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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ اپريل ١۵
  

 

 سيب دو
 

 )کار کودکان به تقديم(

 از شييک .بچيم بگير" :گفت و داد سيب دانه دو او به نويد مادر

 ".دلت از شييک و خودت

 "کجاست؟ من دل مادر" :گفت و خنديد نويد

 .بپال بازار در و صنف در راه، در .بپال .ٌمچم" :گفت مادر

 ".کنیمی پيدايش

 "نيست؟ اشسينه در مگر آدم دل مادر" :پرسيد تعجب با نويد

 ".است مردم پيش آدم دل بچيم نی" :گفت مادر

 خود دستکول در را سيب يک کشيد، باال را ابروانش نويد

 راه مکتب سوی به گرفته دستش در را ديگر سيب و گذاشت

  .افتاد

*** 

 "شماست؟ پيش دلم کاکا" :پرسيد وانکراچی از کوچه در

 به دل و سرگردانم شب نان و صبح چای بين امشناخته را وپايمدست که وقتی از خودم من .بچيم نی" :گفت وانکراچی

 ".است نمانده امخانهدل
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 .افتاد راه و داد چپش دست به گرفته خود راست دست از را سيب نويد

 خنديد، کسی .نداشت جواب کسی اما .گرفت را دلش سراغ راننده و مستری جاروکش، دکاندار، نجار، نانوا، از راه در

  .گرفت ناشنيده را گپش کسی و داد تکان سر تعجب با کسی کرد، ترشی پيشانی کسی

*** 

 "کجاست؟ آدم دل استاد" :پرسيد معلم از نويد مکتب در

 از و مشت در کسی از .است سرش در کسی از و جيب در کسی از .است یئجا در کس ھر دل جان نويد" :گفت معلم

 ".است دشمنش نزد کسی از و دوست پيش کسی از .است پايش زير در کسی

 "کجاست؟ من دل" :پرسيد نويد

  ".کنیمی پيدايش بپال، .دانمنمی" :گفت معلم

*** 

 .برآمد مکتب از سيب يک با و بود رفته مکتب به سيب دو با يدنو

 .کردمی نگاه را او دور از که خورد حميد به چشمش .رسيد ھامستری ۀکوچ به تا پاليد و پاليد ديد، و ديد رفت، و رفت

 .زدند لبخند ھردو و داد سالم رفت، نزديک .شد روشن حميد ديدن از نويد چشمان

 حميد دستان و داد،می سيب و قلم رنگ بوی نويد دستان .ناشسته و الغر حميد دستان و بود گوشتی و شسته نويد دستان

 .حسرت با حميد زد،می لبخند شادی با نويد .گريس و تيل بوی

 "خوبی؟ حميد" :پرسيد نويد

 ".نيستم بد" :داد جواب حميد

 .داد او به را دلش سيب و است گرسنه حميد که کرد احساس نويد

 باز که نی .بيار را پالس بدو داری؟ ٌپسکٌپس چه بچه او" :زد داد که شنيد اوستايش از کند، تشکر که آن از پيش دحمي

 "!شده کاریقفاق دلت

 .داد اوستا به را پالس و دويد شد، سرخ اشچھره حميد

  "!دلم آخ" :گفت خود با و سوخت اشسينه نويد،

*** 

 ".يافتم را دلم مادر" :گفت مادر به .نيست اشخانهدل به دل کرد احساس رسيد خانه به وقتی نويد

 "بود؟ کجا" :پرسيد مادر

 ".بود خانه مستری در" :گفت نويد

 "کرد؟می کار چه" :پرسيد مادر

 ".ديدمی خواب قلم" :گفت نويد

 "خورد؟می چه" :پرسيد مادر

 ".خوردمی حسرت" :گفت نويد

 "داشت؟ حال چه" :پرسيد مادر

 ".بود خسته" :گفت نويد

 ".تدل برای يکی خودت، برای يکی .بخوان خوب چندان دو را ھايتدرس .بچيم باش تدل مراقب ":گفت مادر

 ".مدل برای تا دو خودم، برای يکی" :گفت نويد


