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  »!!!از شار برآی و از نرخ نی«
ِاين چيه ديگِه؟؟؟ ِ ِ  

   سه فاتحهقصۀ

َلی، که در المان زندگانی دارم، با بسا مردم جھان از ھر قبل و نحل در تماس آمدم؛  سا۴۴از مدت  َِ ِ
 از عرب گرفته تا ترک و ...المذھب و از ھندو و مسلمان و گبر و يھود و ترسا گرفته تا بيدين و 

 شنائیآ.  و آستريليائیِتتار و سرخ و زرد و سپيد و سياه آسيائی و افريقائی و اروپائی و امريکائی

لک ھمسايۀ ما ازين ميان اما دوستانی يافتم صميم، از ُم. ھا قائم گرديد ھا به ھم رسيد و دوستی
به غم و شادی و "ِايران، که ھمزبان مايند و به فرھنگ نيز شبيه ما؛ به حدی که به اصطالح کابلی 

  ".مرده و زندۀ ھمدگر می رسيم

  : اولقصۀ
تلفونی برايش تسليت داده و بعد .  استوفات کردهی در ايران شنيدم، که مادر يکی از دوستان ايران

  :رفتم خانۀ شان و با ابراز تعزيت، به رسم مسلمانی و افغانی دستھا را باال کرده، گفتم
  "يک فاتيا بتيم" 

 ست، ھم دستان خود را باال کرده و زير زبان  و نمازخوانیکه انسان معتقد و متدينفاتحه دار، 
بعد چنان که . اندن آياتی از قرآن؛ و بسيار دير و از صدق دل ھم قرآن خواندشروع کرد به خو

رسم است، از اوصاف حميدۀ متوفا کلماتی بر زبان راندم، چون او را از نزديک ديده بودم و يکی 
  .و با مشرب زندهخليق ًواقعا انسانی بود . بودده شدوبار ھم مھمان ما 

ری و فاتحه گيری رقم ملک ما نيست، که محفلی در مسجدی يا در ايران مثلی، که مراسم فاتحه دا
 يا اين که ايرانيان مقيم غرب چنان ، ھم ھمانجا حضور يابندکدام سالونی برپا گردد و دوستان

ازين خاطر دوستان نزديک به خانۀ فاتحه دار رفته و مراتب تسليت خود را بدو ابراز می .  نکنند
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 از افراط کار !!!"ی و از نرخ نیآاز شار بر"يم غرب به فحوای مثل در حالی که افغانان مق. دارند
مطابق رسم و رواج ملک ما درگذشته و و يا محل اقامتش ِگرفته و برای کسی، که در خود وطن 

ی فلا، محنزديک ھمدرانجا برايش گرفته شده، بار دگر از طرف متعلقان  و غليظیمراسم مفصل
کله ونگ ھزاران مشغلۀ مصروف و  که ،شود و خلق خدا را  میّمجدد برپاگيری   فاتحهجھت

  .سازند  میسرگردانالالن و زندگانی اند، 

  : دومقصۀ
 برايش ابراز تسليت و دم وتلفون ز.  دوست ايرانی ما درگذشته استفالنخبر رسيد، که خواھر 

وی، که در داستان مريضی متوفا را بيان کرد و از سن و سال . غمشريکی کرده، سرسالمتی دادم
 ساله؛ يعنی ۵۵افسوسھا خورديم، چون به حساب اروپائی . پنجاه و پنج سالگی درگذشته است

  :بعد ازش پرسيدم، که. جوان
  "فاتحه ميگيرين؟" 

  :گفت
  !!!"نه بابا"

  .»شيم ، خوشحال میخيلی خوب« :گفت. گفتم که پس پيش تان می آئيم و فاتحه می دھيم
تم به خانۀ شان و بعد از ادای تسليت به آن دوست و خانمش، ھمان روز و در ساعت موعود رف

دستھايم را باال . چنان که رسم ما مردم است، خواستم به رسم افغانی و مسلمانی فاتحه بدھم. نشستم
  :کرده گفتم

  "يک فاتيا ميتيم"
ــ که نه تم خواستم زير زبان الحمد و قل ھوهللا را خوانده و بعد به روان متوفا دعا بفرستم، که دوس

  :شک کرده گفتُسخن را در دھنم خبه دين عقيده دارد و نه به مذھب ــ 

  "اين چيه ديگه؟؟؟"

  :گفت. رده و داستان فاتحه دادن را در افغانستان برايش گفتمآو را پائين دستھايم
 و اضافه »وهللا ما در ايران مراسم فاتحه دادن و فاتحه گرفتن را ھمه يک جوری نمی گيريم«
ًمھمان ديگری که نيز در زمرۀ حاضران بود و اتفاقا از مشھد . د، که شايد در مشھد چنين باشدکر

  :ھم بود، لب به سخن کشوده گفت
  .افغانھا سترسم  مثل ھم رسم ما !هبل

  :بعد دوستم داستان جنازه برداشتن را در کدام قسمت ايران بيان کرده گفت
مراسم جنازه را، که ضمن آن کدام استان برپاکردن  و بعد د»يک قصۀ وحشناک را برايتان کنم«

، شعارھای غليظ مذھبی را سر می دادند، بيان کرده و ھمه را "هللا اکبر گويان"جمعيتی بزرگ 
 خنديدم  دل میزيرِ من که از گپ اولين آن دوست، به شگِفت اندر شده بودم، اما.  خواند"وحشتناک"

ھره ام آثار اين تبسم را نشان چشايد . م خشک کرده بودنا سخن را در دھگونه، که آن دوست چه 
ً ــ و دوستم حتما متوجه "ُتبسم را در لبانم بدزدم"، "بيدل" لو که می کوشيدم به گفتۀمی داده ــ و

  .اطوار و حرکاتم بوده، که به يقين بوده است
  :همامردم در بسا موارد از فحوای آن مثل شيرين کابلی خارج شده نمی توانيم، ک

  !!!"از شار برآی و از نرخ نی"
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  .گرانرست می افتد، نه برای فرھنگھای دبرای فرھنگ خودما د غافل ازين، که محتوای مثل
چون به . ازين، که به خانۀ شان برسم، سنجيده بودم، که جمالتم را چه گونه فارمولبندی کنمپيش 
، که "زندگی سر شما باشه"، يا "زندگی سرت باشه"س می زدم، که جمالتی از قبيل ديقين ح

ِمرسوم و مروج عام مردم افغانستان و بالخاصه کابليان است، دور از رسم و رواج مردم ايران می  َّ
  :ازين رو در عوض به آن دوست گفتم!!! باشد

  "سر شما و عزيزان به سالمت باشه"

 ھيچ يک را نديدم، که به ند، اماه رفتھم آمداو در ھمان دم که ما حضور داشتيم، دوستان ايرانی 
 را به فاميل فاتحه دار ی زيبای سفيدبحتی يک خانم، دسته گال. رسم افغانی ما ابراز تسليت کند

  !!! استستانتقديم کرد، که دور از رسم و رواج مامردم افغان
ً و خصوصا قصۀ آن دوست و  صحنه ذھنم را برمه می کرد ، در راهگشتممی وقتی به خانه بر

سی سال پيش پرتاب کرد، بيست  در آن مورد خاص از زبانش، مرا به "وحشتناک"کلمۀ استعمال 
  :اليق ديدنکه در ايران بودم و شاھد صحنه ای 

.  قرن بيست بود و يا پيشتر از آن، که دو ھفته در شھر کرمان بودم٩٠فکر می کنم، ابتدای دھۀ 
اين .  آنجا حضور يافتم"الزمانصاحب "يک روز جمعه صبح وقت و چای ناخورده، در قبرستان 

نجا يک زيارت است به نام آ در. قبرستان در پای کوھی سنگالخ و عجيب و غريب قرار دارد
 يا "صاحبزمان".  و در جوار آن، مسجدی برپا کرده اند با کش و فشی ھرچه تمام"صاحب الزمان"
خرزمان از کدام چاھی  است، که در آ"امام مھدی موعود" لقب به گفتۀ خودشان "صاحب الزمان"

 جلس وزاریمگويند، که در . ِّبيرون آمده و جھان انسان را از شر کفر و زندقه نجات می دھد
، يک چوکی را در صدر مجلس خالی نگه می دارند، ورۀ احمدی نژادد "جمھوری اسالمی ايران"

  .  قروغ شده"امام مھدی"که ھميشه خالی ست؛ و مشخص برای 
"خواجه صفای"و پروردۀ دامان کوه باصفای من که زاده   کابل ھستم، عاشق کوھم و  حضرت ِ

ِبه ھرصورت؛ در کمر آن کوه . شوم گوھگردی و ھرجای کوھی را ببينم، مسحور ساختمان آن می
 "صاحب الزمان" تمام شھر کرمان و دامنۀ کوه "عالم باال"رومنتيک و شاعرانه جلوس کرده و از 

شنيده بودم، که روزھای جمعه از طرف صبح درين مسجد مراسمی برپا . ودمرا زير نگين گرفته ب
ازين .  می دھندای مفصل "صبحانه"و در آخر ھم به مھمانان ... خوانی و  می گردد، با روضه

مگر از ھمه بيشتر زنان محجب و . بود، که ُجمُجمات خاليق بود و مردم از ھر قبيل در آن جمع
. ؛ ھمه از سر تا پای سياھپوش؛ گوئی ھمه در سوگ اند و عزادارمحجوب جلب توجه می کردند

من که از باال و فاصله ای بسيار دور به تماشا نشسته و ناظر صحنه بودم، مردم در نظرم مثل 
ً صحنه ای بود واقعا تماشائی، که قوت !!!"مورچه خانه"مورچه جلوه می کردند و آن مسجد چون 

  .از سر آدم می پراند
 به سر می برند، راه دگری برای "اسالمیدام سوگوار ُم ِرژيم"ان، که تحت حکمفرائی مردم اير

مردم ايران در زير . ُخود نمی بينند، غير از پناه بردن به قبرستان و زيارتھا و خرافات قبيح مذھبی
من اين صحنه را در .  را نمی بينند، و سال ُپر عزادار ھستندشادیرژی اين رژيم فرتوت روی 

اگر .  ًان لحظات در دفتری نوشتم، که از بخت بد آن را پيدا کرده نتوانستم، تا عينا نقل کنمھم
 "زاد افغانستانغانستان آزاد ــ آاف"، که برگھائی از آن را در پورتال "دفتر خاطرات ايران"روزی 

وقتی کلمۀ . دبيرون داده ام، چاپ گردد، به يقين گپھا و رويدادھای جالبی از آن به نظر خواھد رسي
  ."خانۀ صاحب الزمان مورچه"را از زبان آن دوست شنيدم، به ياد ھمان صحنه شدم و " وحشتناک"
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  : سومقصۀ
  .گذرد ًحدودا چھل سال می ازين قصه

از ھمان ابتدای اقامت ما در المان با يک زن و شوھر مھربان المانی آشنا شديم، که ھردو داکتر 
  . سخت مؤدب و اھل و صالحچشم بودند و دو بچه داشتند، 

ما که از اقامت ما در . ِمادر آن خانم دوست در ھمبورگ پدرود حيات گفته استکه خبر رسيد، 
المان دير نگذشته بود و ھنوز تازه وارد شمرده می شديم، به مجرد اطالع ازين واقعه، نظر به 

بدون اين، . نۀ شان برويمرسم و رواج خود ما، بر خود فرض دانستيم، تا جھت فاتحه دادن به خا
، و بدون اطالع قبلی، خر "نه آرسی و نه پارسی"که رسم  اين مردم را بدانيم، به اصطالح کابلی، 

پسر خرد فاميل دروازه را باز . زنگ دروازه را  پچق کرديم. ِو خنگِل کرده و رفتيم به خانۀ شان
ه ھستند، گفت نی و علت آمدن ما پرسيديم پدر و مادرت در خان. کرد و از ديدن ما متعجب گشت

  :گفتيم. را پرسان کرد
  .مرده است مادرکالنت به خاطر اين آمده ايم، که

  :گفت
Na und?  

  :به حساب کابلی، يعنی 
  چطور شوه، که مورده؟؟؟

  يا
  !!!مورد، که مورد"

  : گفتيم. دھان ما يخ کرد

  !!!به مادر و پدرت بگوئی، که ما جھت دادن فاتحه آمده بوديم

ر المان ــ و شايد در تمام غربزمين نيز ــ رسم چنين است، که از مرگ کسی با فرستادن کارت د
مخصوصی ابراز تسليت می کنند و بعد در روز تدفين متوفا فقط کسانی اشتراک می کنند، که از 

درينجا ھمه چيز طبق پالن و پروگرام !!! طرف فاميل مرده دار بدين مناسبت دعوت شده باشند
  . فير نمی کنند"بی خلطه"می رود و ھيچ کس پيش 

 را بايد مطابق فرھنگ و رسوم و عادات خود اين "از شار برآی و از نرخ نی"درين ملک، مثل 
  !!!مردم، تطبيق کرد

    
   
  
 


