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دست میاوردم درگوشۀ پناه برده تصاویر آنرا مى دیدم و متون آنرا هیجیگى کرده میخواندم، نمیدانم 

 .چرا اینقدر عالقمند اخبار بودم 

 ومسقسمت 

 نوروز  

ش ال یخ اما خومش ؛روى نسیم نوروزى گشوده مادرم کلکین ها را ب ،روزاول نوروز فرا رسید 

 زتک ا ـ  بطرف تپه  دیدم مردم تک ؛از جایم برخاستم رفتم کنار پنجره ؛آیند در وجودم خانه کرد

شمارى  ا در آنجا میبردند ودست فروشان متاع فروش شانر ،تپه میبرآمدندچند طرف بر فراز آن 

 .ردندمیک اروح شان اتحاف دعه هم صبح وقت هنگام پگاه به حضیرۀ اقارب شان رفته و ب

بند داوتو کرده بر کو  را شب نوروز مادرم لباسهاى افغانى مرا و دیگر خواهران و برادرانم

از    نوشیدن چاى همه باهم تصمیم گرفتیم که برفراز تپه برایم پس از آنکه زپس ا ،بودآویخته 

انور جان که رفیق صمیمى  و کاکا صالح کالنتر  ،گلبدین دهل واال  ،حاجى توکلمقابل خانه 

را قوت بیشتر مى بخشید بر  آرام دم گرفته در حالیکه نسیم نوروزى ما ـ  آرام ،یمبرادرم بود گذشت

 ،رنگ رنگ ى، گدى هابزرگ  و ، دایره هاى خورددالبازکها ،اسپکها ،گازکها ،ه برآمدیمپاز تفر

ه مى پوقتى بر فراز ت ،و طالع بجنگان ، چوشکى ُپله ،جوشک ىجوار ،خجور ،بوالنى ،چپس

 ،نظر میرسد مى رفتیمه ب که بر فراز تپه از دور( ع)مهرو بى بى ۀبرقبرآمدیم در نخست پیش م

ى که بر دل داشتند یک پارچه جهنده را در آن توغ هاى زیارت را مى بوسیدیم و کالنهاى ما آرزو

نار هم ککه حدود یکهزار خانه در آن دهکده بسوى شمال قرار داشت  ،از فراز تپه. توغ مى بستند

ردمان م ،یاد میشد (خاطر ۀقلع)در این دهکده که بنام . گلى پیوند خورده بودکاهبا دیوار هاى 

حضیره آبایى  .زندگى میکردند ؛دارى نظیر نداشتند مهربان که در همسایه دارى و مردم صمیمى و

ما نیز در سمت شرقى این قریه قرار داشت وقتى از تپه پایین میشدیم پس از آنکه به حضیره رفته 

دند میرفتیم نجا زندگى میکرآبسوى همان دهکده که ماما ها و مادر کالنم در ؛اتحاف دعا میکردیم

س از پکه از قدیم ترین خانه ها  خانه هاى ؛خانه هاى ماما هایم در بین چهاردیوارى وجود داشت

اى المارى همه چیز جداشت که به  ى قرارئمیان خانه ها تاقچه ها. بودۀ کابل خانه هاى شهر کهن

تى میخواستند آن وق ؛بودها مزیین گردیده لگ بى و باچوپنجره هاى خانه هایشان  ،درآن گذاشته میشد

و هرگاه میخواستند آنرا بگشایند کلکین ها را به باال آنرا پایین میکشیدند  طفق ،دندپنجره ها را ببن

س وقتى خانه مادر کالنم میرفتیم نخست از رخاطر آنقدر خوش آیند بود که نپ ۀهواى قلع ؛میکشیدند



بخشى  از نسیم فرح ؛هاى چوبى آمدهه رجبوسه هاى پر مهر وى مستفید میشدیم و سپس در کنار پن

و سخت منتظر میبودیم که چاى دیگدانى همراه با  .که وجود مانرا نوازش میداد مستفید میشدیم 

 ؛روز هاى نو روز که بعد ها رنگ دیگرى را بخود گرفت .بیاورند شرینى هاى رنگه جوهر دار

 .براى ما خیلى خوش آیند بود

 روز نخست مکتب

شب ازخوشحالى اینکه فردا با لباسهاى جدید بوتهاى سیاه چرمى که هنوز بوى دکان در آن بود  

چادر سفید و بکس جدید مکتب  در قطار دیگر دختران و خواهرم بسوى مکتب میروم فردا وقتى 

قران شریف وقتر او روز هاى دیگر از خواب برخاسته دست و رو شسته  ،سفیدى سحرنیش زد

براى  ،ه درجاییکه که هر روز مى نشستم نشسته به تکرار درسهاى گذشته پرداختمخود را گرفت

رادیوى ما از آن رادیوهاى .همه حیران کننده بود که من چطور وقتر از دیگران بر خاسته ام 

ن خیلى آپدرم رادیو را روشن کرد صداى ، رگ بود که موجهایش توسط چرخ دادن تغییرمیکردزب

دم قران را آپدر جان وقتى  :پدرم صداى آنرا زیر ساخت گفتم ...محکم گرفتم گوشهایم را ،بم بود

 قراعت میکرد خودت گفتى  رادیو باید خاموش باشد حاال خودت آن را روشن کردى ؟

پدرم خندیده رادیو را باالى قراعت قران کریم  که از رادیو پخش میشد عیار ساخت ، این صداى 

بطرف عقربه هاى  .ن لحظه برایم به ارمغان آوردآروحانیت یک فضاى تازه و شسته را در 

همان ساعت  ،عالقمند بودم گردش روز را روى ساعت بدانمخیلى  گاه کردمبه  حسرت  ن ساعت

 ؛وله نواخته شد و نطاق از آنسوى پرده میکروفون ساعت را شش صبح اعالن کرددر رادیو ط

اولتر گرفته رخصت شدم و  همهدرس جدید را از  ،برادرم آمد درس گذشته را نزدش تکرار کردم

 ،اى را نوشیدهچخواب بر میخواستم  زراستش صبح ها به امید چاى شرین ا ؛آمدمدسترخوان باالى 

م دروازه راست ایستادم و لبخند ددر هم با من یکجا آماده شد مخواهر،پوشیدم لباس مکتب ام  را 

دستهاى هردوى شانرا بوسیده هردویمان روانه مکتب  نپدرم همچنا ؛وسیدبمادرم رویم را  ،زدم

در راه احساس غرور میکردم این یگانه ارمانم بود که یکروز مانند خواهرانم روانه مکتب  .شدیم

هجوم  ؛دخترالیق و با جرعت باشم به دروازه مکتب نزدیک شدیم .را بنویسم  کارخانگى ،شوم

دختران آنقدر زیاد بود که هرقدرمیخواستم مودبانه برخورد کنم نمى شد ناگذیر شدم در جمع 

دسته و  ـ دختران دسته ؛مکتب شدم فضاى مکتب با گرد وخاک آلوده بود داخلمن هم  دختران

سیه  پس زن ۀهنوزصنوف منظم نشده بود تا لحظ ؛گروه در صحن مکتب گردش میکردند ـ گروه

شمهاى خشمگین درشت و لبهاى گرده داشت در حالیکه چوبى درکف دستش چکه اندام چاق  ۀهرچ



همه  .صف مشترک فرا خواندشتافت و به صداى بلند شاگردان را به  بود ازاداره بسوى شاگردان

اما شاگردانکه تازه به مکتب شامل شده بودند بى  ؛صحن حویلى ایستادندها ى منظم در  صفبه 

سرنوشت به پیشانى اخم کرده آن زن که بى دریغ بر پا هاى دختران با چوب حواله میکرد 

از بازویم گرفته مرا در  ،معلم صاحب ؛وقتى آن خانم نزدیک من شد گفتم من نو آمده ام.مینگریسند

شمار  ؛دیوار بیایندو با صداى بلند فریاد زد کسانیکه نوشمول اند در بیخ وار ایستاده کرد کنار دی

شمارى هم با خواهران . ان که از من کرده هم کوچکتر بودند با مادران شان آمده بودند زیاد دختر

احساس کردم که باید کسى بامن هم باشد چون من هم  ،ها دیدمتنوقتى خودم را  ؛و برادران شان

 .مده و گفت کسانیکه دختران شانرا آورده اند بروندآپس  ۀاحب لحظصمعلم  ،دمجدیدالشمول بو

را مادران شان چاى اینکه برمادران میرفتند صداى دادو فریاد شاگردان نوشمول بلند بود همه 

ها  لین از دور به  ،میگریستند در گلوى من هم بغضى جمع شده بود که قریب بود بترکد ؛رفتند

اما آن  ؛دلم کمى راحت شد .ایستاده است لین ها کى ازیدیدم خواهرم در پیشاپیش  نداختم  انظر

یر قابل غازکف داده ام زیرا دورى مادرم برایم  ؛جسارت و روحیه را که قبال داشتم احساس کردم

بسوى من  معلم صاحب که چوب بدستش بود ،دیگر من هم به گریه آغاز کردم. تحمل شده بود 

آرام  ـ  از ترس خاموش شدم و دخترکهاى دیگر نیز آرام ؟میکنى  چرا گریه : نگاه کرده گفت 

همه لباسهاى سبز بر تن داشتند همه آرایش  ؛آمدند هالین  شمارزیادمعلمین مقابل ؛خاموش شدند

کرده و زیبا بودند دو تن آنها بسوى ما آمدند ورق  بزرگى در دستشان بود درسیمایشان نوعى از 

نامها صنف اول الف را  ادیده میشد با همدیگر شان مشوره کردند که یکى آنه محبت و صمیمیت

دا کرده صند نام را چمعلم . تجزیه شوند (ج)و اول  (ب )بخواند و دیگران باشند تا به صنوف اول

ناهید ) نام هر کسى را که خواندم پیش من بیایند درمیان نامهاى دختران نام مرا هم خواند ، گفت

معلم چندین بار نام یکتن را صدا  ؛مرا در خانه لیلى میگفتند این نام را نا شنیده گرفتماما چون (

معلم  .این دومعلم ایستاد رسر معلم را دیدم که با همان جمپرو دامن سبزش آمده در کنا ؛میزد

 مدوباره نام  مرا صدا زد سر معلم بسوى من اشاره کرده گفت تو ناهید نیستى ؟ گفتم نه سرمعل

اما سرمعلم صاحب تاکید کرد که نام تو ناهید است و اسم پدرم را هم درمقابل  ؛من لیلى ام باحص

ایستادم در کنارم لین  رفتم در عقب ...آن ذکر کرد دانستم که مادرم در مکتب نام مرا ناهید گذاشته

شناختمش این همان  ،چند بار نگاه هاى ما بهم گره خورد ؛دخترى را دیدم کمى آشنا بنظرم رسید

مثل  ،دختر است که روز هاى عید و میله و هرروزیکه ما به کوچه چقرک براى ساعتیرى میرفتیم

هنوزسوختى که از کش کردن  ؛بال هویدا شده به لت و کوب من و خواهر کوچکترازمن میپرداخت



بسویم چشمهاى سبزش را  ،توسط انگشتان او صورت میگرفت در سرم احساس میکنم نموهاى م

نخست  ؛دو نفر دستهاى همدیگر را بگیرید ـمعلم صدا کرد دو !از چشمهایش ترسیدم ؛رق رق کشید

دستم میلرزید دستم را به زور گرفته با خشم گفت نمى بینى معلم صاحب  ؛به صورتش نگریستم

ا  صد فشردرا محکم تر دستم که دستم را از میان انگشتانش خطا دادم دو بار در حالی ! ى گفتچ

سراسیمه بودم در هرجا چشمهایم خواهرم را  .این دختر دست خود را برایم نمیدهد بزد معلم صاح

با همصنفى  ماما خواهر ؛میخواستم او با من باشدتا از گیر عاقله خالص شوم .در جستجو بود

ختر از این د. عاقله دختر میر اکبر قصاب  .هایش به صنف شان رفتند و من با همان هیوال  ماندم

ن میترسیدم که پدرش قصاب بود و یک روز دیدم وقتى گاوى را کشت کاسه را زیر آبیشتر براى 

از بودن با او احساس بدى  ؛گلویش گذاشته خون او را در سرش بلند کرده  تا تى کاسه سرکشید

 : برایم دست دا داز مکتب بدم آمد معلم امر حرکت را داد 

معلم وارد صنفى شد و ما هم که تعداد  ...عاقله دستم را رها نمیکرد ؛دو نفربیایید ـاز عقب من دو

معلم امر کرد تا هر کس با جوره اش به چوکى ها  .صنف شدیمداخل  ؛دود سى تن بودحما در 

کثیف و  صنف  صنف بوى رطوبت میداد دیوارهاى. بنشینند ، من با عاقله در یک چوکى نشستیم 

خدا میداند که چند سال است که این دیوار  ،خط خوربود در سینه دیواربه صدها میخ خورده بود

آب پاشى صنفها بوى . هاى بیچاره رنگ نشده بود قسمت هاى زیرین دیوار شوره خورشده بود

ت اما در قسم... همه صنفها همین طور فرسوده بودند مثل صنف ما  ؛رطوبت را بیشتر ساخته بود

. شرقى مکتب دو تا صنف نو ساخته شده بود که درآن صنف ها شاگردان کالن درس میخواندند

 شمارزیاد همصنفى هاى ما گریه میکردند ،گذشته ازهمه معلم ما زن خیلى مهربان معلوم میشد

دست نوازش میکشید و نسبت به مکتب دلگرم شان میساخت تا ساعت رخصتى همه هرکدام باالى 

 .آشنا شدند  مکتب ا محیطبما که میگریستند خاموش وکمى هم همصنفى هاى 

معلم صاحب ما که  ؛در پهلوى عاقله نشستمفردا موقعیکه مکتب آمدم و در صنف خود داخل شدم 

همه گفتند سالم معلم کتاب  ؛هر ه بود در صنف داخل شدچزن قامت بلند سبز چشم و سفید 

اما  ؛معلم درس را شروع کرد ؛اسماى پدر ما صدا زدحاضرى را گرفته نامهاى هر کدام ما را با 

منحیث  ؛چیزهاى گفت  که براى من مغاشرتاداب  و قبل از آن براى ما در باره دسپلین مکتب 

 .یک شاگرد نو خیلى آموزنده بود

صبح وقتر از دیگران از خواب بر خواسته   داول که تصمیم آمدن به مکتب را داشتی: معلم ما گفت

 ىد لباسهایچاى نوش جان کنس قران پاک را قراعت کرده پس د ،یخوانبوضو گرفته نماز خود را 



مى بیند که نرسیده باشد سپس با لباس چادر  را ؛ تانبرس کرده ناخونهایرا  تانپوشیده موهای تانرا 

ما بزر گتر شدررا ه هر کسى را که از د شوی بکتو بوتهاى پاک و منظم از خانه برآمده راهى م

عادت پیغمبر ما وشما بود که به همگان ن چرا که سالم سالمتى سراست و ای ؛بدهید باشد سالم 

میسازد و به ادم اطمینان میدهد که شخص طرف مقابل ند چسالم دوستى ها را دو  .سالم میداد

معلم  ؛ز کرد هنوز براى ما کتاب نداده بودو پس از آن به در س آغا. نسان ضررنمیرساند ابا

من الفبا را  یاد داشتم زیرا در خانه برادرم در پنج سوره  .الفبا را باالى ما شروع  کرد صاحب

سى که با جسارت دستش را کنه افردا موقعیکه معلم آمد و درس را پرسید یگ. باالى ما خوانده بود 

معلم صاحب مرا باالى تخته خواست از الف گرفته تا ى برایش نوشتم همه  ،بلند کرد من  بودم

وقتى به جایم آمدم تا بنشینم عاقله سوزن را در زیر پایم گرفت؛ اما آن . چک کردند  ـ  باالیم چک

آن روز عاقله با موهاى آشفته و بینى سرخ شده که   را دیدم و دستش را دور کرده نشستم  فرداى

صنف آمده وقتى من رفتم تا بى خیال به جایم ا باالى لبش پایین آمده بود وقترازمن درافرازات آن ت

او بى آنکه خجالت بکشد  ،بنشینم یک سیلى محکم به رویم نواخت، ازجایم بر خاسته مقابلش ایستادم

مثل روز هاییکه در کوچه چقرک شگور خمیر را از  ،با پنجالهایش مثل حیوان وحشى به جانم افتاد

همانند پلنگ وحشى به جانم  موهایم را مى کند ومرا میزد درصنف همچنان ،رم مى انداخت س

ود پى هم چند سیلى به بداد و رنگش از خشم سرخ شده یافتیده درحالیکه چشمهاى سبزش برق م

 .رویم حواله کرد در این جریان چند همصنفى ما آمده مارا از هم جدا کرد

شاید یگانه دلیلش عجز من بود که  ؟من اینقدر روحیه زشت داشت نمیدانم چرا آن دخترنسبت به 

در مقابل دیگران از ادب و احترام کار میگرفتم و این زمینه باعث شده بود که او از این روحیه 

ءمیکرد اما لیاقت و شایستگى وافرمن باعث شد که دیگر عاقله در مقابل من تغییر  من استفاده سو

لین در سرکتب بودم که بحیث شاگرد ممتاز مکتب خود تبارز کردم روحیه بدهد صنف چهارم م

مقابل شاگردان استادان و مدیره صاحب قران پاک را قراعت میکردم؛ سرود ملى مى خواندیم و 

 . پاتن انظباطى بدستم بسته شد

شعر میخواندم مقاله مینوشتم و مورد  ؛در کنفرانسها بحیث رییس کنفرانس برنامه سازى میکردم

 هشتمقدیر همه مکتب قرار میگرفتم تا انکه خودم دست به قلم برده به سرودن شعر پرداختم صنف ت

ب بودم که در یکى از هفته  نامه ها خواندم که کانکور شعر نویسى دایر شده و از جوانان مکت

 . خواهان آن اند تا تحت عنوان صلح شعر هاى شانرا عنوانى آن هفته نامه بفرستند 



که دراین عرصه مرا  (تورپيګى جان بلوچ )جسارت کرده به کمک استاد مضمون درى مامن نیز 

 پس ،نوشته و به دفترهفته نامه بردم (صلح )خیلى کمک و همکارى میرسانید شعرى را زیرعنوان

یک ماه ازجانب دفترمجله نتایج اعالن گردید شعر من مقام نخست را از آن خود کرده بودبا  از

مادر م رویم  ،براى مادرم دادمپولى را که از آن طریق بدست آوردم  صد افغانى نخوشحالى فراوا

پدرم و دیگر اعضاى خانواده نیز از این افتخارى که نصیب  ،را بوسیده مرا دیگرهم تشویق کرد

میخواندم تا  ؛رایم کتابهاى مختلف شعر و داستان میاوردبمن گردید خرسند گردیدند برادر بزرگم 

ما باید یکه ئلیسه آریانا در شهر بود جا  ؛تب نسوان بى بى مهروروانه لیسه آریانا شدمانکه ازمک

صبح وقت برمیخواستم و از بى بى مهروتا چهاراهى پشتونستان درسرویس رفته از آن پس با پاى 

پیاده از کنار شفاخانه مرکزى گذشته مسیر پشتنى تجارتى بانک را سپرى کرده مستقیما رخ بسوى 

از چهاراهى  ؛اده مزدحم را که در آن مسیر شمارزیا د دکانهاى خیاطى صف بسته بودغرب ج

صبح ها قبل از اینکه به صنف بروم راسا   .مقابل زیارت شاه دو شمشیره ع گدشته مکتب میرفتیم

میپرداختم تا باالخره من هم به کمک میرفتم میدان سپورت به تماشاى تمرینات دختران ورزشکار 

رت توانستم حق تمرین را در میان دیگر ورزشکاران دریابم صبح ساعت پنج بجه از استاد سپو

عالقمندى زیادم به ورزش . تب میشدم تا آنکه من هم شامل تیم شدم خواب بر خواسته راهى مک

آرام از درس فاصله گیرم و با  ـ  ده و آرامعضوفعال تیم باسکتبال مکتبم ش من همسبب شد که 

استفاد ه از موقع دایم در میدان باشم در یکى از روز ها که خنک زهرش را آرام ـ آرام در وجودم 

پس از آنکه کتابهایم را در خانه میزم گذاشتم از صنف برآمدم و درمیدان  ؛زهرش را زرق میکرد

وجه شو م ساعتم را  که در جیب به تندى گذشت بى آنکه من مت لحظات ؛مصروف تمرین گردیدم

دقیقه گذشته بود به عجله  ۰۲ل درسى حدود از ساعت او ،دیدمکرتى ام در کنار میدان گذاشته بودم 

را پوشیده دوان ـ  دوان خودم را به صنف رسانیدم از عقب پنجره که حدود نیم متر تمام کرتى ام 

د احساس کردم استاد نیست دستهایم را به نگاه کردم در صنف غلغله بر پا بو ،از قد من بلند بود

که  ىاستاد با چوب ن اهدیوار بلند شوم و به صنف بروم که ناگ زچوکات پنجره بند کرده خواستم ا

هرقدر تالش کردم که مقاومت کنم نشد از دیوار به ،در دست داشت به شدت در عقب دستم کوبید

ایم را تکاندم تصمیم گرفتم ازراه بروم با تاسف لباسه .خاک شدلباسهایم آلوده با  ،پایین گزلک شدم

وقتى داخل دهلیز شدم سیلى محکمى درسرم احساس  ؛که سرمعلم درکنار دروازه دهلیز ایستاده بود

دوان رفتم عقب دروازۀ صنف، اندکى درنگ کردم دروازه گشوده شد و  ـ  کردم و بدون تامل دوان

وقتى معلم دورشد داخل صنف شده بر جایم  ،کردماستاد برآمد در پشت دروازه خودم را پنهان 



نشستم راضیه پهلو فیلم که در ضمن همراه مکتب و در منطقه خود ما خانه شان بود بسویم نگاه 

 کجا بودى ساعت اول ؟  :کرده پرسید

راضیه کار خانگى استاد درى را برایم گفت  این ساعت مثلیکه . رفته بودم میدان تمرین داشتم 

روز هاى بیشمارى با اینگونه حوادث گذشت ، یک روز در جلسه معلمین تصمیم گر . بخیر گذشت

در صنف درسى باشند و  باید درساعات درسى ؛فته شد تا شاگردانى که در تیم باسکتبال اند

از آن روز پس دیگر حق نداشتیم که در ساعات درسى به تمرینات  ؛حاضرى شان کنترول شود

 .بپردازیم اما با آنهم از ساعات تفریح ناوقت میامدیم 

 آغاز تظاهرات


