويش را  باز مي  كه  يك قلمروِ  يافتم  ـ! پادشاه واقعي ـ  نه توهمي   در موقعيت  يك  ناگهان خود را

ام  و    عمه مادر كالن  ،  مادر  ،  با   ساله گي  همراه4 شايد در  باال آمد كه روز هايي   دماغم  مناظر  از نهانگاه هاي .   يابد
 ؛  رفته   داشت  قرار خود مان  با  تگابي كه آسياب  پيش گفته  در آن تگاب  تقاطع   در نقطهء   به  جهت جنوب  ؛ زنان ديگر

   . بوديم
  به  بوديم  تا  يز دار گذشته فال و  مشجر   زرد و و  سبز  و گردنهء دشت   و چندين   چندين دهكده  بين  از  نيز  سفر در آن

   . نمائيم  مواصلت  »ها  ايشان« منطقهء 
  .  بود  »سياه الي « ها  پر از   تهء آن  داشت كه  وجود  ايستاده دند هاي متعدد آب درين منطقه 

  : داشتند كه   مردم عقيده 
سيد ها ـ ( » ها  ايشان«  دعاي   و  دم  با هك مخصوصاً  .    دارد  خواص شفابخش فراوان  وجود ها» سياه الي « در اين 

  .  شود  توأم ) دارند » كرامات «  همين دليل   به و  پيغمبر اند   اوالد كساني كه مدعي بودند
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  . رفتند نمي  »  سياه الي « دند هاي  ميان خود سرانه مردم  ازين جهت 
 تعيين   بيماران ؛   شكايات  شنيدنحتماً    و حق الكرامات شان  و  ر هانذ  دريافت   از  پس »ها  ايشان «  كنم  مي  گمان

  . بماند جا  براي چه مدتي آن  و ردب ب فرو  در آن   چقدر خود را  ،  برود سياه الي دند  به كدام  كردند كه كي  مي

 شد   از آنچه عميق تر غني تر و   و پهناور تر و بزرگتر  ده ها  برابر ؛    من »جهان « ساعت   24 از  ظرف كمتر بدينگونه 
   ! تصور داشتم  در تصرف و ؛ پيشتر از اين  كه

 هميشه  بزرگتر  و  پهناور تر و  غني تر و  عميق تر از آنچه  است  كه يك فرد  و  ديگر  قطعاً  متيقن  شدم  كه  دنيا  براي
   . بپندارند  و  در تصور آورند  توانند   مي بشر حتي جمله گي افراد 
 شناخت  متداوم   علت  وجوديي  بشر  كشف و  دليل  و به  اين  فرضيه  رسيدم  كه  مي بايستي  نسبي    با  اين  ايقان

 مثل  و  بازي  و  مستي  و   جذبه  به  هدف  توليد ؛  چرا كه  خوردن  و  نوشيدن  و  شور  و    باشد و  فزاينده ء جهان  هستي
  ! هست   هم  ديگر   كار هر حيوانخشم  و  تنازع بقا  و خواب 

همانند ها  در  بوغ  و   ،  نروشندليسعادت  ، عشق ،   ،  مفاهيمي كه  از كلمات  عبادت  ،  كرامت  ،  شرافت ؛   در يك آن
  . همين فرضيه  فرو  رفت  وندر  داشتم  ؛  ذهن

ته بين  و  تنگ نظر كه  به  عظمت  و  عمق  و  غناي   هاي  كو   تا  چه  حد  از آدم ما كه  خداوند آفرينندهء    پنداشتم 
   .   باشد  متنفر و منزجر   بائيست   برند  يا  حرمت  نمي گذارند  ؛ پئ  نمي   ، كنند  نمي توجه هستي   عالم

 شهكار  يك هنر مند  ؛  شهكار  موازي بهچيزي  را   شايد  در ذهن كودكانه آنروز خويش ؛  من دنيا( 
شهكار  يك  هنر  مقام    و قيمت و  ارزش اختن  ن ندانستن  و  نش  با قياس اينكه  ما دانستم  و  با    ميآفريدگار

  شهكار  بيحد  اين   بي اعتنايي  به و دنيا نشناسي  مند  ؛  نزد  او  چقدر  ابله  و  ذليل  و حقير جلوه  مي كنيم  ؛ 
  .بودم  پنداشته او  ي  و  ابله  و  حقير نشان دادن خود  به مساوي  به  دهن كج عيناً   را عظيم آفريننده 
  :طر نشان ميسازم  كه  خاتأكيداً 

من  ؛  در همان لحظات را  فراخ شوندهء فقط بايد  سايه روشني  از  انديشهء ؛  اخير يمجازي از جمله هاي
 « ، »  نبوغ «  ،  » تنازع بقا  «  ، » خت كشف و شنا«  چون برداشت كرد  نه  اينكه  من واقعاً  مي توانستم مفاهيمي 

ده گي اي در سطح و يا انديشن  تمام  و كمال  بدانم  را  وغيره » هنرمند صاحب شهكار  «  ،»  شهكار هنري 
  )!! داشته باشم   ترمو ديناميك   و فيزيك نيوتني

  
  

   ؛30 هءزين
  ! نادر ي  اتفاق وشاذ   ي آزمون

 
 . چقدر بزرگ شده ام    فرتي كه گفته آمدم  ؛  باز گشته بودم  و تنها خودم  ميدانستم كه روحاًاز سير و سياحت  يا  مسا

   . ساخت  همانا  عشقم  ـ  عشق پري  ـ  بود  چيزي كه كماكان خوردم  مي ولي فقط
كه  ن زنان  و  مردان چنان  بود  ترتيبات  و  تشريفات  مياو اما   هبود همراه   من  با  به گام   پري در اين سفر گام  احتماالً
  !هم  نداشتيم   با  امكان ديداري 

  . امشب  نيز جنون  اين عشق  نمي گذاشت كه خواب  به چشمانم خانه كند 
 ؛  تنها    مورد  مي بود  پري  از  همان  ناممكناتي  بود  كه  اگر  در سطح  عالم  يك  من و   وصل؛ دانستم  مي  مسلم  كامالً 

  . اولين  موردش  شمرده  مي شد   ؛ اين شايد     ؛مقدر كرده  بودنديك مورد   بيش از    بود  و  اگر خودش
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   !حتي چنين خيالي كنم  خواستم   بگذرم  بلكه  اصالً  نمي عشق   از اين توانستم  نمي تنها   من نه  ولي
 در  را پري   گرانبها ترين ياد گار كه را  يافتم » ه اي سي پار« باالخره  صحيفه  يا ـ  ؛  بيخوابي   طوالنيي  اين شبِ طئ

  . بودم  شتهنگهداآن  
  !نمي شد    پيدا اي كاش اين صحيفه

  ! هرگز چرا  ؛   !نه نه  
  !... پيدا شد   عطيه  اين  كهي چه خوشبختواي 

   و  لطف و  نسيم  و عطر   تمام  و   ابعاد  تمام كه م شد   و گلزاري  غرق گل ؛  از شب مانده بود   هر قدر مدتي را كه
  . پري  مي انجاميد   در  و  پري  مي آغازيد  از افسونش

من   به   وجود  داشت  كه  پري  با  قطرهء خون انگشتش گلگون كرده  و  همان گل زرد  معطري آخر ؛  در اين صحيفه
  ! بود   دهنمو  اهدا

  زرد   داراي گل هاي  ء همين گلبوته كه رفتم   باغي   به   مستقيماً غل گرفته و ب  اين صحيفه را زير ؛ چون سپيده زد  فردا 
    .   بود شگوفان  هم ها   روزانه  شب ين؛  هم  در آن   معطر و

 ءبه امتداد گلبوته  ديگر هم ء چندين گلبوتهـ  منتها  با رنگ هاي متفاوت ـ بو   عطر و  قيافه و  شكل و  عين به البته 
 در  پري بار   ايستادم  كه آخرين   در همان جايي  درست من ولي ؛  بودند  همه غرق گل  و  داشت  وجود  زرد   گل هايداراي
  . بود  نموده   پري جدا   نمودم كه ل از آن جدا چند گ ي اطوار و  حركات همان تقريباً  با   بود  و  ايستاده  آنجا

   نشد كه آنرا  من خون  انگشت  ولي فراهم آمد ؛ بود   كرده   برايم آماده پري   وزني كه آنوقت و  حجم   به گلدسته اي
  . نمايم   مقايسه ؛ بود   پري  اد گار يا آنچه   ب و بمالم گلبرگ زرد يك    دل به

در دل يگ   ؛ بيرون آمد كه  را   اولين قطره خوني   بردم  و نشتر فرو  به دست خود چون  عمداً خار گلي را  سرانجام
  . گل زرد  ماليدم 

  . شدم    مشمئيز  ؛ حتي مقايسه كردم پري   از  يادگار مانده تصوير   با  را و گل  از خون خود  شده  وقتي تصوير فراهم 
  ! خدايا  اين كجا و آن كجا ؟

 ولي هرگز  ليدم ما و خون هاي جهيده را بر دل گل ها  فهميده نتوانستم چندبار ديگر بر انگشتان خود نشتر زدم 
  !  نيافت  پيدايش  پري   ياد گار چون تصويري 

 صفهء  رويبه سايه اي   .  ه استنمود  بدنم آغاز   بر سوزنك زدن به  همين قدر احساس كردم كه گرماي خورشيد 
  .  سراغم آمد  به گران خوابي  غش كردم  يا    شايد خزيدم  ؛خاكي 

    .   محل آمده اند عين به  تفرجي   همراهان ديگر  براي   وحاكمم  خانبوده  كه  پري ،   درين فاصله
   ژرفاي  به  تازه  خون آلود  خونين  در آن  و  همچنان ده ها  گلبرگ ء و گل خشكيده صحيفه با  ديدن   پري طبعاًٌ 

  ! نمي توانست  شده كند ؛  فهميده   سرگرم  ديگر  مراياي و  مناظر   به را  ديگران  توانسته  چگونه  اينكه   . رسيده است معاني 
ولي  .    نبوده اند  چرايي آن و  من  وضع  به  نسبت   پرسشي  و  احساس  بدون  دغدغه و  به ويژه كه مسلماً  ديگران  هم

  .  هوش آمدم   به پري نفس هاي  و  بدن  نيروي گرماي   با  من  كه چنان اتفاق افتاد  معجزه 
  و زيبا  بسيار  پرستار   يك   مانند  ظاهراً .پري  با  تمام زيبايي  و  رعنايي و شكوهش در كنارم  بود ؛   مديده گشودچون 
  . بسيار مهربان 

  حتي  وو  رخسار  و  پيشاني     بناگوش در گلبرگ هاي   و آنچه فتان  و چشمان ها  نگاه آنچه در زلفانش بود و آنچه در
 همه در اعماق جان  ؛    بر خيزم  از روي خاك من ؛  توان يابم  پيش از آنكه  خيلي هايش ؛   سينه  و  ها ساعد  در لرزش هاي

  . بود  فرود آمده من 
 ما خواستند  مي عمداً   گويا  دور تري  در فاصلهء  كه كرد  جلب  يديگران را  نظرم  ؛   شدم   نيم خيز وقتي از جاي خود

  .  نبينند ا ر
  : به من گفت  و در دست گرفته  ساله را  رگ خشكيدهء چند همان گلي پري 
  .مي سازي   چيز ها   از اين چيز ؛  تو دانستم كه  مي
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و  آرزوي آنكه  پري  بار ديگر  با  اين  دستان  لطيف  گوش  هايم  را  بفشارد  ؛  به  عطشي سوزان  برايم  مبدل گرديد 
  !فشردن گرفت    همزمان  را دو گوشم  هر  و  را خواند  پري اين آرزو يم عجيب آنكه

  :افزود  و  از نظر گذشتاند   يكايك   مرا  انگشتان  آنگاه
  !خونين كردي ؟ و   چنين زخمي   همهء اين ها را چرا

  شهامت آنرا  شايد قسمتي از قلبم  تنها گوشه اي از مغز و  ؛  ند بود از كار افتاده  پيكرم   ديگر و خيلي اجزاي زبان 
  !شوند   غافل   پري از نداشتند كه 

  بر  او  اما هنوز  داشتم  نيم خيز حالت  اينكه  با   .   گرديد  متشنج و  مرتعش  بود ؛ كم كم نخست حيرت زده  از   پري كه
  . بود   حاكم  و عمود   من  پيكر

   : شت  سختي ابراز دا  به و  از ديده گانش  بر گريبانم  افتاد   اشك  گرمي ءقطره
 كار از كار گذشته    ؛نيستم  م مال خود  ديگر مي كنم كه پيدا   را  بي نظير  عشق   در زماني  هستم بدبخت  من خيلي 

  !!است 
   تأثر و  اندوه   از اين  خود راي پري بايد كردم  مي دا  پيكه  امكاني   هر  با اال و نبودم   حرف و كالم  من آدمهنوز 
   . مي بخشيدم  يي ا ره هرچه زود تر
  !بدهم   پاسخ  پري  را  و  نداشتم  ؛ سعي كردم  با  انگشتان چيز هايي  بر خاك  نوشته  اميدي  براي  سخن گفتن  چون

  توان   و تاب  بود ؛  پري  خواهد  و   بود  ها  اين چيز باالتر از  ما   عشق ...!مال هركس شده اي ؛ مبارك :  وقتي نوشتم  
   دور  من  از  فغان و ريان  گ با  و زد   زخمي من   انگشتان و  روي  و  سر  بر  ديوانه وار  و  ناخواسته  ء بوسه  چند  ؛ داد  كف  از

   . جهيدم   جا    و  از شدم  شو كه  در نتيجهء اينهمه  ؛  من شديداً.  شد 
  !مي تپد   در خود   افتاده  و  بيدي  زير درخت ن  متريي م20 – 15  در فاصله حاكم   در آغوش خانم ديدم  كه او را 

صحيفه را . نه طاقتي  براي ماندن داشتم  و  نه  دليلي  براي آن .  احساس چيزي  بين  ترس  و حيا  هم  بر جانم  دويد  
  .ترك كردم    را  صحنه  و  ؛  برداشتم  كرد مي بازي  ماليمي  با  اوراق آن  بود  و  نسيم  كه  باز 
  .ه هر حال شبانه روزي گذشت ب
  
  

   ؛31 هءزين
  :نبود  آتشي كه خاموش شدني 

  
  »! مال خودم  نيستم  ... من  «  :  ديگر  اين سخن  پري  بود كه  ؛خواهي نخواهي  اولين  و  عمده ترين  دغدغه ام  

 كشانيده  بدانجا  بود  ؛  قطعاً   شده انبار  ساعت روي هم72طئ  قرايني  كه  و   شواهد   تمام  ساده انگارم  از وراي ذهن
  از توافق فاميل ها گذشته و حتي احتماالً   مسأله  شده ؛ گزيده پسر شان  بر  فاميلش براي و  حاكمپري  ؛  به وسيلهء  شد كه 

  .مزدي است نا وئ  در ديدار دختر  و  سپس  به  مراسم   شركت دادن  مستقيم  ؛   از كابل  پسر ولسوال  اصليي آمدن علت
   شك و ترديد ؛ رده  بود پري  ب  نزد  صرف  از اينكه  پسر  ولسوال چرا آنگونه  بي محابا  مرا  به  حريم خانهء شان  و

  . نبود  دفع آن  نيز  داليلي حدسي كم  و  كرد كه  براي رفع  مي تلقي ايجاد در اين  هايي 
 حتي شادمان  ؛ نا مرغوب  نه   غير منتظره  بود  و   نه  اتفاقي كه از همچووقتي  پاي  عقل  و  رياضي  در ميان  بود  ؛ من 

 در   اين ثروت همهءمي پنداشتم     ديگر .بودم   عاشق   كنون  تا  از كودكي   پري  حافظانهء  »آن« من  به زيبايي  و .  مي شدم  
  . بود  شده   مزج  جذب و وجودم  سلول سلول 

جالل عشق با  مغاير  و كامالً   زشت  به پري را  نزد خودم  چيز شهواني نسبت    و خيال  و حدس نظر بر عالوه  بار ها  
  ! خاموش سازم   مي كشيد شعله  درونم  ولي  با  اينهم  چرا  نمي توانستم آتشي را كه  در.   بودم    يافته خويش



 99 

   اوج در   او بودم  و خاك   كفبود كه  من در  چنان  ؛ من  و  پري  طبقاتيي و اجتماعي   ،   اقتصادي  موقعيت خرآ
باور ها  تصوير مي شد  ـ  يعني  ميان من  و او اليه   به  همان مفهومي كه در افسانه ها و   ـ  هفتم آسمانءطبقه افالك ،  در

  .داشت   بود ؛  قرار  دارا  را  عظيمترين كوه ها  طر ُق كه در هر آسمان... و  زمرد  الماس و الجورد  هايي از شيشه و
  پري  با   همسري  هواي  ؛  بايستنمي توانستم  و حتي نمي براهين كه  تمام  اين حقايق  و  ساير   بر جسته كردن   با من

  .رفت   مي  باال تر  بر عكس شعله هاي آن ولي  خاموش سازم  را كه آتش درونم  كردم  مي  تقال  داشته باشم  ؛ را 
.  فرود آورد    اشگ داغ  كه  در گريبانم   ؛  عمدتاً  با  همان قطرهء افروخت  را  آتش كه بود  پري   اين :  يافتم  در كم كم

  .نمي تواند  خاموش شده  من   ارادهء  و دست   با  شايد  ؛   نشده  افروخته  من  ارادهء  و  دست لذا آتشي كه  به
 برايم  ديگر ترين كتاب ها   دوست داشتني  . بودند   دگرگون شده  برايم حيط م  پديده هاي   شمايل و رنگ ها  تمامي 

  !نداشتم  مكتب   به تعلق خاطري   هيچ  كه  بود  سومين روز  .  نداشتند گيرايي 
  : كه  يكي  از  همصنفانم آمده  گفت   بود   نشده هنوز ظهر

  خبر است  ؟ ببين  ؛  چه  برو :    فرستاد  و گفت فالن معلم  مرا
   مكتب نمي آيي ؟  چرا  تو  درين  روز  ها

  !انشاء اهللا فردا  مي آيم .  اندكي  مريض  بودم  :  گفتم  
شده  بود  ؛  كسي كم كم  از   در خونم  پيدا  و  به  خاطر  اينكه  باور كند  ؛  انگشتانم  را  نشان  داده  گفتم  ؛  كدام  مشكل

   .  شدم كاين جا ها  خون كشيد  ؛  سب
  ولي .تداوي  به طريقهء حجامت  يا  خون  در آوردن  در محيط  ؛  بسيار رايج  بود  و  تقريباً  همه  با آن آشنا  بودند 

  !حجامت  از اين  نقاط را كس  نديده  بود 
احضار كرده    عاجالً   كه  مرا  برايم  رسيد حاكم   از جانب خانم  همصنفي ام ؛  پيغامي  اين  رخصت شدن  از  پس ساعتي

  . بگريزم  يا  حتي نروم   ،م  مردد  شدم كه  بهانه كنم  ،  بروترسيدم  ،  .   بود 
 شوم  ؛    پري آگاه احوال از   بتوانم حد اقل  شايد  سر انجام  صد دل  را  يك  دل كردم  و  منجمله  به  خاطر  اينكه 

  . نزدش رفتم 
يگ .   كه  تا  اطالع  بعد ؛  او را  با  من  تنها گذارند   ي كه  در اتاق  بودند ؛ خواهش كردبه  مجرد  ورود  من ؛  از كسان

  . د  ش ايجو احوال  پرسي كرد  و  از صحت  مادرم .  مقابلم  نشست   گيالس  شربت  نزد  من گذاشت  و
  :هنوز  پاسخش  را  نداده  بودم كه گفت 

  چه   فاميلش را  حيرانيم  جواب ما  حاال   ؛ مريض شد  از  دست  تو  )پري ( ان ما  مهم مي داني كه چه كردي ؟!   بچيم 
  ! مادرش كنيم   پدر و كنيم  همانقدر  نمي شود كه  تسليم  هر  هنر  و  تدبير  كه  مي.  بگوئيم  

  ؟! بگويم  توانستم  مي من چه  هم   در واقع  . زبانم الل شد
بيم آنكه  از  هر جهت  بي اراده  شوم  .   شدند    سخت  و  زمختي  بدل بدنم  به  سيخ  هاي  رگ ها  ميان  احساس كردم 
  .؛ سراپايم  را  پر كرد 

  : من  بود  ؛  با  مهربانيي تصنعي  و  توأم  با وار خطايي  گفت   كه  دقيقاً  متوجه  تغييرات  در سيماي حاكمخانم  
 چيز ها   جوان  چه  شما  دو  مي خواهم  بدانم  كه ميان من .    عيناً  مادر خود  بدان   نزن  ؛  مرا نه ترس  ؛ رأي!  بچيم 

  ! گذشته  و  چه چيز ها  وجود  دارد  ؛  تا  بتوانم  هر  دوي  تانرا  كمك  كنم 
  . داشتم  بر زبان   راندن كلمه اي ياراي  نه  و  نه كلمه  اي  براي گفتن  يافتم  زدم  زور  هرچه 

 در  ؛ بود   مانده  انگار آنچه قوت كه در تنم .   بر آمد   باري از اتاقحاكم خانم . ون  سكوت  و حيرت  من طوالني شد  چ
  : شنيدم   پهلويي آواز هايي  از اتاق .  متمركز گرديد  گوش هايم

  تو ! را  بهبود  بخشم  ؛  خداوندا  ان دوي  ت تو  بتوانم  وضع  هر بيا  شايد  در حضور.   بد تر است     تو  از  حال او !ـ بچيم 
  ! كن  رحم ما  به همهء 

  .  بيشتر نشود   همانقدر كنيد كه رسوايي ما شما! نمي توانم  !  خاله جان :   نالش گفت  با!   پري  بود ؛ واضحاً  مخاطب 
 پريشانتر  نشست  ولي  هنوز  جايش  در و    آمدحاكم خانم  . شد  جاري   بدنم آب   تمام   از كه ها   تنها  از چشم  نه

  ! گشت 
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  : گفت   تأمل و با  انديشه
  ! هستي ؟ ما مهمان   هم   چاشت ! جان مادر  خوريم  ؛  مي چاي  بعد تر   ؛  نوش جان كن شربتت را !  بچيم 

گيالس در .   جا  بلند كردم   مشكل گيالس شربت را  از  تنم  به  لرزش آغاز كرده  بود  ؛  به من ؛ كه آهسته آهسته 
 به  گيالس را محتاطانه  واپس .  به  دهانم  نزديك كردم  ؛  با  دندان هايم  جنگيدن گرفتآنرا  دستانم  مي لرزيد  و  وقتي  

  .  نهادم  زمين
  :  لهذا گفت   ؛ شود  مي  بد تر  سرسام آور سرعت  با   اتاق در اينوضع من    دريافت كه  من ميزبان

 مي بينم   اينطور كه.  بود   ) پري (  دخترم   به  كمك كردن هدفم ؛   ناراحت كنم   ترا  نمي خواستم من !  بچيم  ببخشي ؛
 ميگويم آنجا  ببرندت    ؛  باال  مهمانخانه  خلوت است . ساخته  نيست  ها  كاري  شما  معصوم   گنهكار  برايهاي ما  بنده  دست از 
  ! برسانند   تانء به خانه ميگويم اگر ميخواهي ؛   يا  و  شوي   بهتر  شايد  استراحت كن ، ،

  ! بروم ؟  مان خانهء خود خواهم  كه  مي  چطور حالي كردم  نميدانم
  
  

   ؛32 هءزين
  :)ديدار در روضه ( جنوني از دنبال عشق 

  
در .   زند  مي منزل  است كه   شده  به ده  ساعتنزديك   تاب   پيچ  و   پر و پر خاك    و  خامه  راه هاي  از  موتر چكله

نيست كه  مي   مگر درست   تحمل كنم ؛ را اينهمه راه   مشقات  توانسته ام  چطور   نحيف زار و روان  تن و   با آن  حيرتم كه
  !» ر است  ت سخت  از سنگ نازكتر و آدم از گل « : گويند 

  مرا  ؛   برده اند  تداوي  به  مزارشريف اين حقيقت  كه  پري  را  جهت.  شته است  كنار گلبوته ها  گذ  Ĥمدپيش   از پنج روز
   . كشانيده است  عجيب  مجموع  به  اين سفر  و  در رازه وموتر غ  بر اين  شدن بار به جنون 

    .سعادت من است  ؛    تنها خوشبختي او بفهمانم كه برايش   به هر طريقي  و كنم   پيدا  را پري   اين است كه   قصدم
كم  و   برود كه   خود  پئ بخت  همانجا فاميلش ؛ و   تشخيص خود   به توانم  نمي  داده  او  به  را اين خوشبختي  من  چون 
   ! باشد ن  ممكن متصور و  در خوشبختي اش  كسري

به  شرط  اينكه كس  پري  را  .  رده ام  براي  به كرسي  نشاندن  اين سخن ها  داليل عقلي  و  نقلي  و  شرعي  فراهم ك
  ! دهم   انجام  ممكن است متهم  و  مالمت  نكند  ؛  تصميم گرفته ام  هرچه

  قدر   همين  ما  شهر  از دكانداران  فقط يكي .  رسيديم   شام  به  مزار شريف  باالخره  خاك آلوده گي با  خسته گي  و
 پال   جعل كرده  بودم  با  پرس و برايش  برساند  و  منزل خويشاوندي را كه من زار شريف  م به مرا   بود كه  گرفته به عهده 

  .نمايد  برايم  پيدا 
نظرم آمده   ناقص در  هنوز خيلي  مزار كه  شهر عظمت   بزرگي و   و گذاشتم  عقب  مزار شريف  تا   جهان كه فراخناي

طاقت   و  مرطوب  هواي گرم و  بود ؛  شهر   درين تنفس كردن  مشكلم   اكنون . شت  و احساساتم  اثر گذا  قوياً  بر افكار بود ؛
رد  كه   روز گار ديده اي رهنمايي ام ك و  نيك   ولي آدم .  شدم  شكال تنفسي مواجهبه اِ تا جاييكه  فرسا  بيچاره ام  ساخت 

  . يرم عاجالً خود  را  زير آب  نل  بگ
و انگاه كم كم  عقل بر سرم .   را  به آب زدم    چند بار خود  بسيار  به  تدريج  سرد  مي شد ؛تا  نيمه هاي شب كه  هوا 

   پيدا كرد ؟  را چگونه  مي شود  پري  پا   بدون  نشاني  و آدرسي ؛  درين شهر  بي  سر و  آمد كه
  :   برايش گفتم  شدم ؛ وارد  مذاكره   ياد شدهنيك    با  همان مرد  وقتي
 مفقود كرده  را  و آدرس هايشان  هاياد داشت  براي تداوي آورده اند ولي من  اينجا را  او . مريض بود   خاله ام دختر

  ؟ شفاخانه كجاست  .  پيدا كنم  را  ايشان   شفاخانه به رفتن   با شود   مي ام ؛ آيا
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ند شفاخانه  و كلينيك ديگر سخن گفته   عمومي ملكي  و چ متعدد  شفاخانهء شعبات  و   عرض  مرد  در مورد  طول و
  : افزود 

 در معاينه خانه هاي  داكتر هاي خاص   به بلكه؛   به شفاخانه ني   ؛  مي آيند  از اطراف  هايي كه  مريض  از  بسياري
 كابل  به   شد  ؛  رأساًش درينجا   اطمينان  نبا اتداوي يا  براي  و   عاجل  بوده شان  مراجعه  مي كنند  و  چه  بسا  اگر  مريض 

  !مي روند 
فراوان   وي   با و كسان مطمين گردم  دنبال مريض مي  ! ضرورت و  بدون منطق  وهوسانه   من  دانست كه  وقتي مرد

  :  ساير حقايق گفت داشت  با در نظر ؛  هستند 
  ندارد كه  هم  فايده  و  نيست  الزم هيچ . مي آيد  جور شده   دختر خاله ات گل واري   ؛ مهربان است  خدا   ؛ بچيم

    دست از خودت  ؛   نخواسته  خدا  و مي زندت »  جل  « ؛   است خطر ناك  برايت   مزار هواي    ؛ بگردي   دنبالش  به اينگونه 
  .مي روي 

  . گردم بر  خانه به   پيشه كنم  و  بال درنگ  از فردا  واپس  كه  صبر ساخت   خالصه  او  مرا  معتقد 
   . داد  كشتن  به  را خود  احتماالً  جز اينكه توان كرد ؛  مي كاري  چه   دنياي ناشناخته   در  راستيهب

 من  بايد  پس  بگردم چون اسم  و آدرس خويشاوند مان از نزدم  مفقود  وقتي صبحگاهان  به دكاندار همراهم گفتم كه
  :گرديده است  ؛  او گفت 

 مي گيرم  و    را  سودا هايم  من .شهر كالن است   را  ببين كه چه را  هم  صبر كن  ؛  شهر مزار شريف  ؛  امروز  است خير
 باز شب را  .و بيش در شهر گشت و گذار مي نمائيم   بار مي كنم  ؛ روضهء شاه واليت مĤب را زيارت مي كنيم ؛  بعد كم 

  .مي گرديم  ولسوالي  بر   گذشتانده  و  فردا  هر دو  يكجا  به
مي  افكار تازه  پيدا  و   هيجان  و شور   رسته  و  هر جاده  از تماشاي  .   به راه افتاديم در شهر چون صبحانه خورديم 

  .نمودم  
 زيارت كنيم   شير خدا را روضهء   اول  هبيا ك  :   بيرون آمد و گفت  برخورد ؛ مشكلي  همراهم  به  سرايي داخل شد  و  به 

  !نمايد  را آسان   ما  كار هاي  شاه واليت مĤب ه خدا وباشد ك
    .  زيارت  به رفتيم
  .  مي ديدم    با عظمت زيبا  و چنين عمارت  كه   بود  م در حيات  بار نخستين  براي 

وري  مراسم ط  بگذارم  و   قدمِ  همراهم به  قدم  كه م يافت در آن  را چاره   فقط   نابلدي مدهوشي و  نيمه   در حالت
  .  مي آورد   جا  به او  زيارت را  انجام  دهم كه 

 و  هست   هم   هر طرف آب .ندارد  به كس كار  باغ سخي كس  طرف   در چار :    همراهم گفت ؛  مراسم  پس از اجراي
  نزديك هاي  تا  يا گردي   مي سراي به  سراي  من   با  كه  دلت باز هم     . شود  مي  پيدا  زيادي  چيز هاي  هم براي خوردن
  ! مي كنيم   ديگر خود را باز كار هاي  باش ؛   همين جا  مي آيم  تو من آنوقت .   مي كني   گشت و گذار همين جا نماز پيشين 

 امنيت آن  براي جان و تن   پر چمن و گل و آب و و  محيط گوارا   بر عالوه و  بودم   سخي شده عمارت من كه محو 
 ماندن در صحن   درختان آن مي توانست از گرماي طاقت فرسا صيانتم كند ؛ء سايه و بود    بسيار مفيد  و فرسوده امخسته

   .  درخت انبوهي  لميدم ء  سايه  زير  من و  رفت   پئ كار هاي خود  لذا همراهم . دادم   ترجيح   را  عمارت سخي
  بسيار را  به خود آمدم ؛ خويشتن   بود كه چون   من گرديده نصيب ن بسيار سنگي  خوابي  يك ساعت حدوداً احتماالً 

 تأني  را  با  سخي  ردچار ِگ بر خاستم و   و آنگاه  شستم  را  پاي خود  روي و دست و   ؛ زير نل آبي رفتم   .   احساس كردم توانا
    .   نمودم  تماشا و گشتم 

  پيش روي آدم   كودك  يا  مرد  يا  قدمي گدا زن  دو سه  هر در تقريباً  كه  بود  ناخوشايند يك چيز  صرف  درين جريان 
 چنين .  بدتر گرديد  وضع  اين  شد  من خالي  وقتي جيب هاي  ؛  كرد  مي  تقاضاي خيرات ناله  با ضجه و   و مي شد ايستاد 
  .  مي دويدند   من عقب چندين گام  افراد 

  . نشستم   لب حوضي  درختء زير سايه ناگزير  لذا 
  :  چه مي بينم   ! خدايا

  !ـ پري ؟
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قرار  هم   ي قدمي  برادرش ؛  در دو  با تنها هم  پري و آن .  بود   شكوهي با  تصادف  .بودم   نكرده  آري ؛  اشتباه 
  روبوسيي  و ال پرسي احو  هم   با . شد  از ديدن من شگفت زده  بزرگمنش ؛  پاكدل و   پري  ؛ آن جوان برادر  .  گرفتيم

  .شدم    من هم  متقابالً  از احوال آنان جويا  و مفصلي  كرديم 
مزار آورديم  تا زيارت كند  و  هم  بعضي داكتر ها .  بود    خسته شده  و بيخواب  ترسيده  و كمي  پري از چيزي  :  گفت 

  .را  ديديم 
  .  بود   در سايه  غرق كرد و  مي چار نفر كفايت براي  ؛ بودم   نشسته   من روي آن  سمنتي كه چوكيي

  .  پيد ا كردي  چه جاي خوب و خنك و زيبايي:  برادر پري گفت  
مي آورم  ؛   و چيز هاي ديگر  من قدري شير يخ   باشيد ؛   اينجا  دقيقه يك  فقط   شما :  افزود   پري و  با گرفتن نام  من 

  .م  با  هم  صحبت  و گردش  مي كني باز
  . دور شد   از ما   به سرعت  موافقت  من  و  پري  نيازي  نداشت  و  لحنش آمرانه  بود ؛ او كه  به

  ! اينجا آمده ام   بدينسان ؛ تو  دنبال   به   دربدر  من بكشم كه ري  پنخواستم  به رخ 
  ؟  روز كجا   اين و ا  اينجا كج و كجا   ما   سخي ؛  اگر نه  كمك  و  كار هاي خداست  : در عوض گفتم

را م  راحت  و  تو خواب  :گفت  ؛  ديد  مي  سر انگشتانم  به كه   در حالي ؛ زياد  دارد  پري  هم  معلوم  شد كه گفتني 
  تو   من  دواي  تداوي كنند ؛ مرا كنند  مي  تالش  ناحق)   اقاربش  فاميل و(    بيچاره ها  اين  ، شده اي  بالي جانم  گرفته اي ،

  !هستي 
  : بودم  قاطعانه  برايش گفتم   گرفتهتصميم چنانكه 
توانيم حقيقت هاي دنيا را  نمي نمي تواند  به  ازدواج  منجر  شود ؛ ما  ؛  در همه حال  نيست در اختيار ما كه   محبت 

  باشي ؛  خوشبخت؛  عزيز من  تو   كه مي باشم من فقط وقتي سعادتمند  ؛  عقل و سنجش هم چيز الزمي است.  بگيريم   ناديده
   خود در دنياي روح تنها  بگذار   مرا  .  استي  ؛  برايت داده  نمي توانم   شائشته اش  تو را كه   هرگز آن خوشبختي خودم
  .  خود  برو   بپرستم  و  تو آزاد  و  فارغبال  به  خانهء  بخت  را  تو هميشه

  ! رسانيده است   چنين  حقيقتي  اينجا  به  تو  يكعرض خدا  مرا  براي  قبول كن كه 
  . ميخورم  زهر  من هم   حاال كه چنين است  . توانم نمي  ؛   ني  ني ؛  :ميگفت   مرتب   و به گريه افتاد پري 
 كه ست نازنين من ا  بسيار خوب و  يك همصنفيي  پري ؛   بود كه خواستگار  شده معلوم  برايم   پيش  روز فقط دو اتفاقاً 

  :  بيشتر گفتم  قاطعيت  با   بدينجهت . مي باشد  ممتاز   ما  فارغان مكتب  و  شاگردان در بين   هر لحاظ از
را   تو من چنانكه  نكني ؛  را رد... به محبت خود قسمت ميدهم كه   .   من هستي و خواهي بود قبول كن كه محبوب

اگر پاي كس ديگر در .  دارم   دوست مي و مي شناسم   ؛  در حد خودش شناخته ام  هم او را  ؛   پرستش گرفتم   به و شناختم 
  !كرد  مي فرق   هم  ؛  باز سخن من  مي بود  ميان

  .  شد  نمايان پري   برادر  خوشبختانه
  قدر  فقط همين  من نگاه كردن گرفت  و  بر من  قسم ديگري  بود ؛  شده  من متحير  سخنان اخير  از اين  پري كه

 به زنده گي و   . مي كنم  فدا   تو  براي  عشق و جان خود را اينگونه ؛  بودم   تو شده   بالي جان و ه  اگر سد را :افزودم كه 
 زنده    من هم در غير آن يقين داشته باش كه  ؛  ببخشي  خوشبختي  هم  زنده گي  و من تا  به  فكر كن  ي خود خوشبختي

  !نخواهم  ماند  
 به  اشتها با    و كه رخسارش گل انداخت  ديدم  به وضوح   داد ؛   به او  را  اولين شيريخ رسيد و  پري  برادر  چون

  !؟بسيار شير يخ  با  مزه است :   برادرش گفت    به  خطاب  در وسط.  خوردن آغاز كرد  
  .د مي شو  پيدا  مزه تر هايش هم با    بخور ؛ تو؛   مقصد   :  برادرش گفت

  :  من افزود   به  خطاب همو  و 
  !بودم  نشنيده  » شود   نمي  دلم نمي خورم ؛« جز   زبان  اين ؛   از  من  بدينسو از يك هفته
   : ؛  لذا گفتم نمايم  تأكيد  بر او  هايم   پيام بر  هم  و  نشود  دلخور پري  هم  من خواستم 

به   شده  و  هر قدر   ديگر صحتمند پري جان ؛ حاال  نام خدا  باز .   نيست   اكثر چيز ها  مخصوصاً  در بازار زياد  دلكش
  !با مزه  مي دواند   چيز هاي   پشت  بيشتر  مي شود و  ترا  تر مثبت  پيدا كند  صحتمند  نظر  زنده كي
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  .  شد  متعجب پري كامالً   برادرش از خندهء  ولي؛ دو خنديدند  هر
 ؛  با حيرت و شعف   نيروي همين احساس آگنده  به  دانستم كه من  ؛  گذشت  مي  سؤالگري  پيرمرد  نزديكي از آن

 پري  دور   باالي سر بدون حساب در آورد و   به  از جيب  پول  يمقدار  ؛   ساخت  متوقف و  را  مخاطب  پيرمرد  پري ؛  برادر
  . بخشيد  پير مرد  به  و  د دور دا  هم   من  سر  باالي  عدب  ؛   ندانستم  چرا داد  و

 از  .  هيجان آورد  به  نيز عميقاً    پير مرد را  اين امر شد ؛ مي  انتظار اهدا  و  بدون سؤال  و بود  هنگفتي  پول  چون 
  : بود  نيز   دل آگاه  و بسيار خوش سخن ؛    قضا  اين  پير مرد
  : دعا كرد 
 نازنين   اين فرزندان  راه از  بال ها را  تمام گرداني ؛  مي  بال   رد  را  ؛ صدقه خود وعده كرده اي  تو چنان كه! خدايا  

ها   به آن پاك كن ؛ دل هايشان   از لوح  و اندوه را  غبار غم   دور بساز  ؛ زنگ  هستند ؛ مظهر جمال و كمال خودت من كه 
  ! عطا كن  بركت    پر و زنده گاني خوشبخت 
  . بسازتد   پر بر كت تر را زيبا تر و  شاه اوليا  باغ و   تو ءخانه هم  آنان ين  نازن بگذار فرزندان

  ! آمين يارب العالمين                                                                                               
 اشك  ها  جاري ساخت ؛ ولي من ميدانستم كه اينكرد  و  اشك هاي  پري  را شديدي  اثر   بر همهء ما پير مرد دعاي 
  .اند هاي متفاوتي 

  جنون   در ابتدا حقيقتاً  به مراد رسيدم  و آنچه تمام و كمال احساس كردم كه   تيره گيي انديشه ؛   و در كمال نوميدي
   ؟ ! نشست رد بر جاي ِخ پيروز مندانه  مگر  ؛  ماند  در وضع جنون هم  باقيچه بود ؛  اگر 
  
 

   ؛33 هءزين
  : »هم  ميدان   اين   و گز اين هم « 
  

  .  رسيد  فرابرابر نماز پيشين  وئ   ؛ دكاندار همراهم گذاشته بودم  با  قراريكهحسب 
   ـشد كه مهمانان  مي   ساعتنيم

   ـ!  نه ميزبانان 
نگام ه اينكه  مخصوصاً .  ودم مار ب و خ  مستي و  عطر و رؤيا  غرق   . من رفته بودند و جانان جان؛  نه نه

من مانع   ببوسم ؛  اما  به شكل اعتراض جانبخشي  دست خودش  را م ميخواست  بوسيده  را  برادر پري  روي؛ خداحافظي 
  !بود   بر روي من زده  بوسه اي  شخود؛  در عوض  گرديده  و

  :و گفت  افتاد   به حيرت؛   شدهء من  دگرگون  ديدن وضع كامالً دكاندار از
  ! بچه  هو

  ! ؟حال  ناك چشمان آتش رخسار گلگون و  اين روي و  و صبح   بي نور  شده ؛ آن رنگ زرد و چشمان  اي چه معجزه 
   ؟ چيز ديگر  يا  سخي جان است  كرامات

  ! نكن   پرسان  مگر زياد هردو ؛:  گفتم 
  نديده  كه   مزار شريف را  از  قسمت هايي ن چاشت از صرف نا  بعد  و مينماز خواند؛    سخي  در مسجد  رفتيميكجا
  . زديم  بودم  ؛  دور
 را   محله و كلبهء خود  به  باز گشت  نماز صبح  با  همزمان  ناگزير فردا ولي؛  نمي شد   از سخي كنده از مزار و دلم 
 پس از   اما منزل زديم ؛  اواسط روز خوب   تا به راستي  بهتري گير مان آمده و   موتر شد كه مي  بار معلوم  اين. آغاز كردم 

  . پديدار گرديد  عارضهء سختي در موتر آن 
  . برگشت   مزار شربف  به  كارگر ماهر شايد  و   پرزهء الزم  قصد آوردن به   ؛  پس از  به خرچ دادن  تقالي  زياد ؛در يور
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   پريشان و حيران   ته   بي سر و  آفتاب سوزان ميان دشتدر بود ؛   بين شان  طفل هم  زن و   تعدادي راكبان موتر كه
 ُغم ُغم كنان   بود ؛  شاخص  همه  بين  بخصوص عبا و قباي  پرخون و  زرگ ، چهرهءب  شكم   كسي كه  به دليل. باقي ماندند 

   :  گفت
  !  انداخت   روز اين  به   خدا ما را  كه  هست ردارشليته م  بين اين موتر كدام ـ 

  :  خطاب كرد وئ به  . بود  زبانداري   صريح اللهجه و  مرد همراهم
 ن شريف را آقر   هستي و دامال  هم   تو ؛  است   در قرآن  علوم  تمام  شنيده ام  كه  زبانت  از  بيشتر خودم  بار از هزار
  اين موتر را  ، دا كن  هم  پي را   شليته  آنده ؛  ب  نشان  راتعلم خود  ؛  اين ميدان اين گز و بگير  ميداني ؛ بيشتر از ده مال 

محتواي (    هاعلم همه   گنج  ! بده   نجات  مصيبت از  را بيچاره  هاي   سياه سر   و معصوم  يطفل ها  اين   وبه راه انداز  هم
  !؟ اي ذخيره كرده   به گور بردن  براي را )قرآن 

  بر شدت  با   برداشت و زمين  از   را گي سن .گرديد  مشتعل  هار و جيب عبه طرز  شد ؛  ه دامال خوانده ميس كآنك
   : گفت مي در همانحال   پرتاب كرد و   من همراه

   مسخره گي ميكني ؟ داناي قرآن  و   قرآن سرُ !  پليدبيدينِ ،  كافر المذهب ـ
 هيچ   همراهم ن هايدر سخ  من .   ندساز ر  برقرا  راكردند كه آرامش  تالش مي هئ  همه گرد آمدند و   ما همسفران 

  .  كشيد  چلينج  به دامال را؛  هايش   حرف  جز اينكه به  نمي ديدم  چيز خالف
  خواستند و طلب عفوِ  و البه عذر مي عجز با از دامال صاحب   و كردند مي همراه مرا مالمت ؛   همه  با اينهم جمعيت

  !كردند   مي  را او
  زودي ها   اين به  موتر  چون ؛   بود  سفر  و راه   شديد  ضرورت مورد   كه  داشتند  چايي كساني آب و  .  شين شدپي

  صرف وضو   يا و اريم ذگ ب را  اين آب ها ند كهفتوا گرفت  رفته  پيش دامال صاحب  بعضاً  لذا   ؛به نظر نمي آمد  جور شدني
  .هايتان وضو كنيد  از همان آب   باشيد و  داشتهو  توكل  ايمان  به خدا  . نيست  روا   تيمم   هست ا آبت : گفت دامال  . نمائيم 

 نداشتند و طهارت   عصر فرا رسيد ؛ بعضي ها كه آب  .  به اما مت دامال خواندند  نماز پيشين را .اكثريت چنين كردند 
  . تيمم كردن گرفتند   بودند ؛ دست داده  از خود را

 پس  كمي آب :  پيش آمد و گفت  كسي .  نميشود  تيمم  د ؛گرد پيدا   در موتر هم آب نفر  يك   نزد ا ت : دامال گفت 
  ! مردم طهارت كنند   بده :دامال گفت  .  پيش من است   اطفالء خورده

   شست و شو  نبود آب  به علت دند وليمان   سالم دو  هر؛  مادر و فرزند اتفاقاً شام يك خانم وضع حمل كرد ؛ نزديك 
طفل و لته : دامال گفت . بدهد   به گوشش آذان  كرد كه  تمنا   پيش دامال آورده  راشتولد طفل نو؛  پدر  . نتوانستند  شده

  .شود   نمي هايش ناپاك است ؛ آذان داده
 همه گشنه و: اً گفت  ضمن  ببندم و  سنگ دامال را  جاي زخم  تا  دستم داد  به خواست ؛ تكه اي راخود همراهم مرا نزد 

 پردهء خود  نيست كه  از اين ابليس مي ترسم ؛ رأي خدا هم   دارم ؛  يك گلين آب  يك صندوق كيك و كلچه و من. تشنه هستند 
  . نباشيم   ديگر هاء به قصه  وبكنيم  را 

   .رودميكردن  حاجت رفع آنسو تر    كه شدتصور مي  د ؛گردي   از صحنه دور  دامال ادر همين اثن  تصادف  حسب
  . بكنيم  در نظر داري هرچه   بيا   ؛ از همين فرصت  استفاده  با  به همراهم گفتم  من

  . به كله ام گشت   يك فكر  ؛ن صدا ك  پدر آن طفل را  توزيع آب خطرناك است ؛ :گفت 
  :  برايش گفت   نو تولد كه آمد ؛ پدر طفل

 تشنه گان  به آهسته آهسته ) من (  بچه   اين  كن و  استفاده كم كم  هم   بعد خودت  ببر ؛  نزد خانمت  بگير و گيلن آب را
  . برساند   يك كيالس يك

  كشتن ميدهي ؛ هرچه خدا خواسته باشد ؛ همان مي به تو مرا  : گفت   در همان حال مي  نهاد و  گريز  به  پا پدر طفل
  ! نمي دهمت خوش باش   به گير دامال مين قدر كه ه  ندارم ؛  كار  را  بي ايمانيي تو شود ؛ من آب

  . تير نمي شد  ولي در آن حال از گلويم  سربسته داشتم   ميوهء  مقداري آب  وتوته كيك من خودم  دو 
  .  راهگذر منفردي    نه رمه و  بود گذشته  راه   از اين  موتر ديگر نه ساعت   8بيش از    طئ گارروزبد    از
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 افزون تر  طفالن دلخراش تر و» آب ؛ آب «  براي خوردن دارند ولي فرياد  چيز چيزيگان ؛  همه  شد كه مي معلوم  
  .رفت   مي شده

  است ،بيابان   به معناي كه بعد ها دانستم گفتند  مي» چوول «  بوديم ؛ مردم  در وسطش گير كرده ما  دشتي را كه 
 ديگر   جانوران خطرناك و  دله خفك   و  بز چوشك وو گژدم    و سوسمار مار؛    منطقه  كه  مي رسيد به گوش زمزمه هايي 

  .دارد 
   !ميكرديم   دامال صاحب چه شد كه جماعت   ؛ قضا  مي شود»  شام « هنوز هوا  كمي  روشن  بود ولي  مي گفتند 

به   شده و خطاب   باال لندي اي بر ب  بود ؛  پس از نيم ساعت مالبچه اي كه همراهش غيابت دامال طوالني گرديد و
  . بلند كرد »  ! كمك كمك « جماعت  صداي 

 معلوم شد كه دامال  غذاي آماده و  ؛  طرف صدا رفتند  به  چند نفر در پرتوي يكي دو چراغ دستي كه وجود داشت
 در آمده و  تا  بدر  س دامالناشناخته اي  در لبا  در جريان  صرف غذا  حشره   داشته ؛  مشكوله آب ادام و  يكبكشمش و  

   .است    شده  شرمگاهش  گزيده  شمول  به  از چندين جاي دامال؛    آن حشرهدفع  ولباس   آردن
 در جانش مي دويده  اما  زهر آهسته آهسته.  داشته و  غذا و آب كافي خورده  است   ن  بدزياد   حالدر آغاز   اينهم  با 

  . مي ورزيده است  مردم  ابا  نزد  طلبيدن و آمدن   از كمك    بازهم  به هر دليليگرديده  ولي ، وضعش وخيم  مي
  به اطفالي كه  به   جرعه جرعه   او  از مشكولهء آب.را در حالت  مسموميت  شديد  نزد  موتر آوردند    دامال  اينك

  . خوراندند  كردند ؛ سختي نالش مي
   اغما  نزديك غش و  هم  به  ن  مسافرا  ديگر از  تعداد  در كوما  بود و مالدا.  رفت  مي شب وحشتناك دامن گسترده 

  .مي شدند 
  :باز كرد  و اعالم داشت   خود را ءصندوق كيك و كلچه؛ خاطر جمع با   نسبتاً  همراهم

ظرف .  شود   مي دادهاندازه  برايشان   به رضاي خدا  يك يك  بيايد  دارد ؛  هركس احتياج!   همشيره ها   برادر ها  و 
  . باال گرفت   آببراي  و  حيف و افسوس  تخليه گرديد   دقيقه صندوق15 – 10

 ساقي گري    همه  براي  توسط آن  يكي دو گيالس  فلزي  پيدا شد و  تصادفاً باز كرد ؛  آب خود را هم ء همراهم گلينه
  .د نمو

  :  برايش دعاي خير نموده گفت   قدر داني كرد و  من و خيراتش  از همراه  احساسات  با يكي از حضار
   ؟!  بنده هايش چقدر آسان است به  پيش خدا روزي رساندن   و خواهر ها ؛ هابرادر ببينيد ـ 

  : بيهوش گفت   به دامالي   سر گپ آمد و  ضمن اشاره  ؛ خود  تلخ  زبان  همان  با   بار ديگر  يك همراهم
 كه يا كنند   مگر اين جانور ها خيال مي ه در اين چوول وجود دارد ؛ يكي استجنسي كخداي همه ما و شما و انس و 

   ! ي باشد  م ها تحت امر اين و   در گرو  خدا   يا   و  يكي نيست  خداي ديگر مخلوقات ها و نخداي آ
   قرآن دين و كشيده  شده ؛   ما  از خاك  روزي كه   انگليس از . انگليس است نفرِ ؛  اين   .  نداريد  از حقيقت خبر شما

در قرآن   ها   علم م ما ت كه  رود  مي كرده ف  پ ها  مسلمان  ما   به گوش  هايشنوكر    اين  توسط دست خود گرفته و را  به  ما
  !ريد بگذا   در طاقچه  كردهمحكم  بسته  بلكه نكنيد   باز  تانرا هم   قرآن  نگرديد و جهان هاي  علم ت  پش است ؛

 كدام « :ميگويد   دامال انگليس  .به  اين  ترتيب  ما را  به حدي  خر و  احمق  ساخته اند كه  سوزن  ساخته  نمي توانيم 
شد  كه  موتر خراب  شود   باعث ردارشليته م  .«  

  كردي كه  فاش مي و  مي فهميدي  شروع حركت از همان   بايد  سينه داري در را   تمام علم قرآن   تو گه كنج ! جناب
   ! شود بايد  از موتر دور انداختهشود ؛   همه  مسافران  مي  ردار  سبب  دربدري مءاين  شليته

 و  مادر هاي ما كه  با  ما هستند  ؛ يكي ني  يكي  تان  هركدام  شان  را  به  تمام  معني  مي شتاسيد كه   هااين همشيره
  ! وجود  ندارد  ديگر » شليته مردار «  همين  جناب  انشاء اهللا  در همراهان  ما  به غير از خود.    هستند   عفيف و  با خدا پاك و

   چرخ زورت  به پس چرا   قرآن  نباشد ؛  در  هبچ  علمي  نيست كه   وي  است علم  قرآنداراي اگر راستي   باز تو... 
  .  شيطان  نمي رسد  عرابهء  يك  دادن

بيل دسته اين نوكر هاي انگليس كدام  :  دهم  بگوئيد  مي  و  در اين  شام  غريبان  شما را  قسم  دشت  بيابان  درين

  ؟! مي توانند  ياد  بدهند   و اوالد هاي  ما  ياد  داده  اند  ،  مي خواهندما و      را  به دو خرجوِتقسيم كردن    يا  وكردن
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 پيش  داد كهرا  جزايش   تنها  نهخدا  ! من است  طرف   كه خدا ديديد خودتان هم بين من  و  اين  دامالي  انگليس ؛ 
  . نمود  روي سياهش  شما رسوا و  ءهمه

*  
 مال  در كوما گرفت  و   همچنانصبح خود را شد  تا   دامال  اگر صحت هم   . خواب رفته  نمي توانست؛  ترس  شب كس از

  ! نمود   ميمراقبت  از وئ  مسكين بچهء 
  شما را؛  اين موتر   ؛  پرزه  پيدا كرده  نتوانستم يلي دير ؛  دريور  با  موتري ديگر  بر گشت  و عذر خواست كهفردا خ

  !  مي رساند  انشاء اهللا  به  منزل
  ! هم  براي  مسافران آورده  بود و كشمش  او مقدار زيادي آب و  نان خشك

   !داشتم   را كم  »*مالي انگليسي دا « چون  همين  معما  به  نا م:  تبريك گفتم   به خود
  

   ؛34هء زين
  ؟ و بعضي ها چرا حج  ميكنند ...حج 

  
  ؛ حال من  از  اين شانس  و  يك سالعلي الوصف  تمام  عايد  و  امتيازي كه  در  ولسوالي داشتم   ؛  در كمتر  از 

  .ماموريت  به هم خورد 
 گنهكاراني  رها  مي شوند و  بيگناهان  بيچاره اي  وادار   ،  مي افتد يي اتفاقرويداد ها  كه  عقب  پرده   دريافتم  كم كم

  .به  اقرار هاي  جبري  و  زنجير  و  زوالنه  و  زندان هاي طويل  و  حتي اعدام  و  قصاص  مي گردند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

هر تكه و    دريافت   با .  داشت ميمشغول     با خودنيم قرن مرا  اتفاقاً »  دامالي انگليسي « معماي ( * )  
   نزديك   به آن  از كم كم رسيده  يا   معما  حل اين شبه حقيقت ؛ مي پنداشتم كه  به   يا  پاره اي از حقيقت

اثر   »  يبازي شيطان« مگر فقط  در پايان  اين  نيم قرن  بود كه انتشار كتاب سونامي آسا و آتشفشانيي . شده ام  
ژورناليست  محقق و  تحليگر جهاني  رابرت درايفوس   به  طرز  غير  قابل پيشبيني  اي  مرا  به  ژرفا و  پهناي  

  .رسانيد » چوول بيابان  و  در آن شام غريبان «  فرياد  هموطنم  در آن 
ه  به  طرق البراتواري  تا  همين  شبانه روز  علوم  بيولوژي  ماليكولي  و  ژنتيك  به حدي  پيشرفت كردند ك

عصر «  مترادف  با  20به  همين  دليل  يكي  از  نام هاي  قرن .  نقشهء ژنتيكيي آدمي را  تكميل و اعالم  داشتند 
« .  هم  قرار داده  شد  »  عصر ژنوم « و غيره  »  عصر ساينس و تكنالوژي « ؛  »  عصر فضا و كيهان « ؛  »  اتوم 

  !!  هم  جاري  است  و  اصالً  معلوم  نيست كه  پايان آن  چه  هنگامي  باشد 21 در قرن مسلماً »  عصر ژنوم 
ي  در البراتوار هاي  دانشگاه »ژن « هاي مختلف روي كروموزم هاي بشر  ؛  » ژن « به سلسلهء كشف 

ذاشتند ولي اين طرز گ»  ژن خدا « ونتسكانسن اياالت متحده امريكا كشف گرديد كه دانشمندان عجالتاً نام آنرا 
نام گذاري  به خاطري  رسايي كامل نداشت كه اين ژن مي توانست با چيز هاي غير از خدا  و با خدا هاي 
گوناگون و متضاد و داراي خصوصيات كامالً منحصر به  فرد  سر و كار داشته باشد كه درست تعداد حقيقيي آنها 

بود و لذا مي » ژن ايمان « بدينجهت اين ژن ؛  در حقيقت ! ت به اندازه تمامي افراد آدمي در همه زمانه هاس
  . توانست به حيث يك مظروف هم  خدا  و هم شيطان  و هم هر چيز مؤمن بهاي ديگر را  در خود جا دهد 

آدمي را  مورد بهره برداري سوء » ژن ايمان « البته انگليسي هاي استعماگر نخستين كساني نبوده اند كه 
 و استرا تيژي  هايشان قرار دادند ولي آنان تمامي تجارب گذشته را  با  دها و دانش نيرومند خود در سياست ها

و ايمان هاي  اسالمي  را  ؛ ابزار »  اسالم « يكجا كرده ؛  به حساب شده ترين و پر دامنه ترين  وجهي توانستند  
  .سياست هاي جهاني و تاريخيي خويش بسازند 
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دانستم كه وقت  .   شده ؛  دو باره  برگشت تبديل:   بود  و  مي گفتند   واليت خواسته  شده  به كه  ما  مأمور جزاي

 از  بست مامور جزا  مي شده  و لذا  بايد  به جاي  و  بست  باالتر مقرر  مي  ش  بوده  و  در صورت  ترفيع  ؛  بلند رتبه ترترفيع
خوب  ننويسند  ؛  به حدي كه  از  ترفيع  بماند  و كماكان   را   داده  تا  سجلش وتولي آغا  به  بزرگان واليت  رش.  گرديده است 
  ! ما  باشد  مامور جزاي

 باالي حكومت  اعليحضرت همايوني  ـ  لقبي كه مكرر در مكرر  به  البته  اين  اولين  ادراك من ؛  از وضع  در قدمه هاي
  .  و  عميقي حساب  مي شد  پادشاه  مي دادند ـ  نبود  ؛  ولي يافتهء مهم

  .حادثهء بزرگتري اتفاق افتاد 
 شان  مفقود   شدند كه  برادر كوچك عارض حج  شده  بود ؛   پسران يكي از خوانين بزرگ كه  خود  يك هفته  پيش عازم 

  ! االثر گرديده است 
ني آوردند  و  به  من  هم  گفته  شد كه  شب  روز بعد  ؛ چراغ هاي گيس  و  چوب  و  زنجير  و  زوالنهء  بسيار  به  قوماندا

  . در قومانداني  بمانم 
 گم شدهء خان ء تا  از  بچه  شكنجه مي كردند  كسان زيادي را  از قلمروِ خان آورده  بودند  ،  شكنجه  يا  تهديد  به

  . بگويند 
 كه  از  هيچ چيز آگاه  نيستند  و  به گرفتاري  تضرع  مي كردند مي لرزيدند  و حتي گريه و بعضاً چون  بيد  » مظنونان  « 

رحم  و  شفقت  مي خواستند كه  از .  هاي خود  چون بيماريي اقارب  و حتي  مرده داري  مصروف بوده اند  و  مي باشند 
  . خود  برسند  حكومت رؤف  و  پادشاه  مهربان خود  برخوردار و  رها  شوند  تا  به  مصايب  و  مشكالت

 برايم رقت انگيز  بود كه حق  متهمان چنان وضع .   داشت   ادامه  ببند و زد و كند  به  شدت فته  اين بگير وچند ه
 هم  پهلوي من آورده  بودند  ؛     را خواسته  نمي توانستم  و چون  يك مأمور  متقاعد  ديگر را  هايشان الزحمهء نوشتن جواب

   :  بدانند دهاتي  ها   او  باعث  مي شد كه اغلب
   ! مي باشيم»  عريضه نويس «  مأمورين رسمي نيستيم  ؛   ما 
  متهم  بدبخت ؛  اينهمه   از رساند كه  مي  دماغم به  باد و هوا  گويي تو  بازهم  مگر  ؛  خواستم كنجكاوي كنم  اينكه نمي با

آنكه  يكي  پئ ديگر    ؛  تا   هم مأمورين حكومتي و گيرند  ميو حتي دختر ـ  ـ زمين   مال و  بيرحمانه پول و  پسران خان هم
  . ند ساز  مي يشانرها

  . شده   پيدا  دشت  از چاهي در يك  پسر گمشدهء خان  جسد  شد كه  سپس آوازه و شدند  غارت   بدينگونه  چندين قريه
    . اسرار آميز گرديد   ديگر فضا زياد

؛    در همين رابطه هم يگان روز اما   شدم ؛   كنار گذاشته ها  شركت در آن از  من  يا و درامه هاي شبانه خاتمه يافت 
 زن  پيرامون  يك داستان كالن؛    پردهپسِ كه   شنيدم  شمار زيادي   از  رويهمرفته  . آمدند مي  نزدم   استعالم  با كساني

  . است  بوده جاري   ؛  جديد خان
   پدر و كاكا و كسان ديگر خود را هم؛   اين پسر  دوستي داشته و  او سر مقتولپ با   ؛  شده  خان ء تازه دختري كه زن

  !است  بوده   دختر ساخته  به خواستگاريي داروا
با    فقط  لذا و   راغب شده او  به   پسرش ؛ خواستگاريي  طرح  هنگام يا  بوده  دختر    دلباختهء  تصادفاً خود خان هم اما
 من كس ديگر  و بدهند   م به خود حاضر اند   ِصرف و  نمي دهند  تو   به  او را ـ   اقارب دختر كه ـ: رش پس  به سخن  گفتن اين

   . ميكند عقد   براي خود  را  نظر مورد  دختر  ـ گيرم  را  برايت  مي
در   را  پسر نكه خان آ   تا ندكن مي قرار  پنهاني  بر  ناگزير روابط  ؛ ندارند  چارهء ديگر مي بينند و  دو دلداده كه چنين 

  .كشد   مي و زند  مي ،  شود   مي  غضبناك ، مي يابد   زنش  بستر
  را   پسران  و شود  مي  حج  عازم  خود  ،  به همان چاه مي افگند پسرانش مي فرستد و  و   نوكران توسط جسد را 

  !نگهدارند   گرم  معركه را  ؛  او  باز گشت  تا   و  بكنند را برادر ي  مفقود االثري يادعو؛ پس از چندي  دهد كه  دستور مي
   !شد كه حاجي شده است مي  به راستي معلوم  و خان آمد  ؛  ماهي بعد
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 شاخص و   آدم راهداري  دستار سرمه اي  و  چپن ابريشمي و  در لباس سفيد  و  بود   پيدا كرده  نوراني  قيافهء روشن و
  .   سخن گفت   به آهسته گي  كاتب جزا  قوماندان امنيه و  با  مدتي او .    مي آمد  نظر  به  معصومي  و پاكيزه
  .را آوردند   زنجير پيچ  افراد  تن  چهار پنج درين هنگام  

  همين هاست ؟  هم  بر سر شما  اشتباه   :  خان گفت  به قوماندان خطاب
   : پرداختند  تضرع به نزد خان   زنجيريان   از وتن  يكي د  وقت درين

   به خانهء خدا رسيديد ؛  شما ؛  روان كرد  پس  سالمت   ما  صحت و  براي  مثل آب حيات را  خدا شما  !   خان صاحب
 تهمت  ينا  و از كنيد  مي تصديق  را ما گناهيي  بي   بيشتر از هركس شما  كه  نداريم   شك   هيچ حالي ما .  شد   قبول حج تان

  !...دهيد  مي نجات مان    ناحق هاي
  : خان بيانيهء غرايي ايراد كرد 

  اهللا تعالي همين است كه گناه   عهد من با ؛  پس از اين  . شده ام   پاك پاكِ  ؛  نوتولد  ؛ حاال مانند طفل معصوم منـ 
  . داشته باشم   شفقت  و   ؛ مثل فرشته رحم منماين  پا  زير  بيوه و يتيم را  حق ؛  نكنم 

 به خانهء  ي خود راداشتني دوست   خدا بنده هاي عزير و  ؛ تواند  نمي  شده  مشرف  خداء به خانه  ناكس و  هر كس 
   . نكنم   وفا  خداي بزرگ با  به عهدم   و  ضايع شود   عباداتم و  طاعات  خواهم  نمي من  .  رساند مي خود 

  توانم مي  بخشيده  را  هر چيز   من  .  هم كمر شكن است پيغمبر خدا  براي اوالد   درد و داغ  !مگر قوماندان صاحب 
   . توانم نمي   بخشيده  را مظلومم و   بچهء نامراد  قتل  باز   و  مؤمن ولي قتل

  به راه شيطان توانم   نمي ديگر .  رسيد كه دست خداست » حجر االسود « به   دستم   سنگ زدم ؛  به شيطان  من در حج
   .  رحم كنم  شيطان  نوكر هاي  و غالم ها و   بنده ها   به  و بروم

بچهء  كه چطور  پيش چشمانم آورد  را ها  اين  منحوس  قيافه هاي خداوند؛    عين در صحراي عرفات  ؛باور كنيد 
 همين  . ندارم ديگر   سند و  گواه و  شاهد  به كدام   احتياج  من حاال  .    انداختند  به چاه  باز و  ش كردندستم ُك  مرا  بيچارهء
  !  شهيدم  و  مظلوم   بچهء عزيز و قاتل هاي چوچه هاي ابليس ؛  هاست 

 مي وش  چ خونشان را حاال   همين   اگر نه  ؛ ها  افتاده  اين  و من  بين   پادشاه اسالم رمت ح و  عدالت  و قانون  آه كه 
  . ساختم  مي م  زمين ُگ از روي  را   نسل شان  و  تخم ؛  كردم

    به جزايل اهللاظذات   عدالت و يعت رسول اهللا  شر  تا  ببريد  .  دور كنيد  پيش چشمم  از ها را  اين !قوماندان صاحب 
  !... برساند  اعمالشان

   و  خشمحيرت و  با   بيرون بردند كه آنان  در حالي كشان كشان  محبوسان را  و  به محافظين اشاره كرد قوماندان
   . گفتند  مي  نامفهومي  تقريباً بريده و و چيز هاي » !.. حاجي صاحب !.. خان صاحب « جنون 

  ؛ به قتل كرده   »اعتراف «    ديگر امتيازات و   پول  ء وعده  بدل در از آنان   يكي   بود كه  شده چنان درست  ؛  سناريو
  ! بوده اند  همكارش   و   همراه  بود كه آن ديگر ها داده  شهادت  ؛  سناريو  داستانِ  در بارهء ضمن افسانه سرايي

  ؟! پنج تن  به يكجايي كشته باشند  و حاجيي مكرم  را الاقل  معظم  پسر خان  بايد  باالخره
  نانبر آ را   پادشاه اسالم  عدل ايجاب    و  پيغمبر  شرع  و حدِ محكوم ساخت را   ؛ همين هاء كشورتا آخرين محكمه

  ! نمود  تطبيق

  

   ؛35 هءزين
  :جشني   اجتماع  يك اق رحمدر 

  
 مردم  و   اوضاع  از  اينكه كسب اطالعات با  ؛  دادم  ادامه مي كراهيت با  را   در قومانداني  ناگزير رفت و آمد من 

 در عين حال  عايد خوبي  و )وانستم  نمي ت  برده درست  پئ البته در آن هنگام  به اين حقيقت ( حكومت  برايم  پر بها  بود 
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  افراد   احتياج  يك  و عمده تر اينكه كرد مي  و ديگر ساحات رفع   مكتب  در تأمينات را كه خيلي از كاستي ها  داشتم 
   .از من  وجود  نداشت نارضائيتي  حد اقلِ  و  نمودم  مي  رفع  را مردم    از ينيازمند

  احساس نوعي گناه  قومانداني  به   از حضور يافتن  فقط  حتي و شد    مي  افزوده تا روز وز هذا  بر ميزان كراهيتم  ر مع
  .داد  مي دست  برايم 

   . بود   نشر شده  بعضاً بودم كه  فرستاده   واليتيء به جريده و خبر  شعر گونه   پارچه  اين هنگام چند تا
 پيرامون  شعر و   ناصر من گشت  و؛    بود  بدخشان  از  مهربان د و خوش سيما و خوش برخور معلم ادبيات ما كه جواني

 از محضر  . من آغاز كرد   با   اوقات رسمي  ساعات درسي  و  از  مساعدت هاي  فراتر  مشاوره ها و نويسنده گي  به  و  شاعري
  . شدم   شعر و ادب  ترغيب بزرگان بردم  و  به مطالعهء آثار   فيض ها   ؛ او

 مي  مقدار  چه   اينكه  از ـ صرف نظر   تمام كتاب هاي آنرا  يك سال  طئ  ؛  كتابخانهء مختصري داشت كتب ما م
  . خواندم   ـ  فهميدم

 عمارت   ، ميان مكتب ما  در ساحه اي  )شد  سنبله بر گزار مي  از اول تا سوم ماه  كه( مراسم جشن هاي استقالل 
  و معلمان  . مردم زيادي  درين مراسم حضور مي يافتند .   برپا  مي گرديد  تهايي از شهران مسجد جامع  و   ،  ولسوالي
   از  شاگرد تعدادي معلم  و .  داشتند   بارزي   سهم و  نقش   در آن ولسوالي مكتب ابتدائيهء دختران  و  مكتب ما  شاگردان 

   و مقاله  كرده  شركت مراسم   درين  پيش هم هاي   سال  من  . در سانيدن مي به هم   بيش حضور   و  كم  نيز  اطراف مكاتب
  .بودم  ترانه خوانده 

   .   فرق كرد وضع ؛   را  مي گذرانيدم  هشتم   صنف سال كه ام اما
  لطيفه ها  ،  ،  ضرب المثل ها   پسنديد  و  بر عالوه  دو بيتي ها هيأت  بررسي  بسيار ؛    بودم كرده را كه آماده  مقاله اي  

 اكثر    . حكايت هاي كوچكي  فراهم كرده  بودم  كه  مي بائيست  در ميان هر دو  سخنراني  يا  ترانه  و  نمايش خوانده شود و 
  .  تمرين كرده  بودم   آن ها را  نزد  اوء دكلمه طرز خوانش  و  و  بود  دهنمو  مرور ادبيات مطالب  مرا  معلم  اين مواد و
 هم  نهايتاً  ولسوال  در جريان قرار مي  و   بود ي جشن مطالب  و  پروگرام هاي هيأت  بررسي جزء ما   ادبيات  معلم هم 
  . تصاميم  را  تصويب  ميكرد  گرفت  و

 شايد ولسوال ؛  .  انانسري كنم   ـ  بود كه الزم  ـ جايي  من در تمام  سه روز جشن  اين تصميم  رسيدند كه  به همه
  . لباس مليي مرغوب آماده كند   بسته  يك  دريشي  و دست   دو  براي  من  ساخته بود  كه  تدارك جشن  را مؤظف كميتهء
 غير مترقبه    طور  مراسم  به  از  پيش  روز دو هذا  مع ؛   بودم  رسيده  اينكه خودم  نيز حتي االمكان  به  سر و  وضعم  با 

  . البسهء متذكره  برايم  سپرده  شد   مراسم  از  پيش شب   يك  و مرا گرفتند  » قد اندام« ؛  به  مكتب خواسته شدم 
   ترتيبات  و  تزئينات به  ؛)  برق وجود نداشت  كرد ؛ چون بطري كار مي كه با (  بلند گو هاي قوي  امسال ميكروفون و

  .   بودند شده ولسوالي هاي ديگر دعوت    شايد  واليت  و  مركز  از  مهماناني و  بود  افزوده شده   جشن مراسم
   . داشتم    هم  ويژه اي هيجان عالوه  بر اينها 

 پس از آن  صرف  در كمپ ولسوالي  چنين  مراسم  بود  ؛يك  ترانهء  مكتب  دختران  در   پري كه  سه  سال  پيش  سر تيم
 ـ  درست اما  امسال  .  ين  و كالن  شوندگان  مي نشست  و  دختران  مامور زنان كنار   به  طور  مستور  حضور  مي يافت  و

 را  بيشتر  بدان     لذا  من  اوبود ؛  پوشيده ي   با صطالح  رسم لباس  سنگين.  بودم  ـ  چنانكه در روضهء سخي مالقاتش كرده
  .  سنجش گيرم    به  را موردش در   نگراني هايم  بتوانم   كه و  وضع  مي ديدم سر 

 پيشتر متوجه   به  او  نگاه  كنم  تقريباً  به حالت كردم    صحتمند و  با  نشاط بود ؛  ولي  هر زمان كه  فرصت  مي كامالً
   ! دارد بر نمي من چشم از   حتي لمحه اي انگار كه .  مي يافتمش  خود 

  ! ي هاي گذشته  بازم  مي گشتاند اين واقعيت  هم  نيرو  و  قوت  قلب  و  غرور  برايم  مي بخشيد  و  هم  به  نگران
*  

 به   بود  شده بررسي برايم داده تدارك و   ء طرف كميته از   سرنامه اي را كه و  قرار گرفتم   ستيژ مراسم وقتي روي
  .  دويد  در سراپايم  ارتعاشي  خوانش گرفتم ؛
 بر  شد كه  مي تقويت ها گو چنان در بلند  ؛ ار اقشار حض و خطابيه ها  به  ذوات و »   بسم اهللا الرحمن الرحيم  «كلمات 

  .توانستم   نمي شنيده  را  م خودء هنجره  اهتزازات  يعني  اصلي  در نتيجه آواز و  مي آورد  فشار گوش هايم 
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   .  شومتر  جسور كمك كرد كه  ؛   سخنانم و  به  من توجه جمعيت   عطف   سكوت آني و ولي
    .   دعوت كردم راجامع  مسجد  امام  نخست

  . نمود   سخناني ايراد دعا) يا  به  بهانهء ( به رسم   ؛  تالوت كرد » قرآن مجيد «  بر اينكه آياتي از  مولوي عالوه
 به   نعمت را  اين  تعالي  او بايد  شكر كنيم كه  ؛  متعال  است  بزرگ خداوند   نعمت  و آزادي استقالل  :   منجمله گفت او

   اين  به  ندانيم  و ؛  هستند  رسول خدا   كه وارثان خود راي علماي ديني وخدا  قدر دين   ؛ و اگر ناسپاسي كنيم  ؛ رده عطا ك ما
نعمت   ديگر و  اين  نعمت    ؛ خداوند  ؛  يمادامه  ده   فجور و  فسق  و بي نمازي  و  حيايي   بي و  روي لچي  شن  ويمود و ف

  .  نكند   تباه  ما را  ملت  ملك و و همهء ما »  ثمود « و »  عاد «  قوم   مثل كه  مي ترسم  و رد مي گي  پس  را هاي خود 
  برايم معمايي » ثمود « و »  عاد «  نبودم  و  به ويژه داستان  مولوي  سخنان   اين است كه من آنقدر ها  متوجه حقيقت

  .خوردم   مي  بر  به آن  تازه بود كه
در    نمودم  را  روي ستيژ ولسوال دعوت آمدن  از   تشكر و  از مولوي كه پس از اين  ؛   داشتم  در دست ه طبق سناريو ك

  :بدينگونه خواندم  را  شعري  ؛  وقفه
  محصول خون و جان ما ؛ آزاديي مادر وطن          

           معيار آزاديي  ما  ؛  جز  نيست  آزاديي  زن
  نيست ؛ آزاد هيچ  اوالد  نيست        مادر اگر آزاد  

          جز در وجود  مادران ؛ آزادي را بنياد  نيست
  آزاد  بود ؛ از  سلطه  هاي  اجنبي  لو         ملت ؛ و

          در برده گيي زن بود ؛ اورا هزاران برده گي
  ـ   در حواليي آن حاضر   يا  در كمپ ولسوالينشسته ـ  مخصوصاً  از زنان  و  دختران    جماعت  از چنان غريوي
  كند و» ... هموطنان ... هموطنان «  لحظه اي  چند  شد  مجبور حتي ولسوال   .   انداخت را  به  وحشت برخاست كه خودم 

  ! بيانيه اش آماده  سازد   به شنيدن را نتواند حاضران 
*  

نبرد   ، تاريخچهء مختصري از بر زبان آورد  ي عالمانه سخنان تاريخي بيانات خوبي ايراد كرد ؛ من   نظر  از  ؛ولسوال 
 استقبال حاضران  طرف ولي ندانستم كه چرا آنقدر ها  ؛   بيان داشت  سالست و  قوت  به  مانرا   نياكان ءهاي استقالل طلبانه

  . نشد  واقع
ل هايي در  ستيژ مي آيند و ُگ سوي  يكتن از معلمان شان  به  با   چار دختر  شدم كه متوجه  در پايان بيانات ولسوال 

  . كنند  مي تقديم   به ولسوال  را گل ها   ؛  احترام و  سپاسگذاري   رسم به حتم دانستم كه . دست دارند 
 ؛  از   را دنبال كردم من وظيفهء خودم .    از كنار ايشان رد گرديد و  به ستيژ ؛ ولسوال  پائين رفت  تا رسيدن آنان

  :  خواندم   ؛  ميان مي آمد  به  ستيژ  بر  او  تا رسيدن  در وقفه ايكه ي دعوت  به  عمل آورده  و سوم سخنران

 چه ؛  براي تو  بگو ؛ پرسيد  كه در قفس داشت   از طوطي اي . رفت  مي  هندوستان  به تاجري   «
  .  بياورم  هديه

  !برسان  دوستان  فقط سالم  و احوال مرا به طوطي هاي هن  هيچ ؛ : طوطي گفت 
: را به طوطي هاي هندوستان گفتم  وقتي باز گشت ؛ به طوطيي خود حكايت كرد كه چون سالم تو 

  !ا جابجا  افتاد و مرد  هيكي از آن
  . افتاد و مرد ؛   نيز همچنان ي تاجرطوطي 

شهء طوطيي خود  ناگزير قفس را  به  بيرون  برد و ال ؛ تاجر پس از تأثر و پشيماني و فكر و انديشه 
 زنده گيي آزاد  و  پرواز آمد   به   كه طوطي  نگذاشته بود  به عقب  بيش چند قدم  اما  .را دور افگند 

  »!  را آغاز كرد و مستقل
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   ملبس چرمه دوزيي افغاني مخمل سياه  هاي   در لباس   بيشتر  معلم شان كه  و دختر  4 اين حكايت آن   اختتام تا
 ؛ مرا در آغوش  مسني بود  نسبتاً   من دادند و معلم شان كه زن به  دختران گل هاي خود را   .بر آمدند  ي ستيژبودند ؛ باال

   استخوان مغز  تا  ولي جذبات آن  ؛   نبود قابل فهم مي آورد كه   بر زبان  ريخت ؛ كلماتي  اشك مي گرفت و در حاليكه
  .شد  مي احساس 

 ستيژ   پائين آمدن از و قصد سومي گذاشتم   سخنران   به  عرصه را  ؛ دانستم  نمي را  حركت  اين كه معناي من در حالي
  !  گهگاه  در خيالم  مي گذشت  كه  اين گل ها را  پري  برايم  فرستاده  است  . را كردم

   منهمك  سومي سخنران ان به سخن   .   داشت ادامه استقبال هلهلهء   و  چكا و چك  از چه زماني آنهمه هياهو  ندانستم
 من  به   پاداشي   يك چنين م كه بود  چه كاري كرده  اين مردم به  ؛آخر من  .   بودم  بهت و حيرت  غرق . نمي توانستم  شده
   .   را  فرا گرفت  ترس وجودم  ؛ كم كم  دادند مي

   متوجه  مرا و  شد   نزديك  ناصر من  همان  ، دبياتمعلم ا همان  ولي  بروم   ستيژ باالي باره   دو  نداشتم كه توان آنرا
  . دادم  دعوت   ؛   بود نوبت شان  سرايان كه  ترانه  به گروپ  باال رفتم  و  او   مدد  به  .  ساخت ليتممسؤ

   :  ؛  بگو   به گوشم گفت نينم ناز معلم   . كردم مي  بايد آنرا  پر   ناگزير من  بود  و زياد  نسبتاً  اينجا وقفه
  گر نداني غيرت افغانيي ام     چون  به ميدان آمدي ميدانيم                       

  ! دنبال كن   از روي كا غذ  مطالبت را  بعد و
  :  افزودم  از خود و   استالزم   اينجا   يك ربطيه هم ديدم
 بر آنان   ؛  شدند  روبرو  خانهء شان  خاك وگرِدشمن فرنگيي اشغال با   ما ءجانباز و آزاديخواه  نياكان دلير و وقتي
  :فرياد زدند 

  گر نداني غيرت افغاني ام      چون  به ميدان آمدي ميدانيم                       
حقيقت اين ادعاي خويش را مردانه و قهرمانانه ؛  سربازي   در ميدان هاي جنگ و شما  اجداد ما و  كه: و اضافه كردم 

 ما آنرا جشن    نمودند كه امروز را حاصل  استقالل ما  عزيز شان  و پاك  دادن جان هاي   و  با ريختاندن خون ها  وثابت كردند
  .گيريم  مي

   برايم  پايكوبي  برخاسته اند و عده زيادي به رقص و  هيجان جمعيت متفاوت است ؛  و بار استقبال   اين متوجه شدم كه
  !رقصيدند   در مقابل كمپ ولسوالي مي  شاگردان و معلمان   از  ديگر يك تعداد و  ادبيات  معلمه  عجيب تر اين بود ك از همه

حركتي كه . نمي توانستم   چهار دختر و معلم ايشان پئ برده   حركت ويژهء آن  معناي مدت ها  به كنه ( 
قدر دانستم كه چند كلمه ايكه  همين  طئ اشاراتي كم كم .   مي باشد   بكر و فوق العاده  هم  حتي همين امروز

 به شمول پري و معاشرينش   حاكم خانم  احساسات ده ها زن و دختر و  از جمله   ؛  مولوي جاري شده از زبان
است و   به شدت جريحه دار ساخته بوده  ديگر در كمپ ولسوالي حاضر بودند ؛با خيلي از زنان    همراه را كه

 و دفاع از خود و احساسات و   به مولوي  من قرائت كرده بودم  پاسخ جانانه اي را كهيبالمقابل  آنان شعر
   با  اتوريته آناً  تصميم گرفته اند كه با  اجراي چنان  و تشويق خانم هاي خود تلقي كرده  و با دخالت حيثيت 

 . نمايشي هم  ؛ بر قوت اين استنباط و افاده  بيافزايند  

 و هكذا ؛ و چرايي و چگونه گيي آن  » دشمنان فرنگي «   اشغالگري هايو  مالت ح  از اين گذشته
چرايي و چگونه گيي جنگ ها و قيام ها و سربازي ها و قهرماني هاي نياكان ما در برابر آنان و ديگر حقايق 

 ها و  خواندهي بر رو مطلقاً   نبود و لهذا   و دريافت  برايم قابل درك دانم ؛ آنروز ها مربوط ؛ چنانكه امروز مي
كه كم و بيش به حفظ متون عربي توسط  قاري  بچه ها ( خويش خياالت و احساسات و توهمات  ها و  دهشني

  .اتكا داشتم ) شباهت بهم مي رسانيد  
و نه  و ياد داشت هاي خود را پيشبيني كنم واكنش ها در برابر سخنان  وانستم ت  مي  نه  شايد بدين دليل

 ).ها و داليل تقدير ها و مهرباني هاي جمعي و فردي را در برابر خود  دريابم قادر بودم معنا 
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  ؛ 36ء زينه
  : پادشاه   در مفهوم  اضداد دريافت

  
  :و گفت  ستيژ آمد   روي   دوان دوان  مكتب كه آمر بود  نكرده   ستيژ حركت  جانب هنوز   ما   مكتب ترانهء تيم 

   !هموطنان عزيز 
 مي فرمايند  ؛   ايراد ارشادات خود را    طريق راديو افغانستان از  پادشاه جليل القدر ما  همايوني   معظم اعليحضرت

  ! توجه كنيد  به  پيام  رهبر  و  پيشواي  بزرگ  مملكت مان ؛   پيش از اجراي  ترانه
 هدايت داد نموده   ترانه  اشاره   تيم به  دست  با  و وجود  داشت  ؛ روشن كرد   ستيژ   ميزِ روئ  را كه قبالً  آنگاه راديو

   .  صبر كنند  كه
آواز شاه  ؛  انسانس نطاق راديو افغانستان  ازپس  باالخره  و پخش مي شد    ديگر  چيز هاي  و  ترانهء اتن  چندي آواز

  . د گرديطنين انداز  
 لهذا ديگر از   شنيده بودم ؛ مرتبه سخن مي گفت  در سال يك فقط  نظرم  به   را كه پادشاه  بيانيهء چند من قبل بر اين 

  . شدم    متأثر  نمي ون غير معمول آواز  او  متعجب  وُت
  .  مي شنيدم     اما در سخنان  امروز  پادشاه  كلمات  و  مفاهيم  تازه  را

 پرتوي قانون اساسي  در  ملي  شوراي  اولين  تشكيل  و بيان  و  مطبوعات و   و جوانان   از دموكراسي و آزادي زنان  او
  .گفت  سخن  مي مملكت    ترقي  پالن ها  براي  پيشرفت  و  و1343سال 

 دارد  ولي معناي اين سخنان  برايم روشن   براي گفتن سخنان نوي  درك  مي كردم  كه  پادشاه   قدر  فقط همين من
گويد كه  تا كنون  مردم  نداشته   مي  سخن تعداد آزادي ها  يك   از پادشاه  كه  بزنم  حدس  مي توانستم   تنها  در نهايت نبود و
   .  ندورشده  مي   ؛  از آن ها  برخوردار  پس از اين و اند 

 صحبت  باالخره و   گوشي كنان  و  پچ پچ  ولي آهسته آهسته؛   كردند سكوت   قدري   نخست  در لحظات جماعت حاضر
  شنونده اي  تقريباً ديگر    ؛  بعد به   نيمه  از  پادشاه سخنان  گرفت  تا  جاييكه  ر سو آشكار شدن از ه و چند نفري دو نفري  هاي 

  . نداشت 
  . رفتم  ديگري   جا هاي   به  درين فاصله من هم

يش يك حاكم  است مانند  همين حاكم كه پهم  انگاشتم كه پادشاه  ؛  سال پيشم   توهمات يكي دو علي الرغم در ابتدا 
   شايد هزاران حاكم  و بسيار كالن است حاكم ؛    پادشاه  ؛ منتها  هست  من هم  جغرافياي  و  تاريخ معلم  قرار دارد و  رويم

  . مي باشند   اوامر بردار   و  ما زير دست  مانند حاكم
 بينش من در  بدينجهت .  د  پادشاهان چيز ديگر نبو كه جز كارنامه هاي خوانديم   موادي  مي  در درس هاي تاريخ ما

  . بود   عوض شده   حد اقل در دوسال اخير  پادشاه مورد
 مهربان  و   براي خانواده اش رئوف   خوب كه حتي پادشاهِ و بشر است   ؛   ديگر آدم ها پادشاه مانند دريافته بودم كه  

  ور كرده اندُك و خواهران خود را   برادران  و پدران  كثراً ا  ما   پادشاهان گذشتهء و  داشته است   وجود  خيلي كم  باشد ؛ بوده
  !  ساخته اند   سر به نيست و  اند   شيطنت كشته و  نيرنگ   با و  پنهاني   و  ناگهاني  ؛ ده انديپوسان در زندان ها   ؛

   .  مي شد  در آميخته يمقدسات   با در ذهنم پادشاه  باز مفهوم  ولي در همين حال ؛ 
   :كه  بود  ينا   واقعيت اولين  
  مي تكرار  و در همه جا  دش  مي پيغمبر گرفته  و   خدا  نام پس از  عيد ها  و جمعه  در خطبه هاي نماز  پادشاه  نام  

  .  د يگرد
  بسا   چه  و شود مي ناقص  ما  دينداريي   و عبادت  و   نماز  ؛ نباشد  در خطبه ها  پادشاه   اگر نام  كه  مي آمد   نظرم به 

  . مي رود   بين  از
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  . ميكرد   تقويت   ؛  مي بخشيد  تجسم در كنار خدا  را  پادشاه  كه حتي  غريب  و  عجيب   رواياتي را اين توهم   
  . داشت   را زورِ هفت ولي اهللا   پادشاه ؛  يكي از اين روايات حسب 

   : گفتند مي
  و  بروند   او  در زيارت كه  كساني  .  دارد  وجود »خواجه غلتان «   نام   به هللا ولي ا يك  زيارت   هرات در سرزمين 

  كنون  تا  نيرو  اين  در برابر و شوند   مي  داده بسيار غلت»   ولي«  اين  و كرامتِ زور   به  ؛ روي موضع معيني قرار گيرند
  ! نخورد  ت غل و دارد   نگه استوار  را   نشده است كه خود   قادر عادي كدام آدم 

موضع همان  در   ديكر افراد  مانند ن زيارت رفته وآ به   همين اعليحضرت المتوكل علي اهللا محمد ظاهرشاه اما وقتي
  . نمايد   وارد  تأثير  او  بر كه  نبوده   نيرويي كدام  ؛  قرار گرفته است  خاص

  را  هفت ولي   زور  پادشاه اسالم  فرموده كهاو  ؛  پرسيده است  زيارت  »مجاور«  از  دليل اين امر را وقتي پادشاه 
  ؟!ند شاب  مي يك ولي صرف ؛   انتحضرت خوجه غل دارند و 
  

 بشر مانندي   ذاتپيغمبر كه  و   بود كه خدا در باال هاي آسمان است   درين سطح  اين زمان عقايدم تا( 
 و  تعليم  بر زمين»  قرآن شريف  «   ؛  پس از آوردن و زيبايي ت تركيبي از نور و عطر و لطاف بوده ولي تماماً
معناي  مرگ را  نمي »  رحلت « من از كلمهء .  اكان ما  ؛ رحلت كرده  و  نزد خدا رفته است  يدادن آن  به  ن
  . براي ذات پيغمبر  معنا و مصداق داشته باشد » ردن م«  نميكردم  گرفتم  و گمان

   اما ؛  مي شنيدم  پيغمبر  نام   به در ارتباط را »  مكه و مدينه  «  مانند  هايي  نام  ا  اينكهدر همين حال ؛  ب
« و »  زمين « و »  افغانستان «   و »وطن  «  پنداشتم  و    مي  وطن خود  توهميي جغرافياي  درون  را ها  تمام آن
 وسيع  بود  و  شامل آسمان ها  و ستاره  ها  هم    كمي»دنيا «  يك معني  بيشتر  نداشت  ؛  فقط   برايم »جهان 

  .مي شد 
  در استقامت  مزار شريف و اخيراً   ؛ خود مان  در ولسواليي  ديده گي اما  همانگونه كه  بيرون  از مناطق  

 نمي ؛  در ذهن آورده   مبهم  جغرافياي خياالتي  و  را  ؛  جز  به گونهء و تا حدودي خود شهر مزار شريف 
 برايم  مفاهيم   و  چيز  هاي  توهميي ديگر  » ديو «   و » فرشته « هم  مانند   »ستاره  «  و » آسمان «  توانستم  ؛ 

   .كامالً  نا مشخص  بودند 
   مي شكند حتي باور ضعيفي داشتم كه  هر ستاره  به  يك فرد  از  بشر مربوط است  و حيني كه ستاره اي

 خيال  . مي ميرد  او  و  مي رسد فرد بشري  نيز  به پايان   سقوط مي كند  ؛  عمر آن )ثاقب به گونهء شهاب (  و
   .  ثروتمند و پر قدرت تعلق دارند به آدم هاي و قوي  كردم  ستاره هاي روشن  مي

  ) !پيدا كنم  و  بشناسم   را م خودو  پري    هاي مي خواست كه ستاره  دلمكم كم   
  
  

   ؛37 هءزين
  : مطبوعات زن  و   با نايي آش
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  گرفتم  و   تجربه  ياد شده  تا  جشن ديگر را  در  بر مي گرفت  ؛  اتفاقات زيادي  را  به  از جشن در جريان سالي كه
 اين سال كتاب   و آموزش هاي  ها  حتي مي شود  در بارهء رويداد . ذهنيتم  توسعهء سرسام آوري  پيدا كرد    و  دايرهء  ديد

  .نمود  داگانه اي  تأليف ج
  : ولي  اينجا  تنها  به موارد  شاخصي  اشاره  مي كنم 

  يا خير ؟  مي كني   هم  مطالعه :   از من  پرسيد)  همان حاكم ( از جمله روزي  معلم  تاريخ ما  
  .... براي خواندن ندارم  چيز زياد  اما  و!  بلي :  گفتم  
 چيز ها را    در بارهء  اينكه چه  ؛  برايت مي دهم  و  تازه آمده  مجلهء و  تعداد  جريده عصر  بيا  منزل  ؛  يك :  گفت  
   .  صحبت  مي كنيم  بخواني  و  چطور مطالعه  كني  با  هم بايد  بيشتر

  در  مرا بود و  نشسته   فاميلش روي كوچي در آفتاب اواخر خزان كنار .  رفتم  حاكم  منزل    روز  همان درست عصر
  . نشستن كرد  به كوچ مقابل خود  دعوت 

 هيجان   يا موجودات  عجيب من  كدام  براي   بار هيچ  ؛  اما  اين  ساحه بودند  هم  در آن  خانم  ،  دختر  و  عروسش
  .  شوم  خيلي راحت  توانستم  با آنان گرم  صحبت. آور  به  نظر  نيامدند  

  ياد جشن   مراسم   ؛  از بود  خود آورده  خانهء   به  را  او   پيش  چند روز قط ف  خطاب  به  عروسش كهحاكمخانم  
  : گفت   و  دهاني كرد

هايي گفت كه  »  بد  و  رد «   را  متبرك  مي كرد  ؛   قرآن شريف  محفل جشن  با  تالوت  بايد كه» اخواني « مالي  ـ  يك 
 بچهء  مگر اين.   چنان  تعرض كرد كه  نزديك  بود  همهء ما  بكفيم   او حق  و حيثيت در همان گل صبح  به زن  و   نه پرس  ؛  و 

  ! را  سر افراز كرد  كه  همهء ما  و  همهء زنان  و  مادران جهان نازنين من  ؛  فوري چنان جانانه  به  دهانش كوفت 
  : كردم  و گفتم   اندكي تبسم  من

 من  نه  سخنان  مال را  درست  متوجه شده  بودم  و  نه قصدم جواب دادن  به  او  بود  ؛  مگر .  ـ  شما  مهرباني  مي كنيد  
  !روي  داد   همه چيز تصادفي

  :  خنديد و گفت حاكم
را  مي خواني ؛   چيز  ديگري  يا  راستي ؛ مي خواستم  بدانم كه وقتي كتاب ! ... هستي   اصالً خودت  يك  تصادف   تو

  چه ميكني ؟  نتواني  ؛   فهميده  را   برخورد كني ؛  مثالً  لغت  يا جمله اي به  مشكلي اگر
 ؛ خودم دچار  ياد آوردن آن  به   از  مدت ها  پس هم جوابي دادم  كه ؛  محيط و فضايي كه وجود  داشت   بركت  به

   : گفتم. حيرت  مي گرديدم  
  .مي توانم  دهان ميزنم  و  باقي را  به جايش  ميگذارم   هضم كرده  آنچه را كه.  مي چرم   ـ من مثل گوسفند

  :  افزود  اطرافيانش ؛ و  ء بلند تر خود   در ميان خندهحاكم 
  ! ... فلسفه گفتي  كدام  كتاب روي  ـ  اين جواب را حتماً  از 

 از فالن جا  ؛    هدايت داد كه ؛   بود  من گذاشته  شربت آورده  و  نزد  كه  همين  اآلن  يك گيالس و آنگاه  به  دخترش
  . جريده  ها را  بياورد   و مجالت

  نزد  من گذاشت  ؛  نگاه  نافذي  به  من افگند  كه  نيروي  نگاه  هاي  حاكمدختر وقتي  مطبوعات  را  آورد  و  به  اشارهء  
  :پري  را  داشت  و  گفت  

؛  چند  تايش را  به  يك  خواهر خوانده ام  داده ام ؛  مي گويم  زود    شماست  مال ها  اين  نبودم كه   من آگاه ؛ ببخشيد 
  .بياورد  و  باز خودم  برايتان  مي رسانم  

  :  مداخله  كرد حاكمحقش نبودم  ؛  پاسخي بدهم  ؛  ت من  بتوانم  به  اين  عذر خواهيي كه  هرگز  مس پيش از آن كه
 نام  بردنو  با    ؛   اكنون  به  مطبوعات  عالقه گرفته اند هاي  اينجا  هم كه  دختران  و  خانم تبسيار جاي  شكر اس

  :  ؛  افزود  دخترش
  فكر  ترا  بشناسم ؟  روشنءمي توانم  اين خواهر خوانده

  : دختر گفت 
  !بلي ؛  پدر 
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براي مطالعه و پري جان  كه از مزار شريف آمد ؛  نام خدا گل واري جور شده بود  و از من خواست كه چيز هايي 
  .من هم چند  مجلهء رنگي  را  برايش  دادم .  كم كند  اش را بدهم  كه  فرصت  باز گشت  افكار آزار دهنده   برايش  سرگرمي

  :  كمي احساساتي شد و گفت حاكم

   بيگانه دانش ؛ مخوانش پسر  نشان از پدر     تو  ندارد پسر ؛ كاو
  : به من افزود  و خطاب 

پسر «    ؛ توانسته اند  مي  تنها قرار داشته  كه  عجيبي  شرايط  و در محيط   ؛  گفته را  سخن  اين  كه   رگواري  بز شاعر   
 سياهي و اسير   و  به كفن   زنده  ؛ اند  نمي كرده  گور  به زنده  را   دختران ؛   روز گار او  در اگر  ارزش دهند  و  و  ببينند را» 

  !ه اند  مي كرد كه فراموشي
دختر است  و   پسر و   معناي  به مساويانه  بدانيم  كه »فرزتد « را  »   پسر « از كلمه   شاعر خير ؛ ما  بايد  امرو ز ؛  مراد
  :نام دختر خود را گرفته ؛  ادامه داد 

از  پدر خود  يك  قدم  به   و  در دانهء من  هم  نشان  پدر خود  را  دارد  و  حتي   عزير  اين   هستم  كه  بسيار خوشبخت
  !پيش  است 

   : افزود   دختر خود  به خطاب 
ها   با آن ؛ بگذار هر قدر  وقت كه الزم دارد  نگويي  ؛  مجله ها   هم  در بارهء  يك كلمه حتي   پري جان  به  هوش كني 

  .  باشد  سر گرم
*  

ولي ؛ حسابي در آن جاريست  بيو  جريانات  بيحد  و   است رگتر  بز  وزرگ ب  دنيا روز تا روز  به  تجربه  در مي يافتم  كه 
    .جذبه ايشد  ؛  شايد  به كس ديگر نه ربطي  داشت  و  نه  سرازير   من  روان در   لحظات  جرياناتي كه در اين

ن حدودي كه ال اقل در آ(   نه غريزه اي ؛ ،  نه ديني  ،   نه علمي ،  بود مطرح   فلسفه اي  نه اينجا  دانم كه   مي  اكنون
  )!  توانستم   مي من  در تصور آورده

 بودم    مغرور و حتي  مشعوف  حدي به   م شد  انجامش  به قادر  روضهء سخي در مزار شريف  در صحن   كه از آنچه من
   نامزدي و لباس در   خود راي پري  كهم انتظار داشت تابانه   بي  چنان .  شد   قادر نخواهمتجسم آن   تصوير و  به افاده و  ابداً  كه

  ! دوستش داشتم  مي شناختم  و  ش  به  اندازهء  برادر  بيش كما  كه  همصنفي ام  ببينم  دوست آن  عروسي  با  باالخره 
 است و  پري صحتمند و شادمان پري است  ؛  اگر بودم  كه روح و  جان و  روان  من ؛  همانا  باور مند   ترديد  بدون هيچ

  . مي رسد  ؛  ثمرات و  لذاتش  بي هيچ  تأخيري  به من  تعلق مي گيرد    مرادي و  به آرزو  اگر
  احساس قياس ناپذير  نيروي  بيدار نمايم  و  را در پريعقالنيتمقداري   قادر شده بودم  دانستم كه من تنها مين ولي 

 چرا كه .  بكشد  جاهاي  باريك و خطير  دوباره  به ش  گردد و كار در وئ  توفانيستمي توان همچنان   عاطفه  و  عشق  و
 بود  وكيل شرعي  در هر موردي ممكن.  عشق را  نمي شد  هبه كرد ؛  تمليك  نمود  ؛  به كس بخشيد  و  به كس انتقال داد  

  ! هرگز عشق  در مورد   گرفت ولي
  هم  نمي توانست من  نمي رسيد  و  شايد  سطح  پري  به   در  رياضي و  ملكهء حساب    بود هرچهمن باطل   به خيال  
  !!بر سد 

  سخن آمد و   بود  ؛  بهحاكم ولي  به  وضوح  بيتابانه  منتظر  پايان مالقات  من  با    خاموش مدت مديدي  كه  حاكمخانم  
  :  گفت حاكم به  خطاب

   كنند ؟  باهم  درد دل   دقيقه  هم چند  حاال  مادر  و  بچهكارت  با  اين  بچهء من  تمام  شد  ؟  اجازه ميدهي كه
  :  با شوخي گفت   حاكم

 كه  بفرمائيد ؛ معلوم مي شود  ؟! مي كردم  اين  شاگرد  من است  و  فقط  ما  با هم  كار داريم   خيال!   چشمم  روشن 
  ! است  باز  فاتحانش   روي هميشه  بر دنيا 

 به طريقي كه خانم معهذا من القا كرد ؛   در  نگراني را  نفهميدم  و حتي مقداري  راحاكم ر  اخي معناي سخنان زياد 
  . نيز  با  ما آمد حاكم  دختر   كه  بود حيرت انگيز اين  .   اتاقي رفتيم نمود  ؛  به رهنمايي   حاكم

  :  پرسيد   در آغاز و  در ميان نهاد  من  فشره اي را  با  بحث  ؛ كرد مي  ايجاب  وقت  محدوديت  چنانكه  حاكم خانم 
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  در شدي كهاچطور ق  نمي توانستي ؛  من  يك كلمه حرف زده   حتي  باش ؛ تو كه  سه روز  پيشتر جان مادر ؛ راست بگو  ؛
   بروي  ؟ مزار شريف  تا  به دنبال  پري

   : ا باوري گفت ن  با  .  را  برايش حكايت كنم حقايق  تمام  دقت  با ناگزير شدم   من
 با عث  بهبوديي صحتش  و   عوض كرده را   او  ذهنيت  زياد ؛  اي پري گفته  به  در مزار شريف گرچه مطالبي كه تو
  ؟! بيچاره  خلق كرده است  را  هم  براي  اين  دختر مشكل ديگري  گرديده  ولي ميداني كه 

  : گفتم 
   پيدا بين ما مسايلي كه .   باشد    باقي مانده  پري  تشويشي نزد ر و فك خواهم  كوچكترين  نمي من حتي!  مادر جان 

   .   بود  شد ه  شروع  ناداني  وقت هاي از    و  از طفوليت  ؛ شد
  .   را كند   شكار كرد  و  پر و بالم  مرا كه  پري جان  بود  راستش

   اقتصادي و  قدرت  سخن  اين  نيست كه ؛  تنها دارم   زياد  احتياج و آموزش هاي   مكتب  حاال  من  به  درس و
  . هم  موجود  شده  نمي تواند    به  اين زودي ها چنين قدرتي   و ندارم ازدواج   براي  اجتماعي

  هيچوقتهم     شايد  من  مي بينم كه  است و  قراري  هفت آسمان ء اندازه بهما     هاي  فاميل  و  پري  و  من بين فاصله 
 من هم  به  معناي  نجات  ؛ كار  پري را  از  اين خياالت  نجات  دهيد  و  همين  پيش تان  عذر مي كنم  ؛ !  كنم  ازدواج  م نتوان

  !هست 
  :  افزود  حاكم خانم 
 كه  ت تصور كرده اس  او .  مي زند  را  تو عين سخن    پري .  نيستي  ؛  مالمت   نشناخته اي را   زن  هنوز اينكه!  بچيم  

  . اند   نشانده  او  راه  سر  باز و  مزار فرستاده  به   تهديد  ترا  با زور و شايد  فاميلش  و) گار تساخو( .... 
  قابل چيز وئ  براي   چيز هاي ديگر اصالً  و   اقتصاد  ال سؤ  مي كند  ؛  تصور قرباني به حيث   ترا ؛   بش از خود ب  او
  .  نيست  فكر كردن

  :گويد پري مي
طال و جواهر   در ميان ليو  خواهد كرد زنده گي  زنده گي كند ؛) تو ... (  اگر با   هردم شهيدي هم  در گرسنه گي و

  .  بود  نخواهد كنيز    يا  بودنهء صورتي  يگ چيزي جز)  خواستگارش ( .... 
  :   ؛  با  لحن گريان گفتم  گرفته  بود  فرا  در حالي كه  تشنج  سراپايم را .وحشت كردم   به راستي 

 رفته ام    مادرم  و  به  هر چيز كه  باور  مي كنيد ؛  از اينكه  من  مزار شيرِ پري  ،  به   سرِ  شما  ،  به سرِ به ذات خدا  ؛  به
 به  و   ندارند  خبر هرگز   فاميلش و ) خواستگار پري ( .....  شوم  ؛  رو برو  پري جان   با  شاه اوليا  توانستم و  به  مدد  خدا و

  در اختيار دارد  ؛  ولسواليدستگاه  تمام   و  مي بينيد  شما  امكاني كه   وسيله و به هر .  نخواهند  شد   خبر   هم هرگز زور خدا 
  . د  پري  بدهي  به را ه اش  نتيج  ثقه ترين را  تحقيق كنيد  و آخرين و مي توانيد  اين 
 داد  مي نشان   ما   به سخنان  شديدي  در عين حال  انهماك و  داشت  و جاذبهء زنانه ويژه اييت   معصوم  كهحاكمدختر 

در    تنها نه  اكنون  كه بود   مختل شدن گذاشته   بناي  مشاعر من  شايد  . شد مي به من خيره  يا    به مادرش عند االيجاب ؛ 
  . به  پري  مبدل  ميگرديد   گهگاه  كامالً  هم ه خودش   بلك ديدم   نگاه هاي  پري  را  مي او چشمان 

  :  افزود حاكم خانم 
 داني كه كار مشكل تر هم  مي يم  درين صورت   باور كند كه حقيقت چنين است ؛ ؛ خواهد   مي همين اكنون  از  پري

  شخصيت و  روح  چنين  يك  تواند  مي  چطور  و ا و آن وقت گويد  مي برايش  همين را    ؛ بيشتر هم   احتماالً پري  قلب   !شود ؟
  ؟نمايد   دفن  قبر طال يي يك   در را   كند و خود  را رها

   :   بنابر آن گفتم . تركيد  خواهد   قلبم    يا سر  مي پنداشتم اما  چه حالي داشتم  دانم   نمي دقيقاً
  ! ام  قيامتي مادر !  مادركم  
  ؟! بياوريد  بيرون  گرداب  ازين  را  ما يك قسم   ؛  مي كنم  عذر   ؛  مي افتم  تان   به پاي

 با اداي احترام و  . شد  پيدا  برايم   اندكي ضبط نفسحاكم با ديدن   . ق بيرون جهيدم بر خاستم  و  ديوانه وار از اتا
  .  نزديكش گرفتم  از  مطبوعات را  ابزار سپاس
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  برايم  بسته اي را   و  من رسانيده به خانمش خود را  كردم   مي  ادا حاكمبه  را خطاب  خدا حافظي  كلمات  كه  حيني
  : گفت  و داد 

  ! تقديم كن  خدمتش را    اين و  برسان  مرا  به مادر جانت سالم 
ان  و   لهذا  بسيار شتاب   ومي سوختم   مضاد  ضد و   اضطراب   هيجان  ودر. ؛  از منزل ايشان  بيرون آمدم  شامگاه  

 پئ آن   اصالً  سپردم  و برايش   تعلق داشت   مادرم  به  بسته ايرا كه  .رسانيدم   محتاطانه خود را  به كلبهء محقر خودمان 
  .  مادرم  در قبال آن چه  واكنشي  داشت  و   بسته  چه  بود  در آن  كه نگشتم

  :  شدم   مواد خواندني ي خودم  منهمك تيلي  به چراغك  پرتوِ  خزيدم  ؛  در  عزلت خود  به گوشهء
   مجلهء ژوندون  و خيلي نشريات  افغاني  و ، روز نامهء انيس  ، » خلق «   مجلهء شوري ،  اطالعات هفتگي ،  جريدهء 

   . ايرانيي ديگر
   .گرديد پيدا  حواس  برايم با جذب شدن  به جانب  اين ها  ؛  مقداري  تمركز 

   نخست   را  آن  وسوسه ام  كرد  تا » خلق « سرخيي  نام  جريدهء .   را  اولتر  مطالعه كنم  نمي دانستم  كدام  يك 
  در روي جلد.   دست گرفتم   به را » ژوندون « سپس .   بردم  كه  دندانم  بدان  نمي خلد   بخوانم  ؛  ولي  به زودي  پئ

  .  آن  متن  پيام  پادشاه  به مناسبت جشن استقالل  شده  بود  و  در داخل ژوندون  عكس رنگيي  پادشاه  چاپ
 را   مقداري محتوا  و  معانيي  پيام  پادشاه   پنداشتم جلب كرد كه  را   توجهم جهت  پيام  از آن  همين  به مقاله اي راجع

  . ناچار شدم  بخوابم   بعد دم  و هكذا  مندرجات  ديگر  مجله را  مرور كر  و اين مقاله.  ساخته  باشد   من  تحليل  و  قابل فهم
  ؟!آيا  نمي شد آدم  نخوابد  و  به  يك  طريق  ديگر  رفع خسته گي  و  تجديد  نيرو  نمايد 

. هاي  باصطالح  قلمي داشتم   همكاري   و  با آن  واليتي را  ديده من  قبالً  تنها  جريدهء كوچك ( 
  و ترغيب  شاگرداني مانند  خاطر تشويق   مانند آن  به رايدي و شايد ج  چنان بود كه ابن جريده نخست تصورم

 در   نشريهء ديواري  يك به مسؤليت خودمچنانچه  . شود   نشر مي در جامعه  انشاء  و امال سواد و    بهبود ومن  
و ها  زنامه رو در كابل  خيلي   طريق آفاقي مي شنيدم كه   پسانتر به.مي كرديم  مكتب  هم هفته به هفته آماده 

كسي را  از جمله مجلهء ژوندون . شود  چاپ مي زياد   و  به اندازه هاي بسيار مجالت كالن كالن   و جرايد
   . بود   داده برايم نشان

به هر حال تمام  اين چيز ها  به  نظرم  اهميت  و  مقام  كتاب هاي درسيي مكتب  را  نداشت  و  از آنجا كه  
 كهنه  يا كمياب شده  بود  ؛  از خود  مي پرسيدم كه چرا حكومت  عوض چاپ آنهمه  برخي از كتاب هاي مان

  مجله ها  و  روزنامه ها  ؛ كتاب هاي  مكتب  چاپ  نمي كند ؟
 )؟ ! و چرا  هست  فقط اكنون  در مي يافتم كه  مطبوعات  چيستولي 

  
  

   ؛38 هءزين
  ي دارد ؟چه معن» پيشرفته و عقب مانده « 

  
 تنها  بيشترين   اين  ديگر  چيزي  بود كه  نه.   شدم   مصروف»  مجلهء شوري «  با   بود ؛  تعطيل  كه ل فردابه هر حا

درين مجله  يك  سخنرانيي .   شدم   قسمت هاي آنرا  فهميده  مي توانستم  بلكه  از  وراي آن آهسته آهسته  داخلِ خود  شوري
  . اعظم  و  وزرا  و  بياناتي از  وكال  وجود  داشت كوتاه  از پادشاه  ؛  بياناتي  از صدر 
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وكيلي « من  قبل  بر اين  ؛  اوالً  معناي  شوري  را  به  درستي  نمي دانستم  و  بعد  نهايتاًٌ  كه  به آن  التفات  مي كردم  ؛ 
» انتخاب «  شخصيت  او  ؛  چگونه گيي  و  سابقه و   بود  يادم  مي آمد  ؛  شجره  رفته مان  به آن   از  ولسواليي خود  كه»  

  ! كشور  شدنش  و كارنامه هاي  او  حين آمدن  به  ولسوالي  و  ـ  تا جايي كه روايت  مي شد  ـ  در پايتخت
 توهم   عكسِ  متفاوتي  برخوردم  كه  بر   شخصيت هاي  و  چهره ها  ؛  به  شوري ولي  در  وراي  بيانات  خيلي  از  وكالي

و چاپلوس  و  غالم منش  و آدمكي  براي  شكم  و  تهء شكم خود  نبودند  بلكه مانند  شير  مي »  موش مرده « نه  تنها   ؛  من 
  . غريدند  

چور   و   و خيانت  رشوت و  اعتراضات  اين  وكال  بر حكومت را  ؛  خوب  درك  مي كردم  كه  به  مسايل  فساد   بيشتر آن
اما  چيز هايي  در مورد  پالن ها  و  پروژه ها  ؛  .  داشت   اشاره ...  مردم  ناموس و   به زن   تعرض ايي ودار  مال و  و چپاول

  !مسايل مربوط  به كشور هاي خارجي  و  امثال آن ها  بيشتر  برايم   معما  ها  بودند 
  . نيست   ؛  كُل جهان  باشد ناور هم  په به ويژه  اين معما ها  بر من  بانگ  مي زدند  كه  كشور من  هر قدر

پيشرفته  هستند  تا  جائي  ؛  صدها  كشور  وجود  دارند كه  خيلي از آن ها  بسيار بسيار بسيار   در جهان  مانند  وطن من 
  ! اين جهان  مي باشد   عقب مانده ترينِ  انگشت شمارِ كه كشور  ما  يكي از چند كشور

 نيستند  ؛  چون »  لغت  «  مطبوعات  و  كتاب ها كلماتِ     شدم  تمام متوجه  كه   جا  بود ن اولين بار  در همي شايد  براي
 دريافت  قابل معناي آنها   معهذا   ؛ شكالي  برايم  نداشتند لغوي  هيچ  اِ  لحاظ از»  عقب مانده « و » پيشرفته «  هاي   كلمه كه

  . نبود  آسان
  دينيات   ؛  از معلم رسيد  جواب  و  شد  و  نوبت  به  سؤال   داده  دينيات  درس  مضمون حيني كه ؛   در مكتب  روز ديگر

   :پرسيدم 
  دارد ؟  معني   چه » عقب مانده  و پيشرفته «  !  ـ استاد
  :پرسيد 

همان كه   عقب مانده  هم    ؛  ياد گرفته است  و خوب خوانده  هايش را   پيشرفته يعني كسي كه درس   مقصدت چيست ؟
  ! ناكام مانده  آخر هم ... تنبلي كرده  ،  غير حاضري كرده 

 من خالي كنند  ؛    دِق دل خود را  بر سر  تا  همصنفانم كه خيال مي كردم  مدام  در پئ فرصت  مي گردند برخي از
  .نشستم    به جاي خود من.   ساكتشان كرد   و ولي معلم  تهديد .   تمسخر آميز  سر دادند   خندهء

  :  شد و گفت   معلم كنجكاو
   پيدا شد ؟  از كجا  برايت ـ اين سؤال

  : گفتم 
  ! پيشرفت كرده اند   بسيار   ديگر  كشور هاي و  كشور ما  از عقب مانده ترين كشور هاي دنياست  كه در جايي خواندم 

   از كجا  مي كني ؟  مطالب را  تو  اين قسم   : معلم گفت
  :ماني در سراپايم  دويد  ؛ ولي في البداهه گفتم  پشي نگراني  و

  .آورده  بو د  ؛  همين چيز ها خوانده  مي شد  سودا   اخبار كه  پدرم  درون آن  از  بازار  در يك  كاغذ
  :  ما  بود  ؛  به  اصطالح چشم  را  پت كرد  و دهان را  باز  مولوي  از منطقهء خود  معلم كه  يك

 از جانب خدا   ذلت  و  عزت دانيم كه  استيم  و  مي  مسلمان الحمداهللا ما .   دهري هاست   مونيست ها وسخنان ك ـ اينها 
  .  نمي  ريزد   ست  و  بي ارادهء خدا  برگي  از  درخت) ج ( 

ء اعمال  در روز محشر ؛ وقتي نامه  طغيان كنند كه  هرچه مي توانند  تا  دنيا را به كافران داده است) ج (  خداوند 
سياه و كثيف است  و  ما  دوزخي شده ايم   و  بايد  تا  ابد    گفته نتوانند كه چرا  نامهء اعمال ما   مي شود  دستش داده  به هركس

  . در آتش  بسوزيم 
د آنكه  شداد  مي نامند  ؛  عيناً مانن ترقي و  پيشرفت   ؛   مي كنند  عصيان و كفر  روي طغيان و  از كافران كار هايي را كه

  ! هم  بهشتش را گرفت  و هم جان   ؛  امانش  نداد ،  به آن داخل شدن  لعين  يك  بهشت  براي خود  جور كرد كه خدا  در وقت 
درين وقت ها  يك  تعداد جوان هاي  .   عقب مانده  هستيم    و جاهل  مي دهند كه   طعنه  مسلمانان  همه  و  ما كافران  به

نباشيم  ؛  نصراني  يا  دهري شويم  تا  مثل آن ها  سر  تأثير آن ها  از دين  بر آمده اند  و  مي خواهند كه  ما  مسلمان  زير  ما  هم
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 كبابِ  و  شراب   نشئهء  فجور كرده  بتوانيم  ،  در  فسق و  نوش  و لچ  تا  هر جايي كه  نفس شيطاني  مي خواهد  عيش  و.. لچ  و 
  ... را  نشناسيم  ،  مادر خود  و گوشت خنزير ؛ خواهر

 اين چند  . نيست    عمر  چند روزه زنده گي همين.   ندهيد    گپ هاي  شيطاني گوش هوش كنيد كه  به  اين چتيات  و
  ؛   پيشرفت  شما  از مراد  ما  و.   عمر جاودان شروع  مي شود    است  ؛  پس از ختم  اين  صحنهء امتحان  ؛امتحانروز  براي 

 نمايد  و  به  ديدار مبارك  خود    نصيب  فردوس را  جنت  ؛  ما  در آن عمر جاودان نزديك شدن  به  ذات اقدس الهي است كه
  ...ما  هم  نمي رسد   خاك پاي   به ُكل دنياي كفر.  بنده گان خدا  هستيم    به اين خاطر ما  پيشرفته ترين سازد  ؛ مشرف 

و  »دهري « ،  »كافر « و صفات   اسامي صنفي ها  و سپس مكتبي هايم  به منهمي از پس از اين  روز برخ( 
در تناسب  به  اينكه  من گرفتار  يك   اما  اين ها .  را  به شكلي  از  اشكال  نسبت  مي دادند  »كمونيست «

  . داشت تعارض درونيي  بسيار  درد آور  و  زجر دهنده شده  بودم  ؛  تقريباً  هيچ  اثري  ن
 و شفقت  او  بودم  كه حتي به   تعارض در اين بود كه  من  به حدي از خدا  مي ترسيدم  و طالب رحم

  .دليل اين كه مبادا  افكار  مرا  بخواند  و  غضبناك شود  ؛  فكر كردن در باره اش را بر خود حرام ساخته بودم  
م  و خانواده ام  اتفاق مي افتاد  ؛  نشانهء اين مي  مزيداً  همهء  تصادفات  نيك را كه  در  زنده گي خود

 و  همهء  تصادفات  بد  و  نا خوشايند را  ناشي از  بد نيتي ها  و  ناشكري  دانستم كه خداوند  بر ما  مهربان  است
  . مي پنداشتم   هاي خود مان

 يا آن  توانايي را  به خاطري    ولي  فكر  مي كردم كه  خداوند  براي ما  مغز و كله و دست و پا  و  اين 
داده است كه آن ها را  به كار اندازيم  و  در استفاده از آن ها  اختياراتي  داريم چنانكه مي توانيم خود را در 

و يا نياندازيم  و خالصه خيلي از كار هاست كه بخواهيم انجامش ميدهيم  و نخواهيم  يك چاه بياندازيم 
  .انجامش نميدهيم 
 در مورد امام مسجد جامع ؛ به كار برده بود ؛ مانند هيواليي از تهء حاكم مقطع صفتي كه خانمدر همين 

  :ذهنم  به باال آمد 
  ؟!ـ مالي اخواني 

   نيستند ؛ مال ها  همه يك سان:  اتفاق افتاد كه حاكي بود  چيزي مانند رعد و برق در ميان جمجمه ام 
 و مالي اخواني از همه كج انديش تر و متعصب تر  دين هم  متفاوت استلهذا روايات  و  تعابير شان از خدا و 

  ! مي باشد 
.  بوده   مهمان شده شيعه يك مسلمان سني به خانه يك مسلمان : به يادم آمد كه از كسي شنيده بودم 

 ؛ پرسيده  مهمانسرا آمده بوده  به   اندكي دير شده ؛ ميزبان از پسرك خود كه تازه از خانه چون آوردن غذا
  است كه مادرت غذا را هنوز تيار نكرده ؟

  ! تيار كرده  ،  شاشيده  مگر هنوز نپاشيده :  طفلك جواب داده است  
مي شاشد و بر روي   بدهد ؛  تفسير حكايت چنان بود گه گويا  زماني كه شيعه اي براي مهمان سني غذا

 وانمود  مي كردند كه  در گذشته هاي بسيار دور سني ها   را چنين  آن غذا مي پاشد و دليل اين دشمني  و تنفر
  ! ظلم هاي ديگر هم زياد كرده اند نا آن شيعه ها را كشته و سر بريده اند و در حقان امام

در همين حال شيعه ها كه در ولسواليي ما خيلي زياد بودند ؛ تقريباً  همه ؛ خويشتن را سيد و از اهل بيت 
  . را يك شيعه جلوه ميدادند   و نارس من ذات پيغمبر ا جائيكه در تصور خامپيغمبر  مي دانستند ت
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ولي هر چه به ذهنم . شيعه است يا سني » مالي اخواني « : با در نظر داشت  اينها  سؤال كالن اين  بود كه 
 ؛  ولي مسلم  بود كه  معنا  دارد   برادري » اخواني  «  مي دانستم.  فشار آوردم  ديگر نتوانستم  چيزي  دريابم  

  ! نيم كاسه اي موجود است   هم زير اين كاسه»  عقب مانده گي « و »  پيشرفت « مانند كلمه هاي 
دامالي  پيش از انگليس ها بوده اند ؛ لذا هيچكدام را با ... ميكردم شيعه و سني و اخواني  چون خيال

  ). دانستم   داراي رابطه نميانگليسي
  
  

  ؛ 39 زينهء
  :...» صندوق شيطان « و  ي جنتي قار

  
 احوال   گذشت  مي  از كوچه پدرم  با  مرد كوچك اندامي كه .    كاهگل  مي كرديم آنروز  بام  هاي خانهء خود را

  .پرسي كرد  
.    پئ  بردم  كه قاري جنتي تازه  ؛  داماد  شده   از خالل صحبت  هر دو.  مي خواند  » قاري جنتي «   پدرم  او را 

   . اگر طفل  اولم  پسر  بود  ؛  نام  بچهء  ترا  برايش  در نظر گرفته ام:  چنانكه گفت  
 فرزند  فالني   قاري  بر بام  بودند ؛  قصه كرد كه  اين وقتي قاري جنتي رفت  ؛  پدرم  به  مرد كاران  و حشري  هائي كه

  را  بكشد ؟  ستادش  مي شد  و  هم  نزديك  بود  اوخان  است  و  از  سر جنازهء  ماليي  باز گشته  كه  هم  ا
  استاد  چطور شاگرد  خود را  مي كشته است ؟:  كسي پرسيد  

خود  با   پايه راديو  بود  يك  به كابل رفته  خدا گردنم  را  نگيرد   هفت سال پيش ؛  اين قاري كه:  داد    ادامه  پدرم
   و  تعداد  طالب ها ناگهان  يك بودم  ؛   هم  به خانهء شان   من  كه يكشب.   نمي شناختند  را  تا آنوقت  مردم  ما راديو .  آورد  

  .  بود   دفن شده  ؛  سركردهء شان مال كه  امروز همين .  سر شان  هجوم آوردند    تبر  بر  مال ها   با  چوب و كارد و چاقو  و
 سر كرد ؛  مگر معلوم   من هم خون  از شقيقه هاي  ت و كوب  شدند وقاري جنتي  و  برادر ها  و دهقان هايشان  همه  ل

 ستون  برخورده    درخت و كدام  ميخ  و  بگريز  به   بگريز و نشد كه چوب  طالب ها  افگارم  ساخته  بود  يا  هنگام  بدو بدو  و
  . بودم 

 بت پرست  و  واجب  را كافر  و  و  او    مي داد  دشنام  قاري جنتي  بسيار دهانش كف كرده  بود  مخصوصاً  به  مال كه
  . القتل  و  مباح الدم  اعالن  مي كرد  و  براي  ُكشنده اش چند  طبقه جنت  را  وعده  مي داد 

همسايه  بر  يگان .   شدند ؛  صداي گريان  و  چيغ  و  فرياد  همه  بلند شد    قضيه آگاه  هاي خانه  از  طفل وقتي زنان  و
  . شده  نمي توانست    نزديك  م  هاي شان  بر آمده   تماشا  مي كردند  ولي كس  به  صحنهبا

 تن خون پر و  بعضي ها  با  پاي  و  دست  شكسته  درون گاو خانه ها  و  كاهخانه ها  و جوي ها  و  جر   همه  با  سر و كله و
  .ها   پت  شده  بوديم 

مي گفتند  از مهمانخانه  بيرون كرده  ،  تكه تكه ساخته  بعد » صندوق شيطان « بت  و  مال و طالب هايش راديو  را كه  
  . آتش زده  بودند 

  .  در عمر خود  ؛ را  سر داد  نادر پدرم  درينجا  يكي از خنده هاي 
  ؟!اينكه خنده  ندارد : ...  به  نظر مي آمد  ؛  گفت   مردي  كه خيلي متأثر
مي خواند  ؛  مرا  »  محمود بت شكن «  پس از آن حادثه خود را  اين مال صاحب ؛:  نديدن افزود  پدرم  در همان حالِ خ

   باشد ؟ حاال  در آن دنيا  دعواي  او  با  سلطان  محمود غزنوي  به  كجا رسيده داشته  كه  ازين  بابت  خنده  بر
هم  مال هايي از همين دست   معلم دينيات ما  و جد جامع پنداشتم كه مال امام  مس.  بر من كرد   اين حكايت  اثر عجيبي 

  .  دستهء ديگر  مي باشد   از  ؛  ماليي اند  و  قاري جنتي
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  به مال هاي   نسبت  ؛ تا آنوقت  قاري و مولوي نزدم  يك معنا  داشت ؛ ولي  با  وصف  پيدايش چنين قضاوتي در ذهنم
  . بد بيني   اس خشمگيني  واحس   احساس ترحم  مي كردم  نه دستهء اول

  .  بشنوم    تفاسيرش را  در مواردِ  طرف عالقه  تعابير و  بنشينم  و قاري جنتي صحبت  پاي  به   كه  شدم  عالقه مند  شديداً
  : خالصه خود را  به او  رساندم  و  پس از تعارفات  به حكايت  مربوط  به راديو  تماس گرفتم  و  بعد  پرسيدم 

  بخشيده   براي غير مسلمانان  به راستي دنيا را خداوند چيست ؟ آيا» عقب مانده گي « و » پيشرفت «  شما  معناي  از نظر
  ؟بهشت را  به  مسلمانان  و  و آخرت 

خيلي نان ها  ضايع شده  و خيلي جان ها  قرباني گشته ؛  معركه .  پشت اين سخن  ها  نگرد  !  بچه :  قاري جنتي گفت  
  !هيچ كس حاضر نيست  بگويد  دوغ  من  ُترش است .  بنشاند   كربال  نتوانسته حقيقت  در اين  موارد را  به  كرسي هاي 

 لتهء پوش   بوسيدن مسجد ها  سبق خواندم  مگر جز  پس از  وضو گرفتن  و  دهسال  در  اين  مدرسه ها  و   بيش از   من
  .   كه  قرآن  را  باز كنم  و  ورق  بزنم   اذن مال  ؛ صالحيت  نداشتم قرآن كريم  و

 تفسير اين كتاب مقدس    نظرم  چندان كسي  به  قصهء ترجمه و بسيار كوشش كردم  كه معناي  قرآن  را  بدانم  ؛  مگر به
 ياد گرفته  بودم  ؛    شكسته  ايكه  پا و  طريق عربيي  دست   از من.   ديگر مردمان  نبود    شما  و و ما  به زبان  هاي قابل فهم 

  . مي دانستم  مورد  قبول  بسياري ها  قرار نمي گرفت   اندك اندك  چيز هاي  درك  كردم  ؛  مگر آنچه  من 
شايد  بداني كه حبيب خدا  لقب رسول خدا   قرآني كه من مي دانستم  ؛ كاسب و گارگر را حبيب خدا وصف  مي كرد  ؛ 

ترقي  و  پيشرفت  مي   نتيجه اش  همان  براي انسان جز سعي  و كوشش كه:  انستم  مي گفت  قرآني كه  من مي د.  هم  هست  
  ! زحمت  در زنده گي  مرهون  چيز  ديگري  نيست  و  ثمر كار   به  غير از  نشده  و  هر كس مقدر گردد  ؛  مقرر  و 

 و  حرص  رب  العالمين  بود  نه »  حبل المتين  « و » صراط المستقيم «  و   هدايت قرآني كه من  مي دانستم كالم  و
 نه  جباريت  و جاهليت رب االعراب  و  رب البني اميه  و  رب البني هاشم  و  رب البني   رب المسلميني كه  مي شناسيم  و هوس
  ...عباس 

 مي كرد  و    انسان ها  حكم ا و اين ها  ؛  زمين  و آسمان را  قابل  تسخير مسلمان ه قرآني كه  من  مي دانستم  باالتر از
 مسلمان  و غير   دانش  نشان  داده  و كسب علم  و دانش  را  هم  بر  هر زن  و مرد راه  اين تسخير را  هم  در  وجود  علم  و

  .  فرض گردانيده  بود   مسلمان
  علم  و  دانشي  به وجود  نمي  تا  جستجو  و  تحقيق  و  تفكر  و آزمايش  و  تجربه  نكني  اصالً بايد  بداني كه 

   . را  كسب كنيم  آيد كه  ما آن
 شده    مي تراشند  نازل  از  اين خاطر  من خيال مي كنم  ؛  درست است كه  قرآن  براي آناني كه خود را خود ؛ مسلمان

  .  بسته اند    ندارند  ؛  بهتر شناخته اند  و  به كار ؛ ولي آنرا  مردماني كه  دعوي جلبيي  مسلماني
  .   مي داند  برتري  انساني  را  نسبت  به  انساني  فقط  در تقواي  او قرآن  

 بر انسان  ، يا  مسلمان بر   ؛  در تمام  اين  سرزمين هاي قرآن زده  ؛  بگرد  و  پيدا كن كه  در كجا  برتريي  انسان  برو
  ! منوط  باشد ؟ ط  به  تقواي  او سني  فق  بر  بر شيعه ،  يا  سني مسلمان ،  يا  شيعه

 دارد    نزول شأن مگر اينگونه آيه ها   هست   شهادت  هم غنيمت و جهاد و البته در قرآن  حكم  به  قتل كافران  و جنگ و 
  !   است  مقيد مربوط و جنگي مكان خاص  زمان  و  شده  دارد  و  در  تعيين  ؛  شرايط 

  : افتاد  و گفت درين جا  قاري جنتي  به  گريه 
 همين است  شايد خواست خدا.   سخن ها  نگرد  ؛  هيچ  فايده  ندارد   برو  ؛  پشت  اين!   به خدا  ؛  ديگر اذيتم  نكن    ترا

 بگويند  و  شيطنت  و   مي توانند  دروغ  قرآنش  ؛ آفريده هايش چقدر   نام  او  و  ببيند  به و شايد كدام حكمتي دارد كه
  .كنند    و  جنايت رذالت

   . دزد  هم  ميگويد  خدا  و كاروان  هم!  بچه 
  !تا جايي كه  من  مي بينم  خداي  همو  پيروز  مي شود كه زور  و  لجاجت  و  بي حيايي  و  بي رحمي اش  بيشتر است 

  ؟!گر مسلماني همين است كه حافظ دارد       واي اگر از پئ  امروز  بود ؛ فردايي 
  ! نزن  بخوان ،  فكر كن ،  بفهم  ولي  دم برو ،  
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ميان يك رمه هستي كه در تصرف يك تعداد گرگان خون آشام  مي باشد ؛ تو نمي تواني  تو !   هيچ  فايده  ندارد 
مي گوسفندان را  براي جنگ و مقابله  با گرگان آماده سازي  ؛  ولي حتماً  مورد  غضب گرگان  قرار  مي گيري  و  لقمه لقمه  

  !شوي 
  ! من گفتگو  و  نشست  و  برخاست كني   نكن  ديگر  با  سعي ولي  غذا  بياورند  بامان خدا  ؛  مي گويم  برايت!  بچه 

 دستانس مي لرزيد  و  اشك هايش را  پاك مي كرد  ؛  مرا  در  مهمانخانهء  ، مي پريد  لبانش   در حاليكه  قاري جنتي
  . فت  شان تنهاي تنها  گذاشت  و  ر

 نداشتم  كه در   هر گز تصور آنرا.  بيش از هر  زماني  در عمرم  ؛  غرق  بهت  و  حيرت  و  سؤال  و  عذاب  شده بودم  
  !درون   قاري  و  مال و  مولوي اي  هم  ؛  به  اين اندازه  درد  و  داغ  و  زخم  و  التهاب  وجود  داشته باشد 

  بزرگتر شده ميرفت   ؛  بلكه   پيچيده  و  پيچيده تر  و  تاريك  و  جهان  نه  تنها  برايم  بزرگ  و
  . هم  مي گرديد   تاريكتر
  
 

  ؛ 40 هءزين
  : و دِين اجرايي   قضا به  ورودي

  
از وقت  فارغ  ناشي از   ميدادم  و  با  استفاده   ادامه  قومانداني امنيه در  رفت  و به آمد  با وصف احساس بي ميلي 

 و حل و   پيگيري  ؛  بود  و خانواده ام  پيش آمده  مادر  براي  ايرا كه كوشيدم  مسألهء حقوقي مي ؛  مان  ن مكتب رخصت شد
  .  نمايم  فصل

ه شد  متصرف  زور  به  را  مادر كالن متوفايم مايملك    و حويليي باغ   انگور دو جريب  به نزديك  ؛  مادرم   عمهء و كاكا 
  .رسيد    ميمامايمبالمنازع  او  بود كه  به  مادرم  و  بازمانده گان    ارث  يكه در حال  ؛ ندبود

   .  محكمهء ابتدائيهء ولسوالي رفت   به جهت فيصله  ؛  دوسيه
  تقريباً  هاواال  محكمه   اما . نمي شد   اجرا بيش  كم و  رشوت  بدون  مردم كار آحاد   ادارهء دولتي كدام  البته در هيچ 

  .كردند   مي كارشكني  ؛  حصول آن  تا  و رشوت داشتند   تقاضاي   ارزش مدعا بها  اندازهء به
 به  و  قضايي نگاشتم  من جريان را حتي به شيوه و زبان باصطالح فقهي و  .شد » صورت دعوي « از ما تقاضاي ترتيب 

  . پيشكش كردم   قاضي
 باالي  قاضي  يا  وكيل دعوي  نوشته  و  نيست  ؛  برو  در دارالوكاله  بيانيه  و مقاله  ؛   صورت دعوي:    با  تمسخر گفت  

  !كن 
  .وجود  داشت   ما   در ولسواليي كه شدم  الوكاله اي  دار  يگانه ناگزير راهيي

   .  ر ماجرايي است پ سوابق  داراي  و  باسواد   كه  مالك  اين دار الوكاله  يك قاضيي  بسيار به زودي  دريافتم
مقرر شده  در يكي از ولسوالي هاي مركزيي كشور   به صفت قاضي  شرعي و حقوقيي عالي  تحصيالت  اتمام پس از او 

 ولي نتوانسته اجراءات خويش را با خواست هاي خوانين محل و مقامات عاليرتبهء مافوق   مدتي انجام وظيفه كرده؛  بوده
  . نموده است   ترك   نيز قضا را  او و  چيده اند ش براي يسه اي دس بدينجهت.  د  بخش  هماهنگي   وانطباق

 ماده  و شرعي   احكام   و  مكرر عربي  و آوردن روايات  و  دراز  با جمالت  ؛ هزار سالهيك  او حسب فورم  معمول شايد
  . امضاء كرد  و  مهر  و آماده را  ما  صورت دعواي  ؛ مندرجات قوانين جاري  و ها 

   يا آن حرف و كلمه  اين  پيش بودن  پس و  يحتي ابلهانه ـ و  ـ  بچه گانه  بهانه گيري هاي  با  نيز ورت دعويهمين ص
  اعتراضات خود را  تماملطفاً    كه   نوشت ي محكمه براي قاضي ص قانوني به ُن  اتكا با  دارالوكاله  باالخره.   شد    رد بار ها

  . ود ش  بيان داريد كه رفع  تحريري
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هاي قاضي  به شمول محرر محكمه  با  اسم  »  دسته كي  «درين  فاصله  .  گرديد» امروز و فردا «  ديگر  ماه  بيش از يك 
  .نمايد    را معلوم طلب مقدار   واسطه كردم  تا كسي را  .  كردند»  حق داري «  شان تقاضاي   رسم خود و

   .كرديم   االترين نرخ  ممكن  ؛ حق خود را  از قاضي صاحب خريداري مي بود كه ما  بائيست  به  ب   توقع در حدي
   به كه  ولي از آنجا  ؛ از جانب مقابل  چيزي دريافت كردقاضي   شايد؛     دهم انجام  ديگري  تقاليكه   ديگر نزما تا 

  اصرار  هرچه  كه   دليل آورد و   نمود ه فيصل» عدم سمع« به  اصطالح   به  را دعوي  توانست ؛   نميحكم داده  آنطرف   نفع
  .  ننمود   حاضر  قانع كننده  و روشن ي ا دعو مدعي صورت شد ؛ 

   اگر مقام محترم  مرافعه  بود كه  هم خواسته  هدايت  نوعي  فيصلهء خود در پايان  باصطالح  بود كه  و جالبتر اين
  !رفته  مي شود  زير غور گ  موضوع  باره ند  ؛  دوه د الزم دستور

 تحليل   را  باصطالح فيصله  اين  ؛ خواهم خواند»  قاضي ستيز « كه  پس از اين  من  او را    مالك دار الوكاله قاضيي
 و  اعتراضيهء مدلل  و  محكمي  عنوانيي   نمي شود  حساب  هم   »عدم سمع  ؛ فيصله « حتي اين    :  در نتيجه گفت  و كرد

  .  كه رئيس  محكمهء  مرافعه آدم  غنيمتي  است ساخت و مرا  اميدوار  فعه  تدوين كرد محكمهء مرا رياست 
  . شدم    مان بدينگونه  من  براي  اولين  بار  راهيي  مركز  واليت

   ؛  يك روز كامل وقت زد  بيراهه ها  منزل مي  و  راه هاي خامه  از به سواريي موتر جيپ كه ؛  واليت    به  مواصلت تا
  .  مي شد   صرف

 خيلي گسترده   ما  بازار خود  وك از شهر  يك شهر كه و حتيي زياد  قريه ها   سيلبر ها و  تپه ها  و  دامنه ها و  دشت ها و
  . ديدم  قرار  گرفت   معرض  راه  به   ؛  در مسير بودتر سرسبز  و تر و آبادانتر  

  .  بود  محل رسيده   به نيز كه جانب مقابلم   مرافعه رسيدم ء فرداي آنروز  در حالي  به  محضر رئيس محكمه
   .  سخن بگويم من  كه داد فرصتي   بعد  و  خواند ؛  داشتم  به رئيس تقديم اعتراضيه را 

 سوء   از موارد  بود  ؛ خيلي  شده مطرح  در محكمهء ابتدائيه   من  كه از شخصنامشروعي  هاي بر تقاضا  عالوه 
  :و حتي  گفتم    مطرح كردم  احساسات  را  با  محكمهء مذكور سوء استفاده هاي  و اجراءات 

  . محكمه مردم  از دين  و شريعت  بيزار  ميشوند   قاضي و  با ديدن  اينگونه!  جناب رئيس صاحب 
 هم  هاي ديگر  نمود و عالوه كرد كه از خيلي چيز  ياد داشت سخن هاي مرا از برخي ؛    رئيس محكمه خالف انتظارم

  . قاضي خالص خواهد كرد  را  از شر اين  ولسواليي  ما ؛   برسد  زورش  اگر  و دارد اطالع 
  :خود گفت كه ؛   رئيس محكمه

  ! هدايت شده   و خواهان  ما  انداخته  به  دوش  نكرده  ؛  بار خود را  فيصله كدامتان    قاضي صاحب كه
 ي  اينكه طفل پا  بگيرم  ؛ سرِ   ببرم  و  تشناب را  او   وبگذارم    دهن او  به  را  نان  من  باشد هدايتِ چي ؟ وقتي قرار

  ! قاضيي شرع   نه است بيچاره 
هم   و الزم   روانت كنند مي نويسم  ؛   باشد همان طفل  با  و كارت  سر باره  دو خواهي  اگر مي ! بچه جان   ؛ خوب
  !بررسي  نمايد   را  اوء بلكه فيصله  ؛ نه   ترا  يا مرافعه دعو  تا  صادر كند فيصله نا حق   يا  حق بايد  او   .  همين است
  . كنيم  » اصالح « بهتر است  بين شما  يك  من  نظر  به ولي

 ت  نيس  كار آسان  ثبوت  شاهد و  سند و با  باطل كردن آن   هايي دارد كه  هم گفتني جانب مقابلت من ديدم  قراريكه   
   .  داردوجود  ن  اساساً  ؛ چرا كه  ثبت اسناد و  دفتر  و  ديوان دقيق  و  درستي

اشـهـد  شاهدي  ميدهند  ؛  از  براي خدا  «  شاهد خريد كه  بلبل واري   يك مرغ  خانه گي ميشود  چند  تا  به قيمتهم  
تميز كرده  بتواند ؛  به دنيا  نيامده  و  درين  حال و  روز  »  يا ر« را  از  » خدا« ؛  ولي هنوز كسي كه  »  ! براي  ر يا و  نه از

  !آمده  هم  نمي تواند 
ثابت   تا   اما  باشد  غلط و دروغ  شايد  .است بود ه  نشده   تركه و مشاع  ؛  اين ملكيت   : گويند  مي جانب مقابلت

   !سرت سفيد خواهد  شد  كردنش
 اين  را  من   .  حق دارند  نيم  در حدود  چيزي  هم  تو  ماماي و  مادر   كهن  مي  يابم م  هاي آنان   ادعا ليكن در خود

  .  مي قبوالنم  تا  ديگر  به  باال  و  پائين  سرگرداني  نكشيد  » اصالحيه  «ميكنم  و  به طريق بيرون ميكشم  ،  برجسته 
   ! آدم  باشد ميتوانسته  هم  ده خواهي دانست  ؛  كه  يك  قاضي در آين
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 نيست  و حتي احتماالً  خسته كننده و مشمئيز  پرشور  و  هيجان آور  ؛ شايد چندان  زينهمطالب اين  (  
.  اما  به  عكس  واقعيت زنده گي  و  جهان  و  جهان بينيي ما را  بيشتر  بازتاب  مي دهد  .   آيدمي كننده  به  نظر 

  : شدم  و ثمرات  گرانبهاي آن ها را  برداشت  نمودم  ا  پذيرزينه   درين من اثرات زيرين را
 گفته مي شد يكي از اقارب  نازدانهء  يك  ستون اساسيي  حكومت مركزي قاضيي ما  با  اينكه    – 1
برجسته  از دم  و دستگاهي بود كه بر ما حكومت مي   بسيار ءبلكه نمونه.   جدا بافته اي نبود   تافته معهذا ؛ است 
 بود    خدا چيز نازل شده از سوئهم   اين حكومت  ـ طبق تحليل نهايي   در آنزمان ـ   به باور يا توهم عامهكرد و

  !چه رسد  به انديشهء متفاوت   ؛   خود را  بيچاره تر از آن مي دانستند كه حتي در باره اش  انديشه كنند ؛و مردم 
 اين قاضي نمونهء عملي و عينيي  ين اختصاص داشت ؛ ماليان  و دانايان د به چون قضا  انحصاراً   - 2

  .بود  در وطن ما   و قايم  ديگر  از دينداري حاكم
 دينداري  نه  در سر زمين  و  از قضا و دين   من تا  اين زمان ؛ كه در وطن ما :    به خاطري مي گويم  

  !  يعني در تاريخ  تههاي  ديگر آگاهي داشتم  و نه  در  برهه هاي  مختلفهء زمان هاي گذش
   بود ؛ پذير آن گرديده و جزء جدايي نا داخل وجود  من شده»  همراه با شير مادر  «   و از آنجا كه دين

نسبت  دهم  و آنگاه  چون     خدا به  نتيجتاً   و دين به   را   و كژي  نقص  قادر نبودم  ؛  كس ديگرر ه من مانند
 خاليي در دين ؛ چطور   وجود اذن خدا و پس بدون   ؛  مي توانست  بريزدبرگي از درخت  ن بدون اذن خدا 

  !ممكن بود  ؛  چنين موجوداتي حاكم  شرع  و  مسند نشين پيغمبر  و  انحصار كنندهء  قرآن مجيد   باشند ؟
  كه حادثهء مهم ديگري در زنده گيي من بود قاضي ستيزآشنايي  با  قاضيي  تارك  مسند قضا  يعني   – 3

  بينش  و  نظر  و قضاوت  اين مرد  كه  عالم  به مراتب.  ميسر آمد  ؛  دليل گرفتاري هاي ياد شده  در باال   به
 بود ؛  براي من ارزش بي مانندي  ديني  و  قضايي  و  سياسي  قاري جنتي  در امور  قوي تر  و  پيشقدم تر از

را  ترك   زجر آور  و  پركراهيت  در قومانداني   و آمد هاي رفتبا  او  عميقاً دوست شدم  تا  جائيكه .  يافت  
  . دم گردي اوقات معيني  را  در دارالوكالهء  او  مصروف ؛  دستيار  نمودم  و در مقام منشي  و

منشي گري ، نقل صورت هاي دعوي ، ثبت اظهارات اصحاب دعاوي ، نوشتن  من ضمن شاگردي و
 تازه   اين آشناي  با ه روز افزون آزاد و بي مالحظ  به طرز و صميمانه   هاي  صحبت وارد... برخي عريضه ها 

 باز ميكردم  و در  رسيدن خودش آنرا  به من داد كه پيش از  تا جاييكه نه تنها يك كليد دارالوكاله را. شدم 
  .  همراه و هم صحبت شباروزيي او شدم   بلكه غيابش كار هاي زيادي را به پيش مي بردم

بايسكل رفت و آمد ميكرد ؛ به دليل ثقل كار يا   با  از اينكه خانه اش از شهر خيلي فاصله داشت و در آن
در ميزبانانش   با اصرار  چه بسا نيز ميشد  و مرا  و آن مهمان   منازل اين  به دعوت دوستانش طئ هفته چند شب 

  . مي برد   با خود اين مهماني ها
و شرع    وضع قضا و  هاي اساسي كه در بارهء دين و دينداري و دنيا و آخرت در گام اول پيرامون پرسش

   .  او گفتگو كردم   از هر فرصتي با  استفاده  با  داشت ؛ وجود  نزدم   و روحانيان  ماليان و حاالت
  . ده  برايم  پاسخ  ميداد  پوست كن و  باالخره رك   ولي  داشت  در اوايل مالحظه كاري هايي

 پيامبرش آورده  ؛ از همان اوايل   محمد مصطفي و باور هاي او اين بود كه آنچه خداوند فرستاده  ردهء فش
 قرار گرفته  و بدينجهت آئين محمد را بسيار زود تكه تكه  قدرت  بر سر و دعاويها اسالم  ؛ معروض نزاع 
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رقه  پيدا شده بوده است  و شعر ذيل  او  بيانگر  ف72چنانكه  تا  زمان حافظ شيرازي  تنها  در اهل تشيع . كرده اند 
  : همين حقيقت  مي باشد 

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     چون  نديدند حقيقت  ؛  رهء افسانه زدند 
بدينگونه كساني كه در زمان پيغمبر تولد نشده و يا عاقل و بالغ  نبودند و يا با پيامبر نزديكيي الزم را 

   .   نديدند را» قيقت ح« نداشتند 
 و در بهترين   و اغراض خود را  ـ  اصحاب پيغمبر  هم كه  بدبختانه  به  طور غالب  منافع و  همراهان 

  .... حالت  برداشت هاي عقل ناقص خود را  با رگ گردن پنداندن  ـ  داخل اسالم  نمودند 
.  شريعتي  را  بخوانم  علي تي چون  دكتور  درس ها  و آموزه هاي  شخصي  يافتم كه  بخت آنرا من بعد ها

  .گرديد  اد گرفته بودم  ؛  برايم  تداعي مي ي و   شنيده ستيز زيادي كه  از قاضيي   چيز هاي؛هنگام اين مطالعات 
فلسفي و تاريخ و فراز و نشيب هاي همه اديان عالم بر مكاتب  احاطهء عظيم   منتها  او  مانند شريعتي 

و  متفكر  اسالم  باور  و  تعلق خاطر  عاشقانه  و  »  قهرمان « مذهب  يا  يار  پيامبر  و   اين  و آن  به نداشت  و 
و آنان  را  شخصيت  هاي خوب  يا خراب  منحصر و محدود  به  همان روزگار خود دارا  نبود هم را مؤمنانه 

  !ها  زمانه  در تمام و دايم   و قايم  و حاكم شان  ميدانست نه كارا 
 تقسيم   دو شق كفر و اسالم   به و خدا را  دنيا  و   ما  دين  چون معلم دنيات  هيچ وجه به  ستيزقاضيي 

 ؛ يك بدوزند  چشم  بايد فقط به آخرت   و مسلمانان و حتي اين را كه گويا دنيا به كافران ارزاني شده نميكرد 
 در  برده گي  نگهداشتن  مسلمانان  ؛  هدف آنرا  نست  و جنايتكارانه  مي دا و  رهزنانه  انديشهء شيطاني  و

  !ارزيابي ميكرد  
  : تحت تأثير تعليمات او  ؛  معتقد شدم 

 مردم در چنگال جهل و خرافات و تفرقه هاي قومي و  علي الرغم اينكه همين اكنون به دليل اسير بودن
 بر ما و افغانستان حاكم مي باشند   ؛ ه گردن دارند هم ب  را مزدوريي اجانب جباري كه طوق  خائينان ... مذهبي 

  .هم وجود  دارد   خاكستريرنگ .  نيست   سفيد  يا سياه همه چيز تنها  معهذا  ؛ 
مجبور شده است تغييراتي در قدرت حاكمه وارد كند   منجمله اينكه خاندان محمد زايي ـ خاندان پادشاه ـ 

 و اين رنگ  نشانهء وجود  همين رنگ خاكستري است ؛   ميدان بكشد   به و قانون اساسيي نسبتاً  بهتري را
در   ـ   به حق و حقوق  مردم  و ارزش هاي انكار ناپذير ديني  و  اخالقيناگزيرخاكستري ـ يعني اعتنا و احترام 

ن منفذ ها  و آگاه  مي توانند  از اي خردمند  مردم  و    دارد وجود  و حتي در قوهء قضائيه  و حكومت  شوري
  .  قبول خطر ـ  استفاده كنند   و براي رفع  ظلم  و  احقاق  حقوق خود ـ  البته با دليري

    .  انتقادي  بنويسم و  اعتراضيء مقاله  محكمهء ولسوالي و  در بارهء قاضي   مرا جسور كرد  تا اين اعتقاد
 چند فاكت  . خواندن اين مقاله خيلي خوش شد او از   .  نشان دادم   ستيز قاضي  دل و نادل اين نوشته را به

  .  اضافه كنم   در مقالهدر اختيارم گذاشت كه  ي نداشتم  ؛ ها آگاه من از آن  را كه  قويي ديگر
   . فرستادم   در كابل   »پيام وجدان « ء مدير مسؤل جريده  به توسط شخصي  اين مقاله را  سرانجام

 صورت منتها  در .  ولسوالي رسيد  به  ؛مقاله در آن انتشار يافته بود  روز جريده ايكه 20ظرف كمتر از  
 ياد داشتي عالوه  و در پايان آن گذاشته شده  » .... «  من   نام و و آدرس محكمه   به جاي نام  مقاله نشر شدهء 
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 مطمئين و با  مرجع ه  فقط ب و  يافته   ضروري  را  ملحوظاتي اين سانسور به نشريه  رهء ااد   بود كه گرديده
  . ها را توضيح  خواهد  داد  صالحيت آن
احساس خطر  شديداً ؛   داراي منافع مشترك  با  او مندِراد زور قاضيي محكمه  و  افءاز ناحيه؛    مناينك 
   . قاضيي  محكمه  غيب شد ؛  هفته   طئ كمتر  از يك ولي  نه تنها  چيزي  اتفاق نيافتاد  بلكه.  مي كردم  

 من و دارالوكاله  نتيجهء فرعيي ديگر اين مقاله آن بود كه قاضيي جديد التقرر و ساير مقامات حكومتي ؛ با
  )! روش محتاطانه  در  پيش گرفتند  و  منجمله  در مهماني هاي  سركاري  از ما  دعوت  به عمل مي آوردند 

  
  

  ؛  41 هءزين
  :پيشرفت ناخواسته به سوي دانش سياسي 

  
 برسانم  ؛  ولسوالي كه   پايان در ولسوالي را ـ  به  تعليمات رسمي   حد ـ آخرين  متوسطه  دورهء   من  اينكهپيش از

گفتند ؛    نداشت و همه مي  سواد چنداني  در عوضش شخصي آمد كه  و  تبديل گرديد  محل ديگري  ؛  به  بود هم ما  معلم 
 بي   ياتحت اداره  .   بود   پر مدعايي و ريص  بسيار ح آدم .  محمد زايي است فرعيي خاندان   يكي از شاخه هاي  به متعلق

   .  ميرفت  شده   فاسد تر  دستگاه حكومتي  او اداره گيي
  آشنا مي دار الوكاله به مراجعات مردم   از طريق  منجمله  ؛   مي بود  بيشتر كامالً  بيسابقه  اين امر كه  به حقايق من

  . شدم  
   از ا م .  گرديد  مي  مبدل مردم  دل هاي   دردِ  نويسي  وه عريض ؛  مركز مشاوره   به  بيش از پيش الوكالهء ما دار 

  و  سر انجام حوادث  و  جريان   ،  شكل گيري  چگونگه گيي وو  بده بستان ها  رشوت ها  اقالم  دسيسه ها  ،   كوايف  راه اندازي
  . مي شديم  جكاوي آگاه بدون كدام كن حتي  ؛  دعاوي

 دادخواهي به واليت و   و براي شكايت مردم   از  خيلي .   از حوزهء ولسوالي فراتر رفت كم كم دامنهء اين اطالعات
 .  رسانيدند   مي را  عرايض خود   يا هم  خود  پادشاه   و  قاضي القضات و صدر اعظم   و وزرا به   .   پايتخت مي رفتند  به حتي
  تكليف مي  به كاركنان ولسوالي را  تعيين شده  زمان  در  اجراءات مي آوردند كه   مؤ كد   و ممهور و   هدايات  كتبي   و اوامر
  . ساخت   مي  نشان  خاطر را  قانوني  مجازات  تهديد  به    و اخطار ؛ سرپيچي   و   تخلف در مقابلِ كرد و 

 مؤثريت خود را  و اهميت   خيلي زود  و  بود  ناچيز  از همان آغاز  ثر بخشد ا  هدايات  اوامر و  اين كه ولي مواردي
  . گرديد  مي منجر   معكوس   نتايج به  دست داد و حتي   از كامالً

 خصمانه   ايشان  با  و گرفتند   مي  فشار  تحت  ديگران از  بيش   و پيش   بيش از   حتي را شاكيان   ؛محل  اداره چيان   
 قانون و   دعوي جلب   و  مفتري  و  مسؤل  را   ها  خيلي و ساختند    مي  پيچيده تر را  شان  مربوط   امور نموده رخورد  ب تر

  .نمودند  مي » ت ثاب« شكن 
  و  دارالوكاله   در  پيش چه  از بيش رفت و   مي  بين  از  در كشور  حكومت  سراپاي دستگاه به  اعتماد  و  اميد  رفته رفته

  . گرديد  مي مطرح   حكومت  و  دولت  تغيير  انتظار  و خواست   مردم   هاي  شنود و  گفت  و  نشست ها   در ساير چه
  ؛   داشتند دستگاه حكومتي را   با گرفتاري  كمترين  كه  مرفه   افراد در منازل  معموالً  ستيز   قاضيي كه  بود   اين جالب
  مي را تقبيح حكومت   ؛داشتم  آنان همه  حضور مي  هاي كه من هم   نشست در   .  داشت آمد رفت و  و گرديد  مهمان مي

 دولت  و  تعويض شدن  و  محمد زايي   شاه  و خاندان  ط كردنوقچه زمانيي  س   و گي  چگونه و  يپيرامون چون و  كردند 
  .بهبود  سرنوشت كشور گفتگو  مي نمودند 
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   اصرار  مسايل  همين شنود  پيرامون  غالباً  به  خاطر  گفت و   ؛ ميزبانان ما ساس كردم كه اح چنين   حتي پسان ها 
    !  بگذرانيم  شب  ها را  به خانه  هايشان داشتند كه  ما

 كشور ؛ كشور هاي  حكومت هاي پيشين  و پادشاهان  اطالعاتي در مورد   ؛  ستيزمخصوصاً  قاضيي  درين نشست ها 
  و بود   متفاوت اساساً  هاي  مكتب مي خوانديم  ؛  » تاريخ «  در  ما  با آنچه كه  داد كه  مي ديگر مناطق جهانهمسايه و 
    .داشت كننده  هوشيار   و منطقي محتواي 

   عليه جنگ هاي آزاديبخش ملي انان م قهر و  غازيان  و شخصيت هاي ملي   در مورد  او افشاگري هاي   حكايات و 
 هاشم خان و  و حكومات  نادر شاه   امير حبيب اهللا و و   امير عبدالرحمن دربار هاي  و   توسط دولت ها  انگليسي كه گراناشغال

  روز  تا  روز   بلكه بود  تكاندهنده   تنها  نه  برايم ؛ بودند  شده   نيست   به  سر و  قمع  و قلع   به حيل گوناگون  شاه محمود خان
  .كرد   مي خلق  دانش سياسي  و شعور   من  در

  زمانه هاي  و جغرافيا ها   به بعضاً  و  گفت   مي سخن   هم همسايه در كشور هاي   نسبتاً  مشابه   وضع هاي  از اين مرد
 ارائه    مزمن و حقايق فاجعه انگيز  چرايي اين اوضاع   پيرامون انديشهء روشن كدام  معهذا   .  كرد  مي  اشاره   نيز دور تر
  مردم  بر گرده هاي  چطور  ؛  هستند  چرا  ؛   هستند چه   سلطنت ها  و حكومت ها اصالً   اينكهء در باره  مخصوصاً  و داد  نمي
بر ناداني  وقت  يگان   صرف  . نداشت   گويايي  طرح شد ؛   شر آنان خالص   مي شود  از  چگونه و مي شوند   يا شده اند   سوار

تا  احمق در جهان  «   از ضرب المثل هاي  ؛ شد   مي  احساساتي  بار هايي كه زياد و گذاشت  مي  مردم  انگشت ي فاقي بي ات و
 .كرد   مي استفاده   »! دندان سگ  گوشت خر « و »  ! سزاي قروت آب گرم «  ،  »مفلس در نمي ماند  باشد ؛ 

  

  ؛ 42 هءزين
  :»سيالب منحوس كمونيزم « سرچشمهء 

  
 شده  مرسوم ) » پيام وجدان « به دنبال مقالهء منتشره در  (  ولسوالي  پيشين  محكمهء  رئيس   غيب شدن  پس از نانكهچ

 دعوت    نيز   و  منضي ستيزقا از   مي يافتند ؛ محلي حضور  مقام حكومت   بلند مامورين كه  مهماني هايي  از   در خيلي بود ؛
  . به  عمل  مي آمد 
   مدرسين مال ها و  از  جهت خيلي ازين  داشت و  شباهت و خيرات    مراسم ختم  به  بيشتر  ها كه ز همين دعوتدر يكي ا

  .  روبروي  ولسوال جديد  قرار گرفتيم    ستيزقاضي  و  تصادفاً  من  ؛   بودند اشتراك كرده  هم   طالب ديني و
   به ديار ما فربه شدن و  براي چريدن   و  ائين درجه و گرسنه است از محمد زايي هاي پ :مي گفتند  كه مردم ؛ ولسوال 
  :  را خواند   شعر اينستيز   قاضي   بي مزه  با و  صحبتي  بيروح   ؛  ضمن فرستاده  شده

  گردون       از آن  پرسم كه اين چون است و آن چون ؟ اگر دستم  رسد  بر چرخ 
  !آلوده  در خون  ؟ قرص جو    را    يكي داده اي صد ناز و نعمت        يكي را
  :اين شعر ؛  پرسيد   پس از قرائت  ولسوال

  اين سخن از كيست ؟!  قاضي صاحب 
  ! بزرگان اسـت  از همان .. از حضرت موالنا  ؛  يا  بابه طاهر عريان است  كنم  يا  از حضرت  مي خيال :  قاضي گفت 

 توانند اين قسم چتيات را   تو چه ميگويي ؟ آن بزرگ ها چطور مي  ؛ صاحب قاضي  : افزود  سبز شد و ولسوال سرخ و 
  ! بگويند 

   .  اين صحبت جلب گرديد سوي  به  همه  ؛  توجه جماعت
  : قاضي افزود  

  ! ميزند   اعال موج حكمت  درين كالم   است ؛ اين سخن چتيات گويد كه   كي مي ! ولسوال صاحب 
  !به  تقدير و حكمت خداوندي است   تعرض  ت ؛ اين كفر اس :ولسوال گفت 
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 مغز و جوهر حق و   است ؛  اسالم بابب و ُل ُل  اين سخن دانم  ؛  مي قرآن چيزي  و   شرع  از  اگر من :قاضي گفت 
  ! قرآن كالم حق  و  دين حق است   اسالم  . حقيقت است

كساني خواستند به نحوي .   بر افروخته گرديد   نهايي به حد ؛به چنين وضعي گرفتار آيد  ولسوال كه انتظار نداشت 
 لذا   و  نبود  ماندن واال  ؛ نصيب گردانيده  را  برايش  فرصت طاليي خدا  مانند آنكه   ستيز  ولي قاضي  دهند بحث را خاتمه

  : خطاب  به  جماعت گفت 
 مگر   مسلمان  بود  يا  كافر ؟  موالناي بلخ حضرت  بفرمائيد  ؛  مي پنداريد   عالم  يا  طالب علم دين شما همه خود را

  :گويد كه   جهان اسالم  نميءهمه
  !مثنويي  معنويي  مولوي     هست قرآن در زبان پهلوي ؟

  : فرمايد  همين موالناي معظم  مي
  ملولم  و  انسانم  آرزوست چراغ همي گشت گردِ شهر    كز ديو و دد ؛ بادي شيخ 

  آنكه يافت مي نشود ؛ آنم آرزوست: گفت    ما  جسته ايم ود ؛ يافت  مي نش: د گفتن
 كسي  را  قرص جو آلوده در   و  اند داده  نعمت   ناز و  را  صد كسي  چرا اينكه   و  دين بيائيد  پيش از دعوي كفر و

  اصالً  انسان  چيست ؟  خون ؛  اول  به  نتيجه  برسيم  ؛ 
   ما  انسان  هنوز  ناياب تر  نيست ؟ ن چنين  ناياب  بود ؛  در زمان زمان  موالنا  انسا در آيا  اگر 
 يا   هست  نيست كه  انسان معلوم   وقتي خود  .  انسان شدن است و  انسان  براي  هدايت  و دين انسان   مسلماً   ؛ اسالم

  ! معنا  دارد ؟  اصالً  اسالم سر كفر و  دعوي  ؛ نه 
  :هم  فهميده  بتوانند »  مال بچه  ها « نم كه   ك  صحبت طوري خواهم  من مي

   مخلوقات خود و ميليون ها  نعمت ديگر كه خدا  به  نور آفتاب  آيا  باران  و  برف  و  بهار  و  تابستان  و  زمين حاصلخيز و
  و  نوشيدني  وردني و و خ  دانه  و  ميوه گندم  و كوه هاي خرمن هاي واقع   در   كه  نيست  در حكم آن  ؛ كرده   اعطا

  .  باشد   بارانيده  سر مردم باالي از آسمان ... حظ بردني   و   بوئيدني  و پوشيدني
زمين   در  همه  .  پايان  نمي افتد  اين  و آن   ملك و   مال  حيث  شده  به  بسته بندي هيچ چيز باال ها   از آن  معلوم دار

  ي كهديوان و ددانتوسط   و آنهم  زمين  در   اما  . خدا عادل است  .   برابر دارندسهم   در نعمت هاي خدا رزق و  و  خدا
  . شود   مي  شده و خراب وضع خراب؛  ميگويد  موالنا

ت ا از آنهمه  نعم مستضعفان و  بيچاره ها   بيوه ها و  يتيم ها و براي  ؛   بسياري ها  براي همين ددان و ديوان اند كه
؛  بايد  بر سر آن خون  دست آورند  به  قرص جوي   اگر آنها  هم  حقيقتاً   و  نمي گذارند و  نگذاشته  بر جاخداوندي چيزي  
  !....خود را  بريزانند 
اينطور است كه سيالب منحوس كمونيزم دنيا را « : گفت  در حاليكه مي بود انفجار كند ؛   نزديك  ولسوال كه

   : پستر از  ولسوال  نقل قول گرديد كه  اندكي .  ترك كرد   را  محفل  اعتراض يا  به رسم بر خاست  و گو از جا  » !گرفته 
  »! زبان قاضي را  خواهد  بريد  « ـ
  : فرياد زد   هم قاضي و 

   ! شد  تابوت آقا و خاندانش كوبيده خواهد  به  ميخ آخر  پيشتر از آن ؛  ؛  تشويش نكنيد
است ولي متعجب از آن بودم كه ستيز  به جانب قاضي  نستم كه حقمن كم و بيش پئ برده  مي توا( 

  ولسوال چرا  يك چنين بحثي را با  او در چنين فضايي آغاز كرد ؟ 
 داشت ولي مدتي پس تر آگاه شدم كه به  احتمال اينكه چنين امري قطعاً  يك تصادف باشد هم وجود

 در كشور گسترش يافته ؛  بايد با ضد حكومتييشه هاي ولسوالي هداياتي رسيده  بود كه چون  حلقه ها  و اند
مخالف  مردم ؛ تمامي نظرات  آنها مقابله شود و مخصوصاًٌ با استفاده از نام دين و عقايد و سنت هاي سخت جان 

  . شوند  در پوشش عقايد كمونيستي نزد مردم  بدنام ساخته ها  دولت و صاحبان آن
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ان است يا نه ؛ ولي مأمورين محلي حتي شكايات و عرايض و استغاثه ها   معلوم نبود  هدايت بااليي ها چن
فساد  دستگاه هاي دولتي را هم عقايد و تحركات كمونيستي مي   و   رشوت از كارشكني  و حق كشي  و

  !ناميدند  و  با آن ها  مقابله  ميكردند 
 از اين گردهم آيي وسيع كه ولسوال كه به نظر خودش ضدكمونيست  دو آتشه بود ؛ منجمله ميخواست

 ستيز مخصوصاً  قاضيي   و  نموده بيشتر رنگ و بوي ديني و عقيدتي داشت ؛ براي تبليغات ضدكمونيستي استفاده
و يا هم به  سازد و نزد ديگران ذليل   شهرت داشت ؛ تعجيز كند  و سلطنت بودن را كه  به  مخالف حكومت

خواست ـ  ي ؛ او را شريك تبليغات ضد كمونيستي ـ چنانكه خود مي مالحظات دين  و حساب اشتراكات عقايد
  ! گرداند 

  رفتم ينم به دار الوكاله   ترسيده بودم و ديگر با آن دل و گردهء پيشين  به هر حال من از اين پيشامد قسماً
 . )گير نمي ساختم   در  راه مي افتاد خود را  به  مانند سابق در مباحثي كهبراي مدتي   و
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  : رحمت  باران  و غضب  توفان  
  

 مستعمل  و  چندين جلد كتاب نو  و  مكتب   رفتم . فرا رسيد   درس هاي مان  و شروع حاضري   و   مكتب زمان گشايش
  .  را گرفتم  صنف نهم

ه من گفت كه متوجه  ب رفت ؛ مي مردم  هاي   در باغ ه بريچ شاخ  و  يعني تاكبري صبحگاهان كه جانب كارش پدرم 
ريشقه  هاي  رد  و ُك  باغ  به جويه هاي  را معين آب  در فرصت  كرد و  مي  عبور  مان باغچهء  از كنار   باشم كه جوي آب
  . بگردانم 

  .  بودند   از آب  لبالب  ها ردجويه ها و ُك .   بود  شده  اجرا  عصر آنروز  تا اين امر
 از كدام سو  پدرم  متوجه نشدم كه  .  بودم   مصروف پوش كردن كتاب هايم  »  خانهپشه  «من روي صفهء  زير درخت 

  رفت  مي  شده  بيحوصله  و لق طور روز افزون كج ُخ  به هاي اخير  در سال گرچه (  عصباني است چرا   نبود  معلوم  .  گشتپيدا
 يك تا و   بودم  ؛  گذاشته سو هر ش ها رِِس  جهت خشك شدن  كه مرا  بالفاصله كتاب هاي )  بود   سابقه  امروزش كم  اما وضع ؛

  : و آخر االمر گفت     كردن گرفتچالو ق آبازرد هاي پر  ميان ُك برداشته و دو تا 
    ! نرو   مكتب  و  ديگر كتاب نخوان !لعنتي  ـ 

  . ماندم   بر جا   چوب خشكي  مانند  اندوهبار تأثر و  از فرط حيرت 
 در گوشهء خلوتي قرار   جمع آوري كرده  را  كتاب هايم  و  انداختم  به آب  را  عجله خود  به  . شد دور   من  از پدرم

  . دادم  
از   جفا ديدن هايش را  و توهين شدن ها   و   زحمات  و خواري ها  .  گرفت سوختن  پدرم  براي   دلم  بيشتر از خودم

  .  نمودم  اعي تد  در ذهنم   بيگانه و گي سوي خود 
   .  ندارد و نداشته است   قرص جو آلوده در خون جز  نصيبي  فلك  و   از دنيا  نيست كه ها   از همان پدر من آيا 
 علل ديگر عصبانيتش را در  .  تيغ تاكبر  دستش را شديداً مجروح كرده بوده است   امروز  بعد تر آگاه شدم  ؛ كه مخصوصاً 

  ! نمايم   پال  پرس و  وئ از  در همچو حالتي   به ويژه داشتم كه ن نيافتم  ؛  جرئت
 مي   شده وضع زنده گيي ما  بلكه وضع زنده گانيي مردمان زيادي سال تا سال خراب تر  تنها  نه  كه   بودم متوجه اما 

   طور  به كه بود  سير حاصل هاي  پر از انگور باغ  بر منطقهء  شهر نو ء تطبيق نقشه  همان  امر  يكي از داليل اين  . رود
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  و  خاره  و   زمين خشك  به  باغ هاي زيادي  و  گرفته صورت پرداخت حداقل غرامات   بدون   ناعاقبت انديشانه و بيرحمانه و
  . بود    مبدل گرديده  ويرانه

اين امر .  ك رفته بود   سر   به تخريب گرديده و اصطالحاً  دو سو  از  پدر من  دو نيم جريب انگور باغ  حدود  منجمله
  . شده  بروند  بيافتند  و  يكي پئ ديگر خشك  از حاصل   تاكستان هاي  باقيمانده  هم هباعث شد ك
،  خشكسالي   ،   هاي اقتصادي »بحران  «   ؛ » تورم  «و حقايقي چون   از مفاهيم   من  تا سال ها  بعد  و حتي  اين زمان تا

  ؛  ميكرد فراهم   را  مردم  اسباب خانه خرابي هاي   وغيره كه غير مستقيم  و مستقيم  ي  ماليات ها افزود سر و آفات زراعتي  ، ك
  .  نداشتم   آگاهي

كه گويا  » قيمتي «  نيست ؛  چون  به جز  از كلمهء    نيز ؛  به نظر  مي رسيد كه حريف چنين مفاهيم  و حقايق قاضي ستيز
  . چيزي  بيشتر  نمي شنيدم  شاروالي است  ؛  از او  حكومت  وي  يا  خيانت  مسؤل آن  بي مباالت

ومين فرزند د  ؛   صحت چنداني نداشت در حاليكه خودش هم. و اما  مادرم  به  تمامي معنا  يك  سنگ زيرين آسيا  بود  
 بيچاره گي هاي  بر خواري ها و  عالوه   بود زير مادرم  ناگ   .گرديدالعالج    ظاهراً  ايبيمار يگرفتار   برادر من  پسرش يعني
 در مواردي راه   بلكه  نمايد تحمل  تنها   نه . نمايد   تحمل   را  همه  جنجال و جار و  عصبانيت  و  ناز  ؛ برسد   همه  به گوناگون ؛ 

  .  بيابد  را روز افزون   دشواري هاي   تسهيل  شيوهء  و حل
  .   و آفرينننده  و  ملكوتيي خود را  ايفا  كرد امروز  هم  او  نقش عظيم

   بود فراهم كرده و خشكي كه   ترءلقمه و   گذشت   وقتي شام . داشت  پيامبرانه    و فيلسوفانه سكوت  در آغاز ماجرا ها 
  .  شد   متحرك و گپ آمد  به  ؛ آهسته آهسته   شد   تير فاميل از گلوي اعضاي  ؛ 

   : گفت  من  به خطاب 
 مي   را  خود نعمت يك  به  هركس   خدا  ؛ نداشت   هوش   ؛  او  نشو خفه  پدرت   از  ؛ به جانم  باليت  و درد  !  بچيم  
  .  ثناگوي  او  هستيم    بخشيده  ما  تا  قيامت ما  ترا به  كه  او  همين.  بخشد  

  ! ،  توتهء جگرم   بچهء گليم
  و  معلم  ؛ شو   طبيب  داكتر و  ؛   برو  باالتر و باال   اگر خدا خواست   و بخوان را  تبت  مك ؛  راضي هستم  تو از   من 

  ! خودت   به  اختيار   باز .  قوماندان شوي و   حاكم كه ندارم  من خوش  .   شو  استاد
  بلند  هايت   سيال و همصنفي ها  ش  پي  سرت  بعد  روز چند  بر كن كه   از را   هايت  درس و بگير  را  هايت  كتاب  برو ؛ 

  . باشد 
   رد و را حرف هايش   پدرم   با  بتواند  او تا بگويم   ترك  را  فاميلي   محفل من كه   بود   ضمناً  اين  مادرم  سخنان معناي

   .   رفتم هميشه گيي خود  عزلت ءدر گوشه  من  چنين شد ؛ .  نمايد بدل 
 زدم  حدس   يقين  به  قريب  و كند   مي  تفحص را ريشقه  درون ُكرد هاي   اليكين  با  پدرم  ه شدم ك  متوجه ساعتي بعد

   چطور ؟ يا است   ميان آب   هنوز من كند كتاب هاي   معلوم  خواهد  مي كه
  را  او  جواسيس حكومتي داشت و  تحريك شده گي  از پدرم  دليل نيرومندي  عصبانيت   دانستم  بعد ها  اينكه  با
؛    باليي گرفتار كند  به  ترا  زودي خود و  بهاست   ممكن   و رود مي  بر آمده  دين و قانون  راه  از كه بچه ات  بودند  ترسانيده 
ت  من  با  مطبوعا كار   و  حتي  سر و  دروس و  مكتب  در مورد  پدرم  كه  نيافتاد   اتفاق هرگز  بعد  به تاريخ   اين  از مع هذا 

  رابطه  درين   نهايي ترين معجزه را  مادرم .  باشد  داشته  اشاره اي  و  حرف ؛ رفت   مي ضد دولتي كه  بعد ها  بيشتر شده
  ! بود   ساخته متحقق

 سرم  و  بر  بر   بود كه  باران رحمتي مادر  در واقعو  دهاي      ؛ مهر هول انگيز غضب   توفان  از پئ آن بدينگونه
  !م  باريد  سرنوشت
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 و  درس ها   از شروع  و ابالغ كرد  ما   به   را  مطالبي ؛ آمر مكتب در مكتب گرد آمدند   همهء شاگردان  هفتهء بعد

كه  له ابراز داشت ؛ خانواده هايي از جم و سخن گفت   ؛   پياده گردد  در سال جديد قرار است تر تدريسي كه   نو شيوه هاي
 دختر ها  يك  ونه  براي اينگ؛ اين مكتب شامل سازند  توانند امسال آنانرا  به صنف هفتم  ميدارند ؛  دختر فارغ صنف ششم 

  . شد   ساخته خواهد آموزشگاه  نرس قابله گي  هم
  اين انديشه  به  منطق عقلي  و  دليل   هيچ بدوناً  ظاهر   .  متصرف گرديد  دماغ  مرا  و  ؛ پري  بار ديگر دل بدينگونه

 شدم  شديداً آرزومند هدر رفته است و  ؛ از صنف ششم  مكتب نسوان  نمره اول فراغت   پس از   پري  عمر افتادم  كه  دو سال
  . اجازه اش دهند   ما  شموليت  در مكتب براي فاميلش   اكنونكه كاشكي 
توسعهء جهان نگريي من   آن ء دليل عمده  و  بود  فرق زيادي كرده  گذشته مقايسه  با در  پري  ه ب نسبت احساساتم   اما 

 تحول    امكان  تغيير و  به  ايديو لوژي هايي  بود كهشيفته شدنم   مخصوصاً    و  جامعه  اعماق شرايط حاكم تا عقلم يافتن  نفوذ ، 
  انگيزهء آرزو هايم پري   با   ها  مالقات  احياناً  ديدار وء وسوسه تنها   ديگر  جهت بدين  . در جامعهء  مارا  ارائه  مي كردند

  . نبود   او  به نسبت 
و  تقلبي  رسمي و »  اسالم  «را   پسمانده گي هاي جامعهء ما  و بدبختي ها علت العلل  برخي از جوانان كه   بر خالفِ
را ها  بر ضد آن  مبارزه  دانستند و گويا مي  به آن  ربط با  بيربط و  يز هاي ديگرو چ اذهان جامعه  و  روان  بر دروغين حاكم 

  ويژه  به من   ؛   پنداشتند مي   عملي  و  ممكن ـ  مردم  براي انبوه هاي  درك   غير قابل  و بيگانه الفاظ   مشت   يك توسط ـ 
 مادرانه و  برخورد هاي   كه  از  الهاماتي و مي ديدم   هر مادري   در مادر خود و نقش هاي عظيمي كه  و   شخصيت  تأ ثير تحت

پيدا كرده ي شديد دختران  اعتقاد   تربيت و  تعليم  و  نقش زن   به ؛ م يافت مي  در  ؛  استادم حاكمِ  خانمتدبير  و   دانش  ر ازپ   
  . بودم 

 روشن  ؛  بر آورده خواهد شد  ول عظيم اجتماعي چگونهتح  يك  منحيث    انديشه ام  به اينكه چنين آرزو  و  مرادي
 مكتب ابتدايي ء استادم كه آمر و اداره كنندهحاكم   در حد خانم و مادران ما  و دختران  اگر زنان ؛  كردم  اما  خيال مي نبود 

 صالح  و خوش اخالق  و   وفضل  اهل ؛   و چرا  بي چون   مردان و  جوانان  ؛  بيابند  دانش سواد و    دختران ولسوالي هم  بود  ،
  . ند  مي آي   بار ...با دانش  و  با مسؤوليت

 غير  و  مأيوس كننده   اصالً  بلكه  مي نمود دشواري  تيره گي  و   از راه  بهبود  پر  تنها  نه  ؛عكس   بر  در حالت به نظرم 
 اخالق  و  ءدرجه مخصوصاً  كه  مي يافتم  ته  مي ديدم  و  در  من  با  روشنايي  هرچه  بيشتر  پيوس.كرد   مي ممكن جلوه

  .   بسته گي  و  اتصال  دارد زن  و  مادرشخصيت  افراد  يك خانواده  چگونه  به  عنصر  
طئ   .  ؛  مالقي شدم بود  را آغاز كرده   پري   پيش خواستگاري از  سال  همصنفي دوست داشتني ام  كه  با درين اثنا

   شدي ؟  به خير نامزد  پرسيدم كه رو بوسي  ؛  ازش  و  پرسياحوال 
  .شود   نمي  قيمت راضي  به هيچ دختر.   نيست   ما  تقدير  مثليكه ! نه   : آهي كشيد و گفت

  ... دارد ؟  ؛  مگر جواني نازنين تر از تو  وجود  چرا  : گفتم
  !! شكل استم  و  هم  بد فعل و  بد اخالق  م  بده؛  شايد من  در واقع.   نازنين است  چشمان تو  :  گفت
 ستاره هايتان  ؛دو  جوره اي هستيد  كه شايد در آسمان خدا   شما هر .يوس نشو  ؛  دير آيد  ؛  درست آيد  أ م  : گفتم

  !كنار هم قرار گرفته است 
  ! چنين آرزويي دارم  هم براي تو    من . نيك كند   خدا زبانت را:  باره  مرا  بوسيد ؛ گفت   ضمن اينكه  با  تشكر دو

 رضايت  پري اگر  :  افزودم ) با مكثي ! (  غير از عاشقي  هزار كار دارم  من  به.   بسيار زود است   من براي تشكر :  گفتم 
  . دنبال كند  جا  در همين  را مكتب  كه دهي اجازه اش مي؛     نامزدت به حيث ؛  دهد 

  !مي برمش   پوهنتون هم    بهبا خودم   عين: گفت 
  : ادامه داد   .  ميزديم هم قدم  ها    بگو مگو اين  با  . شود   نظرم مرادت حاصل مي  به :گفتم 

  .  خيلي بيشتر از كتاب هاي كه خودت گفته بودي ؛ در سفر اخير خود  از كابل آوردم  بگويم   برايت يادم رفت راستي 
   :  خنديدم  و گفتم.  نام تو  اشتراك كردم   به هم  و  م خود  نا  به به مجلهء ژوندون هم

   پري چطور ؟   نام  به و.. 
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:  پس از مكثي ادامه داد  .  كرد ميخرابتر   را   و كارگذاشت  مي بد  تأثير خيالم به   .  نكردم  واهللا جرئت :  گفت
   راست است ؟ جادو  چه فكر ميكني . بودي   چيز چيزي گفته  جادو گري و  از جادو  راستي يك وقتي

  افتادي ؟  فكر اين خرافات   به چطور :  پرسيدم   عمداً
 شكستانده   تا كه اين جادو جادو  شده است و  او  رسيده اند كه  همين عقيده   به  پري واهللا تمام اقارب من و: گفت 

  !به اين جنجال  نمي انداختم    را   و اال من خودد   پري  در  اول  ها  اينطور  نبو. كرد شود    نمي كاري ؛  نشود 
   پري چيست ؟ هاي  ميداني آخرين حرف 

  من چه ميدانم ؟  :  گفتم 
  :گفت 

رفته و گفته است ؛  نام چندين دختر را گ همچنان.  پشيمان مي شويد  داريد و اال بر دست  از سر من   اخطار داده كه 
 را گرفته  نمي   بيحد خوب است ولي چون من صاحب دارم  اوجوان    هم گفته كه  من به  راجع   . برويد ن اعقب يكي از آن

  !توانم 
   شده ؟ پيدا از چه زماني   و   كيست تو    صاحب كه  نپرسيده  كس:  باز  سؤال كردم 

  : چرا ؛  پرسيده اند و گفته است  : جواب داد 
را   هم كار خودم  من  بكنيد و  من با  د يمي خواه اال هرچه   خوب ؛ وكنيد  مي  قبول  .من از كودكي شوهر كرده ام  

   ! مي كنم
 مي  ؛  پري دوام كند  لجِ  اگر اينگونه  .مگر من  به  جادو  عقيده  ندارم  .   باشد   به راستي رازي  بايد  در ميان:  گفتم  

   نظر كني ؟ صرف  او  تواني از
  ! رسانيده است  جا   همه را  به  همين را  ؛  ني كه او  من :  گفت  
نظر من   لذا  . پشيمان خواهد شد   تمام عمر  توانست و  نخواهد  ترا يافته بسيار جاي افسوس است ؛ او جورهء : گفتم 

  .  شود   شامل مكتب  بيايد اگر مي تواني زمينه سازي كن ؛!  مدتي  برايش چانس  بده   داشته باش  و  يك   صبر   كه اين است
  ! را ميكردم   عين فكر  من خودم !! يك قسم است   هر دوي ما  دل  ؛اين چطور:  خيلي متعجب شد  

   !مي پاليم  صحبت مي كنيم  و  راه ها را  باز هم:   گفت  در حال رفتن   و  برود د ناگزير ش   ؛به آواز كسي
  !انشاءاهللا مؤفق هستي  و  مؤفق باشي   : گفتم 
   معلمان و بودند ؛ مكتب شده   امسال شامل   يا  پارسال  سال من ؛ كوچكتر ها و كودكاني كه از گ همسن و بزر پسران
و  يگان يگان گل    زدند  مي  سبز  چمن هاي مكتب و  درخت ها   ؛  بودند در گشت و گذار سو   شاگردان هر برخي اولياي

 پارچه هاي خوش   و بود زيبا  هم   باال آسمان  در   ؛  مي كشيد در آغوش را    مست كننده آدم   هواي گواراي؛ انداخته  بودند 
  .مي رفتند  آنسو  و  خا كستري اينسو سپيد و  نگار جداگانهء ابر هاي  ونقش 

مي  »كان َتچشم پ« مخصوصاً  و   بازي  خورشيد  با  شوخ   زيبا و  دختر هاي  و  بچه ها مانند  ابر ها  كه  به نظرم آمد 
معلم   شاگرد  ها  با  ، نيز خورد ها  با  بزرگ ها   اينجا جاريست ؛هم   مكتب  در صحن   نظرم آمد كه عين حالت  به كم كم .  كنند

  .  انداخته اند  به راه» كان َتچشم پ«  بازيي  مكتب خدام  با  ها  و كودك ها  با  اوليايشان و حتي 
  .گرديد   روشن مي و شد   مي سايه

 .   پيدايش يافت   بي سابقه اي  وتر گرديد و آنگاه روشنايي پر رنگ دوام دار  و  غليظ تر  قدري سايه  باري  ؛  در ادامه 
   بيرون مكتب ؛  عوض گرديد   ما  رنگ عمارت مكتب مد دي . رنگ هاي ديگر پيدا كردند   تن حاضران هم  به  كاال ها  ديدم

   . پيدا كرد   ريشقه اي  سبز يا  ن رنك آبي  درون آ و گشت بيشتر طاليي 
   .د  به نظرم آمد كه زمان آناً عوض گردي

 اولين چوكيي اولين صنف ايستاده   پري عقب مشاهده كردم  كه  دهليز   از در  . ميرفت  مي  ها  صنف  درون  همه  ما
  . است 

  :برايش مي گويد  معلم 
مي   نهم   در اولين چوكيي صنف  انگاه  ؛ امتحان بده    صنف را ي ،  هردوبده امتحان   صنف را  وقتي مي تواني هر دو

   . نشانمت
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  !م دار ياد   ؛  خوانده ام  صنف را   دروس دو  من باالتر از  :  قاطعيت گفت  با پري
  .پري جوابش را داد ؛   ناشده  ختم شهنوز سؤال لي  ؛ و  پرسشي كرد  » تست «  طريق به معلم 
  . در آورد   به لرزه  صنف را  شاگردان تمام  معلم چك چك دايت به ه

به نظرم آمد كه در   .   شد دوخته  دره ها   به دل كوه ها و،  به كوچه ها ها ، به خانه   ولي در عوض ؛ نگاه من هم لرزيد
   فرزندان كوچكتر را  مي فرستادند ، كتب به م  خود رافرزندان زيبا و شوخ و شنگِ.   بودند  پري ؛  همه مادر ها    ؛ تمام آنها
  . مي آموختند   درس   دو كلمه دو  و   يك يك  و مي پوشانيدند لباس  و  دادند  غذا مي

 اشتياق   محبت و  با را تر ها  و خورد درود  ميگفتندبه بزرگان بچه ها     . بود  پاكيزه و مؤدب  ر از بچه هاي پ كوچه ها
  . دند نمو  مي مراقبت شور انگيزي 

 مادران  با شدن  رو يا نان حين روآ.  بودند   پري ؛ همه بر گشته   از مكتب  يا  مكتب رو  بزرگ  دختر هاي به نظرم آمد
به  موج  كردند كه همه   تعاطي مييسالم ها و كالم هاي همسايه گان   اقارب و  ديگر ها و  مادر كالن ها و   پدركالن پدران و و 

  .  مي ساختند   را  بي پايان شيرين و دل انگيز  ترانهء جادويي يك  و  كرديدند  مي هم خلط  با موج
مهد پري ها ، : شده بود » كوه قاف «  تمام افغانستان  شده بودند ،» كوه قاف « هاي ما  به نظرم آمد كه تمام كوهستان

  .  پري ها  يقلمرو
 همه پاكيزه و ...دفاتر و ديوان ها .  پري شده بودند   بزرگ ما  همه رد وحاكمان خو  تمام   پادشاه و  به نظرم آمد كه

  ...شائيستهء پري ها   لطيف و  زيبا و
 محبت و   مهر و  لطافت و  پاكيزه گي و سرشار از  ؛   مرد پري هاي  ؛   شده اند پري  همه   ما هم  مردان  به نظرم آمد

  ! زيبا و  زيبا ترين  انانه وو آرمان هاي  قهرم عاطفه   شور و عشق و

  

   ؛45 هءزين
  :  گل خون  و گل زرد  اعجاز 

  
 شامل   براي را  فاميلش   پري ؛ رضائيت  برادر بر خالف اينكه  ما و   براي  ميسر علي الرغم آرزو  و  تالش هاي هاي

  . اين مكتب كند  ؛  ولي  پري  هنوز حاضر  نمي شد آهنگ   بود  دست آورده  به  ما  در مكتب او شدن
   تجليل از دهمين سالگرد بنيانگذاريي  تذكار و  براي  شد كه  پس از آغاز دروس تصميم گرفته طئ حدوداً يك ماه

  دعوت براي هم   بزرگان قومي  و جمعي از ريش سفيدان ؛  بر اولياي شاگردان  عالوه  .  محفل ياد بودي  بر پا گردد مكتب ما 
  .  شدند  ياد داشت

فارغان  ياد   به  ولي كس .    و  هيات اداري  و  تدريسيي آنان  هم  دعوت گردد دختران  مكتب قرار شد از شاگردان
  عنعنات حضور آنان را  عرف و   هاي خانه شده بودند ومالبته جمعي از اين فارغان اكنون خان .  نشد   مكتب  اينء دوساله

  . مي ساخت   دشوار  درين محفل
   بايد لست  مشورت كرديم كه  به خود معلمان داراي حسن نظر نسبت با  دوستم كه خواستگار پري بود  ن  و آ من
 اقارب  و  اوليا  با  يكجا  شان يده گيخانوا  و دني   وضع م بدون در نظر گرفتن و  شود   هم خواسته نسوان سالهء   فارغان دو

  .مهم شان دعوت گردند 
 ارسال  شان ن بسته گا به نام   و كارت هايي هم  به نام فار غان   شد و كارت هايي  پذيرفته ر دانيقد با   پيشنهاد   اين

  . گرديد 
 پيش آمده بود ؛ كارت هاي مربوط به پري و فاميلش را همصنفي ياد شده  در حالت غيابت كوتاهي كه براي برادر پري

  .  شد   تسليم ام
  مي  پاره  احتماالً آنرا ؛است  شده   فرستاده برايش » خواستگار «  دست   به  كارتنمايد كه   مي   پري درك قضا  از 

  .ميدهد   نشان  بيزاري   محفل  در  از شركت و كند 
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 پسر  كهـ اعضاي فاميل به استثناي  پري    برادرش افشا گرديد ؛  توسط پري تصميم  اطالع   مناسب  وقت در  خوشبختانه 
 تخصيص   همي مبلغ  مكتب براي  اعانه  جهتپدر پري    و  بودند شده  شركت   در محفل آمادهءـ    بود ما  مكتب  شان شاگرد

  . بود  داده
چون . من بدهد   به  و  بنويسد   پري  نام  به  ديگر يك كارت ادبيات مان خواستم  از معلم   ؛ ثالث   نفر من ؛ بدون اطالع

شد   ديده مي ندك پ بيست به  نزديك  در هفت هشت درخت آنجا .   رسانيدم  گلبوته ها خود را  باغ  به  رأساً كارت را گرفتم 
سخت   .   بودند  نرسيده  هم ندك شدن پ به زرد حتي   مژغه هاي گلبوتهء  .  داشتند   وقت  شدن باز  براي  روز ر   الي چاكه سه

  .  مي فرستم   و مي كنم  ضميمهء كارت  را پري  ي خود و گل ياد گاري روم  مي  تصميم كرفتم  و مأيوس شدم 
سه پندك  دوبه نظرم  خورد كه  متمايل به كوچه  باالي ديوار و شاخچه اي از گلبوتهء زرد  بيرون شدم  چون از باغ 

  از جا  اين بوته را امتم احتياط   با  و  شدم    باال  بر ديوار سختي  با   .  داشت بزرك نسبتاً   پندك  خيلي كوچك و فقط يك
   .   جهيد  بيرون قطره خوني درشت و   فرو رفت   دل دستم به خاري  ؛  كندم 

  اتفاقاً   .  گذاشتم  پاكت  بين  و آنرا  تماس دادم غنچه بغل  به  را   خونء قطره  لذا  . نداشتم را   غنچه   باز كردن جرئت 
 مجراي   از يگانه   طئ كردم  و  بود  كه الزم  دو كيلو متر فاصله را به  نزديك  رعت به س .شد  نيز كمي خون آلود  پاكت  روي 

   ؛  باز گشت چون او. بودم    به خوبي قايم كرده  خود را ؛    قاصد لحظهء بازگشتِ  تا  . فرستادم   پري  به پاكت را  مطمئين 
  :گفت   ؛  هيجاني بود  و حيرت زده 

  ! مي روم   ؛  باشد هم تير باران   ميدان  اگر  اكنون   ابزار داشت و بوسيد  را  پاكت    م ه و  غنچه   پري  هم
به عجله   چون نزديك هاي عصر بود ؛  . هيجان خود را پنهان كنم  توانستم  به سختي مي  مكتب رسيدم   به دو باره كه

  .باشي   نداشته  مشكلي  فردا  تا  دقيق مرور كن  :   گفتند  داده برايم را  محفل فردا  سناريوي
واگذار  ) مهمان همصنفي مورد نظر ( نجا...  به  را كار گرداننده گي محفل فردا كنم   مي خواهش  :   بالفاصله گفتم

  ! تبارز كنند  ديگر هم هاي  بگذاريد جوان  .  كنيد
   به اين كار آماده و را مورد نظرشخص  كه  شرطي قبوالندم   تدريسي به و اداري   هيات   به  همين نظر را باالخره

  .تمرين كنم  بااليش  مطالب را 
 متين فرا رسيدند  و    يا خانم ديگر  ؛ آرام  و سه دختر و  مادرش با دو  و  پري  .  بود فردا لحظهء انتظارم خيلي كوتاه

  و شد   وقتي محفل آغاز مي . هدايت  نمودند  دلپذيري آنان را  به  سيت  اول چوكي ها   افراد  استقبال كننده  به  نحو
   با و  برداشت  چشم ژ ي ست  از  پري آناً  . بودم پري  متوجه  دقيقاً  ؛  گرديد  مي باال   انانسري  بر ستيژ جهت همصنفي ام 

  .پرداخت   بازي كردن   به چيزي شبيه آن  يا  دستمال
  . اجرا كردند   ميهني زيباييء ترانه  و  معارفء ترانه  نسوان مكتب دختران   در پايان  و يافت  ادامه  به خوبي  مراسم 

   .  نمود   مطرح  اعانه را به  ضرورت ء مسئله  ستيژ  بر آمد  و  آنگاه آمر مكتب  بر
شتند  بزرگ  بلند تر از سالون كنفرانس كنار ستيژ قرار دا مامورين عاليرتبه كه روي تخت تاجران و   بزرگان قومي و 

ماند و چون  ساكت  و   پدر پري كرخت   فقط  .  شدند يا پرداخت آنرا متعهد پرداختند و   نقدي  وجوه يا   بال استثنا تقريباً
  . مادرش فرستاد  و پري   نزد  آنانراوئ    .  رسيدند  او  به ؛ كردند   مي  حمل را صندوق اعانه  د سال كه ران خودشاكر

 بودند و  اعانهء آنروز ارقام  ترين  درشت  ها  اين.  به صندوق ريختند  پنج هزار افغانيدام  پنج ش هر كمادر  و  پري 
  .  شدند   بدرقه النيوبسيار ط  كف زدن هاي  با جهت  بدين

   .  داشت  جا  دعوت   كارت پاكت همان   پري داخل  پول
 دست .   رسانيد   ش خود را  به آنانوِ ؛  به د ري  هم  بودقارب نزديك  پا از   در انجام  مراسم  همصنفي متذكره ام كه

  !يد بسيار خوش آمد ؛   از آمدن تا ن   بسيار تشكر  : دو گفت هر به   خطاب  بوسيد و را   پري  مادر

 با   ؛  از قبل پالن كرده بود داد ـ  يا ـ چنانكه آوردن پاكت گواهي مي  و عصباني شد از حركت وئ   پري  ندانستم
  :  بود  ؛ گفت   ضمن اشاره  به  پاكت كه  در دستش جديت و  درشتي  و

  !  به كدام دليل ديگر   احترام آن آماده ام  نه  به من فقط و فقط؛  مي بيني   اين لكهء خون را
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  خويش نزد  مرا  برادرش  توسط جهت  ن بدي .  كند  هنوز گسترده  را  ماجرا  دامن  بود ؛   گرفته  تصميم پري شايد
   به را  ها كه اين مجله  ؛   بودند  قبلي ؛ وقت رفتن شان گفتهحاكم  فاميل توضيح كرد كه  ؛   داده من  به   بسته اي را  و خواست

  ! بگيريد   امانت خود را .  كنم تسليم  شما 
   .شدم     دور نزد شان   از  به سر عت  يك  تشكر گفتم  و  مشكل  بود  ؛  به ترس فرا كرفته مرا 

 پشت سر  به  بدون اينكه  و گشتم  كه  ضربان  قلبم شديد  تر  شده  مي رود  و  لذا  بال درنگ   متوجه  مكتب  در صحن
   .گرديدم راهيي خانه  ؛  نگاه كنم

  

   ؛46 هءزين
  :)نقطهء عطف ( نامه اي از اوج  ها 

   
   .آوردم  ؛  بستهء پري را گشودم   گير  فضايي خلوت ن  ؛ چو  برسم  منزل به  كامالً   اينكه  از پيش  حتي 

  .  آنرا گشودم.   شد  شكم دار معلوم بزرگ و  مجلهء وسط  .  بود »  اطالعات هفته گي «  قطور  مجلهء جلد  پنج حاويي  
  نمايان گرديد و   ؛  بود در ختنه سوري ام  هديه كرده  دستمالي كه پري  همان جورهء .  شعله ور شد  دو باره آتش در جانم 

  .  باال آمد  مممشا به  عطر دالويزي  همزمان 
 مجدداً  به آرزو هاي دست  را پري   پنداشتم  چرا كه ؛   گشتم  نادم  اخير خويش   از كردهء حدودي  تا   و تكان خوردم
   . نيافتني كشانيده ام

  . رديد گ  نمايان  نامه اي ؛   پس زد   را  دستمالء گوشه نسيم 
   : بپردازم  نامه   اين به مطمئين  و  خلوت  در جايي كامالً  ببندم  و   را   همه چيز كه كرد  وادارم   ترس آور ي هيجان

تصور  نمي . فقط  نامه را  از ميان  بسته  بيرون آوردم  .  رسيدم    م هميشه گيي خود  در گوشهء عزلت به خانهء مان  و
  : رسا  بنويسد  باشد  و چنان زيبا  و  زيبا  داشته  پري چنان خط ؛ كردم 

  :نوشته بود 
   ! عقلم چيزي و  گويد   چيزي ميمدل.     چه خطاب كنم حيرانم  به  تو«  

    . بودم    شده ديگ  و  دسترخوان روزي خواران  زيب  مدت ها  پيش قصابي شده  و  گوسفند  بودم  ؛  من  اگر  بز  و
 بز  از  را   خويشتن  نه خود ؛  آدمياني  كه ؛   منء همقواره و  همشكل   بز و گوسفند  . فند واقعي نيستمنظورم  بز و گوس

   .  فاميل شان و  نه جامعه  و دانند   مي بيشتر سزاوار قصابي   و گوسفندِ
  و  بهره مند شوم   ارزشي از چنين بتوانم  دانستم ؛ ولي از اينكه   ارزشتر مي با اينكه خود را مقداري  با  من هم 

خواستگارم شده بود ؛ خود حرفي ... نروز ها كسي مانند آاگر .   ؛  قطعاً مأيوس بودم    بهتر از ديگران داشته باشم سرنوشتي
 مي )است » خانهء بخت «  نزد آنان  كه(  قصابي ام    به كرد  و  خاطر آسوده معامله ام  مي  فاميلم  با  براي گفتن نداشتم  و

  . فرستاد 
   و ندانسته معلومدار آنكه  .   بود روا داري  و   دوستي  نهايتِ شان  عقيدهء ؛ كنند  من چه مي دانستند كه با  نمي  آنان 

  !نيست  مجرم   مالمت و   ؛ ميكند  دشمني  حسن نيت با 
   !  تغيير نخواهد كرد ها كيو   تا كي   نيست معلوم   و  نكرده  تغيير  چيز  رهگذر هيچ  ازين  امروز تا

   . ته ها  يافتم گلبيك  نزدحال   ؛  همان روز  وضع  فرق كرد كه  پسانترش ترا  در چنان   رهگذر من اما  از 
 ن اي  باالخره تو  من ايمان پيدا كرده ام كه  . فردا  هرچه مي شود  بشود  ولي  امروز  تو  بايد  اين حقيقت را  بداني 

  !ه دنيا  مي رساني  ب حقيقت را
به حيث    باقي  بمانيم ؛ انسان مي شويم  ولي نمي توانيم  خلق  انسان  خلق شده ايم  وانسانحقيقت  اين است كه ما  

   .   بميريم  انسان زنده گي كنيم  و  به  حيث  انسان
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 و  سازد   مي  ترت پس  حتي چيز هاي و  بز و گوسفند  همان از ما   درست كرده اند ؛  ما براي   ايكه  جامعه خيلي زود 
  .كند   مي  ما رفتار  با ها ثيت يهمان ح  به  بعد

 و   جامعه   تغيير اين وضع خودِ  خاك و  براي عقيده داشتند كه  ؛   بودند  هر دو   من   و  تو  استادان  و خانمش كهحاكم 
زمانه هاي ديگر  كشور ها  و   نوابغ   نبوغ .دارد    نياز   مرد  و  زن شامل راهگشا   نوابغ راهياب  و   تعداد سر زمين ما  به  يك

  . شد   نخواهد   منجر ن ولي  به  نجات  ما  ان خواهد كرد مكمك
  ديده را  نبوغ   چنين  يك  عالمات  شانيي تو پي  در او  داشت   ابراز حاكم   كه بود  از ياد نرفتني  روزِ همان صبحگاه 

 نمي  اين نتيجه رسيدند كه  به ولي ؛ خيلي فكر و انديشه كردند   تمسايل مربوط روي موقعيت فاميلي و . بيند  مي  و است 
   در  تحصيل تو  و  تعليم به  ؛  خود   حيث فرزند  به كه  بودند   اال آماده كنند و جدا   مادرت  و  پدر   از  ترا  نبايد توانند و
  .  عمل آورند   به  ها را ك كم كشور آخرينخارج  داخل و 
اما  عقل  من  به اين .  سازد    تو آسان   براي اين راه را  مقداري طئ كردن   رسيدند كه  تصميم  يك  به  با اينهم آنان 

  . نرسيد  بخش حرف  هايشان
 تو   با تر شدم كه  مصمم  در يك چنين جريان  ديدم  ؛  با  قرار گرفتن  نمي  بد   حد اقل و  مي شناختم  را  تو  من كه

   .  برويم  پيش   باهم در اين استقامت  پيدا كنم كه  راهي  بتوانم   اگر  و  بمانم تر دوست 
   .   كشاند  ته ها به آن گلب  و  به آن باغ را  ما آنروز؛  سرنوشت   ؛  انديشه و   تصميم  همين  با  همراه

 دچار حادثه اي شده  نخواسته خدا كردم  مي  فكر   در ابتدا . خورد   هم  به ن م  وضع   طبعاً  به آن حال   تو از ديدن
ولي آن  .    باشد نيش نزده ترا ماري  داشتم كه  بيم  حتي  ؛  دارد  هم   مار ها  ته اينگونه گلب  بيخ كه  بودم  اي ؛ چون شنيده

  . اصل حقيقت رهنمايي كرد   به   مرا ؛ بود    پيش خودم  سال  ياد گار چندين  كه  و آن گل خشكيده صحيفه
  .  بود  سعادت  سر افرازي و  برايم ؛   عشق داري   شايد و من عالقه  به  ؛  پيش گفته هم    مسايل  بدون تو درك اينكه 

  وظيفه  ه آنهمه ؛ اينك با كند   مي  سرشار مرا  تن و جان  ؛ بكنم   برايت   كمكي در آن لحظه  توانستم  لذت آنكه تا كنون 
  .بود   شده   ايجاد  من  خاطر به مسأله   بود ؛ چرا كه من   فرض  و

 بسيار دور  و  به قيمت گزاف   از جاي منجمله چيست ؛  من  داند  درد   نمي  هنوز  كه  مادر بيچاره ام  مي كني باور
گلبرگ   21 مذكور   پوش  در  انداختم  و  دور  آنهمه را ؛ بعد   اما چند روز .   بست  بازويم  در   پوش كرد و  تعويذ آورد ، برايم

اين  تعويذ  .   دوخته ام   و داده  جا بودم  جمع آوري كرده   از كنج  و كنار آن گلبوته  تو آغشته است  و  را كه  با خون انگشتان
  .ميكند   كفايت ام نيروي ديگري  دارد  و  فكر مي كنم  براي تمام  زنده گي 

  نزدم هم   ناراحت كننده  افكار  بعد ها   گرچه ؛  بود  ديگري سعادت   برايم  ؛  در مزار شريف   تو  من و برابر شدن  اما  و
 نكنم   را رد  گويا خواستگاريي فالن  كه سفارشت   اتفاقاً  و  رفت  نخواهد  يادم   لحظات خوشبختي هرگز  بازهم آن ؛  شد  پيدا
  . شد  بزرگواري ات  ،  باعث  مسرتم  نيز  ثبوت   به حيث ؛  بلكه  نيامد  م  بد تنها  نه 

 بيحد  و  بيحساب  عقب مانده  و  كم ؛ دختران  من  مثل   ؛ مخصوصاً   ما اين رويداد ها آنقدر آموخته ام كه خالصه از
  . هستيم   و آن برهء قرباني اين  از خود  و  حيتيث خود  بيخبر  و دانش  و 

  و  در بارهء خود  ت راققي بيشتر ح مقداري  تنها خواستم  .   راهت بماني  از  كنم كه ايجاد برايت   نمي خواهم  تشويشي 
  .بداني   من در بارهء 

   ؛ كند  خوش مي را  ها  » اطفال مانده« و  اطفال  كه  تحفه هاي كودكانه   كني ؛  به من ياد و شاد مرا  اگر خواستي 
   ! چيز هاي خواندني روان كن  كتاب  و  دارد  امكان  تنها  تا  جايي كه!    نفرست 

 چيز چيزي  ؛   قسمت و نصيب   افسانه هاي  شايد .  باشيم  دور   منتظر آينده هاي  مجبوريم  يماندو هر  ؛  براي حاال
  .باشد   داشته  هم حقيقت 

قوت   ده سال  براي شايد  بود   نيرو بخش بسيار   .    سپاسگذاري كنم بايد  اخيرت  ي ياد گاريشهكار و   از نرفته  يادم   تا
  ! نگهدارد   بر جا در من حيات را 

  .شود   زود تر شگوفان   ؛ هرچه  يافته است  در تو  عزيز مااستادان چيزي كه  مي كنم   فقط آرزو 
                                                                                                                           

 ! ) مي كني ش فكر طورهمان كه هر (                                                                                                                
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   ؛47 هءزين
  : تا خدا  از معشوق  تا آموزگار ؛

  
   سابقحاكم   هاي  نظر   ابراز و نام     به   در ارتباط  مثل آنرا  به ويژه چيز هاي و » نبوغ « عاليم   آثار و  واقع كلماتِدر

 حال آن ها را  از شمار هر  در   نمي كرد و   ايجاد ويژه  در مناثر  ديگر كدام   مخصوصاً  اكنون.   بودم   شنيده ؛  پيشتر هم 
نمي  را   هم  معنايششايد    و فرا تر از اينكردم   مي حساب  ؛ مي شود   به كودكان  و  نوجوانان گفته  كه تشويقي  مطالب
  . فهميدم 

  .نبود   از هيچ كس پنهان   ؛  به من داشت  ايعاده لفوق ا  و دلسوزانه  و   نظر خاص مذكور حاكم اينكه 
 شانه   بيش از همه  و  بودده دا  اثرمندي ديگري  و  نيرو  ؛  ين كلماتبر ا  پري  كيدات تأ  اعتراف كنم  كه بايد  معهذا

  .  د ميكر تر سنگين  را هايم 
    .ساخت   حقير خودم  نزد   مرا  نامه   ايندر مجموع   ؛ خالصه 

 از يك عقل  دشاي  بلكه  يست بلوغي در من ن  نبوغ و  نه فقط  درد افزونتر دانستم كه و  بيشتر عمق با  يك بار ديگر 
  .   ندارم  بهره   هم  متوسط

  . تجربه كرده ام   را  عشق  و  شناخته ام را  عشق  ؛ عشق دارم  رده ام كه ك  مي  خيال  ندانسته بيمورد و بسيار 
  مخصوصاً .  م  نداشت  ورود فرداي خود و   امروز  و گي  به زنده   مربوط  رياضيات به   هم  پري   برابر كمتر از حتي چند

   نابود كنندهء و  مسخ كننده   نيروي جبار و انسان   بي عيب و كمال مطلوب  پيدايش   اصل  پري در مورد  ايكه از معادله
    .شدم   خجلت زده   باالترين درجه به  ؛  بود  ساخته  مطرح   ؛  درست كرده اند  ما براي ايكه   جامعه در  انسانيت

 دارد  وجود ...  تحقيق  و  مطالعه  و از آموزش   محروم  و  پرده نشين  و  محصور  ي پري در ست  نبوغي ه اگر  در واقع 
  ! من   در تا

  علي الرغم   بودم بيان داشته  به خودش در مزار شريف   پري گفته  و حتي از آنچه از خيلي سخناني كه  به خواستگار
  . احساس شرمساري  و گناه  نمودم   تكان خوردم  و  شدت به  ؛  باره   در اين  تسلي دهندهء  نامه اش مطالب

 پيش آمده بود   برايم حاكم  در خانهء   پريرفت و آمد  در مورد چرايي  ي كه مؤقتاً  بي پايه و كودكانه ا  تصورات هكذا
    . ساختمي فراهم  توسط خودم   را  اسباب سرزنش خودم  ؛

پرسش هاي جانسوز   پاسخ   ادبيات مي آموخت ، ،كرد   مي ع  پري آنجا  دانشجوييدر واق   بودم كه  شده قبالً آگاه
  ؛  جستجو   طور عام  به  انسان  به   راجع  و  طور خاص  به  زن به   راجع  دين و   مذهب   عنعنه و و  ناحيهء سنت   از خود را

   !  مي نمود  تعقيب  را  عالي  رياضيات  حتي درس هاي و كرد  مي
 نمي شناسي  زن را« كه  به خودم  خطاب پيشين   مطالعهء ولسوال  اهل  ليسانسه و  سخن خانمِ  از اين  قبالً  نيز گرچه

كردم كه كاش  مي  آرزو  شديداً اينك  اما  ؛  بود  شده  دستگيرم   بدنبال آن چيز هايي وبودم    تكان خورده  به شدت»؟!
  !بپردازم   تحقيق   مطالعه و و  مشاهده  به   زنان در دنياي   شوم  ؛   زن  هر لحاظ از چندي   تا  ممكن شود
  .بروم    باز  در فضاي  ؛ بيرون  تا  شد  ضرورت ؛    اين تصورات با

   ثقل  برداشت    قدرت  من  اتاق  احساس كردم كه  ؛  بر گشتم  تنگ  خود  و  كلبهء كوچك به  وقتي از هواي متفاوت 
 مي  سر   بار بار از  نامه را چون  .   بود  شده معطر  غايت   به ه چيزهم و  همه جا   .  ندارد  را   پري  دستمال  و  نامه عطر

  . قرار دادم   شان  محفظهء درون  را  مجالت   مجله و  بين  را دستمال  تنها  لذا خواندم 
  ه است ؟عطر افشاند  نامه   و  دستمال  به چرا  اينهمه پري  راستي 
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  گل و لطافت  انديشه و   و   نفس و  قلم  و مداد   و  عطر انگشتان  يا   بازار است عطاري هاي اين ؛  عطر محلول  آيا 
  ! ؟ پري روان و   روح افشانيي 

  ؟  نيست   هستي  عطر  عاليترين زن  واقعيت  خودِ  ،  پري  خود آيا
 نمي   متمركز  و  ـ  فشرده  پري  زني چون هم  و آن  زن ـ و روان  روح  كر و پي  اصالً  در تن و  انسانيت آيا  انسان و

   ؟باشد
 از حقيقت كه   ـ  غافل است  دور و و پرت  ؛   از اين حقيقت  تا كجا ها منفور ما ؛ جامعهء مرد ساالر منحط و    هامرد! وه 

   !پرست و حق پرست اند  خدا  كه   باور دارند  جاهالنه خودش خداست  و  همه هم  كويا 
دانم كه   مي نمي توانم   ؛  ساخته  خاموش  را   ولي چراغ  مي نهم  بالين  به  سر كند ، مي سنگيني   به چشمانم  خواب

  .  نمي گذارد    خواب به مرا زياد   نامه اش  و پري 
 درال بالي   مي بينم كه  . خوانم ه را ميباز نام .  روي خود آب مي زنم  و   بر مي خيزم  ؛  بر سر   لحظاتي دو باره

 نيست  و  مطالعهء سوم    تكرار مطالعهء اول  مطالعهء دوم  . زند  مي  موج  معانيي ژرفتري با  عميقتري   نوتر و كلماتش ؛ كلمات
  ...تكرار  مطالعهء دوم  ؛ ني 

 به زاينده و ـ در تمامت مفهوم آن ـ ؛ به زن  ي ، پر  به  نيست كه انه جانوري و حتي ماوراانهآيا جنايتكارانه ، جانور
شهوات  و   ابزار هاي اطفاكنندهء هوس ها به اندازه و حدود  فقط   ثمر رسانندهء خود به زنده گي بخشنده  ؛  به  پرورنده  و 

  ! ؟ بنگريم   ديگران و خود 
  !وفي و چه و چه صفقيه و    ناصح  و  واعظ و  اصالح طلب و  انقالبي  و  مبارز و جناب

 هوس ابلهانه و چارپايانهء  و   ادعا و   ؛ كجا رواني اين ددمنشيي بنيادي  توجيه  و  تقديس   قبول و تحكيم  و  با حفظ و 
  !چه را داري ؟

ه جاي ب  مي افتم ؛   به گريه ؛  محبوب  و  بزرگ   نامهء آموزگار  پرسوز تر و  متفكرانه تر  در سحرگاه  ؛  پس از مطالعهء
 انسانيت ـ   و كه مستقيماً زنده گي است  ـ زن  از  هم   ،  پري  تمام  مرد  هاي  نامرد  و كور و كر  و  پوچ مغز جهان هم  از

  : مي نويسم   هست  در اندك خاليگاهي كه  پايان  نامه و  مي طلبم   راهنمايي بخشايش و

  راق چاك شدهگر بمانديم  زنده  ؛ بر دوزيم      جامه اي  كز  ف
   كه  خاك شده اي  بسا  آرزو!        ور  بمرديم  ؛  عذر ما  بپذير

  

   ؛48 هءزين
  : عطر  و آرايش  و نظافت   زن  و

  
برايش    مي توانستم  به كتاب فرستادن   جائي كه  پري  ؛  تا رانهءب دل  و  صميمانه  و  محبوبانه با  اجابت  از خواهش

   جذب  و  هضم  مطالعه و  در ضمن و(  مي گرداند  زماني كه  انتظار داشتم  ؛  باز از   خيلي ها  پيشتر  ا را ه كتاب. ادامه  دادم  
  ) .ميكرد 

چون ذخاير من ته كشيد ؛ با ترس و لرز از كتابخانهء كوچك ولي جالب  و  پر محتواي آن همصنفي و  دوستم كه 
مي خواندم  تا  اگر   مي گرفتم  به  عجله خودم   از وئ كهرا هركتابي .  اشتم   استفاده كردن گذ  بناي  بود ؛  پري خواستگار

  .  برايش بفرستم   ؛  باشد  داشته  را  پري ارزش
  صاحب آن  كيست ؟  شود  ؛  منبع  كتاب كجاست و  به  خاطري  از اين  عمل  مي ترسيدم  كه  مبادا  پري  واقف

   بود  ؛  اهل صرف كرده  اين كتاب ها   به  را  سرمايه اش مقداري مصنفي ام كه خوشبختانه  يا  بد بختانه  نه آن ه
   بداند كتاب يعني چي ؟  مي شد كه  سراغ  در حوزهء فاميلش كسي  بود  و  نه مطالعه
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 بود كه جاي   كثافتي يا  بال  ر عظمت ترين كتابخانه  ؛  همان تاجر پيشهء ابتدايي  ؛  پ  بزرگ  اين فاميل براي خورد و
 ساده گي در جر   به زحمتش نمي ترسيدند ؛  همه را   اگر از  را گرفته است  و... الزم  براي چند  سير  زغير  و كشمش  و گندم 

  !يا  دريايي  مي افگندند 
    بياورم ؟بگو  برايت چي:   تعارف  برايم گفت    مي رفت  منحيث به كابل  ؛ وقتي   همصنفيي من اين دوست

  ! استفاده كنم   از آن  بياور كه من هم  براي خودت  كتاب  فقط  زيان  پولي  تصور نميكني اگر:  فتم  گ
  .  از كتاب ها را  از  نزدم  گرفت   برخي لذا  لست

 تصور اينكه جوان كتابدوست و كتاب شناس است  ؛   به   در كابل  به كتابفروشي رفته  ؛  كتاب فروش وئ زماني كه
  .  باشد   كمال  و  جمال الزم  داشته كتابخانه ات  تا  هم  بگير را  ديگر  اين و آن كتاب  كه   توصيه كرده  برايش

  ؟مجموعاً  چند  مي شود  :  پرسيده   شايد 
قراري   بي  با بود و  بيشتر از لست من كتاب آورده   داده اند و  بدين ترتيب خيلي  برايش حساب ناچيزي  رقم    طبعاً

  . بگويم   شادباش  برايش سپاس و طبعاً  بخوانم  و   هرچه زود تر  هايش را خواست كه من كتاب  مي هم
 امكان خيلي عالي    اين وسيله و  باشند ؛  ارتباط  در  هم  با بيشتر پري  هرچه من و  روح  به هدف كبير  و  بي بديل اينكه 
  . و  در سطح  ولسواليي ما  بي نظير  بود 

  . فرستاد   كه  مي شد  به  پري  از آنجمله  يكي حتماً  چيزي  بود  هميشه  بيش از يك كتاب  ازش  مي گرفتم  و لذا
 اما  منظماً  مطالعه  مي كرد  و  از خالل   .  هم  نگرديد  شامل مكتب پري  به  هيچصورت  تن  به  ازدواج  نداد و  خالصه

  .كتاب  و  مواد خواندني  به  دست  مي آورد  بع  ديگري  هم  مي دانستم كه  از من برخي  پرسش هايش
  هم   و  تأكيد كرده  بود  ؛  اگر اثر وضاحت دهنده هخواهان توضيح  مدلل  شد  ، فرستاده   ماري  پرسشي برايمنجمله ب

   :  بفرستم برايش  ؛  باشد داشته  وجود 
  : بود  پرسش اين

  ساله گي  نتوانسته  صاحب  فرزند  شود  و 90ي  بي نظيري  بوده ولي  با  اينهم  تا ساره خانم حضرت   ابراهيم  زن زيبا
  ! به دنيا آورده  را  اسحق   پيري در پس از آن 

  :  بود پري نوشته
   بي بي ساره زني چون .  باشد  مي استعداد هاي زنانه گي اش و   اندام ها   نشانهء سالمت  زن زيبايي  من ء به عقيده 

   بود ؛  شده ساله  صد  ساله گي از همان شوهر كه اينك90بايد قبل از حامله شدن در   ـ   بوده  اگر درست است كه آنهمه زيباـ
  ! مي آورد ؟  دنيا  به  را ده خواهر اسحق  و  اسحق  ده دستكم   بايد

 پرسش   اين پري  فراهم آمد ؛  محبت  بركت   به هم   همتي كه آن  با  نداشتم  ؛ معلوماتي  مطالعه و   درين عرصه من كه
  .مان در ميان گذاشتم  اجتماعيات   معلم  با را 

   رياضيات  منطق و  با مربوط مي باشد ؛ دين و عقيده   ء به حوزه  اينكه از ولي   پرسش نابغه آساست  اين:   گفت  وئ
   .   ارضاي شخص خوديا   به خاطر اقناع اال    ؛ دربارهء آن داوري كرد  ؛نمي شود 

  !شود  نمي »  علميفصل   تحليل و حل و تجزيه و«     ؛ شود مي » باور«   ديني قضايا و حكايات
*  

   .   كشاند  ما كلبهء   به  بار  براي آخرين پري را  بود كه   پاسخ همين
ق آورده ام  ،    دِ  نگرفته ايم  ؛ را ش سال است خبر كه چند  شت فالن خاله ام  پ  بود كه  ساخته مادرش را وادار  ؛  او 
  ! بتواند كمكم كند   بچه اش  شايد شده ؛ پيدا  برايم  سؤال   در عين حال چند  و كنيم  وئ   از  بيا يادي

  اي»  پشه خانه « درخت    زير سايهء باز  فضاي   در  همه .  صبح زود آمدند   يك سوغات هايي  با   مادرش پري و
  !نشستيم 

  .  مي شد    بيشتر   پرسش هايش ؛ دادم  مي پاسخ   سؤال  پيچ كرد  و  هر چه مرا پري 
  : مادرش گفت  

  !ما جاي ديگر  برويم   شما زياد  است  اگر گپ.   من و خاله ات را گنگس كرديد  
  :  بيباكانه گفت   پري
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  نشست و ختي را دارم كه هر وقت با هر كس  من اين بدب . شود   ما خوب ميء كنيد ؛ به همه رااگر اين مهرباني 
  خودت  !  نمي توانم  و  مادر جان ديگر از كتاب چيزي گرفته اگر سؤال هايم  امروز حل نشود ؛ .  برخاست كرده  نمي توانم  

  . ندارم  ي ديگر جز كتاب  سرگرمي  به  من  ميداني كه خوب
  .ند رفت  برنده   به  مادر من  اتفاق به  پري  مادر
   ؛ چيست ؟  ندارد علمي  ؛ جواب  شود  مي  پيدا  به گپ هاي ديني كه راجع  سؤال هايي دليل اينكه :  پرسيد   پري
شده ؛    پيدا   بشر البراتوار و حساب كردن خودِ تجربه و كشف و   از مشاهده و  علم  ؛  فهميده ام  من كهيي تا جا :  گفتم

  ! پيش   هزاران سال آنهم؛   روان كرده بشر    به خدا  دين چيزيست كه  اما
  دين ؟  يا   است غلط علم   ؛ حاال   سر نمي خورد علم  با   خيلي چيز هاي ديني : پري گفت 

  دين وجود ؛ ولي در جهان هزاران 4 = 2+ 2 مانند   يكسان است  فقط  يكي و  در تمام دنيا علم!   پري جان  : گفتم 
  ! پيدا كني   از همين جا ال خود را سؤ ب تو جوا  بايد دارد ؛

  !پيدا كردم  پيدا كردم  ؛  :    شادماني گفت مكث كرد  و  با پري مقداري 
سپس پرسش هايي كرد كه از .  نظر كرديم    تبادل  مقداري  تخنيك تجربه و  منطق و  و  رياضي ءارهبپس از آن در 

  . د  بو  شده  پيدا  برايش شنيدن خبر هاي راديويي
 زياد  را  ذهن خود   به اين چيز ها بهتر است.  شما  هنور  بسيار خورد  هستيم    بزرگ است  و  ما و بيحد دنيا :  گفتم 

  ! شد   ديگر قابل فهم خواهد  يك زمان  نور علي نور ؛  نفهميدي نكني ؛  فهميدي خسته 
 مي  را ك سؤال ديگر ؛  چرا دو  انسان  كه سخن همديگر قهر نشو ؛  فقط ي   :  و افزودگشت    به رنگ پري اندكي رتگ

  ...هم   با ما  امروزِ  حتي مانند ؛ توانند   نمي  ؛  مي كنند  تكميل  يكديگر خود را  و ندفهم
نزد .  مسلط گشت    اندكي برخود  پس از اينكه.  از چشمانش سرازير شد   اشك  گلويش بغض كرد و  يكي دو مرواريد

  .رفت مادر خود 
*  

برايم  مسترد  مي كرد  ؛  معطر  بود  تا  حديكه  من  نمي توانستم  بي محابا  آن ها را  به   پري  هميشه كتاب هايي را كه
تصوراتي  نا خواسته  و  پرسش بر انگيز  برايش خلق  مي گرديد ؛  لهذا  كتاب  ها را  خيلي   حتماً .  صاحبش  بر گردانم  
  .  در هواي آزاد  مي گذاشتم  تا  عطرش تحليل  برود    كافيمحتاطانه  براي  مدت

 بود  ؛    دختركي كه  وسيله  ميان  من  و  پري كرد  ؛  از قاصد از آنجا كه  اين  وضع  تقريباً  بدون  تفاوت  ادامه  پيدا  مي
   :  پرسيدم

   مي شود ؟ ر عطر نزديك گرديده  پ   او  بدانآيا  پري  همه روزه  مهمان  دارد  يا  مهماني  مي رود  كه  هميشه آنچه
  .  بود   منفي جواب

اما  پيوسته به خود  مي .  پري حتي  در صورت مجبوريت هاي جدي  هم  به مهماني ها  و  مراسم  محيطي  نمي رفت  
م  هم  كنار آئينه  مي نسي  يك  وزيدن  پس از   ، حتي  مي كرد  از خودش راضي شود  ؛ آرايش  حدي كه خودش رسيد  و  تا

 مي گرفت  و  در صورت لزوم  به شكل دادن مجدد  سر    اندازهبود ؛    زلفانش كرده  با  نسيم   را كه  گستاخي اي حدود رفت  و 
  . پرداخت  و  زلفش  مي

ظر خودش چيز ولي مسلماً  ن.  نداشت  ت به آرايش ضرور  بود كه اصالً نظيري  پري حسينه و جميلهء كم  من از نظر 
  .ديگري  بود 

 بيشتر    زن  روان و  روان  پري  و  روح   و   به روحود  نسبتخفقر فهم وقتي از اين حقيقت آگاه  شدم  يك بار  ديگر  به 
  .  واقف  گشتم  

د  پيش  از اين خيال  مي كردم  زن ها  به خاطري آرايش  مي كنند كه  چيز هاي  نامرغوبي  را  از سر و صورت خو
 نگه   را آسيب ناپذير  دست آورند  و  يا آن  ـ  به  مي كنند  را كه مالقات رغبت كسي  ـ  عمدتاً مردي بزدايند  و  رضائيت و 

  . دارند 
  .بود   بيزار  شوهر  از  در حاليكه ؛   مي كرد   پري آرايش ولي

  . نمي رفت  يا  ندرتاً  ميرفت   مهماني ها   به نمي شد و حتي  ظاهر  در انظار عمومي مي كرد  ؛  در حاليكه  آرايش 
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نمي   نزديكش  تن از اقارب  يكي دو  برادر و  مادر و  با  پدر و   كه  پري  براي  هفته ها  كه جز قبول كرد مي توان آيا 
   ؟  عطر  و  نظافت  را  به  لحاظ آن ها  ميكرد ديد ؛  اينهمه آرايش  و
  ! نه خير ؛  هرگز 

 هم  با    شايد مي برد و  از خودش حظ   او  داشت ؛  را  الزم  عطر و آرايش و نظافت  يث زن  فقط براي خود به ح پري 
  ! هم  بود   لطيف  و  ژرف  و  مبارك عشق  مي ورزيد  و  مستحق اين  خودش عشق

  
  

   ؛48 زينهءپيوست  
  : »! اگر زن نيست ؛ انسان چيست ؟« 
  

  . مي يابم    به هنگام و و احسن   الزامي  را  ذكراتيت ينجا  در  دو فريضه به خاطر اداي
  ؛ شخصيت ها و تشكالت زنان در آن قرار داريم ) به اعتبار كتاب (  سال پس از زماني كه اكنون  پنج يا چهار

طئ ) روز بين المللي زنان (  مارچ 8 به حمايت سازمان هاي روشنفكريي شهر شبرغان از  روشنفكر جوزجان
 سروده مي   و يا  اگر دارم از من خواسته شد تا قطعه شعري ؛. دهم آيي اي گراميداشت به عمل مي آوردند گر

  . قرار دهم    در اختيار آنان ؛ توانم 
همه   تصنعي آمد ؛  و بي روح   ولي به نظرم  سطر هايي انشاء كردم  .  دست گرفتم   به قلم  و كاغذ  شب يك

  !و خالص  توانم  نمي سروده  شعر فرمايشي  :  به خواهندگان خواهم گفت  شدم كه فردا  و مصمم  پاره كردم  را
  . پس از صرف غذاي سبكي خوابيدم   ؛ بود  شده   شب پخته چون

 ماورا مكانيي او  در  و  زماني   سيماي ملكوتيي پري  و  نامهء ماورا كه  در كجاي اين خواب بودم  نميدانم
  :گفت  و مي  بود  گرفته محكم   گوش مرا  دو  هر پري  .   عيان گشت رؤيايم

  !بنويس   بر خيز و ـ 
 بر روي   روش كردم  ، حتي بدون اينكه را» لمپه « به   چراغ تيليي موسوم   ؛ در واقعيت از خواب جستم

 تبديل كلمات   و  تغيير  و جايي بجا با كمترين    ؛  مي گردد درج كه اينجا   را  شعري  ارچهپ   ؛ زنمب بي خود آ
   . سرودم

فقط با گذاشتن نقطهء پايان و   .  كرد نمي  را رها  بود و گوش هايم  در كنارم   پري  سروده پايان اين تا 
  ! شد  نهان ان از ديده گانم مپيروزمندانه و شاد ؛ در آن  امضايم شدن نقش 

  ! من انهءعشق جاويد اي  ؛  درود
**  

  مربوط   مراسم در  نوبت  حسب  ازنيني دادند كهن  و  با سواد  و پرشور   به دختر بعد روزي اين سروده را 
  . نمايد   دكلمه

او ء همين شعر رسيد و نوبت به دكلمه كننده. درين مراسم حضور داشتيم  جمعيتي چند هزار نفري  من و
   .كرد اعالم   شعر سرايش  به در رابطه و ستايشي كه شايستهء آن نبودم  ؛    تمجيد  با  را من  شاپيش نام پي

 بيطرفانه و واقعبينانه چنانكه ناموس   قادر نيستم مرا معذور دارد كه  ؛پس از اين  آرزومندم خواننده 
  .سخن گويم   ؛  ساينس متقاضي است

 جان مي  از همان آغاز به كلمات اين شعر چنان  نازنين ؛ و و صاحب سواد   احساس  ا ب  و دختر دليراين 
 از دهان  بخشندهجمالت شعر مانند امواج لطيف ، تطهير كننده و صيقل.  به معجزه شباهت داشت  بخشيد كه 

خانم .  جاري مي شد  روان جمعيت  به ويژه جمعيت زنان  و دختران  و   در اعماق  روح  و معصوم  او مي جهيد 
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فقط امروز از زن   : گفت  ) شنيدم كه (جمعيت پيش آمد ؛ استقبال  و  دليل شور   به در وقفه اي كه پخته سالي 

  ! سرفراز شدم سر بلند و  بودن خود 
جوانان ما گرديد ؛ اين خواهر عزيز و  و ه بعد ها گريبانگير مردم  طئ فجايعي ك شنيده ام دريغ كه   با

 ود ؛  به دنيا آورده ب زنداني كه فر  و هربا شو  همراه   ؛   پريء همركاب شائيسته و اين همرديف  نازنين من ؛ 
  .گرديد   وطن خود  و  از خاك  در مسير مهاجرت  بحر طعمهء امواج 

 همو  خاطره  در هر حال اين شعر را به ياد و  .  اين شنيدهء من ؛ شايعهء دروغيني باشد  سخت آرزومندم
  :و  برايش اهداء مي كنم   درج  عزيز اينجا

  
  !بگو بر من 
   است آخر كه اندر آن ؛دامين جنگلك؛ بگو بر من 

   ؟گردند خواهران تحقير مي زنان و
  گردند ؟ به جرم زن بودن زنجير مي

***  
  بگو بر من ؛ 

   پر پهنا ،يدرين دنيا
  ؛ددان و وحشياني هست 

   را پست ؟تنخويشو خواهران د مادران نكه دان
  د؟نكه زن را ننگ بشمار

  د ؟نغالم و برده پندار
***  

  !بگو بر من 
  مين جنگل است آخر كه اندر آن ؛ كدا

  ؛ددان و وحشيان حتي 
  ش بفروشند ؟يزنان و مادران و خواهران خو

***  
   پرسي سخن از چيست ؟نمي

  !دهشتزاي انسان است  ز ننگسخن ا
  !سان است نسخن  از بي تميزي هاي ا

***  
  !بگو بر من 

  ست ؟زن نيست ؛ انسان چياگر 
  ؛ست زن نياگر 

  د ؟مي زاي كور وجدان را كي         ِتيره مغز اين گردنكشان 
  گيي آدميان چيست ؟ه اداگر زن برده است ؛ آز

   ؛اگر زن ها حقير و پست و ناچيز ند
  ؛ ه آنگا

  ست ؟ي مردان چياين جالل و اين غرور و اين توانمندي
***  

   و ناميمون ؛ منديشه هاي شو؛ كاين ادريغ و درد 
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  !سخت پا بر جاست   كنون از قرن هاي دور بر ارواح انسان
   و ناميمون مهمين انديشه هاي شو

  !گل هاست نكه حتي ننگ ج                                             
***  
  ! اي خواهر ميگويمترا 

   !مكن باور
  .بي جاني   و زي  نا چين باور كه مك
   !انساني تو

  !تو انساني ، جهانسازي ، جهانباني 
   نيست ؛  آدمانسان و؛ اگر تو نيستي 

  ؛ستي تو نياگر 
  !ست  و سبز و خرم نيشكوهديگر جهان پر  

  !سرنوشت استي  ا را فروغ دنيتو 
   !بهار استي ، بهشت استي

***  
  !تو اي خواهر

  ! بيا ديگر 
  ! بگسل  زنجير هاي شوم و ننگين خرافات و ستم بيا 
  ! بشكن ن بي اما را قرون   تاريك  زندان بيا 

  !تو خورشيدي 
  . سرشار است ز ظلمت سورلت از نود

  !طلوع كن ؛ چهره بگشا 
   ! انسانان نا انسان به سر آيدمشه هاي شوشب انديتا 

  !در خشان شو ، فروزان شو 
  !!بدر آيد  كه انسانيت از گند جهالت ها 

  1353 دلوـ شبرغان                                                             
  عالم افتخار                                                                                               

  

 

 

 

   ؛ 49زينهء 
  :در محاصرهء  مخوفترين  راز  ها 

  
ه  بار بود كه  ب براي نخستين   اينك   ؛  در محفل خيرات پس از رويداد  مشاجره  و  مقابلهء  قاضي ستيز  و  ولسوال جديد

   . اثر دعوت  يك آشناي  سابقه دار قاضي  ؛  شام  را  با  او  يكجا  بودم
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. ميزبان  ما آدم  متشخص و  ثروتمندي  بود و چندين بار ديگر او را ديده  و در منزلش شب را گذشتانده  بودم  
گفت  و   ) ... !جل علي (  قاضي ستيز  ؛ شد   بانگ آذان شنيده چون  .  جاي نماز آورد خدمتگارش آفتابه لگن  و  دستر خوان و 

  .  را  به  دست گرفت   جاي نماز رفت
  : در همين لحظه  ؛ ميزبان ما  به اتاق آمد  و  به طرز  و  اداي معمولي گفت  درست 

  !قاضي صاحب  
  !يم  خوان ب را   نمازآنجا بيائيد  مسجد  برويم  و 

  : شد و گفت   واضحاً  دگرگون قاضي ستيز
  !من حاال  نيت كردم  كه همين جا  و  روي  همين جاي نماز ؛  به حضور خدا   بيايستم   اختيار داري ؛  اما  دت خو

  .و رفت !  خير مرا  ببخشيد  ؛  به دليلي  بايد  مسجد  بروم  :  ميزبان گفت  
كه از قبل در مهمانخانه وجود  قاضي ستيز جاي نماز جديد را كه برايش آورده بودند ؛ نه بلكه جاي نماز مستعملي را 

  . بود  من جاي  نماز  تازه  را گرفتم كه هم  نو  و  هم  بسيار ظريف  و  قشنگ و معطر .  داشت  ؛  برداشته بود  
  .  را  به  من  بدهيد   شما  بگيريد و آن اين را!  قاضي صاحب :  بي اختيار گفتم  

گوشهء جاي !  نمازت را بخوان   تو :ي نماز او انداختم ؛ ولي قاضي گفت را عقب جا  لذا من جاي نمازم  .امتناع كرد 
  . نماز خود را  قات كرد  و  به جايش نشست 

تصور   به  من.  معلوم بود كه قاضي ستيز آدمِ  چند  لحظه  پيش  نيست ؛  ولي نيرويي  مرا  هم  وا ميداشت كه دم  نزتم  
زيبا و ظريفي  با   نگرفتم  و جاي نماز ديگر را  مانند  هر شئ  نو  و   را  غرض  او  نمازآنكه قاضي ستيز  بر  مي گردد  ؛  جاي

تا آنكه خيلي ديرگاه  ميزبان  باز گشت  و .  نبود    در فضا چيزي  سكوت جز .  در جاي  مناسبي گذاشتم   دقت جمع كردم  و
  :گفت 

  !كمي كار بود  ،  بند ماندم . بسيار  ببخشيد  
  .غذا را  بدهد  اينكه  از قاضي  پاسخي  بشنود  ؛ رفت  تا  فرمايش آوردن بدون 

  اشتها  داري ؟:  قاضي به من گفت 
  ! اشتها  مي آورد  به خود  آدم  را  به خيلي گرسنه هم  هستم  ؛  باز نان اين دوست  ما  نام خدا  خود :  گفتم  

دعا .  ميكرد   اجرا  ولي قاضي ستيز فقط نمايش غذا خوردن را خالصه ؛ غذايي مانند  هميشه مكلف آمد  و  صرف شد 
  . شد  كرديم  و  بانگ آذان  نماز خفتن  بلند 
  !زحمت ها را  ببخش  و ما را  اجازه  بده : قاضي ستيز  برخاست  و گفت  

  :ت  نان خوردن قاضي  هم  احتماالً  متعجب  شده بود  ؛  با  حيرت  بيشتر گف ميزبان كه  از طرز
باز من كه عرض كرده بودم  ؛  امشب  ما و شما مصلحت ... چرا خيرت است  ،  درين وقت شب كجا  مي رويد و چرا 

  !مهمي داريم 
  !باشد  براي  وقت ديگر ؛  اگر زنده گي بود  ؛  باز خواهيم  ديد :  قاضي ستيز گفت  

  . به سخنان ميزبان حتي پاسخ  هم  نداد  ديگر.  ش گرفت  پي  با  سر تمبه گيي عجيب  ؛  فقط راه  دروازهء خروجي  را  و
  . را  نداشتم  ياراي چون  و چرا  با  او.   بود   هم  ترس فرا گرفته مرا  ؛  هم حيرت  و 

  . سكوت كامل  در جهتي  مي رفتيم كه  به  منزل  يك آشنا  و  همنشين  ديگر قاضي  مي رسيد  نزديك  به  ده  دقيقه  با 
  : مان  براي  من خيلي طوالني  و  خيلي تلخ  گذشت  تا آنكه  قاضي ستيز  به  سخن آمد  و گفت اين ز

  ـ مي تواني  امشب  نخوايي ؟
  كوشش مي كنم  ؛  انشاءاهللا خيرت كه هست ؟ : با  حيرت  فزاينده  گفتم  

  !عبادت  مي كنيم :  گفت  
پسر بزرگ خانواده  بر آمد  ؛   و حسب خواست قاضي  ما را   .   رسيديم   نظر به منزل مورد.  درست حدس زده بودم  

 مسجد  باز گشته   به جا كرد  ،  چاي و ميوهء خشك آورد  و  تا  اين  هنگام  پدرش  نيز كه ظاهراً  از كناره اي  جا در اتاق  نسبتاً 
  .ند  را  حاجي طاؤوس مي خوا قاضي ستيز  به  دليلي او.  بود  ؛  به ما  پيوست  
  ! بسيار چشمم  مي پريد  ؛  حاال  دليلش را  دانستم  امروز:  حاجي گفت  
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اين جوان خيلي گرسنه  بود  ؛  ماندم  تا  او  نان  بخورد  و  اال وقت تر  مي .  منزل  فالني  بوديم  :  قاضي ستيز گفت  
  !! دارالوكاله است حاال  ديگر خودت  هم  به  ما  اجازه  بده كه مقداري كار عاجل. آمديم  

  !   به خير ؛  خدا  به  همراه تان  شب تان:  حاجي طاؤوس گفت  
  :روي خود را  تازه كرده  باز گشت   قاضي ستيز  پس  از مكثي ؛  باري  بيرون  رفت  و  سر و 

  حاجي طاؤوس  هم  دچار همين حاال  احتماالً.  از ما گذشته ؛ ولي دلم  براي تو  بسيار مي سوزد  :  خطاب  به  من گفت  
  . شد كه  من  با  تو چه كار خاصي دارم  گمان  بد خواهد

نظر   از  من. باري ؛  نوعي ارتعاش  و  مِژِمژه  در سراپايم  دويد  و  به آنچه  اصالً  توجهي نداشتم  تا  نهايات  ملتفت شدم 
  !باشم جامعه  در  وضعي  نبودم  كه  شب  با  يك مرد  در اتاقي  تنها  

  ! مان خواهد  كرد  از شر گمان ها  و  بهتان ها  هم حفظ م  ؛  خدا خود  مي داند و يولي  ما  عبادت مي كن:  قاضي گفت  
 نيست ؛  مخصوصاً  براي  رب العالمين  يا خداي عالميانمتوجه  هستي كه خداي  هركس ؛ :  و  با  مكثي دوام  داد  

  ...!  مي رسد  ؛  خدا چيزي  هست  مانند  نوكر منزل  و حتي عده اي كه دست شان  به  دهانشان
  !اين قاضي  و  متشرع  و  فقيه است كه چنين سخن  مي گويد ؟.  واقعاً وحشت كردم  
  :قاضي ادامه داد 

كه حتي  اين موجودات  دو پا كه خود را آدم  مي تراشند  و خدا شناس مي پندارند  ؛  بيچاره تر  و  ناتوانتر از آن اند 
هزاران مخلوق ديگر خداوند  .  هستند ؛ حقيقت حقيقت است ! خوب .  يك  تصور درست راجع  به خداي راستين داشته باشند  
نه .  يك تعداد  دو پاي  و چار پاي ديگر  هم  باالي  سرش    ! نه باالي دههم  قادر  به  تصور  و  شناخت خدا  نيست  ؛  اينهم  

  !زمين  مي افتد   كم  مي شود  و  نه آسمان  بر   از خدايي خدا چيزي
  ...و اما ؟! دليل اينكه قاضي گفت  ؛  مي تواني نخوابي ؛  ما  عبادت مي كنيم ؛  شايد همين است :   گذشت  به خاطرم

آن را  در ذات  يا  قدرتي كه من  بتوانم  بشناسم  و.  خيال نكن  ؛  من دعواي خدا شناسي دارم  :  قاضي ستيز افزود  
مگس نگاه كن ؛  هركدام  در حد   و  به  مور.  تصرف  عقل خود  در آورم  ؛ آفريدگار كائينات  و  رب العالمين بوده  نمي تواند  

مگر چه فگر ميكني ؟ مورچه مي تواند خداي .  احتماالً  به آفريدگار خود  هم  مي انديشند  .  خود آفريده هاي كاملي هستند  
 موجود  شبيه خود  ، كمي  بزرگتر  و  پير تر از  يك  جز  مي تواند  از آفريدگار  تصور آورد  يا  مگس    مانند فيل  درخود را مثالً

  !خود  ؛  چيزي  در نظر آورد ؟
نادرستيي آن ها  ـ  چه فايده   اين سخنان  ـ صرف نظر از درستي  و !  باري پنداشتم كه قاضي ستيز ديوانه شده است 

   و آنگاه  چرا  مطرح است ؟ دارد 
   بشنويم ؟   قاضي  امشب خواب  نكنيم  و  از اينگونه  مسايل  بگوئيم  و  و چرا  من

  ميداني كه  او چرا  از من خواست كه  همراهش  مسجد  بروم ؟:  قاضي  ستيز  ضمن اشاره  به ميزبان  اولي گفت 
  .من جوابي  نداشتم  و  لذا  لحظه اي سكوت كرديم 

  !  باالي اين  پرسش فكر كني   بدهم كه  اال مي خواستم  بيشتر فرصت حيف كه وقت كم  است و:  اضي باز سر گپ آمد  ق
د شدم  ؛  اوضاع خيلي فرق   زر سرخ و با وئ  پس از اينكه من آنروز   متوجه نيستي كه  با آمدن ولسوال نو  و  مخصوصاً 

  .كرده  مي رود 
 منزلش رفتم ولسوال و يكي  به وقتي .  مهمان كرد   يكي از آشنايان مرا مانند همين امشب  ؛ چند روز پس از آن حادثه

.  جايش   به  از ين دعوت فريبكارانه  چقدر مشمئيز شدم  ؛  باشد   بر من چه گذشت و  اينكه  .  بودند دو نفر ديگر هم موجود 
  !  از اين اتفاق  بد  ؛  خوش هم  شدم  ولي در اخير
همراهانش  .  مي كني ؛ مي ليسيد   مرا كه فكر بدن  هر جاي  پاي  و دست و  سوال درست  مانند  يك  پشك  اهلي ؛ ول

  .  مرتبه صحابهء پيغمبر  و  وليي خدا  بخشيدند  به من.   رساندند   هم  به  تبعيت از  وئ  تملق  و چاپلوسي را  به آسمان
  : ولسوال از جمله گفت 

منِ بيعقل آنروز كه  عصباني شدم  .  داريد   احترام  باال  اينقدر عزت و نمي توانستم كه شما  پيش مقامات  من فكر كرده
عين فرمايشات  شانرا  برايت  مي گويم  ؛  به  من  تكرار تكرار  و  با  .  خوردنم  پشيمانم كردند  ... از .  شكايت كردم  ... به  مقام 
  :فرمودند »    گپ رسيدي ؟به« ، »  فهميدي ؟« تأكيدات 
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بدون آنطور شخصيت ها  درين  .  داديم    از دست  را خفه كرديم  و  از دست سگ هاي ما  ؛  يك  بي تميزي  شد كه او 
  !  كرده  مي توانيم  ؛ حكومت كرده  نميتوانيم پاده واني وطن  ؛ ما  فقط  

هر قسم كه  مي تواني از وئ  عذر بخواه  ؛  در هر كار از  او  به زودي  .  اين طور آدم ها  به چند واليت  مي ارزند  
 نظرت  نادرست  هم   را  از خود  باالتر  بنشان  و اگر احياناً  گپش  به  مهم  پيش چشم  مردم  او  مشوره  بگير  و  در هر مجلس

  ! تصديق مي شود  يا  سرِ چشم   بگو  وقتي كه شما  مي فرمائيد بود  ؛
 به خدمت  برسم  و خيلي فكر  شما  مردم  را جمع كنم  ؛  باز خواستم  دارالوكاله ؛  براي عذر خواهي از مي خواستم 
  . تان كنم  و  باز  با  مشورهء شما  پيش  بروم  رسيد كه  يكبار طور خصوصي زيارتِ  هم  كردم  ولي آخر عقلم  هاي ناقص ديگر
تمام  اين سخن ها  مثل آفتاب روشن  بود  ؛  با  اين  هم  مصلحت  و  اخالق براي  من  ارزش  :   تصريح كرد   قاضي ستيز

  . كنم سياستايجاب  مي كرد كه  نرمي  نشان دهم   و  
  : برايش گفتم 

زياد  بزرگواري  كرده اند ؛  من آنقدر ارزش ندارم  ولي معلوم  مي شود كه زعماي  ما  ) مقام عاليهء دولتي (  ايشان 
.  من تبعهء  وطن  و حكومت  هستم  .   مي شوند   هم  پخته تر رايت  و  دور انديشي  دارند  و  نام  خدا روز تا روزتدبير  و  د
تعليم    سوء تفاهم  براي  بشر  يك چيز طبيعي است  و  باز  بدبختانه  در وطن ما  خيلي سطح  فكر و   قهر  و حسن تفاهم  و لطف و

  .  برايشان روزي  و  مقام   و  منصب  ميدهد دسيسه بازي   مي كنند  ؛  فقط يك  تعداد  ؛  مدام  فكر  است  و  و  تربيه  پايان
  . را  دادم   خواست  ؛  نظر خود  فقره كار حكومتي  مشوره در مورد  چند.  به هر حال خيلي صحبت كرديم  

 ؛ هم  به  او  و  هم  به  حكومت مركزي ايد غير دينيعق  و انحرافات جوانانباالخره  اصرار كرد كه  در كار مبارزه  با  
  . كمك  كنم 

  :برايش گفتم 
 تا  اين  آنان آمدند.   انحرافات  در بشر  پيش  از حضرت محمد  و  پيش از حضرت  ابراهيم خليل اهللا هم  بوده است 

  . مي ناميم  دين كنون آنها را شما  ا ما و .  ريشه كن كنند  و  بدين منظور  تعاليمي آوردند   انحرافات را 
هر حاكم  و  هر .   كم كم كه دنيا  وسيع شده رفت ،  نفوس  و جوامع  بشري  زياد شد ،  مسايل و مشكالت هم زياد شد 

ير   دفتر ها  و  ديوان هاي كالن كالن  به  وجود آورد  ؛  عسكر  و  لشكر  و خدم  و حشم  و  زنج قدرتمند  خود  را  مجبور ديد كه
  .پيدا كند  تا خوب  يا  خراب  مردم  را  تابع  نگهدارد ... و  زندان 

بيان   همان زمان هاي گذشته  با كلمات و عبارات  بود و   چيز هايي كه  پيغامبران آورده  بودند ؛ خيلي ُكلي و مجمل
 اقدام   تشريح آن ها    در تفسير و  كه پيش آمد  لهذا ضرورت .را آورد » ده فرمان « شده بود ؛  از جمله حضرت موسي فقط 

  .شود 
پول خليفه  يا  حاكم  وقت ؛  اين  يا آن  ترجمه  و  تفسير را  نوشتند  و   امر و   به خواست و بيشتر  احمد و محمودي ؛ 
مان  و يگان اوالد  به شاهزاده گان و اوالد ديگر حاك  يافت و  مكاتب راه مدرسه ها و پسنديدند ؛ در  آنچه  قدرتمندان  مي 

  ! شد   برده  بين  سوختانده شد و  از  شد ؛ زده  حاكمان  نبود  ؛  كنار  رعيت  ياد  داده  شد  ؛  ولي آنچه  طرف  پسند
به .  لهذا  پس از هر پيغمبري ؛  ديگر زورمندان  و  به قدرت رسيدگان  بودند كه سخن مي گفتند و حكم  مي كردند  

  . جعل شد  يا  از مردم  پنهان گرديد   يا تفسير  ترجمه و   بهانهء به  حصهء قرآن شريف ؛ 90 حصه 100از   حتي  ترتيب  همين
هدايت جوانان ـ كه آيندهء اسالم    پيروز ساختن حقيقت و  من بسيار خوشبخت و  بختيار خواهم  بود  اگر بتوانم  در راه

  و  انحرافات جوانانمگر اول معلوم  شود كه  هدف ما  از .  رده بتوانم  و  بشريت  هستند ـ  به صراط المستقيم  ؛ خدمتي ك
    چيست ؟افكار غير ديني

.  ست كه  امروز پادشاه افغانستان قانون اساسيي جديدي را در وطن ما  نافذ ساخته اند  روي همين داليل و ضرورت ها
مگر اين قانون  پيش از همه  به ذوق  .  رآن شريف مطابقت دارد  من كه  مي بينم  قانون  بسيار خوبي است  و  با  فهم من از ق

را    به طرز خانداني  و  ميراثي خود   افرادي كه  منفعت و  ذوق   به  باز  نيست و ادشاه برابر پ افراد خاندان خود  يك  تعداد
  .نمي خورد  مردم  مي دانند ؛  سر  بادار 

 ا نمي فرمائيد كه در تفهيم و تطبيق قانون اساسي با من يا حكومت چرمن همينجا حيران استم كه جناب شما 
  ! نما  افكار غير ديني چنين و چنان  انحرافات جوانان  و  بر ضد:   كه  مي گوئيد همكاري كن مركزي
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  :  دم  گرفت  و  يك قورت چاي نوشيد  و  بعد ادامه داد  قاضي ستيز
.  احساساتي نشوند    سعئ كردند   اما  . نداشتند  براي گفتن  ند ؛ كالمي بود سنگ و منگ شده  همراهانش  ولسوال و

  .رفتند  پس از صرف غذا  با  ابراز آرزومندي  براي مالقات  ديگر خداحافظي كردند  و 
ء اول  به درجه  نزد مردم  و   مرا تالش دارند كه  شديداً  اما آن مالقات ديگر ؛  تا  حال صورت  نگرفته  ولي در مقابل

  !قديمم  بيدين  و يا  كم از كم  سست عقيده  ثابت  نمايند  نزد  ياران 
 بي مقدمه از من تقاضاي مسجد رفتن كرد  ؛  احتماالً  يك    بي سابقه و به طور كامالً) ميزبان اول امشب ( اينكه فالن 

  . قسمي  به  همين  دسايس  ارتباط  دارد 
من حتي  براي  اينكه كسي  مرا  !  يي  نماز  نمي خوانم  »چُلو « داند كه  من  پشت  هر او  از هر كس  ديگر  بهتر  مي 

  . ببيند  و  در باره ام  قضاوت كند  ؛  نماز  نمي خوانم  
وقتي حضور و منظوري غير از خدا در بين باشد ؛ نماز ـ  نماز نيست  ؛  يك تجارت است  ؛  يك معامله است  و  

   !عي است ؛  يك منافقت نابود كنندهء دين استلهذا  يك جرم شر
چاره اي  اما .   بود   برداشت دماغ كوچك ـ و هنوز طفالنهء ـ  من  باال  بسيار بسيار بسيار از طاقت راستش اين مطالب ؛

  .شد  مي   مي شنيدم  ،  به حافظه  مي سپردم  و  در عين حال افكار  و  پرسش هاي ديگري در من  بيدار ، نداشتم 
حتماً  تصور مي كني كه اين گپ ها  به  من چه  ارتباط  دارد  و  :  قاضي ستيز مانند اينكه دماغ  مرا خوانده باشد ؛ گفت  

   ساخته است ؟ من چه از دست 
 همين  اما  من مرده  و  تو زنده  ؛  يكروز مي داني كه اين گپ ها  مخصوصاً  به تو  مربوط  بوده  و من هم  تنها  امكانم 

  .فكر ميكني ؛  تنها  به  تو انتقال دهم   اسالمي و  هر طور ديگر كه   ملي و  ديني  و مثل  يك  امانت بوده كه آن ها را 
  !  فعالً  فايدهء من اينست كه سينه ام  سبك  مي شود  براي

 تو را ... ا  من  زنده استم  كس فرداي من معلوم  نيست  ولي همين قدر به زور خدا مي توانم  برايت اطمينان دهم كه ت
  !هم خورده  نمي تواند 

 به دليل نان  و  نمك خورده گي از ميزبان اول امشب  ؛  خواستم كلماتي عنوان كنم  تا   چه  به  دليل اين اطمينان  و چه
  .شايد  قاضي ستيز  از  اينهمه  فشار عصبي  و  رواني  بيرون آيد 

تصادفي  و از روي صفا   شايد  همه چيز .   سخت گرفتيد    شما  بر آن دوست  ما زياد ظر من ؛ ن به!  قاضي صاحب :  گفتم  
  !هم  با شما  داشته  مخصوصاً كه گفت ؛ كار مهمي .  خوب مي شد  اگر همين شب را  در منزل  او  مي مانديم  .  و ساده گي است 

  !هم  بخوان ساده  نشو ؛  پشت  ورق را  ! قاضي پاسخ داد  ؛  بچه 
زن اولش را  پدر . نه ؛  وئ  سه زن  دارد   نميدانم  در اين قدر وقت  متوجه شده اي  يا .  حتي كار او  نفرت انگيز است 

هنوز كه  شايد  سي .   رسانيده   به دنيا آورده و هم  به  ثمر برايش گرفته  ؛  يك بي بي زن فنا في اهللا است ؛  اوالد خوب ؛ هم 
  . خوش برخورد  است  ترش نشده  مانند  پري  زيبا  و خوش خلق و بيش سال 

  !؛  دختر فالني خان را   زن ديگر گرفت   ما  ؛  باالي  همان  بي بي زن  ؛ اما  اين آشناي  بدبخت
  .خوب ؛  اينكه  ديگر  زني  بود  طرف  حسرت  صد ها  جوان  شاخ  شمشاد 

بگذار .  مي باشند  لتمندان اكثراً چرا  بسيار حسين و خوش اندام  و خوش سيما دو  راستي ميداني ؛ دختران خان ها  و 
مگر حق نام خداست كه  .  ؛  اين طايفهء ياجوج  و ماجوج سخن مرا بر عليه مقدرات الهي جا بزنند و  مرا كافر باهللا  بكشند  

  ! را زيبا  بار  مي آورد ثروت  و  دارايي  و  سير  و  خوش خيال  بودن  ؛  چه دختر  و  چه پسر 
داشته باشد ،  هوا و  نور كافي  و  منظم   بگيرد  ؛  در كمال  انسان هم  مانند گل و ميوه  است  ؛  هرگاه آب  و خاك  غني 

  ! و جمال شگوفان  مي شود  و  در غير آن  پژمرده  و  مرض زده  و  بد هيكل  بار  مي آيد 
  : بازگشت   ؛  به اصلقاضي ستيز  به  دوام  اين حاشيه

 زن سومش سن و سال دختر يا  فرزند  دومش را   .به  هر صورت  ؛  يك روز ديگر خبر شدم  كه آشناي ما  زن سوم  كرده  
  ! است   ازداوجش  نگذشته  و حاال  به  فكر  زن چهارم  از اين  سال بيشتر چيزي  از يك.  دارد  

تكان خورده بودم  به  اين قسمت سخن هاي قاضي »  پري « ي صفت و كلمهء من كه چند لحظه قبل  از شنيدن تصادفي
  .ستيز  بيشتر دقيق شدم  

  : بگويم  ادامه داد  وئ  بدون اينكه  چيزي 
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را  ...  امروز آمده بود  و  مي گفت كه  فالني خان كه  به  تمام  ولسوالي  تن  نمي دهد ؛  يك سال دويد  ولي  دختر 
من تصميم گرفته ام  كه اين .  بي غيرت  ؛  حاال جاي  ارزانتر  مي پالد  .  زنين  و كاكه اش ؛ گرفته نتوانست  براي  بچهء  نا

  !؛  به آن  نرسيد ؛  به خير در كمتر از يك ماه خانم خود  بسازم  ستارهء آسمان را كه  دست او 
  پري كه  به  نام  و  به  انگيزهء  همين عشق محض ؛  .بود  ) پري ( در كمال بدبختي  ؛  مطلب  بر سرِ عشق ملكوتيي من 

  . خود را  قربان كرده  و حقيقتاً  دستِ رد  به سينهء آن جوان نازنين زده  بود 
به بهانه اي اتاق .   تباه كرد    بر من تاريك و حتي شنيدن يك چنين كالمي دنيا را. نا گهان  به  يك قوغ آتش مبدل شدم  

  .  برندهء بيرون حويليي حاجي طاؤوس سنگ و منگ افتاده بودم   براي چه مدتي زير  نميدانم .ترك نمودم   را 
  چه خاكي  بر سر ميكردم ؟

  !...اي زمانهء شوم 
  !...اي دنياي كثيف و پليد 
  ! ...پست  اي بخت  واژون  و 

  نه ؛ 
  ؟!  من باشند  اينها چه احساس ، چه لياقت  و چه اهليت دارند كه مورد مذمت  يا  نفرت

  !آه ؛  اي خدا  ؛  جز  تو  هيچ  چيز  ؛  هيچ قدرت  و  هيچ  ملجايي سزاوار خطاب  نيست 
    پري  و  ميان  من  آنچه كهءآخر ؛  من  به  تو چه  بگويم  ؛  اي آفرينندهء من ؛  اي آفرينندهء  پري  و  اي آفريننده

  ...؟!است 
  
  

   ؛50 زينهء
  : رب العالمين رحمت خداي حقيقي ، رحمت

  
  !گرگ  يال  بود  ؛  قاضي صاحب ؛ خدا خير كند ... ـ 

  !...ـ يا الهي ؛  به روئ حبيبت  ؛  به اين بندهء گنهگار خود رحم كن 
*  

بزرگ حاجي طاؤوس را كه  او  ناگزير شده  پسر . غيابت نسبتاً طوالنيي من از اتاق ؛ قاضي ستيز را نگران كرده است  
  .نان  و  دهقانانش در اتاق  پهلويي  استراحت  بود  ؛  بيدار نمايد يكجا  با  مهما
وقتي آن دو ؛  در برنده رسيدند  .  باال  ؛  اوراد و آياتي هم مي خواندند   بودند و ضمن سخنان  عقب من  برآمده  هر دو

  .و صدا  پرداخت  ؛  گرگ هم  پيدا شد و  به  غريو  و سر
  .  فن  ويژه اش  ساكت ساخت پسر حاجي گرگ را  با  چل و

وقتي چگونه . او و قاضي  با  ديدن من  و  دريافتن اينكه من از آسيب گرگ در امان مانده ام  نفسي به راحت كشيدند 
  :گيي  وضع  مرا  پرسيدند  ؛  گفتم 

  !ن است هنوز سينه ام  سنگي... در اتاق حس كردم  كه سرم  فشار آمده  و  دلتنگي  مي كنم  اينجا آمدم 
  : قاضي گفت .  پسر حاجي رفت كه گرگش را  ببندد  

  .  مي كشيم   دراز باش ؛  همين جا  فرش  و  بستره  مي خواهيم  و
  . را رخصت كرديم  پسر حاجي .  وقتي  همه چيز  مهيا  شد  

  : قاضي ستيز گفت 
  !ا  نزديك  بود  تو  مرا  بُكشي  اينج ها گريختم  تا  حيات خود را  نجات  دهم  ؛  توطئهء آن من از چنگ

  : گفتم   كدام حركت  و  سخن  من سرت  اينطور  بد  خورد ؟
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.  مي خواهم ؛  بچه گي است ؛  نمي دانستم  باعث  پريشانيي  شما  مي شوم   معذرت  شما  نگران  نباشيد ؛  من  هيچ  ؛
  : گفت 

  ! ني يگ گپ من  بد  خورده  ؛  سرِ  تو ؛  يك گپ وانستم درست فهمانده  نت  من  قبول نمي كنم  ؛ حتماً  چيزي را
» ! پشت ورق را بخوان «  از همان كلمه راز آلود او كه   پس از مكثي  به حيث يك كريز ؛  حيران ماندم  چه  بگويم  ؛

  ! ،  اندكي مرا گيچ  ساخت همه چيز روشن و  برايم  بسيار جالب و آموزتده  بود ؛  تنها  همين مورد:    گفتم  ، استفاده كردم 
  : گفت 

  . مي گفتم   مرا ببخش ؛ واقعاً من نبايد اينطور ! فرزندم 
»  پشت ورق« مقصد  از .  قدرت  تفصيل دادن  به  همه چيز را  نداشتم    بود كه   لبريز از مسايل  ولي آنقدر درونم  سياه و

  نظر.   بود و هست    تو سخت  براي فهم  اين مورد واقعاً .   مي ديدم   مسجد ؛  به ؛  پالني  بود كه  در عقب  دعوت كردن خود
 مسجد ؛  نزد من چنين  به  ناگهانيي من جهت رفتن   قصه كردم  و اطالعاتي كه داشتم  ؛  دعوت غير عادي  و ها كه به آن سابقه 

  !  مرا  به  كام   مرگ  مي برند معني يافت كه حلقه محاصره ام  نهايت  تنگ شده  و  بدين  بهانه  احتماالً
گفتنش  همه  » بند ماندم «  باالخره  و»  من بايد بروم « مسجد  و   نام  باشي غيابت  طوالني  او  به  شده  حتي اگر متوجه

  !از  وضعيت  مرموزي  حكايت  مي كرد 
 پناهگاه    بعد  براي خود ي رساندم  و به خانهء تان م  به يك طريقي  بايد نمي توانستم  ترا  مانده  مگر وقتي آنجا
  .جستجو  مي كردم 

به خاطر رفع  نگراني هاي شما  اعتراف مي .  شما  پدر و استاد من  بوده ايد و خواهيد بود   ! نه قاضي صاحب :  گفتم 
ي شما  يادش در ميان آمد  در اخير صحبت ها  باور كرده  هم  نتوانيد كه آن دختر كه شايد.  كنم كه گپ اصالً جاي ديگر است  

اينكه او  در من چه  ديده  نميدانم  ؛  اينكه  .  نازنين را  به خاطر من  بيچاره  و  بي همه چيز  رد كرد   ؛  چنان خواستگار خوب و 
  ! ...عاقبت  ما  به كجا خواهد كشيد  نميدانم 

ني كه  پادشاه  هم  با ال  و  لشكرش  بيايد  و   سه زنه ؛ . ..من ايمان دارم  :  به سختي ميگريستم ؛  ادامه دادم   در حاليكه
  . را  بخواهد  ؛  اين دختر در اين زودي ها  به چنگ كس نمي افتد  به  بهترين شهزاده اش هم  او

اذيت   غير انساني در مورد آن فرشته  ؛  مرا منفجر كرد  ؛ مرا چنان ساخت كه اسباب   فقط سوء نيتي چنين ابلهانه و  اما 
  !   و  پريشانيي  شما  شوم 

  : به آسمان بلند كرد و گفت  شده  مي رفت ؛  سر قاضي ستيز كه  دمبدم  دچار حيرت  فزاينده 
 پسمانده و خشك و  در اين درهء.  تو هستي  ما جان هاي  بي شك كه فقط مالك و عالم  دل ها و !  يا رب العالمين 

  ! بلند آسماني ؟ زمخت  ؛  يك چنين معنويت تاريك و
  ! فرزند گُلم 

من بخت آشنايي  و  همراهي  با  تو را  بار ها  به خود  تبريك گفته ام  و  بار ها  از تو قوت قلب  و  نيروي  اميد حياتي  
  .  مرا  به  اوج آسمان  ها  باال  كرديد  *و  فرشتهء  تو  يافته ام  ؛  اما  اينك  تو 

بالكل سبك شدم  ،  نجات يافتم  ،  ديگر به دست آن .   روح  و  روانم  پاك  شد   اهي ها  از وه كه چطور  ترس ها  و  سي
خبيث ها  نمي ميرم  ؛  صفا  مي توانم  ببينم  ،  همه جا را مي بينم  ،  همه چيز را مي بينم  ، آينده ها را مي بينم  ،  در جشن 

  !  مي كنم  نابوديي شان  شركت
  !فرزندم 
همين رحمت  !   نيست ، اين رحمت خداست ، رحمت خداي حقيقي ، خداي تمام كائينات ، رحمت رب العالمين   اين عشق

  ! تو كور و كر و سنگ  و منگ كرده   در برابر بوده كه  گرگ آدمخوار حاجي طاؤوس را
قاضي به اتاق رفت  و . يم  هر دو  برخاستيم ، طهارت كرد.  بانگ آذان سحر نيز به گوش رسيد   با همين كلمات  قاضي ؛ 

  !من نماز خود را خوانده لحظه اي استراحت كردم 
*  

قريب نيم ساعت مي شود كه صبحانه آماده است ؛ حاجي طاؤوس با مهرباني به من خسته نباشي گفته و از اينكه  شب 
  :  مي پرسد از پسرش.  آرام  بوده ايم  و كار ما  با  مؤفقيت  اكمال شده  ؛  اطمينان گرفته است  
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  قاضي صاحب ؛ خواب است يا بيدار ؟
  :پسر جواب ميدهد 

  ! مصروف عبادت است 
  :حاجي طاؤوس خطاب به من ميگويد 

نام  .   اينكه تو چطور با قاضي آشنا شدي و او  ترا به كدام نظر مي بيند ؛  براي من شايد از خودت بيشتر معلوم است  
دوام  ميدهد ؛ كاشكي او  هم  استعداد  و اهليت  .   گيرد  و  صدايش كمي تغيير ميكند پسر خوردش را كه همصنف من است ؛  مي

  .من او را هم شاگرد  قاضي ميساختم . ترا  ميداشت  
  : پاسخ دادم  

 درجه   در مكتب هميشه  يكي دو. شما  به من لطف زياد مي كنيد ؛  ارجمنديي شما  از من اليق تر است  ! حاجي صاحب 
  .دوست داشتني است ؛ زياد رفيق  و دوست  دارد  بچهء شجاع  و    باالتر كامياب مي شود  ؛  باز از من

   برابر  انگشت مگر پنج.  شكر ميكنيم    قسمت كرده  ؛  ما راضي استيم  و  خوب  ؛  هرچه خدا:   طاؤوس گفت حاجي
ـ  در بارهء تو  !  سابق  ـ  يادش بخير  مگر چيزي كه  حاكم صاحب.   ندارم    شناخت  تو  و  امثال تو  را من هم  ؛  قدرت.  نيست  

خداوند  به  . پناهت  باشد    پشت و  خداوند.  را  مي پراند   من كه  هوش  چيزي كه  قاضي صاحب  ميگويد ؛  از سر  ميگفت  و
  !هر مقصد و مراد  نيك كه  داري  برساند 
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دو باره  !به احتياط ببين  و  احوال قاضي صاحب را معلوم كن :  خطاب  به  پسر بزرگش كه  با  ما  نشسته بود ؛ گفت  
  : سوئ من كرد رويش را

   دارد ؟  تو چه آرزو   ميداني ؛  قاضي صاحب  ؛  براي

  !هوش كن ؛  از زبان  من چيزي  نگويي ؛  او  بسيار آرزومند  است كه  اگر خدا خواسته باشد  ؛   دامادش شوي 
  .اد  دارد حافظ قرآن شريف است  و  نوشتن  و خواندن را  هم خوب  ي.  دختركش  بسيار نازنين  و لطيف است  
  : شد  و گفت  در همين موقع  ؛  پسر حاجي داخل

  !  قاضي صاحب  ؛  دست  و  روي  تازه كرده  مي آيند 
  :  بازي  مي كرد ؛ گفت   خاشه  هاي  روي فرش  با  زير انداخته و  به  سر  پسر  در حاليكه اين

به قبله   تا  همين حاال  ؛  هر وقت كه  ديدمش ؛ رو  چه درد زوري دارد ؛  از گل صبح   من نمي دانم  اين قاضي صاحب ؛
  ! فقط گريه ميكند ؛    يا  ايستاده نشسته

  : حاجي طاؤوس هم  متعجب شد  ولي گويا  به روي خود  نياورد و گفت 
وار  من تجربه كرده ام  ؛  وقتي اين بزرگ! هست ؛ آسان نيست   بين خدا و مرد هاي خدا  فهميدن چيز هايي كه ! بچيم 

 تغيير در جانم  پيدا  مي شود ؛  هر بار هم كه از اين خانه  مي رود  ؛  دو سه روز يك   نيت كند  كه  به كلبهء من  مي آيد  ؛  يك
  . مي كنم  را  در سراپاي حويلي حس  از او  نور  و  يك عطر 

حاجي طاؤوس كه خيلي كالنسال تر از قاضي ستيز  داخل شد  ؛  حاجي  و  همهء ما  به احترامش از جا  برخاستيم  ؛ 
  .  را  بوسيد    فشار دست هاي او قاضي  بود  ؛  با وصف امتناع  قاضي  ؛  به

حاجي طاؤوس به افتخار قاضي همين صبح  بره ذبح كرده  ؛  صرف   معلوم مي شد ؛  بود و  شامل كباب بره  صبحانه را كه
  : مهمان كرده گفت    من را  ي  شام  پنجشنبه آينده  ؛  قاضي وزياد  برا  با  اصرار  حاجي طاؤوس. نموديم  

يافته ام  و آرزومند استم كه  شما سرش »  روضه الصفا « غبال  بيائيد كه  با  هم  بنشنيم  ؛  بعضي چيز ها  در ر بخير  فا
  . روشني  بياندازيد 

 بايسكيلش را  از دارالوكاله  بگيرد  و  به   تا   رفت من خدا حافظي كرده جانب منزل مان روان شدم  و قاضي ستيز هم
  .دِه  نزد  فاميلش  برود 

  

   ؛51 زينهء
  :)آستانهء وصال (  سؤال هاي سرنوشت دلداده گي 

  
من عصر روز گذشته  به سواريي بايسكيل قاضي ستيز ؛  مقداري سودا آورده  و  به خانه اطالع  داده  بودم كه شب  

  . فالني مهمان استم  و آمده  نمي توانم همراه  با  قاضي خانهء
  :احترامش كردم  ولي گفت  .  شدم    رسيدم  با  پدرم  رو  به رو همينكه  به  منزل

  !  قوارهء خوده  ببين ؛  پايت را  به  اندازهء گليمت  دراز كن  قد و!   بچه   هو
  :آشنا رفته بودم  ؛  مجال نداد  و  افزود  باز جاي مطمين  و   تا مي خواستم بگويم كه اطالع  داده بودم  و

 شب  خواب  هاي  بدي  ديدم  ؛  در جايي  نزديك  بود  يك  سگ ديوانهء كالن لقمه لقمه ات كند كه خدا فضل كرد و من 
  .توانستم  دم آنرا  بگيرم 

   معمايي است ؟ اين چه راز و!  خدايا  . شدم   از فرط حيرت  جابجا  خشك 
 يافته بودم  كه روح و جان  و حس ششم  مادرم  هميشه دنبال من است  اما  اينك  ميديدم  كه  پدر هم  در  بار ها  در

  !چنان  وضعي است ؟
  !من كي هستم ؟.  ما  اصالً  چه  موجودي  هستيم  

  !با  پيدايش اين پرسش در ذهنم  ؛  پنداشتم كه  در يك  تونل  پايان ناپذير خاكستري رنگ  داخل  شدم 
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ناكس   يادت باشد كه  نان  هركس و ! بچيم .   مي شود كه  شب آرام  نبودي   معلوم:  باز صداي پدر ؛  به كمكم  رسيد  
  !به  ما  نمي فارد 

آفتابهء آبي در آن نزديكي  بود ؛  برداشتم  ؛  دست  و  روي  و  پا . در مورد  اينكه  خواب هستم  يا  بيدار ؛ مردد  شدم  
پدر ؛  شما  تشويش كرده تشويش كرده  بيخي خود را  پير :  با  مشكل گفتم  .   بيدار مي باشم  يقين كردم كه.   شستم   اهايم   ر

. به دعاي شما  و  مادرم  خداي بزرگ  به  من آنقدر مهربان است كه ديگران حسرت  مي خورند  .  كرديد ، مريض كرديد  
  !دعا كنيد راجع  به  من  چرت  نزنيد  ؛  فقط 

برو  ؛  سر چيز هاي ديگر ...  مگر همه چيز نيست ؛  دعاي من  با  ُتست  اما  نمي گويم   بسيار خوب است ؛ دعا چيز:  گفت  
  !خودت  فكر كن 

  ! پيچيد   بغضي  در گلويش پدرم  با  سرعت  عجيبي  از من دور شد  ؛  انگاشتم  كه ال اقل
را  بردارم  و     ) 46زينهء ( مي خواستم  نامه اش .   عطر پري  باز ديوانه ام  كرد   بوي .به اتاقك خود  داخل شدم  

  :مادرم شاد  و  سر حال معلوم  مي شد و گفت .  شايد  براي چند  دهمين  بار  بخوانم كه مادرم آمد  
  !بچيم  به خير آمدي  ؛  شب تان خوب گذشت  ؛  به قاضي صاحب  سالم  مرا گفتي ؟

مادرجان ؛  همه   به دعاي شما : گفتم .  به طرفش گشتانده دستش را بوسيدم  ؛ يك مشتش كره كرده بود  د راروي خو
  .زياد  چيز  ياد گرفتم   هم  شب  ؛  هم  خوب گذشت  و .  چيز  خوب  است  

شام  :    دستم  داده  گفت   مشتش را  باز كرد  و كاغذي را كه  به  شكل يك تعويذ  به  دقت  بافت  داده  شده  بود ؛  به
  برايم  دادند  ؛  ديگر خودت مي فهمي كه چيست ؟
  !كاغذِ  پري  بود  و عطرِ  پري  را  داشت 

به  .  هم  فرو  برده  شدهء آنرا گشودم   دستانم مي لرزيد ؛  به بسيار مشكل قات  هاي در.  شدت طپيدن گرفت   به قلبم
  :زي  بر خوردم كلمه  و  جملهء نو   و  حيرت انگي

   »!استاد عزيز ؛  سالم « 
  . مغزم  فرو  مي رفت  پري  به  صداي   با آهنگ  همه چيز

  چي ؟  من استادِ  پري  استم  ؛  چطور ،  از چه وقت ؟
  !! من  استاد  من است  ؛  استاد  درجه  اول  و  سره  و  بي جورهء در واقعيت كه  او 

  :ادامهء  نامه  چنين  بود 
  ! طفاً  اين چند سؤال را  برايم حل كرده  روان كنيد  و  زحمت تان  را  ببخشيد  ل« 
 ـ  من درين اواخر ستاره گان روشني را در آسمان مي بينم كه  به  بسيار تيزي  راه  مي روند ولي مانند  1

  .طياره  نيستند  و  صدا  ندارند 
  ؛ حساب هايي داده شده كه ميراث چه قسم تقسيم شود ؛  ـ  درآن تعاليم دين مبين  ما كه من  مرور كرده ام2

ذكات و صدقهء فطر و عشر  وغيره  چه  قسم از مال  و  دارايي جدا شود  ؛  مگر در كدام  منبع  و اثر آمده  كه  اصالً  
  مال  و دارايي خودش ؛ چطور  و طبق كدام  اصول  و حساب  پيدا گردد ؟

وست و استخوان زياد رابطه دارد  يا  با مغز و فكر و روحيات ؟ كشتن و  بندي گوشت و پ  ـ  كناه و جرم  با 3
  كردن  گناهكار  راه حل است  يا  تعليم و تربيه  و  از بين  بردن  افكار  و  روحيات  جرمي ؟ 

گپ هاي ديگر هم . من با تمام فاميل به شمول قبله گاهم شرط گذاشته ام كه حل اين سؤاالت نزد شماست 
  !ت ؛ ولي فعالً  باشد هس

  .   با  مهرباني مرا  سر فراز كنيد  تا  از فشار هايي كه  بااليم  هست ؛ مقداري سبك شود 

   »!قصدم  درد سر دادن  به شما  نيست  ؛  انشاءاهللا  مرا  درك مي كنيد 
  )پري                                  ..... ( :                                             بي هيچ  مالحظه اي امضاء كرده  بود 

حل اين سؤال  ها  نه  تنها  از  عهدهء  من  بر  نمي آمد كه  مي پنداشتم  در توان معلمان مكتب  هم  .  هاج  و  واج  ماندم  
  .نيست 

  :كه  ولي  پري  اين سؤاالت را  از كجا  كرده  بود  ؟  باز اين سخن او 
چي معني و چه عاقبتي » شرط گذاشته ام كه  حل اين سؤاالت  نزد شماست به شمول قبله گاهم فاميل  من  با  تمام  « 
  دارد ؟
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   نكند كه اينها سؤاالت  سرنوشت است ؟
  سرنوشت من ؟
  سرنوشت پري ؟ 

  يا سرنوشت هر دو ؟
  .باره ميخوانم  نامه را دو 

 ؛  مرا سر فراز كنيد  تا  از فشار هايي كه  بااليم  هست « : يد اين بار ؛ جملهء ديگر مانند  پتكي  بر سرم  فرود  مي آ
  . هم طبيعي تر معلوم  مي شود »  ! استاد عزيز «  خطابيي  تكاندهندهء  جملهء  آنگاه » .  شود  مقداري  سبك

 از پا  افتاده  و  ناگزير به نظرم  ميرسد كه  در نهايت  پري ؛  در قبال تفتيش عقايد  و چه بسا  در برابر هجوم  طعن و لعن 
  مسلط  بر فاميل و جامعه  ؛  در مقابل ثروت و خانه و سيستم محاسباتشده است  به  عشق خود  اعتراف كند  و  در چوكات  
  !    بتراشد ثروت  و امتياز معنويامتيازات  ديگر  خواستگار رد كردهء خويش ؛  در من  

 هر  كه  پشت  سر گذاشته ام  يا  ثقلت اين  پرسش ها  و  پيامد  هاي آن ها  ؛  بهمعلوم  نيست  به علت  شب  متشنجي است 
  .حال سرم  گيچ  مي رود  ،  سعي ميكنم  اندكي بخوابم  ولي  با  هول زده گيي ديگري  از جا  مي پرم 

ر  باعث  تشديد فشار ها  و  طعنه ها  شأن  پري  متعرض شود  و  اين ام  مي پندارم آن  مردِ  سه زنه ؛  به گونه اي  بر نام  و 
  .  بر اين  قديسهء راستين  و  پاكباز گردد 

 هدايت و فرمان پري مي بينم  ؛   پس از جدل هاي زياد  با خود چارهء حد اقل را در اجابت  هرچه زود تر و بهتر امر و
  .  مي برد افكار اندكي تسلي بخش  به جانبم  سوسو  مي زند  و  مرا در خواب خوشي فرو

پيغام  مي فرستم  و  پاسخ  .  قرار است قبل از همه  يك بار پري را  ببينم  .  مي شوم     بعد از ظهر  بيدار 2حدود  ساعت 
  !مي گيرم  كه  به  زودي  ترتيب كار  را  ميدهد 

نگران  مي  ت است  ؛  بدواً در كوچه منتظر) برادر پري ... (  ؛  برادركم خبر مي آورد كه  به سر و  وضع خود  مي رسم
  !شوم  ولي  انگار  پري  بر من  بانگ  مي زند كه  بر خود   و  بر  من  اعتماد  داشته باش 

پري جان شما را دعوت : ...  مي گويد   برايم آهستگي  با  اند ؛ در كوچه افرادي در آمد و شد. به استقبالش ميروم  
   : توقف است ؛  اشاره ميكندبه يگ گادي كه آنسوتر م.  كرده است  

  ! اگر مشكلي نباشد  مهرباني كنيد 
 پاي خود را گم كرده ام  ؛  نمي دانم خوابم  يا   دست و.  مرا مستقيماً  به اتاق پري  مي برد  .  به منزل شان مي رسم  

  نيستم ؟ اصالً  نميدانم  هستم ... بيدار 
چيز ديگر بيانديشم ؛ پري فرود مي آيد ، پري نازل مي شود ،  پري طلوع  تا آنكه به ...  اما عطر اتاق برايم آشناست 

  . ميكند 
  !تو چه  بزرگ  و  با  عظمتي ؟!  خدايا  

  !عقل  و  ارادهء  بشر كجا  و اينحا كجا  و اين حال كجا 
  !اگر فردوس  در روئ  زمين  است        همين است و همين است و همين است 

  !را  نثارم  ميكند  ر و گوهر فشارد ؛  اين د  مرا  مي  پري  دست
  !به ديده گان  من خوش آمديد )  با  لحن متفاوت ( به خانهء من ،  به اتاق من  و !  استاد 

  . جان را  بستاند    حق دارد  آنكه جان مي بخشد  ؛  مي تواند و
  ...  سعادت است  ت ، هر دو نعمت اس پري كدام  يك را  در حق من خواهد كرد ؟  هر دو !    خدايا

  : خطابش مي كند م پري ؛  برادرش  هم  مقداري حيرت زده است 
  ! از مهمان من ؛  پذيرايي كن ،  به مادرم  اطالع  بده 

  !براي خدا  ؛  اينهمه را  نكن  ، حتي  برادرت را  بيرون اتاق  نفرست !  پري جان :   بگويم   دلم  مي خواهد
       نيرو ؟   زبان ، كو ولي كو
 پيگير و خستگي ناپذير مكتبم  ؛ آن همراه پري در روضهء سخي در مزار شريف  و  دوست  پري ؛ آن همصنفي و  برادر

  . من  و  پري  در  اتاق  همچون  بهشتِ  او ؛  تنها  رو  به روي  هم  مي مانيم .   نجيب  مي رود   آن جوان  بلند نظر  و
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ه  و  مرموز  به  حركتم  وا مي دارد و سعي مي كنم  از فرصت اندك ؛  بيشترين استفاده را  بازهم  يك  نيروي  ناشناخت
  .بكنم 

  :پري  را  مخاطب  مي سازم 
 سخت  و  زور طلب است ؛  آخر من    را گرفتم  و خيلي از جوانب آنرا سنجيدم  ؛  پاسخ آن ها  بي نهايت پرسش هايت

  ! دام  بزرگ ديگر ك  بو علي سينا  و  هستم  نه  ا9يك غريب  بچهء صنف 
   و حتي  با  قبله گاه  درين مورد  گذاشته اي ؟ باز ؛  چرا  شرط  با  فاميل

 تباه  مي  را  اختيارت  ؛  ولي اگر اينطور دوام  بدهي  مرا تو .  زمينيم  و  بدبختانه زمين سخت است   ما  در !   پري جان 
  كني ؟

 از  راو ُت مگر تشويش نكن  قبله گاهم .  ي كردم  بايد خيلي مطالب را  برايت  مي نوشتم  ببخش كوتاه قلم:  ميگويد  
شناخته است و حتي ارادت و آرزو دارد  ترا چنانكه ولسوال پيشبيني  ميكرد  ؛  ) قبلي (  بلكه از طريق ولسوال  طريق من ني

  . ببيند 
 همه گفته ام ؛  فقط راه من ؛ راهي است   به عاشقانه وجود  دارد ؛  من هيچ كس نگفته ام كه  بين ما  عاليقي   به اما  من

  :كه  تو  پيش رو  داري 
  !... بشر  و  بشريت  و  انسان و انسانيت  راه  دانش ، راه شناختن جهان ، راه شناختن

   هم  ازدواج كنم  ؛  فكر و با  ا  ازدواج  و كسي كه  بارهء  در  سي ساله گي حتي  كه  پيشتر از من  به  همه گفته ام
  ! نخواهم كرد 

فارغ شد ؛  همراه  با  او  بروم  )  از صنف نهم ( برادرم ) چند ماه پس ( تمام آماده گي ها را گرفته ام  كه وقتي  بخير 
 رابعهء بلخي   يا  حتي اگر چانس خوبتر ميسر شد  ؛  در ليسهء عايشهء دراني ياشوم شامل ليسهء سلطانه رضيه  در مزار شريف 

  .امر  براي  امتحانات  سويه را  هم  گرفته ام .  در كايل  شامل گردم  
من   بوسيد و  را رويم  درين هنگام  مادر پري  داخل اتاق شد  و  با مهربانيي زايد الوصفي مرا  در آغوش گرفته  و  سر و 

پري  هر دو  از ياد  برده  بوديم  نشستن  هم كاري  گار كه من و ان.   احترامات  متقابله  به جا آوردم    دستانش را  بوسيده هم
  .رو  بروي  هم  نشاند  و خود  بيرون رفت  بوديم  ايستاده   رو  مادرش  ما را همچنان كه  است  ؛  ازين

  : پري  ادامه  داد  
  !مي شناسي  نيست ؛  فاميل ما را  ن گناه  تو. مي بيني كه  خيلي تشويش  هايت  مورد  ندارد  

خدا بيامرز  . بين علما و دانشمندان است  پدرم  عاشق مناظره .  دارد    سواد خوبي هم   مادر من زن دنيا  ديده است  و
پدرم  .  ما  خيلي كتاب هاي  قديمه  داريم ؛  اگر خواسته باشي  مي تواني استفاده كني .  پدر كالن هايم  هم چنين بوده اند  

خيلي  از كتاب هايي را كه  تو  برايم  روان كردي ؛  مطالعه كرده است  ؛  از .    و  بيشتر  و  كمتر  مطالعه  ميكند  ساعت شبانه  دو
من  هم الف  هاي خود  را  پيش شان زده ام  و    از استادان  من  مي شناسند  و  ما  ترا  به حيث  يكي اين جهت فعالً  فاميل 

  .پشيمان  هم  نيستم 
اين زمان هم ابوعلي سينا ها ، ميرخوند ها  ، .  سينا و  بزرگان ديگر هر كدام در زمانهء خود آمدند و رفتند  ابوعلي

و آرزوي  من  و  فاميل  . موالنا ها  ،  سلطان رضيه ها  ،  رابعه بلخي ها  و  مردان  و  زنان شائيستهء خود را  بايد  داشته  باشد 
  ! ما  ـ  از جمع آنان  باشيم    ،  هم تو  ،  هم  برادران  و خواهران ديگرمن  همين است كه  ما  ـ  هم من

» محو « را در ذهن آورد  ؛  من  به  همان معني  و  به  همان  درجه » محو شدن « اگر كسي  بتواند  نهايي ترين معناي 
  ! پري پري  استاد  من است  نه  من  استاد :  باز  بر خود  نهيب زدم  .  شده  بودم  

  ! صورت  ؛  من مقابل  پري  ؛  مقابل محبوب  اثيريي  خود  قرار دارم   ولي خوشبختيي  من  همين است كه  در هر دو
  :  آمد  و گفت   ها پري روي  سؤال

م كه حل  ما  و  مردم  ما  پيدا شده ؛  مگر دو  سؤال ديگر ؛  از زمان خدا  بيامرز پدر كالن ميداني سؤال اول تازه  ؛  براي
 ـ  تو   را  تو  من  برايش  وعده كرده ام كه جوابش  اين سؤال  ها را  شخصاً  پدرم  در ميان گذاشته  و ناشده  باقي مانده است  و

به آن ساده گي  برايم  حل »  پشه خانه « سؤالي كه آنروز  زير درخت .  خودت  ـ  ميداني  و  مي تواني آن ها را حل كني  
  !  شنيدن آن  باغ باغ  شد  ؛  از جملهء همين سؤال ها  بود   پدرم  از كردي  و  دل
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  :  من آمد و گفت   سوي پري  به  طور غير منتظره  از جايش  بلند شد و
وارخطا نشو ؛ از اين سؤال ها در اين تهكاوي  هاي ما  پوره يك جوال  و  يك خورجين هست كه در سه صد سال  

  !لوي  ها  حل نشده مناظرات  دامال ها  و  مو
با  دستان  پر از ناخن هاي عقابي اش ؛ رخساره هاي مرا  »  جوال « و »  خورجين « پري درست  همزمان  با  اداي كلمات 

مدت  ها  اثر آن  بر جاي بود   و خود جانب الماري رفت ، آنرا گشود ،  دو جلد   فشار  داد  تا  جايي كه  به  چنگ  گرفت  و
  : نزد  من گذاشت  را  از آن  بيرون آورده  و» روضه الصفا  « كتاب  قطور

  !ـ  اين را  به حيث  ياد گار خانواده گيي  ما  قبول كن 

  

   ؛52 زينهء
  :محبوبه در مقام سلطانه رضيه 

  
  .پرده اي افتاد  و  پردهء  ديگر  باال رفت 

  .ميراند   بود  و  بر تمام  قلمروش فرمان  سلطانه رضيهپريي من  ديگر  
  : چنانكه  پس از گذاشتن كتاب ها  نزد من ؛  دري را  اندكي گشود و صدا كرد 

  !مادر 
  : را شنيدم كه گفت  آواز مادرش 

  !جان مادر ؛  با مهمانت  به  اتاق  ديگر  برويد 
  ! با  قاطعيت  دانستم كه  تا كنون  عامدانه  ؛  كس مزاحم  ما  نمي شده است 

  .  گشود  و  مرا  دعوت كرد كه  داخل اتاق بغلي شوم پري درِ ديگري  را
عالوه  بر چاي  و شيريني  و انواع كيك و كلچه و سمبوسه ؛ كباب .  در اتاق  دسترخوان  زيبا  و رنگيني  پهن شده بود  

سي و خوش آمد اعضاي حاضر فاميل همه آمدند  و احوال پر.  داشت  ميوه وجود  برنج  سفيد و چند قسم  مقداري تازه  و 
پري  نزديك  ـ  ولي نه متصل  ـ  من نشسته بود  ؛  به گيالسم  چاي ريخت  و يگان .  گويي  و  تعارفات  ديگر  انجام  شد  

  . خوردني  را  به  من  نزديكتر  مي گذاشت 
 نداشتم كه    نيروي آنرا  و نمي بود ؛ جرئت  پري  اصرار هاي  لطف و بودم  اما  اگر امر و  نخورده   اينكه چاشت چيزي با

  .  سير  بر خيزم    نعمت رؤيايي از كنارآن خوان
به نقطه اي در وسط دسترخوان اشاره كرد و . پري  مانند آنكه  به  دوران كودكي ها  و  نوجواني هاي  مان  بر گشت 

  :گفت 
 به خاطر من هم گذشت كه كاش ؛  چه غفلت شده  ؛  بايد آنجا  يك دسته گل هم  مي بود و درست چون موجهء نوري

  . آنهم گل زرد  مي بود 
   مخصوصاً  از نموده  از مادر پري و خودش سپاسگذاري  به رسم عنعنهء پسنديدهء محيطي دعاي شكر نعمت كردم و

واري و خاطر من دچار آنهمه زحمت شده و چنان بزرگ  به  قدر داني  در مورد  اين كه  مادر گرامي اش ابراز احساسات  و 
دو دست روي سينه گذاشته  با  پري  و سايرين خدا . حسن سلوك  با ما روا داشتند ؛ اظهار ناتواني و زبان كوتاهي نمودم  

  .حافظي كردم 
 برادر پري  تا  پشت  دروازهء حويلي  مرا  بدرقه كرد  و آنگاه كتاب ها را كه در تكه اي  بسته  بودند  ؛  به من سپرده ، 

  .   بوسيد  و  مجدداً خوش آمديد گفت رويم  را
 هاي من  رخساره  در   توانستند  جاي انگشتان  پري را  بود  ؛  رهگذران  نمي خوشبختانه  هوا گرگ و ميش  شده

   باكي نبود ؛  اتوريته و منزلت پري در تمام ولي.  فاميل ؛ آنها  را  تميز دادند  تشخيص دهند  اما  پنداشتم كه  همه  اعضاي
  . بود   در اوج آن اتوريتهء سلطانه رضيهفاميل 
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تمام  شيوه هاي نمايش و انتقال  الطاف  و محبت ها كه  به ويژه  در همين جا  به .  بشر موجود  هنوز ناشناخته ايست  
و  انگشتان  پري   تماس دستان   ـ  ديديم  ؛  يكطرف بود و!  بي بديل  و  بي سابقه ـ  بي سابقه حتي در رؤيا  طرزي تا كنون

  ! ديگر   طرف  هايم بدانگونه  در رخساره
 سخت فشار داده  و  يكي دو  ناخن انگشتش خراش هايي هم در آن ها  از خود  بر جا   را خيلي  پري رخسار هايم

  !!تر   به  دليل  مداومت  بيشتر داشتن ؛  پر ارزش اين خراش ها  از همه  جانبخش تر  بودند  و.  گذاشته  بود  
حين راه پيمودن  به ويژه روي  يك انديشهء خود ؛  به شدت مصمم شدم  . وقتي به  منزل رسيدم  هوا تاريك شده  بود  

  . ولي ديگر  ناگزير  بود م  تا  فردا  صبر كنم  
  .را آغاز كردم  » روضه الصفا « شب  با  اندكي تأمل  بر دروس  مكتب ؛ خوانش كتاب تحفه پري 

 نزد  بسا  از خانواده هاي  عالقه مند  به   معتبر احترام  و     دانستم كه  اين كتاب  يكي  از تاريخ  هاي قديمهء مورد  بعد ها
چوني  و چرايي  پيدايش جهان ؛  تطورات آن  و كارنامه هاي  بشر است  و  پرسش هايي كه  پري از آن ها سخن  ميگويد  ؛  

  . اثل هاي  آن  بيرون  مي آيد بيشتر از خوانش همين كتاب  و  مم
 نسبتاً ساده لوحانه    است ـ  مرور كردم  ؛ عجيب واساطيرقسمت هايي از اول اين كتاب را ـ كه خيلي ها  پسان دانستم  

 مي لذا  كتاب را  بستم  و چون  نامه  پر از سؤال پري را  هم .   نمي توانم   پنداشتم  درست  مطالعه كرده.  به  نظرم آمد  
»  . مقداري  سبك شود  ؛  سر فراز كنيد  تا  از فشار هايي كه  بااليم  هست  مرا «  خواستم  جايي قايم  كنم  به اين جملهء آن كه 

  .چشمم خورد  
   كدام  فشار ها ؟

  !!محبوب است  پري كه  سلطانه رضيه است  و  بر  همه چيز  و  بر  همه كس حاكمي 
  .با  اين انديشه  به  بستر افتادم .   ناپيدا ست    نظرم آمد كه اليه هاي ديگر حقيقت  هنوزبه.  شدم   باز انديشمند 

اصالً جايي كه اين  گل و بتهء  ملكوتي روئيده است ؛  يك !  آري ؛  پري سلطان است  ولي در قلمروي سخت كوچك 
  . نشود  ركت اين گلدان ـ  يا  اين  فاميل  استثنايي  ـ  پرپر بخت  دارد كه  تا  كنون  به  ب  همانقدر او.   نيست   گلدان  بيشتر
 بين رفته اند  و  مي روند  و  يا  اندكي  نيش  مي زنند  و  نهايتاً  به دنيا   در نطفه  از يا  ديگر  چون  او   هزارانِ   اما

 خشك  مي شوند  و  حتي  زير  پاي  دد  و  دام     بي پروايي  پژمرده  و  مي گشايند  ؛  آنگاه  با  تمام  بيرحمي  و مختصر چشمي
  .بي شعور  و  بي عاطفه  لگد مال  مي گردند 

  . بر ما  جاري است  ؛  از همين قرار است   همه روزه  و  هر ساعته  ؛ آنچه  در دور و 
به .  ل رنج هايي  دارد در مي يابم كه  پري آسيب پذير است  و  حد اق.  آنهمه  اطمينان و اعتمادم  متزلزل مي شود  

 ؛  اينسو  نظر كن  و  تا  مي تواني كاري  انجام  بده كه  اينسو  دگر گون شود  و  آنسو را كه خوب است  بگذارخود  مي گويم 
  .  پيدا كند شگوفايي  و  ثبات  مانند آنسو  و  حتي  بهتر از آنسو

  اما من كي هستم ؟
    تمام  دنيا  يكسو  و من يكسو ؟ 

  ن چه حسابي است  ؛ كدام  رياضي است ؟ اي
آيا  در اين حقيقت  ؛  پاسخي  براي  .   آغاز مي شود  0 اساساً  از   و1كم كم  به  نظرم  مي آيد كه  حساب و رياضي هم  از 

  ... پرسش  هاي فوق  وجود  ندارد ؟ 
   

  
  
  
  
  
  
  
  


