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  "!ستندھ ھم سوارھا خر نيا ميستھ ھا خر ما كه یتازمان"
   . كند مى ىھھمرا مرا زندگى رمق نيخرآ تا كه شده حك چنان مغزم در كه یا جمله

 را شمارىيب ھاى رنج ما. برسم رامشآ بهً نسبتا ھم من و شود زادآ تا نمك رونيب ذھنم زندان از را نآ خواھم مى امروز

 كىيوتار روز ىئروشنا در را ھا رنج ني از ارىيبس و شد ليتحم مار بو  بود دوره ب ما روانى و جسمى توان از كه

 تا كرد مى استماع و ميگذاشت مى انيم در او با تا اعتماد قابل دوست مينداشت،  ميستيگر تنھا،  ميكرد سر خود با ھا شب

 كرد مى حس مارا درونى درد كمتر ميكرد باز را دل ۀسفر ھم باكسى اگر . شد مى كاسته ما درمان بى ھاى درد از

 كي ًبعدا داد مى گوش پا سرا ما ھاى حرف به هنكيا اي ، ندارد دهيفا كن فكر كم بود نيا كرد مى زيتجو اى نسخه واكر

 . گذاشته انيم در را مشكل كهی كسٮ تيشخص ساختن ردخ خاطره ب شود اى حربه ثانى در تا ساخته زاغ چھل را زاغ

  .مينتوان گذاشته انيم در شخصى با ھم خودرا دل درد كه ميھست مردمى چارهيب چه

   . بود گذاشته شينما به را روشنفكرى اتمبارز اوج كابل پوھنتون مركز كه را ١٣٥٠ سال دارم اديه ب

  .ديرس نمى گوشه ب گرىيد زيچ خطابه نطق و گوھا بلند صداى جز اسىيس تجمعات درروزھاى زرنگار پاركدر 

 صنفى ھم از كي . دگرفتن مى سھم تجمعات  آندر توجه جلب رخاطه ب ھا بعضى و كين احساس روى جوانان از ارىيبس

 كه ستىھ منده عالق كه ديپرس و گذاشت انيم در رای موضوع بود مىيصم لىيخ من با  وبود كورد از فاكولته در ميھا

 ىئشناآ نھاآ با من دھستن رابطه در وندواليم با كه ینفر چندچه  ميبرو كجاي اش خانهه ب "وندواليم خان ھاشم" دنيده ب

 كه كريد نفر دو با زراعت ۀفاكولت محصل كه گريد نفر كي و ام ھمصنفىو  من و ديفرارس نهيمع روز خالصه . دارم

   . ميشد وندواليم مرحوم ۀخان راھى دبودن دھنده ارتباط ھم و رھنما

 كه گفت ما براى ارتباطى شخص كه ن آتا ميديافت راه بود شده دهيكش شرق طرفه ب شھرنوی نمايس مقابل از اى جادهدر 

   .خورد مى چشم به راتىيتعم مواد اىيبقا شيوب كم اطيح صحن در كه دارم اديه وب ميشد اطيح داخل ، است خانه نيا
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 ھمه شد سالون داخل وندواليم ھاشم كه ميبود چاى دنينوش مصروف وردآ چاى خدمه قهيدق ازچند پس ميشد سالون داخل

 كه ديبوس را وندواليم ھاى دست بود زراعت ۀفاكولت محصل كه شخصى . ميكرد معرفى شيبرا خودرا  و ميداد دست

 كمى و دست دو با ھا بزرگتر هب بودم مكتب نجمپ صنف متعلم كه یزمان خودم من . بود نديناخوشا ميبرا عملكرد نيا

 از صاف وقامت دست كيبا فقط كه گفت ميبرا تيباجد بود شده متوجه پدرم ، كردم مى احترام اداى شانيا از دهيخم كمر

 نيا با ھم امروز تا و  گرفته أمنش هيتوص نيھم از من تيحساس نياو . نزنى بوسه را كسى ودست كن احترام ھا بزرگتر

   . ندھند انجام را عمل نيا كه ام كرده هيتوص ھم اطفالم به . دارم تيحساس عملكرد

 یابتدا در وشما دهيرس دشت خرآ در ما : فتگ كه است ادميه ب حال تا اش جمله دو ونواليم مرحوم روز نآ فتارگاز

 با وھمراه دشوار اريبس كار استيس بود نيا دومش ۀجمل  .دارد قرار شما روى درجلو طوالنى ۀفاصل ديدار قرار دشت

   . ستين وساده سھل امر است ھمراه رهيوغ ومالى جانى خطرات

 بلند ھمه وما وندواليم شد سالون داخل كه ميشد ديسف ھاى نكيع با اندام كيبار شخص متوجه كه داشت ادامه صحبت

 والدونيوم مينشست دوباره . ديبوس را شخص نيا ھاى دست بازھم زراعت محصل كه شدم ومتوجه ميداد ودست ميشد

 . بود ريوز نهيكاب در زمانى ھم محترم نيا كه دميفھم،  است "زىيشال ستار" اىآق نيا كه گفت وی را معرفی نموده

 را اول نوبت بازھم د،يكن مطرح ٮزىيشال اىقآ با ديباش داشته پرسشى اگر شما:  گفت و نموده ماه ب خطاب والدونيم

 ادامه منوال نيھمه ب طيشرا نيا زمانى چه تا كه نمود مطرح نيچنرا  شيخو پرسش و گرفت زراعت محصل نيھم

 سوارھا خر نيا ميستھ ھا خر ما كه یتازمان :(گفت جواب در زىيشال ؟افتي) بود شاه ظاھر زمامدارى دوران(خواھد

 . گذاشتم انيدرم شما با را نيوا شد نخواھد فراموشم مرگ ۀلحظ تا هجمل نيا) ستندھ ھم

  

  

  


