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  بابه کمال يا بابه ک�ن
  ھم يک خاطرهباز

 

 ،م را تحسين فرمودندلفونی خاطره نويسيت ۀجناب موسوی صاحب که در مذاکرب خاطره رااين 
 .متقديم مينماي

 .من در شھر مزار شريف مر کز و+يت بلخ زندگی ميکنم واست  1327شروع تابستان سال 

م أھوای گوارا تو مردم اين شھر مردم دوست اند و .برکت استبا زيبا آرام و مزار شريف شھر
 .صحتمندی دارد با

اين شھر در تپه خواجه خيران بنا يافته که گفته شده بود طربت حضرت علی خليفه چھارم 
ری ھرات گنبد عالی و سلطان حسين بايقرا از س4طين تيمو در زمان دارد و در آن جا اس4م

اين  زمان و که از عجائب آثار ھنری آن ،مرقد حضرت علی تعمير گرديد ازر فربمجللی 
 .زمان ميباشد

 در بلخ بيا ببين چه دارالشرف است       يند که مرقد علی در نجف استگو

که بنام  مناره ھائی ديگر در اطراف آن وچندين گنبد  اين بناء دارای يک گنبد مرکزی و
ھائی به شکل حجله ساخته شده که متعلمين اقتامحدوده  دورادور در .گلدسته ياد ميشود ميباشد

 ۀھای پختصحن حويلی را خشت. نھا جای دارندعزلت گزين ھميشه در آ صوفيان علم دين و
 ھا و گلدسته ھا از درون وگنبد ،ھاپوشانيده اما تمام ديوار تر سانتيم 50 در 50بزرگ به 

 بزرگ و یگ آبی آسمانی کار شده که اين بنارنه ظريف کاشی ب ھای کوچک وبيرون با خشت

اق تعالی ميگذريم و به ا ھای بزرگ ورواق وقتی از .بخشدمي ج4ل خاص متبرک را عظمت و
گانه نماز جماعت پنج اق دارای محراب ھم است وتاين ا وضه داخل ميشويم کهربزرگ اولی 

آھنی بسيار قوی يک ديگ بزرگ  ۀدر يک کنج آن با+ی يک سه پاي ھم در آن خوانده ميشود،
ن غالباً اکه زائر ديگ روضه ياد ميشود، ر قرار دارد که بنامتنيم م دو قطر حدوداً ه فلزی ب
را  کرد آن پيدا دسترسبدان  يک که ھا ھراز ايشان اندازند و بين آن می را در ھای خودخيرات

 گوسفند و ،نقد گرفته ھا از پولبديگری سھمی  بدھد که اين خيرات دون اينکهب ،تصاحب ميشوند
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که در محيط خارجی اين ديگ ديده  اما نظر به حلقه ھائی .ھا ميباشدحتی اکثراً زيورات زن
 .ميشود اين حدس را به يقين مبدل ميسازد که شايد زمانی طبل جنگ بوده باشد

سخی  ۀساليان بسيار قديم متولی روض ای ھستند که از تعداد ايشان ھا زياد است و آنھا طائفه
برع4وه  .آورند ن بدست میاست که از نزد زائرھائيشان از خيرات ۀابات اعاشه و و .ھستند
شريف ام4ک ديگری نيز از قبيل دکاکين و غيره دارد و دارای زمين ھای زراعتی که  ۀروض

تمام اينھا يک رياست مستقل بنام  ۀبرای ادار .روضه وقف گرديده نيز ميباشد قديم بنام از
چون شھر  .ھا تعيين ميشودئيس آن طور انتخابی از بين ايشاندارد که ر رياست روضه وجود

اولی آن به قصد شھر سازی نبوده از آب کمی  یبنا گرديده و ءبنا مزار شريف درجوار زيارت
ميشود و برای بياری ھای ھژده نھر بلخ است آيکی از نھر دور تر است و توسط نھر شاھی که

 .ھا استفاده ميشودنوشيدن زياد از چاھ

ً يک سطح  رب کز شھرمر  اما در قريه .ھا کمی گرمتر استدر تابستان هک يافته ءپستی بنا نسبتا

 دھدادی و ،دشت شاديان ۀساح قبيل ب و ھوا بسيار خوب ميباشد ازآتر چندان دورمجاور ن ھای

 و صحت بخش دارد ھوای نھايت گوارا و عالی است وبسيار  ۀمارمول که صيفي ۀقري .غيره
 30عمر درين قريه بيش از ھفتاد سال است، ازشھر مزار شريف کمتر از  ميگويند که اوسط

 ۀن شھر مزار از ديدن آن صيفياالعبور اکثر ساکن به نسبت راه صعب کيلومتر فاصله دارد که
 .زيبا محروم اند

ھای مشھور شھر بلخ از گذر ۀدرواز. نت داريمبلخ سکو ۀوازما در داخل شھر در گذر در
ما از داخل يک سرای راه دارد اين سرای که بشکل مستطيل شرقاً و غرباً افتاده  ۀخان .است

ن دروازه ھا مدخل يک نھائی آن دو دروازه وجود دارد که ھريک ازي ۀزاوي است در دو
ضروريات يک فاميل  ھمه لوازم و اق وتن حويلی ھا ھرکدام دارای چندين اد که ايحويلی ميباش

ين حويلی ھا مالک سرای با سه زن بدون او+د خود زندگی ميکنند و در زدر يکی ا .استند
اما در خود سرای در ھردو  .و فاميل پدرم جمعاً زندگی ميکنيم فاميل خودم حويلی ديگر من با

نمان که برای کسب و بی خا در ھريکی آن اشخاص مسافر و ھای زياد وجود دارد کهاقتجانب ا
اينھا . ميکنند تعداد اين مسافران به ده تا دوازده نفر ميرسد کار به اين شھر آمده اند زندگی
بابه کمال که اکنون  ھمه شخصی است بنام مسن ترين بين آنھا اکثراً جوانان مجرد ھستند و در

ابه ک4ن از اھالی کابل ب. ميگويندن يا احترام بابه ک4 و خوش طبعی بر سبيلرا  جوان ھا او
از  ھندوستان زر آوردن و از"ای مقوله  بنابر است که سالھا قبل عزم ترکستان کرده و

 .ھای سرای زندگی ميکند در کوتهسالھا درينجا مانده است ".ترکستان سر آوردن مشکل است

 باھم انس و محبت و بعضاً  بابه ک4ن با ديگر مسافرين محشور است و چون ھمه مسافر ميباشند

بگذاريم در سمت راست  درآمد سرای بداخل قدم ۀوقتی از درواز. دارندای دوستانه شوخی ھ
زندگی ميکنند  کارکنان مديريت معارف نسبتاً بزرگتر وجود دارد که در آن دو نفر از اتاقيک 

معاون  نفر عبارت تند از محمد يوسف خان اين دو .که با ديگر ساکنين سرای متفاوت ھستند
معاون در  مکتب نجات بود و اکنون بحيث ف که يوسف خان مذکور قب4ً معلم درمديريت معار

سرای با يوسف خان زندگی  ۀديگری که درين کوت نموده و ءمديريت معارف مزار شريف ارتقا
افغانستان بانک وظيفه  من در نمايندگی د .ميکند افضل خان نام دارد و مفتش معارف ميباشد

 .دار ھستم

يفه بخانه می آيم ساعتی را با اطفال مشغول ميگردم و احترام مادر عزيزم وقتی بعد از ختم وظ
را باھمه  نان شب اجرا مينمايم و ،خدمتی بمن محول گردد آورم و ھرگاه کار و بجا می را

 اتاقداخل صحن سرای ميشوم و به  خرمی صرف مينمايم و بعداً  خوشی وه جمعيت فاميل ب

برای صرف چای منتظر من  خورده و م رااينھا نان شا .افضل خان ميروم يوسف خان و
ست که درينجا بيشتر انس گرفته کابل نيز ميشناختم و اکنون مدتي من يوسف خان را از. ميباشند

دور از فاميل  معقول است که ھر دو درينجا مسافر و و افضل خان نيز شخص فھميده و .ايم
ی زياد از ھمديگر استقبال خوشحال ميشود و با ما باز ۀورود من پر و بال ھم با .زندگی ميکنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

را بخوشی  ھاساعت کتاب ميخوانيم و و شعر .ميخنديم چه ميتوانيم ميگوئيم وھر مينمائيم و
خود برای  ۀمن در خان ساعت ده الی يازده شب به اميد فردا خدا حافظی ميکنيم و .ميگذرانيم

 .حدود يک سال دوام کردما که در  ۀاين بود مشغوليت شبان .خواب کردن می آيم

ما يک گروپ سه نفری بوديم و طرف مقابل ما گروپ ده الی  ،ساکنين اين سرای ۀجمل در
مرکز آنھا بابه کمال  و در. دوازده نفری ديگر قرار داشت که مردمان کارگر و اھل کسبه بودند

بزرگی که در وسط حويلی قرار داشت دور ھم جمع ميشدند ۀ آنھا شبانه با+ی صف قرار داشت
 ديگر تفريحات دسته دزد بازی و به قطعه بازی ، ،رولی را روشن ميکردندتپ چراغ گيس و

 .شب ميپرداختند ھایجمعی الی نصف

آنھا از حال و احوال گروپ ما خبر نداشتند، اما از احوال گروپ آنھا ما خبر داشتيم زيرا نفر 
 .يوسف خان که چپراسی يکی از مکاتب بود با آنھا سر ميجنباند خدمت

سف خان بمن گفت فردا شام کمی وقتر بيرون بيا که با+ی اين صفه سيل عجيبی يک روز يو
گفتم قضيه از چه قرار است؟ گفت، ميدانی که بابه کمال يک دکانک کھنه و انتيک  ميبينی

چندی قبل تعداد سه صد جلد پوست بغنه را فی جلد پنج افغانی خريده بود  فروشی دارد او
جمعاً مبلغ چھارھزار و پنجصد  افغانی به فروش رسانيده و بيست را فی جلد اکنون ھمانھا

کاکگی کابلی بودن تصميم گرفته يک شب نشينی به اتفاق  افغانی کمائی کرده و بر بنياد ھمان
مشھور شھر مزار است دعوت  ۀرا که يگانه خوانند ستاد رحيم گلھمه جوانان برگزار کند و ا

رحيم گل که  گفتم استاد .نمايد ءموسيقی اجرا وانانحضور تمام ج در نموده تا فردا شب بيايد و
جوانان به قصد شوخی و مزاخ و آزار دادن  گفت عجائب اين است که .تماشای عجيبی ندارد

استاد رحيم گل بابه ک4ن را با  و بابه کمال خيال دارند که ھيچ يک با+ی صفه حاضر نشوند
بچه ھا چنين ناسپاسی بکنند حال بابه عجيبی در ذھنم مجسم شد ھرگاه  ۀصحن. تنھا بگذارند

 .بخوشی بگذرد که او ميخواھد شب تمام شان حالی کمال بيچاره چون خواھد بود؟ در

ھمينکه از  .يوسف خان روان شدم اتاقآمدم و بطرف خانه بر فردا شب بعد از نماز شام از
ھای وشکگذشتم ديدم که بابه کمال گليم قرمز رنگ بر روی صفه فرش کرده و ت کنار صفه

يوسف خان شدم  اتاق وارد.اما از خودش ھنوز اثری نيست .ھائی آماده کردها پھن و متک چندی
تظر اتفاقات بعدی در سه نفر با ھم خموشانه حرف ميزديم و منھر .آن دو نفر منتظر من بودند

لنگی مفشن با شف بلند بر سر  تن و بابه ک4ن را ديديم که لباس سفيد بر يمروی صفه بود
چراغ را در وسط گذاشت توشک  .پترولی بدست قدم بر روی صفه گذاشت اشته چراغ گيسگذ
چند دقيقه ساکت بود  .را مرتب کرد و با طمطراق با+ی توشکی نشست ھابالشت را تکان داد، ھا

زبان آورد و صدا کرد  و اسم يکی از بچه ھا را بر .نگاه کرد و بعد اين طرف و آن طرف
باز  .اما معلوم ميشد که از غيابت ديگران مشوش است آرام نشستديگر  ۀلحظ .جوابی نشنيد

نام ھريکی از بچه ھا را بر زبان آورد  ولی  ھم طاقت نياورده پيھم چند صدائی برآورد و
جمعيتی بنظر رسيد که اين جمعيت  دخولی سرای ۀدرھمين اثناء در درواز. بی نشنيدجوا

با+پوش بھاری سرمه ئی رنگ  تاد رحيم گلاس .ھمراھانش عبارت بودند از استاد رحيم گل و
 ،رباب نواز سارنگ نواز ، پيش و در عقبش برتن با شف لنگی بلند و چوب دست بدست در

ديدن آنھا به  بابه ک4ن به مجرد .ر پسری ھارمونيه بدوش سر رسيدنددر اخي بله نواز وط
ديگران  و ش رو جا گرفتاستاد رحيم گل در با+ سر در پي .را بدرقه کرد شتافت و آنھا زپيشوا

 .در عقب ھر کدام در جای معين خود نشستند و آ+ت موسيقی را پيش کشيدند

 بابه ک4ن دست بسته به پيش روی استاد قرار داشت و شديداً ناراحت بنظر ميرسيد و مرتب اين

استاد رحيم گل حيران بود و  .ولی از ديگران اثری نبود .طرف و آنطرف را نگاه ميکرد
حتی  .نميتوانست که چه واقع شده و چرا اين پيره مرد به تنھائی از او پذيرائی ميکندفھميده 

خره بابه ک4ن باS. بکلی مکدر بود ءفضا. مقابل خودش نباشد شک داشت که کدام توطئه ای در
که در صدايش لرزشی محسوس بود ناله ای محزون بر  .ديگر به آواز بلند طاقت نياورده بار
می آئيد؟ از ھيچ طرف جوابی شنيده نشد و ھيچ چراغی عزيزانم چرا ن وانھاآورد و گفت او ج
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اوستاد رحيم گل ھارمونيه را پيش کشيد و کلکی . سرای روشن نبود در ھيچ يک از کوته ھای
بله و رباب طکم کم صدای  .مونيه ھم بی سر و مشوش بودھار برد حتی آواز در پرده ھا فرو

چاشنی کوتاه با چنان غرابت و بی کيفيتی خواند که شايد در  گل يک نيز بلند شد و استاد رحيم
ما سه نفر با شش چشم صحنه را نگاه ميکرديم  .باشد حيات خود چنان خواندن مضحک نکرده

 .و برای بابه ک4ن دل ما ميسوخت

ديگران خود شان  و دست ھای استاد رحيم گل را شست ، .بابه ک4ن خودش آفتابه لگن را آورد
اکنون با حزن و  بابه ک4ن غذائی را که با شوق و خوشی پخته بود، .را شستند ھای خود ھادست

چندی تناول  ۀگی با بی اشتھائی لقمھم .عصبيت شديد آورد و روی دستر خوان گذاشت اندوه و
حسن اختتامی که نداشت چگونه اين صحنه مضحک پايان خواھد  منتظر بودند که با کردند و
تاد رحيم گل پيش بين يک بشقاب نقدينه ای را به اس صرف غذا بابه ک4ن دربعد از  .پذيرفت

را بستند و به  ھمراھانش بسته ھای خود استاد رحيم گل و .ماجرا بود ختم ۀکرد که اين نشان
که  اما بابه ک4ن چه کرد؟ بابه ک4ن به انداره ای عصبی بود .شدند آرامی از در سرای خارج
جانب ه شد و رو ب وسط صفه ايستاد او در .خواھد کردق  ظه انف4گمان ميرفت در ھمين لح

ه آواز بلند را عصبی ساخته بودند کرده ب اين اندازه اوه ب سپاس کهکوته ھای آن کوته نشينان نا
ھيچ جانبی صدائی  ا؟ ازھيلذر پست ھا و او او حرامزاده ھا، لعنت ھا،دا بر آورد، او پدرص

خود رفت و فھميده نشد که تا صبح چه  ابه ک4ن به کوتهباSخره ب .ھا ھم گل بودندنشنيد چراغ
ارش مضحک ھم زگ داد وروي اما ازين .حالتی داشته است؟ ما نيز به جاھای خود رفتيم

 .ھم دل ما بحال بابه ک4ن ميسوخت ميخنديديم و

 .اندوه حکمفرما بود فردای آنشب و چند فردای ديگر ھم گذشت در سرای خاموشی با حزن و

به ک4ن نميتوانست درين عالم مسافری و تنھائی بدون معاشرت با ديگران زندگی با ما نظر از
رحد برسد از کرده پشيمان سمزاخ شان به اين  جوانان نيز که فکر نکرده بودند شوخی و .کند

يک شب تمام جوانان  .بعد يوسف خان تصميم گرفت به اين ماجرا پايان ببخشد ۀبناًء ھفت .بودند
 از ايشان خواست تا و .آنچه کرده بودند م4مت کردبخاطر را د ھاآنرا نزد خود خواست و 

صبی بود وعذر ھيچ يک را بابه ک4ن ھنوز ھم ع اما .بروند وعذر بابه ک4ن را بخواھند
به او فھماند که نميتواند در انزوا زندگی  يوسف خان خودش نزد بابه ک4ن رفت و .نپذيرفت

 .به جلسه حاضر شد ولی شرطی را پيشنھاد کرد به اثر مساعی يوسف خان بابه ک4ن .کند

و استاد رحيم گل ترتيب دھند  که ھريک از بچه ھا شب نشينی جداگانه شرط بابه ک4ن اين بود
بنظر ميرسيد ولی يوسف خان چنين  تقريباً غير عملی قبول اين شرط مشکل و .را دعوت نمايند

استاد رحيم گل را دعوت  دھند و فيصله کرد که تمام جوانھا در يک شب مجلس عالی تشکيل
 .مجلس به خوشی انجاميد و روی ھمديگر را بوسيدند .نمايند

وز ھای بعد بچه ھا به ترتيب مجلس  وعده کرده شده پرداختند و ھر قدر به استاد رحيم ر در
اما اوضاع  .شب نشينی صورت نگرفت گل مراجعه نمودند استاد دعوت شان را نپذيرفت و

بابه ک4ن دوباره مرکز  ت وفو باSخره  حالت عادی را بخود گرفت روز بھتر شده ر روز تا
چه ھای گر که يکی از مراجعين سه نفر شب ھای بيشماری را از کل ما و .ھا گرديدثقل جوان

با+ی آن چای مينوشيديم و از ھر در  تحفه آورده بود چک ميزديم و برای يوسف خان از کابل
 ختم  . نديديمسخن ميگفتيم و تا نصف ھای شب ميخ

 


