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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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 ٢١
  

  زندگی، قصه ھا و درسھايش
٢  

 قبل از آن که داخل صنف شود، با آن که تمام شاگردان و معلم به مثابۀ احترام مقابلش ايستاده بودند،" صوفی صاحب"

معلم که . نخست از معلم حاضر در صنف اجازۀ دخول خواسته و به دوام آن زير گوشی چند کلمه با معلم صحبت نمود

صوفی "فارسی را از ياد برده بود، بعد از شنيدن صحبت آرام -به جز بفرمائين و اختيار داريد، ساير کلمات زبان دری

  .در داخل صنف نظر بيندازد" صوفی صاحب"خود در کنار ايستاده، گذاشت تا " صاحب

زياد دوام ننموده به محض آن که چشمش به من افتاد، " صوفی صاحب"ھمان طوری که حدس زده بودم نظر اندازی 

به نظرش "  ق٧"ايستاده شدن من، چون مطمئن شد که چھرۀ ديگری از صنف از بعد . اشاره نمود تا از جايم برخيزم

ھم اشاره من ت پدرانه نسبت به معلم حاضر در صنف، خود از صنف بيرون شده، به آشنا نمی آيد، با تشکر و ابراز محب

  .نمود تا به دنبالش بروم

از صنوف شان بيرون " صوفی صاحب" شاگرد ديگر را نيز ديدم که ١۵ الی ١٢ًوقتی از صنف بيرون شدم تقريبا 

ر آخرين صنف بود و بعد از آن ميضلع شرقی تعدر " ق٧"از آنجائی که صنف . نموده و قصد دارد ھمه را به اداره ببرد

اتاق کنفرانس موقعيت داشت، که دربی از دھليز داخل عمارت نداشت، در نتيجه می توانم بنويسم که من آخرين نفری 

  . می افتادمهرا" صوفی صاحب"بودم که می بايست به دنبال 

 از مکتب بود، مگر آن فکر را خيلی زود از در عرض راه رسيدن به اداره اولين فکری که به خاطرم رسيد، فرار

دماغم بيرون نمودم، چه با در نظرداشت آن که کدام جرم سنگينی مرتکب نشده بودم که ارزش فرار از مکتب و خواندن 

  . از ذھنم بيرون نمودمرا  باشد، مسألۀ فرارهغزل خدا حافظی با آن را داشت

ود که به اداره برده می شدم، مگر صادقانه بنويسم به حساب مکتب ھرچند به ارتباط ليسۀ غازی اين اولين باری ب

محمود ھوتکی خواستن به اداره زياد برايم تازه نبود زيرا در آنجا بار ھا اتفاق افتاده بود که حق و يا ناحق به اداره 

يشيدن به اين بود که چه بايد خواسته و يا برده شده بودم، از ھمين رو وقتی مفکورۀ فرار را الزم نديدم، دومين نکته، اند

ًمشکل قضيه اين بود که اوال تعداد دو طرف جنگ آنقدر زياد بود که نمی شد راجع به چگونگی پاسخ با ھم قرار . بگويم

 از -زودتر از آن چه ما بتوانيم با ھم چيزی بسنجيم، ھمۀ ما را به اداره کشانيده بود" صوفی صاحب"بگذاريم و در ثانی 

 به ھمين مناسبت تنھا - .که می بايست راجع به پاسخدھی چيزی می انديشيديم، پشيمانی سودی نداشتغفلت ديروز 
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روان بوديم، " صوفی صاحب"در حالی که به دنبال . چيزی که به ذھنم درست آمد، انکار قضيه از بيخ و اساس بود

، حال با وجود شاھدی به اعتبار د بو"خریقايلی منکری نری، "گانه چيزی که در گوشم صدا می کرد ضرب المثل ي

ً، اصال به فکرم گردداين امر امکان پذير می توانست و با وجود حضور مستقيم طرف مقابل، چگونه " صوفی صاحب"

  .خطور نکرد

 در - است که از جمع متعلمين بودScout منظور بچه ھای -"څارندوی"پيش، ما به دنبالش، چند نفر" صوفی صاحب"

  .ًمستقيما به منزل دوم، به اتاق مدير مکتب رفتيم" عطاءخان" ھمه معلم سپورت مکتب عقب ما و در آخر

مدير مکتب و در اطراف آن مبل ھائی ت، در مقابل دروازۀ درآمد آن ميز متر مربع مساحت داش۴٠اتاق مدير بيش از 

وکی خود نشسته، داخل اتاق ، برچ"محمد نسيم خان" شخص مدير. ًکه اکثرا چرمی به رنگ نسواری بودند، قرار داشت

نکتۀ جالب به ارتباط طرفين دعوا، خالف روز گذشته . ًاز شاگردانی که قبل از ما به آنجا آورده شده بودند، کامال پر بود

  . بود" ما"در داخل اتاق به مراتب بيشتر از " آنھا"بود، تعداد " آنھا"بيشتر از " ما" که در جريان جنگ تعداد

ی از آنھا جای ضربات مشت و د تناسب در آن زمان کار دشواری بود، نمی شد فھميد که چون تعدادليل درک اين عدم

کرده عريضه کرده اند و يا ھم يکی ديگری را " ناجوانی"لگد را بر چھره داشتند، شناخته شده اند، يا به اصطالح آنروز 

  . که بايد مقاومت نمودنمايانگر آن بود" ما"لست داده اند، در ھر صورت نفس تعداد کمی از 

" تانک"که به مناسبت قد و ھيکلش به " صديق خان"در اداره به غير از شخص مدير، سر معلم صنف ھای ھفت 

  . معروف بود، دو معلم سپورت، چند معلم و تعدادی ھم څارندوی حضور داشتند

که جنگ "  و٧" از شاگردان صنف ھنوز سؤالش ختم نشده بود که يکی. شروع کرد به تحقيق" تانک"به اشارۀ مدير، 

از ھمانجا آغاز يافته بود، بلبل زبانی نموده به عالوۀ آن که راجع به دليل جنگ با بستن اتھام دشنام دھی بر فردی از 

. م نمائی و ريختن اشک از لت خوردنش شکايت نمودودر صنفش بود، جريان جنگ را نيز گفته با نوعی مظل" ما"

آن .  بود، نموده عين سؤال را پرسيد"ما"رويش را به طرف جوان متھم که از " تانک"، وقتی صحبت طرف ختم شد

  :جوان بدون آن که خود را ببازد و يا مظلوم نمائی نموده اشک بريزد، با متانت جواب داد

ی جنگ ديروز در صنف بين ما گفت و گو شد، وقتی بعد از ختم درس طرف خانه می رفتم ھمين ھا راھم را گرفته بنا"

می گويند تعداد ما زياد بود و راه شان را گرفته ايم، دروغ و اتھام " آنھا"اين که . را گذاشتند، من ھم از خود دفاع کردم

به مکتب غازی می آيند بيشتر يکجا می آئيم ... تمام بچه ھائی که از کوته سنگی، ده بوری، قلعۀ قاضی، افشار و . است

گفته دشنام دادند، ممکن کسان ديگری ھم در دعوا " دھکی"ھم را گرفته و ھمۀ ما را وقتی آنھا را. و يکجا می رويم

چون من را چند نفره گرفته بودند،  و کوشش می کردم که لت نخورم متوجه نبودم که ديگر چه کسانی . شامل شده باشند

  ".نکتا" نقل به مضمون به صورت خالصه شده در مقابل سؤاالت پيھم - "در جنگ حصه گرفتند

که تا آنزمان خاموش در نزدکترين چوکی با ميز مدير نشسته بود، از " صوفی صاحب"وقتی صحبت به اينجا رسيد، 

  :می آمد گفتمن جايش برخاسته در حالی که به طرف 

  : اين را گفته رو در رو مقابلم ايستاده پرسيد"  خوب ديديمه جنگ بود، مه يکی شانهحاال که تو نديدی چه کسی د"

  "و بگو که چند نفر بودينت"

 چوب يک عمر بين ١٠ - ۵ را گرفته بودم و نمی خواستم به خاطر نجات از چند دقيقه عذاب و خوردن ممتصميمن که 

  :را نيز به تعجب انداخت، گفتم" صوفی صاحب"دوستانم بی اعتبار گردم، با پرروئی که حتا 

  "سيره ديديم که جنگ کده باشهمه نمی فامم که گپ چيس؟ مه نه ده جنگ بوديم و نه ک"

  :که انتظار ھر چيزی را داشت به غير از انکار من، به من نزديک تر شده گفت" صوفی صاحب"
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 هبرو کاکا آبت" مه آدمی استم که ديروز وقتی او بچه مظلومه از گيرت خالص می کدم، تو نگفتی. خوب به مه سيل کو"

  "بخر؟

  :ودم، گفتممن که بر تصميم انکار استوار مانده ب

  ".مه دفه اول اس که شما ره می بينم"

سيلی " چشم نيست قلوخ است" ًاين جوابم را شنيد، کامال به نزديک شده در حالی که می گفت" صوفی صاحب"وقتی 

  .چنان سيلی که اگر بنويسم ستاره ھا را در روز روشن ديدم، به غلط نگفته ام. محکمی بر رويم نواخت

لت "به حساب شرم از يک ديگر و يا " ما"جمع . بعد از آن سيلی، مدير امر کرد تا از ھمۀ ما با چوب پذيرائی نمايند

در اين ميان من با ھر چوبی . تحمل نموديم" توبه کديم"دون گريه و يا زاری و يا باقی را قچند چوب استح" پخته بودن

 در نتيجه به عالوۀ يکی دو چوب بيشتر يک سيلی ديگر نيز از جانب .که می خوردم می گفتم نمی فھمم که گناھم چيست

  .دريافت داشتم" صوفی صاحب"

نامش بود و بعد ھا پرچمی شد که به گريه وتوبه " قاسمعلی"رسيد از ھمان نفر اولی که " نھاآ"وقتی نوبت لت خوردن 

. سرمعلم صاحب جان، توبه کديم: " گفتکردم آغاز نمودند تا آخرين نفر ايشان که لت خورد، پيش از ھر چوب می

زاری، سرانجام قبل از آن که تمام آنھا لت بخورند،  ديدن آن صحنه و توبه و". گويتانه خورديم، ديگه جنگ نمی کنوم

  :مدير مکتب را بر آن داشت، تا لت را متوقف ساخته بگويد

ويس ھوتکی ھستين و ديگی تان، بچۀ سيد جمال مه از گپ ھايتان فاميدم که ھنوز يکی تان بچه محمود ھوتکی و مير" 

ديروز . ھستيد" بچه ھای غازی"امروز ھمۀ تان . شما ھمه بايد اين را بدانيد که آن تعلقات ديروز تان بود. الدين افغان

د کسی از مکتب ديروز تان يا". لچکای غازی"ديوار می گفت که  وقتی جنگ می کرديد و سرک بند افتاده بود، در و

که ھمان طوری که ديروز بچۀ محمود ھوتکی و يا سيد جمال الدين بوديد، من بعد بچۀ شما بايد ياد بگيريد . کردنمی 

    خالصۀ نقل به مضمون-..."آن بچه ھائی که برای مکتب شان افتخار باشند نه باعث شرمندگی. غازی باشيد

زان فھم آنروز ما بيان شده بود، در واقع که بر ھمين محور و با در نظرداشت مي" نسيم خان"صحبت مدير صاحب 

دنيای رقابت ھای  ورھنمائی " ھويت بچۀ غازی"نخستين گامی بود که می خواست ھمۀ ما را به طرف يک ھويت واحد 

  .دوما را از دنيای کوچک گذشته، به ساحۀ ديگری رھنمون ش

صحبت صميمانه و توأم با مھربانی آن . ويسمادامه دھم الزم است بن" صوفی صاحب"راجع به را قبل از اين که صحبتم 

تا جائی که به من و جمعی از دوستانی که با آنھا صحبت نموده ام مربوط است، گذشته از اين که به " نسيم خان"روز 

مرور زمان و طی سپری شدن سالھای درس خواندن در ليسۀ غازی، نسبت به نام مکتب و آن عده از شاگردانی که 

، چنان احساسی به وجود آمد که خود را در جمع  و به مردم و مام ميھن خاين نبودند نگه می داشتندحرمت آن نام را

  .حرمت قايل می شديم" بچۀ غازی" ھويت بهمنحل شده احساس نموده، در ھمه حالت 

 راھنمائی که يادش گرامی باد چندی قبل مرگش را شنيدم و با کمال تأسف نتوانستم پاس آنھمه نيکوئی و" نسيم خان"

صميمانه اش را با حضور مستقيم درمراسم تکفينش ادا نمايم، از جملۀ کسانی بود که در مقطع کنونی که از زمين 

وزمان می کوشند تا بين آحاد ملت ما تفرقه و نفاق ايجاد نمايند، نه تنھا خود می توانست، در راه وصل مردم گام گذارد، 

اق و ف و مشق برای ھزاران تن ديگر، مسيری را بنماياند که آن مسير به جای نفاقبلکه می توانست به مثابۀ رھنما و سر

  .به جای فصل وصل بين مردم را نھادينه می سازد

  ".صوفی صاحب" از مبر گرديم به مقدمات شناخت
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مدير مکتب " دعای خير"با ختم غايله در دفتر مديرکه تمام ساعات سوم و چھارم را در برگرفت، ھمۀ ما به اصطالح با 

  .و به اميد اين که ديگر برای خود و اداره مشکل خلق ننمائيم رخصت يافتيم تا به صنف ھای خود برگرديم

 سنگی هبرداشتی که از جريان آنروز برای ما به دست آمد و در ختم مکتب حين رفتن به طرف خانه پياده پياده الی کوت

ی تأئيد مقاومت ھمگانی ما بود که خالف حريفان ھيچ يک به التماس آن را با ھم ديگر در ميان گذاشتيم، نخست به نحو

برادر " موال داد"به خصوص . در اين ميان منکر شدن من برای ھمه جالب و خنده دار بود. و زاری دست نيازيده بوديم

 روی دستش که نسبت به ھمۀ ما لت پخته تر بود و چند چوب مگس ھای"  پغمانی-خالق داد"بزرگتر ھمکار عزيز ما 

  :را نپرانيده بود تا چه رسد به اين که از آن شاکی باشد، با من شوخی نموده می گفت

بيادر، من صوفی ره سيل می کدم، تو که منکر شدی و گفتی که از ھيچ چيزی خبر نداری قريب بود چشمھايش از "

تاد، اول بکوشيم تا ھمه يک گپ را بزنيم در ھمان جا تصميم گرفتيم که در آينده اگر چنان اتفاقی اف "کاسه سرش برايد

 بود که يکی ديگر شان را "شير و پراته"ھای نکتۀ قابل توجه ديگر ضعف حريفان ما يعنی بچه .  آن منکر شويمغيردر

درک اين نکته برای ما از جھت ديگری نيز مھم بود و آن اين . داره مراجعه نموده بودند اًلو داده تقريبا با لست کامل به

  .می کنند جنگ و دعوا ننمائيم" عريضه" ديگر با ھمچو افراد که که

 برخوردار بود، نخست اين که در ھمچو تدر ھمان مقطع زمانی و متناسب با درک آنروزم از اھميمن چيزی که برای 

شمن وقايع با خالص گيران برخورد بھتری داشته باشم به خصوص وقتی کسی را نمی شناسم زود با عصبانيت وی را د

دليل اين نفرت بيشتر آن . در وجودم پيدا شده بود" صوفی صاحب"نکتۀ دوم عقده و نفرتی بود که نسبت به. خود نسازم

بود که برای اولين بار سيلی کسی را بی جواب مانده بودم و اين بی جوابی به نحوی آزارم می داد و در نزد خود نقشه 

  .بگيرممی کشيدم که به چه سان انتقام آن سيلی را 

چه بعد ھا يعنی به سال . جالبترين نکته که بعد ھا اتفاق افتاد، موضعگيری ھای سياسی بعدی ھر دو طرف دعوا بود

شير و " ھجری و بعد از آن که بازار مبارزات به اصطالح حزبی بين شاگردان مکاتب گرم بود، اکثريت حريفان ١٣۴۵

اين که در ھمان سالھا چرا به طرف ما دست دراز نکردند و حتا در . دندخلق و پرچم درآوردامان آلودۀ ما سر از " پراتۀ

 پرچمی - که بيشترين نقش را در سازماندھی خلقیبه حيث معلم در ليسۀ غازی " ظاھر افق"د ندر موجوديت فردی مان

ستان آنروزی دعوت به عمل آورند و بدين سان خوشبختانه دو" ما"ھا به عھده داشت، جرأت نکردند تا از ھيچ کدام 

از " شاه جالل"، زنده ياد "جليل قندھاری"، "سيد يوسف"، "، انجنير معروف"رازق وردک"، "موالداد"يعنی " ما"

  .مصون ماندند، به حساب تقسيم يگانه به دوگانه، جھت مثبت جنگ آنروز ما بودروس افتادن به دام مزدوران 

قادات اسالمی در تقابل با مزدوران روس قرار گرفتند و چند تن ديگر تنی چند با ھمان اعتدوستانی که از آنھا نام بردم 

 انديشۀ مائو تسه دون، جنگ آنروز ما را در ابعاد وسيعتر و محتوای -لنينيزم -چون اين قلم با اعتقاد به مارکسيزم

  .ادامه داديم" شير وپراته"ديگری عليه بچه ھای 

 نبود که وقتی امروز از وی به نيکوئی ياد و خاطره اش را قسمی" صوفی صاحب"ھرچه بود سرآغاز شناختم از 

دارم، مبين دوستی و عالقۀ مفرطم به وی باشد، بلکه دوام زندگی و ادامۀ درس در ھمان ليسه و سالھا می گرامی 

  .مواجھه با آن پيرمرد محترم، مطالب ديگريست که شما آن را در قسمت بعدی خواھيد خواند

  ادامه دارد

 


