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 Children کودکان

  

   تنديس:ازنوشته 

  ٢٠١١ نومبر ٠٩

  

  از سلسله رنجينه ھای ديار
  

ت كاری كودكان در آن راه باشد و نھايتی باشد برای تالشھای كه با چشم داش خواھم تنھا معصوميت آغازی كه می

  . داد  شد ، ادامه اش ميخواستم و اما  چنان آلوده ولجن يافتمش و آنقدر مسموم بود كه ديگر نمی گانزرب در دنيای

   و اما كودك سرزمين من تنھاست

  زخمی است 

  آواره است وتنھاست ،

 در حمام حسادت گيرد و ما بزرگان چنان را به مسخره می ترسد چون در اين ديار وحشت خو گرفته و زندگی  نمی

 كيسه مالی ھمديگريم كه برای آينده ھا نام خود را بگذاريم و فرزندانمان يعنی و غرور با قدرتی عجيب مشغول

   .فرزندان خودمان راحت باشند

 خود فراموش ۀكشال موجودات كوچك ، حتی شوری اشك را در گونه ھای تركيد غافليم كه دستان پينه بسته و بينی

، اند تنھا برای آوارگان سرك نيست كه قھرمان گونه به موترشوئی و روزنامه فروشی مصروفسخن  .كرده اند

 افغانستان اند و بخت بلندانش می نامه سخن برای نسل نسل قربانيانی است كه باشندگان سرزمينی ماتم رسيده ب

الی سخريه ھا و ه ر الب، مھاجرت و بی وطنی دو تحقير ، گرسنگی كوتاه بختانش در ميان خون و آتشگريزند و

خواھند چرب  شانرا گم كرده اند برای ، آنانيست كه می ، سخن برسركسانيست كه كودكیشوند شماتت ھا گم می

  . زمان بدر نگه دارندۀ را در مھلك زبانی را آنقدر بلد باشند كه خودشان

 گونه با تك تك زيبائی ھا بايد كودك دنيای شاديست كه ستايش ، دنياین برای كودكان كشورم كاردشواريستنگاشت

از  واقعيت عينی زندگی آشنا سازد و آنقدر حساس و ظريفانه عمل كند كه در يك تجربه حسی نسج گيرد و او را به

  . فردايش فكر كند  جوانی درپيوند با اندوختن و تالش برایۀوادی خيال انگيز و پر شعف كودكی به دور

خواھم از   در يك بيان می. م دھم نه چيزی بيشتربرای آنان انجا توانم  را میميخواھم به زبان ساده ، تنھا آنچه

 ، فكری كنند وھم  با بيان ساده تر برای كودكان ھم میبخوانندش و اگر پذيرفتنی بود كودكی ھای بنويسم كه بزرگان
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توانيم و فردا مال  ھاگرفته نمی، ما فردا را از آن تنی بود برای فردا به كارش گيرندتا لذت ببرند و اگر آموخ نويسم

  .آنھاست

    تنديس

  

  

  از سلسله رنجينه ھای ديار

  خاطره ای بد خاطره

  

 ساكت و خاموش بود گاھی از دستش لجم  داشت ، را به تفكر وا می  آرامی بود ، ماللتی در نگاھش بود كه آدمدختر 

   . نبود ، شايد ھزاران پرسش داشتكند ، نگاھش مالمت گر بزرگان به من نگاه می گرفت كه چرا مثل می

   .ھم پشت ھم می آمدند  تابستان و پر از رخوت و كسالت مثلۀروزھای تف گرفت

  شود  را انداخته صدای مادر بلند می خودش خاطره سرگرم چيزی است و روی به دل روی فرش اتاق

  كنی ؟ جان چه كار می   خاطره-

  .داد گرفت و بعد آھسته جواب می دوخت كه طرف لجش می می آدماول نگاه پرسشگر و پرآبش را آنقدر به روی 

، بعضی ھايشان نامنظم كنار ھم گذاشته شده بودند، عكس ھای سياه و سفيد درالبوم قديمی بينم  عكس ھا را می-

  ....رنگ خورد بودند و زردبودند ،

 ھان  نگريست، رگ بود به آن ھا میالغر و گندم گونش بسيار بز خاطره با چشمان بسيار درشت كه برای گونه ھای

  ، بول پوشيده است و تنبان ھم نداردكاالی مق ، چهاين مادر است

   مادر اين كيست؟-

 ديگر را برای گرم شدن در ۀ، و تازه يك بشكراز آب استپ ۀجائی بشكه ھای زرد و كھنه مادر كه مصروف جاب

  :گويد  آفتاب گذاشته می

  خوانديم  می لته يكجا درس خواھر خوانده ام است در فاكو-

   : پرسدخاطره می

   ؟ مادر فاكولته چيست-

   .خواند دھد ، فاكولته جايست كه آدم درس می می مادر كه گرمی كالفه اش كرده با بی حالی جواب

دوزد در دست مادر كتاب است و مادر در كنار دختران و  می خاطره باز چشمان درشتش را به صفحه ھای البوم

 مادرنديده لبانگاه اين لبخند را به  ، او ھيچزند، اين لبخند برايش نا آشنا است  میر ايستاده است ولبخندپسران ديگ

   .است

   .كند ال میؤباز س

   مادر تو فاكولته خواندی ؟-

  .ھا دختر جان مه ماستر رياضی استم  -

  مادر ماستر چيست ؟ -
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   :اب دادجو ،زد دست عقب می مادر در حالی كه موھايش را با يك

   "زنی ، بيادرايته سيل كو كلش خو است می كنی ، ده ای چاشت ترق گپ خاطره چرا خو نمی" -

   :دھد خاطره رنجيده خاطر جواب می

   "مادر بيادرايم كه بيرو ميرن ، مانده ميشن مه خوندارم "-

   .رسد می صدای غالمغال و ھرج ومرج از بيرون بالك به گوش

كنم ، بد كديم ديگه نمی روم وی هللا و به تعقيبش  وی نمی وی( سايه را تشخيص بدھد ،تواند صدای زن ھم زن می

 رود ، آنجا جمعيتی از باشندگان چادری آبی اش را از ميخ بر می دارد و به دھليز می گريه ، زن با سراسيمگی

يده در پھلوی مادرش با لغت  ھمسايه كه تازه امسال قدكشۀخندند ، تواب بچ جمع استند ، بعضی از بچه ھا قرقر می

دھد بچيم او نداشتيم گفتم  چرا بيرون آمدی ؟ مادرش در زير چادرخفه پاسخ می!! گويد  برو خانه  زند و می می

ا خواھد تا  بالكی ھا ر چرخاند و می نوبت او خالص نشه ، در پايان زينه ھا ھنوزطالب شالقش را در ھوا می

دست از زير چشمك چادری محكم گرفته و با دست ديگر دو  مادرخاطره با يك .بترساند كه از اطرافش دور شوند

   :گويد جان می وشاند و با لحن ترسيده به طالبپبه ھم چسبانده تا پھايش را نيز بانتھا ی اخير وكوتاه چادری را 

دھد ،  طالب جوابی نمی "، گناه داره اگر او نياره كی او بيارهنيست را اين مسلمانه ميزنی، شوھرش امچبيادر جان "

 خواھد به تسالی زن شود و می ت كرده و باز نزديك تر میأزن جر  ،د بشنودخواھ و يا نمی نديب شايد زن را نمی

اگر " :گويد نگرد و می می شمان سرمه بسته به زنچكند، طالب با   در خانه را رھا میۀھمسايه برسد و دستگير

شود ، ھمه نگاه ھا  ، كسی ديده نمیشود كرده و باز می ازه منزل به آرامی ناله درو".....ديگه ايتو سر نل ديدم باز 

، اماآنجا كسی نيست در اخير دروازه دو چشم نگران و پرسشگر البوم عكس را به طرف گردد به سوی دروازه می

  :يدآدھد و خاطره باز به صدا می  مادر وانگشت نشان می

  "مادر چرا ايجه چادری نداری ؟" -

كند و ازبازوی دخترك گرفته او را به عقب تيله كرده و در را محكم  شود در يك لحظه خيز می سراسيمه میزن 

ال خاطره چی بوده ؤشود ، س خورد ولی ھيچ كس متوجه نمی ، آنقدرمحكم كه طالب نيز دك میبندد پشت سرش می

، بدكديم مادرجان نزن" :گويد ه میشود و صدای خاطره نيز در ميان گريه ك شت در شنيده میپتب از  صدای تب

، دوبچه آھسته با ھم شوند متفرق می ، برای باشندگان بالك جالب نيست ھمه" كنم ، ديگه پرسان نمیكنم ديگه نمی

  :كنند پچ پچ می

 ما كل عكس:"خندد  دومی به قھقه میۀبچ  ،"آورده بود ديدی خوار ناصره زد ھا چرا مچم به خيالم كدام عكسه" 

   ".رسيد ، طالب به حقش میكرد نمی ه ده حويلی مامايم گوركديم ، اگه مادر ناصر دروازه را بستهھای خود

  نی ھيچ متوجه نشد 

 و ھردو قت قت خنديده در زير درختان بيد  روسی گم "خوردند ھا باز اگه نی د يك روز ھردوھمسايه ھا لت می"

  . شدند 

طره دست كشيد و خاطره با عجله خودش را درپشت رختخواب از زدن خا ،زن وقتی در دستانش درد احساس كرد

 ، خسته و عصبانی به سویه چشمانش را سوخت گرفته بود، مادرپشيماننقدرگريه كرده بود كآھا رسانيد ، 

  .......، خاطره درميان ھق ھق كه در پشت گريه می آيد به خواب رفت آشپزخانه رفت
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يابد به زن ی را غرق خواب در ميان عرق و اشك مگيرد و او  دخترش را می ، پدر سراغشام مردان خانه برگشتند

  :گويد می

  "گويد  زن می"خوبست خاطره" 

   "ھا امروز بسيار زدمش" 

   چرا؟ -

  كند  زن به باز خوانی ماجرا شروع می

   .دگوي جنباند و ھيچ نمی رود سرش را می به طرف دستشوئی می مرد در حالی به برای شستن دستانش

نشيند از موھای ريشش خوشش نمی آيد  خيزد و در بغل پدر می آرام برمی وقت نان شب خاطره با چشمان پف كرده

مادر را ھم دوست دارد اما پدرھيچ گاه اورا نزده . گاه ھم او را نزده است اما پدر دوستداشتنی و مھربان است و ھيچ

نشاند  ی ميخورد دخترك را روی زانوان خود میاتی چخاطره است پدر بعد از نان وق است البوم  ھنوز در بغل

  "خو اگه گفتی در اين عكس مه در كجا استم ؟" :گويد  شيطنت بار میۀوباخند

  :گويد ، خاطره شانه باال انداخته و میكندولی مادر يك پينگی رفته است خاطره با ترس به مادر نگاه می

  ".اينجه خودت نيستی پدر" 

دستش روی تصوير جوانك خندان و بلند قد كه شقيقه ھای بلند و مو ھای قات قاتی  شتان گلفتخندد و با انگ پدر می

   .كند ال نمیؤشود اما س ، خاطره چشمانش گرد تر و بزرگتر میگذارد داردمی

 گويدخوب من و مادرت با ھم صنفی بودم آن وقت ھا شما نبوديد و ما درس می پدر چشم ھا را تنگ كرده و می

   .بازھردوی ما ماستر رياضی شديمخوانديم 

   ماسترچيست ؟،كند الی راكه از مادر پرسيده بود تكرار میؤكند و س ت پيدا میأخاطره جر

خواھند  رود برای اينست كه بخواند و ياد بگيرد باز كسانی كه می مكتب می گويد وقتی آدم زند و می پدر لبخند می

  خوانند  واھند ادامه دھند باز ماستری را ھم میروند و اگر بخ زيادتر بدانندبه فاكولته می

   "؟دارد پدر مكتب چی فايده" :پرسد خاطره می

  ".افتد  دم كه راه را شناخت در چاه نمیآ باز ،را  ھم دھد و چاه مكتب برای آدم راه را نشان می" - 

می افتند ھردو عاقل استند شود پدر و مادر ھردو در چاه ن در درنظرش با شكوه میكند پ خاطره به پدر نگاه می

   .خوانده اند ھردو مكتب

شناسد كه اور ا روی دوشك  كند و درميان خواب و بيداری دستھای گرم پدر را می رخوت خواب بر او سنگينی می

   :گويد گذارد و به مادر می می خوابش آھسته

 ،مروز كلی بالكی ھا ده لين مانده بودندسماورا ھا بند شده امروز ھيچ ازنوله اش آب نمی آمد صبا بايد صافش كنم ا"

 خاطره در "،افتيم كنند و در ای قاطی در چاه می ھميتو ھر روز شوه باز خودشان چای را در خانه جوش می اگه

 :دھد رسد كه جواب می  صدای مادربه گوشش می"چرا در چاه می افتيم" ،شود ميان خواب و بيداری مضطرب می

   "كنم ه صاف مینی مه صبح وخت برايت ھمش"

فامد كه نوله سماوار را صاف   مادر مكتب خوانده و ماستری دارد می،افتيم در چاه نمی" ،شود دل خاطره جمع می

  .رود بنند و به خواب می گذرا برلبان باريكش نقش می  لبخندی"كند
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تنھا پوست رويش كند  كند ، چشم ھايش ھم سوخت نمی خزد ،ھيچ جايش درد نمی صبح خاطره كه از خواب برمی

  دستمال ھای،بيند كه با پيرھن و تنبان ھای سياه كمی كش است در سردسترخوان صبح به برادرانش با دقت می

   "مام مكتب ميرم" :گويد سفيدی را به دور سر بسته اند ، به برادر كوچكترش می

ھم كه مكتب بروم و راه را خوا مام می" :گويد شود و می  خاطره بازچشمانش گرد می،زنند زير خنده ھمه می

   "،مانم نفتم  من در خانه نمی بشناسم و در چاه

   "خاطره چايته چبه نكنی ھوشته بگی" -

  :خاطره ميگويد

  "خی مه چی وقت مكتب برم ؟"  -

  ".ھروقت كه بچه شوی باز" :دھد ھوشياری معروف است جواب می گ كه در بين ديگران بهزربرادر ب

 چشمان . بردارانش بدش می آيدۀ از خند.بدش می آيد  خاطره.روند و به سوی مكتب میزنند زير خنده  ھمه می

 دھد گونه ھای گندمی اش را می  ماردش دخترك را نوازش می.زند می شود و به مادر زل بزرگش دند دند اومی

واھم مكتب خ نه من می" :گويد كند و می ، خاطره لج میدھم برای دخترم درس می گويد من خودم بوسد و می

  :گويد  مادرمی،"بروم

  " اما دخترم طالب ھا نمی مانند"

  :دھد  خاطره جواب می

     چرا؟-

   "گويند زن نبايد درس بخواند به خاطری كه می"  -

    چرا؟-

  "خاطری كه زن استه ب"  -

  "خی چرا خودت خواندی؟"  -

   "او وقت طالب نبود"  -

   :كند خاطره استدالل می

  "دختر مردم چی غرض دارن  ر خودشانه نمانن دهخود طالب ھا دخت"

  :گويد كند و می تواندجواب بدھد به آرامی خاطره را نوازش می مادر مستاصل و درمانده نمی

  "؟خواھی برای گدی كگت كاالبدوزم   نمی"

  "نی مه ميخايم مكتب بروم "-

  :يدگو مادر به دروغ پردازی رو می آورد  و می

   :گويد  خاطره می"ه شوی خوب خی صبر  كن كه بچ"

  "چی رقم بچه شوم؟ "-

  : مادرميگويد

   "بايد صبر كرد"  

  "صبر چيست ؟ "-

ال نكنی ، مره آزارنتی و برای خدا جان دعا كنی كه بچه شوی باز اگه دختر خوب بودی خدا جان ؤكه زياد س اين"

   "كند كند و دعايت را قبول می گپت رامی
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 كرد و شب ھا به خدا جان دعا می گفت ، اطاعت می ، ھرچی مادر میر ازگذشته شد به بعد خاطره آرامتاز آن روز

   :كرد

  "...او خداجان مره بچه بساز او خدا جان مره بچه بساز او خدا جان "

بيند كه برای آوردن آب صف كشيده اند ھمه يك رقم اند آنھا را از روی  خاطره پشت كلكين نشسته و زنان رامی

خندد او  بيند زن وكيل بالك است از او خوشش نمی آيد چون ھميشه قرقرمی شناسد يكی به باال می می چپلك ھايشان

  :صدا ميكند

   "؟ھا خاطره جان چطو استی"- 

   "خوب استم"-

   "؟چرا او نمياری"-

   "ميارن رسه بيادرايم او داريم و زورم نمی"-

  "بيادريات خو مكتب استند "-

  ھان -

  كند  می الؤخندد و س زن وكيل بالك قر قر می

   "؟خی بازتو چی وقت مكتب ميری"-

  "م واول بچه شوم باز مام مكتب مير دھد باش كه خاطره با غرور جواب می

خندند ، خاطره بدش  ھمرايش تمام زنھای بالك می.خندد شود و بعد قرقر می زن وكيل برا ی يك لحظه خاموش می

رود تا در شستن ظرف ھا با مادر  بچه شدن چی خنده دارد و می ،كند شود و فكرمی می آيد از سر طاق پائين می

     .كمك كند ودخترخوبی باشد

  

  :يادداشت

بار مردم ما را در  که با نوشتن خاطرات شان، گوشه ای از زندگی مشقت" تنديس"با تشکر از ھمکار گرامی ما 

ه و افتخار نشر آن را به پورتال خودشان  به قلم کشيدو ھم اکنون ديو استعمارتحت قيادت لشکريان جھل و ظلمت 

  :داده اند، بايد بنگاريم

از نخستين روزھائی که جمع ما متصديان، پورتال را اساس می گذاشتيم، برخورد به يکی از نکاتی را که از طرف 

دگی و توجه به زنو شده بود و است سپرده تمام جناح ھای درگير در قضيۀ افغانستان، عامدانه سخت به فراموشی 

 و صاحبان فردای کشور ما می باشد، از وظايف مبرم خويش دانسته و در حد توان پرورش کودکان امروزی

  .کوشيديم تا در اين زمينه کارھائی نيز انجام دھيم

از جمله با نوشتن مقاالتی چند، توجه دوستان و عالقه مندان متعھد خويش را به مذمت و تقبيح  کارکودک و 

  . جلب  و در حد توان مقاالت چندی نيز نشر نموديم"کودکان کار"زسرنوشت غم انگي

 خود می خواھد مصدر خدمتی گردد، به جز  آن پيام را گرفته و ھريک به نوبۀاينک وقتی می بينيم، دوستان عزيزی

تأسف و دست اين دوستان را صميمانه بفشاريم، با رفته آن که در راھی که پيش گرفته ايم، ثابت قدمتر به پيش 

  .امکان ديگری نداريم تا تقديم صاحبان فردای افغانستان نمائيم

  شاد و پيروز باشيد

 AA-AAادارۀ پورتال


