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 طنز

 ریخ مامعلم تأ

در جنت هم مأوا گرفته همین حاال خداوند معلم تأریخ ما را بیامرزد و جنت ها را جایش بسازد. شاید آمرزیده باشد و 
و معصیت از آن به مشام برسد از آن ترین حرکتی که بوی گناه  سالی که معلم ما بود کوچکباشد، زیرا در چند 

 ن و شاگردان در وصفش میمعلمی ، دیگرنشحیات بودو زنده  در حال خاطر خوبی هایش بود کهه سر نزد. ب خدابیامرز
 گفتند که معلم صاحب اختر محمد خان یک آدم جنتی است. 

 توانستش را درست کنترول کرده نمی ال ها بایسکل رانی بازهم بایسکلپس از س ،بودعاجز بی آزار و  از بس او
ما شاگردان با دست برایش سالم می دادیم او بیچاره به  ی که سوار بایسکل هندی اش می بود،وقتدر راه مکتب چنانچه 
نف . هر وقت در صبه زمین می افتادو  خاطر علیک گفتن باال می کرد، بایسکل اش چپه می شده که دستش را ب مجردی

 از ما خواهش می کرد که:  

 شم. لطفاً.... او بچا وقتی که  ده بایسکل سوار بودم سالم نتین مره، آزرده نمی -

 را و بعضی ها برای ادای احترام حتماً سالم می دادند و معلم تأریخ خود و آزار دادنش اما بعضی بچه ها برای تفریح 
و کاغذ هایش که هر طرف تیت می شد  ، عینکجمع کردن کاله قره قلی به زمین می زدند، و بعد در بار روز یکی دو

 همرایش کمک هم می کردند. 

در تعریف تأریخ بسیار مبالغه و اضافه که عقیده داشت تأریخ را زمامداران و قدرتمندان می سازند، اختر محمد خان 
ست که از واقعات زمانه های گذشته بحث می کند ا تأریخ علمی»ت: روی می کرد و هر روز در پیشروی صنف می گف

و همٔه ما فکر «. و کار های نیک را  سرمشق خود قرار دهیم کنیم که صورت گرفته  پرهیز یتا ما از کار های زشت
حتماً از آدم نیک و با تقوی و خوب است و  این قدرهمین خاطر ه می کردیم که معلم صاحب چون زیاد تأریخ خوانده ب

 اعمال مردمان گذشته خوب صحیح پند و عبرت گرفته.

در صنف همیشه از برتری و مهم بودن مضمون تأریخ نسبت به دیگر مضامین، صحبت می کرد و می گفت تأریخ  
های مشهور، امپراطور ها، پادشاهان و جهان گشایان  ریخ داناست. نام های تأجغرافیه علم مادر دیگر علوم و خواهر 

، در روز روشن از تعجب باز می ماند. فکر امهمه ن چنان با مهارت یاد می کرد که دهن ما شاگردان از شنیدن آن را
 .معلم صاحب هستند شان بچه های کاکا و ماما و خویش و قوم می کردیم همهٔ 

کرد که این امپراطور  مقدونی داشت و قصه می گذشته، اخالص و احترام عجیبی به اسکندر اما در میان تمام پادشاهان
با وجودیکه خیلی جوان بود اما در فنون جنگ و تسلط سرزمین ها آنقدر مهارت داشت که زمامداران دیگر مانند هتلر 

 تانستند. هم شده نمی یو چنگیز و هالکو، پیشش شاگرد

چنانچه همه معلمین و اختر محمد خان در مورد هر زمامدار و پادشاه چیز هایی می گفت که در هیچ کتاب دنیا نبود 
روز عبدل یکی از هم صنفی های  شاگردان حیران بودیم که او این معلومات را از کجا می کند. خوب یادم است که یک

های شخصی  ما، از استاد خواهش کرد تا در مورد زمامدار دلخواهش اسکندر کبیر از معلومات خصوصی و یاد داشت
پس از  ل به ذوق و مزاج معلم صاحب تأریخ ما بسیار خوب خورد، موصوف ا. این سؤاش یک اندازه معلومات بدهد

 نوشت، چنین به توضیحات پرداخت:« اسکندر کبیر»اینکه در روی تخته 

در تأریخ آمده است که اسکندر قصد داشت تمام دنیا را بگیرد و افغانستان را پایتخت اش انتخاب کند. برای نیل به این »
ت سر هم فتح و اشغال کرده آمد تا اینکه پایش رسید به سرزمین شیران یعنی افغانستان. او پس مقصد سرزمین ها را پش

نام اسکندریه ساخت، در نزدیکی ه ب منطقه قلعه های مستحکم و بزرگیاز اینکه هرات و کندهار و زابل را فتح و در هر 
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از مناطق مختلف آمده بودند، مواجه شد و تا چندین  های غزنی رسید. اما در اینجا سکندر با مقاومت شدید اقوام متعدد که
 ماه، در همین منطقه بند ماند.

 ال کرد که:ود برای اسکندر نامه ای نوشت و سؤبسیار دانشمند و زیرک ب مادرش که زن  

 «د؟سرکدام منطقه و با کدام مردم روبرو شده ای که خبرهای فتوحات و پیشروی ات برایم نمیدر فرزند با شهامت من،» 

سکندر از این نامٔه مادرش بسیار پریشان شد برای اینکه به مادرش بطور عملی نشان داده باشد، یک یک نفر از هر قوم 
که آنها را همراهی می کرد،   افغان را که در مقابلش می جنگیدند، به دیدار مادرش در یونان فرستاد. و به افسرانی

 هدایاتی نیز داد.

به یونان رسیدند، با محبت و صمیمیت بسیار از طرف مادر اسکندر پذیرایی شدند. آنها یک چند ها که  کالن های افغان
روز را به بسیار آرامی و اتفاق و محبت بسر بردند، مهمانی ها خوردند و وقت خوبی داشتند. اما یکروز که مادر سکندر 

ها پاش داد،  و سر راه نماینده های افغان مقدار خاک ارسالی افغان زمین را در محل عبور بنا بر خواهش پسرش یک
ها شروع شد که نزدیک بود گپ به کارد و چاقو  یک غالمغال، شور و جنگ و دعوا بین نمایندگان اقوام مختلف افغان
 و لت و کوب برسد و روده های یکدیگر را روی زمین کوت کنند.

رش نوشت که دست از سر این مردم غیرتمند بردارد مادر سکندر با دیدن این وضع، به عمق موضوع پی برد و برای پس
 و از فتح این خاک صرفنظر کرده پس بیاید زیرا نه دوستی این مردم معلوم است و نه دشمنی شان. 

همان بود که سکندر به ال و لشکرش امر کرد که ُجل و پوستک و بار و َبَقن شان را جمع کنند و فرار را بر قرار ترجیح 
 نظر نمود. ها صرف اک افغاناز تصرف خ داده

« نفاق»از همین تأریخ به بعد افغان ها دریافتند که همین بی اتفاقی و در سر و روی یک دیگر زدن و باهم جور نیامدن و 
یگانه راهی است که ما را از تسلط دیگران در امان نگه می دارد و هر روزی که اقوام ساکن افغانستان باهم یکپارچه و 

 «شوند، به زودی زیر سلطٔه یکی از استعمار گران دنیا می روند.متحد و متفق 

 ،که با یک شوق و ذوق خاص آنرا بیان می کرد و کنج دهانش نیز کف کرده بود، به اینجا رسیدوقتی قصٔه معلم تأریخ ما 
که شوخ ما  هم صنفیاشرف که معلم صاحب چه یک موضوع مهمی را کشف نموده که دفعتاً  همٔه ما حیران شده بودیم

 زار دادن دیگران تخصص داشت سؤال کرد:در آ

وهابی شیخ های ایران و مال گک های ، پاکستان دالخور، شورویـ  معلم صاحب چرا دیگر کشور ها مانند روسیٔه 
ریخی و نصیحت مملو از دلسوزی مادر سکندر خبر ندارند و باالی خاک ما تجاوز مشهور تأ عربستان از این قصهٔ 

 چنانچه هنوز هم از سر کل ما، دست وردار نیستند؟کردند 

برای ما ثابت بسازد با بسیار غرور توأم با   تأریخ و نقش زمامداران را درمعلم تأریخ ما که بازهم می خواست اهمیت 
 تأسف گفت:

اید اولتر از هر چیز و زمامداران شان نادان هستند و سرچپه کار می کنند، آنها نمی دانند که ب کشور هادانشمندان این  -
 .تفرقه و نفاق را از میان اقوام افغان محو کنند تا به مقاصد و مرام های شان نایل آیند

بیچاره معلم تأریخ ما اختر محمد خان را خدا بیامرزد که هیرودوت پدر تأریخ را هم به سویٔه خود برابر نمی کرد، 
 حاال دگه جزئی از اقعیت بودن آن اطمینان نیافته ام. اما او خود فرضیه ای از خود ساخته بود که اینجانب تا حال به و

 .ش پند بگیریمضمن دعا در حقش، کوشش می کنیم از اعمال نیکما شاگردانش  تأریخ شده،

برای بنده این گفتٔه معلم تأریخ ما به یک معمی تبدیل شده و خدا خدا می کنم که یک روزی یک کشوری پیدا شود اما  
 شور ما را باهم متحد بسازد که ببینم چه می شود؟ )خو پیدا نمی شود(.که اقوام ک

 21/0۴/201۵   در غیر آن مردم ما باهم اتفاق کرده اند که تا آخر دنیا در نفاق زندگی کنند! 
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