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 توقیف اول هفتۀ

بدنم پرواز  آن خیال میکنم که روح از هر هفته است که درحبس هستم. نفسم تنگ است و مدت یک

 من آنرا چه نوع ازدست داده ام. وحاال درچه حالم و اکنون میدانم که آزادی چه نعمتی بوده و میکند.

 همیشه در روز کابوسها به سراغم می آیند و خطرناک مواجه خواهم بود. شب و مهلک و چه آیندۀ ه ب

آنچه  به کی پناه بجویم. دروازۀ نجات برویم بسته است. چه چیز وه اضطراب هستم. نمیدانم ب ترس و

همه  بد بختی ام شده است. محبوس بودن آزادی و را مایۀ نجات خود میدانستم مسبب این همه مذلت و

روز را  ،هوای آن زهر آگین است کنج یک اطاق که فضا و را ازمن گرفته است در انواع خوشی

 تحقیر مواجه بودن.  به هزار نوع تهدید و کابوسها بسر بردن و شب را با بسر آوردن و

بدست که به صد زحمت  رایضعیفم یادم می آید. محبت های او، نصیحت های او. لقمه ا مادر پیر و

باآلخره رفیق  استغاثه هایش و گاه میداشت. پدر مریضم نالشت ها ونبرای من  میآورد، نمیخورد و

 چه دل ما میخواست انجام میدادیم و تا به عصر هر هم یکجا میشدیم و های هم سنم که صبحانه با

ین حال بد پروای هیچ چیز را نداشتیم. ودر اخیر رفیق ناجوانمردم را که مرا به پولیس معرفی کرد و

من پیشتر  مادرم از ،صبح که از خانه می برآمدم .افتیدم. به گذشتۀ نه چندان دور خود فکر میکنم

هر  بیجا نکن با میبرآمد و بمن نصیحت های الزم را میکرد. او میگفت بچیم حرکت های نامعقول و

وت داران بعداً بخانۀ ثر زمانه خراب است به کدام مصیبت گیرنمانی؟ و ،پائی رفاقت نکن بیسر و

اگر ممکن شود پولی برای دوای پدرم  رفت تا یک لقمۀ نان  برای من و پدرم ویکردن م برای کار

ماحول  از محیط و خود میگفتم مگر با دلچسپی به او گوش میدادم و بدست آورد. من ظاهراً با

درد اشخاصی نیستیم که ب پا و و که تقریباً تمام بچه های همسن بشمول خودم بیسر داندینم بیخبراست و

 را به این روز انداخته است. نیست بلکه گناه اجتماع است که ما کس بخوریم. واین تنها گناه ما

کسی را نیافته ام که  ،کسی ندیده ام مهر وعطوفت از ،را شناخته ام وچپ خودازروزیکه دست راست 

نف سوم به ص را تا کند. چندیکه به مکتب رفتم با زحمت زیاد خودمرا به یک راه راست راهنمائی 

در روی زمین  درس  هوای آزاد و مجبور بودیم که در وقتیکه مکتب ویران و رسانیدم. مگر از

همین قباد بود که مرا به  .منجمله قباد آشنا شدم ،دوستان جدید با مکتب را ترک کردم  و ،بخوانیم

 همین دوستی به قرآن بود که مرا بدین روز کشانید.  پولیس معرفی کرد و

خانم ها نگاه میکردم که کدام  بدستان آقایان و پارک شهرنو آزادانه چکر میزدم و یک روزیکه در

را دیدم.  که قباد یکی شان شی گرانی بدست دارند تا با ایشان کمک نموده وچند پولی بدست بیاورم

من چیزی  قباد از .مراتبه با او صحبت کرده بودم یکی دو چۀ مامایم شان سکونت داشت وقباد درکو

پول بدست آوردن  در هم دوست و طراری سابقه دارتر بود. او بمن گفت بیا بعد ازین با در بزرگتر و

دانستم که چگونه  ،داد همکار باشیم. من دراول معنی حرفش را نفهمیدم. وقتی برایم توضیح بیشتر

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/timori_t_hafta_e_awal_tauqif_farkhunda.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/timori_t_hafta_e_awal_tauqif_farkhunda.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

دیگر کیسه ایرا هم سرویس بکمک  شدن در ازدحام باال در سرویس منتظر بمانم و درتوقف گاه

. ودرایستگاه دومی به عجله فرار نمائیم. چندانیکه این عمل را بجا میآوردیم بسیار لذت بخش بربائیم

کبابی های پارک  را در نان چاشت ما بود یکمرتبه دست برد برای دو الی سه روز مصرف سگرت و

نه ای برای دوگا شد تا به یکی ازمساجد سری بزنیم و ما کرد. روزی شوق دامنگیرشهرنو کفایت می

 که خالق یگانه ادا نمائیم. اما درحقیقت بوت های نماز گذاران توجه قباد را جلب کرده بود. بوت ها

بهترین آن دست گیری میکرد منفعت بیشتری را نسبت  ترین و اکبرخان جدید خاصتاً درمسجد وزیر

اکبرخان، یک روز درمسجد پل  دیگر نصیب ما میساخت. یک روز درمسجد وزیربه هر دستبرد 

را چوک ساخته بود. اما برای اجرای این عمل  ما کار ،هم در مسجد شاه دوشمشیره خشتی ویک روز

 گاه نماز نخوانده بودیم به موعظه قبل از نماز مال گوش فرا هر درآمد باید اوالً به مساجد داخل و پر

 فریفته مال ساخت. را شیفته و ما میدادیم که این کار

مجازات وعظ مینمودند. ازنظر آنها  مکافات و روز قیامت و ثواب و مالها اکثراً دربارۀ گناه و

به ایمان داری رابطه داشت. مردان حق  پنهان نگه داشتن زنان مستقیماً  ناموسداری یعنی مستور و

میگفتند زن کشتزار مرد است. مرد بهرنحویکه بخواهد  داشتند که تا چهار زن داشته باشند و

 کوب تا کوب نماید، این لت و درکشتزار خود داخل شده میتواند. وهمچنان مرد حق دارد زن را لت و

 ن موعظه ها برای ما دلچسپی نداشت.حدی مجاز است که استخوانهای زن نشکند. این جنیه های آ

دقت گوش میکردیم. فرد  غور و که همه تن با صفات جنت بود آنچه برای ما دلچسپ بود چگونگی و

رافت است همه  بهشت جای آسودگی و ،هم باشد باالًخره وارد بهشت میشود مسلمان هرچند گنه کار

 ان طوبی وجوی های روان ازهوای گوارا درخت صفا و کتاب درآنجا ختم میشود. باغهای با حساب و

 نیروی فوق با پیری درجنت نیست همه اهل جنت جوان و جا وجود دارد. مرگ وآن در شیر عسل و

برای ما موجودیت حوران بهشتی  دلچسپتر عیش است. ازهمه مهمتر و در العاده برای همیش زنده و

عبارت از پسران  غلمان ها که .هرۀ جنسی میبردبفرد بهشتی از هفتاد تن آنها  بود که حد اکثر هر

زن بهشتیان قراردارند. باخود میگفتم خدایا این بهشت چه جای  زیبا وبرهنه روی اند درخدمت مرد و

زحمت کشیدن  تمام خواهشات نفسانی ما مطابقت کامل دارد. دربهشت کارکردن و عالی است که با

را که می  موعظه ها نوش که انسان تقاضا نماید حتی شراب وجود دارد این وجود ندارد آنچه خورد و

فکر حوران بهشتی میبودم چه تصورهائیکه  بستر خواب میرفتم ساعت ها در شنیدیم وقتی شب در

، رفته گرویده وفریفتۀ مال صاحبان دردل نمی پرورانیدم. رفته چه شوق هائیکه دربارۀ آنها نمیکردم و

 ؟ادرم میگفت پسرم ترا چه شدهآنها شده بودم و وضعم بکلی تغییر کرده بود. م ۀکنند گفتار امید وار و

متحرک سابق نیستی آیا عاشق شده ای؟ درجواب میگفتم من عاشق دنیای دیگریکه همه  جوان فعال و 

دوستم قباد عین حالت من را داشت  جنات موعود میباشم. امیدار بهشت و پیش داریم شده ام و در

صاحبان را تکرار  و بعضی گفته های مال میگفت این دنیا دو روز است هرچه است دنیای ابدی است

پاک کاری  گرویدۀ مسجد شده بودیم. ازسر صبح درمسجد میرفتیم در میکرد. هردو فریفته مال و
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صدقات مسجد  خیرات ها و زالیموتی نیز ا قوت و و موذن کمک میکردیم چلی و وبعضی خدمات با

 اوقات موعظۀ مال باید درمسجد حضور داشته باشیم و موذن بما گفته بود که دربدست می آوردیم. 

یک گوشه  نیز یکی تان از گفتم شما ختم بعضی جمالت مال من به آواز بلند " هللا اکبر " آنگاهیکه در

مجبور  تر هللا اکبر را تکرار کنید تا دیگر مقتدیان نیز بلند چه گوشۀ دیگر به آواز هر دیگر تان از و

موعظه  پیش در بیش از گویان مسجد شامل شده و جملۀ هللا اکبر هللا اکبر بگویند. اکنون ما در شوند و

 ها بود. او بسیار مدمغ و نخبگان مال مالی مسجد وزیر اکبرخان بطور اخص از ها حضور میداشتیم.

 ژست و منبر باردای زردوزی اش باال میشد قیافه اش تغییر میکرد و ود. وقتی درطمطراق ب پر

گاهی بجانب راست میخرامید آوازش گاهی  گاهی به چپ و ،او ظاهر میگشت حرکات مشخص در

، چپ حرکات دست بجانب راست و با گاهی چنان بلند میشد که منبر را به لرزه می انداخت و پست و

کالم  خدا و تر از دهد. زیاد دماغ شنونده جا اعماق قلب و را در خود پائین کوشش میکرد گفتۀ باال و

 یگانه ناجی امت محمد قرآن است که وسیلۀ دخول شان در میگفت: و دخدا یعنی قرآن بحث میکر

 بود و دروازه های جنت را بروی شان میکشاید. این گفته ها که مطابق به آرزوی ما جنت میگردد و

را به قرآن چند مراتبه بیشتر  ، عشق و محبت ماحرمت ،دادمواصلت به حوران بهشتی را مژده می

گر ساخته بود. درتدفین اموات شرکت  ما جلوه نظر قرآن را به صفت یک معبود در و میساخت

اجناس بهتر پوش میکردیم  با تکه های پاک از ،چند جلد قرآنیکه بدست می آوردیم یا میکردیم ویک و

 دا برآورندۀ تمام آرزوهای دینی ودنیوی ام شده بود.مساجد میگذاشتیم. برای من قرآن خ در و

 روزی حوالی ظهر با دوستم قباد روانه زیارت شاه دوشمشیره به مقصد بدست آوردن خیرات و

گوش  فریاد در له ووقتی نزدیکتر شدیم صدای هله ،نظر آمد دور در صدقات بودیم که تجمع افراد از

حال  آنجا در درگیری ای در دانستیم که معرکه و ها بیشتر شد و نزدیک شدن ما این صدا با ،رسید

دیدیم  که تعدادی ازمردمان  ،صورت گرفتن است. به دویدن شروع کردیم وقتی به محل حادثه رسیدیم

 پر ۀهرچ ناسزا میگویند. زن با فحش و د میزنند وگل مشت و چوب و جمع اند و زنی را باسنگ و

که من این کا را نکرده ام.  قسم میخورد های ژولیده صدا میکشد و مو هراسان و خون متورم و

اکنون درحال  و ازیکی پرسیدم ماجرا ازچه قرار است؟ او گفت این زن قرآن را سوختانده است

 و مخود بیخود شد از مغزم هجوم آورد و باشنیدن این جمله تمام خون وجودم بر مجازات شدن است.

قابل پرستش من را  مرتد قرآن جسم متبرک و مغزم آوازی انعکاس کرد که میگفت این زن کافر و در

دیگران  یک حمله از با .خودش قابل سوزاندن میباشد ،که مرکز تمام آرزوهایم میباشد به آتش کشیده

 که در بعداً سنگی را سیلی چندی به اوحواله کردم و مشت و شدم و تر دست بکار شدید بیشتر و

 دیگران در با ماند و حرکت باز به مغزش تا آنزمان کوفتم که از برداشتم و ،ا افتیده بودهمانج

 هیچ کس از پولیس ازعمل من ودیگران ممانعت نکرد و  آتش زدن او نیز شرکت کردم. سوختاندن و

افتخار  را کشته بودند و فقانه داشتند گویا اژدهاریؤحرکات م عمل خود پشیمان نبود. همه ژست و

 میکردند.
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خود میگفتم ای قرآن پاک انتقام ترا  با مسرت تمام راهی منزل خود شدم و وجدان راضی و من نیز با

گفت شاید آن  . آن پیره زن بگریه شد وماجرا را به مادرم بیان کردم از دشمنت گرفتم. بخانه رسیدم و

داده  را در همه مردم اشتباه نمیکنند حتماً آن زن قرآن خدا نکرده باشد. من گفتم آن زن آن کار را

طرف  و ،های ژولیده آن زن باچهرۀ پرخون و مو طرف رویایم کیشب شدیداً ناراحت بودم. است. 

میگفتم ای  گاه فشار وجدان شدت میکرد به قرآن پاک پناه میبردم و هر دیگر قرآن پاک وجود داشت و

موعظۀ مالی مسجد  دوستی تو انجام دادم. با آنهم منتظر صبح و حبت وکالم هللا این کار را بخاطر م

اولین بیانات  صاحب در خوشبختانه مال ،عجله جانب مسجد شتافتم وزیر اکبرخان بودم. فرداصبح با

به آتش کشیدن  واقعۀ انجام یافتۀ دیروزی یاد آوری کرد. او به صراحت مردم را درکشتن و خود از

تمثیلی چند بیان کرد که سبب تسکین  وی اثبات گفتۀ خود دالئل برا آن زن حق بجانب دانست و

حالیکه شب را نسبتاً آرام  صبح در کنار مادرم ماندم. فردا در خاطرم گردید. بعداً بمنزل برگشتم و

؟ قباد را دید که با چند پولیس ببیند که چه خبر است خوابیده بودم درب منزل کوبیده شد. مادرم رفت تا

چه  خود میگویم ای قرآن پاک هر با ،بندم هفته است که در اکنون مدت یک تند.مرا میخواس آمده و

حقایق را بیان داشتم و  ،من کردند االتیکه ازؤس در است و راه دوستی تو بینم درچه می هر کرده ام و

گاه دوستی تو جرم است من  هر .جرم میشمارند دوستی تو انکار نکردم. اکنون عمل مرا خالف و از

را نمیدانم این  من باید آزاد شوم سرنوشت خود ،جرم نیست م درحالیکه دوستی توواقعاً گنهکار

شاید مرا مجازات کنند اما من در روز قیامت مُهر عشق  ،دوستی تو بی بهره هستند مردمان ازعشق و

 جبین خواهم داشت. دوستی ترا در و


