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 :داستاِن ُشکرشبلی)رح(وسی سال توبهٔ اوازآن ُشکر
 

 ل به یاِد دوستاِن کابُ 
 
 

میگویند باری بازاری دربغداد گرفتار حریق گردید که شبلی نیز درآن بازار دکانی داشت ویکی برایش گفت:»ُدکان 
است! ازدهاِن شبلی کلمهٔ»ُشکر« پرید. هاتفی به گوشش گفت: این همه ُدکان سوخت تو از بالی آتش مصون مانده 

 .وتوبرای اینکه ازدرِد یاران سهمی نبُرده ای ُشکر می ُکنی!« گویند شبلی تا سی سال ازهمان ُشکر توبه می کشید
  روزها   ه از این قرار است که این من این روزها به یاد دوستاِن کابُل می افتم وآن ُشٰکِرشبلی نیزبه یادم می آید. قص 

بازار انتحاری ها گرم است ومن هنگامی که خبِر آن را می شنوم نظر به اینکه انتحار وانفجار درکدام نقطهٔ شهر رخ  
 واما باشند  داده است فکرم به سوی همه دوستاِن کابُل؛جالل آباد؛پروان ودیگرجاهامیرودکه مبادا گرفتاِربِدحادثه شده

 ؟ ه ُشکِر شبلی داردربطی ب این چه 
حقیقت این است که وقتی خودت درمعرِض خطر قرار نداری؛ خطری بالفعل تهدیدت نمیکند؛صبح که ازخانه بیرون  
میروی نگران این موضوع نیستی که شایدچانس برگشت به خانه ودیداِرعزیزاِن خویش رانداشته باشی بنابراین میدانی 

ست ومیخواهد از زبانت بپََرد که»ُشکر« وهمین گونه ُشکرهمان ُشکر شبلی که آزادی واطمیناِن خاطربسیار گرانبها
است که اگراززبانت بپََرد دربرابِر همه آن دوستان که انان را می شناسی ویا هیچ نمی شناسی ولی به نام این که  

ی کشد وفریادهای ادعای احساِس انسانی داری تخیُِل نیرومند شاعرانه ات به یکایک آن خانه های ماتم زده سر م
پُرازدرد وضجهٔ هزاران مادر؛هزاران خواهر؛ هزاران پدر؛هزاران ُدختر وپسر را می شنوی ودرکنار نعش های 
خون آلودهٔ عزیزاِن به سفِر ابدی فرستاده شده می ایستی وبا خود میگویی رحم وعاطفهٔ انسانی ازاین کشور چرا وبه 

وقت ما دیگران را به خاطِر فاجعه ای که خود برسِر خود آورده ایم   تا چه  کجاکوچیده است وچه وقت بازمیگردد؟
ُکشته   مالمت میکنیم. برای کسی که ما اورا گرفتاِر اجِل پیشرس کرده ایم چه فرق میکندکه اورا بُمهای هوایی امریکا

گناِه عارف است  است یاانتحارکنندهٔ طالب خلعِت هستی اش را ازاو گرفته است. من دیگر ازاحساس ُشکر شبلی که 
نیز باز مانده ام وگاه گاه باخود میگویم اگر دروطن بودم وبه اصطالحِ معروف در دروِن بال بودم امکان داشت بُمی  
هم به سراغِ من بیاید واین رنج روزمره ام را به پایان برساند آخر تا چه وقت میتوان زنده بودوزجِراین همه قُربانیان 

گ نیز مرگ را مصیبت میداند ولی ما انسان هارا تماشا کن که هی گلیِم این مصیبت را  بیگناه را کشید؟ خدای بزر
ُگسترده تر هموار میکنیم! فردا ممکن جنگی دیگربرضِد ایران راه بیفتد وزندگانی هزاران بیگناه قرباِن سیاستمداران  

ونظم گذارمیکردندهدِف شان این  لجوج وجنگ طلب شود. اجداِد ما وقتی که ازجدال های قبیلوی به سوی دولتسازی
بود که به نظم وهماهنگی وامنیت برسند ولی جهاِن ما چنان گرفتارهوی وهوس های سیاستمداران شده است که نیِم 
جهان به تاالبهای خون بدل گردیده است ومردم مشغول توجیه خطاهای سیاستمداراِن خودشده اند.ما برای خود داری  

ملل متحد به وجود آوردیم که ازموضع عدالت وبیطرفی درقضایای جهان داوری کند ولی از جنگ سازمانی به ناِم 
زورمندان درآن برای خود امتیاِز حِق ویتو را گرفتند وسازماِن ملل را به یک کانون »پهلوان زنده خوش است« بدل 

صالحیت درفیصله های  کردند واینک این داورقضایای جهان که بدبختانه داور بیطرف نیست نظیر آن آمِرفاقد
خودمینویسد:»بنده بی دخل است«مردم عاجزوبیچارهٔ جهان تاچه وقت ازآزادی وامنیت به دور بمانند.آخر شما محکمه 
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ای را تصور بکنید که درآن یک یا چند عضِو آن محکمه به شیوهٔ استثنائی حق داشته باشند که وقتی یک فیصله رابه  
 « !واهانه بگویند» من یا ما این فیصله را قبول نداریمنفع خودویاراِن خود ندیدندخود خ

آخربرای ماهیچکاره های جهان که بعدازهرجندسال به سراغ مامی اییدوازمارای میخواهید وبه اتکای همان رای به 
بگویید که تا چه وقت این پهلوانی درقضایای جهان   قدرت میرسید وآنگاه راِه خود می روید وبه ریِش ما می خندید! 

 .انسان درهمزیستی وتحمِل عقاید وفرهنگهای گوناگون است که به آسایش می رسد دامه دارد؟ا
یاِد همه  لطفاً تالش مکنید که ما همه را به بهشِت ایدیال خود ببرید وبرای ما آزادی رفتن به دوزخ را نیز بدهید.

ومیر ماالمال شده است وما باهم  م ومرگغدوستان وهموطنان به خیر باد که دیگر کاسهٔ صبرما ازاین همه درد و 
 فریاد می زنیم که جنگ دیگر بس است وشما هم باالخره معنای »بس« را بفهمید ودست از سِر َکل ما بردارید.

)ازدوستان صاحب کاُکل عذرمیخواهم که من درآیینهٔ کمپیوتر کلهٔ خودرا می دیدم ومی پنداشتم که همه کله ها هماننِدکلهٔ 
ها که داد میزنند:»ای وطن میسازمت آخر خودم میسازمت« اگر راستی وطن رامیسازندطوری من است.(راستی آن

 بسازندکه خون این همه هموطن بیهوده برخاک نریزد.
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