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 Political  ياسیس

  
   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١ می ١٩

  
  يونس نگاه

 ِدود توھم
  ) روز سوم عيدۀقص(

  
 شھر اشاره کرده گفت چه ۀاو از بلندی تپه به فضای آلود. ِروز سوم عيد با انجينر عمران، صبح وقت به گردش رفتيم

 !حال است

ھا،  یئِکردند و دود جنراتورھا بر دود موترھا، نانوا  برق چپه میۀھا در شمالی يکی پی ديگر پاي در روزھای عيد مماتی

. شد اش معلوم می ھای پغمان فقط کاله سفيد برفی از قامت کوه. ھای کوچک ديگر افزوده شده بود ھا و کارخانه پزی خشت

ی آدم ئدر شھر دود زده، قد بينا. کاپيسا و پنجشير نيز در ميان دود گم شده بودھای  کوه نوازی فضای شمالی و رشته چشم

 .شود ِکوتاه و جھان پيرامون محدود و تنگ می
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شد ذھن کابليان را نيز ببينيم که آيا  انديشيدم که کاش می م بود و می شھر در جريان روز در کنج ذھنۀآن تصوير دودزد

ھای درون مردم چقدر بلند است و از خود و روزگارشان تا چه  ِببينيم که قد چشم. ه ھست يا نشان پيدا ھای ھا و دامنه قله

 .حد درک روشن دارند

ِتر دوغ جاغوری به خان از گردش، برای خوردن نان ِر با تشريفات خاص اول ما را چای داد ينانج. ر بھروز رفتيمين انجۀِ
ِتر دوغ آورد که بسيار  ھای زيبا نان بعد از مدتی در کاسه. ی آماده شود جاغورۀمز ھا برای نان و دوغ خوش تا معده
ر تشکر کرديم ولی خالف انتظار، بھروز گفت بسيار ببخشيد که يندر آخر از انج. با لذت بسيار خورديم. مزه بود خوش

تر  تان نان تيم و برایکمکی مانده بود که روی ماست کابل انداخ. ديروز مھمان داشتيم و دوغ جاغوری خالص شده بود

ِتشکر کردم، ولی پيش خود گفتم توھم دوغ جاغوری چقدر شيرين بود. کرديم ِ! 

 ما آمد و با ھمه ۀدختر در مجلس مردان. دختر ده، يازده ساله ھمراھش بود. ن مجلس مردی آراسته و آرامی وارد شدآدر

بازی در استخدام  خوری در ادارات و واسطه يشپدرش از خو. او شاگرد صنف شش بود. دست داده کنار پدرش نشست

. واسطه ھم کار بدھی به دختر خانم گفتم، خوب درس بخوان که بخير وزير خوب شوی و برای مردم بی. ِدرد دل کرد

بعد . توضيح دادم که سياست پاک و مردار دارد، اما جدی نگرفت. شوم دختر گفت سياست مردار است و من داکتر می

او از . اش يتيم بوده و بسيار به زحمت مکتب خوانده است ِ و پدر، بھروز قصه کرد که آن مرد ھمسايهاز رفتن دختر

عروس خانم از آن روز تاکنون زير بال اين مرد . طريق مامايش با دختر صاحب ھنری آشنا شده و عروسی کرده است

حصيل شوھرش را نيز او پرداخته و خرج عروسی و مصارف ت. تنھا را که کودکی سختی داشته، محکم گرفته است

بود، زنان  با خود گفتم اگر ذھن مردم به گردوغبار اوھام آلوده نمی.  آرام و شاد استۀاکنون نيز مدير و رھبر آن خانواد

اند، اما ارگ ھنوز نپذيرفته  ھا شده زنان بسياری ستون محکم عاطفی و اقتصادی خانواده. کردند کابل را بھتر درک می

العقل   قديم ضعيفه و ناقصۀدر شھر، بازار، مکتب، پوھنتون و مسجد نيز قص. که زنان کمتر از مردان نيستنداست 

 .شود تکرار می

. م، کمی کار دارم، تو ھم بيا مکروريان پيش فالنی برويمنگ زده گفت که من در ده افغانانھای ديگر دوستی ز طرف

کنم، بيا با ھم  وقت در بازار خود را مصروف می گفت خير است من تا آن. آيم گفتم راه دور است، شما برويد من می

 داغ بود و ما نيز بعد از چند دقيقه درگير صحبت از ء انفجار مکتب سيدالشھداۀقص. تاکسی گرفته حرکت کردم. رويم می

استدالل مرا قبول . ُبرده َين خوئراننده گفت آن قوم از سرک تا پچک تروريست اند و قوم ما از باال تا پا. آن فاجعه شديم

گفت آن قوم . ش شک نکنم کابل کالن شده و بايد به شناختشناسد، در ران است، شھر را خوب می نکرد و گفت او تاکسی

 نيم ساعت کنار جاده انتظار مرا کشيده بود و معلوم ،رفتم که از آن قوم يکی اما، به راھی می من. دوست و دشمن ندارد

قرار بود با آن دوست منتظر نزد کسی برويم که نه از قوم او بود و نه . رسيدم يا خير ساعت ديگر نزدش مینبود تا يک 

خواستيم چند ساعت کنار او  دوست مشترک ما در دو ماه گذشته دو برادرش را از دست داده بود و ما می. از قوم من

چقدر .  ذھن او ببينمۀای کابل را نگاه کند و من از دريچ ظه ذھن من لحۀشد راننده از دريچ با خود گفتم کاش می. باشيم

 !ھای ذھن ما کوتاه است ھا دود زده و افق کله

او . گاوھا افتاده است ِمقدمه شروع کرد که دولت در دست مرده موتروان بی. در وسط شھر به موتر ديگری سوار شدم

گفت  می.  قايل نبودءھيچ استثنا. اند جا آمده گوی اين  مردهشان زنان خود را در خارج گذاشته برای دزدی و  ۀگفت ھم

گفت آب  می. کرد تکميل می" زنده"ھای  ش را با مثالسخنان. گاو است ش فاحشه و خودش مردهھرکس به خارج رفته زن

اشرف ِفھمی؟ گفت زن  گفتم از کجا می. خود اشرف غنی با يک دختر جوان تار دارد. ھا از سرچشمه خيت است اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ای باقی کل عالم خبر  گفت، تو نشنيده. ام گفتم من تا ھنوز چنين چيزی نشنيده. تعجب کردم! غنی در يک مصاحبه گفت

 .شوند  می تر باشند، بيشتر دچار توھم يقين چاره مردم ھرچه گرفتارتر و بی! با خود گفتم چه يقينی. است

در . ادعا داشت که آدم جھان ديده است. بردار نبود سخنرانی دستموتروان از تبليغ و . ِدوست منتظر را از راه گرفتيم

ھا از شما  به طرف من ديده گفت که پاکستانی. ھايش شک نکنيم پاکستان، ترکيه و ھندوستان کار کرده است و بايد به گفته

بعد شروع به . خوانيد میآيد؟ گفت چون شما درس  گفتم از ما چرا بدشان می. آيد ھا بسيار بدشان می ھا و پنجشيری ھزاره

ھا اين   و اگر شما ھزاره ھا ھم ھنوز درک شان نيست کيگفت از پشتون نشد، از تاجيک نشد، ازب. ھا کرد تمجيد ھزاره

خير ھمگی ه شود، ب ی با دست يک قوم آباد نمیئگفتم وطن به تنھا. ملک را آباد کرديد خوب ورنه فاتحه وطن را بخوانيد

 !با يقين کامل سخنانم را رد کرد و افزود اين ملک را بايد ھزاره آباد کند. کنيم  داده آبادش میما و شما دست به دست ھم

 .آلود از خود و مشکالت خود داريم ھای وھم ھا دود زده است و برداشت ذھن

 

 


