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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 یعمرز یمصطف
 

 روز نیدر ا
 

شدن از آن ها آسان  رونیکنند که ب یرا هاله م یزنده گ یبیعج یها باور
 امهٔ ع میکن یگذارد که مشاهده م یم یقیعم یروان ریتاث ،ی. اعتقاد جمعستین

 .کرده اند یرا خط کش یزنده گ ب،یعج یباور ها مردم با مالحظهٔ 
 دیاز خواب برخاستم. ق ۱ساعت  ،یشمس 1۹۳۱امروز، اول سال  صبح

کنند که  یم تیحکا ب،یعج یساعت، بالفاصله مرا مشوش کرد. باور ها
 یست که در تمام سال اتفاق م یمثال افتد،یاتفاق ب« سال نو»هرچه در اول 

 نیصبح برخاسته باشند، تمام سال در ا ۱که ساعت  یلحاظ، کسان نیافتد. به ا
حس ناراحت  نیاستم، از ا زیشوند. من که عموماً سحرخ یم داریعت بسا

 یها تیشدم. در طول روز، صرف صبحانه، نان چاشت و باالخره مصروف
 یبودند که پ ییاست، دغدغه ها «یروز رخصت»که اول سال نو  نیو ا گرید

گذشته، هرگز مثال روز اول  یشدند. هرچند سال ها یم شیباعث تشو یدر پ
 .ستندیدارند که کمتر از عادات ن یاثرات ،یاما اعتقادات جمع ،دندنش

 یروز که همانند روز ها نیکند. در ا یمرا ناراحت م رم،یروز اول، الهام بگ که در تمام طول سال از منشهٔ  نیفکر ا
شود که  یهنگامه م یافغانان در چهل سال جنگ است، هنگام عامهٔ  یتکرار و مالل، جزو عادات زنده گ گر،ید

منگنه مشغله دارند. هرچه باشد، عادت به  نیظاهراً در ا هست ک یفیاز حد ط شیب فرهنگ، مشغلهٔ  نیما از ا افتیدر
ادت ها ع یقناعت که از بد بدترش توبه، ما را در عادت گوسفندوار به قبول دشوار نیمالل آور با ا یتکرار زنده گ

گرفت که توسن  یفزون یام زمان شهیکردم، اما اند هیچه باشد، توجدهد. به هر صورت، صورت حال خودم را هر یم
پُر التهاب، دچار هرج و مرج و  پرتاب شد که جامعهٔ  یا نهیرفت و در فضا و زم رونیخودم ب از محدودهٔ  الیخ

 ماند. در یم یتا آخر سال باق زین یمعلوم است که حکومت وحدت مل ب،یعج یماست. بر اساس باور ها یبحران
رشوت خور، دزد، قاتل، آدمکش  ،ی. فقرا، انتحارمانند یکه مجرد مانده اند، تا آخر سال مجرد م یکنار آن، تمام کسان

 نرفتیمانند. پذ یم نیو تمام امثال خوب و بد، اگر در روز اول سال نو به حال خود شان مانده باشند، تا آخر سال چن
رود که در روز اول  یم گریبه سال د یما در همان حال یجمع تیکمر شکن که با هر سال نو، وضع تیواقع نیا

 .ناراحت کننده است اریبس م،یکرد یمفکر 
 هٔ یبق کنندهٔ  نییام. مردم ما اصرار دارند که روز اول سال نو، تع دهیرا بار ها شن بیعج یباور ها تیروا نیا من

 ب،یعج یدهد، باور ها یخبر م قیتحم یز ترفند هاا ه،یقض نیبه ا قیکه تعم یسرنوشت در تمام سال است. در حال
 .ستندیهم ن بیعج ریغ اریبس

پارکر. در  سی، اثر برتامور«علم ایخرافه . »دیبه دستم رس یهشتم مکتب بودم که کتاب مصور و جالب ایصنف هفتم 
شده بودند که در تکرار موضوع،  فیتعر یحس، حسس ششم و اتفاقات یاز ماورا یبیکتاب کوچک، روابط عج نیا

 بیعج یباور ها انیوجود دارند. در م انیو ز ایشقطار شدن ا انیم یبیعج یها وندیکنند. مثالً پ یتوجه را جلب م
شدند،  یدر خانه قطار م ییایکه اش یرود. هرازگاه یمهم و دل آزار خانواده ها به شمار م لیاز مسا یکی نیما، ا

 ا،یشد. آنان اعتقاد داشتند که قطار شدن اش یخانواده محسوب م یخانم ها یدفاع یها تیفعالبرهم زدن آن ها، جزو 
  .آورد یم نمهما

استقالل  یعال سهٔ یرا در ل ییابتدا که دورهٔ  یدیخورش 1۹31 در مکتب، در اواخر دههٔ  هیو ترب میدوران خوش تعل در
فتند گ یبه آن ها داشتند. آنان م یکامل یشاگردان وجود داشتند که اعتقاد انیدر م یبیعج یکردم، باور ها یم یسپر
 یم یرحاضریغ -استاد ،«اهیخر س» یبا تماشا یعنیشوند؛  یغم م یاز شر درس معلم، ب نند،یبب «اهیخر س»اگر 

 آن سال انیهمصنف یاهویداشت. ه زین یشوخ هتک حرمت به مقام معظم معلم، جنبهٔ  نیباور، بدون کمتر نیکرد. ا
 .کنم یآوردند، هرگز فراموش نم یم «اهیس»ها را که خبر 
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که در  است نی( در ایی( با نظام پوهنتون )کسب دانش     حرفه هیو ترب میکسب آموزش در مکتب )نظام تعل تفاوت
تب مک کی از ُحسن درس در یکننده دارد. اگر متعلم میکسب آموزش، اثرات تنظ یاجبار برا ه،یو ترب مینظام تعل

اصول و  شه،یاز اند یادیز یها زیفراغت، چ امکوچه و بازار، هنگ یها نیولگردتر یشد، حت یخوب بهره مند م
  .شد یم« بلد»آداب معاشرت را به اصطالح 

 بیعج یعبارت، اما با هراس از باور ها نیسال نو را با منطق ا ،«ینوروز» یها ییباور به وارونه نما چیه یب
. بر سمیطنزگونه را بنو نیکرد ا ریتا آخر سال تنبل بمانم، مرا ناگز دیشا سم،یکه اگر ننو نیهراس از اآغاز کردم. 
 دادیتا آخر سال خواهم نوشت. هرچند ذهن من در حفظ رو ،سال نو، اگر خدا )ج( بخواهد« تا آخر سال»اساس منطق 

 ر،یچند سال اخ یوجود ندارد. ط ست،یکه معلوم ن یا ندهیو آ بیعج یباور ها انیم یا یکند که همسان یم یها تداع
 یاتفاق افتاده است که روز اول سال را به اصطالح کامالً خواب بوده ام، اما همان سال آن قدر جنجال و ب اریبس

 .  ندیجا یمن ب یها یشود، نگران رهیمنطق، چ نیمانده اند. اگر ا ادمیداشت که به  یخواب
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