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افغان جرمن آنالين

به سلسلۀ داستانھای کوتاه

داستان يازدھم شرقی

درويش و زاھد

زاھد و درويشی که مراحلی از سير و سلوک را گذرانده بودند و از مسجدی به مسجدی ديگر سفر می کردند ،سر راه
خود دختری را ديدند در کنار نھری بزرگی ايستاده بود و می ترسيد چگونه از آن بگذرد .وقتی آن دو نزديک نھر
رسيدند دخترک از آن ھا تقاضای کمک کرد .درويش بی درنگ دخترک رابرداشت و از نھر گذراند.دخترک رفت و
آن دو به راه خود ادامه دادند و مسافتی طوالنی را پيمودند تا به مقصد رسيدند .درھمين ھنگام زاھد که ساعت ھا
سکوت کرده بود خطاب به درويش چنين گفت:
»دوست عزيز! ما نبايد به جنس لطيف نزديک شويم .تماس با جنس لطيف برخالف
عقايد و مقررات مکتب ماست .در صورتی که تو دخترک را بغل کردی و از نھر
عبور دادی«.
درويش با خونسردی و با حالت بی تفاوت جواب داد » :زاھدا ! فرق درين است که
من دخترک را ھمان جا رھا کردم و بس ،ولی تو ھنوز درخيال به آن دخترک که مثل
فرزند من و تو بود ،چسبيده ای و رھايش نمی کنی «.ختم
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داستان دوازدھم منگوليايی

چنگيزخان و شاھين محبوب او

يک روز صبح ،چنگيزخان مغول و درباريانش برای شکار بيرون شھررفتند.
ھمراھانش تيرو کمانشان را برداشتند و چنگيزخان شاھين محبوبش را روی
دستش نشاند .شاھين در کارش بسيار دقيق بود ،چرا که می توانست در آسمان
باال برود و آنچه را ببيند که انسان نمی ديد.
آن روز با وجود تمام شور و ھيجان  ،شکاری ميسر نشد .چنگيزخان مأيوس
به اردو برگشت ،اما برای آنکه ناکامی اش باعث تضعيف روحيه ی
ھمراھانش نشود ،از گروه جدا شد و تصميم گرفت تنھا قدم بزند.
در برگشت ،راه بنظر طوالنی می آمد ،خان از خستگی و تشنگی نا آرام بود.
گرمای تابستان تمام جويبارھا را خشکانده بود .آب ناياب شده بود ،تا اينکه
جويک کوچک را که به اندازۀ يک خط باريک بود خان ديد که از روی
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سنگی جاری است .خان شاھين را از روی بازويش بر زمين گذاشت و جام نقره ی کوچکش را که ھميشه ھمراھش
بود ،برداشت وزيرآن خط باريک آب گرفت .پرشدن جام مدت زيادی طول کشيد ،اما وقتی می خواست آن را به لبش
نزديک کند ،شاھين بال زد و جام را از دست چنگيز بيرون انداخت.
چنگيز خان عصبانی شد ،اما شاھين را چون بسيار دوست داشت ،فکر کرد شايد او ھم تشنه شده باشد .جام را
برداشت ،خاکھايش را تکاند و دوباره با انتظار آنراخواست پـ ُر نمايد ،اما جام تا نيمه پر نشده بود که شاھين دوباره آن
را با بال خود زد و آبش را به زمين ريخت .چنگيزخان کمی عصبانی شد ،چراکه اگر کسی از دور اين صحنه را
می ديد ،بعد به افرادش می گفت که فاتح کبير نمی تواند يک پرنده ی ساده را مھار کند.
اين بار شمشير از غالف بيرون کشيد ،جام را برداشت و شروع کرد به پر کردن آن ،چنانکه چشمش را به آب
دوخته بود شا ھين را نيز زير نظر داشت .ھمين که جام پر شد و می خواست آن را بنوشد ،شاھين دوباره بال زد و به
طرف او حمله آورد که آب جام دوباره بزمين ريخت .چنگيزخان با يک ضربه ی دقيق سينه ی شاھين را شکافت.
ولی ديگرجريان آب خشک شده بود .چنگيزخان که مصمم بود به ھر شکلی آب را بنوشد ،از صخره باال رفت تا
سرچشمه را پيدا کند .اما درکمال تعجب متوجه شد که درآن باال برکۀ آب کوچکی بود که در آن ،يکی از
خطرناکترين ترين مارھای زھری افتاده و مرده است .اگر ازآن آب خورده بود ،ديگر در ميان زندگان نبود .خان
شاھين مرده اش را در آغوش گرفت و به نزد محافظينش برگشت .دستور داد مجسمه ی زرينی از اين پرنده بسازند و
روی ھردو بال زرين آن جلی بنويسند که:
يک دوست ،حتی وقتی کاری می کند که شما را خوش تان نمی آيد ،يقين کنيد که ھنوز دوست شما ست.
و بر بال ديگرش بنويسيد که:
ھر عمل از روی خشم ،محکوم به شکست است .ختم
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داستان سيزدھم غربی

بيان عشق

يک روز معلم از شاگردانش پرسيد آيا می توانيد راھی غير تکراری برای ابراز عشق  ،بيان کنيد؟
برخی از شاگردان گفتند با بخشيدن متاع گرانبھا ،اظھار عشق می
کنند .برخی »دادن گل و ھديه« و »حرف ھای دلنشين« را راه بيان
عشق عنوان کردند .تعدادی ھم »با ھم بودن در تحمل رنجھا و لذت
بردن از خوشبختی« را عنوان کردند.
در ين وقت ،يکی از شاگردان برخاست و پيش از اين که مطلبش را
در زمينه بيان کند ،داستان کوتاھی را چنين حکايت نمود:
يک روز زن و شوھر جوانی که ھر دو در زيست شناسی متخصص
بودند مثل ھميشه برای تحقيق به جنگل رفتند .آنان وقتی به باالی تپّۀ
رسيدند از ترس ميخکوب ماندند .چراکه يک ببر بزرگ ،را درمقابل خود در چند قدمی ديدند که ايستاده و آنان را
غافل گيرکرده است .شوھر ،تفنگ شکاری به ھمراه نداشت و ديگر راھی برای فرار نبود .رنگ صورت زن و
شوھر پريده بود واز ترس ميلرزيدند و جرات کوچک ترين حرکتی را نداشتند .ببر ،آرام به طرف آنان حرکت کرد و
پيش آمد .ھمان لحظه ،شوھرمتخصص زيست شناسی فرياد زنان فرار کرد و ھمسرش را تنھا در برابر ببرگذاشت.
بالفاصله ببر به سمت شوھر دويد و چند دقيقه بعد ضجه ھای مرد جوان به گوش زن رسيد .ببربا خوردن شوھر خانم
آرام شد ورفت  .زن زنده ماند و خودرا از آن تھلکه نجات داد.
داستان به اينجا که رسيد شاگردان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد .شاگرد حکايت کننده پرسيد  :آيا ميد انيد آن
مرد در لحظه ھای آخر زندگی اش چه فرياد می زد؟
شاگردان حد س زدند حتما از ھمسرش معذرت خواسته که او را تنھا در برابر ببر گذاشته است! راوی جواب داد :نه،
آخرين حرف مرد اين بود که »عزيزم  ،تو بھترين مونسم بودی ،فرزند ما را خوب بزرگ کن و به او بگو پدرت
ھميشه عاشقت بود‹‹.
قطره ھای بلورين اشک ،از روی شاگرد يکه حکايت ميکرد بزمين ريخت اودوباره ادامه داد :ھمه متخصصين
زيست شناسی خوب می دانند ،ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی از خود نشان دھد و يا فرار کند .پدر من در
آن لحظۀ وحشتناک  ،با فدا کردن جانش پيش مرگ مادرم شد و او را از مرگ حتمی نجات داد .اين صادقانه ترين و
بی رياترين ترين راه بيان عشق پدرم به مادرم بود که مرا نيز عاشقانه در آن لحظه بياد داشت .ختم
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داستان ذيل فقط چند روز بعد ازنازل شدن قشون ابَ َرھه ی طالب به سرزمين ما تحرير يافته است

عاقبت بخير!

داستان چھاردھم افغانی
طوفان بی لگام بشدت می غريد سنگھا و سنگالخ کوھپايه ھا ميلرزيدند  .سيالب سياه و گنديده پر از تعفن از ھر راه
ناميمونی و ھر سراشيبی نامطلوبی فرو ميريخت و ھر چی را که تازه گی داشت بر سر راھش مانع می پنداشت ،
آنرا با خود بقھقرا ميبرد و سر نگون می نمود.
نه گلی در گلستان نه برگی بر درختان نه بلبلی در چمنزاران و نه نی فرياد گری در نيستان بجا ماند ،حتی دزدان
قھار سرگردنه که خودرا شيرھای غرنده وتاريخسازجا زده بودند چون موش ھای لرزان به غار ھا از ترس مرگ
پناه برده بودند .مرغان حق گو از ناليدن باز مانده ودر انزوا گـُم شده بودند درين روزگار دشوار غرق ظلمت  ،پير
زنی تنھا با کوله باری بس سنگين رھرو تنھا ی کوره راھی پر خم و چمی بودکه بايد ازين خوان پـُرخطرنيزمی
گذشت .کوله بار اش سنگين و تنش فسرده پر از زخمھای ناسوری در چنگال درد ميسوخت.
پيرزنی کھنسال ره توشه اش را بسختی حمل ميکرد و نميدانست تا کجا بايد برود و در کجا آنرا برزمين بگذارد .
پير زن گاھی می ايستاد و گاھی به سختی گام بر ميداشت و با ھياھوی طوفان و سيلی ھای بيرحمانه امواج گوناگون
آن ،دست و پنجه نرم ميگرد ا و ميخواست باز يکبار ديگر ازآزمون زمانه موفقانه سر بدر آرد.
تن نحيفش که روزگاری افتخارات منطقه بود ونشانه ھای آن در تجسم رنگھا چون سياه و سرخ  ،و سبز متبلور
است .ازآن سبب ھميش بگذشته دلبسته بود.
پير زن اين رنگ ھارا عاشقانه ميپرستيد زيرا اين رنگھا ھويتش را در دل زمانه ھا حفظ کرده بود  .پير زن به آن
رنگھا نگاه ميکرد وزير لب با تاثر می ناليد وباخود چنين ميگفت:
اين زنگھا در اعصار و قرون باعث سر بلندی و افتخارم بودند ولی امروزدست روزگارمرا ازآن بلندای افتخاربه
اين حضيض ذلت انداخته است  .اکنون نه تاج بخشی يی نه امپراتوری يی ونه يکتا پرستی يی برايم باقی مانده است
کجا شد آنھمه افتخارات بزرگ ؟ رنگھا به نيرنگھا تبديل شده ازعقابھا خبری نيست و زاغھا سرخوان اين ديار اند .
بھار روحبخش که زندگی آفرين بود ،اينباربه ثورين سياه تبديل شده بودکه بجای آفرينش حيات ،خون ،باروت وآتش
 ،مرگ وماتم با خودآورده بود.ثورين منحوس زھرآگين ،کفن را ناياب و جسد را فراوان باخود داشت جای الله ھا
دامنه ھا را ازخون فرزندان برومند ما آغشته بود.
روزگاری بديست .ای خورشيد جھان تاب! نظاره کن آن گذشته را واين حال را  .بازو ودستان من بجای مھربانی و
نوازش بمن خيانت ميکنند دست راست خاينتر از دست چپ و دست چپ خاينتر از دست راست بمن است.مردی و
مردانگی را نشانی نيست خفت را افتخار پذيرفته اند .زمانه مجبورم ساخته است تا اين ننگ را ناچار بر دوش ببرم.
رنگ سياه در حافظه ای تاريخ افتخار جاودانۀ من و فرزندان من بود فرزندان خلف من با اين لوا تاج بخشی*
کردند.
رنگ سرخ زيبا که زمانی درلوای امپراطوری من از غزنه تا
قلب ھند در اھتزاز بود .بيانگر عظمت من در تاريخ است.
ھمچنان رنگ سبزکه نشانۀ از يکتا پرستی نگارۀ ازاوستا
وعظمت از سرسبزی)حيات دوباره( دران نھفته بود در لوای من
تا ھنوزدرخشش دارد .اين رنگ با اوستا که ھويت من است آمده
است من با اوستا دوباره زاده شده ام يکتا پرستی را با او آغاز
کرده ام ولی نميدانم چرا اينبار در خزان افسرده رنگ سبز را بمن
ار مغان ميکنند از ظاھرش پيداست که رنگ سبز دلبر و
دالويزمن نيست اين رنگ سبز،رنگ پوپه نَک )کپک(بوی ناک
است که جز کھنگی ھيچ بوی تازۀ از آن بمشامم نميرسد .اين
رنگ زھرآگين مرموز ،نا شناخته است توان باز کردن آنرادر خود نميبينم  .ميترسم بازش کنم  .رنگ سبز ارمغان
پائيز نمی تواند سبزی بھاران را داشته باشد.
اما ناچارم آنرا بازکنم تا اورا نيزبشناسم  .عاقبت بخير
نوشته شده درپايان سال  1996کابل
ختم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوشتۀ  :اسماء آسيايی

* :عبدالرحمن ابومسلم دولت مقتدراموی راکه مرکز آن در دمشق بود پايان داد وبجايش دولت عباسی را در بغداد بتاريخ 750بميان آورد  .ابومسلم عبدﷲ
سفاح ومنصوردوانقی ،برادران امام ابراھيم عباسی راکه بعدازقتل فجيع امام ابراھيم در خانۀ يکی ازدوستان پنھان شده بودند از پنھانگاه بيرون آورده برای
آنھا تاج بخشيد وبر مسند خالفت اسالم دربغداد نصب نمود) .افغانستان درمسير تاريخ صفحۀ  77پاراگراف اخير( ازميرغالمحمد غبار
عبدارحمن مشھور به ابومسلم خراسانی در سرپل کنونی واقع در شمال افغانستان درقريۀ سفيد دنج)سپيددژ( بتاريخ  720متولد گرديده است ) .افغانستان
درمسير تاريخ صفحۀ (76از مير غالمحمد غبار
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پنزه لسمه )منظومه( کيسه

خدمتګاره پيشو!

کيسه د  :کاظم بيمار ننګرھارى

يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
موږه کا ن به يي نيول بادار لپاره
په خدمت کي وه صادقه له ھر چانه
ھميشه به وه خولي خولي ستومانه
ځغلو ليي موږه کان تر خپله غاره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
موږه کا نورته يو ورځي په ژړا شول
د پيشو له ويري ډير په واويال شول
ويل يي مونږ څه ګناه کړي اي دلداره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ويلي په ګناه مو نه پوھيږم
ستاسي مرګ ته ھره ورځي تشويقيږم
له ما مه کوئ پوښتنه بي اختياره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
موږک ويلي ته له مرګه لذت اخلي
پدي کار کي له باداره عزت اخلي
رحم نه لري بي رحمه يي ناکراره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ويلي دا زما د ژوند رونق دى
راکړل شوي راته دا رنګه سبق دى
نه د ژوند پروا لرم نه د ژوند الره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
موږک وويل دا ظلمونه به زوال شي
يوه ورځ به دا ستا سر ھم په جوال شي
دغه کور به شي خالي ستا له اسراره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ويلي چه بادار مي پيسه داردې
ښه مي ساتي زما ژوند زما اختيار دې
موږه کا ن به کړمه ورک لدى دياره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
موږک ويلي چه زړه شي بي غاښونو
ھغه ورځ ته انتظار يم په کلونو
ته به پوه شي پخپل قدر سم د واره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ويلي ما خدمت کړي بي شانه
موږھکان مي دي وژلي بي پايانه
د خدمت مدا ل به واخلم په سل واره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
لنډه دا چه د پيشو عمر اخر شو
بي غاښونو زوړ وجود يي را ظاھرشو
نه يي منډي نه يي ټوپونه و سرداره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
موږه کا ن به ھري خواته ګرځيدل
پيشو ھيڅ کوال ي نه شول تش کتل
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خپل باداريي ورته سور و له ډير قاره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
بادار ويلي چه خدمت کولې نشي
غلي ناسته ھيڅ زحمت ايستلې نشي
نو اوس وځه لدي کوره بي اختياره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ويلي زه زړه شوم ستا په کار کي
موږه کان مي دي وژلي دى ديار کي
نور مي نشته دى غاښونه بر خورداره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
بادار وويل ھمدا ګناه کافي ده
بيکاري بي روزګاري دې ناسازي ده
د کوڅو په سر اوسيږي بي کرداره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ويلي د مدال په انتظار وم
ستا کرم ته ھميشه سترګي په الر وم
د خدمت نتيجه دا شوه أي سر کاره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
بادار ويلي چه مدال په تا حرام دى
چه زړه شوي نو ژوندون دى په ناکام دى
وځه وځه له دى کوره په کو کاره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره
پيشو ووته له کوره په ژړا
موږه کان ټول ورپسي وو په خندا
د ظالم کاسه نسکوره ده بيماره
يو پيشو وه په يو کور کي خدمتګاره ختم
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داستان شانزدھم :شرقی

مالنصرالدين با تجربۀ جديد

يک روز مال نصر الدين برای تعمير بام خانه خود مجبور شد ،مصالح گلکاری را از راه زينه ھای خانه بوسيلۀ خر
خود باال بام ببرد .خر مظلوم ھم به سختی اززينه ھا باال رفت تا به پشت بام رسيد .مال بار را ازپشت خر برداشت
وخر را بطرف پايين ھدايت نمود.
مال نمی دانست که خر از زينه ھا باال می رود ،ولی به ھيچ صورت از زينه
ھا پايين نمی آيد .ھر کاری کرد خراز زينه ھا پايين نرفت .مال ازين کار بی
ثمر خسته شد ،خر را روی بام رھا کرد و به خانه پايين آمد که استراحت
کند .در ھمين موقع ديد خر سر بام نا آرامی دارد .خود را دوباره ببام رساند
تا ببيند خر در چه وضع است ،ديد خربه زمين سم ميکوبد .برايش عادی
جلوه کرد وبه پايين پس آمد.
بعد از مدتی متوجه شد که َچت ]سقف[ اتاق خراب شده و پاھای خر از َچت
خانه آويزان شده است وبسيار به شدت پايک ميزند وتقالی نجات دارد ،تا
مال خواست خر را کمکی کند که خر بيچاره از َچت خانه به زمين افتاد و بيچاره خر از شدت ضربۀ سخت افتادن
جان داد ومـُرد .
مال نصر الدين با خود گفت لعنت بر من که نمی دانستم اگر خر به جايگاه رفيع و بااليی برسد ھم آنجا را خراب می
کند و ھم خودش را از بين می برد .ختم
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داستان  17اروپای شرقی

من گاو ھستم ،پدر گوساله !

آمر يکی ازمکاتب دخترانه بودم  .ھمه چيز به خوبی پيش ميرفت .
يکروزکه ادارۀ مکتب کامال ً خالی بود و بجز من ديگران ھمه
مشغول درس دادن بودند ،مردی با ظاھری شيک و سر و وضع
منظم داخل دفتر مکتب شد بعدازعرف معمول خطاب به من گفت»:
ببخشيد با معلمه صاحبۀ نگران صنف دوم »الف« کار دارم و می
خواھم درباره درس و انضباط دخترم از ايشان معلومات حاصل
نمايم «.
در جواب گفتم  :افتخار معرفی شما را می توانم حاصل کنم؟ اسم
مبارک شما چيست ؟.
گفت:
ـ من ‘گاو’ ھستم! معلمه صاحبه  ...نگران صنف دخترم  ،مرا
خوب می شناسند .بفرماييد برايشان بگوييد که گاو بمالقات شما آمده است.
تعجب کردم و موضوع را با معلمه صاحبه اطالع دادم  .خانم فوری آمدند و وارد دفتر شدند .موضوع را درميان گذاشتم
و جناب گاو را به ايشان به آھستگی معرفی کردم که جناب گاو متوجه نشد .
خانم تکان خورد وآھسته بمن گفت :آمر صاحب ممکن است اين آقا اختالل مغزی داشته باشد .گاو يعنی چه ؟ من چيزی
ازين بازی نمی فھمم…
جواب دادم :
ــ اصال ً اختاللی يا جنونی در رفتار اين آقای محترم وجود ندارد .حتی خيلی ھم متشخص به نظر می رسد«.
معلمه صاحبه با اکراه پذيرفت و نزد پدر دختر که در گوشه ای از دفتر نشسته بود ،رفت وبا چھرۀ بر آشفته سالم کرد.
مرد  ،با احترام و ادب  ،متقابال ً سالم نمود و خودش را چنين معرفی کرد:
ــ من گاو ھستم! شما بنده را به خوبی می شناسيد.من گاو ھستم ،پدر گوساله؛ ھمان دختر ١٣ساله ای که شما ديروز در
صنف ،او را به ھمين نام صدا کرديد که  :او گوساله…
معلمه به لکنت زبان افتاد و گفت :ــ
آخ ،می دانيد… پدر دختر صحبت اورا قطع کرده گفت :
 معلمه صاحبه ! ممکن است واقعا ً دخترم مشکلی انضباطی داشته باشد و من ھم در اين مورد به شما حق می دھم.ولیبھتر بود مشکل انضباطی او را با من نيز در ميان می گذاشتيد.حتما ً می توانستم در زمينه با شما کمک کنم.
خانم معلمه و پدر شاگرد مدتی با ھم صحبت کردند.گفت و شنود آنھا طوالنی ،ولی توأم با صميميت و ادب بود .آن پدر،
در خاتمه بسيار مؤادبانه کارتی را ازجيب بااليی اش کشيد و به معلمه صاحبه داد  .پدر شاگرد با خداحافظی کردن
ازھمه که در تفريح دفتر آمده بودند ،اداره را ترک کرد ورفت.
وقتی آن شخص جالب و مؤدب رفت ،کارتش را با ھم به اشتياق خوانديم.
روی کارت بغيراز آدرس ونمبر تلفون ،روی آن چنين نوشته شده بود:
»دکتر… عضو ھيأت علمی پوھنتون دربخش روانشناسی و علوم تربيتی  .ختم
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داستانھای تازۀ کوتاه ھميشه ادامه دارد
تشکر از ديدارتان
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