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   امريکا-درويش کابلی

 ٢٠١٢ فبروری ٢٩

   

  .سخنی چند با محترم آزاد  ل
  

ا قلمی بردارند و سرباال کنند تا  و دانشمدان در مقابل نوشته ھای شمء يکی از علماھرقدر انتظارکشيديم تا اقالً 

 آموزنده ۀ مھم تفاھم ومذاکرسألۀت ومنطقی بر موضوعات روشنی انداخته و روی ای مميدريک فضای صمي

با دانش کم و قلم نا توان خواستم  چارنا ءً  بنا.، از کس ھيچ خبری نشد حقايق ھويداگرددآندر پرتو   و صورت گيرد

سفانه أ محيط خشونت و زشتی ھستيم و متۀدانيد ما زاد  زيرا می، بار مالمت نگيريدچيری بنويسم و اميد است مرا به

 ، صحبت نکردهشانی بازيپ با ما به خوبی و تیيم ھيچ کس روی اين موضوعات عقيده ا که ما بزرگ شدیدر محيط

.  گرفته می شديمال ھای ما به خشونت وتھديد پاسخ داده شده ويا بدون پاسخ زير مشت ولکدؤھميشه در مقابل س

و  وی زمين در حدود نيم متر برف ھموار بودرياد دارم در يکی از روز ھای شديد زمستان کابل که بره خوب ب

  .شين روز بود ھنوز ھم پاغنده ھای برف از ھوا فرو می آمد و ھرطرف باد کويه می نموديپ

ھا در خانه می بودم جای رفتن وصحبت  دوران نو جوانيم بود و رخصتی دوران مکتب ھا بود زيادترروزھا وشب

دوستان بسيار کم ميسر می شد سينما رفتن به تنھائی اصالَ اجازه نداشيم ، پروگرامھای راديو در شبانه روز صرف 

 ضعيف بود که نصف ه ای که ما زندگی می کرديم برق به اندازھه ایچند ساعت محدود بود آن ھم در منطق

از ديدن نيم رخ دختر ھمسايه و شنيدن آواز . زيون وکمپيوتر نام ونشانی نبوديم از تلوپروگرام را شنيده نمی توانسي

 از کتاب و مجله به زبان مادری آثاری به دسترس ، ديوار روز ھا مسرور ومصروف می بوديمۀاو از عقب بير

ه  ما بۀکه در خان ه کتابیيگان.  دست به دست می گشتءقانداشتيم ندرتاَ يگان مجله و کتاب ايرانی بين دوستان و رف

  .و بوستان و گلستان وديوان حضرت بيدل وحافط  قرآن شريف بود، ھمه قرار گرفته می توانستسدستر

 مازندگی می کرد ۀدر آنروز دق و خسته کن زمستان نھايت خوش بودم که از نزد يکی ازھمصفانم که در کوچ

. بود" موريس مترلنگ" نامه و فيلسوف بلجيمی ب از يک متفکرکتاب  آن. کتابی به زبان خودم به امانت گرفته بودم 

فھم خود  ۀھر کسی به انداز:  صندلی نشسته غرق مطالعه بودم به فصلی از کتاب رسيده بودم که می گفتۀدر پت

                         "       تو بگو کی ھستی تا بگويم خدای تو چه قسم است"خطاب به خواننده می گفت .  می کندخلق ئی برای تخيل خدا
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يادم نيست چطور آنروز به کار تشريف .  مسلمان با ديانت بود ومتصوف،  پدرمرحوم و شادروانم که شخص متدين

 مطالعه را" تفسير حسينی"  دگر صندلی نشسته وتفسير قرآنکريم را ۀنبرده بودند و در خانه تشريف داشتند و در پت

  .  صروف مطالعه بوديم و خاموشی مطلق حکمفرما بودھردو م.می نمود

ديدم از کوشه ای چشم . صورت ھمديگر متوجه وچشم به چشم شديم ه دانم چطورشد لحظه ای رسيد که ھردو ب نمی

اگر مرا به خدائی قبول نداری ؟  " :يم خداوند چه می فرمايدبشنو بچ: گفتند . جاريست پدرم اشک اززير عينک شان 

دفعتاَ از زبانم برآمد که . } نميدانم کدام آيت شريف است{ ". ی از زير آسمان منااز سر زمين من و بری اپس بر

 جای درين حرف من دفعتاً سخت برآشفت و قرآن را بوسيد و پوشاند اپدرم از" خدا می داند که ما دگر جای نداريم"

   :فتو گ من دشنام و نا سزا گفت و بر من حمله کرده ستاد و بيخود ا

مشت  مرا زير. را پاره، پاره کرد و به دور انداخت  را از راه کشيده وکتاب راازدستم گرفت و آنتوھمين کتاب ھا 

  .ولکد گرفت و گفت بيرون شو از خانه، ھردو در خانه تنھا بوديم وھيچ خالص گير نبود

  : گفتهزيادتر برافروختين حرف ااز. ی برای رفتن ندارمئدانی من دگر جا خودت ھم مثل خدا می: گفتم

کرد من با  دست خود قربانی میه عيل را باشمت می فھمی حضرت ابراھم پسر خود حضرت اسم او بچه می ک

  ...     را مردارمی کنمودست خودت

  !ھموطن عزيز

يق شده که زربدين تفسيردين در مغز وخون ما طوری ت. ين طور فرھنگ خشونت بزرگ شديمامن و ھمسالم در

  .ردن آن مشکل استبرون آو

 اديان قبول عقايد دينی را برای ھر ۀ معنويست و جملءبرای شما بھتر معلوم است که دين يک اتکا" ل" آقای آزاد

 اين ھمه مصروفيت اين عصربه اين اته وھرکس آنقدر وقت و حوصله ندارد تا ب ساده ساخ انسان خيلی آسان وۀسوي

  . پيروی ازدين و عقيده  والدين استه،ن طريقسھلتري. نوع مسايل فلسفی رسيدگی بدارند

خصوص اديان شما در مقابل تمام اديان است بال ۀصاحب از نوشته ھايتان برداشت من اين است که مبارز" ل"آزاد

ھرصورت ايام ه خوشی ھا ب.  شرط انصاف نباشد تا ھمه مقدسات بدون کدام بديل و عوض از دست برودءً سمائی بنا

نس امروز به  که سايدر حالی. انت خواسته شود ه به کی مراجعه و از کی کمک و استع ھای جانکا و دردهغم و اندو

  ختم  . منتظر نظرشما.کائنات توسط يک قدرت مافوق خلق شده وکنترول می شودکه اين عقيده است 

     

    

                                            

  

  

  

  

  
 

 


