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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ٢۵
  

  زندگی، قصه ھا و درسھايش
٣ 

بيشتر از ھر چيزی ، ذھنم را به خود به حساب مکتب و رابطه با معلمان و شاگردان  دو نکته از فردای ھمان روز

تکميل نموده و نگذارم بارديگر به چنگش بيفتم و نکتۀ " صوفی صاحب"نخست اين که شناختم را از . ل می داشتمشغو

  . دوم انديشيدن به قرضی که بااليش داشتم، يعنی چند سيلی که بر رويم زده بود

ان گستاخانه و بدون ھيچ شناختی نداشتيم و من چن" صوفی صاحب"به ارتباط نکتۀ اول، خالف ما تازه وارد ھا که از 

احتياط با وی برخورد نموده بودم، کسانی که چند صنفی بيشتر از ما خوانده و از چند سال گذشته در ليسۀ غازی بودند، 

منضبط، سختگير و مداخله "را به خوبی می شناختند، در تعريفی که از او می کردند وی را آنقدر " صوفی صاحب"

نيز بر وی گذاشته بودند، اسمی که به علت نا " اسمی" و شاگردان يافته بودند، که در تمام امور مربوط به مکتب" گر

  .مناسب بودم معنايش نمی خواھم در اينجا بياورم

ًصحبت دوستان دور و نزديک و مشورۀ شان برايم اين بود، که خود را با وی نزنم و چه بھتر که اصال سر راھش قرار 

" گفتن آسان است، عمل کردنش سخت"اين که گفته اند، . را نيز از دماغم بيرون نمايمنگرفته و فکر انتقام آن سيلی ھا 

  .در مورد من ھم صدق می نمود

صنف ھفتم و به ھمين سان صنف ھشتم ھم گذشت، بزرگی مکتب و احتياط خودم امکان اين را به وجود آورد، که حتا 

جھه بدان معنا نبود که من نسبت به ايشان بدون معلومات اين عدم موا. مواجه نگردم" صوفی صاحب"يکی دوبار ھم با 

  .بودم

يکی از قديمی ترين استادان معارف افغانستان است که شاگردانی به " صوفی صاحب" عکس آن، اين را می دانستم که 

ب زمانی ًدر خود مکتب، تقريبا اکثر معلمان، سرمعلمان و حتا مدير مکت. سويۀ وزير و معين و پائينتر از آن دارد

آدمی است بی نھايت سخت گير، وظيفه شناس و پاک، نه حق کسی را می خورد و نه ھم رشوت، . شاگردش بوده اند

 آنھا هواسطه و يا زورگوئی را قبول دارد، در کوته سنگی زندگانی دارد، از سر سال دو رأس گوسفند خريده، ھمه روز

 که در ختم از دقت کار می گيردر می گرداند، در اين کار آنقدر را با خود از خانه به مکتب آورده، عصر به خانه ب

را " صوفی صاحب"در تمام اين معلومات می شد، يگانه نقطۀ ضعف . سال، گوسفند ھا خود می توانند راه خانه را بيابند

ش را برده در آن مورد ھم چون شاگردان سالھای قبل گوسفندان. جھت آسيب رسانيدن به وی، ھمان گوسفندانش دانست
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بودند، به حساب مارگزيده و ريسمان دراز، بعد از آن از گوسفند ھا چنان مواظبت می نمود، تو گوئی از مردمک 

  .چشمش حفاظت می کند

در ليسۀ غازی رسم و قاعده چنان بود که ھمه ساله وقتی . ، آغاز سال تعليمی صنف نھم فرا رسيدشناختیبا چنين 

علت امر آن بود که ھمه . ن می رفت، شاگردان را به صنوف ديگری تقسيم می نمودند از صنوف پائين از بيیتعداد

 صنف نسبت به صنف ھشتم بيشتر بود و به ھمين سان بين صنف ھشتم و نھم الی ۵ الی ٣ساله تعداد صنوف ھفتم، 

در انتقال . يافته بودمانتقال " م٨"، اين بار به "ق٧"چنانچه وقتی از صنف ھفت به صنف ھشت رفتم به جای . دوزادھم

شاگردان به صنوف باالتر اصلی که رھنمای اداره بود، نمرۀ کاميابی بود، ھر گاه شاگرد با نمرۀ بھتر کامياب می شد، و 

  .انتقال می يافت. ... ًصنف خود شان الزاما می بايست از بين می رفت، حين انتقال به صنوف الف، ب، ج

" معارف متوازن"عای وزارت معارف افغانستان مبنی بر داشتن و برخورداری از اين امر که در ذات خودش، نافی اد

 و نه تنھا بين مکاتب  بود، سندی بود آشکار که در افغانستان نه تنھا بين مرکز و واليات معارف متوازن وجود ندارد

 چيزی به نام معارف  مکتب معين نيز نمی توان ازکمرکز چنين ادعائی بی پايه و بی اساس است بلکه حتا در ي

به صورت مثال . اين امر زمانی می توانست مشھود گردد که معلمين صنوف با ھمديگر مقايسه می شد. متوازن ياد نمود

زبان انگليسی، در حالی که معلم صنف نھم الف، يک انگليس بود، معلم صنف نھم کاف، يک تن ازکسانی بود که به 

  .اچاری تدريس می نمودو از ن" خاله خاله دلت نمانه"حساب 

 هوجود ندارد، ب"  م٨" و در تقسيم اوقات ديدم که ديگر صنف  روی ھمين اساس وقتی سال تعليمی جديد آغاز يافت

نام داشت و " قيوم خان"سرمعلم باالتر از صنوف ھفتم که . اداره مراجعه نمودم تا ببينم که به کدام صنف تقسيم شده ام

ا گرفته بودند که به مشکل می شد خود را به نزديک ميزش رساند، در جوب سؤالم که در شاگردان چنان اطرافش را فر

  :کدام صنف تقسيم شده ام، با عصبانيت گفت

  "ديوانه شدم، برون بيرون، لست آويزان است و ببينيد"

" ديوانه"دش وی را ًتقريبا تمام کسانی که در اطرافش بوديم و به گفتۀ خو" قيوم خان"بعد از شنيدن صدای عتاب آميز 

تالش من خوشبختانه زياد طول نکشيد، . بيرون شده، شروع نموديم به خواندن لست" ادارۀ سر معلميت"نموده بوديم از 

خود گواه آن بود، "  الف٩"به "  م٨"انتقال از . ندانتقال يافته بود"  الف٩"به زيرا نامم را در لست شاگردانی يافتم که 

ناخته شده و می توانم من ھم بعد از آن در جمع آنھائی قرار بگيرم که از امکانات درسی بيشتر، که لياقتم به رسميت ش

در مقابل اداره بود و می " نھم الف"ھرچند صنف . استفاده می نمايند" الف"معلمان ورزيده تر و از ھمه مھمتر نام 

رانی باشد، با آنھم با خوشحالی به طرف صنف توانست اين نزديکی تا حدودی آزاديھای ما را محدود ساخته و باعث نگ

  .روان شده، بعد از يک تک تک آھسته درب صنف را باز نموده، بدون درنگ اجازۀ دخول خواستم" نھم الف"

صوفی "يعنی من به صنفی آمده بودم که نگرانش، . بود" صوفی صاحب"کسی که رويش را برگرداند و گفت داخل شو، 

ی که در موردش شنيده بودم به يک شتک جانب آن سيلی ھا و از جانب ديگر تمام مطالب زاز ي. بود" عبداالحد خان

  . را در ذھنم تکرار می نمودم" مار و پودينه"با خود ضرب المثل . سنگينی نمودباره به مانند کوھی بر دوشم 

ف را داد و گفت که به من افتاد ضمن آن که اجازۀ دخول در صن" صوفی صاحب"در ھر صورت به محض آن که چشم 

  :پرسيد"خدا را شکر که يکی از شما را می شناسم"

  "بريم، بچيم، چرا ناوقت آمدی؟ قريب بود غير حاضرت کنم"

  :دادممن که می شد از صدايم ناراحتی اين مواجھه را به وضوح دريافت جواب

  " پيدا کدم، وقت تير شدهتا که صنفم"
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ی ھا را فراموش ننموده ام، فکر می کنم جھت تلطيف مناسبات بين ما، با که متوجه شد، من ھم آن سيل" صوفی صاحب"

  :صميميت گفت

دقيقه مانده به ھشت اول ده  ھمه روزه هم.  ناوقت نيائیهخيره بچيم، حالی که صنف ته پيدا کدی، کوشش کو که ديگ"

  "ً گرفته، بعدا به صنف خود می رومهحاضری صنف شما ر

يت و مھربانی بود، مگر شنيدن اين که ھر روز می بايد ده دقيقه قبل از ساعت درسی ھرچند صدايش سرشار از صميم

آخر تمام ما بچه ھا عادت کرده بوديم که صبح قبل از شروع درس، نيم . به صنف باشم کمتر از آن سيلی درد انگيز نبود

 ھم اعتناء ننمائيم و ٨ به ساعت ساعتی و يا چيزی بيشتر فوتبال نمائيم، حتا گاھگاھی می شد که به زنگ شروع درس

مجبور می شدند با چوب از " عبدهللا خان"و " عطاء خان"بازی را ادامه دھيم تا جائی که بيچاره معلمان سپورت مکتب 

  .راه بيفتند، که خودش ساعت تيری و تفريح ديگری به شمار می رفتما دنبال 

 نگران ما شده بود، -شتی که بر وی گذاشته بودندزان نام  با ھم- "صوفی صاحب"با در نظر داشت چنان وضعی اين که 

  . انۀ ما، در عمل نصف شده بودحمعنايش آن بود که تفريح و سپورت صب

به وجود آمده و نتوانسته بودم تا آنزمان آن را نزدم حل نمايم، توأم با آنچه " صوفی صاحب" که از سيلی ھای عقده ای

 کاری از ،تا آنزمان شنيده بودم و ترس از اين که نکند کدام روز" صوفی صاحب"نسبت به سختگيری ھای حق و ناحق 

کرشدنم را از من بگيرد، از ھمان لحظات اول من را دسته يافته، قصد آن من" صوفی صاحب"من سر بزند که چاقوی 

بدين فکر انداخت، که صنفم را تبديل نمايم، اما کجا؟ تا جائی که ديده می شد آسمان تمام صنوف يک رنگ بود، زيرا 

  . معلم عربی تمام صنوف نھم بود و نمی شد از گيرش خالص شد" صوفی صاحب"

  :ه باالتر کتابی را که در آن تازگی ھا خوانده بودم و در آن نوشته شده بودو از ھم" الف"در کنار آن واقعيت، جذبۀ 

زيرا زندگی در کليت خود . فرار از مشکالت شايد آسانترين راه به نظر برسد، اما مطمئن ترين راه به ھيچ وجه نيست"

با مشکالت دست و پنجه نرم نمايد، آنی که فرار می کند و ياد نمی گيرد که . تقابل و نبرد با مشکالت است نه فرار از آن

 از من می - نقل به مضمون-" سرانجام وقتی روزی راه فرار بر رويش بسته شد، شکست تلخی را تحمل خواھد نمود

  .در ھمانجا و در ھمان صنف بمانم"  باد گفتهاھر چه باد"، "صوفی صاحب"خواست تا به جای فرار از چنگ 

نگران آن بود، کار ساده ای نبود، مگر وقتی " صوفی صاحب"ھم در صنفی که ھرچند سپری نمودن يک سال درسی آن

امروز و با فھم کنونی خود از مناسبات تعليم و تربيه و مناسبات شاگرد و استاد به قضيه نگاه می نمايم، بسيار آموزنده 

ده مندانه باشاگرد، در مقابل آموزندگی از جھات وقت شناسی، انضباط خودی، امتناع از برخورد کين توزانه و عق. بود

فرد فرد شاگردان احساس مسؤوليت پدرانه نمودن، امتداد اين وارسی و سرپرستی در خارج از مکتب، احترام قايل شدن 

به ھمکاران و شاگردان و ترغيب و تشويق آنھا به وقت شناسی و احترام متقابل، ايجاد رابطه با والدين شاگردان جھت 

 تر روند رشد شاگردان، داشتن و پروردن ظرفيت خوبی و بدی را ديدن يعنی به ھمان سانی که کنترول بھتر و مؤثر

 و برخی مطالب ديگر مسايلی بودند که  کاستی ھا و بدی ھا می بايد رفع و انتقاد گردد، خوبی ھا نيز يادآوری گردد

  .اشتبر ما اثر می گذ" صوفی صاحب" و برخورد شخصيت -  بفھميم- بدون آن که بفھمم

از آن جائی که در ھمان زمان من يکی از محدود شاگردانی بودم که با کتاب خارج درسی سروکار داشتم و به خصوص 

صوفی "ًعالقه مندانه به دروس مذھبی که الزاما صرف و نحو عربی را نيز با خود داشت، شرکت می نمودم، درسھای 

 زبان بود و برای بسياری از شاگردان به گفتۀ ھمان زمان ًکه کال تصريف کلمات عربی و آشنائی با نحو آن" صاحب

عين دشواری را نداشت و می توانستم به سؤاالتش پاسخ بگويم، خود به خود از برای من ، "زبان را رگ می کرد"

  .جانب وی با صميميت پذيرفته شده، اين اميد را می داد که من ھم آن سيلی ھا را فراموش نمايم
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و دھم سپری شد، تا جائی که به من مربوط می شد خالف گذشته ھا که می کوشيدم سرراھش قرار ھرچه بود صنف نھم 

وقتی در آستانۀ ختم . نگيرم، نه تنھا از مواجھه باوی فرار نمی کردم بلکه از دادن سالم ھم خوددداری نمی ورزيدم

" ما ماران را کجا می بريد"جمع صنف دھم سوم عقرب اتفاق افتاد و من ھم بدون آن که بدانم قضيه چيست، در 

صوفی "مجازات شدم، دورادور شنيدم که يکی از استادانی که عليه مجازات شديدترم با قاطعيت ايستاده شده بود، 

  .به نحوی احترام توأم با سپاس نيز در موردش احساس می نمودمًبناء بود، " صاحب

ن که مظاھره ھا در مکاتب آغاز يافت و اکثر مکاتب به آوردگاه با تأسف اين فضاء بين ما ديری نپائيد، زيرا به محض اي

عرض اندام نمايد چه " شعلۀ جاويد"طرفدران روس و ساير شاگردان مبدل گرديد، حتا قبل از آن که جريان پر افتخار 

ه آنھا داشتيم نسبت ب" ما"در باندھای خلق و پرچم و نفرتی که " شير وپراته"بسا در آغاز به علت تجمع تمام بچه ھای 

به خصوص من با آنھا به وجود می " ما"ھميشه چه در صنف و چه در خارج صنف، درگيری ھای لفظی شديدی بين 

  .آمد

و پيوستن به آن جريان پر افتخار، بدون آن که بديلی از " شعلۀ جاويد"در واقعيت امر تا قبل از نشر نخستين شماره ھای 

چماقی که در ھرکجائی که يک تن از آنھا سربلند می .  شده بودم عليه مزدوران روسخود ارائه داده بتوانم، فقط چماقی

  و بحثی را به راه می انداخت با حضورم و  بود" ظاھر افق"کرد، می خواست شاگرد باشد و يا ھم معلم که ليدر شان 

  .اگردان می گرديدمسر آن معلوم بود و نه پای آن، مانع نفوذ آنھا بين شنه دامن زدن به بحث ھائی که 

که به علت اختالفات شاگردان پی نمی برد و فقط تمام خواستش اين بود که در مکتب آرامش به ھم " صوفی صاحب"

نخورد و زدوخوردی به وجود نيايد، چون در اکثر جنجال ھا يک طرف قضيه من بودم، به اين نتيجه رسيده بود که می 

  .را باربار تکرار کند" چشم نيست قلوخ است"اشد و ھمان جملۀ بايد بيشتر از ھمه متوجه و مراقب من ب

حضور پر رنگش را در جنبش روشنفکری در سرتاسر کشور و من جمله در " شعلۀ جاويد"وقتی جريان پر افتخار 

تر که با مغز و استخوان در تقابل با مزدوران روس قرار د اشتيم، بس" ما"ليسۀ غازی اعالم داشت، واضح بود که برای 

. ھم شروع کرديم به زنده باد و مرده باد گفتن و اين و آن را به باد شماتت و انتقاد گرفتن" ما"مبارزاتی الزم پيدا شده، 

گذشته گرديدم  و " قلوخ چشم"در جمع گناھان کبيره به شمار رفته، در نزدش ھمان " صوفی صاحب"امری که از ديد 

  .م استکه چند سيلی قرضداربود وی برای من  کسی 

 اسرائيل با استفاده از خيانت سوسيال امپرياليزم روس به خلقھای عرب، ١٩۶٧جون در در بستر چنين وضعيتی بود که 

جنگی کشور ھای عربی چون، ماشين  روز گذشته از اين که تمام ۶به دستور امريکا بر کشور ھای عربی تاخته ظرف 

اک مصر و سوريه، قسمت ھائی از اردن و تمام فلسطين را اشغال مصر، اردن و سوريه را نابود نمود، بخشھائی از خ

 دو ونيم ميليون اسرائيلی شکست -  در ھمان زمان-  عرب ميليون۴٠٠نموده، بر بزرگترين دولتھای عربی و بر بيش از 

  .حقارتباری را تحميل نمود

  ضدبه مانند تمام جنبش ضد صھيونيزم وبه شمار می رفتند واضح است که " شعله ئی"ديگر بعد ھا که بيشتر آنھا " ما"

به خصوص وقتی اطالع حاصل نموديم که تمام . امپرياليزم نمی توانستيم در چنان روزی آرام مانده و کاری انجام ندھيم

د در چنين روزی ھمبستگی خلق ما را با خلق فلسطين و عليه سردمداران وابستۀ ن می خواھات ضد امپرياليستیجريان

 اعالم دارد، به محض رسيدن به مکتب، شروع نموديم که تدارک مظاھره را گرفته به مانند بقيۀ ع منطقهعرب و ارتجا

  .جنبش ضد اشغال که تصميم رفتن به شھر را داشتند، از مکتب خارج شويم

ريکا،  و مرگ بر اسرائيل، مرگ بر امپرياليزم ام با ھمين قصد در حالی که چند شعاردر پيشاپيش ھمه حمل می گرديد

بان ما نمی افتاد، از زيک آن از مرگ بر ارتجاع عرب   ومرگ بر سوسيال امپرياليزم روس خاين به خلقھای عرب
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دروازۀ مکتب به راه سمت  به در زير زينه ھای ورودی به دھليز،دھليز عمومی بيرون شده با يک تجمع مختصر

افتاد که به مانند " صوفی صاحب" حرکت، چشمم به به محض شروع به.  متر نبود۵٠فاصله ای که بيش از . افتاديم

بدون آن که به خود زحمت . ھميشه که جھت ممانعت از مظاھره دم درب ايستاده می شد، باز ھم ھمانجا ايستاده است

 گذشته ھا و آن چند سيلی افتاده، با منظوری آنجا ايستاده است، به فکربرای چه " صوفی صاحب"بدھم که اول بدانم 

مقابلش ايستاده " صوفی صاحب"زم و تصميم قاطع جھت تصفيه حساب قديمه به طرف درب ورودی ليسه که عزم ج

  . بود، حرکت نمودم

  ادامه دارد

  

 


