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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ١٨
  

  زندگی، قصه ھا و درسھايش
١  

  

  :پيشگفتار

واستم رويداد بدين سو، بھتر است نوشت از آن زمانی که دستم اندکی با گردش قلم آشنائی يافت، ھميشه می خھا از دھه 

ھای اجتماعی را که در زندگی ام اتفاق افتاده اند، چنان بنگارم که از يک سو تفاوت ھای آنروز و امروز را در تمام 

 و درک نمايدعرصه ھا خواننده خود متوجه شده، پيشرفت و يا ھم عقبگرد جامعه را در ساحات مختلف حيات اجتماعی 

بستر رشد خودم و نسلی را و تفاوت س آموزی از آن رويداد ھا، گذشته از بيان از جانب ديگر با طرح استنتاجات و در

، زمينۀ درس آموزی برای خوانندگان بر مبنای اشتباھات خود و کسان ديگری را که در  با امروزکه بدان تعلق دارم

 بوده اند، فراھم سھيمھا يدادو از رويداد ھا بدانھا مربوط بوده و يا آنھا نيز در ايجاد آن ریمقاطع مختلف حياتم، بخش

نمايم؛ مگر با تأسف اشتغاالت عملی زندگانی روزمره در محيط ھای متفاوت، سرعت حوادث و ھراس از عقب ماندن و 

دی ھای کمال گرايانه که ندر نھايت درجا زدن و در زندان گذشته خود را محصور ساختن، شايد ھم تا اندازه ای آرزوم

  . خوانندگان گردد، ھمه دست به ھمديگر داده مانع آن شد تا بتوانم خواستم را عملی نمايمنبايد چيز ناقصی تقديم

يعنی زمانی که دولت )  سال قبل۵٠ًدقيقا ( ١٩۶٧آمدن ماه جون و مطالعۀ نوشته ھا و آثاری چند به ارتباط جون 

خلقھای عرب، در جريان يک حملۀ صھيونيستی اسرائيل با استفاده از خيانت سوسيال امپرياليزم شوروی آنزمان به 

 روز لشکر ھای بزرگ کشور ھای عربی را تار و مار نموده قادر شد در تمام جبھات از مصر ۶برق آسا و در طی 

 ارتش اشغالگر خود ثبت نمايد که تا آنزمان کمتر مانندی اگرفته تا فلسطين و از اردن گرفته تا سوريه، پيروزيھائی را ب

بين مسلمانان بار ھده شده بود و واکنش ھای آزاديخواھانۀ غير قابل قياسی را در اقصا نقاط جھان از آن مشادر تاريخ 

" زندگی، قصه و درسھايش"م، نوشتن خواستآن داشت که وقتی فرصت آن را ندارم تا جھت تحقق کامل آورد، من را بر

آن را که به ھمين تاريخ رابطه گرفته، ضمن آغاز نمايم، حد اقل گوشه ای را برمبنای يک برخورد کرونولوژيک، کارم 

  . نگارش آن حق تنی چند از آنھائی که در تمام عمر خود را مديون آنھا می دانم، بيان نمايم

از معلمان و استادان گرانقدری اند که گذشته از آن که در طول حيات به تن يات چند بيان شناختم از خصوصاين عده 

تکريم آنھا را بر خود واجب می دانم، صادقانه بايد بنويسم که ھريک از آنھا در جھات معينی آنھا به ديده قدر نگريسته و 
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 بر چگونگی تکامل شخصيتم مؤثر بوده اند، مگر قبل از پرداختن به به مثابۀ سرمشق و الگوی شغلی و شخصيتی

  :ھمکته را از قبل توضيح دنمعرفی آنھا و تأثيرگذاری شان بر من، الزم می دانم چند 

ته ام و يا به غير از آنھا خ انتخاب چند معلم و استاد از بين ھمۀ آنھا نبايد بدان معنا تعبير گردد که من فقط از آنھا آمو-١

ًعکس چنين تعبيری به صراحت می نويسم که شخصا از تمام معلمان و استادانم . استاد ديگری قابل احترام نبوده است

آنھا در اين مختصر نمی آيد، گذشته از نارسائی حافظه، اجتناب از تطويل نوشته نيز سپاسگزارم و از اين که اسمی از 

م فرصت دست دھد تا به مرور زمان و با بکار انداختن بيشتر حافظه، در حد توان سيمای ھريک از اراميدو. می باشد

  .آنھا را در معرض ديدعالقه مندان قرار بدھم

 از معلمان و استادانی را که در اينجا ذکری از آنھا به عمل می آيد، در اختيار  از آنجائی که با تأسف عکس ھيچ يک-٢

 صميمانه تقاضا دارم - ھرگاه خود زنده نباشند- ندارم ضمن ابراز پوزش از تمام خوانندگان به خصوص ورثۀ آن استادان

  .تا با فرستادن عکس آنھا به کمکم شتافته بر من منت گذارند

حاضر وقتی عنوان مطلب به صورت کامل نگاشته شود، در کدام بخش و قسمتی خواھد آمد، اکنون  سلسلۀ در اين که -٣

، مگر مسلم است وقتی نگاشته کامل گردد، اين بخش ضمن آن که جايگاه خود را دارد، به ھيچ نمی توانم مشخص بسازم

رزيدۀ ليسۀ غازی که در زمينه ھای اينک شما را به چند تن از معلمان و. وجه در قسمت اول و يا آخر نخواھد آمد

  :متعددی خود را مرھون آنھا می دانم دعوت می نمايم

  

  :انسانی منضبط، وقت شناس، دلسوز، فساد ناپذير و آزاده: صوفی عبداالحد خان

شنائی من با ايشان از کجا شروع شد، آو اين که سرآغاز ، "صوفی صاحب"جھت آشنائی بيشترشما خوانندگان عزيز با 

 به عقب ١٣۴٣ الی ١٣۴٠يعنی سالھای شمسی  ھجری ۴٠گزيرم دست تان را گرفته، به نخستين سالھای دھۀ نا

  . برگردانم

به مانند ساير شاگردان ھمان دوره با سپری " محمود ھوتکی" ھجری شمسی بعد از ختم مکتب ابتدائی ١٣۴٠به سال 

ئی که به ياد دارم در آن زمان آخرين ليسه به استقامت شدم، تا جا" ليسۀ غازی"کردن امتحانی به نام کانکور شامل 

شاگردانی که در ھمان زمان بيشتر در ليسۀ غازی به تحصيل شان ادامه می دادند . شرق شھر کابل، ليسۀ غازی بود

به " استقالل"و " نجات"، "حبيبيه"گذشته از تعدادی از مکاتب داخل شھر کابل که شانس جذب شدن در ليسه ھای  

ميرويس "، "محمود ھوتکی"ل خاصی نداشتند، و به ليسۀ غازی فرستاده می شدند، فارغ التحصيالن مکاتب ابتدائی دالي

... و " جمال مينه"، "دھمزنگ"، "د طرزیومحم"، "سيد جمال الدين افغان"، "خواجه مسافر"، "سپين کلی"، "ھوتکی

 که ھيچ گاھی در معارف آنروز و حتا امروز افغانستان  تجمع شاگردان اينھمه مکاتب متعدد، با در نظرداشت اين.بود

حتا در سطح يک شھر وجود نداشت، مسلم است که نه تنھا از لحاظ کمی امر ساده و " معارف متوازن"چيزی به نام 

بدون درد سر نمی توانست باشد، از لحاظ کيفی و از لحاظ اخالق، آداب و عرف اجتماعی نيز نا ھمانگی ھای مشھودی 

  .نمايان می ساخت که کمترين بی توجھی نسبت به آنھا، باعث بروز آتش جنگ و نفاق بين شاگردان می گرديدرا 

ميرويس "، "محمود ھوتکی"چنانچه در ھمان ماه ھای اول سال در اکثر صنوف ھفت، بين بچه ھای آمده از مکاتب 

" دھمزنگ"، "سيد جمال الدين افغان"کاتب در يک سو و شاگردان آمده از م" خواجه مسافر"و " سپين کلی"، "ھوتکی

از جانب ديگر بگو مگو، درگيری ھای لفظی و حتا يگان مشت و يخن در سطح محدود صورت می " جمال مينه"و 

  .گرفت
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به ھمين سلسله درگيری ھا که می توانست به ھر دليلی صورت گيرد، در يکی از روز ھا از طريق چند تن از بچه ھای 

و " ما "ن بي-بودم" ق-ھفت" خودم در صنف -"  و- ھفت "خبر شدم که در صنف " حمود ھوتکیم"آمده از مکتب 

جنگ " جمال مينه"و " سيد جمال الدين افغان"يعنی شاگردان آمده از مکاتب ابتدائی غرب کابل و مکاتب " آنھا"

ديپوی "مه بايد در مقابل خواھيم کرد، لذا ھ" معلوم"صورت گرفته، و قرار شده است که در ختم مکتب با ھمديگر 

  .بعد از ختم درس و رخصتی حاضر باشيم" کارته چھار

ًدر نتيجه من ھم با آن که قاعدتا می بايست به مانند ھميشه با موتر خود ما به خانه بر می گشتم، موتروان را با آوردن 

مطرح شده بود، در ختم " مومیجنگ ع"چون مسأله به شکل .  بھانه به خانه فرستاده، در جمع ساير بچه ھا پيوستم

 ١٠٠آغاز می يافت، بدون مبالغه از ھر دو طرف بيش از " قلعۀ کلوخک"ديوار ديپوی کارته چھار، آنجائی که دشت 

تا جائی که به من مربوط است ھرچند من تمام .  جمع شده بوديم سال بيشتر نداشتيم،١۴ و يا ١٣ شاگرد که ھمه ١۵٠الی 

بود، واضح است که در طرف مقابل " ما"ر قرار گرفتن در يک سمت، خود گويای تعلق ھمه به را نمی شناختم مگ" ما"

  .ھم عين وضعيت حکم می نمود

چيزی که در آن تقابل بيشتر از ھر چيزی قابل دقت بود و است، اين که عقده ھا از طرفين چنان انباشته و متراکم بود و 

 به ھيجان آورده بود، که ھيچ طرفی کمترين تالشی را در جھت فروکش يا شايد ھم غرور کاذب نوجوانی ھمه را چنان

از نوع وزارت دفاع ادارۀ " تکتيکی"عقب نشينی .  با سنگ پرانی آغاز يافتءآتش جنگ از خود نشان نداده، جنگ ابتدا

علق به اقشار باالتر  و مت۴تهًمستعمراتی کابل و يا ستراتيژيک بچه ھای طرف مقابل که اکثرا بچه ھای شسته و رفتۀ کار

آنھا را تعقيب نموده، در " ما"بروکراسی شاه بودند و شايد نمی خواستند با سر شکسته به خانه بر گردند، باعث شد تا 

  .، با رسيدن به آنھا جنگ مشت و لگد آغاز بيابد۴مقابل ديپوی کارته 

الغ گونه با لگد او را می کوبيدم، يک باره در جوشاجوش زد و خورد، درست زمانی که حريفم را به زمين انداخته و ا

  "سگ جنگ می کند. ونکاو بچه، بريم بس است جنگ ": دستی قوی من را به عقب کشيده، گفت

سن سپيد و قد کوتاھی را که اندکی اضافه وزن داشت مقابل اندۀ صدا گردانيدم پير مردی محيوقتی رويم را به طرف گو

ستم گويندۀ صدا چه کسی است و در عين حال عدم توجھم به حريف به زمين افتاده از آن جائی که نمی دان. خود ديدم

ته و پخباعث شد تا وی از جايش برخاسته، به طرفم مشتی حواله نمايد، ضمن دفع آن مشت و مقابله به مثل که از قضاء 

تی که فقط در ھمان سن و کاری بر روی وی اصابت نموده و بر زمين انداختش، به پيرمرد با کمال بی ادبی و جسار

  :سال می شود از فردی در حال جنگ تصورش را نمود، گفتم

  "برو پشت کارت، توره چه غرض"

پيرمرد بدون آن که ديگر با من حرفی زده باشد و يا مداخله ای در کارم نمايد، به کمک ساير مردم در مجموع جنگ را 

ھائی را دارند به خوبی می دانند که در جنگ که تجربۀ چنان آنھائی. خالص کرد تا ھمه عازم خانه ھای خويش گرديم

سرائی نمايد " شاھنامه"ختم چنان وقايعی ھرکس می کوشد از شاھکار خود، ناجوانی برخی از دوستان و ضعف حريف 

 که "کوته سنگی"الی ايستگاه " سرک کارته چھار"ايستگاه عرض راه بين  از اين قاعده مستثنا نبوده، درنيز" ام"که 

، با "ما"ھر چند يکی دو نفر از بچه ھای. خود را می گفتيم" بزن بھادری"، ھر يک از ما داستان پراکنده شد" ما"

ت بوديم و ساندکی زخمی شده بودند و می بايست به فکر آن می بوديم، مگر ھمه چنان از بادۀ پيروزی سرم" دوسوزنه"

 را چنان سبق داده ايم که ۴ھای کارته ..." سابون ک"و " ر و پراتهشي"مطمئن بوديم که به اصطالح آنروز ما بچه ھای 

در تمام راه سرمست از بادۀ پيروزی به تنھا چيزی که فکر نمی کرديم . ديگر ھرگز جرأت تقابل با ما را نخواھند يافت

  .عواقب اين جنگ برای فردا و باز خواست ادارۀ مکتب بود
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ھم خطور نمی کرد " ما" ذھن رًداشتم، اصال د" ما" کنم عين ذھنيت را ھمۀ من مربوط است و فکر میبه تا جائی که 

که جنگی چنان بزرگ که شبيه لشکر کشی ھای اعصار قديم بود، جنگی که برای حد اقل يک ساعت سرک رفت و آمد 

  آن بی تفاوتنسبت بهخود را و شھر را بند انداخته بود، چيزی نمی توانست باشد که ادارۀ مکتب " کوته سنگی"بين 

  .نشان دھد

با نوع تبختر کودکانه که به يقين فاتحين برلين در جنگ جھانی دوم نيز " ما"در ھر صورت فردای آنروز ھمه شاگردان 

 بدان حد فخر فروشی نکرده اند، به مکتب آمده با نگاھی از باال به ھمسن و ساالن خود، به نحوی غرق در شادی فتح

 شادی و تبختر زياد دوام ننمود، چه  در آغاز ساعت دوم درسی بود، که درب بختانه اينخوشبختانه و يا بد. ديروز بوديم

مسأله وقتی برايم جدی شد، که . صنف باز شده و پيرمردی را که روز گذشته اھانت نموده بودم ايستاده در کنار آن ديدم

می " والر سيت"ًما خود شخصا در حالی که برای   پيرد مرد افتاد،معلم حاضر در صنف به مجرد آن که چشمش به

  :راست ايستاده شده، گفت گفت خودش نيز قد

  !مائينبفر" صوفی صاحب"

  .بود" صوفی عبداالحد خان"پيرمردی که روز گذشته ناشناخته اھانت نموده بودم، استاد ھمۀ معلمان ليسۀ غازی 

  ادامه دارد

  


