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  !پل ھا را از پشتت خراب نکنیعبد*،  

 
 

ولی  ،د قصد دارد يکبار ديگرــباران چنان به شدت ميباريد که گويی خداون. شام روز بود
 و بيگناه را، برخ�ف وعدۀ که با حضرت نوح عليه الس�م نموده بود که گناه کاراين بار 

که دعای بعد اد ـاست.  زير آب کندخواھم کرد،بار ديگر چنين طوفانی را بر بندگانم نازل ن
از ـم سر جای نمـ ھھنوز  و مقتديان ھمه پراگنده شده بودند،از نماز شام را تمام نموده بود

ر ـھار مت از پشت ارسی دو متر در چبوداوراد وعزايم ذکر  مشغولکه  حالی درنشسته و 
اـ  ضمن دع ھر از چند گاھید ووــنم  باران را تماشا میدـديـريزش شقصر   خانۀ مھمان

دا ـ خ:گفت میـاھی ھم با لھجۀ شرين و مخصوص خودش به زبان فارسی  و گ،استغفر*
. که زنگ دروازه به صدا در آمد،گذر ا از گناھان بی شمار من درـي  

 با  و عروج و نزولتوانگریبدری و تنگ دستی تا  زمان آوارگی و در که ازخادم باشی،
ھمين   و روز استاد را پيدا نموده بود و درشب حيثيت ميرد و در اين اواخراستاد يکجا بو

چه اش ـ را روی تفنگکه دست اشحالي دروازه را بياندازد، در" ۀ تمب" خواست  لحظه می
بعد  خادم باشی،. عبد* عبد* بودصدای  "کيست؟": صدای ھيبتناکش پرسيدباگذاشته بود 

، ھا  و شنيدن صدای آنو ديدن مکرر در مکرر پيروان استاده استاد ـت بـھا خدم الساز 
د ـ دارن داشتند وصدای تمام کسـانی را که با استاد سر و کار اين و آن،دون اشتباه و حال ب

. به خوبی ميتواند تشخيص بدھد  
. حرف ديگری ميان آن ھا رد و بدل نشد. ھر دو به ھم ديگر س�م کردند. در را باز نمود

 خبرچينان راز دارعادت . دـــی عادت داشـت کمتر حرف بزند و بيشتر گوش کنخادم بـاش
. بود" بفرمائيد " د ــ�می که از حنجره اش بيرون شـ کتنھا. ودـدربار ھا را بخود گرفته ب

 خيلی حنـجـــره  بـه نفع اربابشدر دوران جھادشايد ھم کم حرف زدنش برای اين بود که 
.  زياد خسته شده بودنکه از گپو يا ايپاره نموده بود   

ی بـا م�يمتی ادم باشت در که رسيدند خپش. روان شد ت خادم باشیـپشز آرام آرام اداکتر 
ازه ورود ـاد اجـا استـد تلحظۀ ھـر دو منتظر شـدنـ.  دق الباب کـردادشبيـه به آواز نرم است

 از خيلی آرام و سنگين ر داکت. خادم باشی در را باز نمود، ولی خودش داخل نرفت. دادند
 به درون مھمانخانه Lی در نيمه باز، درحاليکه خود را تا اندازۀ ممکن باريک نموده بود،

 نوری .دھم روی جای نماز نشسته بود و ذکر ميکراد با وقار و متانت ھنوز است.داخل شد
 نشستن را دعوت به اشاره سر داکتر اـ ب.بيرون از حد توصيف از سر و رويش می باريد

ص جای نماز ھا ا را از جايگاه مخصوـھشستن يکی از جای نمازنمود؛ ولی داکتر بجای ن
. يت و تکبير به خواندن نماز شام که درحال قضا شدن بود، پرداختبرداشته و بعد از ن
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باران کم شـده بود، ولی ھنوز . دعای استاد وقتی تمام شد که داکتر نمازش را شروع نمود
د، استاد از زير چشم او را  مشغول شـزمانی که داکتر، بعد از نماز به  دعا. ھم می باريد

ـام  تملوی و داکتـر را که L  لویو استاد نه تنھا L.  فرو رفته بود فکرنمود و به نگاه می
  بی پکول، و چهه، چه جوان و چه پير، چه پکول دارروان خود را، چه زنده و چه مردپي

. و چه با سواد و چه بيسواد را خوب ميشناختدريشچه دريشی دار و چه بی   
داکتر با کشيدن ھر دو دست به  سر و روی و ريش و بعد از آن که به يخن و بـه اطراف 

 و چف نمود از جايش برخاسته بعد خود و به در و ديوار و چت و زمين اتاق چند بار پف
يک  يک فته و ھر يک را استاد را گردو دست دستان نظيفازس�م و احوال پرسی با ھر

بدست بنده چه باشد جز آفرين : " بار بوسيده بچشمانش ماليد؛ و اين لنگه بيت عنصری را
شايد مصرع اول آنرا مانند من فراموش . با آوازيکه استاد بتواند آنرابشنود خواند" و دعا 

  !کرده بود
رد وفادار ـر اين شاگ اول دستی برس،لطفی مناسب بزرگانی مانند خوداستادھم با بزرگی و

. و بعد سرش را چند بار بوسيد،کشيد  
 ھنوزسخنی نرفته بود که در باز شد و خادم باشی با پطنوسی از چای و تنق�ت داخل اتاق

ميخوريد يا چای سبز، دو گي�س را با چای سبز که بپرسد که چای سياه  بدون اين. گرديد
پطنوس را ھم که .  را پيش روی داکترپرنموده يکی را پيش روی استاد گذاشت و ديگری

ود در ـ تلخان ب توت ومغز ودام و خستـه و پستـه و کشمش و چھارحاوی ظروف نقل و با
د و خودش ـم ميزبان و ھم مھمان، به آن برس، ھ عاليجنابانجای قرار داد که دست ھر دو

.با آرامی اتاق را ترک کرد  
:با صدای خيلی آرام و توأم با احترام گفتداکتر بدون اينکه به گي�س چای دست بزند،   

لی ـوا خيـه ھـک روز باوجودیـام. ادـرده بودم، استـما را زيارت نکـروزی بود که ش چند"
د ـدان خدا می. د دقيقۀ مزاحم شومـم چنـخراب بود و باران ھم بسيار شديد می باريد خواست

..." که تا انتخابات فرصت دست بدھد يا  
من ھم ! کاری خوبی کردی: " که صحبت ھای داکتر را تا آخر بشنود، گفت بدون ايناستاد

. صدقه سرت خانه غريبانه ما. ھيچ وقت مزاحم نبوده ای تو .  تشکر .پشتت دق شده بودم
کلی، درد کدام مش.  انتخابات به کجا رسيدهھایراستی کار. وریھميشه خوشی و صفا ميا

"سری؟ ما چه خدمت کرده ميتوانيم؟  
ت آداب ــرعايو  مه لطف استاد تشکری کرده  بـه نوبــه خود و برای حفظ ھ ر از اينداکت

:معمول گفت  
بــدون . ما بودـشامل حال ما بوده، ھميـن لطف ھم  لطف لطف شما ھميشه ش . زنده باشيد

اگر لطف شما . مرحمت و لطف، و بدون حمايت و پشتيبانی شما از ما کاری ساخته نيست
اعتبار ما چه پيش مردم خود ما ! ا و نامزد شدن برای رياست جمھوری کجا؟نميبود ما کج

.شما ھستيدتنھا و تنھا و چه پيش خارجی ھا   
 که ھم از تملق خوشش نميآيـد ادملق داکتر تمام نشده بود، که استگپ ھای آميخته با تھنوز

:  گفتنموده،و ھم از کار ھای داکتر در اين اواخر دلخور بود، سخنان داکتر را قطع 
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که من متوجه ھستـم که تو بـا وجود اين . وجه باشیـد موضوع متـه چنـد بتو بايـ!  عبد*"
   کار ھای خـام و بی تجربگی!تجربه ھستی بی ازی را با من بوده ای ھنوز ھمساليان در

 و دست پرورده اگردھمه ميدانند که تو ش . من ميشود و بی اعتباریھای تو سبب بد نامی
از ربانی ـ بگـذار دشمنان آن را  ه ھستی و يک عمر ھمرکاب من بوده ای و در مدرسنم

م که اشتباھات ـ من نمی خواھ . درس خوانده اینامند ـمدرسه ريأ و تزوير بروی غرض 
می دراز  ريشت را کدـھمه تو باير از اولت. تو به حيثيت من لطمه وارد کندو بيعقلی ھای 

ھی رئيس جمھور خواتو ميفھمی که تو مي. حداقل يک قبضه باشـدريشت بايد . تر بگذاری
!فھميدن اين موضوع خيلی مھم است ! يا نی؟؛شور اس�می شویـيک ک  
ت ھستی يا ـشدی چه ميکنی يا چه نميکنی، در فکـر خاک و ملز اينکه رئيس جمھوربعد ا

  .تا مطابق سنت  ريش و سيمای مھم نيست که ھا برای مردم آنقدر،نيستی
دام ــکدام انسان، بخصوص ک. دوم اين که عادت خراب راست گفتن را از سرت دور کــن

 بجائی  با راست گفتنخواھی  که تو می،ده استـت گفتن بجائی رسيـسياست مدار، با راس
گردند، می گويد کھان و مھان از راستی شادمان من بــه آن شعری فردوسی که مي برسی؟

  اين نصيحت را !ه خواری آورده و خواری مياورد راستی است تنھا چيزی ک.باور ندارم
!ھميشه در گوش ات داشته باش  

ل ـعدالت را شعارت بساز، ولی تا می توانی بر عکس ھر سـه عمصداقت و امانت و سوم
ميان ما ھا و !  نگھداری خودت راتو بايد اندازه.  اين کار ھا کار ھای پيامبران است !کن

گذشته از اين کی می تواند بگويد که صداقت چيست و . تی وجود نداردپيامبران ھيچ شباھ
 اين رس يک تعريف واحد و توافق عمومی برتا بوجود آمدن. امانت و عدالت چگونه است

وقت مردم معنی درست اين مفاھيم ھر .  تو کار خود را بکن،معنی اين مقوله ھا، ومفھوم
!ايد بکنيم که چه ب، وقت گپ ميزنيمھماند، را فھميدن  

رزی ـکاز . توصيه چھارم من به تو اين اسـت، که تـو بايـد در فکـر لباس پوشيدنت باشی 
اين  . ميخورند زود تراھر راردم فريب ظم. لباس فرنگی ھا را بايد بکشی .کمی ياد بگير

اگرنابغه دوران ھم باشی، تا ھمرنک مردم نباشی ھيچ . د سرسری بگيریموضوع را نباي
گلبدين و حقانی و خليلی و ديگران ! آصف را ببين!  صبغت * را ببين! ببينرا م.  ھستی

کدام پروفيسور؟؟  و کدام پروفيسوری؟؟ مردم !!  نابغه بوديم؟  پروفيسور  کدام ما!را ببين
چـون! دانشمند و فيلسوف ما را انتخاب کردند؛ چرا؟باوجود صد ھا پروفيسور و داکتر و   

ان چيزی ـما مانند مردم بود و از ھم...   و نشستن و برخاستن ودن زبان و لباس  و خور
که مردم بيزار بودن بيزاری جستيم و بـه ھمان چيـزی که مردم ع�قـه نشان دادنـد ع�قه 

اين فبيل از  پاگيزگی دل وحق و حقيقت و خوبی و بدی و اخ�ق و زشت و زيبا و. گرفتيم
. چيز ھای بی ارزش و بی ثمر و بی حاصلی اندیھا تا وقتی که به ساز مردم برقصفحر  

روانشـناسی مردمی را کـه می خـواھی رئيس جمھور آن ھا بـاشی بايـد با نشستن با ھمان 
ده و بيسواد باشـپای ترکي! دور بريز را از دانشگاه ھا آموخته ای آنچه. مردمان بياموزی  

!  بردت بيشتر است،ولی ھمرنگ جماعت  
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 گذشته مگر مغزت خراب شده که با آوردن مظاھر غرب می خــواھی از ھمۀ اين سخنان
مگر يادت رفته که !  و قبر ھرچه م� و مولويست را بکنیچشم و گوش مردم را باز کنی

 حـق ما ت؟ حق کی بود که رئيس جمھور شود؟غرب چه ظلمی را در حق ما ھـا روا داش
! يا حق کـرزيک؟  

م چه ـــنمی فھموم که ـش آرام و عصبانی میايت چنان نايگان کار ھاز  يگان وقت! عبد*
!تا Lنھايت ھا!  و چه بکنم؛بگويم  

:بعد ازيک لحظه مکث و تأمل، Lحول گويان، با اندوه، به نصيحت ھايش چنين ادامه داد  
تو بايد .  مبارکه شروع کنــۀ يا دو آي،و يک "  ...بسم *  "  نصحبت ھايت را با خواند

! را از بر کنی تا چھل آيت قران کريم حد اقل سی  
من اين .  تو تنبل ترين شان در از بر کردن قران بودیردان مکتب ربانیميان تمام شاگدر

فھميدم من مي.  من گوش نکردیپگ تو گفته ام، اما تو ھيچ وقت به هـموضوع را ھميشه ب
  !چه بگويمت؟...  ه دردت ميخورد، ولی تو که يک روزی نه يک روزی ب

ت صحبت ـ ــوق دھنش کف کرده بود و تف ھايش ھم در ده وــًاد کام� سرخ شـچھره است
 بعد از ،اين بار .شد بھتر است که بگويم در وقتی داد زدن ـ تا نزديکی ھای داکتر باد می

:آنکه از دست شيطان به خدا پناه برد، اضافه کرد  
ت دری به چه درياست کنی، داکتکه ميخواھی س وقتييک ملکت اس�می،انستان، دردر افغ

اھی رئيس جمھور يک کشور اس�می شوی؛ ميفھمی؟تو ميخو!  ميخورد؟  
بدون دانستن زبان عربی و بدون  ازبر کردن چندين آيه و چندين حديث و چند بخش Lزم 

شور ــک در اين. با دشواری ھای زيادی روبرو ميشویتو  اس�م  عرب و تاريخ از تاريخ
.  بر قرار کنییا از ھمين را ميتوانی تفاھم تنھ،با مردم  

 استاد، درحاليکه لبانش ميلرزيد و اشک درچشمانس حلقه زده بود، و يکی دو قطره از آن
: گفت، با افسوس و تأثرلؤلؤ ھای درخشان بر روی محاسن سفيدش فرو غلطيده بود  

و سياست بازی مانند ھم که در سياست  او خدا بيامرز! نميدانم شما بعد از من چه ميکنيد؟
اگر او ميبود، .دلم از دست برادرھای لوده اش داغ داغ است .من استاد شده بود، شھيد شد

ھای ناشيانه  ھم از دست شما و از دست اين کارحالی، شـايد در گور. کمی جمع ميبوددلم 
...شما . ان آرام نداشته باشمگاھی ھم طف�نه تو   

بناا ًسخنش . استـاد فھميد که داکتر رفتنی است. گاه کرددر ھمين لحظه داکتر به ساعتش ن
: گفت،دهعبد* ھم از فرصت استفاده کر. را قطع نمود  

ات و والیاشم که علومی و رئيس کميسون انتخاب من بايد تا نيم ساعت ديگر خانه ب،ادـاست  
ان را به من اينھا ھمه ميخواھند برای ھمکاری با من شرايط ش.ننگرھار به ديدنم می آيند  

 و بعد از نماينده کرزی نماينده بعد از آن نماينده کرزی. اميدوارم به توافقی برسيم. بگويند
.ببينيم که چه ميشود. دوستم می آيد  

با ختم اين ک�م داکتر از جا برخاست و دو باره دستان استـاد را بوسيـد و * حافظ گويان 
تر شده بود،  بعـد از يک چشم گريـه کمی آرام  کهادـخواست اتاق را ترک کند که است می

دنيا به . ما با ھمه اين ھا روی ديدگی داريم! پل ھا را از پشتت خراب نکنی!  عبد*:گفت
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برو به خدا ! گيرفکرت را ب! گاھی زين به پشت و گاھی ھم پشت به زين. يک حال نيست
!مرا ھميشه در جريان بگذار. سپرديمت  

ی که خادم باش. با عجله اتاق را ترک نمود تشکر و * حافظی کرده بار ديگر يک داکتر 
ازه حويلی رسانده ق استاد ايستاده بود بدون يک حرف او را تا درو پشت دراتال ھميشهمث

 در را ی برايش آرزو نمـوده شب خوش، داکتر از حولی بيرون رفتوقتی. در را باز کرد
   .سخت را پشت سر گذاشته بود روز . و تمبه را به پشت در انداختبست

ً برای داکتر اين ھوای تازه و نسبتا .تصفيه شده بودًکام� تازه وھوا . باريدديگر باران نمي
سرد، بعد از نصايح تکراری، عصبانيت ھا و بعد از گريه ھای درد آور استـاد، که بيشتر 

ردم،  کيف ديگری مبحال د، بود تا ـدي به حال خودش، که مرگ را در چند قدمی خود می
.داشت  

. به طرف موترش روان شد ھوای تازه پر نموده  عميق ازشش ھايش را با چند نفس
چند لحظه بعد . م دادــچوکی عقب ل به موتر باL شده و در.  بـاز کردرا برويش راننده در
 ،ودـ در دنيای خرـگذاشـت، داکتده ھا را يکی پی ديگر پشت سـر ميـر جاکه موت در حالی

مدير دفترش نامه تبريکی   کهجای کرزی ميديدپيروزمندانه درخودش را  ،تهبا چشمان بس
استاد ھم از اينکه .  کف ميزدند بخاطر اين پيروزسايريناند و ميخوآقای اوباما را برايش 

  .شاگردش رئيس جمھور شده بود به خود ميباليد
 


