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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۷۰/۷۰/۶۷۰۲        خاکسار افغان

 عذاب وجدان

و گفت که از خود وکرده هایش رنج میبرد ولی راه عالجش را هم  چند روز قبل اشنایی داشته های دلش را همرایم شریک کرد
میبری؟ گفت از خودم، از انچه که بوده ام و هنوز هم هستم، از انچه که کرده ام و هنوز هم سراغ ندارد. پرسیدم از چی رنج 

میکنم. گفتم بگو چه بوده یی و چه کرده یی؟ چی هستی و چی میکنی؟ گفت مادرم مرا به دنیا اورد که انتخاب خودم نبود. با 
اه پولسازی بود و جز قصه ها در موردش چیزی محصوالت یک گاوی که پدرم داشت به شش سالگی رسیدم. پدرم مسافر ر

دیگر نمیدانستم. شش ساله بودم که مرا به مدرسه فرستادند. چندسالی زیر درخت توت پهلوی مسجد قریه الف و ب اموختم ، 
دم که بوتعالی مرا خلق کرده و به او باید ایمان داشته باشم. پشت لب سیه نکرده  څشتناست و هم اموختم که  ۴=۶+۶ستم کهدان

مرا برای اموزش علوم دنیوی به کابل اوردند. عرق سفرم خشک نشده بود که صدا های زنده باد و مرده باداز هر کوچه و پس 
کوچه را شنیدم. رنگ سرخ و طنین فریاد های هورا برایم دلنشین بودند. به انها پیوستم وچند سالی قریه و قوم و بزرگان خود 

دادم. خانه های قریه ام خیمه های خاک الود زمان حضرت ابراهیم وباشندگان ان مردان وزنان نادان را مرتجع خواندم و دشنام 
به نظرم امدند. دیگر شهري ومتمدن شده بودم. سرخ میگفتم، سرخ مینوشیدم و سرخ میپوشیدم. گاهی هوای پول بر سرم زد 

 پیوستم. دیگر به این عقیده رسیده بودم که دنیا، اغاز و انجام ان رفتم دنبال ان. نشد، با کیسه خالی برگشتم و به یاران قدیم سرخ
همین است که میبینم. خدایی در کار نیست. روزی یارانم از خواب بیدارم کردن وگفتند: برخیز که حاکم شدیم. دویدیم و تپیدیم 

جان نگاه کردن فرض »و با خود گفتم ولی اودر زاده ها زور شدند، سرخی انها بر سرخی ما چربی کرد. به گوشه انزوا خزیدم 
زنده ماندم وروزی برایم گفتند برخیز که ماما ها نجات ما دادند. پا بررکاب زدم، قمچین بدست تاختم. به پیش، به پیش «. است

ی بر شانه هایم وزن انداخته بودند. صاحب ه یوبه پیش. کشتم وبستم وسربه نیست کردم. تا چشم گشودم فلزات گرد و ستار
میشنیدم و از دنیای صاحبانه خود لذت میبردم. چند باری به کعبه ماسکو رفتم، گل گذاشتم و وعده اطاعت وعقیده دادم. ماما 
غریب شد و گفت دیگر نفقه یی در کیسه نیست. خواب هایم در هم ریختند. کاخ کاغذی ام در هم شکست. دیگر صاحبی نبودم. 

ا یکی کردم. به دیار دیگری رسیدم. انچه با خود غنیمت گرفته بودم زود ختم شد.اب و جان زنده ام را غنیمت دانستم، دوپا ر
نانی نداشتم. کسب و کاری هم نداشتم. برای زنده ماندن باید چیزی میکردم. قمار اقتصاد رایگان را زدم. حرف ووعده فروختم 

چون دیگر برایم چیزی نمیدادند. ترک شان کردم.  وپول گرفتم. در ان روز ها دگر سرخ گفتن وسرخ پوشیدن نزدم رنگ باختند
نیمه راه هم نبودم که به همه چیز پشت گردانم. سرخ نوشی را چون رفیق دیرینه با خود گرفتم تا در سفر نزولی  همراهانقدر

درسه، قوم مه، قریه، زندگی تنهای تنها نباشم ولی رفته رفته تنها و تنها تر و تنهاترین شدم. از درون دیگر خالی بودم. درب خان
ردم کردند و گفتند ازموده را ازمودن خطاست. اخرین راه بقا را در ذهنم رقم زدم. به خالق سالهای طو حجره ما را کوبیدم 

و گفتم دوباره تو خالق من ومن فرمانبردار تو. چند حرف خالقم را از برکردم و رهنمای  ولیتم برگشتم. بدربارش سرکوبیدم طف
وی حق شدم. روز چند باری عقبم صف میکشیدند و به من اقتدا میکردند. لذت بخش بود طعم لذیذ سالهای سرخ چند تنی بس

پوشی هایم برگشته بودند. آه که از تعریف ها چه لذت میبردم. از حاشیه به محور برگشتم و متوجه شدم که در محور حال و 
تر به خالق بودند اقتدا میکردند. دنیایم که خود را دران راوی و رهنما احوال دیگریست. ازمن پیشتر به دیگرانی که شاید نزدیک

اه!!! ببینم نشد اینبار با سبزو سی ابیمخ میدانستم به کساد رفت. بر گشتم ورجوع کردم به ریشه هایم. گفتم خیر است اگر با سر
ه بودند برایش گفتم: اشنای عزیزم اگر قهر که چی میشود. )ختم داستان اشنایم( من که از طوالت حکایاتش گوش هایم گرنگ شد

 . است مفادبگیری هروقتی که   را ضرر جلواین ضرب المثل را صمیمانه در زندگی بعدی ات مدنظر داشته باش :  نمیشوی
برای آرامش خاطر آن  آشنا اهات گذشته ات  واقف شده باشی. که بر اشتب نصیبت خواهد شدوقت  دنیوی  هراحت درونی و رفا

 نابن یمی شعِر ِ  . نقش بستنش بر لبا یخشب ضایترخند که  از شنیدن آن لب خواندمرا   "ابن یمین"شعر همیشه جاودان  
 بداند که بداند و بداند که کس آن

 بجهاند گردون گنبد از خرد اسب
 

 بداند که نداند و بداند که کس آن
 نماند خفته بس که نمایید آگاه

 

 نداند که بداند و نداند که کس آن
 برساند منزل به خویش خرک لنگان

 

 نداند که نداند و نداند که کس آن
 بماند ابدالدهر مرکب جهل در
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