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 تقریظ 
 

 

 
 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ت« رئیس »میرعبدالواحد ساداجناب 

 

 

   مجموعه حاضی »جهشی 
َ
ا بریلدای ظلمت«  مثبت وايجاد ازافق مدنیت  ثرارزشمند است درراستاى تغبر

ومظاهرمنفی درحيات اجتماىع ناشی از شيوع  دنی افغانان بخاطر وداع باعوامل  تحول درحيات اجتماىع وم  
، تا زمينه هاى گذار به ارزشهاى متعایل م  پديده هاى خرافی ومغايرارزشهاى واالى د  وقانونی

ى
، فرهنگ دنی  ينی

  وبــهروزى راميشبسازد. 
 

ىط ساليان متوایل ،  جرب افغانستان است كه درجال وطنجناب صميم از محدود شخصيت هاى علىم وم  
نمو  درآثاتالش  را  خود  وتجربه  تادانش  ها ر،  ده  ها   ،نوشته  اختصاىص  و   صحبت  هاى    ومسلك پروگرام 

، )مباحث حقوق م   يك وبخاطراشاعه وترويــــج ارزشهاى واالى حقوفى (، دررسانه ها باهموطنان عزيز شی دنی
ميت وى ازقانون وارزشهاى حيات م   اهميت ومبر  دنی مساىع درخورستايش را انجام دهد. پبر

تي وهمبدينبى مرتبت  بلند  حقوقدان  درغربت   ب:   
ى

زندگ هاى  چالش  صميم  جناب  ـ  ما  ورجاوند  سلك 
ها و  به فرصت  را  مهاجرت  بخاطر   مشكالت  را  استفاده  اكبر داشته، حد  وازامكانات دست  ساخته  مبدل 

  خدمت به هموطنان ومسلك خود انجام داده است. 
ی سلسله وبه تعقيب كارهاى ارزشمند شان   دراحوال دشوارشيوع آفت كرونا وتقبل محدوديت هاى به همير

ازافق مدنیت بریلدای ظلمت« را آماده   مات زياد كتاب »جهشی ازآن، دست به ابتكارتازه زده وبا زح  ناشی 
  ساخته اند. 

 
َ
ثر شان بقول فيلسوف وانديشه پرداز معاض )يووال نوح هرارى(  بسيارجالب است كه جناب صميم درين ا

ارجانی ومایل اين آفت كشنده، متوجه اثرات ب  با آفت كرونا     مثابه " معلم روزگار" برخورد وبا اذعان به أضی
ورت تداوم آن بخاطرگشودن صفحه نو درحيات اج تماىع  مثبت ناشی ازاستيالى آن درحيات اجتماىع وضی

  پسا كرونارا مطرح نموده است. 
ه ومطمح نظرمؤلف گرایم درتدوين اين اثِرمفيد، گشاي ی  افغانان است كه:   ِش انگبر

ى
  اين بحث پرارزش درزندگ

مبارزه نمود، كه در مغايرت با ارزشهاى  ـ    ف رفتارى ها چگونه ميتوان بخاطرزدودن روش هاى مذموم وخال
 ما قرارداشته ودرچوكات قانون گنجايش ندار 

ى
  د. ندينی وفرهنگ



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

7 

ده    عامه  ، تنويراذهاناز ديد جناب صميم راه معقول وعمىل مقابله با اين بدعت ها: روشنگرى وكار گسبى
ات درنگرش  یم باشد، كه باعث تغبر

ى
   فكرىاعضاى جامعه وتطهبر   فرهنگ

ى
آنان گرديده وراه فضیلت وفرزانگ

  درجامعه گشوده شود. 
ات اجتماىع را در معنای  ابن خلدون ضمن توجه به مسأله پویانی ذانى ودگرگونی وتحول دائىم جامعه:  تغیبر

مثابه مجموعۀ دگرگونی ها وتحوالنى درسطوح مختلف سازمان های اجتماىع،  ، كه ب  آن درنظرگرفته  کىل
وطبقه بوقوع رسيده وممکن است   نهادها وساخت  قشی

ى
ها، رفتارها واخالقیات، فرهنگ والگوهای فرهنگ

  هت آن روبه جلو یا قهقرانی باشد. ج  
ی اجتماىع  ازافق مدنيت بريلداى ظلمت« با بيان شيواوآموزه هاى دلپذ   »جهشی  ير ودرمواردی بشكل طبی

  رشمرد. ايانی كتاب بنرا بحساب مز آوجالب بخواننده ارائه گرديده است كه ميتوان 
م   م  درين كتاب  از  جامعه  اساش  واما  بظاهرساده  تعزيت سايل  مراسم  برگذارى  وتا  مردم  وشی خبر سايل 

نقد وبررش قرارگرفته وروش هاى    ومحافل ها، مورد  نامزدى وازدواج، مراسم عيد وسايرجشن   ، خوشی
ب وقانونی   

ى
فرهنگ  ، دينی ارزشهاى  مخالف  هاى  وبدعت  خرافی  چنانچه ناپسند،  است،  رجسته گرديده 

به وعده   هفتم  وتبذير ودرفصل  آموزنده  خالفی  درفصل چهارم موضوع اشاف  بسيار  ها وقرارها مكث 
  گرفته است.   صورت

در واقع هردو موضوع دراحكام دين وآثار فرهنگ ساالران بزرگ مردود دانسته شده واز قديم وباخوانش 
آشنا   آن  با  وبوستان  ب  »پنج گنج«، گلستان  بدعت  اين  درعمل  واّما  ناپسند  هستيم  وعنعنه  عرف  مثابه 

  درحيات اجتماىع ما تداوم يافته است. 
م  مؤلف گرایم فصل اخبر كتاب    ی پيشنهادات ارزشمند ومبر

اختصاص داده است كه  خودرا به مطرح ساخيى
نيانی پسا كرونا  در صورت رعايت آن، افغانان عزيز ما ميتوانند، فصل نو را در حيات اجتماىع شان در د

  بگشايند. 
 
 

 با حرمت
 

عبدالواحد سادات  مبر
 رئيس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 
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 فصل اول
ی ایجاد جامعه ی مدنی درقانون اساش أفغانستان  تضمير

 قسمت اول
 مقدمه 
 : خرافاتخایل از  مدنی  در راه ایجاد جامعه یقدیم 

 

 
 
ومردم أفغانستان هم   است مدنی خایل ازخرافات وعادات ناپسند  چون هدف نهانی این اثرایجاد یک جامعه

 
 
ی آن را تصویب و قانون اساش    در مقدمه وی از   د نیم نمای  تضمير این مصوبه منهم با یک تفأل نیک وبا پبر

سازم وبه اتکای آن در راه ایجاد   «مقدمه» را قانون اساش  ه یمقدم  هماناین اثر  خواستم درابتدا وآغازین
 م
 
درجامعهکه خایل ازعادات گمراه کننده    دنی ونهادینه سازی فرهنگ اصیل افغانی جامعه باشد جلو   ومضی

ی وازین طریق برای هموطنانم مفید واقع شوم     .گبر

 قانون اساش 
 مقدمه 

 ما مردم أفغانستان: 
 به دین مقدس اسالم؛ واعتقاد تعایل  به مشیت حق وتوکلــ با ایمان راسخ به ذات پاک خداوندج 

 نر شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛ ومصایببادرک نر عدالنى هاو نا بسامانی های گذشته   ــ
، جهاد   کذاری به مقام   وارج  بر حق تمام مردم أفغانستان  ومقاومتــ با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی

 ، ور واالی شهدای راه آزادی کش
ی تعلق دارد؛  ومردماقوام  ه همهچه بپار  ویکــ با درک اینکه أفغانستان واحد   این ش زمير

؛   جهانی حقوق بشی
 
ام به اعالمیه  ــ با رعایت منشور ملل متحد وبا احبى

 رىصی کشور؛ا  وتمامیتــ به منظور تحکیم وحدت مىل وحراست از استقالل، حاکمیت مىل 
 ــ به منظور تأسیس نظام متگ براراده  مردم ودموکراش؛

 د جامعــ به منظور ایجا
 
بر قانونمندی، عدالت    ومبتنی   وخشونتعاری از ظلم، استبداد، تبعیض    مدنی   ه
ی وتأانسانی  وحقوقاجتماىع، حفظ کرامت   اساش مردم؛ وحقوقآزادی ها  مير

 کشور؛   ودفاىعــ به منظور تقویت بنیاد های سیاش، اجتماىع، اقتصادی 
 مرفه 

ى
ی زندگ ؛  همه ساکنان این زیست سالم برای ومحیطــ به منظور تأمير ی  ش زمير

ی الملىل؛  وش ــ   بير
 أفغانستان در خانواده 

 
 انجام به منظور تثبیت جایگاه شایسته

  
ى

، فرهنگ کشورومقتضیات عض، از طریق    واجتماىعاین قانون اساش را مطابق به واقعیت های تاریخی
 مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار  

 
صدوهشتادو دو هجری    وسهنمایندگان منتخب خود در لویه جرگه

 ر کابل تصویب کردیم. شمش در شه
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 قسمت دوم 
 مدنی  قانون اسایس برمبنای ضاحت  توانیمچگونه میما

ٔ
 ایجاد جامعه

ی نا پسند را بزداییم    ؟وسیی
 چند سطری ازنویسنده 
 
ی ستند بر م یت مطلق  منطبق به ارمان    قانون اساش،  مردم در   تضمير قشی   یتورضائخواست  و   مردم  اکبر

به جامعه   وسایرنهاد هاییکه، جوانان روشن ضمبر دوست ووطندلسوز  اشخاص بیدار، حوزه های علىم،
ه عاری از فساد  ی نا پسند، بدعت    خرافات، عاداتبا زدودن  و   ؛، قانونمند وعدالت محور باورمند هستند ی مبی
ی  منافع  بهکه  ینهایت همه اعمال  ودر نر ریشه    ، عنعناتهای خود ساخته اجامعه    ملیونی   تاکبر  . ستمضی

 و پیکارنماییم. کار برای رسیدن به این اهداف واالی انسانی  یم توانیم با من همنوا وهم صدا اند 
 روش  من درین راستا کارو 

ى
تشخیص داده به اندازه ی توان فکری    مؤثروکارا   به اندازه ی سهم آن  را   فرهنگ

 ویاری جسىم خود درین زمینه کارخواهم کرد. 
ی    ا م ن میهِن مردم ناتوا ی کشور که درکرانه کرانه ی شزمير ی خرافات  قفس دربير افتاده اند    ومزخرفاتآهنير گبر

ون رفت  محتاج اند؟ وصادقدلسوز وبه مدد رسان  جستجو ازین مضیقه را وفرار  راه ببر
ین مبارزه  وخرد همگانی یم طلبد تاهرانسان با إحساس به سهم خویش در  معضل؛ تفکرسالمبر باورمن این 

 کار کند. یک وصادقانه  شی 
آموزد   آری:  ترین روِش   که  تجارب یم  م  ین ومبر

ی   مبارزه دررفع  بهبى روش روشنگری    همانا مشکالت    چنير
گذ به اشکال گوناگون آن به ویژه  عامه    وتنویراذهان  تأثبر

ى
تواند ار کارفرهنگ   با درک   وسنجیده است که یم 

 . انجام دهد  ومؤثری خدمت خوب نبض مردم وجامعهاز  عمیق
ِ این  همانطوریکه درصدروعنوان   وفصل ازین برجسته گردیده منظورآنست که درهرحوزه  (مدنیتأثر)مسبر

رهنما  به صفت  ی  قوانير هدایات  و   مباحث  درک  امقابل  قبرای  و   بوده  احبى احکام  از  ورزان  ی انو خالف   ير
د ی ی ازاحکام قانون عذر شناخته نىم شود. قانون جزا(.  )نر  کهی است  گوشی   خبر

 
*** 

نظام اثبات جرم در  خسارة و   پرداخت با    ومدنی   درنظام حقوفى   وتثبیت خسارة  مسئولیتات  اثب
ان یم گردد.    کیفری با جزا جبر

 ماهیت حقوفى دارد که حقیقت وطبیعت کیفری نداشته باشد. حقوفى تا زمانی  ودعاویقضایا 
ط اساش   درهردو صورت اناثبات مسئولیت شی                 . واجب االدا است خسارة وجبر

ی ازین مقدمه   نتیجه گی 
خایل   مدنی   

 
جامعه تحقق  برای  میخواهم  منهم  ـ  مىل   

 
وثیقه درین  مردم  ی  تضمير ، برمبنای  منفی ازاعمال 

ی وعادات ناپسند مبارزه، خرافات   ی سيی
ى

  مرام. و به امید رسیدن به آرزو   . وروشنگری نمایم فرهنگ
 
 
 
 



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

10 

 دومفصل 
 پیش گفتار معلومات لزم به عنوان 

 
 قسمت اول
 ومعرفت با نویسنده  کتاب  شناخِت 

 
فق مدنیت بری  جهشی »کتاب بنام: 

ُ
 مسىم شده است  «لدای ظلمتازا

 
  
 
جه تسمیه سما بوده  کتاب: ازنظرمنو   ومطابق مندرجات خود نامگذاری شده است. اسم با م 

ه  قرارداشته  حتوا وداشته های آن اساسدر انتخاب  نام کتاب: م   ی آ  وانگبر توضیح  ن درمقدمه  های ایجاد 
یــــح شده است.     وتشی

 : این مشخصات بشناسید  ـ مرابا  
   : کانی شده است  ازکتاب قبىل ام بااندک تضف ین معلوماتا

خواننده عزیز: من درمعرفی وشناخت خویش درمطابقت به خواست زمان وششت طبییع خویش هیچ 
ی را کتمان نىم کنم وآنچه هستم و بوده ام آن را کماکان با   ی صداقت ووجدان انسانی بازگو    ،ایمانداریچبر

ی قرار نمیدهم الزم نیست بنویسم به کدام  و وناگون گ  میدارم وخود را درمعرض حدس وگمانهای اشتباه آمبر
وتبارمربوط وبه کدام نژاد وابسته ام میخواهم بگویم انسانم وبه انسان حرمت یم گذارم ویل طرز دیدم   قوم

ومذاهب    وتباروادیان  اقوام  آنها به  به  وحرمت گذاری  ام  احبى وجدانم  و  ایمان  حکم   اساس  به  مختلف 
ی خویش  وکینه است به راسنى وراستکاری وفا دارم ومکنونات قلنر خود را با دید راستير ی ی شستبر ونداشيى

 اظهاریم نمایم وبه آن پایبندم: 
 اسمم سخی ومتخلص به صمیم هستم:  

سخی  تاریــــخ    اسمم  به  است  صمیم  سمنگان    ۱۳۲۹سال    جوزای  ۲۰وتخلصم  دروالیت  خورشیدی 
 نر ب 

ضاعت تولد یافته ودرهما نجا بزرگ شده ام وهروجب خاک مقدس میهنم افغانستان دریک خانواده 
 را خاک خود وخاک هم میهنان خود یم دانم. 

 
 هستم: شهروند افغانستان 

قابل حرمت   ،م بدون امتیاز نابرادر هران و اخو   هم میهنان خود را ازهرتبارونژادیکه هستند به صفت عزیزترین
یت به هرنام ونشانیکه وجود دارد   انسان وبشی وهردینوعزت میدانم. من به نسل  وآیینیکه هستند    وپبر

نداشته وآنها را به عنوان دوست انسانی خود یم شناسم.  ی ام قایل وبا هیچکدام ِشستبر  منحیث انسان احبى
 
 من تابع دین اسالم ومسلمان هستم:  

کم وجدان وخلقت انسانی به همه ادیان  ن اجدادم بوددین اسالم دی واحکام اسالمم وبه ح  ه من مسلمان وپبر
ام واعمال   ام دارم ومیدانم که ترک احبى دیگران انعکاس همگون    متگ به عناد علیهومذاهب سخت احبى

ایم به مقدسات  
 رد. و ما ببار یم آ خلق یم کند ونر احبى
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وراه »حق وعدالتاز همان عنفوان جوانی تا این  من  « دانسته وبه آن باوروایمان کامل دارمدم خود را پبر
 ِ
ی ی ونوشيى زیده  من است از   درگفيى

ُ
ن انحراف  آحقیقت وخواست حق وعدالت هراس ندارم واین پالیش وراه گ

عمربافى بمانم ی گزینه تا اخبر  . نىم کنم ومیخواهم با همير
بی  من  مفهوم  هبدین  نبوده وطرفدارحق وعدالت  وباعزم وجزمطرف  قبوالنده  ستم  برخود  ی  ام که    متير

ن دفاع ومؤید آن واقع شوم دوست  آازهرقلم وحنجره وتریبونیکه صدای حق وعدالت بلند گردد قاطعانه از 
ی کننده  این موهبت الیه باشم.                  دارعدالت اجتماىع ومشتاق تآدیه وتأمير
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 قسمت دوم
ورت ی این کتاب؟ ضی  برای نوشی 

 
ه یم بخشد که قبلن متوجه آن نبوده  ی بسا اوقات مطالنر خواسته ویا ناخواسته به ذهن انسان طوری انگبر

و   ویا  است  نداشته  درگ  درگازآن  ازایجاد   هم  اگر  مختلف  وعوامل  علل  روی  است  عملکرد داشته   ،
 آن عاجز بوده است.  های رویکردو 

روح   آمده بر لکرد های گوناگون درجامعه تا پدیده های بوجود  د روابط اجتماىع وعمتا جائیکه دیده میشو 
 شند. گذار یم با  أثر وروان انسان نر تأثبر نبوده واین اثرات اگرمثبت است ویا منفی به نوع خود 

دند نر ببینید: اگرفرد ویا افرادی ازجامعه طورانفرادی ویا کتلوی برمنافع جامعه وافراد آن مصدرخدمنى گر 
د وقابل ب روخیانت درنوع دیگری مورد نکوهش قراریم گبر خشش  شبهه مورد تأیید وتمجید بوده ویل ضی

 نیست. 
های افراد جامعه که نه درقالب قواعد  مگر متوجه شده اید که درین راستا بسا از تخلفات وخالف رفتاری

ىع تلفیق یم یابد ونه ی  قابل توجه است  بر جسته و خیىل ها    در چوکات قانون راست یم شود   هم  شی ما چنير
جامعه و  یت افراد آن ارزیانر نماییم  چون به وضوح دیده یم شود که یا  اعمال را نمیتوانیم هرگز بخبر اکبر
ی اعمال وکردارزیاده تربدعت ر  وصد ها پس منظری دیگری نهفته است که    درچنير خوایه نخوایه به ضی

،  شخصیت  ی،اقتصاد  غرورهایمنجمله  ــ  جامعه ومردم تمام یم شود   لت خوایه واستفاده جونی    طلنر ی مبی
ی های   وساخيى ه، پبر   جامعه برسنتهای پدید آورده ی های دلخواه   حتاجافراد م  مستقیم وغبر مستقیم  مضی

ه ه وغبر  درآن سهیم دانسته میشود.  وغبر
ادای    درروزمراسم  بودند که  دیده  از شیوع مرض وآفت کرونا  قبل  افراد جامعه  یت  اشخاص    زهناج  اکبر

ی تعدادی   واسقاط  متمول پول های گزافی را به نام دوره وقابل مالحظه  مردم تقسیم ومصارف بسیارباال  بير
 نه از بهر ثواب بلکه برای جاه طلنر عمىل یم    بود   ی که همه بگونه ی هم چشىم

کردند این کار بطور اکبر
 وکسب نام بلند بود وبس ــ 

اواخر   افغانسویا درین  ی میت  تاندربسا مناطق    قیمنى   وزیوراتزنهای مرده شوی طال  زنانه،    برای شسيى
نمایند     های  نی نگرا  که بطورعام  مطالبه یم 

ّ
بارآورده  ی  جد اند را  ایجاد کرده   

ى
 هرفرد   که  ومعضله ی بزرگ

وی وبه خواست آنها   وخواست آنها را برآورده سازند.  لبیک گویند گرفتاردرین دام ناگزیراست ازآن پبر
 خود  سانی ازیک خزمانیکه ان 

ّ
یت انواده وفات یم کند مصیبنى درآن خانه وارد وخانواده مکلفیت دارند تا م 

ی وقوع   را کفن ودفن وبخاک بسپارند واّما بد بختانه درین راستا افراد وشخصیت های وجود دارند که حير
ی وقایع درخانواده ی خود ها  ی مردم   موقفو  شخصیت بمنظور کسب چنير یش قدرت  مابه ن جامعه و  دربير

ه    اعمال ناپسند ویا بدعت هایو   بر رخ مردم یم کشند   را   خویش  مایلدارای ها وتوان    اقتصادی پرداخته مضی
اجرا نمایند جالب این است   ا آن را آن عمل وی  به  که خانواده های غریب وماتم زده  نمیتوانند   ایجاد یم کنند 

ىع وجود ن  بسا ازین  که ىعاعمال ناپسند در چوکات احکام شی  داشته وخانواده  متوفا هیچ نوع مکلفیت شی
 درادای آن ندارند. 

ی اعمال ویا سنت های ناپسندانگشت  من ار   جایز عمال ناا  انتقاد یم گذارم وتقاضای نفی   چرا به چنير   واضی
ی    را دارم؟ آمبر

ه  ی شما مت خد  فقط  تا آنچه به نظرمن ناروا وناجایزیم آید  است زمینه مکلفم ساختهدرین  های زیرینانگبر
منصفانه    داوری  تا باشد شما در وحله ی اولسازم    پیش کشعرضه و با احساس    عزیزانو   ارجمند  بزرگواران

 ایید: ممطالعه فر  لطفن : بفرمایید  حذف آنو اقدام به نابودی  نموده وبعدن
عمال قرنطینه ک ۱ ه اثرات  ــ  تأثبر گذارترین موضوع درین زمینه پیدایش آفت کرونا وقیودات وضع شده با ا 

این قیودات   مثبت ومنفی ای در قبال داشت که ماعملن آن را تجربه وبه چشم وشدیدیم ویم بینیم، البته
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، فعالیت های   بطورعام که ازاجتماعات دسته جمیع دریک محل ، تدویر محافل عروش ویا  مرگ ومبر
ایط خاص به ی وبا شی وری وووو( جلوگبر ی غبر ضی اجرا گذاشته شد ودرایزای   سینما، حمام ، مکاتب، دکاکير
ل را باعث حفاظت حیات از خطر مرگ وشیوع کرونا د ی انست که رعایت این نوع  آن ماندن درخانه ومبی

ومزید برآن سبب شکسته شدن بسا از سنت قیودات منافع مادی ومعنوی، حیانى واقتصادی را دربرداشته  
ی به     عمل آمد. های نا پسند گردید وازمصارف بیجا وتبذیرنارواجلوگبر

ی ببینید!   وجلوگبر ناپسند  عادات  ومعنوی وشکسته شدن  مادی  منافع  )ازمصارف    حفظ  حکم  بیجا  به 
یعت تبذیر( که بایست به آن   است که قابل دید ولمس است.  ضامن منافع جامعه وافراد آن به وضوح شی
 پایبند باشیم. 

ی ا  ر نمیتوان انکارکرد که: قیودات وق  ألبته ی عمال شده خایل انطير رها نبر نبودکه با توجه به حفظ ز بسا ضی
یم نمود.   انسانها کمبى

ى
 حیات وزندگ

 داشته ام که همه منتشی شده است. نویسنده: من درین زمینه مقاله ها ومصاحبه های 
وسایر موضوعات   هموطن ما درمقابل قیودات کرونا   بعضی ازخانواده های  های الزم برای  ــ روشنگری  ۲

وری گفته شود بعضی یت فرعا  پایبندی بهو   ضی ازسنت های پسندیده که باید ازآن   رهنگ مثبت ویا واضحبى
  به عمل آید.  انقیاد 

ه۳ ی ی این    ــ انگبر ی    را که  وناپسندیهای فاحش، آشکار    أثرساخت تفاوتی دیگریکه مرا مکلف به نوشيى بير
رک خویش دریک محفل عروش برادران )ترک( مش

 
اهده کردم برایم محفل عروش جوانان افغان وبرادران ت

درادامه را  آن  بود که شما جریان  تأمل  وقابل  دهنده  تکان  مالحظه خواهید  أثر این    اتمندرج  ی  سخت 
   فرمود. 

ن افغان ما خود در محکمه شما بعد ازمالحظه ومطالعه ی هردوصحنه های عروش برادران ترک وجوانا
 ست. قدر درد آور ورنج دهنده اکه سنت های نا پسند ما چ  وجدان فیصله واصدار حکم یم کنید ی 
ا۴ دربخش  ش ــ  را  قرآن  وتبذیرازدیدگاه  ایجاد  دیگر اف  اثر ی  من خیىل  ر این  برای  فرمایید که  ا مالحظه یم 

ه دهنده بود  ی ی تأثبر را داشته باشد.   واست اثرگذاروانگبر  ومتیقینم که موضوع برای شما هم همير
عروش نمایانگر فرهنگ بلند وعزت شخص   حافلدرم  وبویژه درمحافلوقت وحضوِر بموقع    ــ رعایت  ۵

که هرانسان صاحب شخصیت وحیثیت با رعایت آن فرهنگ خود وخانواده ی خود را   وخانواده است. 
میخوانید که یگ از محرکه های تحریر این در ادامه این نبشته    را   حتویات آنم  این عنوان و   تبارزیم دهد.  

 . است أثر 
کدرمیگردد؟ قسمت محافل عروش چگونه ــ فضای۶   . وخواندنیستاست که خیىل جالب  أثر درین دیگر  م 

ید. لطفن  پنداشته یم شود أثر نوشتاری این دیگر  که یگ از محرکه های  بخوانید ونتیجه گبر
ی ازهمدیگروعده ی حضور وقرار ــ    ۷ ورت ها ویا احوال گبر مالقات یم دهند   بعضی ازهموطنان ما روی ضی

اگر دل شان شد یم آیند   آنهمدویا سه ساعت  وعده وقراربعد از   ا برخالف  یند امّ « یم آ. اعت »... س  که به  
 نشد( 

ّ
 یم گویند )وّل

ى
ی برخوردها سبب شده استواگرنه شد به سادگ بعد از   افغانها دراروپا   که  اکنون چنير

(. که   وعده وقرارخود ها یم گویند   )وعده  افغانیست یا اروپانی
ین شکنجهـ ـ  )  : که  د نداشته باشد بر باورمن: شاید مخالفنى وجو   خالفی زشت ترین عادت   عدهو و انتظارسخبى

  . (است
: آخرین بخش این    ۸ ی شامل محرکه های نوشتاری ست که  اأثر ــ مراسم عید وسایرجشن های فرحت انگبر

  مالحظه فرمایید.  شمرده یم شود لطفنأثر این 
ونی   ــ با   ۹  وببر

رد همآنی    لساومج  محافل  یک کالم: کمبودی ها ونواقص درونی که وسیله ی  ویا هرگونه گ 
ه ی اساش ــ بعد ازدید ومشاهده  من فل ویا مدعوین بوجود یم آید ااربابان مح ی  بوده است درین کتاب انگبر

ی وبویژه  ها که محوراصىل دربحث وگفت وگو   عالوه یم دارم  : اکنون با توجه به آنچه خواندیم  احکام قوانير
 یم باشد نظام حقوفى کشور مردم و  که احکام آن حافظ منافع  افغانستان استقانون مدنی  قانون اساش و 
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رفع و وجود داشته    مورد نیاز   حنر اومب  اتدرموضوع  روشنی : زیرا: اگرهدایت واحکام  بایست رعایت گردد 
قانونی دیده نمیشود   پوره سازد را    وحاجت مردم   احتیاج معضالت حقوفى  به عرف وعادات فرا    حاجت 

وی کرد انون را رعایت بایست احکام ق  : وپبر
یاد میشود درحقیقت احکام   و.و. بگونه ی مثال زمانیکه ازدوران نامزدی، ازدواج، عقد نکاح، تفریق وطالق  

وعیت آن قابل تأئید وپذیرفتنی است.   آن درقانون موجود ومشی
ی   ( ویا )محروم ساخيى  دادن دخبى

ّ
ا ویل اگر حرف وسخنی از عرف ناروای )بد  ث، یا کراهیتزن( از حق مبر

اهلیت کامل  در  دارای  ان  دخبى ممانعت  ویا  درخانواده  دخبى  سلب   همش کهانتخاب  و اج  و ازد  ازــ  تولد 
ىع وقانونی آنها مصادره  صالحیت  نیست:  گردد قابل پذیرش یم  وحق شی

اعمال   یعت و   ناروا در چوکات    همه میدانند که  قانون و احکام شی مجازنبوده   آنحاکمیت  تطبیق واجرای 
یعت  عرفو   شمرده یم شود.  حرام ومردود  های ناپسند  وسنتهای خالف شی

متبارز بوده ویل    یدهموضوعات یاد شده وصد ها موضوعات همسان دیگرکه درظاهرامربنام عرف پسند 
ی این صفت درحقیقت   اعمال کیفری وجزانی داد با وجود داشيى

 
یت آنها را صبغه  . میشود اکبر

    ببینید: 
ى

درکشوربال کشیده ی ما به   دربسا ازخانواده ها   اشد به هرنوع وانواعیکه بخشونت های خانوادگ
دارد د یعادتهای زشت درون فامیىل مبدل گرد ادامه  ده  م    عحوادث ووقای  ه که بطورگسبى ثبت  روز وزمان 

ی درایجاد این    ادعای ماست.  ی موضوعات نبر  :نر تأثبر نبود. به هر صورت أثر که چنير
ایجاد    هر پدیده واعمال زشتیکه  حظه ی شما بگذرانم جهات منفی ز نظرومال میخواهم ا  که منرا    هآنچ

رونقصان مادی ومعنوی به عادت وسنت نا و   باشد   درراستای آنچه گفته آمدیمجامعه    برای افراد   گرضی
ومیخواهیم    ما با آن آشنى نا پذیریم  ،گردد ومؤجد تکلیف ورنج رویح وجسىم افراد جامعه    شود پسند تبدیل  

ی مو  یم:  ضوعات را درین محدو چنير  ده زیر نظرگبر
 

د: محورقرار أثر حوزه های با اهمیت که درین   یم گی 
 

 : عرضه داشتم ارتباط به مطالبیکه خدمت شما  تکرار یم کنم من در 
 

افراد جامعه خواسته   تربرای  اجتماىع زیادهکه از نگاه معامالت وروابط    اهمیت اجتماىعبه چند حوزه ی با  
ده أثر دایىم و تعامىل و   ورت  ناخواسته ضی ویا    درطرز اجرای آنها بطورگسبى

ى
گذارویا هم تخلفات فرا فرهنگ
م ودرآن باره به یاری ذهن وا ندازه ی توان مغزی کار خواهم  برجسته وقابل دید ولمس است تماس یم گبر

 کرد: 
  چونخصیه  احوال شاین حوزه    حقیقتزده یم شود در زمانیکه ازازدواج وتشکیل خانواده حرف    ببینید: 

اختصاص   بخود  آن را  به  واحکام مربوط  تفریق وطالق  دهد ازدواج،  را    یم  ما  جامعه ی  م  مبر ورت  وضی
 وروابط اجتماىع شامل یم گردد که اهمیت آن قابل انکار نیست ویل برهمان اندازه ایکه  

ى
درتداوم زندگ

 های  
ى

درونی با کجروی های  جهات مثبت درین حوزه برجسته است به همان اندازه اختالفات وکشیدگ
 با رویکرد های نا آشنا براحکام ق

ى
 وفرا فرهنگ

ى
ی درآن موجود فرهنگ که من با درک اهمیت    یم باشد   انون نبر

ورت همیشه بافى را درصدراین اثر روی دست گرفتم.   آن این ساحه ی وسیع روابط اجتماىع وضی
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 افغانستان وهدایت  ازقانون جزا  قانون مدنی 1۹ماده  اضافتامنیت وبا سختی کوتایه ازنویسنده درارتباط به عدالت و 

 

ومکلفیت های خانواده درقبال این ماتم  أثرواقعات مرگدر حوزه ی دوم این   ودرکنارآن   ومبر
ی های    سنت ها، ىع وقانونی را با طبی عرف وعادات نا پسند درمخالفت با موازین قبول شده ی قواعد شی

 : باشد نوشته ی نویسنده همراه یم ترتیب شده نقطه گذاری وبا نظرو 
*** 

ىع  وقواعد درحوزه  دیگراین اثرــ وقت نا شناش وتخلف به وعده وقرار برمبنای احکام قرآن     شی
 : یم گردد بررش گرفته شده وعادات ناپسند درزمینه برجسته  به

*** 

ار ثابت کرونا، قیودات    به    کرونا نر  فواید جان درقبال آنو رنج وعذاب مردم    شده با وضع    اضی
 . بررش آمده است

ی بال  ی ازمی   نتیجه گی 
یافته ودربسا  م    ایکه خدمت عرض شد اختصاص  اثردرهمان چند حوزه  این  ترین مطالب نوشتاری  م  بر

 .  ماند دیگریکه درآن عادات نامطلوب جا گرفته باشد نادیده وبدون بررش نىم ازموضوعات
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 قسمت سوم
 : أثر درایجاد این  د جدیوسبک  شیوهانتخاِب 

 
ی وخلق این اثرتصمیم گرفتم تا بعضی از من   چوکات   خالف موازین قبول شده در و سنت های ناپسند  درنوشيى

یعت   های    کتاب میگردد   درج اینقانون را که  و شی ی بطوررمزوکنایه    همه آشنا عامیانه و   درقالب گویشبا طبی
ی برسانم   د متوجه آن وکردار خود احساس یم ک  چنان کمبودی را دراعمال  خود اگر که  بگوش مخاطبير نند الب 

آن خوایه نخوایه  ند گرد   ند. شو آن باورمند برمذموم بودن ودرغبر
هایدر ومزید برآن   ی کلمه وجمله    هرواژه،لهجه ی های متداول    به غایت کوشیده شده تا ر أثاین    ترتیب طبی

 . درنظر گرفته شود  که نمایانگرعرف متعارف مردم درجامعه ی ماست
ی کارشیوه ی  بخش عمده ی  همه میدانیم:    وریکههمانط در   نوشتاری ورویکردهای حاصله ی آنهای  طبی

ی به آن    که  بوده  خیال وحالت رؤیانی و ر استواربه تصو سابق وحاضی  یت خواننده ها ویا مخاطبير شاید اکبر
ىص را رمزوکنایه حاالت خاصورت  این  در د  نلب را به آسانی درک وپیدا نمایاحقیقت مط  تا   آشنا نباشند 
ند که مردم   نماید احتوا یم  ندی ومشکل درک وبه حقیقت مورد اشاره نی ببر

ُ
 .   عام ماهیت آن را به ک

ها که ریشه در  ی  اّما: نوعیت دیگرطبی
ى

با کنایه ورمز ساده مردم دارند  جامعه و   افعال وکردار شایع وهمیشگ
و  ازدواج  ازعقد  نایم  زمانیکه  زیرا  است  ودرک  فهم  قابل  مردم  ی  ج  برعامه  ویا  برده  نامزی  ومرگ  نازه 

 مردمموضوعاتیست که  همهمیشود
 
 زیرا:   هستند  وآشنا  برمراسم وکار وکردار آن بلد  عامه

ی وکنایه از مراسم مرگ  زمانیکه هرفرد ی از افراد جامعه ویا نویسنده ی به زبان قلم   نکاح    وماتم ویا به طبی
  . فهم استه وخواننده قابل درک و ند هرشنو  گویند برایوعروش سخن  

 
َ
ی شیوه را من درین ا را   اعمال وافعایلخویش بدین مفهوم من در حوزه های تحت بحث  برگزیده ام ــثرهمير

یت مردم به آن آشنانی داشته اّما زیاده ترین افراد خواسته ویا ناخواسته برعرف   محور قرار داده ام که اکبر
اند که تعدادی از زش  وعادات   تعداد   یلآگایه ندارند و  آن  بودن  وناروا ت  نا پسند درین ساحات آغشته 
ه وعلت ومنافع مادی  روی هران  عمدن وقصدن  نر اعتنانی   با   دیگری ی ایکه دارند به ایجاد واجرای    ومعنویگبر

 مبادرت یم ورزند.  آن
ی بنیاد  ی در  أثر درایجاد این    اقدام کنونی باورمند شدم که    برهمير ی وکنایه  با رعایت اساسات طبی ی آنهم قالب طبی

   مؤثرترین طریقه خواهد بود. هت روشنگری  زبان خود مردم درج  لهجه و  به
ها  نوشته  مقاالت،  حتوای کتابها،  م  فهم ودرک   نباید گذشت: که  ی ناگفته  قوانير ه  ، نصوِص  آثاریکه   وغبر

شوند، برای اهل   یموایجاد  وتحریر وبا مقتضیات عضو زمان وشیوه های نوین ایجاد ماهیت علىم داشته 
لم   نی یم کمبى   اقعیت امراین است که عامه ی مردم به معنی ومفهوم آنگوارا ولذت بخش است اّما و فن وع 

 . برند 
ی های ترتیب یافته با گویش معمویل ولهجه های عامیانه درکاروعمل روشنگری وعرصه   من معتقدم: که طبی

 درجاهائیکه الزم است برای دست یانر به تف
ى

    خواهد بود. هیم اهداف مؤثر وگوارا تر ی فرهنگ
 

ی بال  ی ازمی   : نتیجه گی 
ها   ی طبی ی  درميى عامیانه  ادبیات  با  نوشته  ارائه یم گردد که  شیوه  مطالب  با  منظور   همراه  وتفهیم  به  افهام 

و  ی اخوببى ی مطالب عامه بطریقه ي جدیکه درباال تذکاریافت وبویژه ذهن    ناذهروشن ساخيى ی ساخيى نشير
 . برای خوانندگان است
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 سومفصل 
 نامزدی

 

 
 

 قانون مدنی افغانستان  ۶2ماده 

 
 از سخی صمیم  . مطلب کوتایه
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  اولقسمت 
ی   طیی
 اند اما نسبت مشکالت مانده   چندین سال است نامزد که دو جوانی  
 ناپسند نیم توانند ازدواج کنند اقتصادی وعرف  

 

 
ی گونه به تصویرکشیده شده اس  تلفونی »احمد در ابتدا به گفت وشنود   ت توجه فرموده  ومحمود« که طبی

 مطلب را مالحظه فرمایید.   أصلوبه تعقیب 
 
 
 احمد: ه

 
 لو! محمود جان سالم احمد هستم. لو ه

 
 یرباد  محمود: بىل بىل شناختم احمد عزیزچطورهسنى د  

 
ینی خوری  صدایته یم شنوم ازه مو روزیکه ده شی

وگذار وگشت  نامزد  همرای  مثلیکه  ندارم  ی  ازتوخبر دیگه  دیدیم  ات  هسنى که ـ  ونامزدی  مضوف  زیاد 
   کدی؟ه فراموش  دوستای دیگه ر  

 
 م  !  احمد: نی جان بیادر 

 
 ه میتان

 
ی سه سال شد که نامزد شدیم اول  م ت  وره فراموش کنم، اینه تقریير

 
ود

 
یم سه خ

 م    ـ  سال نسبت مداخله های عجیب وغریب یک تعداد انسانهای ناعاقبت اندیش فامیلها 
 
ک خ وده ه بیخی پ 

م کدیم ونمی
ُ
 گ

 
ه چنان نامزدم خوب اس اّما دیگران اوره نىم مانند، خرچ محفل عروش ر  ـ  م عروش کنم  تان

 کن گرفته اند که م  کمرش  
ُ
 وره کنم نمیدانم یحی چاره بسازم؟ ....  وره تا ده سال نىم تانم پ  ه ا

 
 
 
سوروخ

 
ی یم کنند؟ محمود: چرا چرا؟ جان بیادرالبته خ  شویت سخت گبر

 
آ بیادرغبر بىل  وروا احمد:  رسم  ــ هىم  م  نها  اشخاص  های  وعروش  بیجا  وپولدار  تموِ ج  بیحد    ومصارفل 
 
 
، همچشىم ها، تقاضا  درشب عروش، ت  اشخاص مضی

 
وری که ناشی  حریک های مداخله گرانه ضی های غبر

ان را چنان ش  ازسنت های ناپسند وکرِ   به هواساخته است که اصلن به یه معمول ومروج ووووو..... دخبى
 خانواده  آینده  خود ها نیستند.  وتشکیلنده  خود وساخت فکر آی
 به هرص  

 
باشد خودت ویا  گر امکان داشته  ا ودت منحیث برادربزرگ میخواهم مرا رهنمای نموده و ورت ازخ

آن تا چند سال  کش دیگری پیدا شود تا مرا ق   سم قرضه کمک مایل کند تا عروش خود را انجام دهم درغبر
ه وتار خواهد شد دیگر همینگونه نامز   . د خواهم ماند وروزگارم تبر

 
نم!    محمود: 

ُ
 افسوس یم ک

ّ
ّل  و 

ُ
کمگ برای نم وامید که بتوانیم  غم نخوراحمد جان من بادوستان مشوره یم ک

 خودت انجام دهیم... 
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 مدو قسمت 
 نامزدی 

ٔ
 ازدواج  عقد از  قبلمرحله

 
 نامزدی که اساسگذاروشنوشت سازبرای

 
ایجاد گر یک   یم تواند   استل خانواده  اج وتشکیعقد ازدو   مرحله

 ایدآل گردد 
ى

 . زندگ
همدیگر پذیری یاد میشود که میتواند  دردنیای مدرن ومتحول فعىل به نام زمان  درک ومعرفت ویا نامزدی 

فامیل  ازدواج وتشکیل  عقد  برای  ک ووسیله  وآینده  مشبى  
ى

زندگ  
ى

اعتماد وتشخیص چگونگ ایجاد  سبب 
 وخانواده گردد. 

 
مدنی نامزدی با زنی جواز   قانون  ۶۲ماده   باید آگاه شویم که به حکم    : مطلب درآییم   أصلقبل ازینکه به  

 دت غبر نباشد. دارد که در قید نکاح وع  
ی   ازدواج به عقد    واقدامقانون مدنی ونظام حقوفى کشورما با رعایت دقیق حقوق افراد درجهت تصمیم گبر

وصالحیت آزاد یم بخشد تا بعد از درک وشناخت همدیگرشنوشت آینده     ر اختیا ها ـ نامزد  برای هریک از 
ی نمایند.  خود ها ر   آینده را بطوردلخواه تعیير

ى
 ا خود رقم زنند وزندگ

ورشناخت ومعرفت وتبارزقول  
 
 ما نامزدی    وقراردایربرعقد قانون مدنی فاصله د

 
ازدواج را برروال سنت جامعه

وباا خواند،  یم  ازدواج  به  ضاحت  ووعده  و   ووسعتین  ی  طرفير به  ازدواج انظر  کنندگان  قدام 
ی برای اعتماد ورضائیت گردد درعقد ازدواج ممانعنى  اختیاروصالحیت یم دهد ک ه: اگر فصل نامزدی بسبى

د.   وجود نداشته میشود آزادانه عقد کامل صورت گبر
 

 
 

 قانون مدنی افغانستان  ۶۴ماده 
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ی با درک وبردا میل را به خبر وصالح خود ها  شت ازدوران نامزدی ازدواج وتشکیل فاویل در صورتیکه جانبير
   ،ندانند یم توانند ازان منضف وآن را فسخ نمایند 

 
 اختیاری دارد تا وسیله

 
انضاف درین مرحله شکل وصبغه

ت زنا شوهری بوجود نیاید. وإجبر   کراه درعقد ومعاشی
د ی فسخ یم گردد وازدواج صبسا أوقات زمانیکه نامزدهمانطوریکه همه یم دانند    ها   ورت نىم گبر

ى
کشیدگ

 بطه به تحایفیکه نامزد ها به همدیگریم دهند پیدا وگپ به شحد دعوا یم کشد. وجنجال های دررا
ی هدایت یم دهد:  ی معضالت ىط یک حکم ضیــــح چنير  أفغانستان بادرک چنير

د مدنی
ُ
 ک
 
 

 

 

 قانون مدنی افغانستان  ۶۵ماده 
 

ک بنام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده    رانى اشا  ،آنچه خواندیم  مشبى
ى

کوتایه بود از اقدام به یک زندگ
  .  ازدید قانون مدنی

ی را به عقد ازدواج حاصل کند  با سعادت همراه گردد ورضائیت جانير نامزدی  زمانیکه دوره  
ی آماده  عقد شوند ــ چه اقدایم باید به عمل آید وکدام     بایست رعایت   هدایات قانونوجانبير

 شود: 
قانونی را نىم پذیرد وبا ایجاب   وط غبر ضیــــح بدون   وقبول  عقد ازدواج درحال وجود رضائیت عاقدین شی

د.   قید وقت درمجلس واحد صورت میگبر
*** 
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ی ازمطالب ارائه شده ی نامزدی   : نتیجه گبر
ی یم تواند ازآن   قانون    ـ حکم  منضف شود   نامزدی به حکم قانون وعده به ازدواج است که هریک ازطرفير

تماس   اشاره ویا ضیــــح  با آنهم من بمنظورآشنانی با جهات فرا قانونی آن بگونه ی  است.   وروشنواضح  
ح آن را درباال مالحظه فرمایید. گرفته ام ـ  ورت یم توانید دوباره شی  درصورت ضی

 
 
 

 م چهار قسمت 
 عقد ازدواج

 
ایط   : ازدید قانون مدنی عقد ازدواج شی
: قانون م ۶۶ماده    دنی

افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد   را  ایجاب وقبول  ضیــــح که فوریت واستمرار  به  ازدواج  عقد 
د.   صورت میگبر

پنداشته میشودکه هیچگونه   نافذ وصحیح  ازدواج زمانی  ایجاد عقد وجود نداشته    ممانعت در عقد  راه 
ایط مکمل هدایات احکام قانون درآن رعایت گردد.   وشی

ایط آنى الزم است: صحت عبرای   قد ونفاذ آن شی
 انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکالی شان.  : ۱
 شاهد با اهلیت. حضور دو نفر  : ۲
ی ناکح ومنکوحه.  : ۳  عدم موجودیت حرمت دائىم ویا مؤقت بير

*** 
:   ۶۶در ارتباط به مادهد  از نویسندهتوضیخ  د مدنی

ُ
 ک

ایط ماده   ضیحانى میخواهد که درین اثرکنجایش ندارد: مگر به عنوان یک ن مدنی أفغانستان تو قانو  ۶۶شی
 درارتباط به هربند وپرگراف آن بسنده یم کنیم:  : آگیه ابتدانی ومختض 

برای قبویل ازدواج ورضائیت  اجرای عقد به عمل  زمانیکه سوالیعنی   : در مجلس عقد زمان  ایجاب وقبول
ت جمال ویل پاسخ باید با    داده شودـ ـسوال    به  متصلفوری  صورت  ب  رضائیتوعدم    رضائیتیم آید پاسخ به  

یعنی )قبول وعدم قبول موکول بیک وقت خارج ازمجلس یا مجلس  والفاظ ضیــــح وواضح بدون قید وقت  
  . (شده نىم تواند ویا آینده  دیگر 

حرمیت ی    واین عقد ازدواج درصورنى نافذ وصحیح است که ممانعنى چون )م  ویا عدم   ومنکوحهناکح  بير
 شد وأمثال آن که قانون مدنی تضیــــح نموده است(، نکاح کننده زن ونامزد دیگری نبااهلیت ازدواجتکمیل 

 درآن موجود نباشد.  
به حضور  آنها  دار  اشخاص صالحیت  ویا  عاقدین  توسط خود  ایجاب وقبول  همانطوریکه عرض کردم 

د.  ی عقد صورت گبر  دونفرشاهد با اهلیت حير
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 پنجمقسمت 
 ازدواج وتشکیل خانواده

 
عقد   درباره    

 
مقاله قبلن  سال  من  در  دوستان  رسش  پ  برمبنای     ۲۰۱۷ازدواج 

 
برنامه بودم که ىط  نوشته 
رسید وکنون آن را به مقتضای بحث کنونی خدمت شما عزیزان   جهانی به نشی تلویزیونی ووبسایت های معتبر

 با اندک تضف عرضه یم دارم: 
 

 ن بحث: درآغازین ای
 عاطفی  

 
وحقوفى برمبنای خواست ورضائیت  عقد ازدواج های قانونی که براساس یک رابطه

ی  واکراهعقد،    جانبير ورازجبر
 
د آید   به  یم  اساسگذار   بوجود  نو یک    درحقیقت  فامیل    نهاد 

یست.   درجوارخانواده های جوامع بشی
 
ی را اساسگذاری یم نم  ی تآکید یم همانطوریکه قانون درعقد ازدواج حقوق جانبير اید به مکلفیت های جانبير

دهنده  حقوق ومکلفیت های زوج وزوجه یم شمارد ازدواج در حقیقت ایجاد کننده    ورزد وازدواج را تبارز 
قایل است زن برای خود  به هردوطرف عقد است اگرشوهرــ حقوفى  الزایم  قانونی   وجایب  هم ازحقوق 

 خویش به هیچ صورنى محروم نمیگردد.   
ک وفامیل جدید که براساس رضائیت جانبتشکیل ی  یم بینیم  مشبى

ى
ِ ک زندگ

ی عقد بوجود یم آید استوار   ير
ه ی ت زنا شوهری  وعطوفت  ها   برانگبر اعضای   درخانواده است که منتج به توالد وتناسل وتکبر   انسانی ومعاشی

خوانده میشود.    نی آمدی طبعن أثرازدواج وتداوم نسل بشی
ی  خانواده میگردد. که چنير

 خرد ورزی درراه یک نظام  ه  بر 
 
 انسانها بر پایه

ى
ی بنیاد حکمت درازدواج بقای نسل بشی وتداوم زندگ مير

ی وبرخوردارازنظام امن وسالمت است.   خوب بشی
فامیل  وتشکیل  مختلف  عقدازدواج  ومذاهب  وادیان  قانون  ابعاد   ازدید  ی  با  زمير  

درشتاشکره  گوناگون 
ی از تعامالت مجاز بوده انی دارد وبسا که ابعا  وجوامع بشی عد قانونی آن زیاد تراهمیت به شی د دینی که ب 

رداشته وعقد نکاح را با رعایت  ومذهنر آن با توآمیت خاص با نظام قانونی در ممالک اسالیم مورد توجه قرا
ی ابعاد به رسمیت یم شناسند.    همير

روح وسنت جامعه نهاد تشکیل   قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسالیم وحرمت گذاری به
اج واثرات بعدی آن ازقبیل وجود نسل ونسب واوالد ویا نا مالیمات  فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدو 

ه  با هدایت قانونی وحفظ نظام حقوفى تضیــــح نموده رعایت آن را بعدی عقد چ ون تفریق وطالق وغبر
که ومعلومات   کردموجیبه افراد جامعه یم پندارد. مدلل برآنچه عرض  

َ
ل میدانم فقط برای ایجاد یک م  بهبى

یکه درین  ازدواج ودرکنارآن ازتدویرمحافل وعادات ناپسند   عقد )نامزدی( و بسیارمختضازمقدمات ازدواج  
یم تا رفع عطش  ب آنر  حری قطره یاز ب  عرصه مروج گردیده ویا هم سبب مشکل ورنج وعذاب یم گردد  گبر

 کند:  
وع میکنی  م: ازین جا شی

 ( قانون مدنی افغانستان حکم یم کند: ۶۰ماده  )
وع گردانیده حقوق   ت زن ومرد را به مقصد تشکیل فامیل مشی ی  ازدواج عقدیست که معاشی وواجبات طرفير

 رابوجود یم آورد. 
وعیت وجوازتشکیل فامیل میدهد. ألبته    مواد وهدایات قانون مدنی  بعضی از  أصل فوق الذکر هدایت مشی

 اجرائات آن    که ضف احکام
ى

به دنبال خواهد آمد ویل زیاد تر    را احتواء یم کند مربوط به ازدواج وچگونگ
ح وبسط ندارد. گ  مختض  درین نآاز     نجایش شی
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رسشهای دوستانم هم ارتباط دارد به   ی بنیاد داشته های بعضی از احکام قانون مدنی را که بر پ  واینک برهمير
ی داشتم عذرم خواسته باشد.  اندازه  تجویز ذهن وفهم خود بازگو   یم نمایم. واگر تقصبر

 
 
 

 
 قانون مدنی افغانستان  ۶0ماده 

  
ح وتوضیحات بال     : نتیجه ی از شی

ی مردم شایع وروشن است عقد ازدواج هم مرحله ی  همانطوریکه   ومنهم یم باشد  مرسوم ورایج    نامزدی دربير
مجازومعمویل    با تکرارـ طورضیــــح وکنانی به زوایای ح وتوضیح  گرفته ام    سآنها تماغبر ورت شی درصورت ضی

 را مرور فرمایید.  وآینده باال 
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 ششمقسمت 
 تدویرمحافل عرویس 

 نگاه مقایسوی به محافل عرویس افغانها و یک 
ُ
 رکهات

  )دوکشور مسلمان(
 

 ؟به کجا  تفاوت از کجا تا 
اک د  اشتم مالحظه لطفن گذارش را از تدویر محفل یک زوج ترک که من شخصن درآن اشبى

   وبعد آن را با محفل جوانان أفغان ما مقایسه فرمایید: 
محافل   مجاز  وغبر بیجا  مصارف  روی  مبحث  دیگراین  درقسمت  میخواستم  من  ارجمند:  عزیزخواننده  
عروش افغانهای داخل وخارج مملکت بنویسم اّما الزم دیدم قبل ازآن مطلب زیرین راعرضه دارم تا شما  

ورت با محافل هم میهنان ما مقایسه فرمایید: پیشاپیش ازآن آ   گیه داشته ودر وقت  ضی
 

 : ست یانر به نهایت آرزو د
 . عروس ودامادیکه به تحقق رؤیا های خود دست یافتند 

 
 برای 

ى
عروس ودامادیکه در محفل عروش خود ها یک یورو مضف نکردند ویل تمام وسایل وادوات زندگ

ازآن هفت وروانه ی محل   هزار یوروی نقد برای سفر خارج وماه عسل گرفتند   شان قبلن مهیا وعالوه 
 : مطلوب شدند 

*** 
 ماهستند به اساس دعوت   دریک محفل  ام«»نویسنده وخانواده    یعنی   من

 
عروش برادران ترک که همسایه

اک وتماشای این محفل اثرات مثبت وجالنر برما ایجاد کرد که در حقیقت م   ه  اایشان اشبى ی ین  حرک وانگبر
ی خالصه یم آبرداشت ما از نبشته شد. و   شود. ن چنير

 جدید وخانواده  نوبنیاد برای جوانانیکه با دنیای 
ى

ی محافل برای تشکیل یک زندگ  چنير
 
کاربرد وتدویرخجسته

واحتیاج   ها  نیازمندی  رفع  برای  سازخونر  زمینه  تواند  نگرند یم  خودها یم  ک  مشبى آینده  به  آرزووامید 
 ب
ى

وری آغاز زندگ  اشد. ضی
ات منفی ورنج عایده برما: همانا مق  این محفل ونتایج آن بامحافل عروش وعقد نکاحتأثبر

 
  وازدواج   ایسه

 هموطنان عزیزما بود که در نهایت سبب پریشانی وصد ها تکالیف دیگر میشود.  
ی    ألبتهبر بنیاد عرایض فوق مطالب زیرین خدمت شماعرضه میگردد    نتیجه گبر

ى
 آن  وچگونگ

 
با    مقایسه

 ود ما مربوط به شما عزیزان است: محافل خ
اک داشتند.    ــ درین ۱  محفل برگمان اغلب درحدود هشتصد تا نه صد نفراشبى
وع برگذاری محفل »  ۲  « بجه بود با تأسف ما هفده تا بیست دقیقه ناوقت رسیدیم  کرده ام  فراموشــ شی

وع شده بود.    وموزیک وساز شی         ویل مهمانان محفل همه حاضی
ی کرد ک۳

ی رهنمانی ی بان برمبر ی ما رامبر برس  ــ  ر  ه  مقداری پیش غذا هم  مت  ی ن قرار داشت وروی مبر
ُ
است سال

 آماده شده بود. 
ّوین با متانت متوجه آنها بودند ۴  ــ عروس وشاه درجایگاه خود ها قرارداشتند وهمه مدع 
ن وصدای الزم نواخته یم شد وآواز خوان با رع  ۵

 
ی آواز یم خواند واین  ــ موزیک با ت ستمعير ایت ذوق م 

ورِ  نبود  روح ومغز موزیک وصدا طوری تنظیم شده بود که تخریش کننده  
 
یم توانستند افهام  ومهمانان د ی مبر

 وتفهیم نمایند وصدای یکدیگررا بشنوند.  
ی وشیوه    ۶ ر بود وهمه با نظم وتمکير

رگ اززن ومرد پ 
 
رف ت پسندیده  خود   ــ میدان رقص وپایکونر با رعایت ع 



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

25 

 شی یم کردند. ها یم رقصیدند واظهارخو 
ی برنامه یاد میکردند   ۷ ازاوقات معير ی ورمبر

 
منطبق به آن برنامه پیش یم رفت وضف    ،ــ همانطوریکه دوستان د

ی شده آغازوختم گردید.   نان هم به زمان تعیير
)چلو   ۸ برنج  وشامل  بسیارساده  غذا  اندا   وکبابقورمه    ،ــ  به  ویل  مرغ(  موجود  پای    ومهمانانزه  کافی 

 ن استفاده نمایند.  آه مراتب از میتوانستند ب
ــ بعد ازضف غذا موزیک وآوازخوانی دوباره آغاز گردید. ویل بعد ازمدنى خاموش ومجلس هم به پایان   ۹

ای   رف پسندیده  اثناع  داد درین  ی شده  محفل را نشان یم  تعیير اوقات اخبر خود نزدیک یم شد وساعت 
سببعروس و   خانه وکاشانه برای دوجوان تازهمحفل به اجرا درآمدکه نتیجه اش آبادنی  ازصاحبان   شاه وم 

 بدون تشویش آنها میگردید. توجه بفرمائید: 
ى

 راحت وآسایش وزندگ

 دیدنی وجالب  اهداء تحایف: 
 
 صحنه

خض  ۹
 
ش محفل  ــ   

ى
وگردانندگ واختیار  آمد  ی  ستبر باالی  خاص  وسنگینی  آراسته  بخود    با شوصورت  را 

ی د  فامیل های شاه عروس را باالی ستبر
 
قفىلعوت کرد وصندوق شبسته  اختصاص داد واعضای برجسته   وم 

وع نمود:  رادرمقابل دید همگان قرارداد ومتصل به آن اعالن اهداء تحایف را   شی
 خود   مهمانان حاضی با 

 
ها    نظم خاص وسنگینی قابل وصفی صف بستند وانتظار نوبت برای تقدیم تحفه

ام هردو فامیل بود اشخاص تحفه دهنده  که گوینده  بود ند.  : ویا همان شخص محاسن سفیدیکه مورد احبى

 نقد تأدیه شده را اعالن یم نمود وتحفه را درمقابل
 
چشم   را با شهرت قابل شناخت آن معرفی واندازه  تحفه

 اهل مجلس بداخل صندوق یم ریخت. 
ین مبلغ از )ش( یورو    تحفه یمزه  توان مایل اهدای  تحفه ها همه پول نقد وهرکس به اندا  وزیاد نمودند. کمبى

 ( یوروهم بلند رفت. ۱۰۰۰) و ر ترآن تامبلغ یک هزار یو 
وشمارش مبالغ جمع آوری این پروسه تا آخرین نفرمنتظرادامه داشت وبعد ازاتمام آن: صندوق تحایف باز 

ی تقسیمات گردید: شده درهمان نفس محفل طورعلنی آغاز وپول جمع آوری   شده مطابق پالن قبىل چنير
 هوتل به مالک آن تأدیه شد.    ۱

 
 ــ اول تمام مصارف غذا با کرایه

 ــ پول آواز خوان با نوازندگانش تأدیه گردید  ۲
 بود مجرا داده شد  مصارفیکه اسناد آن پیکش شده  ــ وسایر  ۳
یــــح درخارج از محل سکونت برای عروس وشاه ودر تصمیم نهانی مبلغ )هفت هزاریورو( بمنظور سفروتفر  

 شد.   قسم تحفه داده
محفل اعالن گردید که وسایل مهم خانه ازقبیل تلویزی ل   وسایر فرش وظرف    ،یخچال  ون،ودر اخبر ی لوازم مبی

 است.   تهیه شدهتوسط اولیا واقارب نزدیک شاه وعروس قبلن خریداری و 
 . سالن را ترک کردند. ..  اعتبدین ترتیب ختم مجلس اعالن ومهمانان به س  

 
 جوانان ترک  محافل عرویسهای مخترصدر غذا جزنی از 
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ی نویسنده:   دوره    نتیجه گبر
 
رسم وسنت پسندیده وقابل رعایت برخانواده های برادران ترک که بگونه

ی شده  ای به اندازه کمیت اقوام ودوستان شان تدویریم یابد، نظم الزم وآرامش محفل، رعایت اوقات تعیير
ی از تبذ یر، صدا ونوای مطرب وموزیک که اذیت کننده   ، مضف بسیار کم وجلوگبر ی وحضوربه وقت معير

آوری تحفه ها وکمک ها در نفس وآز  باشد، جمع  نبوده وبرخالف لذت بخش وقابل سمع یم  اردهنده 
آن درا    

 
اممجلس وتأدیه به شاه وعروس، احبى  پول اضافی 

 
انجام شده وتأدیه خاص    زای مجموع مصارف 

ی آمدو  ه اشخاصیکه در تنظیم محفلوحرمت گذاری به شخصیتیکه برای جمع آوری تحایف باالی ستبر  غبر
 سهم فعال داشتند. 

ی محافل ممنوع است:   نویسنده: حال نسبت شیوع وخطر کرونا تدویر چنير
*** 

 :  یک مطلب اضافی
 دیدم: این رویکرد   ک(وجوان تر )عروش د  عروش  که درین محفلـ  من درارتباط به شفافیت وپایک محاسبه  

 میدارم:  به صفت یک مطلب اضافی خدمت شما عرضه ام را که خود تجربه کرده
 

 مسئولیت مایل توأم با شفافیت وصداقت: 
ی مربوط بخود را     طورمؤقت گرفته ام  انجمن مربوطکه از  من طوراشتباه )بیست سنت( پول اجاره ی زمير

 واخطار دیدم:  کم تحویل دادم 
 

محل سکونت خود درهلند هستم ودرساحه ی متذکره دوصد مبى   مردیم در  باغچه دارانانجمن من عضو 
ی ارتباط در سال   ی به اجاره گرفته ام وساالنه حق العضویت یم پردازم که به همير مبلغ دوصدو   ۲۰۱۷زمير

قبل  را  متذکره  ومبلغ  پرداخت کردم  انجمن  به حساب  بانک  ازطریق  وبیست سنت  یورو/  وپنج  بیست 
ویل   پرداختم  آن  ی  معير آنازوقت  نت«  س  دارم(  »بیست  درمحاسبه  لیاقتیکه  تحویىل   )نسبت  دراثنای 

 ردیده ویا درپارچه ی تحویىل متوجه آن نبوده ام: گفراموشم  
دادند که مبلغ باقیمانده را که     مکتوب رسىم برایم خبر

 
چند روزی ازین تأدیه پول نگذشته بود که وسیله

 آن قابل پرداخت خواهد بود.  تا تاریــــخ .... تحویل بانک    »بیست سنت« است باید 
 
آن با جریمه نمایم درغبر

آن را پرداخت نمودم و   معذرت هم خواستم. رسمن  منهم بدون تأخبر
ی بجریان آن    مهم یافتم تا شما را نبر

چون من رخداد موضوع را ازمنظر شفافیت ودقت  محاسبه به اندازه 
حساب دیه تا چه حد دقیق، پاک وشفاف   یک انجمن کوچک آمارو بیالنسقرار دهم که درین کشورآنهم در 

 است که قابل مکث وتأمل یم باشد. 
*** 

 اکنون در 
َ
 ا
 
 صل مطلب: ادامه

محفل عروش دو جوان ویا یک زوج جوان    یکخواندید خالصه ومؤجزی ازجریان وتدویر   آنچه در باال  
اک داشتم وخد  مت شما گذارش کردم وحال شما خود داوری فرمایید برادرهای ترک ما بود که من درآن اشبى

ازدواج نموده اند با تسلط سنت های نر ریشه   ویا دواج نمایند  که جوانان افغان ما زمانیکه میخواهند از 
ما که بدستو   

 
ناپسند درجامعه به چه شنوشنى   افراد گوناگون واستفاده جوساخته شده است  عادات 

سفاند گرفتار  اگرمحاسن  واکنون  رسو .  صاحب  واشخاص  ساز یدان  زمینه  خودها  جایگاه  درک  با  ما   خ 
افغان  برای جوانان  مساعد  ما گردند   بسبى ازین مضیقه    همچون جوانان ترک  ها را  واوالد وفرزندان خود 

 وبیجا عروش اینگونه مصارف گزاف    که درمحافلونگذارند  نجات دهند    سند پ  نا   سنت های  داماز و   رهانیده
تاوان  ومسابقهنمایش    هتج   یابد وسنگ تهداب بردیگران که  ندارند  ر  پرداخت    تدویر  این مضف را  بــع 

  گذاشته شود. 
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   : را مالحظه فرمایید  أثر این  های آینده یشما درارتباط به مطلب باال لطفن قسمت 
 
 

 
 قانون مدنی افغانستان  ۶۹ماده 

 
 
 
 

 مهفتقسمت 
 محفل عرویس ما افغانها

 

ی   حافل  حضوردرمو  رعایت أوقات معير
بلند وعزت   نمایانگرفرهنگ  رعایت وقت دراموررسىم وحضوِر بموقع درجلسات، ومحافل 

 شخص است. 
 . انسان یم تواند شاخص شخصیت او باشد  فرهنگ بلند   تبارزِ 

*** 
ابتدا   ی گونه    وشنود دودوستگفت  به  در  ف  استترتیب شده  که طبی تعقیبرمایید  توجه    أصل   آن  وبه 

 : فرمایید مطلب را مالحظه 
 

و حایحر گل احمد: 
ُ
 چطوربود محفل دیشب؟ خوش کذشت؟ ! ـ حایحر صاحب برادر ا
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 جان.. خوب بود حایحر    بىل بىل: حایحر تاج محمد: 
*** 

آمدین دیگه  حایحر گل احمد: بىل بیا در:   ی دیشب بخبر ی مانده نباشير
رد وکالن خوب هسيى

 
ی خ چطورهستير

 درراه تکلیف ندیدین؟ 
*** 

 ری  الش و  خوده    ر: بیاد  آمدیمبىل    حایحر تاج محمد: 
 
یش سفیدا دوام محفل تا ه رساندیم برای ما رِ کش کد

 شب خسته کن وطاقت فرساست  
 
ه که تا یازده ویا دوازده ته ایناره هىم محفل ر  خدا انصاف ب  دوسه بجه
 شب ب

 
ند بجه  بسیار خوبش یم شه  گبر

*** 
 حایحر صاحب از یازده ودوازده باال بحایحر گل احمد: بخدا ر  

ى
 رای ما وشما قیامت اس است میگ

*** 
و حایحر جان گل: ناوقت  

ُ
  حایحر تاج محمد: ا

 
ودیدی و    .. به چه یم کنی ش

 
وغذا هاره متوجه شدی مضفه خ

ُ
ا

 
ّ
و ـ  ه  م  ـ    که چشمیت سیایه میکرد وّل

 
 ح  خ

ُ
ان بودم که ک م وکدام  میشهدابر خور  شیب گبر  م یک قسم خوده  ه ب 

م کده بودم
ُ
 .. گ
 
 
ریم گفتاخالق وم    وشخ  یک بچه گک  ثنا یم اد ب  ودار   پدرجان  هذب  ونفرزیاد است تا یحی اینجا بسیارگبر

ی لطفن   مه  بشقاب تانهوقت به نوبت ایستاد میشير ی   ب  مــ    بتير    مه بری تان نان یم گبر
 
ی   شما د خود بشینير ی مبر

 م  
 
م  نان  ونجه برای تانم  ه ه  رِ وب    میا ر 

ُ
م آخربریش گفتم  دامیش ب  یم گفته یم رفت که ازک هرچه جان پدر گبر 

ی ب   مگر باب دندان خودیت میگبر  که خورده ب    باشهگبر
 
 ... متان

م بس است  ؟ هىم دوسه قسمه بگبر 
م  
 
   ! بىل بىلگفت

 
ی رفتم و ه دوباره شِ م    وبس اسم  ه برایم آورد بان خبر  وجو هم  مبر ی  بینه یک بشقاب نان ش مبر

 
ُ
ا  ج    ــوو گفت پدرجان مه باز پسان بری تان از 

ّ
پ  ىل ها  ودین ودی،  ی مگرچبر

 
م بعد از چند دقیقه دید که   مییار 

 
 
ینی باب که رنگارنگم  ازه  و   و شی

َ
ورک میخوره   شقاشقو است  رزان  ل

 
ه نامهای  م  و   شده نىم تانه  ایستاد و   ش

مزیادیش  برایم آورد وچند دقیقه بعد اقسام میوه های زیاد دیگه هم آورد وگفت پدرجان دیگه   ه نىم فام 
ورت اس گفتم نی   ی هم ضی ی  خودم ه بود که بنی جان پدربس اس، هنوز گپ و سخن ما خالص نشدچبر

 
 ّچه

 
ُ
 ؟م)پشم( آمد گفت پدرشما چه شدین مه شماره یم پال

 من به ع   
 
ی   جله جریان را برایش قصه کردم پشم اوجوان را د بغل گرفت ویکشه تشکر کنان هردو برای گرفيى

م. طرف صف غذا رفتند ومه نان خوده خبرای خود شان غذا 
 
 ورد

*** 
 حایحر صاحب  

ّ
احمد: وّل دارآدم هسنى حایحر گل  دیگه طالع  دوست  ودارهمرای یک  وگبر

ُ
ا ده  ــ  و 

 
خ مه   ،

م وهردو
 
انشخورد ّ وحبر حبر

 
ت یم   شده  ــ بیخی دست وپاچه شده ازدیدن اقسام غذا م  بودیم که کدامیشه بگبر

فتم ودوست م  یه هم از م   ی کاکطرف ده بشقاب انداخته مبر  ...  یم کرد  هر  ه هم همير
 
ُ
ا رنى ودریشی ام که باراول 

ُ
 ک
 
   روغن  پوشیده بودم  هور  یک وقنى متوجه شدم که شسینه

 
  ه ویا داشی  ورم  ق

ی روان  روی پاچه های پطلونم شازیر شده است زود وبا عجله بدون  تا  ریخته وروغن   گپ وسخن بطرف مبر
خود  ی همسایه دریشی خود را  ما  شدم وبا کاغذ های روی مبر ی  ... پاک میکردم ومبر

آمدند زمانیکه متوجه من شدند خانمم   با بشقاب های نان خودها   که خانمم همرای زنهای همرای خود   
وجانخوریحی کدی؟ وزیرزبان

ُ
م کنان او    با صدای بلند گفت ا

 
م غ

 
پرداخت اّما    من  هم به پاک کردن دریشی غ

رنى ودریشی داِغ 
ُ
 . .. وپاک شدنی نبود  برجستهبسیار   روغن باالی ک
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نان را چوزهرخوردیم و   با کراهیت وزشنى بطرفم  به هرصورت زن وشوی  از زیر چشم  محفل  تا اخبر زن 

رها شده بجانم اصابت یم کرد ودانستم که   عروش باالی ما افتاد  نگاههای یم انداخت که هرکدام چون تبر
 وهرلحظه طرف س   نکرد 

 
«که یحی وقت آهوگوشهایم طرف آواز خوان بود م ات یم دید یم  نگ »شب بخبر

 . کنیم  ترک هحفلم   ما  که  خانه
*** 

 حایحر جان محمد: بخدا حایحر صاحب ازی قصه خبر نداشتم م  
 
 ه هم هىم حاال جگرخون شد

 
عروش   م د

 . احتیاط کنی    . آینده 
 
زیاد    د غذاهای  اندازه  این  به  است که  هم  محفل  صاحب  تقصبر  یک کىم  اینجه 

م  ه ـریشی شما شد وگوناگون پخته بودند که سبب خرانر د
 
تاوان دریشی شماره    تا   مه هم ماندن واال نیست

م م ازوحایحر شمس الدین نگبر 
 
رو فعلن بامان خدا بخدا اگه بان  . . ب 

 
*** 
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 چهارمفصل 
 اشاف وتبذیر 

 

 قسمت اول
وری و   محفل عرویس، مصارف غی  ضی

 اشاف وتبذیرازدیدگاه قرآن 
 

  
شی 
َ
وا وا

ُ
ل
ُ
ک ِ }و  ش 

 
 ت
 
ّل وا و  { ب  ی ِشفير ب  الم  ح 

 ال ی 
 
ه
َّ
ن وا ا 

 
 ف

 «  ۳۱»االعراف 
 )از نعمات خداوندی بخورید وبنوشید ویل اشاف نکنید(  

 
ب  

کل وشی 
َ
 مبارک تجویزومجازبودن  أ

 
حالل  دنیوی است که به فرمان خدا   ضاحت  امروهدایت درین آیه

ی ازاش 
ّ
ند اف وتبذیر درقرآن پاک صادرومتصل به آن ممانعت جد

ُ
ی بر شخص   میک د ساخيى ی ومزید برآن گوشی

 که خدا اشاف کنندگان را دوست ندارد. نر اعتنا ازین امراست  
 

 محافل عروش افغانها قبل از قیودات کرونا در داخل  :  اکنون در روشنی این فرمان  خدا 
ى

نظری برچگونگ
 وخارج مملکت یم اندازیم: 

*** 
ی محافل بعد ازشی اّما الزم است بمنظوردید وعمل   وع وقیودات کرونا ممنوع شده استگرچه تدویر چنير

یادآوری از کرونا   تدویرمحافل عروش قبل 
ى

صاحب   وآن را مرورنماییم وازبزرگان  .....  مقایسوی ازچگونگ
ومراسم   موضوعات  ی  چنير دراصالح  باما   نقشنظرکه  که  بخواهیم  صمیمانه  دارند  وباارزشی  مهم 

 همکاروهمگام گردند.  

 
 ــ فرمان خدا ۳۱االعراف 

 
قبل در  ازقیود  ببینید:  شده  یک   ـکرونا    زمانات وضع  به  مملکت  وخارج  درداخل  عروش  تدویرمحافل 

 تعجب  
 
برای افراد غریب وجوانان درحال ازدواج و تشکیل   هنگامه برپا کرده بود کهتبدیل و   آوریمسابقه
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مضف واشاف به افراط وتبذیرصعود و خرچ    خانواده چنان ترس آور وخطرناک بود که در بسا ازمحافل
صعودی یم پیمود واین مصارف تا اندازه  بلند یم رفت که هر نوع  ومصارف عروش ونوعی ت غذاها سبر

چلو   غذاهای ورمه 
 
ق و  پلو  نارنج  پلو،  زمرد  پلو،  زرده  پلو،  قابىل  ازقبیل  معمویل ومعروف  غذاهای  ازنوع 

گوسفند مکمل کباب شده، کباب تکه ، داشی و تندوری، بودنه    وغذاهای دیگری که قبلن مروج نبود از 
 گوساله و  کب

 
اب، ابریشم کباب، شایم کباب، کباب مرغ و اقسام دیگریکه شاید فراموشم شده باشد  پاچه

ه تهیه یم شود میوه های های تازه  ینی باب که از لبنیات وغبر ، مایه ومرغ ــ تا انواع شی زبان ، منتو و بوالنی
وسانه یاده یم گردوزه وتربوز که چون خرمن درکنج اتاق با ترتیب ودیزاین خاص آمو خرب

 
د گپ تا شورنخود  ه
ی آماده ومهیا بود   . هم رسیده بود خالصه با یک کالم هرنوع خوردنی ایکه دلت میخواست باالی مبر

ی     این همه غذا ها که تقریير
 آن برابری  ـ  ویل بعد ازتناول وضف آن بافى

 
ت یم  یم کرد به بیلرکثافابه نیمه

 رفت. افتید وپول مصارف آن هدریم 
 
 

 
 نمونه از غذا در محافل افغانها 

 
رزرق   که  بامعرفت وهمه شخصیت های آگاه یم پذیرند   وصاحب نظران    اهل خرد بر باورمن!   ی محافل پ  چنير

رهیجان وبــهجت آور عیش ونشاط  چند ساعنى  برایوبرق  ی موازی جها پ  ی ی دارد ویل درهمير  آن نبر
ت منفی

  ماند: ازنظربه دورنىم
انجام   با اهداف بخصوىص که دارند   میتوانند   با این مصارف گزاف تعدادی معدودیرا  محافلاین    ببینید:  

 با این مصارف کمرشکن  عادات ناپسند   پایه گذاری ونهادینه سازی این  است که  این  ما   وبرداشتدرک    . دهند 
 افغا

 
یت مطلق افراد جامعه ورت به توضیح نیست  آنها خارج استمىل نبوده وازتوان مایل  نی ع  برای اکبر . ضی

ی شدید  که یگ از   عقد ازدواج همير
 
 جوانان أفغان درعرصه

 
که    است  ناعاقبت اندیشانهعمل    ترین معضله

طلب اشخاص   ی منفعت  بر   استوار   شهرت  وحضی  بسیارناچبر حد  نر  مصارف  یعت  با  شی دیگاه  از  که 
شود  یم  رق   تبذیرخوانده  مضی برپیکرجامعه    الحظهابل  آنی  نموده  وافراد  را   وارد   

ى
بزرگ ی   وافکار کتله 

        د. ندرظلمت وتاریگ فرو یم بر 
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 دیگری از غذاهای افغانی در محافل عروش 

 
 نمونه

 
اینجانبیکه  ر همانطو  نوشته  این  این  درجریان  مراتب  درمقاله  ویا   به  ازآن  خود    قبل  های  ها وصحبت 

ی محافل یم شود دستگبر چندین خانواده  ناتوانا  کرده ام که بتکرار   چنير
محتاج ونر نان   ،مصارف اضافی
 .کنیم وثواب کمانی  ولباس درداخل میهن خود گردیم 

 
 
 
 

*** 
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 قسمت دوم
ی   طیی

 
وبرادر 

ُ
؟  حایحر جان محمد خان:   ! حایحر گل احمد: ا رنى معلوم یم شی ون وچ 

 
  نان هم خوردی   یک قسم جگرخ

وع یم شه،  حایل س اینه   مریت چند دفعه ازوموزیک هم شی ىم قسم غذاهای رنگارنگه درطول ع 
 
توره بخدا ه

 خوردی؟
*** 

 حایحر صاحب!   ستا ر  حایحر جان محمد:  
ى

   ــوشما    ما   میگ
 
ازدیگیش   هىم  د چند محفىل که رفتیم یگ کمبى

م ونام های شانه نىم فام 
 
لو وووووووو.... مه خ لوو چ  های جوان وبچه   نبود، چندین قسم پ  ویل همودخبى

وغذاها  
ُ
ی دیدن هرکدام ازا اّو به عنوان تعجب »های جوان حير ـ«و  تا توانستم بسم هللا  هم  ه  م    یم گفتند 
م ویل بعد ا

 
م وخورد

 
فتم، گرفت

ُ
 ـ چون  زاتمام غذا ـگ

ُ
ا ی  مبر

 
ی م  شما همراه خانم تان د  تان رفتير

ى
ه هم  ودوست دیگ

نخارج    همرای خانمم میخواستیم چند دقیقه 
ُ
ریم  سال هوای آزاد ب 

 
  غذا های باقیمانده که  متوجه شدم    ،د

آوربود  ت  بیحد زیاد وبرایم حبر بیلرکثافات یم ر   راکه  ها جمع آوری وبه داخل  ی وزمانیکه    یختند ازروی مبر
ر  یزشده بود...مه حایل دوباره به داخل صالون برگشتیم دیدم بیلرهاهمه پ     ولبر

 
فکرآن بودم که این مصارف    د

کم خدا ورسول تبذیریم گویند  جار  بی  ح 
 
 اینجا این مصارف تعجب آور چرا مرتکب یم شوند ه که د

 
    ؟ د

 
ود

ند....  ووطِن ه خان  یم مبر
ى

 ما أطفال گرسنه ویتیم که از گرسنگ
 

*** 
 
 

 
 

 ازغذا در محافل افغانها  دیگری نمونه  
 

همر  وقتیکه  هم  مه   : ی میگير است  ر  بخدا حایحر صاحب  احمد:  فرینی  حایحر گل  ی  هت گرفيى ج  خانمم  ای 
و 
ُ
ینی  وا رم  شی

 
رم ن

 
مهای ن

ُ
خانه رفتیم    میگ ی  آشبی

 
م د

 
که شقاشق به رقص ولرزه یم آیند ونام های شانه نىم دان

ــ گپ شما درست است اگر پول اضافی هىم  رشده ی غذای باقیماند را دیدم سخت متأثرشدم  بیلرهای پ 
قرای    ره  محفل ها   قسم

 
 . هشیم    رفع  چندین خانواده وفامیل  احتیاج  روان کنند أفغانستان  برای همو یتیما وف

 
*** 
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 ش نمازوجای نماز دعا کنیم که خدای متعال 
 
ی حایحر صاحب: هردوی ما همیشه د حایحر جان محمد: بیایير

هىم قسم مردما ره که از سبب نام ونشان خود ها هىم قسم محافل را به راه یم اندازند ومسابقه یم کنند  
خود  د بته وبه دل شان رحم بان  انصاف میخواهند ازدواج  رحم کنند وبه جوانانیکه  ها  ازد که به مردم فقبر

رمضف نمونه ومثال نشود.   نمایند اینگونه محافل پ 
*** 

ی گپهای خوب خود   ه با ا  ه ر  م حایحر صاحب: م 
 
ن
ُ
عا ره یم ک

 
ىم د

 
: مه هم ه ی ، آمير ی حایحر گل احمد: آمير

، خبر ب . بسیار خوش ساخنى   بینی
*** 

 حایحر جان محمد: شما هم خبر ببینید: حایحر صاحب.  
 

 نتیجه ایکه ازمالحظه ی مطالب بال حاصل میشود 
دازیم  ک دررفع نقایص این مجالس ببی توقع دارم به عرایض زیرین من ازشلطف توجه فرمایید تا طور مشبى

 وبه هموطنان خود مصدرخدمت شده ادای مسئولیت نماییم؛ 
عر  و درمحافل  وبعدن وش الزم  نکاح  درعقد  را  ىع  قواعد شی  

 
خواهانه اساسات خبر تاهمیشه  وریست  ضی

ی ازمصارف بیجا وتب ذ یریکه اشاف خوانده یم شود درنظر داشته نظام داخىل وخاریحر محفل را  درجلوگبر
 رعایت نماییم تا بتوانیم یک عرف بجا وپسندیده به جامعه ومردم بجا گذاشته باشیم: 

 غذا های همه آگایه دهمانطوریکه 
 
اریم ومنهم شخصن شاهد آن بوده ام؛ مصارف محافل عروش وتهیه

سابق م  النوعیکه شکل  های شاه مختلف  برشانه  وبارگرانی  است  بخود گرفته  مردم  ی  بير را  ه وهم چشىم 
رف خجسته  ىع واستناد قانونی ندارند ومزید برآن از سالمت ع   شی

 
وعروس تحمیل یم شود، اساس وپایه

ی برخوردار نیستند ن  . بر
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 در محافل افغانها  ها نمونه از غذا

وا  ب   
ّ اشی وا و 

ُ
ل
ُ
ک   و 

 
ی  وّل ِشفير ب  الم  ح 

 ال ی 
 
ّشِفوا إنه

 
 ت

 ومسقسمت 
ل ارتقا نموده است ی  کیک عرویس هم به بلند میی

 

ل ارتقا نموده    عروش هم  کیک عادی محفل  درین أواخر:  ی آن کیک بایست با    «»وکاردیکهبه چندین مبی
ویا خانمیکه قبلن قبضه گردیده عرضه میگردشو ه  توت بازی روی    ــ کارد   د د درمقابل قیمت وپول توسط دخبى

 کارد آغازیم گرد  استمیدان که جدیدن رایج شده  
 
که شاه باید برای   استواین رقص بمنظوراخذ پول    د معه

کارد باز   راىصی گردد.   د که دخبى به آنو ه یم شبردومقدار پول تا زمانی بلند  کند وکارد را اخذ   تأدیه دخبى
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وری   ی مصارف ازنظر شماضی والزیم پنداشته میشود؟ آیا بهبى نیست که محفل ساده وغذا به اندازه  آیا چنير
ورت ها ومایحتاج زوج جوانیکه تازه میخواهند تشکیل  الزم ویل ساده طبخ وپول این مضف اضافی به ضی

 
 
 . آنها آباد شود  خانواده دهند بکار رود وخانه

ن دیده وشنیده یم شود که مصارف یاد شده به روی اجبارو    عرف نا پسند وهم چشىم از طرف اکبر
 
سلطه

یک جانب خانواده ویا هردوطرف براساس خوف وهراس از عادت ناپسند حاکم بر جامعه عمىل میشود  
را طور قرضه آماده ساخته وبه  که این ناگزیری ها شاه ویا شاه وعروس را مجبوریم سازد که این مصارف  

رد کننده خواهد بود، پس بهبى  مضف برسانند که تآدیه وپرداخت آن در آینده بر 
 
ای ایشان بسیاررنج آوروخ

ی شود   ؟ نیست ازان جلو گبر
*** 

که آن را   استودرعده  ازمحافل لباس مىل ما برای شاه وعروس به لباسهای هندی وپاکستانی تبدیل شده  
 وهست.    هند که سخت قابل مذمت ونکوهش بودکنری تلفى میافتخارونوآو 

استفاده از طرزوساخت لباس بیگانگان وپوشیدن آن درشب عروش برای شاه وعروس یک  آیا به نظر شما  
 ابتکارخوب است یا عمل نا پسند ومزخرف وبیخردانه. 

 جوامع دیگرتقلیل دا 
 
مگ به این زن وشوهرنوخانه چه ممانعنى وجود دارد تا این مصارف کزاف را بگونه

ُ
ده وک

 نمائیم؟  
ت غذا   ی کبر ینی های قسماقسم برجسته ساخيى دن وذکر انواع واقسام غذا ها وشی یاد داشت: منظور از نامبر

ی اشاف وتبذیر است.   وبرجسته ساخيى
*** 

خوش شنیده   است  ودیده یم شود که درین أواخرپول دادن درمقابل اخذ کارد به گل دادن تبدیل شدهوخبر
ی آن گردد.   ی عادات ناپسند حذف ودسته های گل جانشير  امید وارکننده است که چنير
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   مچهار قسمت 
 
َ
 ورعروس ودامادحصار کشی د

ی  دور شاه وعروس ومحروم  حصار کشی وحلقه سازی  عمل  ــ    یا اشاف  مصارف زیاد   در کنار    ساخی 
    سایر مدعوین از تماشا 

 

گفت وشنودی ازهردوحایحر صاحب ها هریک )حایحر صاحب جان محمد وحایحر    آن است تا   اکنون نوبت
ی گونه به تصویر کشیده شده است بشنویم:   صاحب گل محمد( که طبی

*** 
 جان بیادر 

ى
ی  : حایحر جان محمد: ب گ ه که مادراوالدها    ا  ی زعفران هم انداخته چه کیفی یم ــ  گیالس چای سبر

نه..... 
ُ
 ک

*** 
ه! بحایحر گل محمد  ه ب  رکیف است: ب   ...... ه راستیکه پ 

*** 
ی عروش بچه ی مدیر »سمندر« کارهای نو   ا 

 
و! برادر: باز: د

ُ
غذا ها ومصارف نوه و   حایحر جان محمد: ا

 دیدی؟
*** 

 یک حمد: احایحر گل 
 
 خنده ی بلند! ه

 
 ه ه

 
 ه بىل برادر..... ه ه

*** 
؟ ... یم   ندهه خحایحر صاحب؟ شگپ م   کدیحایحر جان محمد: چرا خنده    کنی

*** 
: بیادرجان شگپ خودیت چرا؟ م     : رهحایحر گل احمد: نی

 
ی محفل با دیدن  د و بير
ُ
ونو دخبى ا

ُ
یک کار کالنه  که ا

م نشد .....  یم رقصید به دست گرفته بود و 
 
ن
ُ
م که خوده نگاه ک

 
 خنده گرفت هرقدرکوشش کد

*** 
 حایحر جان محمد: چرا؟ چه شده بود؟

*** 
 ...  نشدی؟ لیکه خودیت متوجهحایحر گل احمد: مث

*** 
 چه شده بود؟

ّ
   حایحر جان محمد: نی وّل

*** 
 

 ِ ی یکه«حایحر گل احمد: همو وقتیکه مبر ل بود کشان کشان د چن  که  »ک  ی درداخل محفل آوردند وشاه و ین مبی
که بدستیش کارد کالنی مان وع شد ویک دخبى ی اثنا سازشی ند  عروس را دعوت کردند که آن را توته کنند درهمير

   به رقصدوید و   قصانر معلوم یم شد روی میدان  د کار 
َ
وع نمود   دنک وشاه دست درازیم کرد که کارد را    شی

د ویل اودخبى  وشاه برایش پول پیش میکرد ودخبى پول زیاد میخواست    ستوپول یم خوا   موافقه نىم کرد بگبر
یا بانوی    »واین عمل چند باری تکرارشد تا اینکه   خواست خود پول گرفت  اندازه     ازشاه به  « باز  د ر کادخبى

تسلیمش کرد بعد  و  را  ها   ازینکه،  کارد  ازمادراوالد  من  بود که  بلند  ی  اندازه  به  سازوخواندن  صدای 
 هرقدر 

ُ
م که ا

 
یکه یم رقصد کارده چرا بدست خود گرفته سوال یم کد اّما او صدای مره نىم شنید بود و دخبى

هخواهرخوانده  مادراوالد ها که  خانم دیگه یکخاموش شد و کىم تا اینکه صدا   بریم گفت: کاکا   ــاست  ی م 
ود  : جان ود اس م   اس....  کاو کارد برای توته کدن هموکی ... او م 
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ببینی  م خبر
 
ه    مه گفت مهمشبر

 
نایل فامید لوغ زنها   درحالیکه ما با هم صحبت یم کردیم شاه وعروس   . ا 

 
با ش

ی کیک آمدن ویم خواستند کیک پیش ر ومرد ها   عروسوی مبر
ّ
ی ه ص ح  به کوتایه کرد و   را توته کنند که قد

وروبِرشاهنرسیکیک    باالی
 
 را   وسیله ی آوردند تاعروس  طورعاجل  وعروس  د وبرای حل مشکل اشخاص د

وشاه کیک   وعروسوکیک را توته کنند ــ شاه دست عروس را گرفت واورا بلند ساخت    دهند باالی آن قرار 
ه ا   را توته کردند  م.   سبب خندهینه ازی ــ م 

 
 کد

*** 
وخبر حایحر جان محمد:  
 
 خ

َ
ه خنده کدین.. : م  حایحر صاحب س ببخشید ا م ِش م 

 
 ه فکر کد

*** 
!  جان محمد خان ه به  : حایحر گل احمد: نی نی ام دارم....  شما  م   بسیاراحبى

*** 
 حایحر 

 
و موضوع مهم دیگه متوجه نش

ُ
ین  جان محمد: برادرعزیز حایحر صاحب گل احمد! فکریم کنم به ا  ؟د 

 .... 
*** 

  موضوع؟حایحر گل احمد: نی بیادرکدام 
*** 

  هردو لباسهای هندی وپاکستانی حایحر جان محمد: زمانیکه شاه وعروس اول مرتبه داخل صالون شدند  
: ودرپــهلوی آنها چند زن ودخبى دیگه هم هىم کاره کده بودند که کار خیىل مزخرف ونا پسند  پوشیده بودند 

 اس..   
*** 

 حایحر صاحب: کاالی اصىلاست  حمد: ر  حایحر گل ا
ى

ی زنها    مىل و   محىل  میگ وطن خود ماره چه شده که ا 
ند وبه اوافتخار یم کنند وپوشیدن  پوش  یملباس مىل خود شان است    کهره    ممالک بیگانهوجوانها کاالی او 

 کانی میش
ی لباس های هندی وپاکستانی آنهم درشب عروش که زیاد تراز فلم های سینمانی ود قابل چنير

وم    نکوهش 
 
اس.  ذ تقلید  مت  دیگران  وازفرهنگ  نادیده گرفته  خودرا  فرهنگ  است که  واین کارکسانی 

 واستفاده یم کنند وخود را فاقد فرهنگ یم دانند. 
*** 

 حایحر گل احمد: من کاملن با شما موافقم...  
*** 

برادرعزیز:  اینکه:    حایحر جان محمد:  دیگه  آمدن شاه  همووقتیکه  موضوع   
 
روس رقص وخوشحایل عو د

وع شد  م  ــ شی
 
م محفل ترک کن

 
م که میخواست

 
ه به اندازه ی دلتنگ شده بود ونم  م وببر

 
م به موتر بشین ر   ...  ب 

*** 
 حایحر گل احمد: چرا؟ جرا؟: 

*** 
و  
ُ
ور میدان رقص   برادر! خودیت حایحر جان محمد: ا

 
وررا د

 
ی    شاه وعروس  که  ههم شاهد بودی که د در بير

نود  چون قفس محاضه کردند و   وتعداد دیگری ازمهمانان  خاندان شاه وعروستعدادی از   ند آن موجود بود
   ه ی دیگ  های  مهمان  درصد   (۹۰)

ُ
را از دیدن این صحنه ی خوشی محروم ساختند به نظرمن این    نسال

ی آن را نشان یم دهد...... کارهم بد ترین عادت ب  عاملير
 وده ونر تفاونى

 
 

*** 
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  رأست حایحر گل احمد: بخدا 

 
ه ازخ  حایحر صاحب: م 

ى
م .... میگ

 
م اّما چاره نداشت

 
 ترشده بود

ّ
 ودیت بد

*** 
م تمام خانواده هاییکه از دیدن محروم شده ـ    حایحر جان محمد: تنها ما وخودیت نبودیم

 
ه یم دید قراریکه م 

 ه داشتند... تبودند هىم حال
*** 

و 
ُ
 حایحر گل احمد: ا

 
ه صاحب مح وچاره داره چرا برادر: هىم مشکل خ نه بطور مثال:  حل فلهمبر

ُ
 نىم ک

امانه بنویسندکه ۱ وع محفل در چند لوحه طوربرجسته احبى    : ــ قبل از شی
ید که مانع   تماشای دیگران نشوید..... ازحلقه کردن میدان رقص خود داری کنید ودرجاهای قرارگبر

*** 
ی ذکر شده را ا ۲ مندان به وقفه ها همان ميى  مایک هبی

 
 عالن کنند... ــ وسیله

*** 
ی کار بسازند ....  ۳  ــ صاحبان محفل: چند نفر را مؤظف همير

*** 
لزوم  ۴ صورت  در  تحریر هم    عروش  های  کارت  به  : ــ  را  متذکره  ی  لوحه  ی  ميى امانه  احبى د  ی قسم گوشی

   فرمایند.... 
*** 
 نقیصه بکوشند ــ خانواده ها هم به سهم خود برای آوردن اصالح وحفظ نظم درونی محفل ورفع این    ۵

  .. وبه فرزندان جوان خودها توصیه فرمایند 
*** 

  
ى

 حایحر جان گل: چه گپای خوب خوبه گفنى خدای متعال مهربان شوه که همهگ
ّ
حایحر جان محمد: وّل

 . شوند هدایت 
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 مپنجقسمت 

 شناخت وقت وحضور بموقع 
گ بلند وعزت شخص ویس نمایانگر فرهنوبویژه درمحافل عر  رعایت وقت وحضوِر بموقع درمحافل

 وخانواده است
 

 
 

 از سخی صمیمکوتایه   سختی 
 
 
 

 ششمقسمت 
اک و  کارت عرویس  ازمواصلت اطمینان عدم  درمحفل عدم اشی 
 

ی لطفن ی     :  بخوانید  درزمینه را  طبی
  *** 

   حایحر گل احمد: 
 
 لو ه

 
ل حایحر صاحب تاج محمد اس  لو ، ه ی    ؟مبی

*** 
م  حایحر صاحب!  حایحر تاج محمد: بىل

ُ
م  سالم  علیک

 
ی    : نشنیدیمانه  دیرشده صدایتـ    خودیم است خوب هستير

 ؟ خانواده خوب هستند 
*** 

یم شه  تبر
ّ
  ... گذران یم کنیم  حایحر صاحب!   حایحر گل احمد: وّل

ُ
ی عروش بخی »حایحر ا  ا 

 
«  براتوراسنى د

؟   ی  خبر هستير
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*** 
ن کارت هم برای شان اطمینان  ، تا هنوز دوباره از رسید ما همـ ـ هىم دیروز رسید   حایحر تاج محمد: بىل: کارت  

وم هم اطمینان  أ ندادیم، انش
 
م وهم تشکری یم کنم.  ههللا امروز تلفون یم کن

 
 میت

*** 
اک خود وخانواده برای شان خبر ب  

ین حایحر صاحب که: ازآمدن واشبى ی حایحر گل احمد: هوش تانه بگبر تير
ی دام گپ دیگه واگرمشکالت دارین ویا خدا ناخواسته ک .  داشته باشير ی بتير وره هم خبر

ُ
ی ا  ورفته نىم تانير

*** 
 ححایحر تاج محمد:  

 
تمن: ایکاره خ نوم ــ  تمن ح 

ُ
 م  ویم ک

 
 این ملک های خارج    کسیکهـ  وم بیادره میدان

 
عروش  د

 
ُ
ی میک    ـ  تعداد نفرهای خوده میگن  ـ   اول با صاحب هوتليی

 
مولست غذا واقسام نانی ره که پخته یم  بعد ه

 
ُ
ی م  ک ی يی

وقیمت هایشه پرسان    ، میخوانند ه نامیشه نمیدانم: گمان یم کنوم »مینو« یم گن ــ هموره یم بیيی 
ی   هوباالی قیمتها گفت وگو نموده  یم کيی بعد ازین گپا به ما وشما کارت    به یک موافقه یم رسند.   وباالخبر

کرده اند نوشته یمروان یم کنند ودرپیشا  کارت تعداد نفر را که خبر
  کنند. نی

*** 
 هموکارت 

 
   : نوشته شدهها حایحر گل احمد: او بیادر: چند گپ دیگام د

اک کرده نىم توانید لطفن که اگر    ی خبر ب  معذرت دارید واشبى  . تير
 . صاحب هوتل از آوردن اطفال معذرت میخواهد  
 ــ فلم برداری ازمحفل توسط کمره های شخض وتلفون های همراه ممنوع است.  

*** 
 حایحر جان: گپ های مهم هم همیناستحمد: ر  تاج محایحر 

ى
 . است میگ

ی حایحر صاحب   خود ما یک کىم انصاف داشته باشیم   : ببير
 کارت نوشته کده اگر آمده : یگوم )یم گویم(بری تان م  ه مهمبسیار مه یک موضوع 

 
بیچاره صاحب محفل د

ی نىم توانید ما را خبر   ی فاوت  ت  یگان خانواده بسیار نر ـ    . با وجود آنبتير ــ اصلن پروانی ا  ونر پروا هستند 
 گپاره ندارن خدا ایناره انصاف بته ــ 

*** 
نىم دهند خود شان هم بدون اطالع یگان خانواده با وجودیکه از رسیدن  حایحر گل احمد:   کارت خود ها خبر

اک نىم کنند.   قبىل درمحفل اشبى
*** 

و! از بد بدتر است.... 
 
و خ

ُ
   حایحر جان محمد: ا

*** 
 حایحر صاحبحایحر گل احمد: ر  

ى
  ،است میگ

ّ
 وبسیارزشت است.  ایطوریش دیگه بسیار بد

ی   ی چهل   ـ  اگر صاحب محفل از یک خانوادهشما فکرکنير چهار نفردعوت نماید وبرای هر نفر طورتخمير
ته بدون مصارف  الب    یورومیشود،  ویا دوصد   تحویل هوتل نماید جمله یکصدو شصتیا پنجاه یورو یورو 

واگر مثل ای خانواده تعداد دیگرخانواده ها    . جمله پول یم سوزد که او بیچاره خرچ یم کند گه  اضافی دی
نند درمجموع چقد 

ُ
ک  کاره ب 

ی ضایع یم گردد، وصاحب محفل   برای ایشان  وغذای تهیه شدهر پول میشود  همير
 گر خون یم شود.  جرنج انتظار کشیده ودر نهایت 

*** 
 حایحر تاج محمد: بیا حایحر جان خو 

 
؟  ده جگرخون نساز، ایره بگو که د ی یا نی  ای عروش مبر

*** 
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م وازآمدن خود 
 
م وتشکری کد

 
حایحر گل احمد: بىل حایحر جان مه تلفونی هم ازرسیدن کارت بری شان گقت

م که همو بخی کالن
 
م ــ ویل هىم قدر گفت

 
عذرنى که دارند آمده م همراه خانمیش نسبت میها هم اطمینان داد

ردیم یم آییم. نىم توانند 
 
 ، من وخانمیم همراه بچه ی خ

*** 
نوی شما هیچ موتر  ه یم ش 

گه از م 
َ
ببینی حایحر صاحب: بسیار کار شاهانه کدی، حال ا حایحر تاج محمد: خبر

 
َ
ه ا خی م  ین موتر ب  ِ

 
بر
 
 ن

 
 وموترای کالن است که تا شش هفت نفرجای داره  ز

 
شما که در    ه یونجه خانم  ما ه

 مسبر راه است یم آی
َ
 ده یم ریم. یم وبا شما یکجا قصه ک

*** 
 حایحر گل احمد: ازی چه بهبى ما منتظرهستیم. 

*** 
ی که راه بسیار دوراست وباید به وقت مع ی  حایحر تاج محمد: فقط یک خواهش: تا آمدن ما تیارباشير ير

 برسیم که وعده خالف نشویم. 
  *** 

ی باشید.   حایحر گل احمد: درست اس، بیخی مطميی
  *** 

ور عروش    رهسپار محفلهردوحایحر صاحب    هایخانواده  روز فردای آن  
 
ی نشسته با هم درباره ی ود یک مبر

  
ى

ی نظم و نفس محفل وبرداشت خود ها ازچگونگ تدویرمحفل صحبت یم کنند که صحبت های شان طبی
حایحر صاحبان زیاد ترمتأثرازوقت ناشناش مهمانان هستند که ازوقت  گونه به تصویر کشیده شده است: 

ی   ی سه س  معير ی این فاصله   مهمان ها نیامده اند اعت گذشته وهنوز بعضی ازخانواده ها و محفل تقریير ودر بير
ن به چمن فوتبال تبدیل وأوالد ها دراثنای دوش حایحر صاحب گل احمد 

ُ
هوتل یک جا   را   داخل سال ی با مبر

 : حادثه خلق کردند سقوط داده 
کیلو مبى  ف محل عروش که اضافه از سه صد  حایحر تاج محمد: ما هردو خانواده طبق پالن قبىل بطر 

 رسیدیم:  به پارکینگ موترها  مقابل دروازه ی هوتلکوفته ومانده در فاصله داشت حرکت کردیم و 
*** 

ریم؟ حایحر صاحب یحی شدی! حایحر گل احمد:   این جا ـ کىم تاریک اس کدام طرف ب 
*** 

 م  ه ایطرف موترهستم چشمای  م    حایحر تاج محمد: اینه حایحر صاحب
 
تاریگ چندان صحیح نىم    ه هم د

ی   بینه ی بعد   ــ یک کىم صبر کنير رنوشماره    ما   بچا موتره پارک کيی حایل زود    ینها    ،همرای سیاشا یکجا، یم ب 
 ینه آمدند: یم آیند. ا  

*** 
. احمد: خبر ببینید! جوانا  گل  حایحر  ی  شکرکه شما هستير
*** 

رسیدیم: نحایحر صاحب ینه حایحر تاج محمد: ا    اق )ناحق( تشو بخبر
َ
 دی. یش یم ک

  ؟ات چند اسحایحر گل احمد: س  
 
وه

 
 اینجه خ

ُ
 ا
 
و، دان مه چوگ ها خایل اس تنها چند نفر صاحبان محفل د

. ی دروازه ا ی  ستاده هسيى
*** 

تاج محمد:   نیم س  حایحر  ی هم  نیامده وازوقت معير تا هنوز هیچکس  ونهات گذشته  راسنى که 
ُ
   تنها   ا

 
 د
ُ
و ا

دوخانواده ی خار  ی   وبس.  م میشنو معلیحر دومبر
 
ی حایحر صاحب د ی بشینیم جای  بیایير است خوب هىم مبر

 
 
ی یم برد.  ورهستیم. از صدای السپیکرهم د آن صدای موزیک گوشهایت را از بير  درغبر

*** 
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 ایحر صاحب: بفرمایید. ححایحر گل احمد: صحیح است 
*** 

ی حایحر تاج محمد: با ی هرجاییکه یم خواهند ب  که اول خانمها   شير  . حق اولیت دارند ه ک  شیيی
***   

ی بفرمایید خا رأستحایحر گل احمد: بىل    م صاحبا. نمیگير
*** 

 حایحر گل احمد: ما  
 
ی رسیدیم ــ  ایقدرتشویش داشتیم که نا وقت نشوه، اینهخانه    د هىم حایل   ما بوقت معير

  د است. ، چقدرب  از وقت تبر شده ومهمانها درک ندارند ات اضافه ازنیم س  
*** 

و م    مد: حایحر تاج مح
 
هموطنان ما هىم قسم عادت های    کهگفته بودم  ان  ي دیگام بریتعه  یک دف  : ه خ

ی شده  س    بهو   اعتنا نىم کنند   به وقت وزمان  عجینر دارند ــ    یتوکارا ، ا  نىم آیند اعت  تعیير
ّ
 است که   خیىل کار بد

 آدمه نر شخصیت ونر حیثیت یم سازد.  
*** 

ی یک س     ،هکش نیا مد   گذشت  امدیگ اتحایحر گل احمد: اینه تقریير
ُ
   دیگام آمد. ونه یک خانواده ی ا

*** 
معلوم میشن وزن ومرد شان    هم  حایحر جان محمد: اودوخانواده ی خاریحر  یم کشند   «فاجه»خسته ودلگبر

ی موضوع تبضه   م شهمير
 
ی حالت ونر   وگفتویگ طرف دیگه یم بینند گمان یم کون وگو دارند، آنها به چنير

ی در محد زیرا ایشان عدم حضوربه ساع  تفاونى تعجب یم کنن فل ومجالس را گناه یم دانند واگرکش  ات معير
اک در محفل نىم دهند.     ناوقت بیاید اورا اجازه ی اشبى

*** 
   خوب یم کنند.   حایحر گل احمد: خوب یم کنند 

*** 
ما ویا اعضای خانواده های تاج محمد: ما مردم عجیب مردیم هستیم هرکدام اوالد های  اگر    حایحر  ما 

ی   ی   بهدرادارات دولنى کار کنند به همو وقت معير شِکار خود حاضی یم شوند چراکه در آنجا حاضی شدن جبر
   وحتىم است. 

*** 
م   جاییکه  تا  بىل  احمد:  دولحایحر گل  درادارات  دارم  خبر  هم  شدن ه  وحاضی  آمدن  رسىم  وجایهای  نى 

محسوب یم شود.  شوظیفه به »دقیقه« حساب یم شود واگر کش یک دقیقه ه حاضی  م ناوقت بیاید غبر
*** 

 
 
ی حایحر صاحب هموط ی درعروش حایحر تاج محمد: کاملن درست گفتير وراست. هىم آمدن به وقت معير

ی یم بود همه ش ساع    ت حاضی یم شدند. هم اگر جبر
و بر 

ُ
ی شده قراریکه  ا ی هم دو نیم سات سبی ی  ادرمتوجه هسنى اینه سات هم پنج نیم بجه وازوقت معير بير

 صالون دیده یم شود فکریم کنم نصف مهمانها آمده باشند. 
*** 

 
َ
ا  )مزاح(   س باقیمانده هم ــ أنشأ هللا تا دو سات دیگه خاد آمدن. حایحر تاج محمد: خبر

***   
ی حایحر گل احمد: برادر گلیم م   ویم شه. بی

 
 )مزاح( له دراز گرفنى دوسات بعد خوش

*** 
 
َ
ا  )مزاح(. سات بعد نی یک سات بعد: ایحر صاحب ــ دو س ازخاطر شما ححایحر تاج محمد: خبر

*** 
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ی   ــ  وزیک وخواننده نیامدهحایحر گل احمد: هنوز م   ی ـ بير    ای غالمغال وچیغ وپیغ اوالد هاره ببير
ُ
ن را میدان  سال

 
 
چا آرام شون، از برای خدا این د ی ب  مندان( بیایه که ا   فوتبال ساخته اند ــ کاشگ همونا)هبی

 
 ویدن د

 
  ویدن د

ی ب   ير
ُ
به لرزه آمده؟ سال  ن چه حال اس بیخی تعمبر
*** 
 
  
 

 
 

ممالک اروپانی معیارسنجش حضوروغیاب   . سخی صمیم مطلب کوتایه از  ـ  دراکیر
 

وّ و حایحر جان محمد: راستیکه ای شو صدا  
 
   ب د

 
ی هم بیخی ازحد گذشته    وّ ب د وکش جلو گبر

ی هوتل باید مانع این کار   ون  نىم کنه، صاحب محفل ومسئولير
 
ی جمله را گفتمــ  ش   من تا همير

به چوگ حایحر صاحب »گل احمد«   قوتکه دو تا ازین بچه ها در حالت دویش به شدت و 
ی بلند   صدای هیبت ناکو   ناصابت کرد ی افتاد،   مبر   وحایحر صاحب گل احمد کله مالق به زمير

ی  و سها وبوتل های نوشابه  گیال  وه  افتادند بعضی شکست ومیمیوه های خشک همه به زمير
ور وبرما  ت وپاشان شد خشک بروی صالون تی

 
ما آمدند   وارخطا بطرف....... ومهمانان د ی مبر

ی بلند    حایحر صاحببه کمک هم    وما همه همسایه   ش چوگ  ودوبارهرا وای وای گویان اززمير ی   مبر
درحالیکه ازدرد شانه ویک دست خویش نالش داشت یم گفت: کاله  حایحر صاحب:    ــ  یمنداش

م نشوه،  شد یحی وعینک من 
ُ
 :  گ

 
*** 
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ق گریه یم کرد گفت: با  ق ف  تنها    نپوشیده بودین: کاله  اوالدا نر    خانم حایحر صاحب درحالیکه ف 
  . تان اس بود اونه ده چشمتان  های عینک
*** 

بادست    حایحر گل باالی چشمهایاحمد:  اینه شکر لمس کرد    خود   عینکهای خوده  وگفت 
   وآرام شد. نشکسته 

*** 
حالیکه لباسهای حایحر گل احمد خان را منظم یم ساختم برای شان  در مد: من حایحر تاج مح  

ی کاال وبوتهای تانگفتم که    ،تر شده  باشير
ُ
 و ناره پاک کنیم. ا

  . وموهای شان را منظم ساختیم  را پاککاالی حایحر صاحب    تا کمک کردند    همدیگر مهمانان    
*** 

بودند وبچه های  ه ایجاد گرحادثه  بطرف آن دوبچه ک  با قهروغضبــ خانم حایحر صاحب    
....ــ منهم غضب آلود بطرف  بچه های نر تربیه وو و جمع شده بودند میدید ویم گفت    همدیگر 

ی    آنها دیدم وگفتم شما در بير
ُ
ی چرا ایطو سال    ر ن یحی حاله انداختير

 
لغلهوین  یم د

 
ی    وغ یم کنير

ی آنها    خاموش بودند وتنها یک نفراز بير
ى

 )پی  ما   بجوابم گفتهمگ
 
کان یم زدیم( صدای خنده  ش

ی   . بلند شد  ی حضار دورمبر
همو هر    صاحب محفل وپدر ومادر   وافسوس بودیم که: ما درحال گفت وگو  به همه حال:   

آمدند ومعذرت خوایه زیاد کردند وبچه ها هم دستهای حایحر صاحب وخانم شان را   دوبچه
هم بورین خبر است مه    گفتبوسیدند وگفتند ــ دیگه ایطو کاره نىم کنیم وحایحر صاحب هم  

 
 
وبه کد

 
م.  م  ت  دیگه عروش نمبر 

  *** 
هردو پشان من وحایحر صاحب ازخارج هوتل پیش   استحادثه خالص وحل وفصل شده  زمانیکه  اکنون  

رسیدند یحی گپ اس، یحی گپ شده؟ با تشویش ما آمدند وپریشان حال و   ازما یم پ 
را   ایشان  جواب  نگفته  أصلاز  هنوزما  لفظی   دیمبو   واقعه  برخورد  های   شدید   که  با کمره  ی کسانیکه  بير

وع ونزدیک همرا  وتلفونهایشخض   ه صحنه وحادثه را فلم برداری یم کردند با جوانان ما )پشان ما( شی
شاجره به خورد فزیگ منجر شود که صاحب محفل با چند نفرمحاسن سفیدان و مسئول هوتل بود که م  

وخالف اخالق ازخانواده ها ومحفل فلم برداری یم  غبر مجاز ه  داران کجمع شدند وبعد ازمالمنى فلم بر 
 درحالیکه به کارت عروش خبر داده شده که فلم برداری شخض ممنوع اس.  کردند 

ات خود ها   گان همه فلم اخذ شده را پاک    را پذیرفتهفلم برداران هم تقصبر  حایحر صاحب   واز وبحضورخبر
 . ه این طریق خاتمه یافتخواستند وحادثه ب ومعذرت خانم ایشان ودیگران وعفو و 

***   
ی )حایحر صاحب  ی آمبر

اینک ادامه ی ابرازنظردرارتباط به تدویرمحافل عروش. بعد ازختم صحبتهای طبی
 جان محمد وحایحر صاحب گل احمد(. 
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 مهفتقسمت 
ایط من  کارت عرویس وشی

ٔ
 رج درآن دمالحظه

 
را   آنهاییکه ایط مندرح درکارت عروش  اک درمحفل مو   شی با  درحقیقت    د نکنافقت یم  مالحظه وبه اشبى

 به جایگاه  ی آنعدم اجراو ضمانت اخالفى دارد،  آناجرا وادای  که  بسته اند  پیمانی  صاحب محفل
روارد وازاعتبار  انسان وشخصیت  . کاسته یم شود   شانضی

ی زیررا مالحظه فرمایید   : لطفن ميى
  درباره  قبل ازتدویرمحفل داماد وعروس واولیای ایشان مدتها همانطوریکه همه یم دانیم صاحبان معامله،  

 
ى

وریات وسایرموضوعات الزم  باخانواده واشخاص صاحب نظرمشوره  محفل،    برگزاری  چگونگ
مصارف، ضی

نه خاتمه دهند. ایشان  وپالنهای طرح ودر صدد آن یم باشند تا محفل خود ها را آبرومندانه تدویروآبرومندا
اک کنندگ پول جداگانه درهوتل ویا رستورانت   ان محفل را محاسبه وشامل لست وبرای هرنفر تعداد اشبى

اک در محفل یم باشد ترتیب    اشبى
 
بایست تحویل نمایند وبه تعقیب آن کارتهای عروش که سند واعتبارنامه

 شود تا خانواده های دعوت شده آن را رعایتهت آگیه مدعوین درج وتذکارداده میودرآن مطالب آنى ج  
 نمایند. 

ی ساعات دقیق آن.  ۱ وع وختم محفل با تعیير  ــ شی
 هت حفظ نظم وآرامش داخل محفل. ج  أطفال ــ تذکر ممانعت از آوردن ۲
 موبایل های شخض بدون مجوز. ۳

 
داری وسیله داری وفلمبر ی از آوردن کمره های فلمبر

ّ
 ــ ممنوعیت جد

اک روی هرعلت ومعذرتیکه باشد(  درکارتهای دعوت به ضاحت تحریرمیشود که )درصورت  ــ  ۴ عدم اشبى
 ین ... تاریــــخ ما را آگاه سازید. لطفن تا ا

ی با صداقت ووجدان پاکلطفن بعد ازخواندن  :  عزیزان خواننده  ایط برای خود    این ميى بگویید که ازین شی
ط آن را رع  ی مندرج درکارت  عرض شده تو  )من،  .  بوده اید ومتعهد به تعهد خود ها    کردهایت  کدام شی

وعموضوع بسیارمهم درتد ویروبرپانی محافل عروش    باید درک کنیم که:   ما   ما( هریک  وش وختم    زمان شی
 
ُ
 و آن است که اساس گ

ى
بودن محفل شده یم تواند: بــذارشایستگ  هبى

خواسته وناخواسته )بزوریا به رضاء( محافل عروش ا هستیم  یما افغانها درهرکنج وکناردنیا که بوده ایم و 
از برپا ودا قبل  را  ها  ی جشن  ترتیبات چنير ارتباط  نماییم ودرین  پیشیریم  س    تدویرمحفل  وآماده   ی  اعت  بير

  
 
ی شدن محفل بگونه آرزوی سبی به  از تدویرمحفل همه صاحبان معامله  باشیم، طبعن قبل  موعودیم 

 کیفی محفل خود یم باشند. دلخواه ومنتظر نظم ونظام  کىّم و 
ه    ها   وان وآغازآن با وعده خالفی ن یم دهد که محافل ما از همان آاّما با تأسف تجارب  گذشته نشا  رنگ خبر

 صفات قابل وصفی پیدا نىم کند. نر نظىم های خارج وداخل محفل ـ  با ختم آن یم کند و 
عزیزان خود را صمیمانه معطوف داشته  همانطوریکه درقسمتهای قبىل این موضوع نوشته وتوجه دوستان و 

 را جلب یم نمایم:  ام یکباردیگرتوجه شان
وع محفل  ۱ ی وموعد مشخص اعالن وخبر داده میشود  وحضورمدعوینــ زمانیکه ساعت  شی به وقت معير

تعهد   نماییم  یم  موافقت  آن  به  فردی  وپیمانیستوما  روابط  ازدیدگاه  تعهد  واین  دهیم  یم  انجام  که 
ما یم طلبد که به اجرا ورعایت آن  مسئولیت اخالفى بارآورده ومارا مکلف به عمل یم نماید واز واجتماىع  

زیرااین باشیم  به  متعهد  فردی  تعهد  قرارداد  یک   
 
ات  مثابه تأثبر جوهراخالق  اجتماىع  که      دارد 

ى
وچگونگ

 گذارد. شخصیت ما را رقم یم زند وجایگاه شخض ما را در اجتماع برمال وبه نمایش یم  
ن به تعهد وحضور بموقع درمحافل سبب خدشه دار آیا باری به آن اندیشیده ایم که نر اعتنانی وکم بها داد

اعتبار  دایر شدن  برای  رمادی ومعنوی   درتدویرمحفل، ضی
ى

ما وصاحب محفل، نظم محفل، سکتگ خود 
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هد وآبروی محفل را تخدیر  کنند گان محفل، خرانر کیفیت غذای مرتبه وامثال آن که از کیفیت محفل یم کا
 یم کند یم باشد. 

و نر پروانی بسا از خانواده های با فرهنگ وموقع شناس که به   نارآن همه نر اعتنانی وهمه یم دانند که درک
س   وبا  شوند  یم  به محفل حاضی ی وموقع الزم  معير را یم کشند  وقت  وع محفل  انتظارشی دار  معنی  کوت 

ی پسندیده و فرهنگ عایل ــ تلخنر انتظار را تجربه ودرچدرایزای این وقت شناش وحرمت به  و  ی رسم وآیير نير
ازخانواد تعدادی  بویژه  پیچند،  خاطربخود یم  ازرنج  دلگبر وبه فضای  دعوت  درمحفل  خاریحر که  های  ه 

ی شده براساس ی ووقت تعیير وع   ساعت معير این جشن گردیده ومنتظر شی عادت وفرهنگ خود ها حاضی
ا اگرقبول کنیم عمل نادیده را یم بینند وتجارنر ازمحافل ما کمانی یم کنند. زیر محفل باشند عجایب صحنه و 

وع محفل ساع   پذیرفته وبه رؤیت کارت  که شی ی شده را  تعیير این وقت  ی وما  تعیير  عض« 
 
  ت »سه بجه

ل دعوت پیمان بسته باشیم وبعد این پیمان را با تعویق سه ساعته تا چهار ساعته ویا اضافه ترازآن به می
ی وعمل نماییم چه تصویری به ذهن ما تداىع میگردد.   خود تعیير

  
ُ
محفل ودرداخل سال   ن منتظرتدویرمحفل اند تا اگر خدا بخواهد محفل ومهمانانیکه درساعت موعود حاضی

ند. ساع    شب« به اجرا درآید وایشان ازدیدن آن لذت ببر
 
 ت »هشت بجه

شامل این تخظ    ـ  زمانیکه به آگیه صاحب محفل رسانیده شود   ته اعذارمعقولیاد داشت: الب  
 ها نیست.  

 راه ویل با اشتیاق دیدن محفل وتوقع لذت ازآن خود را به آدرس محفل یم  با تحمل خست  ــ زمانیکه  ۲
ى

گ
نرسانی و داخل تاالر 

ُ
یک مباشی  سال یم بینی ومیشنوی که  درمحفل عروش یم شوی آنگاه به صفت یک شی

وح وناگون  دِوش اطفال و صدای موزیک در داخل سالن چنان غوغانی بر پا نموده است که ر مسابقات گ
 رویح و عذاب  

 
ی  وروانت را به سمت پشیمانی ازآمدن به محفل یم کشاند و تحت شکنجه دنیوی قرار میگبر

آهنگ چندین شب محروم یم سازد وازخدا امان یم طلنر که    راحت  غزت به لرزه آمده وترا ازخوابو م  
 شب را که به پاره سازی گوشهایت شهرت دارد نشان ندهد ودرغبر آن

 
به تداوی رویح وشنوانی   »قوایل نیمه

 هم یم شود«.  ر گوشها محتاج وروزگارت درهم وب

آوری:  آن   یاد  وامثال  تدویرمحافل عروش  ــ  ی شیوع کرونا  با شدت گرفيى زمانی  گرچه مدت 
ومدعوین محافل ازمصارف کمرشکن، عادات برگذارکنندگان محافل  و   استطوررسىم ممنوع  

وع که دربخشها مشی عرض گردیدـ ـ درامان بودند.   ی گذشته طورمفصلناپسند ورسم ورواج غبر
 آغازگردد.  شاید  صیه شده استاکنون دارد دوباره با تفاوتیکه تو 

لطفن حاال جهات مثبت عرایض قبىل را درنظرگرفته به اصالح وحذف جهات منفی آن اقدام 
 پسندیده تهداب گذاری شود.   های قاطع فرمایید تا سنت

عنوا  
 
دردنباله این  همانطوریکه  شدم  رِ ن  متذکر  جاننر کرونا«  منافع  »حفظ  ازمطلب  ساله 

ی ب ی که براثر رعایت نظم، وانقیاد ازاوامرخداوندی  ال را درهمان لست منافع  امیشود ميى  وقوانير
 درج ومحاسبه نماییم. ونظام جامعه به عمل آمده است 

ی خطاها نگردیده اند هدف این نوشته ه  ا نیستند. یادداشت: خانواده هاییکه مرتکب چنير
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 هشتمقسمت 
اق درمحفل  انشعاب وافی 

 
 درونی محفل: اختالل 
 محافل عروش چگونه مکدریم گردد؟ فضای
   *** 

 درنفس وماهیت 
ى

عواملیکه درزیرمروریم فرمایید هرکدام یم توانند به سهم خویش سبب تکدیر وخلل بزرگ
محفل وجگرخونی صاحبان محفل   وشدیمحافل وبالخاصه محافل عروش گردیده مسبب نر نظىم،  

اک کنندگان گردد.   وسایراشبى
***   
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 قسمت نهم 

ی وقت وزمانوتعلل تأخی   اک با نادیده گرفی   دراشی 
 

ی مرتبه   طیی
 

ی گونه   توجه  ترتیب گردیده است    درارتباط به عنوان باال درابتدابه گفت وشنود تلفونی دودوست که طبی
 صل مطلب را مالحظه خواهید فرمود: أ وبه تعقیب آن مایید فر ب

*** 
 
 
؟ حایحر گل احمد: ه  لو: بچه ی حایحر جان محمد خان هسنى

 ؟ ه بچیش هستمبىل کاکا جان م  
 ؟ خوب هسنى بچیم پدرجانیت خانه است 
ی   ر   یم بری شان اینه گوشی رهبىل خانه هسيى  م. ب 
 
 
: خ    و خبر ببینی

*** 
م کمگ ریزش   سالم علیکم  : حباصحایحر جان محمد: بىل حایحر  

 
، تکلیفا چطوراست خبر شد ی چطورهستير

م. 
 
، مه دیروزهم ازهىم سبب تلفون کده بود ی هستير

 کده بودین حایل بهبى
*** 

کام گرفته بود رفع شد. ح  حایحر صاحب! حایحر گل احمد: بىل 
 
 ایل بیخی خوب شدیم، یک ز

*** 
 پریشان ش حایحر صاحب: خوب شد که جورشدی: م  حایحر جان محمد:  

ّ
م که اگرخدا نخواسته ه وّل

 
ده بود

 ای عروش ب
 
م.. خان ه گک  »خدا داد چمریض باشی ــ مه د

 
   « همسایه ی بالک شما رفته نمیتان

*** 
م 
 
یمبخبر حایحر گل احمد: نی شکربیخی خوب هست  . هردو خانواده یکجا مبر

اس   «عطامحمد خان»حایحر گل احمد:   ای عروش خبر
 
ه؟ همسایه ی شما هم د ه یا نمبر  مبر

*** 
 
 
؟   حایحر جان محمد: مه اوناره یگ دومرتبه د  ای عروش یم رین یا نی

 
م که د

 
م: پرسان کد

 
ونا!  زیر بالک دید

ُ
ا

جمل گفت: معلوم نیس: یک ق    سم م 
*** 

باشهحایحر گل احمد:   وخبر
 
دوسه شب پیش   عروشصاحب    (خان  )خداداد   ــ  ما   همسایه بالکه هم ر مـ    خ

 د خواسته بو هت مشوره  ج  
 
ونجه    : د  نکد   تلفون  ما   به نه از رسیدن کارت    «عطامحمد خان»یاد کدن که  هم 

آمدن ونیامدن   از  ما خود  ونه  آییم( مه  :  ها،  )اگرشد یم  ما گفت  اودر جواب  تلفون کدیم  ما  مجبورخود 
؟  با آنهم تا هنوز خبر ن ی نير

ُ
م اگرآمدن تان روی معذرنى نىم شد لطفن ماره خبر ک

 
 داده اند. خواهش کد

*** 
ه وخودیت مدنى پیش درباره ی کسانیکه به عروش استند   حایحر جان محمد: ببینید حایحر صاحب: م  خبر

محفل نمیشوند  اّما متأسف ی حاضی به وقت معير اعتنانی  اعت گرفته تا  ها از یک س    وبعضی انه با بسیارنر 
 دوسات وسه سات ناوقت یم آیند که کارناروا وزشت اس ــ  

اک    نآدر محفل را تحریم و   گپ یم زنیم که درعروش خبر هستند ویلباره  کسانی  حاال(: در مگر حایل) اشبى
 ...  نىم کنند 
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*** 
محایحر گل 

 
د  ای گپ خودیت نی نبر 

 
و د

 
ه خ  هموره به مه ب فامان....   احمد: برادرعزیز: م 

*** 
ه اینست که )یک تعداد ویا بعضی خانو   گلحایحر جان محمد:   هستند احمد خان منظورم  عروش خبر

 
اده ها د

نو بسیار نانی  اعتنا   با   ویل    کار وبارآندرنظم  محفل شد و   که   (قت یم ر 
ى

صاحب عروش ره    یم آید   سکتگ
ی یم سازند    که ما وخودیت ده باره ی آنها قبلن گپ زدیم غمگير

ه کسای   ی حایل منظورم   بسیار نر غم باش ونر پروا بوده    که  هسيى
 
ن   د عروش ره    وصاحبعروش هم نىم ر 

ی ... هم  نىم کيی  خبر
*** 

م ...  
 
 حایحر گل احمد: بىل بىل: حایل فهمید

ن...   همونا  ألبته  کار ویا معذرنى دارند که نىم ر 
*** 

ی گپ علیحده است حایحر جان محمد:     عروش   برادرعزیز گل احمد خان: معذرت داشيى
 
اک نکردن د واشبى

   وعذر خوده
 
ندادن گپ ع صاحب  د ی وخبر 

ـــ  عروش نگفيى دارند  لیحده  م اگر معذرت 
ُ
میگ ه  مبر

 
ه هم ه م 

ی که ما  يى معذرتیکه داریم آمده نىم تانیم تا او بیچاره کارخوده ...  نسبت    هموره به صاحب عروش خبر ب 
  .. ی  ب فامه وبه هوتل پیسه تحویل نکنه ویا عوض آنها کسای دیگری را خبر کيی

 اس
ّ
 ت که نر اعتنا ونر تفاوت  اّما این کاربد

 
اک خوده    د اک نکنند وعلت عدم اشبى به آگایه هم  عروش اشبى

 . نرسانند 
*** 

 
ّ
 حایحر صاحب: ایتو کار راستیکه بسیار بد اس .... ر  : حایحر گل احمد: وّل

ى
    است میگ

 دعا کنید حایحر صاحب که خدا ماره اصالح بسازد. 
 . ی ی ـ آمير  حایحر جان محمد: آمير
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 مدهقسمت 
 ویا ارائه ی اعذار الِع ن اطبدو  افلمحتحریم 

  

ید.  دعوت رابا  یاد آوری: تحریم اک به اشتباه نگبر
دراشبى  تأخبر

کت عده  ازمدعوین ویا کسان  که به محفل دعوت شده ودرکارت ایشان هم به ضاحت درج میگردد  یعدم شی
اک لطفن  بعضی  زشت عادت اعتنانی ایکه  نر  ایشان با  آگیه دهید ویل با وجود آن که درصورت عدم اشبى

اک نمیکنند وازین ناحیه مالل خاطر   ازهم میهنان ما شده است صاحب    درمحافل بدون اطالع قبىل اشبى
یم گردند  واقتصادیسبب نقصان وخلل  ،محفل را بار آورده ی  .  نبر

 نر اعتنانی 
ی  ومزید محاسبه    خالفی   زشت ترین عمل ناپسند درتعهد شکنی ووعده  به صفت  برباورمن: چنير

 و   غروروخود پسندی،  وتقصبر ط  خب  ینادر   ف نزاکت واخالق یم تواند باشد وهم یم شود الخ  عمل   برآن
ی را  عتبر زورم 

ی  زیرا ایشان  شامل دانست ـ   ب  اک درمحفل را کششأن ومحفل را ناچبر   یم دانند ونر اهمیت    اشبى
اک  نىم    نمایند موضوعو صاحبان آن را برای خود همسویه وبرابر نىم پندارند عالوه ازینکه به محفل اشبى

هم نىم دهند   اعذارپیش آمده وعلت اک خود ها را برای صاحبان محفل وگردانندگان آن خبر
که    عدم اشبى

ایش  این غرور   انعمل  تداىعکمال  حضورِ و   را  درعدم  اریکه  اضی و همان  وقت  موقع    ِش  به 
اک( متوجه محفل درحضورواشبى رعاید آنها انمیگرد  وصاحبان آن  )تأخبر اک ضی د، چند چندان ازعدم اشبى

  .وتأسف خلق یم کند  و برای آنها تأثر  شود یم 
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 م یازدهقسمت 
 محافلدر اختالل وتکدیر 

 

ی گونه: درباره   بازهم   اقواانشعاب  گفت وشنید طبی ب وخشم حایحر    محفلدرونی    فبى
 
ض
 
وغ

 صاحب گل احمد: 
***   

 حایحر صاحب گل احمد« بعد از سفرطوالنی داخل »حایحر صاحب جان محمد و 
ُ
ن عروش رسیده وبا  سال

 هم صحبت یم کنند: 
*** 

م حایحر صاحب: خوب خسته ومانده شدین... حایحر جان محمد: گمان یم  
 
ن
ُ
 ک

*** 
ی اس آدم خسته میشه.... شما هم خسته  خا ــ حایحر صاحب! حایل دیگه زمان پبر حایحر گل احمد: خا م 

 .... ی  معلوم میشير
*** 

م ....  حایحر جان محمد: بىل حایحر جان م  
 
 ه هم از شما بد تر هست

*** 
 اول وقت  

 
ی زیاد مهمانها    سالنحایحر گل احمد: ا  ینه بخدا امروز د رجمع وجوش است تقریير ر ومحفل پ  پ 

 .....  اند  آمده
*** 

و برادر 
ُ
 آمده اند خدا خبر شان  نظر نسازی بعد از سالها امروز یک تعداد مهمانها وق ! حایحر جان محمد: ا

بى
ینه محفل هم خوب جمع وجوش است....    بته ا 

*** 
وع یم کنند، هىم حایل گپایتانه   وریم کنند« وبعد شی مندا هم آمدند »اول س  ــ هبی ونه بخبر

ُ
حایحر گل احمد: ا

ی که بعد ترنىم شنویم.   ... )گپ های تانه( بگویير
*** 

است در وقت تفریــــح گپ یم   زنیم..... حایحر جان محمد: خبر
*** 

 
 
و حایحر صاحب! د

ُ
ی پشت ِشما خانمها بیچارا، تنها مانده شوهرای شان    حایحر گل احمد: ا کجا ای دومبر

 ؟ رفته باشند 
*** 

ی  ی هم نبر  بير
صحبت    حایحر جان محمد: وخانمش یم گویند او بیچارا، ازوقت تنها مانده اند وازجگرخونی

ی طرف یم بینند  و طرف گایه ا 
ُ
ن....  نىم کنند گایه ا

 
 بسیار خسته معلوم یم ش

*** 
و سمت 

ُ
 ا
 
ونه بخدا د

ُ
 حایحر گل احمد: ا

ُ
 ن هم مرد ها بسیارکم وخانمها بیچاره ها تنها تنها مانده اند..... سال

*** 
ی حایحر جان محمد: اونه دونفر ــ پ   ما وشما شاید باشند. س وپیش هىم طرف یم آیند همير ی  همسایه ی مبر
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 م از سخی صمی مطلب کوتایه
 

س.... 
َ
 حایحر گل احمد: بىل بىل! همونا ا

*** 
ن   و ــ یک قسم نر اراده ـ نر اراده، راه یم ر 

 
ونا خ

ُ
 حایحر جان محمد: ا

*** 
 
ّ
 ــ همونا مریض نشده باشن... ر   : حایحر گل احمد: وّل

ى
 است میگ

*** 
م وو..  صاحب. حایحر زند. حایحر جان محمد: با صدای بلند صدا یم  نو  ه صدایته نىم ش      م 

بطرف  وشو گردن    اشاره ی چشم  ویگانند  و شیم  : با صدای موزیک نا گزیرآرام  ها   هر دو حایحر صاحب
همسایه یم ک ی ی إشارات    وبا   نند مردهای مبر عادی آنها را به یکدیگر عریان ویک نوع    تقریير نشان یم  حرکات غبر

ی خود ها صحبت    وبه این قسم  دهند  شاره دارند ویل بعضی های دیگبير یما وا  رهم ناظر إشارات حایحر ا 
متوجه حرکات آنها گردیده اند  ی ی اثنا   .... در صاحب ها هستند وخانمهای شان نبر   خانم حایحر گل احمد همير

 به شدت  به گرده ی شوهرخود   خویش  : باانگشتممانعت کند ـ  هر خود را از إشارات بیجا  برای اینکه شو 
عادی تکان خورد ریشبا یک پ  وشوهر  کند یم  »خله«   هیبت نایک یم کشد.  ایوصد ه غبر
*** 

 حایحر گل احمد گردید   ی عجینر   ها   وخندهقهقه    با هم    وخانمشجان محمد    وحایحر  
ى

 ه سبب برآشفتگ
 ــ   بینند با لبخند یم  او  وبطرف
*** 
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م  وزیر   د نکیم  نگاه    خود   خانموغضب آلود بطرف    گل احمد با چهره ی عبوس   وحایحر 

 
م  لب غ

 
به    کنانغ

 . عادی نشان دهد ید تا خود رایم نما چارطرف نگاه 
ی اثنا: خوشبختانه صدای موزیک فروکش کرد وگوشها هم اندگ آرام   د  در همير که شوصدا ازکنج یم گبر

 
ُ
وب  ن بلند وچند نفرجوانان کهسال ی خودها به کش وگبر پرداخته نزدیک بود حادثه   مشی نوشیده بودند بير

ون هوتل  ی بمیان آید که اشخاص مؤظف هوتل ودیگران آنها را   ... یم برند آرام ساخته ببر
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 قسمت دوازدهم
ی خانم های خانواده در  ی دیگر تنها ومردهای شان می  ورمی 

َ
 جمعد

ن 
ُ
ون سال  یم روند  به هوا خوری ویا بی 

 
اک وداخل س  زمانیکه خانواده های دعوت شده بعضی ها وقت وتعداد دیگری ناوقت به محفل اشبى
ُ
ن  ال

ی ناشده که بعضی ازمردانی  ی را انتخاب ودرآن جابجا یم گردند هنوزربیع ازساعت ورود سبی ی   یم شوند ومبر
  های مأنوس ومخصوصیکه با دیگردوستان دارند خانواده  خود را   اشارهالیف ویا  های    خانواده با صحبت

   تنها 
ُ
 صحبت وهوای تازهرها وسال

 
  گروپ  یا طورگروپ،  و یم روند    ن را ترک وبه خارج رستورانت به بهانه

ن  مردانه
ُ
درداخل سال ی ن    پشت موترها   ویا   دوریک مبر

ُ
میشوند وبه صحبتهای    هوا خوریمضوف  درخارج سال

هم خوشبختانه نسبت   موردعالقه یم پردازند وبعدازمدنى دوباره به داخل سالون عودت ودرسالنحاد وگرم  
بش نمیتوانند گفتارهمدیگررا  موزیک  خوفناک  و صدای  ساعت  بعدازگذشت  اینکه  تا  ساعنى  یا  نوند  نیم 

وند وتجدید صحبت یم نمایند.   دوبارههمانجا مبر
ی حاالت وعمل را که باالی این شخصیت ها مستویل واثرات آن درفضای محفل وخانواده  ات چنير من تأثبر

 های مربوط چه یم تواند باشد به داوری خود ایشان وشما خوانندگان عزیز یم گذارم:  
 

                         
                     

 

 
 

 

داری غی  مجاز توسط کمره وتلفونهای   ُمبیل فلمیی
مجاز  با وجودیکه بارها وبمراتب درکارتهای عروش میخوانیم ویم بینیم که از ممنوعیت فلم بردارنی غبر

 
ّ
د ررونی تلفونها    ن ممنوع وتحریم کرده اند ویل بازهم عده ایدرمحفل تذکررفته وآن را ج 

با نر اعتنانی وپ 
وازنفس محفل ها   بدست  مدعوین   وخانواده  های  برای صاحبان محفل وخانواده  را  برداری وفضا  فلم 

ی عمل غبر مجازوخالف   مکدرو تلخ یم سازند. وزمانیکه از ایشان پرسیده شود اگردرمحفل خود شما چنير
د عکس العمل شما چه خواهد بود؟     تان صورت  خواست که   پاسخ آنها قابل تصوربرای همگان استگبر

 . منفی یم باشد 
 

*** 
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ی های خانواده واعضای خانواده درین ردیف محاسبه نمیشوند  ی از مبر  . یاد داشت: فلم گبر
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دهم ی  قسمت سی 
 آهنگ آستا برو به درارتباط  مخترصی معلومان  ستا برو و آ
 

 ا در باره ی آستا برو مالحظه فرمایید: درابتدا لطفن این معلومات ر 
 )ژورنال هفته( کانی از 

 نرگس هاشیم                                                                                               
  بدرقه   برو   آهستهقدیىم  آهنگ  به  را   وداماد   عروس  افغانستان  والیات  ودیگر  کابلیان  عروش  مراسمدر 
 جاوید   از   نقل  به  اینجا   در   نشود   خوانده  برو   آهسته  آهنگ  آن  در   هک  ندارد   وجود   عروش  وهیچ  کنند یم

  فعال فرهاد 
ى

ی  را  برو« »آهسته گآهن پیشینه فرهنگ یمیم نگارش به چنير  گبر
عىل  سلطنت    زمان    در   که  گویند یم شبر ین«  هاینام به  دادهدل  دو   خان«  »امبر و«  و   »شبر  نامش  )اصل    »شبر

محمد(  همسایه  در   شبر
ى

  عاشق    وسخت  زیستند یم  کابل کنونی  الهوری«  ی»دروازه  یمنطقه  در   هم  گ
ین«  بودند.   دیگر هم   که  بود   کابىل«  رجب  »کاکه  نام  به  زمان  آن   در   طال   معروف    گر سودا   یک  دخبى   »شبر

و«  اما   بود؛  برخوردار   فراوان  ثروت    از   پدرش   نادار   یخانواده  واز   دوزی«  »بوت  یکارخانه  یک  شاگرد   »شبر
 کابل(   چاپ  ،۱۳۵۶  سال  پنجم،  یشماره  فولکلور،   یمجله  «صدیفى   ظریف   »استاد  یوشتهن  بنیاد    بر   بود. 
و  ین«   وعاشق    آزاده  جوان  شبر  وصل    از   که  ودردی  طبقانى   تفاوت  برابر   در   تالش  ها سال  از   پس  »شبر

ین«  یسالههفت   درخواست  سفیدان  ومحاسن  بزرگان  وساطت  به  شانجام  کشید،یم  اشدادهدل   »شبر
ین«  یخانواده  سوی  از   ازدواجش  او   نگذاشت  شنوشت  اما   رسید؛  فرا   اشعروش  وشنر   شد   منظور   »شبر

 رفت.  جهان از  شب همان یعنی  برسد؛ کامل  وصال   به
 

رو:  در ارتباط به آهنگ آستا ب  ح بیشبى  شی
 عروش آهسته برو یا آستابرو محفل 

 
به   دلداده  امبر شبر عىل خان دو  ین  در زمان سلطنت  و نام های شبر در   محمد(نامش شبر    )أصل  وشبر

 در منطقه دروازه ی الهوری کنونی کابل یم زیستند 
ى

 ۰عاشق همدیگر بودند  وسختهمسایه گ
و شاگرد یک ک ی یک سوداگر معروف طال در آن زمان به نام کاکه رجب کابىل بود، اما شبر ین دخبى ارخانه  شبر

 ۰از خانواده نادار بودبوت دوزی 
و جوان آزاده    گویند  ین پس از سال ها    وعاشقشبر که از وصل   ودردیتالش در برابر تفاوت طبقانى  شبر

درخواست   سفیدان  ومو  بزرگان  وساطت  به  انجام  یم کشید ش  ین  شبر اش  سوی  دلداده  از  ازدواجش 
ین منظور شده  ۰عروش اش فرا رسید بالخره شنر  خانواده ی شبر
بهانه ای به  وصال کامل برسد، در همان شنر عروش از سوی چند اوباش  اما ش نوشت نگذاشت او به  

ون کشیده شده   سد،    وبا ببر بات کارد به شهادت مبر اهنضی پر خونش را شب ها مادرش بر چشمان    وپبر
 ... خود یم مالید 

ی بار آهنگ تراژیدی آستا برو پس از   و با دف  مر نخستير  کاکای پش در محفل عروش  گ وی توسط مادر شبر
و  ی بود شبر ی آن چنير

 :خوانده شد ميى
 برادران مرا یاد کنید آستابرو خوران 

 تابوت مرا زچوب شمشاد کنید آستابرو 
 آستابرو  تابوت مرا قدم قدم ور دارین 

 شاه جوان آستابرو 
ی   فریاد کنید آستابرو در خاک سیاه بانير

https://hafteh.ca/canada/tag/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://hafteh.ca/canada/tag/%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%db%8c/
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 ن آستابرو کاکه جوا
 توسط زنان خوانده میشد بعد از این واقعه آهنگ در محافل عر 

ى
 .وش خانگ

ی این آهنگ، آهنگ ساز ندارد   کالن وحید قاسىم  پدر  حبیب هللا خان توسط استاد قاسم  در زمان  بار    واولير
 .خوانده شده استخان   نض هللاشدار  در مراسم عروش 

ی باز در ه  .انجام شده است ند به صدای استاد قاسمضبط این آهنگ نخستير
ی  حشت  این ترانه بیشبى اندوه بار و    ادبیات  . واشک از شده  سیخ  است که با شنیدن آن مو بر بدن  آمبر

 چشمان آدم شازیر میشود
 فرزند عزیز من که داماد شدی آستابرو  

 صد شکرخدا جوان شدی شادشدی آستا برو  
گل، استاد شآهنگ، استاد رحیم  را بعد از استاد قاسم، استاد ننر گل، استاد    وتراژید این آهنگ قشنگ  

   خوانده اند. تعداد دیگر از آواز خوانان کشور  ویک رحیم بخش
 باد.  این آهنگ جاویدان   وخاطرهیاد 

 
دوبارکلیک کنید(. )برای شنیدن آهنگ باالی عکس   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چهاردهم قسمت 

 دی ازمدعوینمحافل عرویس ومحاضه ی میدان رقص توسط تعدا
 
، همان حرکات فزیگ وجسىم  محافل عرو   ین زمینه ساز نشاط وخوشی ش ومحافل همسان  دیگر، بهبى

عروس وشاهاجرای رقص   اقربا ودوستان  ی    وإبرازاحساسات  با طنير یعنی  توأم  برو(  )آستا  آهسته آهنگ 
ها میشود  اک کننده  این بخشــ    بروست که سبب گریم محفل وخوشی اشبى با تآسف  مهم مجلس    ویل 

ط ودلچسنی  ومحفل که  عالقه  و    مدعوینرف  حلقه  چنان  اک کنندگان  ازاشبى ی  عده  توسط  قراردارد 

https://www.youtube.com/watch?v=VQcJVCPxQ6M


دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

59 

  بعضی   محاضه میشودکه باقیمانده ی اهل مجلس بطورمطلق ازدیدن صحنه محروم ونا امید میگردند 
باید آن را مجموع مهمانان   شود و اجرا یم  برای شاه وعروسدیگران  یا و  عنعنه هاییکه توسط شاه وعروس

محفل   اقربای شاه وعروس وعده ی دیگری مهمانانتوسط    این صحنه   ن تماشا کنند با تأسفسالداخل  
طلق ازدیدن    قفس حصارکشیده میشود وسایرمهمانان را بطور م 

 
محروم یم سازند. واین حالت   آنبگونه

ناه به جزای ناخواسته مبدترین زمان برای آنانیست که ازین نعمت خوشی محروم گشته ن
ُ
حکوم اکرده گ

واکراه شکستانده نمیشود که خیىل ها    جبر
ورنج دهنده    درد آور میگردند وباوجود تقاضا های مکرراین دایره 

 است. 
ی وبزرگ بدوش کیست؟ 

ّ
 خیىل جد

 
 پس رفع این نقیصه

اعالن   با نصب  را  این مشکل  نمیتوانند  زیاد  قبول زحمات  پهلوی  در  محافل عروش  برگزار کنندگان  آیا 
ن ویا توظیف چند نفراز مهمانداران برای رفع این نقیصه ویا اعالن توسط پارچه  

ُ
های کاغذ به درودیوار سال

 بلند گو در نفس محفل رفع نما یند؟
 
  مکرر وسیله
 توانند ویل عمل نىم کنند به امید اصالح ای نقیصه: حقا که یم 
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   قسمت پانزدهم
ی   طیی

 دور شاه وعروس ومحاضه ی میدان رقص حصارشکست نا پذیر به
 

و 
 
ر شاه وعروس کشیده حایحر گل احمد: برادرعزیزحایحر صاحب جان محمد خان: این دایره  محاضه که به د

ی  ـ اند  مه و   شاه وعروسما ا   چطورببینیم؟مراس 
*** 

ا   لن که یگ طرف دربرابراین همه مهمانهای ساعتنای  ا    نر شنیع ترین    ی کار حایحر جان محمد: راسنى که 
ق   دیگری با محرومیت

ُ
ق ل

ُ
برای شاه وعروس اجرایم  که  فرهنگ مروج خانواده ها    وازدیدن  نگاه یم کنند   ل

   همه  اینکسانیکه  و   محروم شده اند   شود 
 
محروم یم سازند   ی این صحنه ی عروشتماشااز    را   رداننان وم  ز

دیگریکه درعقب آنها مظلومانه   اندگ متوجه باید باشند که  انعت ایجاد یم کنند اینگونه ممو   کثبر
این عده 

آن  آنها مشغول دیدن  ی را میخواهند که  ی اند اشتیاق دیدن همان چبر مانده  های خود ساکت  ی پشت مبر
 هستند. 
*** 
 ه گپ زدی، م  : خبر ببینی حایحر صاحب: چطورخوب ازدل م  گل احمد حایحر  

 
وازهىم قسم کار ایط

 
د  ه خ ورب 

م  یم  ر  م... که یگان دفعه میخو ب 
 
 اهم محفله ترک کن

*** 
  : شما جان محمد حایحر  

ُ
ی حایلحوصله ک م  مه چاِریشه یم  نير

 
   ساز

 
ی )حایحر صاحب( نوجوانی را که د ورترازمبر

م اینجه بیا  شان ایستاده صدا یم زند: 
ُ
وجان کاکا توره میگ

ُ
وجان کاکا ا

ُ
  ... بچیم ــ ا
؟   ی ب  بىل کاکا جان مره میگير  بىل 

 
م: جان کا چیم خ

ُ
 کا  ودیته میگ

 
ونه ه

ُ
 م  ا

 
 و مرد

 
های خود  مه بگو که د ی   شان مبر

 
 
ی که ما ودیگران هم ه  حنه ره دیده بتوانیم. و ص  م  ب شیيی

م کاکاجان   ـ به چشم! مبر 
 
کد

 
 گپ نمیشن پیشبى یک نفردیگام بری شان گفت قبول ن

 
ونا د

ُ
ن بسیارچشم ویل ا

م.   ینه یم ر  ی ا   سفیدهسيى
هذب وجوان م 

ُ
ه یم شد که با هرکدام ایشان جاروجنجال یم کند وبا اشاره  انگشت  : پیش آنها رفت وفهمید ا
هستند ومرغ شان یک لینگ   ـ  همان نر اعتنای که هستند اّما ایشان    تهیما ودیگران را برای شان نشان م  ــ  

 دارد.... 
ونه!  پشک   

ُ
فتم  بری شان  کاکا جان دوباره آمد وگفت: ا

ُ
کدن شِ ع  : گ

 
ره قبول ن )قهر(  ارمه قالوه ازینکه گپ م 

  و وو  هم شدند 
*** 

روخبر ببینی جان محمد حایحر 
س جان کاکا ب 

َ
ا   : خبر

***   
م  م  :  گل احمد حایحر  

 
وماندن واال نیست

 
و ه خ

ُ
م ا دوست ورفیق مه است پیدا یم  که    ره  عروش  صاحب    یم ر 

م
ُ
م موضوع ره بریش میگ

 
ن
ُ
 ... ک

*** 
رین. حایحر جان  ی پسانبى ب   ... محمد: فعلن اونا مضوف هسيى

*** 
 
ُ
وره صدا یم ک

ُ
ا بچیش:  ونه 

ُ
ا ونه 

ُ
ا احمد:   حایحر گل 

 
د  ن

َ
وره صدا ک

ُ
ا جانیت   گفتریش  وب  م،  پدر  جان کاکا: 

ِریش بگو که یک  م بار هروقت بیکار شد ب   :  پیش مه بیایه که کاریش دار 
*** 
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م ــ نی نی 
ُ
 هروقت بیکار شد پشبچه: به چشم کاکا حایحر صاحب: هىم حایل میگ

رسید؟ حایحر   دود ده دقیقه: صاحب عروش آمد!  وبعد ازتعارفات معمول... از حا بعد از ح   یحر صاحب پ 
 صاحب امروفرمایشی بود؟  

*** 
وراهای   یکایک برایش قصه کرد حایحر گل احمد هم بعد از تشکری از مهمان نوازی ها ی ایشان: مشکالت را  

وصاحب عروش هم با معذرت همه   ....... . نمود..   برایش پیشکش  حل آن راهم همانطوریکه درباالخواندید 
ی کاری که کرد: مایک نوازندگان را به عاریت گرفت ومشکالت  را قبول ودوباره به تنظیم محفل رفت واولير

 
َ
   . هل مجلس رساند مطروحه را به گوش ا

ی شود وبه   ی عمل جلو گبر مند آواز خوان هم مشکالت را تأیید وتقاضا نمود تا از چنير
)اّما    . تعقیب آن هبی

    خوشبختانه درآن وقت محاضه شکسته بود(. 
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 هم دشانز قسمت 
 توزیــــع تحایف 

ی ارتباط ی درهمير ی  :  طبی
دانه ترموز  و بری شان یک 

 
دادن رسید: مه خ اینه حایحر صاحب وقت  تحفه  حایحر صاحب گل احمد: 

م ا  چایخوری 
 
 خرید

 
 ؟ .. . نیش اسینه همراه کارت

*** 
ینحایحر صاحب جان محمد: به نظرم     .... ه ـ که اشتباه کد 

*** 
 حایحر صاحب گل احمد: چرا؟ چرا؟  

*** 
وبرادر: خودیت   حایحر صاحب جان محمد: 
ُ
داشنى ا ورت عروس وشاه نوخانه به هىم ترموز این که   خبر ضی

ه ) دارند 
 
 ایشان ترمو ۱۰ومثل خودیت اگرد

 
 .... هز باران میش( نفر )ده( ترموز بیارند خانه

*** 
و آوردیم، شما  

 
یم؛ هىم ترموزه خ وب کد 

 
ه خ

 
رو، بیادرجان گلیم؛ از شما کد وهیچ حایحر صاحب گل احمد: ب 

 
خ

ی ن ی ردین...... یچبر  او 
*** 

ون یم آورد وبه حایحر رد  جیب خود فرویم ب    غلبحایحر صاحب جان محمد: دست خود را به   وپاکنى را ببر
خ یم زند ویم    گل احمد ر 

 
 گوید این

 
ِ هىم پاکت )پنجاه یورو( به  حفه... م  ه ت

ی  بير
 
ه به اندازه ی توان خود د

م وحایل هردوی ما    موافقه یأساس  
 
ریم و مادرأوالد ها ماند ب  ..... بعد دل شان  یم  بریشان تحفه یم تیم 

ورت داشتند بخرند   .... هریحی ضی
*** 

ت به طرف خانم  
ّ
ضب آلود یم رداند وباصدای غگخود یم  حایحر صاحب گل احمد: روی خود را با شد

م که هىم ترموزه نگبر یگان تحفه ی دیگه ب
 
فت
ُ
یم... اینهگگوید؛ توره گ حایحر صاحب وخانم شان پول   مثل  بر

 نقد یم آوردیم: 
***   

یم  خانم حایحر صاحب گل احمد با عجله یم گوید: خودیت    گفنى که هىم ترموزه یم گبر
َ
رزان است حایل که ا

 ی... ز ه یم اندام گناه ره ش  
*** 

 حایحر صاحب جان محمد:  
ُ
: ا ی کنير ی ـ صبر نير

ُ
ک    اعالن  نهو صبر

 
ی اثنا یک نفراز    دادن  حفهت وع میشود درهمير شی

ی آوردند تا تحفه ها وصاحبان آن را  امانه بروی ستبر
ی مجلس احبى  محاسن سفیدان با اعتباررا ازبير

 
جمله

ی وسنگینی بودند    این آدم ـ اعالن کنند      که شخص متير
ی معرفی نمودند: تحفه ها واشخاص   تحفه دهنده را چنير

 یورو«.  ۵۰»پنجاه ـ  خان مدیر صاحب گلزاد نفر اول: 
*** 

 یورو«..  ۳۰نفر دوم: ویل محمد خان: »ش ـ 
*** 

 دانه »چاینک نکىل«..  کنفر سوم: شبر جان: ی
*** 

 یک حلقه دیگ بخار... نفرچهارم: شمعلم صاحب »ننر جان« 
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*** 
 : یک عدد ترموز چای خوری«غنی خان» م: نفر پنج
*** 

 یورو(..   ۵۰نفر ششم: »حایحر فضل احمد خان« )پنجاه ـ 
*** 

 یورو( ۵۰۰نفر هفتم: کاکای عروس: )پنجصد ـ 
***   

 یورو(..   ۵۰۰نفر هشتم: مامای داماد: )پنجصد ـ 
*** 

ی قسم  یکه دیده توانستیم چهارعدد  اجناس ووسایل خانه آورده بودند تا جای پول نقد و  دیگران همبه همير
 
َ
 لبته به شمول ترموزحایحر صاحب، چند بسته قاشق پنجه، دیگ بخار، هشت عدد ترموز چای خوری ا

رد و (، ب  عدددرحدود ده تا پانزده   پلو خوری  غوری های چینانی )
 
چای وآب    کالن وگیالسهایشقاب های خ

ه  و  چهارعدد وگل دان گل هرکدام چهارـ  از حساب باال وشمع دانی  ه وغبر ی بزرگ پیش روی غبر که به روی مبر
ی یم گذاشتند:   نماند وباقیمانده را در زمير

 عروس وشاه جای بافى
إتمام رسید وشخصیت با وقاریکه تحفه هاره اعالن یم کرد، هدایت داد  قسمیکه عرض شد تحفه دادن به  

/ یوروبود ومشکل ۴۷۰۰     که جمله )چهارهزاروهفتصد ــ  تا پول نقد را حساب کنند پول نقد حساب شد: 

 بودکه اجناس حساب شود.  
ضا نمودند: ایشان پول نقد را هم برای شاه وعروس تسلیم داده ودراخبر برای حضار مجلس توصیه وتقا  

 
 
 زمانیکه میخواهید به عروس وشاه ت

 
دیه ای تقدیم کنید لطفن عوض اجناس همیشه به اندازه  توان  حفه وه

دازید  ورت خود هارا نسبت به شما بهبى یم دانند. بعدن همه به  مایل خود پول نقد ببی ، زیرا آنها موارد ضی
 خوشبخنى عروس وشاه دعا کردند.  

و!  احمد: حایحر صاحب گل    
 
ه خ م دیگه باید احتیاط کنیم.  م 

 
 اشتباه کالن کد

  *** 

 : هدایا به ارتباط تحایف و 
***      

رای شاه وعروس یعنی دوجوان )زن وشوهری(  مشکل دیگریکه سخت توجه میخواهد اعطای تحفه ها ب 
 زنا شوهری آغاز کرده اند این جفت تازه

ى
    ،است که تازه به زندگ

ى
نیاز شدیدی به تکمیل ما یحتاج زندگ

وریات آنها را تشخیص کرده نىم توانیم ندارند که مااصل خودها  موارد اولیه )اجناس و  نیازومشخصات ضی
ورت شدید احساس میشود( نىم دانیم ــ چنانچه بارها اتفاق افتاده است از جنسیکه   واموالیکه به آن ضی

ورت احساس نىم کنند بنام تحفه   آورده شده    ازیک جنس  چندین عدد های فعىل  شاه وعروس به آن ضی
ی  عروس انبار یم شود. پس بهبى نیست؟ عوض آوردن اجناس ولوازمیکه شاید به آن بطور کامل  وروی مبر

ورت نداشته باشند با    یک اندازه پول نقد به اندازه  قدرت وتوان خویش این تازه عروس  ضی
 
را    وداماد تآدیه

دازند    ... کمک مایل کنیم تا ایشان به اختیار خود ها به رفع احتیاج شان ببی
*** 
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 هم هفدقسمت 
 ختم واتمام محفل با آهنگ دلپذیِرشب بخی  

 

ی یم خوانید:  ی    درابتدا طبی
*** 

 
ُ
ی محفل یحی وقت  بجه ی شب شده    یکوبرادرحایحر صاحب: ا  ینه: هىم حایل  حایحر صاحب گل احمد: ا ا 

 خالص میشه؟ 
***   

 کجاس حایحر صاحب: هىم حایل یک س  
 
 نان خوردیم... اعت پیش حایحر صاحب جان محمد: هنوزد

***   
ی ی وقت ازطرف عروش واال  حایحر صاحب گل احمد: ا   وتعیير

 
 : استوغلط  کاِرنا سنجش  برنامه

وروحنى یک  زیرا 
 
همسایه آمده اند ودوباره میخواهند به خانه های   ازکشورهای  تعداد مهمانا ازراه های د

ی اندازه  شد و   شان بروندهواهم به ا 
ى

ویخک وما وشماهم بیخواب وخسته پس تا  وزمینهاهم برف    بارندگ
 .....  ؟میر خانه رسیدن چند فیصد چانس زنده ماندن دا 

*** 
ی برنامه وپروگرام بصورت مطلق  ه بحایحر صاحب جان محمد: م   ا گپ های شما صد فیصد موافق هستم ا 

 یگان محفل دیگام دیدیم ـ محفل را تا سه  
 
 غلط وکارنر سنجش است، مه که د

 
 شب ادامه  وسه ونیم بجه

خوروریش سفیدانی چون من وخودیت واشخاص   رد سال وطفلکای شبر
 
 ای صورت أطفال خ

 
یم دهند، د

ی وقت شب بیدار ناتوان دیگه یم توان  یا با صحت کامل خانه بروند؟  بمانند؟ ند تا ا 
*** 

 : ؟ حایحر صاحب گل احمد: مه یک سوال دارم
***   

 : ی  حایحر صاحب جان محمد: سوال تانه بگویير
*** 

احمد:  صاحب گل  سم که  حایحر  ببی این  میخواستم  با  عروش  قسم  خصوصیات  هىم    همه   واین  همه 
ی  بیجا های    خریحی   واضافه  مصارف کمرشکن وا  ونر گدوو    قسم  )تبذیر(  ناشناش  دی  ووقت    ، نظىم 

درحضور  اک بدون  تأخبر   ندرکدام    ارائه ی معذرت وووووو بدون  اطالع و به محفل، ویا هم عدم اشبى
 
قطه

 دیگر جهان هم معمول است؟  
*** 

م که از نگاه    حایحر صاحب جان محمد: ای قسم سوال  مشکله گ  جواب داده میتانه: ویل مه همیقدریم فام 
 اروپا وامریکا وازنگاه نر نظىم و 

 
ل جهان وجود ندارد.. و مضف د

ُ
  عده خالفی درک

و   صاحب گل  حایحر  ازهم  مردم  ما  های  راستیکه عروش   : م ساخنى ج  مره  دل  ببینی    آغاز   روز   احمد: خبر
ی امشب که ختم محفل است شاذ      باشد.  ونر مانند یم ورسیدن کارت که با نر پروانی همراه است وتا همير

  *** 
زدن  حایحر صاحب تاج محمد: هىم حایل شما ببینید شب نزدیک است صبح شود وحرکت وتوان گپ  

ریم وخدا کند به سالمت برسیم..   نیست پس تاخانه چطور ب 
*** 

عروش   گل  حایحر صاحب
 
وبرادراگرد

ُ
ا  دوسنى است عدم   نیانی نمیشه که  هم  احمد: 

 
 قرابت ورابطه

 
رشته

اک هم کالن   وروزیت اس میشه واگر بیانی اینی حال  نر نزاکنى اشبى
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*** 
ی   و برادرا 

ُ
 حایحر صاحب تاج محمد: ا

 
ق کد مندا هم ش 

ره    ههبی و آهنگ شب بخبر که محفل  خانن  ب  که هم 
 خالص شوه

  *** 
و 
ُ
ی  قوایل ره« آهنگ»حایحر صاحب گل احمد: باز چرا ا بخانه مگر پرده ی گوش تان سالم مانده میخواهير

 .. پاره شوه. 
م یم مانه  

 
م ات واوآهنگیکه صدا وچیغ زدنش به ب 

 
وبرادر: مه خ

ُ
ی حایحر صاحب تاج محمد: ا م ا 

ُ
وره نمیگ

ُ
ا

مبری خالىص محفل  « شب بخبر »آهنگ 
ُ
 .... میگ

*** 
  ره حایحر صاحب گل احمد: ایطورکه اس یک بچه

ُ
و بیت شب بخبر  بخانه  یهو بری شان ب گو روان ک  که هم 

  *** 
ونه بخبر حایحر صاحب تاج مح

ُ
ه« مد: ا وع کرد ومحفل هم ختم شد.  »شب بخبر  شی

*** 

وع آن رنج فراوان   شی
 
درگذشته به عرض رسانیدم؛ محافل   همانطوریکه دارد: ختم محفل هم بگونه

آغاز یم   نسبت عدم حضور مدعوین  بعد ازانتظار زیاد   ایکه دارد   عروش با همان خصوصیات مثبت ومنفی 
ه استبه همان اندازه    بعد یابد و  ختم محفل و   وضع نر اعتنا بودن به    ـ  ختم محفل هم رنج آور وتکلیف د 
ی    ونر  کير

توجیه به حال اشخاص مسن وضعیف واطفالیکه درمحفل آورده شده اند ــ بیخوانر برای مشبى
وین در اروپا از شهرها وحنى ممالک همجوار آمده    راهاییکه مدع 

 
ومیخواهند مجلس واز همه مهمبى فاصله

 ناک وقابل دقت است.  برگردند خطر  دوباره
نگردیده عهد شکنی    ی حاضی وع محفل به وقت معير نر پرده باید گفت همانطوریکه هموطنان عزیز ما درشی

ونر اعتنانی روا یم دارند به همان اندازه ختم محفل را به تعویق انداخته ومجلس را تا بعد از نیمه های 
 نر اعتنانی عواقب وخیم آن که شاید چهار صبح ادامه یمشب ودر بعضی محافل تا  

ی  دهند وبرای چنير
 قایل هستید؟ وصفنى دراکبر ممالک جهان دیده نشود چه نام 

*** 
ی از   خواندیم  عرویس آنچه درارتباط به محفلنتیجه گی 

در   محافل افغانها  ما  به عروش  با   کشورهایاکبر   مقایسه  جایگاه    جهان  اعمال خاص  اجرای 
 خاص دارد: 
نر    نظىم، عادات ناپسند،  نر تا ختم محفل باازهمان آوان توزیــــع کارت عروش  ما افغانها:    محفل عروش

 ذموم است قوام یم بندد: های شخض، مصارف بیجا که درأساس وبنیاد م   پروانی 
اک  تحریم  با ندادن اطمینان به صاحب محفل ـ  یا دریافت کننده  کارت عروش  دعوت شونده    وعدم اشبى

اک،گیه وارائه ی عذرومعذرتن آ و بد   به محفل اک    ، عدم رعایت وقت اشبى اعت دراشبى تأخبر یک تا سه س 
وط مندرج درکارت عروش چون: آوردن أطفال، ممنوعیت فلم برداریمحفل، به  رعایت  ، عدم رعایت شی
توسط أطفال نسبت عدم    نر نظىم  : (وخارج آن  نفس محفلو   داخل هوتل)در ،  محفلداخل وخارج  ظم  ن

مادظموا شانبت  وپدران  میدان  ران  ی  محاضه  مراسم،  توسط   اجرای  برو  آستا  دراثنای  وشاه  عروس 
به فاصله ی راه وتعدادی از مدعوین. دوام محفل تا نزدیک صبح بدون توجه    داماد وعروسوابستگان  

رد سالووضع تعدادی ازمدعوین وأطفال  
 
أواخر ـ    خ سابقه    مصارف نر حد واندازه که درین  م  مروج وبه 

یک    استیل گردیده تبد  ل ارتقا نموده است.   که  عروش همـ ارتفاع وحجم ک  ی ی قسم ده به بلند مبی وبه همير
 دیگر.... ها ع

 
 ادات ناپسند ونر ریشه

جزا دوباره در باال مالحظه بفرمایید.   اگرمایلید: لطفن هرموضوع را طور م 
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وآن را با محافل  وده  گردید مرورفرم  عرضه  طورنمونه  لطفن: بار دیگر جریان محفل دوجوان ترک را که قبلن
 . ما افغانها مقایسه فرمایید 
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 پنجم فصل 
 وقرار وفا به عهد 

 

 قسمت اول
 مبه وعده وقرار خویش پایبند باشی

 
 

   أو 
ا
ؤول س   م 

 
 کان

 
هد ع 

ٔ
ن ال د  إ 

ه  ع 
ٔ
ا ل  فوا ب 
   ۳۴آیه اشا 

 

رسش افغانها بعد ا  ( ؟ افغانیست یا اروپانی  ی )وعده ار ر زوعده وقپ 
ین شکنجه ــ و   است عده خالفی زشت ترین عادت و انتظارسخبى

آنهاییکه دوستان را بدون عذر معقول به انتظاریم گذارند وبه وعده وقرار خویش پایبند نىم باشند ازاعتماد  
 واعتبارخودها یم کاهند وسبب رنجش خاطرجانب مقابل میگردند. 

 

 
 از سخی صمیم  ب کوتایه مطل
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 قسمت دوم
 وعده وقرار نقض درارتباط به)شگذشت واقیع(  

 
: بر جایگاه یک  ی  طبی

  ؟: قبول کنیم عادی عملآن را میشود آیا دارد: ن وخانواده ام م یکه ریشه درشگذتواقعیت
عتنانی  یک رویداد واقیع آمیخته با   : نر ا 

    ی  نبشته  بخشی از   خالف روال نوشته های قبىل درین
 
یک خانواده ی  خود از یک رویداد واقیع وسیله

 افغان خود 
 
 تلخ    ما   همسایه

 
شما عرضه میدارم ویل    ام خدمتنوشته    قسمت تقویه این  و به عنوان تجربه

 نام واسم اشخاص خود داری یم کنم:  ازبردن  
 صبح روز شنبه  س   

 
م شهاعت هشت وش دقیقه ورت به سنبى  ر ما یعنی محلیکه بمنظورخرید مواد مورد ضی

وبسیارعجله داشتم که مواد مورد    یم نامند رفتم)روز بازار(  را    آن  هم   به عرف ما روز بازاردایر یم گردد و 
 دوکتوران مربوط  

 
ورت را خریداری وعاجلبى دوباره برگردم زیرا در خانه مریض دارم وبموجب توصیه ضی

اد تا بىل گفتم خانمم به عجله گفت خانه بیا که مهمان  نباید او را تنها بگذارم: ناگهان تلفون همراهم صدا د
ی حاال منهم ارتباط را قطع وطورعاجل به خانه بر گشتم وخانم مریضم   یم آید. گفتم چه وقت؟ گفت همير

ی بازگو   یف آوری مهمان را چنير ی گفت کرد: ایشانجریان تشی  چنير
 ند: ه ا در تماس تلفونی

: »فالنه نامه خانم همس  قومای ما )قوم های   : ایه«در تماس تلفونی
 
م فالن نام...از جمله برایم گفت »محبى

 ما طور مهمان آمده اند میخواهند به دیدن شما بیایند: ما( با خان
 
 م خود« از فالن شهرهلند بخانه

 گفتم خوش یم آیند چه وقت؟ گفت معلوم نیست چای خود را بخورند انشا هللا یم آیند. 
ل ما: »س   ی  دقیقه«:  ۳۰و ۹اعت تلفون به مبی
گوش به صدای زنگ وچشم به    ما درخانه منتظرماندیم وآمدن ساعتها طول کشید وهردقیقه وساعت 

ــ سه بجه را  ۱۲ووقت ازنیمه ی روزـ از)  دروازه بودیم ویل آمدن آنها معلوم نشد  بجه( گذشت وساعت 
« ع  ۵اعت »س    نشان یم داد باز هم درک آنها نشدـ تا اینکه

 
زنگ دروازه  خانه  شد و ض پنج وبیست دقیقه

ا یا  و  بر 
 
عت
َ
ا
 
یف آوردند و)ف لباب(: تعببر وداوری مفوض به شما ست:  صدا داد ومهمانان تشی

 
ویل  اّل

ُ
 ا

ونر اعتنانی  واینکه ما در خانه بدون ارتکاب جرم وجنایت واصدارحکم محکمه محبوس بودیم وازعلت تأخبر
ی افغا ی نداشتیم وهم روی نزاکتهای که بير نها مروج است دوباره بمنظورآگیه تلفون نکردیم وآنها  هم خبر

علت تأخبر را نگفتن ی  د وما بیچاره ها انتظار کشیدیم ورنج بردیم ویل تحمل کردیم.  نبر
  *** 

درارتباط به رویداد کذارش شده یکبار دقت فرموده وخود ها را به جایگاه خانواده  ما  :  لطفن
انتظارسخت ترین شکنجه ووعده )یعنی  سخن کوتاه   قراردهید آنگاه خود داوری کنید که این

؟   خالفی زشت تری عادت است( برآن تطابق دارد ویا خبر
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 نتیجه 
 
این رویداد  باراول نیست وآخرهم نخواهد بود، ویل هدف اصىل اینجاست که ما چگونه یم  

ی عادات رنج آوروسایرمزخرفات واعمال نا   پسند نجات توانیم خود وجامعه را ازچنگ چنير
 داده وبرای زدودن آن کمرهمت بندیم: 

ین:   راه وچاره ایراکه ایط    با توجه ی دقیق به  این کمبى مسلط بر میهنم گزیده ام    وّ ج  و  وقت  شی
  نی همان روشنگر

ى
 توان وزمان یم باشد که درین راه صادقانه زحمت یم کشم:  فرهنگ

ّ
 به حد

***  
ی را طور مف  حتوای این ميى  این اثرتقدیم داشته ام. یاد داشت: من م 

 
درمقدمه  صلبى

 

 
 از سخی صمیم  مطلب کوتاه
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 قسمت سوم
یع مذموم    وقرار« درقواعد همانطوریکه تخلف به »وعده   است وحقارت بار اسالیم وشی

جایگاه خونی ندارد
ی  در روابط اجتمایع نی 

 
 نر تفاوت ونر 

ی اعمال نا پسندعادت وبويژه وعده خالفی  آن؛ کاهش    اشخاصیکه به چنير
 
پروا باشند نتیجه

جایگاه اجتماىع وشدی روابط ذات البینی به  کمباوری  صمیمیت، صدمه زدن به راسنى وصداقت ایشان،  
ی جامعه وافراد یم شود.  یل اعتباردربير ی

 آنها، تبی
متحمل  آنها  تا جائیکه احساس یم شود اشخاص متذکره درحقیقت ازرنج وعذابیکه جانب مقابل ازانتظار 

واحساس مسئولیت نىم کنند: یم شو   ند نر خبر
ون مر  یت جوامع ببر وغیبت  زی بویژه ممالک اروپانی مقیاس سنجش حضور واقعیتهای عینی وعمىل دراکبر

یا قراربه وعده این    به  ووعید   دراموررسىم واجتماىع  ازینکه  تداببر جدی  دقایق محاسبه میشود،  عالوه 
 بدیل وشدیدن قابل رعایت است: ضوابط قانونی دارد به فرهنگ عمویم جامعه ت

ش با آنها نیست. خبر نگاری: از»اوباما« رئیس جمهور اسبق امریکا در یک   محفل بزرگ پرسید چرا یک دخبى
 »اوباما« گفت معلمش تقاضای ما را نپذیرفت واو را رخصت نداد.   

 وبود باش داریم که آنها برموجودیت  
ى

 وحرمت واقعیت امراین است که ما در کشورهای زندگ
ى

غنای فرهنگ
 جامعه را دری

ى
 ن راستا یم ستایند. گذاری به قانون وقانونیت خود ها یم بالند وشایستگ

ی وفرهنگ پسندیده  جغرافیای محل زیست خود یم دانیم برمبنای حکم   زمانیکه ما خود ها را تابع قوانير
مساری  اخالق عامل چنان کاری نباشیم که خالف نورم های علیای انسانی بوده وسب  ب انزجارجامعه وشی

 ما گردد.  
 

م   وا ل 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

َ
ا أ  ي 

 
ون
ُ
ل ع 
ْ
ف
 
 ت
 
ا ّل  م 

 
ون
ُ
ول
 
ق
 
 ت

 سوره صف 
 ۲۸جزء 

ی  ای کسانی که ایمان آورده  ی درمقام    ویل  )قول یم دهید یا تعهد یم سپارید(  گویید   به زبان یم  را   اید، چراچبر
 ؟کار یم کنید   عمل خالف آن
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 از سخی صمیم  کوتایه  مطلب
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 فصل ششم
ی مراسم عید وسایرجشن های فرحت   انگی 

 
 ی خوشی رسم وعادت برآن است که تعدادی از خانواده ها واعضای فامیل درروزهای عید وسایرجشنها

فامیل واقربای نزدیک  خانواده، بزرگان  اقوام، وسایرمحاسن سفیدان جهت  جهت حرمت گذاری بر بزرگان  
یگ دست  ام بجا یم یم روند و بوش وابراز تبر ان   تکریم واحبى هبى ازشلطف ومحبت برِش ک  ی آورند وبزرگان نبر

یک وعید مبارگ یم نمایند واین عخویش دست نوازش کشیده وروـ و ِش  ادت آنها را یم بوسند وتبادل تبر
ام   ، احبى

ى
 رحىم  ورسوم را سنت پسندیده وعمل شایسته درراه تحکیم روابط خانوادگ

 
بهمدیگر وحفظ صله

 . آنهاستآینده و جوان  یم شمارند که خیىل ها مؤثروآموزنده برای نسل
های   ناگزیری  وبسا  مرگبار»کرونا«  وتسلط  تأثبر تحت  پسندیده  رسوم  اواخراین  درین  تأسف  با  ویل 

بود دیگردرجهان وب ایط بخصوص درمحل  آواره ومهاجرما درخارج مملکت که درشی برای هموطنان    ویژه 
 ِ
ی  دارند پیش آمده است که برمبنای احکام قوانير

ى
، کشورهای متبوع بایست آن را رعایت  وباش خود ها زندگ

تحمل همراه وهم قابل پذیرش برای کشورهای مت  با مشکالت غبر
ى

آن زندگ وآن باشند درغبر ذکره تابع و پبر
 
 
 مثال یک نفر کارگر مهاجر که در یک کارگاه و فابریکه

 
مشخص مشغول کار باشد در ساحه  نىم باشد بگونه

ایط خاص قانونی موجود است که شکشی ازآن ممکن نبوده وتداوم وظیفه  ومحل کاراو محدود یت ها وشی
 مثال مرخض های فابریکات و سایرکارها  

 
وماموریت ها با تقویم احکام را به خطر مواجه یم سازد بگونه

ه جشنها  که موافق به عنعنه ورسوم ما باشد رخصنى  قانون ومقرره های مربوط تنظیم و درعید وبرات وغ بر
ایط اجباری  باشند ویا هم شی ندارند وادارات دولنى طوررسىم مشغول کارو ماموریت خود ها یم  رسىم 

س نىم گذارن و )مهاجرویا پنقرنطینه ها که وقت کافی ومناسب بدسبى ( هستندوظیفه دار  یکههندگاناد ــ ازیبی
ی معضالت ومشکالت نىم توانند به اجرا وا دازند وآن را بجا آرند. روی همير دای همان سنت های متذکره ببی

یک وتهنیت میگویند  ه است که به یکدیگر تبر ، فیسبوک وغبر
ارتباط تلفونی همان  الینحل راه وچاره  بهبى

ین راه برای رسیدن به هدف این طریقه به جانب مقابل ابراز یم دارند کهواخالص خود ها را  وادای  آسانبى
ی شیوه درهمه اعیاد وروزهای جشن وخوشی چاره  اصىل خوانده میشود.  ام است وهمير  احبى

براعتقاد من: با درک این همه موانع ومشکالتیکه خدمت دوستان عرض گردید، طرق یاد شده )استفاده  
ف جمیع  ازتلفون،  ارتباط  سایروسایل  ویا  با... یسوک  نداشته  وجود  سایرامکانات  درصورتیکه  برای (  شد 

خواهد بود تا عنعنه وعادات اجدادی ما تا اندازه  توان وامکانات   ابرازاخالص وارادت کافی شمرده شود بهبى
 حفظ گردد وسنت های پسندیده  ما زنده بماند.  

یگ  وهمانطوریکه گفته آمدیم این مشکالت د وع سال های جدید، تبر رسایراعیاد، جشنها چون نوروز، شی
درخار روزهای میالد )که   اش   جبطوراکبر ه که چاره  ه وغبر تولد اطفال وغبر کشورما معمول است( جشن 

 همان طروقیست که برشمردیم. 
 

*** 
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 هفتمفصل 
جانب   مشکل  عدم درِک توأم با ـ  وعده های بدون تاریــــخ

 مقابل 
 
 

 قسمت اول
 افغانیست یا اروپانی )

ٔ
 ( ؟وعده

 
 
 ... گر شد یم آیم بازا 

*** 
 : خاد آمدیم..... یم بینیمباز 

***   
 آیم  بازانشأهللا یم

***   
 . انشأهللا خاد آمدم.. 

  *** 
 تصمیم داریم که بیاییم. 

*** 
 روزهای آینده خاد آمدیم.... 

 
 د

*** 
 آمدنی هستیم وووامثال آن: مقصد 

 
ی وقت که  این جمالت   ی   همیشه بدون تعیير جمل ونا مفهوم    کملبطور م  یم شود:   رد وبدل  وزمان معير م 
یــــح یم باشد. به بوده محتاج   توضیح وتشی

 افغانها است:  
 
ن خاصه  همچنان اعمال وافعایل وجود دارد که اکبر

 بگونه ی مثال: 
*** 
میشوند اّما  س    عروشمحافل  در   »اگر شد«بجه    ویا هفت  اعت شش س  در حدود  اعت سه ویا چهاربجه خبر

اک یم کنند   ... اشبى
*** 
اک    به صاحب محفل  نه از رسید کارت  : عروش برای شان مواصلت میکند کارت   یم دهند نه از اشبى خبر

اک خود ها:    وعدم اشبى
*** 

شده اند وهم    خانواده های   یم کنند« پنج یل  وجود دارند که درمحفل سه نفرخبر
ى

ایشان بادل کالن »یکرنگ
اک یم نمایند..   ویا شش نفراشبى



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

75 

***   
ازخانواد دیگری  رونوشت کارت  تعداد  به  اعتنا  بدون  ها  آن«    ه  مکمل  »درجن  با  را  خود  أطفال  عروش 

ن عروش
ُ
ی سال ی پرتاب    ـ   درمحفل یم آورند که دربير وچوگ آن به زمير ی کان بزنند و )حایحر صاحب را با مبر

 
پیش

 کنند(. 
 

*** 
   هم میهنان ما 

ى
سنت های ناپسند ازعادات و درروابط فردی واجتماىع خود ها    بطورانفرادی ویا خانوادگ

 وبدل  وجمالنى را   اصطالحاته و وعرف بیجا استفاد
ّ
د بعضی    که  ویا اعمایل را مرتکب یم شوند   یم نمایند   ر 

ده  منظرهای    پسکالم عمل و   مقدرع    اّما   درظاهرخیىل ساده  آنها  که بسا هم آینده  تأسف   داشتهخیىل گسبى
 .  حمل یم کنند با خود را  باری
ه را ب آبرو وعزت انسان  و ندیکه برشخصیت وحیثیت انسان سازش نداشته  عادات وسنت های ناپس بىل  

است  پس سازد یم خطرمواجه  ی اعمال را بهبى  . ازخود دور سازیم یا به هرنوع وشیوه ایکه بتوانیم ترک و چنير
 ونر 

ی اخالفى خویش  اعتنانی درمقابل تعهدات ومکلفیت ها  گایه متوجه شده اید که ما با بسیارنر پروانی
 جا نمانده وبپا بر 

ى
 . ازکنارآن رد یم شویم  ا سادگ

ودعوت شده   ــ  من یا ما وشما ،  خودت،  نم  : هرکدام   حتمن درعروش ویا محفل عقد نکاح وازدواج خبر
سی اک نموده ایم اّما صادقانه ازخود ببی

ی عروش به شِ محفل  درچند    که  مودرآن اشبى وقت وساعت معير
 ؟  محاضی بوده ای

ده ایویا زمانیکه کارت خبر  اک داده اییا  و   می دریافت وتعهد حضورسبی   م درایزای دعوت تلفونی وعده  اشبى
اک ورزیده ای اک نکرده ایمدرآن محفل اشبى صاحب محفل را آگاه    قبل ازتدویرمحفل  م؟ واگرروی علنى اشبى

  ؟ مساخته ای
در  اک    عدم اشبى

 
ی ممحفل بدون اطالع قبىل وارائه تأخبر درچنير آمده ویا  بویژه ممالک  معاذیرپیش  حافل 

ازآن   اروپانی که معیار سنجِش حضور به وعده وقراربا دقیقه محاسبه یم شود خیىل مهم وبا اهمیت است. 
ی ی هبر ن متعهد ووفادار باشی مببی

ّ
 . موبه وعده وقرارخود جد

ی اعمالما به  اگر   وترویــــج یم دهیم اینجاست  پیشه ساختهرا    درحقیقت عادت ناپسند مبادرت یم ورزیم    چنير
ی خود تهداب غلط   وبرای نسل جوان واعضای خانواده  وآبروی خویش خلل وارد یم کنیم. حیثیت  بر که  

 یم کذاریم. 
*** 

دوخانواده    درتلفون  زمانیکهویا    دونفرویا  ی  یک    وگو   گفتبير قبول کنید  میشود،  وصحبت 
ورت های گوناگون دیگر جانب برای مالقات یا دیدن مریض ویا   ه یم وعد  با ذکراین جمالتضی

 چه وقت ویحی ساعنى   شود که اگر پرسیده  بازیم آیم، اگرشد یم آیم(امروزویا فردا  )سپارند که  
آورید  یم  یف  هم  تشی ی را    آمدن  ووقت  دقیقرا  تاریــــخ    باز    را   پرسش  واگر   سازند نىم    معير

ی  مکرر  . درینصورت صاحب کنند صحبت را قطع یم    )انشاء هللا یم آیم(سازی بازهم با گفيى

ی  هم اتفاق یم افتد که مهمان اصلن   وبسا بان منتظرومضطرب در انتظاریم ماند  خانه ویا مبر
به وعده  خویش  ویا عدم رغبت ومیل خویش از گفته پشیمان و   یم آید پیش    یکهروی هرعلت
 د: نآگاه نىم ساز  وعالوتن صاحب خانه را از موانع ویا علت نیآمدن خویش وفا نىم کند 

ی بازهم به همان وقت   زیاد اتفاق افتاده است که تعدادی ی وقت وساعت معير ازهم میهنان ما با وجود تعیير
یم آیند.   خود وفا دارنبوده خوایه نخوایه ناوقت وبه تأخبر

 
 معینه
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ی   طرفير
تلفونی با تصویرکشیدن صحبت های  را  ی موضوعات    به شکل پرسش وپاسخ  من میخواهم چنير

برای رفع    نمایم تا باشد این طرزو شیوه  کششوپی   خانواده( خدمت خوانندگان عرضه  فرد ویا )دو   توسط
 . به جامعه مفید واقع شود و ه د یکمبودی ها مؤثرواقع گردو نواقص 

وری: مطالب عرض شده متوجه ی عادت را ندارند    تذکرضی اعضای خانواده ویا کسانیکه چنير
 . نىم باشد 

*** 
 
 
 

 دومقسمت 
مُ  ی ا  ـ  موضوع ارتباط ط بهرتبطیی  جالبامر

 یم آید:  «محمود»ی خود به دیدن هموطن مریض خود با خانواده   «احمد»
ک شانشهر   یا متبوع و کشور   ازداخلهموطنان ما   ی    صحبت تلفونی باهم    مشبى انجام یم دهند که در قالب طبی

 ترتیب گردیده است: 
*** 

ر 
 
یاد  احمد هستم  ! احمد: سالم جان ب 

***   
 
ُ
 محمود: ا

ُ
؟   الد ها همه، او وه سالم احمد جان عزیز! چطور هسنى خانوادهوه ا ی  خوب هسيى

شدم نسبت تکلیف ایکه داشنى تحت عمل جرایح قرار گرفنى   شکرعملیات بخبر گذشته احمد: بىل بیادرخبر
؟  ودوباره بخانه آمدی حاال چطور هسنى

*** 
 بىل برادرعزیز! ف  محمود:  

 
ن ی علن خوب هستم ویل دوره   اّما تکلیف دارم راه رفيى خارج خانه ،  قاهت است 

ی و  ون رفيى   ببر
 
  برایم رنج آورومشکل است د

 
  ... وکل به خدا خانه افتادیم ت

  که اوالدها ره گرفته    گفتیمبودیم با مادراوالد ها    احمد: بىل محمود جان! ماهم پریشانیت
 
هىم روز رخصنى د

  بدیدن تان بیاییم وشما را از نزدیک ببینیم هفته ی آینده
 
 رد دل وصحبت کنیم..... ویک سات د

*** 
 یم گوید بیایید خوش یم آیید... از مکنر معنا داری!  محمود بعد 

*** 
موضوع بیادریست، هوش کنی زحمت وتکلیف نکشی فقط صحبت وقصه  احمد: بیادرجان! ازما وخودیت  

 یم کنیم.... 
*** 

 
 
داری که م  محمود: احمد جان عزیز: خ و به  ه  ودیت هم خبر

 
   افتادیم  جایخ

 
 حرکت کد

 
تان م وبرای  ه نىم 

انه ی م  ـ  وپِز   وپختوتنها مادراوالد ها برای کاِرخانه    یم آید طنر از شفاخانه نفر   کارهای الزم ی ه مانده  پرهبر
 . وبس

 پس کش ب  
 
ان ی و پرهبر  ه ره یکجا میخوریم.... ری زحمت کشی وجود نداره وما شما هم 

*** 
و   احمد: 

 
خ نه گپ 

ُ
نىم ک چند ساتشِ فرق  نیس  .....    باهم  خوردن  اسقصه یم کنیم  غنیمت  ما  دم   ...

ی وسات تان تبر شود... میخواهیم شما   خوش باشير
*** 
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ی ....   محمود: خوب اس لطف یم کنير
*** 

 احمد: انشأهللا تا دیدار.... 
*** 

 محمود: خدا حافظ:  
یف آوردند:   روز حضور مهمانان فرا رسید وایشان تشی

وع به صحبت وقصه های دوران گذشته کردیم   قبلن چای ومیوه ی    ها: که  ومادراوالد من ومهمان ها شی
هت پخت وپزغذا  خشک را آماده ساخته بود برای ما آورد وخودش خانه  ج  ی    رفت .... به طرف آشبی

ی نشده بود که فعالیت هرسه اوالد  هنوز ما یک گیالس چای نخورده ویا پانزده دقیقه از ورود مهمانان سبی
وع وداشته های هراتاق خانه ی ما را که قو  پیش پدرومادرخود ها یم آوردند وبه ت شان یم کشید به  شی

ی شویحی نمایش یم گذا باشير )آرام  داشتند که تکراریم کردند  قالنر  شتند پدرومادرهم فقط یک جمله ی 
) ی کنير

 
 ......  ن
انجام دادند با   یا نورچشىم ها   سه اوالد هر و  زمانیکه این وظایف شان را به حسن صورت وامانت داری 

ی در یم بخش  شوصدای دلپذیر وغلغله های آرا ی دهنده  داخل دهلبر فا بخش وتسکير   وبرای که برای مریض ش 
بخش  اعصاب   س  آرایم  تماماست  شطارت  با  آن  تعقیب  وبه  ــ  تبر مرا  صدا  اعت  کم هاوشو  ی 

درمسابقات دوش خود ها   ون خانه جهیدند    ادامه داده بهنظبر وتا که توانستند سات همسایه ها راهم ببر
 تبر کردند.. 

انه ــ  ومهمانان عزیزم ی شام روزمع الخبر دوباره به طرف خانه ی  ا با ما یکجا: بعد از خوردن شوله ی پرهبر
 رهسپار شدند.   ها  خود 

توسط دوست  دوست عزیِزخواننده: شکر که شما هم ی مریض افتاده به بسبى و،  ازاحوال گبر
ُ
واوالد های    ا

ی شان تمکير وقیودا  با  تسلط کرونا   
ّ
بد حالت  با خبر  درین  آن  ی 

ّ
عنایت  ــ ویلشدید  ت جد بعدی    اثرات 

کرده هنوز  همسایه وألطاف  معلوم نیست، عاقبت بخبر باشد.  ها که ساعت شان را برادر زاده هایم تبر
ه »با م.. منتظر باشید.  انشأهللا«ز م 

 
میت   بری تان خبر

*** 
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 فصل هشتم
 ومایل دارد ویل منافع جانتی آن هم قابل حفط و 

ر جانی حراست  آفت کرونا، ضی
 است

 

 قسمت اول
 : انقیاد از فرمان خدا وقایه نمایید حیات خود را با 

 
 ه قلم نویسنده: ب

خطرناک وقایه  بوده  ویروس کرونا  امکانات  باهمه  را  خود  حمل یم کند،  مرگ  پیام  خود  وازهالکت   وبا 
ی    . کنید جلوگبر

 

 فرمان خدا: 
م ایل 

ُ
یدیک

َ
وابا

 
لق
 
 ت
 
ّل هلکة  )و 

ّ
 الت

 (۱۹۵)البقره 
 ناندازید. ا به هالکت دست خود ــ خود ر به 

 
شنده  ویروس کرونا وهزاران مشکل مرگ آور دیگری که ناشی ازین آفت ویا بهانه های  

ُ
وضع اسفباِراثرات ک

مرنی   این  به  درارتباط غبر فرسا    ـ  آفت  طاقت  چنان  أفغانستان  مغضوب کشورعزیزما   
 
وجامعه برمردم 

قابل تحمل گردیده که هرانسان با ا رد کننده   حساس وعالقه مند به مردم ومیوغبر
 
 خ
 
هن را تحت شنکچه

ی منوال دوامدار باشد چه بال وفاجعه های   رویح قراریم دهد وبه این تفکرفروریم برد که اگر وضع به همير
 انسانی را در قبال خواهد داشت: 

 
 

 من از احکام این آیه  مبارک مختض  برداشت   ـ۱۹۵سوره بقره آیه  

این ناتوانامرمسلم  که کشورما  و ،  ست  موضوع    است  فرورفته  عجینر   فقراقتصادیدر فقبر ودرکنارآن 
 آن افزوده و   درماندهرونا به  پیدایش، شیوع واثرات ناگوار ک

ى
ی غذای شبا روزی چشم   گ مردم آن بمنظور یافيى

ل  به درودروازه های خود دوخته نه نان وآنر دارند ونه هم  دوا وتداوی الزم، مرده ها پیانی   ی درهرخانه ومبی
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قربانی کرونا یم شوند وبه کفن ودفن احتیاج دارند این وضع اسفبارسبب شده است که کشور های توانمند 
دوستانه    خود ها را با سایرادارات ونهاد های اجتماىع وخصوىص جهان با ترحم بشی

 
کمک های قابل مالحظه

ایشان   های  قراردهند وکمک  س حکومت  ی  درمملکت شازیروبه دسبى برهمير مبتنی  ــ  دارد  ادامه  هنوزهم 
ی ها وکمک های اندک انسانهای توانمند درداخل کشوراین معضالت ومضیقه ها اندگ فروکش   دستگبر

تقرینر  دالرو وبصورت  ملیونها  ها  براساس اطالعات رسانه  ورت های عاجل مرفوع شده است. زیرا   ضی
ه  ، مواد خورایک وغبر هوسایل ولوازم طنر ما رسیده وموجود است کنون براستناد این واقعیت  به وطن  وغبر

 ها پرسشهای مطرح میگردد که: 
ورت به نفع مردم محتاج وآفت زده  کرونا   به مضف رسیده ویا یم رسد؟ واگر  آیا این کمک ها حسب ضی

از مرگ ومبر  ی  ی وجلوگبر ه  بشی ی انگبر با  بیگانه که   مردم 
 
ات گونه این کمک های خبر  صادقانه ودلسوزانه 

دوستانه فرستاده میشود به نفع مردم   ت آور مردم مظلوم میهن ما به عنوان کمک های بشی وتلفات حبر
ی گشته است   استفاده شده است واگر شده است: پس این ماجرا  چیست؟ واین مملکت چرا دوزخ روی زمير

 که همه شاهد وسامع آنیم. 
اداره    مربوط بویژهکه از طرف اداره های    بىل: عادالنه نخواهد بود که همه اعمال، اجرائات ویا خدمات

د یکشه نادیده گرفته شود وبه آن  یم گردجهان طب وطبابت برای مردم محتاج انجام  در های صحت،  
ی زحمات که دلسوزانه، توأم با صداقت وخود  اهمینى   یم. هرگز نه: بلکه چنير قایل نباشیم وآن را نادیده بگبر

 دیر است. گذری انجام یم یابد قابل ستایش وتق 
زع مردم استفاده   

 
ویل هیچگایه قابل بخشش ومدارا نخواهد بود که با استفاده از حاالت مخمصه وزمان ن

 نان دهن آنها دزدیده شود.  سؤ وجنایات اسفناک به عمل آمده
 ما بطورآشکاروهویدا به این شحد رسیده است چه باید کرد؟

 
 زمانیکه یم بینیم: واقعیت های جامعه

 اقتصادی،  جامعه وم
 
،  فزیگ،ردم درین حالت  بخصوص که تحت شنکجه وجنایات نر    ومبر مرگ    روانی

ه قرار دارند، یحی باید  ه وغبر  ؟ شود سابقه وغبر
 ــ کار ومسئولیت دولت وحکومت:   ۱
 پروردگارشان:  ۲

 
 ــ وجایب ومکلفیت های افراد توانای جامعه در برابر همنوع اجتماع خود ها وامریه

افراد و وظایف ومسئ به   مبارک 
 
آیه هاییکه مطابق هدایت  بایست  اولیت  باشد:  تباع مملکت متوجه یم 

 عمىل اجرا گردد: لطفن بخوانید: 
    *** 

 :  وقایه یم کند  درمقابل ویروس کرونا شما را ــ  رعایت فرمان خداج
م )

ُ
ایدیک لقوا ب 

 
هلکة( وال ت

ّ
 ایل الت

 ود را به هالکت اندازد شنوشت آخر اینگونه است:  آزاد وبه دست خویش خأراده  زمانیکه انسان به 
ی نگاه کنید:   به تصویر پائير
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م ایل 
ُ
یدیک

َ
وا با

 
لق
 
 ت
 
ّل هلکة )البقره و 

ّ
 (۱۹۵الت

 به دست خود ــ خود را به هالکت ناندازید 

 
 
 

 قست دوم
 آیه ول تلقوا بایدیکم ایل التهلک 

ٔ
 ةدر باره

ه دست خود ـ خود را به هالکت ناند  ازید: ب 
 نویسنده 

ی    قرآن کریم مقید ومنحض به یک زمان ومکان ویا حادثه ووقایع معير
 
نبوده ودرهر  بر باور من: احکام این آیه

 مختلف ووقایع وحوادث گوناگون نافذ وقابل اجرا یم باشد. ز زمان ومکان وا
 
 منه

صورت    نزول بخصوىص  ببینید: نزول آیه های قرآن کریم درادوارمختلف ومناسبت های گوناگون با شأن
 گرفته ومنحیث رهنمای جوامع اسالیم بکار گرفته میشود. 

یکه ازین  وتفاسبر  احکام قرآنی سازگار نیست بعضی ها اّما انواع تعاببر
 
احکام بوجود یم آید بسا هم با روحیه

خطراتیکه  از فقِر فهم، بعضی ها با عناد وسؤ نیت ضاحت احکام را به نر راهه یم برند ویل حوادث روز و 
هشدارمرگ را میدهد ودرضاحت احکام پروردگارهیچ گونه ابهایم وجود ندارد چرا قابل تطبیق ورعایت  

 شد. نبا
م« )به دستان خودـ ـ خود را به »هالکت« ناندازید( وبا منضمه  

ُ
یدیک

َ
ا لقواب 

 
ت
 
ّل  »و 

 
 متذکره جمله

 
در هدایت آیه

« معنی مکمل آ کة 
ُ
هل
ّ
یل  الت ی یم شود که )به دستان خود خود ها را به هالکت ناندازید(. یا تکمیل آیه »ا   یه چنير

وناروا   مرگ آور بارک دریم یابیم که؛ مبادرت ورزیدن به اعمال  با ژرف بینی خوب ودقت تمام از امریه آیه م
که خطرهالکت)مرگ( دارد بایست خود داری شود. ودرادامه یم آید که شما خود را به اختیار ورضای 

 معرض هالکت ونابودی قرار ندهید.   خویش به 
 ذکرشده: که

 
ی آیه ی وصاحبان    حاوی  درميى هشدار داده میشود   تعقل وخرداست: تنبیه به انسانهای روی زمير

 که نفس وجان شان را به خطر مواجه وخود ها را به هالک نرسانند. 
 »بدستان خود« با اعجاز عجیب وذکر   

 
یک مطلب بسیار با هدایت فوق با ضاحت عام وتام ىط جمله

امروتنبیه قبىل درمقابل خطرات محسوس ومعلو پمعنی و   بااجرای رمفهویم اساس گذاری یم شود که  م 
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واکراه وبا اراده  شخص تعلق دارد   از اراده نىم باشد انسان یم تواند با    وخارجعمل شخض که بدون جبر
 احساس خطر که هالکت را در قبال دارد خود را ازآن نجات دهد.  

ی نفس وجان ما را  هدایت کالم خدا که هیچگونه ابهایم درآن وجود ندارد بطور قطع از به خطر انداخيى
خطر  برح از  فهم کامل  وجود  با  ها  انسان  نباید  دهد که  یم  وهشدار  دارد  جایگاه    وروشنذریم  بودن 

 وموجودیت آن با اختیار وفهم کامل خود را به هالکت اندازد: 
ی است( گواه این    در این امریه که ذکری  ی ونابودساخيى وحقیقت یم   أصلاز »تهلکة« )به هالکت انداخيى

که موجب هالکت انسان گردد ومحسوس وقابل درک باشد باید از آن خود باشد که هر پدیده ویا عملی
 داری شود. 

وآ یــــح وتوضیح بوده وایمانداران واقیع بایست پبر  ونر نیاز از تشی
ن  ضاحت ووضاحت هدایت فوق مستغنی

ی خطرایجاد نکنند.    باشند، ودرآن قیود واختصاىص دایربرتعیير
  *** 
:     ووضع ناهنجار  مرگبارفعىل درفضای هدایت قرآن رعایت  کنونی

رسید:   در یک داوری عاری ازغرض وتمایل وگرایش جانبدارانه صادقانه باید پ 
*** 

ی بویژه میهن  بشی
 
ما یک خطر هالکت آوردرحالت    آیا موجودیت آفت یا ویروس مسلط کرونا در جامعه

ی ووضع خطرناک فعىل که ازاثر پیدایش وشیوع کرونا بوجود آمده است ک شنده وهالکت آور نیست؟ وچنير
 حالت را میدان تهلکة )میدان مرگ( نىم دانیم؟

  *** 
 آن در جامعه قاب

 
ل دید آیا ــ نر اعتنا بودن در برابرحاالت ذکر شده وآفت کرونا وکشتار مشهودیکه وسیله

ی حیات بدست خود در هالکت ونابودی نیست؟  ی خطرــ انداخيى  است، نر پروانی در مقابل چنير
*** 
را طورهویدا وعریان یم بینیم وهدایت امر    زمانیکه مستند بروقایع واثرات کشنده  کرونا این آفت جهانگبر

ی حالت طورروشن و   د منقاد بود. رجسته درمقابل چشمان ما قرار دارد به آن بایبخدا درچنير

ی ازآنچه  تطبیق امرخدا   ر یول  ت، رعایت قیودات وضع شده، جلوگبر ویا    به خود انسان  د ضی
شیوع کرونا ویا بعد از ختم آن باشد به اجرا گذاریم فواید پسا کرونا خوانده    درجریان  دیگران
 یم شود. 

*** 
وری ک  عقیده دارم که ازتجمع دراماکن مختلف، محافل ومجالِس   من ضی ات بالفعلغبر آن قابل درک  ه تأثبر

، سالمت جسىم و 
ى

ی نموده، زندگ  در مقابل مرگ ومرض وقایه نماییمرویح خود را  ومشاهده است جلو گبر
ین طریقه ی حفظ حیات وجان است  . بهبى
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روخسارهیاد آوری:  ) ان ضی  جبر

ى
   من قبلن درباره  چگونگ

َ
 ثر پیدایش کرونا وجرایم ناشی ازنامهای عایده از ا

داشته ام که درسایتهای وشیوع آن ىط مقاله ها ومصاحبه های خود از دیدگاه حقوق وقانون عرایضی  
 موجود است اگرعالقه دارید میتوانید مالحظه فرمایید. ودوستانم  تعلق به منوصفحات فیسبوک م
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 سوم قسمت
 : وجوب حفظ فواید وبایسته های پسا کرونا 

ریکه از  وضی
استنتاج کردشیر ی 

َ
 آن میتوان خ

 
مرتبه:  ی  طبی

ی گونه به تصویرکشیده شده است   تلفونی »خانوادهدر ابتدا به گفت وشنود   های احمد ومحمود« که طبی
 مطلب را مالحظه فرمایید.   أصلتوجه فرموده وبه تعقیب 

*** 
  : ــ تلفون از کشورهمجوار اروپانی  ۱

*** 
 محمود ا

 
 ست؟احمد: بىل سالم  علیکم: خانه

*** 
 ید مه محمود هستممحمود: بىل سالم  علیکم بفرمای

  *** 
 احمد: بىل من احمد هستم:   

*** 
 جور هستند؟  

ى
 محمود: اوه بیادر: چطور هسنى خوب هسنى خانواده خوب است همگ

*** 
 
 
و ناجوان د

ُ
 وقتا خبر ماره نمیگری مثلیکه هوای اروپا خر   احمد: بىل جان بیادر میگذرد بد نیست ا

ابیت  نی
شدم چند وقت پیش با    کده، خبر

 
اس حایل بگو د نی    اوالد ها به کشورفرانسه رفته بودی خوب ساتیت تبر

ی؟    رخصنى کجا مبر
*** 

و جان بیادر 
ُ
ی کرونا ره نىم بینی کجا رفته یم تانیم  ،محمود: ا ی وقید گبر و بسیار سابق بود حایل ای قرنطير

ُ
ا

 
 
ی هستیم خ  همراه اوالد ها د م ونابود    ره  ی مرض کرونا إته و دا یک آرایم ب  خانه قرنطير

ُ
نهگ

ُ
که یگان طرف   ک

 برآییم. 
*** 

 
 
و بیادر: تو چقه ترسو وبزدل شده ای د

ُ
  احمد: ا

 
 وایتو نبودی سابق خ

 
  و، یقه کم جرأت نکا   ــ خودهبخدا وره ت

 م.. ما تصمیم گرفته ایم همرای اوالد ها طرف شما یم آیی ــ ان هرچه یم آید ِشما بیاید ب  
***   

 یم پرسد: یحی وقت وکدام روز؟   سکوت  معنا دار چند لحظه  ز محمود: بعد ا
*** 

 
 
و بیادرچرا وارخطا هسنى رخصنى خ

ُ
 )انشاءهلل( یم آییم: و زیاد است احمد: ا
*** 

است معلوم شود بهبى  محمود: تشویش نىم کنم اگر تاریــــخ دقیقبى
*** 

هلل یم آییم ازوضعیت
ٔ
یت فهمیده میشه که کىم به تشویش شدی؟  نی اگر راىصی  احمد: بیادرگلم: گفتم انشا

 نیسنى پوست کنده ما را جواب بنى نىم آییم؟
*** 

.  محمود: نی نی جان بیدرقدمها شدیده  ی  هزار دفعه بیایير



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

84 

*** 
 بسیارمهم متبارز است که:  

 
 در تصویردادن ازصحبت تلفونی »احمد ومحمود« دونکته

یم دهد که با وجود خطرات ثابت ومشهود کرونا آن را نادیده گرفته وبا پا  ــ نر مباالنى »احمد« را نشان    ۱
د.   دوست خود یم گبر

 
 فشاری تصمیم آمدن به خانه

ی ویروس  ونر   ــ نا توانی   ۲
ّ
 اراده بودن »محمود« را به نمایش یم گذارد که با وجود فهم ودرک خطرات جد

ف سازد وسفراورا به وقت مناسب دیگر به  کرونا نتوانسته است دوست خود را از تصمیم آمدن منض 
 تعویق اندازد. 

سنت های نتیجه اینست که: هردو صحبت کننده ها وخانواده  آنها )احمد ومحمود( تحت تسلط وتأث بر
خود  جان  ازحفاظت  قویبى  را   » افغانی »ننگ  قرار گرفته  جامعه  ومردود  غلط  ورسوم  وعادات  ناپسند 

 وخانواده ها دانسته اند. 
 
 

 
 

 از سخی صمیم مطلب کوتایهو  رهنگا
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 قسمت چهارم 
ت ین تجربه وعیی

)کرونا( را یم توان ایجاد گربــهی  ی  دانست بد ترین آفت روی زمی 
*** 

 کرونا    برای زدودن وترک بساعادات ناپسند 
ٔ
تداوم بخشیم   آنوتجارب مثبت    به اصالح سالمو   اشیم ب  پایبند نایسی ازتجربه

 . واقع شویم مفید  تا برای خود وجامعه

*** 
حتوا   این قسمت قرارگرفته اند   صدر در   یکه عناوین مومعانی    بام  بر ورت    یکه دارند عمیق وم  افراد  و   جامعهضی
و توانند به اندازه ی خود مفید    یمکه    استآن   زیاد دارد ویل برای  واقع شوند ازیبی ایجاب توضیح وتفسبر

ی ناگزیربطوربسیارمؤجزومختض   جلوگبر ناجایز    ر بکه    واساش  مواردحساس  دربعضی ازتطویل کالم  عرف 
م وبطورمستقیم وغبر مستقیم راه حل آنها را جستجو وتذکر یم دهیم    استوار است  وناپسند  تماس میگبر

 من درین راستا خواهان همکاری قلم بدستان، دانشمندان وهمه عزیزان ودوستان خویش هستم. 
***   

اث ی  در  پیدایش وشیوع آفت کرونا درجوامع بشی آورد ویل  بوجود  ی 
ّ
رات بسیارمخرب وجد

ط به کرونا بطور مشهود وعمىل در بسا از جوامع وکشور ها باعث پهلوی آن قیودات  مرتب
ش  وری وعادات ناپسند افراد جامعه گشت وقسمن از گسبى سنت شکنی های منفی وغبر ضی

ی بعمل آمد اکنون مداومت وپایداری براین قیودات اراین آفت جلوگبر یم تواند زمینه   واضی
روبسبى ساز برای ترک    ساز رفع ضی

 نر پایه ونر ریشه گردد:                          ناروا وعاداتوبدعت های بعضی خرافات 

 
 

روخطرکرونا ثابت ومشهود است:   ضی
ر ثابت ومشهودیکه قتل   همانطوریکه همه شاهد وناظریم: کرونا وحالت شیوع خطرناک آن توأم با ضی

 . ست اوازدیاد دی مردم را بطوروسیع در قبال داشت واین بال وآفت طبییع روبه افزایش ونابو 

وری  : ناگزیرمراجع مسئول ایط قرنطینه را وضع واین    وآفت افزا را   تجمع غبر ضی ممنوع قرار داده وشی
ده تحت نظارت وپیگری قرارگرفت:   تجمعات وقرنطینه بطورگسبى

جمع مردم بمنظورخطرکرونا وشیوع این آفت طبییع وجهان صل هدف ومنظوردرین راستا ممنوعیت تأ
رهای گوناگون آن برای مردم در ساحات مختلف قابل درک   بود واست    هود ومشسوزطرح وعمىل شد که ضی

بوجود آمد    وناخواستهمردم فوایدی هم طورخواسته    ویل در زاویه های دیگری ازین قرنطینه وتجمعات  
 که ازنظرها پوشیده نیست: 
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سببروخطرکرونا وشیوع آن  ضی  ویل ،  که م  قتل وکشتار، مشکل تداوی وطبابت، مشکالت اقتصاد ودارانی
، ازدست  ونر آنر

ه   کمبود غذا وخوراک، نر نانی ه وغبر   دادن شغل وکار، شکنجه های رویح وجسىم وغبر
یــــح وتکرار نیست. شد   ....... برهمگان ثابت وروشن ومحتاج تشی

 نوشته یک باور تعجب آوروقابل تأمل است که من آن را بنام )فواید   به هرصورت: منظوروهدف من درین
کرونا( عنوان کرده ام اّما توجه داشته باشیم که پذیرش فواید کرونا زمانی مطرح وعملیست که انجام    جاننر 
منافع جامعه ویا    نیک واعمال    ما کردار  ما حافظ  منافع علیای مردم ومیهن   علیه  ما   سایراعمال شایسته 

 شد: بان
وری همانطوریکه درباال اشاره نمودم درنی آمد اثرات ناگواروشیوع کرونا  یگ هم ممانعت تجمعات  غبر ضی

عمال این عمل به طوراجبارخواسته ویا ناخواسته سبب فواید ومفاد  مردم وعمىل نمودن قرنطینه است که ا 
 مردم وجامعه یم شود: 

وری واض  ضی  افی بطور میخواهم درین ارتباط از تجمعات غبر
ُ
ل ومراسم مصیبت وماتم ویا محافل خوشی ک

بطورخاصمصارف  و ور  وش   وتجمىل  تجمعات    ،کمرشکن  ترک  ی  همير سازم که  ومدلل  نوشته  مطالنر 
گان خردمند ما درجلو   نا پسند شود ویا خبر وری یم تواند سدی محکىم دربرابراین رسوم وعادات  ضی غبر

ی اعمال   ی ازآن کمرهمت بندند ومانع چنير  . نا جایز گردند گبر
باشد خود درب  نویسم وتا حد توان اگرالزم  ازرسانه های  من یم  امانه  نمایم ویل طوراحبى ابراز نظریم  اره 

گذار، انجمن های اصالح طلب، اداره ودفاتر   جمیع،  وکلتوری، نهاد های تأثبر
ى

مربوط، بزرگان    مراجع فرهنگ
تقاضای  م   لطف وبا مردم خویش    یم نمایم که بامن ازشِ جرب وانسانهای رسالتمند وجوانان روشن ضمبر

 یت میهنی همگام ودرزمینه همکار وهمراه شوند: ازنگاه احساس ومسئول
یعت را بجا آورده و    ـ  موضوع مهم ایکه مردم ناگزیردرمراسم آن تجمع وگردهم یم آیند  ین دتا احکام شی
انسانهاست، من د رین زمینه با توجه به مشکالت وقیودات  اسالیم خود ها را ادا نمایند وفات یا مرگ ومبر

 ویروس کرونا وعنعنه وسنت  
 
اک ووجیبه های ناپسند قبل از شیوع کرونا که مردم آزادانه در مراسم اشبى

نوشت ویل درین راستا خرافات وعادتهای ناپسند   نوشته ام وخواهم  دینی وایمانی خود ها را ادا یم نمودند 
ی شود.   وهست نر ریشه وشایع شده هم موجود بود   که بایست ازان یاد آوری وجلو گبر

*** 
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 قسمت پنجم
ی   طیی

وری از  مراسم ِجنازه آفت کرونا  واحتیاط ضی  تأثی 
 

 : ی  طبی
تاج محمد« که    صاحب  گل احمد وحایحر   صاحب  »حایحر   درابتدا به یک گفت وشنود تلفونی 

تعقیب   وبه  فرموده  توجه  است  شده  تصویرکشیده  به  ی گونه  مالحظه  أ طبی را  مطلب  صل 
 فرمایید. 

*** 
ل حایحر تاج محمد خان اس؟ ی  حایحر گل احمد: مبی

*** 
ــ از وطن احوال  ی خانواده خوب است  وم! چطورهستير

 
حایحر تاج محمد: بىل حایحر صاحب خودیم است

.. دارین ــ همه خوب  ی  اسيى
*** 

، مگردیروز )شمس الد  ی ین مرحوم( درحالت حایحر گل احمد: بىل حایحر صاحب! دوستا همه خوب اسيى
مسافرت ومهاجرت فوت نموده وخانواده ی شان زیاد پریشان شده اند، چون قیودات کرونا بود ــ درمراسم  

اک داشتند وبس. ج    نازه فقط چند نفِرمحدود ازاعضای خانواده ی شان اشبى
*** 

 دری حالت آفت کرونا که خیىل ه هم خبر دار  م    ! حایحر تاج محمد: بىل بىل
ّ
ّل ــ و  جدی شده خطرناک و    م 

 
 
ــ م  است، نگاه کد  ن جان هم فرض است ازهىم سبب 

 
م،ج    ه د

 
بسیار قیودات شدید گرفته اند    نازه نرفت

 .. زیاده اجازه نمیته وپولیس هم نفرِ 
*** 

 ایری خانواده ی  ازهىم سبب ب  ه هم  حایحر گل احمد: م  
 
وم، شسالمنى م تسلیت  شان تلفون کد

 
فت
ُ
دادم،    گ

م. همه ی شان گری
 
ود

 
 ه یم کردند بسیارجگرخون ش

*** 
 حایحر تاج محمد: بیادر! چاره نبود. 

*** 
  

 
   حایحر صاحب گل احمد: ده سابقا: پیش ازکرونا، د

 
رده یم شد ویک ماتم خدانی د و خانه    خانه ی کسیکه م 
ُ
ا
ا ازآن یم آمد، اعضای خانواده غرق درغم واندوه یم شدند ویل بعد از وقوع واقعه، زمانیکه هموطنان م

اب ــ تعدادی بدون درنظرداشت تکلیف خانواده به خانه ی مرده داربه عجله یم رفتند تا  یم شدند   از ر خبر
یگ ن مایند ودرهمانجا اوتراق یم زدند )بافى یم ماندند( درین حالت خانواده ی مرده دارــ همدری وغمشی

غذا وخوردنی ونوشیدنی   تهیه ی  فراموش ومضوف  را  آور  ها  برآنمرده ی خود  درد  یم گشتند که خیىل 
ی عادت را بعضی مناطق و بعضی خانواده ها داشتند.   بود.البته چنير

*** 
 حایحر تاج محمد! اگه یاد تا

 
 ن باشد، در سمتهای ما وشما )شمال مملکت ما( فضل خدا ایت

 
خانه   و نبود ــ د

 
ُ
 وخانواده تا سه روز ازطرف شب وروز اجازه ی دیگ با هاییکه مرده یم شد ا

 
ن وتهیه ی دیگر خوراکه  رکد

را آماده   ی ردند وخانواده ی ماتم دارهم بعد از  ی ماتم داریم ب    وبخانهباب را نداشت ومردم محل همه چبر
 سه روز یم توانستند مضوف روزگارخود ها شوند.  
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*** 
 
َ
 یک مشکل دیگه هم ا

ّ
 که  س  حایحر گل احمد: وّل

 
ردرده دار ىم خانواده ی م  ه  ی  هاز یک طرف ازسبب م 

 پدست و   مردم نر فکر   بعضی   مجبوری وتحمیىلوازطرف دیگرازدست  کارهای    خودها 
ُ
م یم اچه شده راه گ

ان خاد ماندند که یحی کار کنند؟شوند وح    بر
*** 

 
 
توهم نیس د

ُ
 وطن  خارج   حایحر تاج محمد: نی بیادر ا

 
ی واقعهاگر ىم حالیکه ما وشما هستیم ــ  ه  رخ دهد   چنير

تعداد چند نفرازمحاسن سفیدان با تجربه خود را بخانه ی ماتم دار یم رسانند    فی الفور رئیس اتحایه با 
ند وصاحب خانه را تنها نىم گذارند.   وتمام امورکاری را بدست یم گبر

 
 
ونه بیادر! خودیت هم یم فایم که د

ُ
خارج همه نفرها بیمه هستند ودرصورت وفات شخص ویا وقایع    ا

داری  دیگرهمه   مرده  ومصارف  م  تکالیف  انتقال  فرقبر
ح  اس  یّ موترجنازه  بیمه  اداره   بدوش  ستان  قبر تا  ت 

وخاندان ماتمداروهمه هموطنان ما با رئیس اتحادیه وهمومحاسن سفیدانی که گفتم ترتیب مراسم دینی 
ن  دارازین  امورمربوط را درست یم کنند وخانواده ی مرده  ه  فاتحه وغبر نمازجنازه،  تکلیف  وتنظیم  به  گاه 

 نمیشوند. 
*** 

 قبل ازمراسم ج  
 جان بیادر! آمدن اشخاص وخانواده های اضافی

ى
راست یم گ

ّ
نازه ویا حایحر گل احمد: وّل

وری نبوده بلکه  بعد ازمراسم ج   نازه وفاتحه طورمکررآنهم از صبح تا شام بنام فاتحه درخانه ی مرده دارضی
 یک عادت ورسم ورواج ناپسند اس. 

*** 

یادیت نره که منظور ما وخودیت درین گپا: اعضای فامیل   تاج محمد: ویل یک گپ کالن  حایحر 
 نیس  ر واقربای نزدیک خانواده ی مرده دا
 ه هم اونا نیس. حایحر گل احمد! نی نی بیادرمنظورم  

*** 
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 قسمت ششم
 نمازجنازه فرض کفانی است

 
 : نمازجنازه فرض کفانی است : نویسندهاز  نوشته ی
یعت وقواعدمربوط به آن کهبا انقیادکام عده  از مردم واگر )نمازجنازه فرض کفانی بوده    ل برامروهدایت شی

طلب آمرزش   هت  آن را ادا نمایند مسئولیت دیگران ساقط یم گردد زیرا این نمازدرحقیقت دعانی است که ج  
یت ادا یم گردد(.     ازدربارخداوندج درحق م 

ی آن وفات نماید طبق معمول شنیده ودیده ایم درخانواده هاییکه مص   یبنى رونما ویگ ازاعضاء ویا منسوبير
ی ادارات مربوط وانجمن ها واتحادیه    محل ومسئولير

 
  های با مسئولیت چند نفرمحاسن سفیدان  با تجربه

»وفیات    درهمکاری با ادارات مسئول ودولت متبوع بویژه اداره خاصی خود ها دارند  اخالفى واساسنامه  
هت به ش رسانیدن اجرائات الزم اداری وتداببر مقدمانى برای کفن وط« درخارج مملکت ج  وبیمه های مرب

وکارهارا با مراعات دستورمراجع طنر تا زمان خاک سپاری ادا وخانواده   را تنها ودفن به آن خانواده حاضی
ت وارده در  نىم گذارند. درین صورت الزم نیست: سایرخانواده ها یگ نی دیگری به مجرد استماع مصیب

 مرده دارشازیر شده خانواده  ماتم داررا درجهات مختلف به مشکالت جدیدی روبرو سازند ویا بعد  
 
خانه

اعالم    ودفنازمراسم کفن   ختومه  م  صیبت  م  معمول   یفات 
فامیلهای  وفاتحه که تشی از  تعدادی  میگردد، 

غم واندوه ایشان را تازه یم سازند وبسا دورونزدیک بارباربه خانواده  عزا داربنام فاتحه ودعا وارد شده و 
ی   خانواده ها از صبح تا شام مضوف قصه خوانی وخانواده  ماتم دارمضوف پخت وپز میگردند. که چنير

پسندیده   سنت  ونه  شایسته   
 
عنعنه نه  درین اعمایل  دهد.  نجات  افراد  ی  چنير شی از  خداوند  است  ی 

گزاربوده و  این ممانعت برتجمعات افراد ومحالت شیوع کرونا نافذ وقابل اواخرقیودات کرونا برین اعمال تأثبر
 رعایت دانسته یم شود. 

 اعضای نزدیک خانواده های مربوط ازین امرمستثنی اند.  : لبتهأ
*** 

ی مراسم آماده میشود بسا هم جایگاه یک دعوت مجلل را بخود  غذاهاییکه به عنوان نذر   دقه درچنير
وص 
 ماتم خانو 

 
د که برروحیه ی خرج ومضف  آ  اده سازگارنیست؛ میگبر ی وتجمىل    لبته چنير  رنگير

وسفره  ی  با مبر
اضافی

مادی از یک محفل خوشی 
 
صیبت وغم خانواده  عزا دارقرارداشته ون یم  را تداىع وبیغىمدرتضاد با فضای م 

 کند که در تضاد براثرات درد وماتم وارده دیده میشود. 
 مصیبت 

 
 وارده همخوانی داشته باشد ازین امرمستثنی است. غذای ساده با مضف کم که با روحیه

بنام   است  داری  عزا  مراسم  ازغذای  اضافه  چندان  چند  را که  شده  یاد  ورقابنى  تجمىل  اگرغذای  اّما: 
ویا   اروپانی  درکشورهای   

اضافی مصارف  همه  این  تناول کنندگان  بدانیم  الزم  متوفا  حق  به  نذروصدقه 
ا  کهکشورهای متمول   وخبر ی خبر باشند موجاین کیفیت  ویا    شناخته شوند   تمستحقير دارا   ود نیسترا 

 )گرچه درین اواخراین نقیصه با تعدیل خونر رو به اصالح وکاهش است(. 
بایست   اضافی  مصارف  متوفا  روان  بر  واقیع  وکمک  ثواب  کسب  برای  نظرنویسنده: 

یعت وهدایت   ومحتاجان نر نان وغذا درمیهن رسانیده شود که امرشی
ی ج خداوند برمستحقير

 گردد.    ادا 
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 قسمت هفتم
 نا پسند وبدعت تازهایجاد اعمال 

 
شان   مشکالت  بمنظورحل  را  جامعه  افراد  وشهرها  والیات  دربسا  امکانات  به  ش  دسبى وعدم  نبود 
 تعدادی ازمنفعت طلبان وسودجویان بطن جامعه  

 
ایط ناگواری یم سازد که وسیله ناگزیربرقبول هرگونه شی

 ویا غبر دم نافذ ساخته میشود تا  بدون رضائیت مر 
خوایه   رضانی   خواسته ها ومطالبات آنها بگونه رضانی

ورت پیش آمده مردم حل    آید نخوایه به اجرا در  مجازایشان گردن نهند درغبر آن ضی ومردم برای امیال غبر
ورت آنها ال اجرا خواهد ماند:   نخواهد شد وکار وضی

»غسل   ومحالتیکه  درشهرها  مثال:   
 
موجو بگونه وغسال«  اموات   

 
به  خانه ناحیه  ازین  ومردم  نیست  د 

بر  ناجایز  ومصارف  اضافی  ماتم  نموده  ناجایز  استفاده   فضاء  ازین  شدچارواشخاىص  عدیده   مشکالت 
رده دارتحمیل یم نمایند تا حاصل مرام ناجایزشان شود. علت اصىل درین مشکل نبود    برآورده  خانواده م 

 شدم.  ماتم داراست که متذکر همان امکانات برای خانواده  
ه های دیگریکه این تنورگرم را داغبى ساخته است رقابت نا سالم بسا از اشخاص درمسابقات مصارف   ی انگبر

 ناجایزوبیجا است که آبروی مرده وخود را دراجرا وعمل آن یم بینند.  
خانو  همانا مشکالت  باشد  وقابل تشویش  آور  درد  ها  تواند خیىل  آنچه که یم  بضاعت ویل  نر  های  اده 

 سابقه نىم توانند شامل ویا این اسباب تحمیل شده را آماده سازند. ی اند که درین م  ونادار 

تقاضای دوستانه نویسنده: شهرداری ها وادارات مربوط درین زمینه برای حل مشکالت مردم   
وریات مورد نیازمردم« که بت  درجهت ساخت وساز  واند »غسل خانه ها برای اموات ودیگرضی
 ام الزم فرمایند کارنیک ومسئولیت پذیری خواهد بود. رفع مشکل نماید اقد

*** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 قسمت هشتم
ی   نازه وفاتحهاعالن مراسم ِج   گی 

 

 مردم    تعمیم تکنولوژی جدید که  با توجه به
ى

ایط زندگ اموراجتماىع سهل وساده ساخته  و   درجهان فعىلرا  شی
وری که مفادمادی ومعنوی    وازکارهایوازتخنیک مدرن استفاده  مفید   ضی ضف نظریم    ندارد درقبال  غبر

نت، کمپیوتر،  ورت اجرای آن الزم باشد با همان امکانات ذکر شده چون انبى نمایند، ویل اعمایل راکه ضی
ی نماید.   انجام یم دهند که جوازحقوفى  تلفون وسایروسایل دیگرطوری  وقانونی وروابط اجتماىع را تضمير
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 افغانستان هم دربسا از کشورهای جهان به هر نام مطلب اصىل
 
 اینجاست که اقلیت های کوچگ ازجامعه

ازمزایای  نمایند که  یم   
ى

زندگ خودها  باهىم  وروابط  پسندیده  های  سنت  حفظ  با  قراردارند  وموقفیکه 
ی ومفهوم ارائه شده برخور د  ارهستند.  مندرجات ميى

یکم؛ مراتب آنى را خدمت   منهم منحیث عضو کوچگ ازین خانواده که  درغم وشادی آنها شی
 خواهران، برادران ومجموع هموطنان خویش عرض وپیشنهاد یم نمایم: 

ی:     در ارتباط به مراسم فاتحه گبر
 رخ میدهد ومراسم تشییع ج    ۱ 

ی  ــ زمانیکه مصیبنى درخانواده  اعالن میشود همه هموطنان نازه وفاتحه گبر
یک یم دانند وتأث  ما درین غم واندوه خود را   بر شی

ى
مستویل میشود، ویل اگر این    برروح وروان آنها   ی بزرگ

مشکالت روی  آن  به  ورسیدن  قرارداشته  یکدیگر  سکونت  محل  ودوراز  مختلف  شهرهای  در   حادثات 
نباشد،دشوار و  به شهردیگر درمراسم    ویا   ی های عدیده مقدور  ازیک شهر  ترانسپورنى  نسبت مشکالت 

ی ی وفاتحه گبر اک ورسیده نتوانند  تدفير  بایست عذر شان خواسته ومعذرت شان پذیرفتنی باشد.  اشبى
است  درینصورت یگ خود    پیامهای  ا یبا ارتباط تلفونی و   خوببى همدردی ازطریق وسایل ارتباط جمیع غمشی

. به نظرمن با توجه بر معضالت ذکر آنها را نشان دهد  احساس تأثروهمدردی  را ابراز نمایند که رساننده  

یگ وابراز تسلیت خواهد بود   شده وپذیرفتنی شمرده    که الزم است کافی   این وسیله ی خونر برادای غم شی
 شود.  

یاد داشت: اعضای خانواده ووابستگان ویا کسانیکه امکانات کافی دارند وبه میل واختیار خود  
 دارند ازین امرمستثنی یم با

ى
اک یم نمایند ویا دریک شهرومحل با هم زندگ  شند.  اشبى

*** 
ی آن وفات یم  عاید ویگ ازاعضا ویا    درخانواده هاییکه مصیبنى ــ همانطوریکه قبلن تذکردادیم:    ۲ منسوبير

ی ادارات    شوِ ر    نماید طبق  ی انجمن های محل ومسئولير معمول چند نفرمحاسن سفیدان  با تجربه با مسئولير
ج   مقدمانى مربوط  وتداببر  اداری  الزم  اجرائات  شرسانیدن  به  برای کفن  هت  خانواده    ودفن  آن  به 

وکارهارا تا زمان ادای نمازج  
نازه ومراسم  وبعدن در تشییع ج    برند   یم  وپیش  نازه ومراسم فاتحه رهنمانی حاضی

اک وخانواده را تنها نىم گذارند.   فاتحه هرکس خواسته باشد اشبى
ی اساس   ی وفاتحقبل از نماز ج  بر همير ی وختم مراسم   نازه وفاتحه ویا بعد ازمراسم تدفير دیده نىم   الزمـ  ه گبر

 مرده دار   که  شود 
 
وری  طور پیانی خانواده ها درخانه ضی  وغبر

بیایند وبرای خانواده ی ماتمدار مضوفیت  اضافی
وری ایجاد کنند  ضی  . ودرد ِشغبر

لبته
َ
ی نزدیک ازین امر مستثنی دانسته میشود.  ا  اعضای خانواده های مربوط ومنسوبير

*** 
ی مراسم آماده میشود بسا  غذاییکه به عنوان نحسن بمنظورحفاظت درذهن:    تکرارا   ــ  ۳ دقه درچنير

ذروص 
ی وتجمىل   رنگير

وسفره  ی  با مبر
ی خرج ومضف اضافی د؛ که چنير هم جایگاه یک دعوت مجلل را بخود میگبر

مادی ازیک محفل خوشی وبیغىم را تداىع یم کند که مخالف اثرات  
 
صیبت وغم، ون درد  درتضاد با فضای م 

 وغم خانواده  عزا دارپنداشته میشود. 

 مصیبت وارده همخوانی داشته باشد ازین امر مستثنی غذ
 
ای ساده با مضف کم که با روحیه

 است. 
اّما: اگرغذای یاد شده را که چند چندان اضافه ازغذای مراسم عزا داری است بنام نذروصدقه به حق متوفا 

 درکشورهای اروپانی ویا کشورهای متمولبدانیم تناول کنندگان این همه مصارف  
ی    اضافی دیگر مستحقير

ات با این کیفیت نیستند )گرچه درین اواخراین نقیصه با تعدیل خونر رو به اصالح وکاهش است(.  وخبر  خبر
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بر   بایست  اضافی  مصارف  متوفا  روان  بر  واقیع  وکمک  ثواب  برای کسب  نظرنویسنده: 
ی ومحتاجان آن در میهن رسانید  ه شود تا قبول درگاه خداوند گردد. مستحقير

قهبه 
 
ات با خبر شوید.  ارتباط موضوع لطفن فرمان خداج را مالحظه وازمزایای صد  وخبر

***   
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۳ــ جزء ــ   ۲سوره بقرة   

{۲ــ  ۲۶۱مشاهده }  

 
نفاق  )آنهائیکه(مثل آنانترجمه:   به مانند   ــ  کنند یم  )دادن وبخشیدن مال به کش(   که مالشان را درراه خدا ا 

 ب  آن هفت خوشه    هرکدامای است که از دانه
مقدار  ، وخداوند ازاین  اضافه شود وید ودرهرخوشه صد دانه  ر 

برای هرکه خواهد بیفزاید، وخدا را رحمت نر  ی ( داناست نبر ی  منتهاست و)به همه چبر
 بعضی واژه ها: 

 
 ترجمه

: منظوررضاى خدا که نفع مردم در آن مضمر باشد
َّ
 سبيل اَّلل

ه  .حبة: دانه. مثل دانه گندم وغبر
 .سنبله است.  د آنسنابل: سنبلها. مفر 

ازآن. ی ء است تا دو برابر يا بيشبى صل شی
َ
  ضاعف: زايد كردن بر ا

*** 

ات برمبنای این فرمان   ی نهایت عاطفه  خدا که  صدقه وخبر غریب ومحتاج برانگبر   وترحم برقشی
 تشویق ووعده    را نشان یم دهد 

 
 امرو یا   یل در پاداش صادر گردیده و  اعطای  بگونه

 
 صیغه

 
آیه

مقید به صدقه وکمک پاک وبدون غش تضیــــح شده کمک  اجرو   دارد اّما ضفتحکم وجود ن
ات  توأم با نیت سؤ و   است  کریمه یم تواند این باشد که صدقه وخبر

 
مفهوم مخالف این آیه

ات   خبر
       واقیع نبوده وقابل پذیرش نیست.  صدقهو واهداف شیطانی

اتیکه با نی ی خدا نیست زیرا  یعنی بمنظوررضا   «ت سؤـ همراه گردد ـ »فی سبیل هللاصدقه وخبر
 کند.   را نفی یم ثواب است که وشامل اهداف دیگری نهفته درآن
*** 

دهنده  صدقه  شخص  ارتباط  به  را  ات  وخبر صدقه  باال  ی کوتاه  اصىل   درميى فاعل  آن   ویا 
 : کردیممرور 
صدقه یکه نه صدقه دهنده است ونه هم  مراجع دیگر اگراین عمل توسط شخص ویا اشخاص ویا  یل  و

نده بلکه ی آنها قرار و    ـ  نفرسوم  به صفت  گبر د اسطه بير د ننشان یم دهدلسوزومهربان  وخود را شخص    یم گبر
خواه  انسان  به عنوانطریق    وازین صد  یا موضوعات ترحم آور دیگر آسیب دیدگان حوادث ووقایع و   بهـ    خبر

ات، اعانه  . یم نمایند جمع آوری  قه، خبر
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ا ی  ی هستند که صادقانه درین راه  سوال اصىل اینجاست که چنير شخاص انسانهای طرف اعتماد ومطميی
 قدم بردارند؟ 

 آنها  اصىل ومرام ارد واگر بپذیریم که درعمل آنها هم فریب وریا وجود داشته ودرکارشان صداقت وجود ند  
درین صورت پول جمع آوری شده بطورکامل ویا با فیصدی قسىم هدریم    «نیستنفاق »فی سبیل هللا  ا  

 . ثواب دانسته نىم شوند  مستوجبوایشان  رود 
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 قسمت نهم 
 تذکری درارتباط به مراسم اعالن فاتحهو  رذک
 

 : پیشنهاد دوستانه
 گایه دیده یم شود که در 

ى
حرف وسخنی    شایستگ ی ووصف بعضی ازکسانیکه وفات یم نمایند چنان مبالغه آمبر

 فرضیه اگر قبول کنیم بمیان یم آید که آن مر 
 
 خود بیست فیصد آن را نداشته است ــ وبگونه

ى
حوم درزندگ

 خود را کاندید مجلس نمایندگان یم نمود.  شنید حتمنآن روان شاد در زمان حیات این توصیف را یم 
بر    اقربا،  آن دراعالن ج  ومزید  بیحد  ی نازه وفاتحه ذکراسمای  ، دوستان وحنى ذکر  خویشاوندان، منسوبير

شهریکه   اسماسماء اشخاصیکه قبلن وفات نموده اند چنان طوالنی وزیاده روی یم شود که درنهایت ذکر 
خداده است ویا اسم ونام  کشوریکه درآن آدرس . باشد   موجود نىم  دیده شود   محل واقعه  درآن حادثه ر 

ک   وجود دارد در  بویژه درکشورهای اروپانی بسیاردیده شده است که اسم یک شهردرچند مملکت طورمشبى
 ینصورت خواننده نمیداند که شهرمورد نظر شامل کدام کشوروکشورمورد نظر کدام است. ا
ا حادثه تنها  ویا هم گایه به یک مطلب بسیار مؤجز ومختض مواجه یم شویم که بدون ذکرنایم از متوفا وی 

 مبارک بدون اصل  هدف
 
آیة وبدون ذکرحادثه ونام متوفا   )انا هلل وانا الیه راجعون( تحریر یم گردد واین 

ی عمل بدون شک تزلزل فکری ایجاد وگایه هم سبب تشویش میگردد.  )به امید توجه   پست میشود که چنير
 کامل(. 
   *** 

ی   طیی
ه( نازهمن آدرس دفن ج    ومراسم فاتحه را نیافتم؟  )حظبر

*** 
ل حایحر صاحب گل احمد خان است؟  ی  حایحر جان محمد: بىل مبی

*** 
؟ خانواده خوب هستند؟ أوالد ها همه   حایحر گل احمد:  ی م ــ چطورهستير

 
بىل حایحر صاحب خودیم هست

 خوب هستند؟ 
  *** 

و برادرعزیز 
ُ
 إی  ! حایحر جان محمد: ا

 
مراسم خاک سپاری »شاه بوبو« خانم مدیر»شفیع« که مدیر امالک   د

ی؟   هم ــ هم صنفی ما وخودیت عالوه ازآنشما و والیت ما و  ی یا نمبر  بود مبر
***   

یم:   : حتمن مبر
ه هم  حایحر گل احمد: بىل بىل: چطورنی مو »مرحومه شاه بوبو« خواهرخوانده ی خانم م 

 
ه

 بود ما رفت وآمد فامیىل داشتیم.  
  *** 

رین..  نازه ب   إی ج 
 
، باید د ی خته دوسنى داشتير

 حایحر جان محمد: إینه بیادر! باهم پ 
  *** 

 یداشده..  حایحر کل احمد: بىل! صد فیصد. ویل یک مشکل پ
*** 

 حایحر جان محمد: چرا بیادر؟
***   

مو إعالن ج  حایحر گل احمد 
 
ه ه و برادر: برای م 

ُ
 فیسبوک خواندن، سه مرتبه نازه وفاتحه ره أوالد ها : ا

 
ویل  د

ما   کدام کشوراست 
 
د فاتحه  نشد که   همه    فهمیده 

 
ماند ان  بیخی م وفکرم  یحبر و 

 
خ ونامها    ه  خراب شد... 
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م شد، پ
ُ
م گ

 
 ازپیش

 
 اعالن شامل بود یش خدای خود دروغگو نش

 
ی ش تا چهل نفر د ــ جالب   م درحدود تقریير

  
 
نام این شهردرچند مملکت  که  موجود بود  ی  إی إعالن نام مملکت ذکر نشده بود وتنها نام شهر این بود که د

نازه وفاتحه درکدام مملکت اس..   وجود دارد حال فهمیده نمیشود که ج 
ی حایحر صاحبحایحر جان محمد: بخد  است میگير واعالن نام افراد یک قریه ذکروازبس نام نفر زیاد ا ر 

ُ
 ا
 
: د

 
َ
ه هم هىم قسم إعالن  مطلب یعنی آدرس مکمل نبود صل  بود ا چند دفعه خواندیم چون نام کشورونام  اره  م 

ه درآن موجود بود ما ناگزیرشدیم برای چند نفردو  ست شهردرآن ذکرنشده بود وتنها آدرس مسجید وحظبر
لک وشهرره پیدا کنیم....   زنگ های دیگه  بزنیم تا آدرس ونام م 

*** 
م   بیادرــحایحر گل احمد: راسنى  

 
ه فکر یم کن ده إعالنها تنها نام اقربای نزدیک نوشته شود کفایت یم کند م 

د، راسنى  وری دیگر صورت گبر  .. یک گپ دیگه یادم رفتودقت باالی آدرس وموضوعات ضی
*** 

 مد: کدام گپ حایحر صاحب: حایحر جان مح
*** 

واعالن نام مرده هاره هم نوشته بودند...    م 
 
 حایحر گل احمد: د

***   
نازه وفاتحه شده بود؟ ...  رده اعالن ج 

 حایحر جان محمد: از طرف م 
*** 

ی شده بود... حایحر گل احمد: بىل بىل:   ازطرف مرده اعالن فاتحه گبر
*** 

و بهحایحر جان محمد 
 
و   : إی قسم اعالن خ

ُ
ه بیخی صحیح نیست: ا ه فاتجه    نظرم  ه بیای 

 
برادر: مرده هم یم تان

نه ودرصف فاتحه دارها بشینه؟  
ُ
ی ک  گبر
*** 

ی حایحر گل احمد: شما ر   وامکان ندارد   حایحر صاحب:   است میگير
 
ی م    که  إی خ  مسجد بیایه وفاتحه گبر

 
رده د

 
ُ
ه اگر برای معرفی   ! نه ویلک ابت وارتباط آن با همان متوفای مرحوم قبىل  قر   این متوفای نو   نمودن  به نظرم 

دی نیست بطورمثال اگرخانىم وفات نماید که شوهرش  که آدم مشهورومعروفی بوده نایم برده شود کار ب  
یت مردم   ی اضافه شود که آدم مشهوربوده وبا اکبر شناخت ورابطه ی حسنه داشته است به اعالن چنير

بوبوــ خانم   مه شاه  معرفی  مرح)نسبت وفات محبى ایراد نیست زیرا بمنظورخوببى قابل  وم مدیراصغرخان( 
 شاه بوبونی متوفا ـ از شهرت شوهرمرحوم آن استفاده شده است. 

ی   ساخيى
*** 

ببینی حایحر صاحب:    إی بارِ حایحر جان محمد: خبر
 
 د

ّ
و وّل

 
م!  إی قسم اعالن خ

 
و فامید

 
ه ن یگ اعالن ها م 

یم شناسن...   دم هیچ نقص نداره هنوز خوب است که مر   متوفای جدیده خوببى
  *** 

ی حایحر صاحب ازی گپا بگذریم وحایل آدرس »مدیرصاحب شفیع« رهحایحر گل احمد:   چطور پیدا    بیایير
 کنیم؟ 
  *** 

م وحتمن پیدا یم   
 
 دیگه دوستاییم زنگ یم زن

 
ی حایحر صاحب: حایل مه د حایحر جان محمد: تشویش نکنير

 کنم.  
*** 

ه مطم م حایحر صاحب؟ حایحر کل احمد: م 
 
ی باش  يی

  *** 
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 حایحر جان محمد: بىل بىل حایحر صاحب: صدفیصد. 
  *** 

 ل احمد خان اطمینان دادند گ  فردای آنروز: حایحر صاحب جان محمد خان آدرس را پیدا وبه حایحر صاحب
اک نمودند. وبعد هردوخانواده به مراسم ج      نازه وفاتحه اشبى
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 نهم فصل 
  فیسبوک

ٔ
 آن  از  مجاز  واستفاده

 
   ظاهرن،  دردنیای فیسبوک

َ
هل دانش وصاحب نظران عملکردوجایگاه مارا  قیودی برمغزوقلم وجود ندارداّماا

ی یم کند. وافراد آن منافع جامعه درراستای     تعیير
      
رد ومحدود درمحافیسبوک تخنیک ظریفه ایکه دنیاررا بطورعجینر دریک س   

 
ضه کشیده  احه ی بسیارخ

 کنونی دردنیای مجازی  درارتباطو 
 
چنان انقالنر برپا داشته بشی   افراد   به سهولت واستفاده ازتخنیک ظریفه

 . آشنانی ومعرفت نداشتیم این نوع تخنیک وعملاست که قبل ازآن با 
ندارد: که وجود  افکارواندیشه    تردیدی  نوشتاریهادرتبادل  شیــــع   تصویریو   ی  های  استفاده  ومجموع 

  سهولت ایجاد دراقصا نقاط جهان وهرنقطه ی ازین کره ی خایک چنان  لحظه به لحظه  معیاردید وعمل  در 
 د. باششده است که یم تواند بسا أوقات باورناشدنی  

تخصضایجاد مغزکارآ درتخنیک ودرون مایه ی این عجایب روزگاراز تصوراشخاص عادی    خیىل    آن  وغبر
 خیىل بلند وقابل فهم نیست. 

 ویل آن
 
ی آله ووسیله  یم تواند قابل لمس وفهم باشد آن است که همير

ى
مفید   عجیب ویل چه به بسیارسادگ

ی قرار دارد.  عملن القه مند درکره ی زمير
س همه انسانهای ع   به دسبى

اع  علم  من وشاید همگان باورمند آن باشند که دست آورد فعىل طرف استفاده   وعملن  که مشهود یواخبى
ی شد ودورازامکان نیست که مجهوالت عدیده ی دیگری وجود داشته باشد که بعد نبا  ونهانی   است آخبر

 ازین ایجاد شود. 
ی فعىل ما جهات مثبت و   : جان مطلب اینجاست کارآی این پدیدها ودست آورد های یم باشد که نصب  العير

درپــهلوی   لوژیتکنو   جهان  که  ورنه هرانسان آگاه درک یم کند که برانسان وجامعه ی انسانی مفید واقع شود  
یت چنان وسایل وتخنیگ  هم ایجاد کرده اند که یم توانند دنیارا نابود سازد.  کارمفید برای بشی

 استفاده ازفیسبوک مطالنر را  
ى

ی مؤجزیکه ارائه گردید میخواهم درارتباط به چگونگ اکنون با توجه به ميى
 عرضه دارم: 

ی  کم میکانبر    : استفاده ازفیسب 
رویکرد    که چه اهداف ومرایم را دنبال یم نمایند   دارد   آنکابران  بطه ی مستقیم بر رااستفاده از فیسبوک  

 إ  یم تواند روشنگرمرام آنها باشد. آنها  ر کا
 
 ات مختلفاین مطلب یم رساند که: فیسبوک یم تواند درجه  قامه

 قابل استفاده باشد:  
ه در اهداف    ــ برای  ۱ ی ش افکارسالم  مثبت ونیت مبی ن دوستانه ودر یک کالم ک وانساپا   وروشنگریراه کسبى

 متوجه آنها  
 
ری ازهیچ زاویه تمام شود وهیچ نوع ضی هرآنچه به نفع ومنفعت مادی ومعنوی انسان وبشی

 . یم تواند استفاده  سالم از فیسبوک تشخیص شود  نگردد 
هتــ    ۲  واستفاده های ناجایزبا نر   ج 

باالنى منفی اخالق انسانی  مجازی که درتضاد برتهذیب و   ازین دنیانی    م 
رمادی ومعنوی، قرارداشته ار  ضی یم تواند درجهت منفی آن  نماید   وایجاد  خلق اجتماىعفردی و  توأم با اضی

 . محاسبه شود 
با رقابت های فیسبوگ توأم  اخالفى  بازی های نوشته های غبر پارنى وپارت   ، ، مخالفتهای گرویه وحزنر
ی  گوناگون وامثال آن، سخنان رکیک علیه خانواده ها   عناد وخصومت های کهنه ونو،  تجدید وبکار گبر

انسانی وکلتوروعنعنه های پسندیده است در صفحات جابجا  جابجا سازی عکسهای مبتذل که منافی کرکبى
 . شد یم تواند شمه ی ازین جهات منفی با
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ی طریق فیسبوک توسط بعضی کابران   بسا دیده شده است که حنى جنایات عجینر به اشکال مختلف ازهمير
 . آمد   خواهد  فیسبوک به عمل آمده است ویا ازین به بعد بوجود 

استفاده ی سالم  ب برای  جهات فوق به ما یم آموزد که فیسبوک دردنیای مجازی یم تواند وسیله ی خو 
 افکار سالم وهمه اعمال مادی ومعنوی که جواز قانونی داشته باشد درروابط  

 
 اجتماىع افراد جامعه، اشاعه

  شد. مورد استفاده با
وبدین منوال جهات منفی آن هم یم تواند توسط شخصیت های منفی استفاده گردد که شخصیت ایشان  

 را متبارز یم سازد. 
 

 
 از سخی صمیم  یک مطلب کوتاه 
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 اولقست 
 

 
َ
یمی  بِ خ

َ
   فیسبوکه ساختهکمپیوترو   بینه کسیکه ه

 : ی  طبی
 

 حایحر گل احمد: 
 
م.. بىل بىل: السالم علیکم، حایحر گل احمد ه

 
 ست

  *** 
؟ هیچ درک تان نیس...   : حایحر جان محمد: سالم علیکم ی م شناختم: شما چطورهستير

 حایحر صاحب محبى
  *** 

ق شدیم امروز رخصنى است اگرکارندارین شت تان د  ه هم پ  ه  ،  حایحر گل احمد: م    پیش شما مهمان ندارین م 
م ـ یای   .... چند دقیقه درد دل کنیم ب 
*** 

ه ی  حایحر جان محمد: ب  ه حایحر صاحب: خوش یم آیير هیل دارهم   : ب  ی م یک چای سبر
ُ
إینه مادرأوالدهاره یم گ

م کنه... 
 
 د

*** 
م...  س  ات باد یم ر   حایحر گل احمد: إینه بخبر نیم س 

*** 
ی شاید کاکا حایحر تان آمده باشه... حایحر جان محمد  س ببینير

َ
و بچا! زنگ دروازه ا

ُ
 : ا

  *** 
، : الد ها  جان، شما خواهرعزیز، شما أو حایحر گل احمد: السالم علیکم حایحر  ی  همه خوب هستير

ه إینه ازهىم برادرزاده ی خود جان محمد  حایحر صاحب ه اس... : م   بسیارخوش هستم إی بچه استاد م 
*** 

 حایحر جان محمد: یک خنده ی م  
 
رسد! چطورحایحر صاحب؟ لیح ون نه ویم پ 

ُ
ی میک  مکير

  *** 
مو! روزیکه  احمد: حایحر گل  

َ
یگ روزتولد برادرزاده ی تان را  شما کار   ا ی برادرزاده ما  بخانه ی  ت تبر توسط همير

 
 
ونوشته شده بود أوالد ها  ه ومادر .... م  ه بودینروان کد

ُ
 یک جای ا

 
)اسالم    یک کارت دیگه ره میخواندیم د

 
 
م که د

 
ه یم گفت   اضافی  «فل  »ااینجه هىم  علیکم( م 

َ
 ف« ودرصورت موجودیت »ال   سا

   م  سال ا  )
ُ
 علیک

َ
ی ا  م( خوانده یم شود وصحیح آن چنير

َ
 اّما:   )سالم  علیکم(  ف« نوشته شود ل  س که بدون »ا

 یک موزه کده بود که نی 
 
م  مادرأوالدا دوپایه د

 
س...   )اسالم علیکم( و ه

َ
 صحیح ا

م اگر   باردیگر ه  م  و 
 
 عرنر باشد درآنصورت )الس  منظورسالم  گفت

ُ
ی حالتتحریریم شود    م(الم  علیک یکه درهمير

م  وم    برادرزاده آمد دامه داشت  ا    ما   بحثجرو 
 
رسید و پ 

ُ
ی گپ صحیح ا ه ازا وگفت  ا  ت(سکه جان کاکا )کدام ا 

م   ه یم فام  م گستایحی نشود ویل تا جاییکه م  ی بگوی  ی ه خو  درمقابل شما بزرگا چبر  م 
 
رست گپ حایحر کاکایم د

 اس
 ماستدیگه ازاستادـ وبعد روز 

 
 پرس یکه همسایه

ُ
م ا

 
   پ مره تأیید کردند... ونا هم گان کد

*** 
ه هم گپ شما درست است...     حایحر جان محمد: خوب شد حایحر صاحب: که مشکل حل شد به نظرم 

 یم خواستم خدمت شما عرض کنم که حایل دنیا، دنیای سابقه نیس  
 
 یم کنیم که   دنیانی   وما وشما د

ى
زندگ

هىم کمپی
 
 وتروفیسبوک موجود اس....  درخواب هم ندیده بودیم، حایل راه حل همه مشکالت د
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ونا به ظرف چند دقیقه 
ُ
م وا

ُ
جله نواسه هاره میگ م به ع  ی مشکالت شمیخور  ه هم یگان وقتیکه به چنير م 

یــــح یم کنند توسط کمپیوتر موضوع ره   ..... حل وبرایم تشی
*** 

ی حایحر صاحب: حمد: ر  حایحر گل ا ببینه کسیکه هىم)  است میگير ه   (فیسبوکه ساختهکمپیوترو   خبر   م 
م وهىم

 
ای د   که هىم فیسبوکه یم بین  ویا خبر

ه أوالدها ونواسه ها بریم یم خانن دنیا مثل  یگرر  اعالنای فونى
چند اتاقه   م معلوم یم شه  یک حویىل ویا یک تعمبر وواقعه، جنگ وجدل، حوادث طبییعبه نظر  ، هرخبر

یل وزلزله خالصه همه اخبارخوب وبد جهان ووووو درهرکنج وکناردنیا که باشد بعد ازچند لحظه برایت  س 
ه ِزی اتاق به اتاق یم رس 

َ
باشی صدا ها فهمیده یم شه  مثلیکه ا  دیگه خبر

  *** 
ه  حایحر جان محمد:  م:   همه  : بىل حایحر صاحب: م 

 
ن
ُ
ویل یک مطلب دیگه از    گپایته قبول وتصدیق یم ک

 پیش تان ماند؟ 
  *** 

 حایحر صاحب؟   گپحایحر گل احمد: کدام  
  *** 

   مد: حایحر جان مح
*** 

وبرادر: درباره ی کساییکه ازفیسبوک سؤاستف 
ُ
اخالفى یم کنند وگپها وسخنهای  اا ی ونوشته های غبر

ده یم کيی
ا یم نویسن    گپ شان  حنى و   بیجا یم نویسن و ودشنام یم رسد ودرحریم شخض خانواده ها گپهای ناشی

 
به د

ورازاخالقه درصفحه های فیسبوک جابجا یم سازند 
 
اینکه به نام دیگران فیسبوک جعىل وجالب  وعکسهای د بى

ی  یم سا زند.. خطرناک اینکه ازطریق همير
یم پیوندد وصد ها جرایم  اعمال جنانی به وقوع    صفحات فیسبوکبى

م ـ 
 
ان یم مان ی حبر

 وجنایات دیگه که؛ هىم بچه ها از فیسبوک برای مه یم خانن وقصه یم کيی
ی یو  ه گفيى ه م  یگام که دیروزبچه ها ب  ی برده   ـ   ک گپ د  ک« یعنی ازبير

که فیسبوک بچه ی همسایه ی ماره »ح 
 فیسبوک آن همه اسناد  

 
تحصیىل ودیگراسناد مهم شان ثبت بوده است تمام خانواده ی  اند که درصفحه

 شان بسیارجگرخون وپریشان بودند ...  
  *** 

ی پس فیسبوک  و برادر: إی گپا ره که شما گفتير
ُ
خوب حایحر گل احمد: ا ی  یده اس.. نیس ونر فاچبر

*** 
نه حایحر جان محمد: نی نی حایحر صاحب: إی  

ُ
ونىم ک

 
وإی قسم کارهای خرابه کسانی    ـ  کارهاره فیسبوک خ

نیستند  ند وآدمهای صحیح وبا شخصیت  از فیسبوک کاریم گبر ی که 
يی
ُ
از فیسبوک استفاده ی   ـ  یم ک آنها 

ه وشما    : ناجایزیم کنند بطورمثال م  ها ونواسه های  ایتو کارهای همه فیحایل بچه  و 
 
آنها خ دارند  سبوک 

 نه نىم کنند. خالف اخالق وقانو 
*** 

إی   فیسبوک چرا  اداره   اگرایطوراس پس  م: 
 
د
 
ش پریشان  زیاد  اول  ه  م  م: 

 
فامید ینه حایل  ا  احمد:  حایحر گل 

 پولیس معرفی نىم کنه که جزای خوده ببینند؟ 
 
 مجرمینه د

*** 
ی حایحر صاحب: احایحر جان محمد: ر   جرم هاره زیاد گرفته اند وبه جزا  یتو است میگير رسانده اند وفعلن  م 

ی آن را گرفتار یم کنند.  ی جرایم پیدا شود مجرمير  هم اگرچنير
      

*** 



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

102 

 

 دهم فصل
 آن  از مجاز ی استفادهتلفون و 

 
بیل بازارگرم یافته است تلفون های عادی قبىل ازنظرافتاده وکمبى طرف    آوانیکهاز  تلفون های همراه یا م 

ند. استف  اده قراریم گبر
بیل بطورنسنر دردنیانی تخنیک ظریفه  جدید   تلفونهای

افزارهای کمپیوترقرارگرفته ویم تواند  درردیف نرم    ــ  م 
ثر ریکه قبلن درجریان  و همانطاندازه ی فیصدی زیاد کارکمپیوتررا انجام دهد،  

َ
 این ا

 
تذکر داده بودم   نوشته

درجمله ی همان مجهوالنى یم تواند  تلفونهای همراه(  )آور  رویکرد های جدیدی ازین وسیله ی تعجب  
   . شده ایمباشد که ما ازآن جدیدن واقف 

 در 
ى

یت کشف برق  تحوالت زندگ   های پیانی   وفنآوریکنولوژی  وت  منبع ومنشأ درتحوالت  به حیث  جهان بشی
ده جریان  جهان را تا این شحد متحول ساخت ـ ی ازین ماحصل علم بطورگسبى لست دارد و وکنون بهره گبر

است مشکل  وارقامیکه ما شایع وشناخته شده  برای  آوردها  هرکدام  ازین دست  اسم  آنهارا    است که  با 
وباالی تلفون همراه  مختض  درین طورانفرادیوشهرت  بگنجانیم. چون موضوع بحث ما تلفون است ازیبی

      . گوییمتمرکزداریم ودرباره  آن حرف وسخنی یم  
م    تدردنیای  با خصوصیاتیک  لفون  درن فعىل  دارد همراه  تواند حالل مشکالت مخابرانى درساحه ی   ه  یم 

وریاتامکانات تخنیگ   را  کمپیوتر   ومغز داشته ها  از    زیادی  فیصدی  یم تواند   یکه درآن جا گرفته استوسایرضی
ک انجام دهد  با خود نگهدارد     . وأمورمکشوفه را طورمشبى
است که به صفت ااسم با مسم  میشود آن را امتیاز قبول کنیم  تلفون همراه که  خصوصیاتبر باورمن بسا از 

وهمراه بودن آن درحاالت بسیارمهم واستثنانی به درد بخور    کمپیوترکوچک مارا همیشه همرایه یم کند 
ی حالت بوده که کمپیوتر   نىم تواند نقشی را ایفا کند: ببینید: درچنير

 دارد را ل بسیارساده وآسان تلفون همراه با جسم وحجم کوچک خویش قابلیت انتقا
توانط  توس یم  عاجل  واقعات  وقوع  درزمان  همراه  از تلفون  حادثه  یم  وعکس  فلم  هامحل  برداری تهیه 

ثبته  این اسناد   که  یموعکاش نمای واقامه   گرفته شود. بکار   درقضایای کیفری یم تواند منحیث جزنی ازاسناد م 
 عمىل درقضایای ترافیگ زیاد  حقیقتی این 

 
 کارآنی داشته است. ـ   تر  بگونه

وری والزم یم تواند آوازها را ضبط وحفظ نماید     . تلفون همراه در موارد ضی
 تهیه  

ى
ورت ولزوم دید یم تواند فلمهای یادگاری وعکسهای خانوادگ         نماید.   وآمادهتلفون همراه درصورت ضی

  
 
د تشویش  همراه  و تلفونهای  ها وسایردوستان  ازخانواده  ی  وبیخبر آنها وری  ی  گبر ورت خبر عزیزانیکه ضی

ی یکطرفه ساخته است   . إحساس شود رفع واین مشکالت ورنج سابقه را تقریير
یواز  جادونی  دیگر   وظیفه  ی  وسیله  وفضای کنونی این  ع    دردنیا  بویژه  برای  مندان  وتعداد القه    جوانان 

کردن( یم    )چت  که آن را   نوشتاری  با عمل  ارتباطات گرم ذات البینی ودایىم آنها است که  فیسبوک بازان
ی شده  یافته استنامند رونق   ِ وتعیير

ی . کتابچه یاداشت مخصوص وبرنامه های مندرج درآن که به زمان معير

مان یم سازد وده ها خصوصیات تخنیگ دیگر که منهم آن   لد  با زکنال مخصوص آگاه  را نىم شناسم وب 
 . درآن موجود است نیستم
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 از سخی صمیم قواعد مطروحه
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دای ظلمت سخی صمیم
َ
    جهشی ازافق مدنیت بریل

104 

 قسمت اول
 رعایت فرهنگ استفاده ازتلفون

 
ی رعایت وعمىل گردد.  

ّ
د  استفاده ازتلفون درپرنسیپ سلسله قواعدی را ایجاب یم نماید که بایست بطورج 

ورت های سالم وعاجل است که    یــهای بموقع ویا ضی  مهىم برای حل مشکالت وأحوال گبر
 
تلفون وسیله

 نماید. ایجاب حل وتماس را 
ورت باشد.  ورت ومتناسب به حجم ضی  استفاده ازتلفون بایست به اندازه  ضی
د.   تماس تلفونی با شناخت وقت وزمانیکه ایجاب یم نماید باید صورت گبر

ایست قبل از تماس، جانب مقابل خود را از دیدگاه وضع، حالت ووقت وزمان درک و تثبیت  تلفون کننده ب
 مثال: تماس ه نماید. 

 
 مراه مریض ــ و شفاخانه. بگونه

کشورهای اروپانی برمبنای حاکمیت کلتور  تماسهای    یکه دارند وعاداتتاجاییکه دیده وشنیده یم شود دراکبر
 شام طورعادی  را   تلفونی 

 
ه بجه

 
هوبعداز   تا ن

 
    ن

 
ورت های    ده شب  شام تا بجه الزم  درصورت موجودیت ضی

ی   شببجه ی  وبعدازده    عاجلو  نی ندانسته وباعادت وکلتورشان سازش ناپذیریم  تماسهای را پذیرفت  چنير
   خوانند. 

 »واژه     برباورمن درمکالمه های تلفونی برمصداق
 
کالمه ی را یم  به نوبت  صحبت    تلفونی که معنی   «م  جانبير

وارد یم    به جانب مقابل خویش  رعایت نگردیده ومزاحمت های پیانی توسط بسا ازهم میهنان ما  رساند  
این تخطنر مکا تلفون کننده وگایهسازند  ازطرف  بسااوقات  آن  لمه  آید   به   هم ازجانب مقابل    عمل یم 

ی مکالمه ویا صحبت   ی دارند فراموش  دهکنن وهرکدام ازجانبير ی اصلن نوبت  و ـ مقاصدیکه برای گفيى نىم گفيى
 . یابد 

ی منظور زمانیکه شما بخواهید   ید وبه همير  بگبر
یم شوید  با هم وصل  همراه یگ از دوستان خود تماس تلفونی

رصت
 
ه شده چند هفته ی خودرا    دیگرف ی به شما میشنبوده ودوست عزیزسخنان ذخبر پیانی سخن گفيى

. وهرباریکه درفاصله های مناسب درجریان صحبت  مطلب به مغز داشته را فراموش یم کنید بازگووشما  

 سخن را از شما یم ربایند و 
 
خود به ذکرموضوعانى  داخل صحبت یم شوید یک جمله تمام ناشده دوباره رشته

د تااینکه  واین شکنجه چندین بارتکرارمیگردکه درصحبت مطرح فعىل هیچگونه ارتباىط ندارد    کنند آغازیم  
 مطلب اصىل گفته ویا ناگفته صحبت به اتمام یم رسد. 

 . ی ی یا رب العالمير رحرف وسخن را. آمير
ی اشخاص پ   خدا انصاف بدهد چنير

 
 

***   
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 دومقسمت 
ی   طیی
 .. . بجه ی شب وزنگ تلفونیازده 

 

 (؟نشما داکی  خانواده داری: )جواب حاجی جان محمد بعد از سالم 
 

*** 

یف آورده با هم صحبت یم کنند:  ل حایحر گل احمد تشی ی  حایحر تاج محمد به مبی
*** 

؟   ی  هم بلد هستير
 حایحر جان محمد: السالم علیکم: إینه بخدا حایحر صاحب: به دهقانی

*** 
وبرادر   حمد: حایحر کل ا

ُ
 یحی  !  علیکم السالم: ا

 
 عجب که یاد ما کدین ق
 
ینه اینجهد آمدین، ا  ش    ما شدیده بخبر

 
ُ
، ا ی ونه مادرأوالد ها هم آمد چای آورده که هردویکجا چای بخوریم ویک سات قصه  چوگ باغچه بفرمایير

 کنیم.  
*** 

 دهقانی وباغبانی ای
 
ه هیچ باورنداشتم که شما د ش دارین إی باغچه ره چه حایحر جان محمد: م  قدردسبى

رد بندی کدین؟  
ُ
 خوب تیاروک

  *** 
ازحایحر »عمر«   م 

 
نفهمید وبه کارهاییکه  م 

 
ن
ُ
تپ وتالش خوده یم ک بىل حایحر صاحب!  احمد:  حایحر گل 

رستلفونی  مپ 
 
ن
ُ
 ... ان یم ک

  *** 
ه ..اّما خو » : بىل بىل!  حایحر جان محمد  ی کارا بسیاریم فام   ا 

 
ىم تلفون که  ب اس  حایحر صاحب عمر« د

 
  ه

روز ــ این تلفونا هم اس و  وـ  روز ب 
 
ه وقیمت یم شه .. ـ ن

 
 یم ش

  *** 
ىم تلفون بسیاری ازمشکالته حل یم  احایحر گل  

 
م وه ه بدون تلفون هیچ جای نمبر  حمد: راستیکه حایل م 

ه  ه م  کم یم کنند. هربندشی که پیدا شوه فی الفوربرای اوالد ها ویا نواسه ها زنگ یم زنم کنه و ب  م 
ُ
ونا ک

ُ
 و ا

  *** 
وری والزیم شده ــ هم   ی ضی ىم تلفون حایل یک چبر

 
و طوریکه نامش »تلفون  حایحر جان محمد: راستیکه ه
ه همراه است« بدون همرایه  م...  احساسآن م 

 
 تنهانی یم کن

ه تجلیل وجشن روز پدربود بچه ها ونواسه ها هرکدام قبلهىم چند روز   ه  ودند و بچ تحفه آورده ب برای م 
و   یمکالن  ی

ُ
یــــحآن    درارتباط بهتلفونهای جدید تحفه داد و   یک عدد ازا ِریم تشی   نمود   ورهنمانی   یک سات ب 
وره

ُ
ا ه ش  وش   او   ودیگراعضای  شانهوآخربچا نامهای خودنفامیدم    هیچ  ویل م 

 
خانواده ودوستای نزدیکه د

ماره کارداشت هرکدام  هروقتیکه  ی  فيى
ُ
ه گ م  وبه  دن 

َ
آید نوشته ک ما زنگ یم  برای  اشاره کنید  ما  ی شنام  و    ير

ه  ـ حاجت شگردانی نیس م ...  م 
 
د
َ
 هم ازاونا تشکری ک

  *** 
تلفون  حایحر   کسانیکه  اکبر ویا  ما  وبرادر: هىم حایل جوانای 

ُ
ا احمد:  ازدست شان  گل  تلفون  دارند  همراه 

 
َ
لک وتلفون ک 

ورنیست وروی هم 
 
 د

 
نگشت

َ
ورنمیشه و اگرده ک یم کنند وچشم شان هم از ک وا

 
شیشه ی تلفون د
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و حساب شانه نفرهم در یک خانه باشند همه مضوف هىم کارهستند؛ اینا چقدرنوشته یم کنند 
 
ه خ ، م 

م؟...   نىم فام 
  *** 

ه گپ زدی، هىم دوسه روز پیش که گرایم داشت ازروز پدر بود بچه  حایحر تاج محمد:   برادرعزیز! ازدل م 
یگ پیش م  ها، نواسه ها، عروس ها با   وآنهائیکه تحفه آورده    ه آمده بودند اعضای خانواده همه جهت تبر

موتلفونهای خود ها  
 
یک گفتند وبعد ازآن با ه نبودند تحفه ی خوده دادند وتبر

 
وع کد  بازی شی

 
وضف   د

رد 
 
ی  سال  اطفال خ ک  بودند ودیگران    خودها   مضوف سات تبر

 
نگشت

َ
همه چنان مضوف فیسبوک بازی وا

 ود ها شدند که حنى یگ با دیگری سخن نىم گفتند. تلفون خ
ی چقدرفیسبوک وفیسبوک بازی یک  م   ی یک سات گپ بزنير م بس کنير

 
م وگفت

 
ه ناگزیر، ششان غالمغال کد

ردم صدا کرد  
 
ت یم کنیم«دفعه ازاو طرف اتاق نواسه ی خ با ـ    »بابه جان؛ فیسبوک بازی نیس چ 

م  
 
ه گفت  صدای بلند همه خندیدند وم 

ُ
ت« یحی است؟ گپ مارا پدرنواسه قطع کرد وگفا ت: پدرخط وبچه »چ 

و شما شب و   نداره؟  است که خالىص  ی چقدرخط  ا  م 
 
ه گفت م  ــ  ت« یم گن  موره »چ 

 
ه نوشته یم کنند 

؟ همه باز خندیدند. مادرکالن شان ی  اتاق نان که نان هم خندید و   روزخط نوشته یم کنير
 
د ی  گفت: بیایير

س و همه رفتیم 
َ
 نان خوردن.. تیارا
  *** 

 خانحایحر گل احمد: بعد ازخنده های پیانی گفت!  
 
ما هم هىم گپ   ه ی)حایحر صاحب رأی نزن د

 . اس(
*** 

ك شدرد حایحر جان محمد:   وراز جان تان کم 
 
ىم چند شب قبل د

 
اینکه ه  ویل حایحر صاحب! ازهمه جالببى

وداشتم ـ مجبور 
 
رده ت م وم 

 
وّ بود

 
 ش  یک دانه تابلیت خوردم وخ

 
تا ده بجه ی شب    ه بودمناآرام شد خیىل  م  د

وّ 
 
رد اّما بعد ازآن  خ م و نىم ب 

 
ِویم برده بود که ناگهانیک اندازه آرام گرفت

 
   خ

 
ومسلسل خانه پیانی بلند    تلفون     د

 .. زنگ یم آمد 
ی    وبىل گفتم:  گوشی را گرفتمدر پهلوی مه قرارداشت    کوچگچون تلفون روی مبر
م( گفت: دوسنى پشت گوشی تلفون یم 

 
لو..سالم علیکم »جانان« هست

 
لو ه

 
 ! )ه

گفتم:    برایش  طورمزاح  کوتاه   ی  جمله  یک  با  هم  ه  م؛  م 
 
»جانان  شناخت علیکم  .....  «خانسالم 

خانواده داری شما}    ؟{نداکبى
 چرا؟ ! پرسید 

 شبگفتم ـ سات چند 
 
 اس؟ ..  بجه

رسیدم ـ امروفرمایشی   ؟ داشتید ویل بعد ازصحبت چند دقیقه ی پ 
 امریکا شما داری  

 
ىم شماره ی تلفون »جان آغاره« د

 
 ببخشید! ه

ّ
: وّل  ن؟  گفت: نی

وبرادر
ُ
 جواب گفتم! ا

 
ه »جان آغاره«»جان آغا« کیست؟ د م؟   هیچ ـ م   نىم شناس 

لک    »شدارم 
 
و بچه

 
ون
ُ
و درجوابم میگه! ا

ُ
ما

ُ
 شما    نواسه ی شاه کوکو« ره میگ

 
 عروش نواسه

 
ه د که همراه م 

 ود....  آمده ب
م؟
 
ه بود

 
کد  عروش خبر

 
وره د

ُ
ه ا م: م 

 
   گفت

م. 
 
ه اوره همرای خود آورده بود : م   گفت: نی نی

م م: نی نىم شناس 
 
م دیگه امر وفرمایش  گفت

 
  د؟ ی باش داشتهو شماِریشه هم ندارم.. ودر اخبر گفت

ی .. خدا حافظاو هم      گفت نی سالمت باشير
م! خدا حافظ..  

 
ه هم گفت  م 
 وبیخوانر رنج کشیدم. دوباره خ

ى
د.. وازدرد شما خوردگ م نبر 

  وابیدم اّما تا پاس شب خواب 
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ه إی قصه ی جالب شماره شنیدم ـ یک قصه ی دیگه یادم آمد اگر اجازه باشه   وبرادر! م 
ُ
حایحر گل احمد: ا
م..    بری تان بگوی 

  *** 
ی حایحر حایحر جان محمد:  ! .... بفرمایير ی    صاحب! لطف کنير

  *** 
ِری یک دوست خود زنگ زدم  حایحر گ ه هىم دویا سه روز پیش ـ ب  ومیخواستم یک ل احمد: جان  بیدر! م 

ن  
 
م دیگر موقع صحبت کد

 
ام کد ه سالم واحبى م زمانیکه گوشی را گرفت وم  مطلنر را ازایشان معلومات بگبر 
 ایشان

 
هرجمله م ودراخبر

 
ه یم شنید ه نداد ویکشه ومسلسل اویم گفت وم  بىل   ایجاب جمله  مطابق  به م 

 
ُ
یم گ قفه مطلب خوده  وکوشش داشتمفتم  ونخبر  و 

 
 یگان لحظه

 
م ویا درمقابل گپ های ایشان یگان    د بگوی 

به   ه  م  وع یم نمود و گپهای  ارائه کنم ویل لحظه ی نىم گذشت که دوباره گپ مرا قطع وخود شی دلیل 
 دهنم خشک یم شد.  آخر مطلب اصىل ناگفته بافى ماند 

 
 و وقت تلفون هم به آخر رسید. اصطالح د

*** 
 خدا ایناره انصاف بته... حایحر جان محمد: جالب بود حایحر صاحب:  

ه ِری تان اگر شما هم به م  ؟ ب  ی ه اجازه بتير  کنم: یم  یک قصه هم  م 
*** 

 حایحر گل احمد: بفرمایید حایحر صاحب... 
  *** 

 یک دعوت همراه  یک دوست خود یکجا 
 
ه د    حایحر  جان محمد: م 

 
ی   د ه یک مبر ودوست م 

ُ
یشته بودیم ا ش 

وع به گپ زدن نمود وب  ازهمان ابتدا   ه هم به جاهای الزم بىل شی رصت گپ زدن نىم داد م 
 
ه اصلن ف ری م 

م ... دونفر از مهمانهاییکه  
 
 احساس یم کد

ى
ه یک نوع خستگ یم گفتم این حالت تا اندازه  رسید که م  ونخبر

ی یکجا بودند آنها ن  مبر
 
متوجه این صحنه شدند... آنگاه  همراه ما د ی ه  دبر هم متوجه قصه های نر  وست م 

م؟ 
 
م شماره خسته ساخت

 
ه پرسید مثلیکه زیاد گپ زد  شو پای خود گردیده از م 

وشبعضی  بود  دیگه  جای  و 
ُ
ازا بدون  ه  فکرم  ی  بتير ادامه  خود   

 
قصه به  برایش گفتم  مزاح   

 
ونه

ُ
بگ هم  ه  م 

م .... 
 
 موضوعات دیگه فکریم کد

دعوت حرفی نىم زد تا اینکه مجلس دعوت خالص شد   دیگر تا اخبر آرام شد و  ستم با احساس خجالنى دو 
ه واودوستیم ازین عذاب خالص وباهم خدا حافظی کردیم.   م 

ی مشالفت شدچارنسازد.     خداوند کریم شماره به چنير
  *** 

 . ی ی یا رب العالمير    حایحر گل احمد: آمير
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 وساحه ی آن وسیع است نقد وانتقادمجاز 
رسش اینجاست که: »ناقد« کیست؟   وانتقادمجاز ونقد   ساحه ی آن وسیع است اّما پ 

 نظرنمائیم تا
 
 به خطا نرویم.  بایست باهمه توانانی دربدو مرحله فکر ودقت نموده بعدازآن أقامه

جوب ووبایسته ها درین راستاکدام ولزوم رعایت آن کدام اند:   و 
ى

 وچگونگ
باور  امربایبر  دویت  درب  آنچه  بر من:  نقد، وورود کامل  باشد: درک وفهم موارد  قابل دقت واحتیاط  ست 

نه مطالب نوشتاری ویا گفتاری ونکات دیگریکه الزم دیده میشود در  
ُ
حتوا وک موضوع نقد، دانش کامل برم 
 نظر باشد وطور دقیق رعایت گردد. 

ح موضوع را درک نکند ویل   توای مطلب  ارائه شده ویا سوزنده ودردآور برای نویسنده آن است که ناقد م 
واند وکاغذ سیاه سازد. 

 
 کاغذ د

 
ِ  مغز برصفحه  باعجله قلم رابدون مشوره ودقت 

نیاز به استدالل نیست که این شیوه  عمل درحقیقت احساسات بدون خرد، حسادت ها، بدبینیها، عقده   
 ده یم تواند. های رنگارنگ، تخریب وتضعیف شخصیت ها وأمثال آن بو 

رازآنچه گفته آمدیم آنست: که گایه انسان به چند جمله ی نر شو وپا ونر مفهوم که خارج ویل سوزندت
ازمطلب ارائه شده به عنوان انتقاد تحریریم گردد ـ برمیخوردکه تا یکسال هم جواب آن رااز هیچ قاموش 

 نىم تواند دریافت نماید. 

 : ظرفیت پذیرش درمواردانتقادسالم
ین موضوع را نبای مبى بر د فراموش کرد که اشخاص موردانتقاد بایست ظرفیت پذیرش را داشته وازانتقاد  م 

ی شخض چسپ وپیوند.   مطروحه را بر چنير
آن میشود نکات منفی  نماید، درغبر

 سالم با خاطر آرام پذیرانی
ثر درنظرگرفته شده است.  

َ
ی کوتاه وظرفیت ا  ميى

 
 صمیم

 

 
 
 

 ویسنده سخنی کوتایه ازن
 



 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از مندرجات این کتاب با کسب اجازه مؤلف مجاز است


