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 به سلسلۀ خاطرات گذشته
  جادو و َجرمه

زمان  گردد، از خوش باوريھای مردم آن اين خاطره که به ساليان بسيار قبل از امروز بر می

  .ردحکايت دا

رفتند،  يا زياد شده می ھا گرچه تعداد زياد بود و اين بود که در فاميلدر کابل قديم رواج بر

 ھرگاه پسران عروسی می. کردند و جدائی و تفرقه را نمی پسنديدند ی میانھمه باھم زندگ

ه ميل و ذوق حده بيخانۀ عل  فاميل جدا شوند و درنبايد از پدر و مادر و ديگر اعضایکردند 

 بايد باھم ،يا سه برادر زن دار باشند يک فاميل دو برادر و يا ھرگاه در ی کنند وانگود زندخ

روی ھمين طرز تفکر و رسم و . ی کنند و نام جدائی و بی اتفاقی را بر زبان نياورندانزندگ

 يکجا و باھم ،ر و دو خواھر بودندران خود که جمله سه برادر عيالدا پدرم با براد،رواج

من ه  که او نسبت ب،دختر کاکايم بوديم و اطفال نازدانۀ اين فاميل من و   کردندی میانزندگ

گذر عليرضاخان يک کوچۀ . باش داشتيم گذر عليرضاخان بود و و ما در. کمی بزرگتر بود

شد و خانۀ  ديگر آن به مندوی وصل می بازار ملحق و سر سر آن به شورطوالنی بود که يک

از مسجد چند قدم  د وه روی خانۀ ما يک مسجد بورو ب. رار داشتما در وسط اين کوچه ق

جا که چند قدم پيش به سمت  ازين.  داشتدخندق آب گنديدۀ آن و جو گذشته حمام عمومی با

 داشت که در مقابل ی دکان شيريَخ فروشی مشھور کوچۀ عليرضاخان جا،رفتيم مندوی می

در مدخل اين کوچه يک نل آب عمومی طرف بارانه راه داشت و ه اين دکان يک کوچه ب
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خانۀ ما يک داش کلچه و نان  وازۀ پھلوی در و در بردند آن آب می وجود داشت که اھالی از

  .برديم استفاده می  که بعضی اوقات ما نيز از آن،پزی وجود داشت

 عمۀ .يم در امور دولتی رسمی مصروف کار بودنداز کاکاھا و عمه ھايم ذکری نمودم؛ کاکاھا

زاده ھای ی بود و چون برادرجوانی بود با ما يکجاکالنم فوت کرده بود وعمۀ ُخردم که خانم 

ً دختر کاکايم   من و،خود را زياد دوست داشت حين  اما اين خانم در. بوديم  با او میغالبا

و   که عبارت از يک روماتيزم شديد بود گرفتار و مجردی با يک درد مزمن پایجوانی

بازار  که در شوربرادرانش به او توجه زياد داشتند از حکيم ھائی. ردج می ب آن رنھميشه از

دين ه نام داکتر زين العابزمان که ب آوردند و يگانه داکتری در آن بودند برايش ادويه می

 در قشلۀ عسکری بود و از خانۀ ما چندان فاصله  در واقع يک کمپوندرشھرت داشت و

ه خانۀ ما می آمد و گاھی ملکی ب گاه به لباس عسکری و جھت تداوی عمه ام ، اکثرنداشت

ه ياد دارم که باری ب.  نصيب او نبود، اما ھيچ بھبودکرد ھای بسيار قوی به او زرق میامپول

خيلی " کپه ئی"د و آن زن برايش يک دوای پودری  نيمچه طبيب مراجعه کراو نزد يک زن

دندانھا و بيره ھايش صدمه و آسيب کلی  که نزديک خودش را کشته بود وبه ،قوی داده بود

و تسکين نيافت در درد جانکاه ا چون تمام اين اعمال و تشبثات سودی نبخشيد و. رسانيده بود

 اين جادوگری يکی از  پخش شد که او جادو شده و عامل و فاعلبين فاميل آوازه ای

ً اين کا را کرده) گاناوُدر زاد(عموزادگان  بناًء تمام توجھات به .  استرا دانستند که او حتما

دست آوردن ه کدام برای يافتن و ب بين بردن و خنثی کردن اين جادو مبذول گرديد و ھر از

ھر قيمت و شرائطی باشد جادو را خنثی ه کش بتا جادو. دوکش ماھر اقدام نمودنديک جا

ھمان ايام يک از حسن تصادف در . اين ھمه درد و تکليف رھائی يابد  که آن بيچاره از،نمايد

ھر زبان شنيده   پر بود و ازوی که در تمام کابل آوازۀ ،جادوکش به اوج شھرت رسيده بود

برد  که باشد ازبين می ھر نوعیه  که او به حرکات و اشکال گوناگون ھر جادو را ب،شد می

ه کاکاھايم با عجلۀ تمام جھت دريافت آن جادوکش ب بدين ملحوظ پدرم و. سازد و خنثی می

 نزدش و ازکرده را دستياب  ھمه کس سراغ او را گرفتند تا باآلخره او ر جا اقدام و ازھ

ً در.وعدۀ مالقات گرفتند  را کوفت با  کوچۀ ماوازۀ چند روز بعد جادو کش مذکور شخصا

 ديگر اسم خانم جادوشده يعنی عمه ام را با اسم مادرش و د وکاکای خردم مالقات کر

دروازۀ  آمد و دروازۀ درحويلی و کنار داشت کرد و تمام کنج وياد نزد کاکايم مشخصاتش از

شد ھمه و ھمه  می که به سرايچه باال زينه ای زير کوچه و شد و دومی که به حويلی باز می

ً خدا حافظی کرد و  دقت مالحظه و غور وه را ب برای چند روز بعد وعده گذاشت و عجالتا

  .رفت
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. ترتيبات الزمه گرفته شد. کش می آيده شد که امشب جادودر خانۀ ما گفتھفتۀ بعد بود که 

که کدام ( روغن صحن سفيد و مقدار  يک،کاکايم که در ھفتۀ گذشته با او صحبت کرده بود

 و پاکيزهچه يسرا. خود آورد  ديگر بابا يک آئينه و بعضی اشيای) نوع روغن خاص بود

کش با بعضی چيزھا در  که آقای جادوخفتن شب بود. گرديدخوراکھا مطابق ميل مھمان آماده 

ھای  بعد از صرف غذا و صحبت.ھايم استقبال گرديد با پذيرائی گرم پدر و کاکادست وارد و

سينی بزرگ و . يک سينی طلب کرد. کار کرده گرم و دوستانه جناب جادوکش شروع ب

ھائی حن سفيد با استفاده از روغن مشعلآئينه را در وسط آن گذاشت و از ص. مدور آوردند

ه روی آئينه به روشن کرد، دو مشعل را در دو طرف آئينه قرار داد و خودش در رو ب

ً آوازش بلند میندن بعضی اوراد شروع کرد در اثنایخوا شد و جنگ و   خواندن بعضا

مانند گفت و باآلخره با صدای بلند چيغ  خاموشی چيزھائی میه کرد و باز ب پرخاش می

 باآلخره گيرت ھله آنجا! خواھد که بگريزد گيرش کنيد ھله ھله عجله کنيد نگذاريد می: گفت

من چون طفل بودم و بيش از پنج سال . گفت جادو را يافتم راحت کشيد وه نفسی ب.  کردم

 نويسم از ازين ھرچه می خواب برد و بعد ران  تا ھمينجا بيدار مانده توانستم و بعداً م،نداشتم

دست آوردن ه غرض به ديگران گفتند که بعد از آن جناب جادوکش ب. زبان ديگران شنيده ام

دنبالش از زينه ه ديگران ب خودش پيش و.  کردکمکھمه طلب  جا برخاست از جسم جادو از

داخل ه که ب  ای کوچه و دروازهدروازۀ ورود از آمدند و در حصۀ بين دو دروازه  ــ فرود

پاليد  می ديد و ای کنجکاو ھرطرف را میھجادوکش با نگاھ.  داخل شدندــ شد حويلی باز می

بعداً او تيشه ای طلب . ماند  از نظر پنھان نمییچراغھا روشن بود و ھيچ چيز و ھيچ جا

گفت اينجا نيست شايد آنجا  کوبيد و می ديوار می کرد و با پشت تيشه به ھر در و دروازه و

ه مدت طوالنی اين نوع کوبيدن ھا نظرش ب که بعد از تا اينرفت  باشد؟ و به جای ديگر می

گل  بين خاک و را کندند و در ديگران با تيشه آنجا!   گفت اينجارا بکاويديک نقطه قائم شد و

ھمين . راحت کشيد و گفت خودش استبه جادوکش نفسی . کثيف را يافتند يک بستۀ چرک و

ھايم با قھر و  کاکا.رنج مبتال ساخته بود  درد ورا برای ساليان دراز به  که بيمار شما،است

پای آن  دست و  که در،بين آن مجسمۀ کوچکی از موم بود در. غضب آن بسته را کشودند

 ،کھنه وجود داشت يک ورق کوچک کاغذ زرد و مجسمه تعداد کثيری سوزن فرورفته بود و

يا زعفران  زرد واسم مادرش و بعضی چيزھای ديگر با رنگ  آن اسم عمه ام و که در

ست ، که اين ورقۀ جادوئی ھا و پدرم ديدند و باور کردند و يقين داشتندکاکا. حرير يافته بودت

را ديد خوشحال شد   ھم که آنخود مريض.  استکه سبب آزار و تکليف خواھر شان گرديده

 د وکر  که او تحمل می،اما بعداً باز ھمان درد و رنجی بود. و شب را به آرامی خوابيد
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ھمان شب  در. ثيری به خوبی و سالمتی آيندۀ او نداشت جادو ھيچ تأکشيدن و باطل شدن آن

  مبلغ قابل مالحظه ای ھم به اسم حق الزحمه گرفته و،که جادوکش ھمه را احمق ساخته بود

  .پی کار خود رفته بود

 ود را میھر در خه ب. ی را داشتبيچاره ام ھمان درد و تکليف ھميشگھا گذشت و عمۀ مدت

 يک روز بعد از.  شد حالش مفيد باشد واقع نمیه کرد اما آنچه ب ھر کس درد دل می با زد و

 کرد پرسيدم چه واقع شده؟ نالش می راحت بود و، ناختم بازيھای طفالنه نزد عمه ام آمدم

گفتند اگر از پايت خون بکشی خوب  ھمه می. کش آمده بود و از پايم خون کشيدگفت زن خون

را نزد خود طلب نمودم و از او  کش وارد حويلی شد او ھم امروز که خانم خون من.شوی می

وقتی پايش را . اکنون چنانچه می بينی پايم را خون کشيده است. خواستم تا از پايم خون بگيرد

 پايش سرخ و ورم .شد بود ديده می" گالک" زانو داغھای سرخ که نشانه تيغ عينک ديدم در

 که ،ھفته نگذشته بود که نتيجۀ منفی اين خون کشيدن آشکار شد و آن اين بوديک . کرده بود

 توانست برعالوۀ درد دائم ھميشگی پای خود را با سطح کامل کف پای در زمين گذاشته نمی

راست  کلی باز وه  بدين معنی که عينک زانو ب.ان پای که پای چپش بود کوتاه شده بودو ھم

توانست تمامی  بعد ازين نمی ش افزوده شد و بر مشکالت قبلياين مشکل. وانستشده نمی ت

 اثنای خون کشيدن کدام عصب مھم و ھمه گفتند در. راه برود زمين بگذارد وه پای خود را ب

  نزد نجار دو،کلی از حرکت باز نمانده که ب برادرانش برای اين.  استش قطع گرديدهکاري

کوچک وجود  شکل يک بالشت نرم وه چيزی بيک سر آنھا  عدد چوب فرمايش دادند که در

. رفت گرفت و با ترس و ھراس راه می داشت که آن بيچاره ھر دو چوب را در زير بغل می

بعد از مرور چند سال ھردو پايش از حرکت ماند و به شکل نشسته حرکت و مانند اطفال 

 ء خودش اجراشخصی خود را قدر باغيرت بود که تمام امور اما آن. کرد کوچک لخچک می

بعداً . خواست جز انتقال از يک موضع به موضع ديگر کمک نمیه از ديگران ب کرد و می

 گفته شد که او به شديد ترين نوع روماتيزم مبتال ،که به دوکتوران متخصص مراجعه نموديم

ً چھل سال  اکنون. در وقت و زمانش به تداوی الزم دست نيافته بوده و که از فوت او تقريبا

که  گذرد و مھربانيھائی محتاجيھا، و ناتوانيھای او ھمواره از نظرم می گيھا، بيچارگذردمي

  .شود وقت فراموشم نمی  ما داشت ھيچ بارۀھميشه در

  

  


