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 سفری از کابل به مزار شريف ۀخاطر
 

 

 ؛است خود از سفرھائی ذکر کرده ام که از مزار شريف جانب کابل بوده ۀدر خاطره ھای گذشت
 .سفری مينويسم که از کابل جانب شھر مزار شريف ميباشد کنون ازا

 .سرد کابل گذشتانده ام ماه را در زمستان من مدت تقريباً يک است و 1328ماه حوت سال 

کانون گرم ه شريف و ملحق شدن ب مزاره رفتن ب ۀرا تمام کرده و آماد خود کارھای حا+
آيند و  يادم میه خانم و اطفال عزيزم ھرکدام ب خواھرانم، برادران، پدر مادر،. خانواده ميباشم

را در آغوش بکشم  خود ۀدختر دوساله و پسر سه سال مندم ھرچه زودتر نزد آنھا برسم وآرزو
 .ھای شيرين شان محظوظ گردماز صحبت و

اما  کابل بودم با آنکه زمستان کابل معمو+ً سرد است و امسال سردتر بود مدتی را که در
 صندلی گرم

که  یخاله ام با مھرباني .گزند سرما در امان نگه داشته بود مھربانم مرا از ھرنوع آفت و ۀخال
و برای  .تبه ميزايدمرتبه ميزايد اما خاله ھفت مر در فرزند را يکھميشه ميگفت؛ ما بما داشت

 با ؛ھمه حاله ب .ماھم چون به نفع ما بود پرسان نميکرديم و .آورد ھم نمی خود دليل ۀاين گفت

دوستی خاله زاده ھايم  کابل بودم در پناه مھربانی خاله و در فاميل مدتی را که وجود دوری از
مزار ه رفتن ب ۀ?قه با فرارسيدن ايام بھار آمادون با کمال شوق و عبخوشی گذشتاندم و اکن

 .شريف ميباشم

اين يک شرکت سرويس است که مرکز آن در  غرض اخذ تکت رفتم،ه سرويس ب ۀبه شعب
ھفته دوبار بين کابل  موترھای سرويس آن در يک .نمايندگی آن در کابل ميباشد شريف و مزار

که با وزارت  پوسته ھردو و+يت را نيز مطابق به قراردادی و مزار در رفت و آمد ھستند و
 .ميرسانند ،مخابرات عقد کرده اند

 کا+ی خود بستره و روز موعود به کندی رسيد و .روز بعد بود من دادند برای دوه که ب یتکت

 حالی خاله ام مرا از زير قرآن گذشتاند و در .خاله و خاله زاده ھا وداع نمودم با را جمع کرده
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من نيز غرق احساس بودم و اشک در چشمانم  .آب را درعقبم انداخت که ميگريست يک کاسه
 .اطفالم که بنزد شان ميروم خوشحال شدم يادآوری و بزودی با حلقه زد،

موتر سرويس در ميدان سرای ايستاده . را به شرکت سرويس رسانيدم توسط يک تکسی خود
بام  کلينر در. داھا و غال مغال زياد شنيده ميشدص .ه بودندو در اطرافش مسافران حلقه زد بود

من نيز بستر  .را به او ميدادند و او باربندی ميکرد خود بود و ھرکدام از پائين بستر سرويس
بعد از ساعتی  .من مطمئن شدم را در قسمت قدامی محکم بست و آناو  را به او دادم و خود

نا آرام و جايھا بسيار  چوکيھا سخت و. وکيھا جای گرفتدچ سواريھا در سرويس با+ شدند و در
 منھم در قطار اول جا .زياد جاگزين شده بتواند شده بود که نفر ضيق بود و حتی الوسع کوشش

يا سه شب  در چنين سفرھا چون مسافران ميدانند که دو و ديگران پھلو به پھلو نشستيم يافتم و با
در شروع نشستن و جابجاشدن  باھم در سفر ھستند، یو روز در حالت بروز خطرات احتمال

ھای مابعد دوستانی را در و برای روز حرارت س?م وعليکی و جور پرسانی ميکنند باھم با
راه  کدام س?م و عليکی کرده و طبعی با ھرشخوشروئی و خو من نيز با .نظر ميگيرند

ھمه جابجا شدند و دريور  بودند رنف 30سواريھا که بيش از . شتممصاحبه و مذاکره را باز گذا
دستھا . کرد برادرھا يک دعای خير جلو نشست و کلينر صدا با کاکگی خاص خود آمد و سر

تا به چھاريکار  شد و ضدای ُغم ُغم دعاھا بھم پيچيد موتر تکانی خورد و به حرکت افتاد بلند
آيند  گرم و خوش ھوارسيده بود  د و روز به نصفھوا سرد بود اما در آنجا چون شمال نبو

گرد و عد از پل متک که به دره ھای سياھب .اشت صرف شد و باز بحرکت افتيديمنان چ .بود
در کوتل  اما .درختان تازه تر جلوه ميکرد ۀزمين ھا ھمه بدون برف و شاخ ،غوربند پيچيديم
دکان  در آن سوی شبر در پھلوی .سرد شد و به مشکل از کوتل عبور کرديم شبر دوباره ھوا

شب  10ساعت از . و دريور اع?ن کرد؛ شب را درھمينجا ميمانيم .کرد فاروق موتر توقف
که فرود  چنين منزلھا دريورھا ھرجا در. سوزنده حکمفرما بود گذشته بود و سردی گزنده و

. آورند زيرا مشتريان زيادی را برای دکانداران می ،نان شان مفت است آيند جای شان گرم و

نه لحاف و  ،اق گرمی و جود داردتنه ا چنين احوال چه خواھد بود؟ ار ديگران درگاما روز
دکان  در. تخت ھای سخت چوبی سماوارچيھا است و ۀدرواز فقط دکانھای بيدر و. کمپلی
قروتی  .خورده ميشود پياز خام آن مشھور است و وافعاً مزه دار است که با» قروتی« فاروق

خمری در  پلِ  شب دوم را در. را ھموار کردم و خوابيدم خود خوردم و با+ی يک تخت بستر
ظھر به  بعد از 2فردايش دشت خواجه الوان را گذشته ساعت  ،يک ھوتل نسبتاً بھتر گذشتانده

و سرويس در مفابل  .رسيديم» تاشقرغان«يا  بعد از ظھر به خلم و 4سمنگان رسيديم و حوالی 
تاشقرغان شھر  .توقف کرد ،سرای آن نفطه ميباشديگانه  ۀدرواز ۀکه در دوطرف دکانھائی

بازارھای وسيع و سرپوشيده که . تاريخی است و آثار تمدن زمان کھن در آن زياد ديده ميشود
 آن تاجران و در

تيم  .وجود دارد ،گفته ميشود» تيم«کسبه کاران به فعاليت مصروف اند و به اصط?ح اھالی 
 مسگری

کاسه  قبيل غوريھا، کاسبان باھنر دارد که ظروف مسی آن ازوسيعتر و پرازدحامتر است و 
تمام سمت شمال  ھا درطشت ھا وديگر ديگ صراحی و گي?س و آفتابه لگن با ھای آبخوری،

 انجير و انار و يل بادام،بق تازه و خشک از ھایھمچنان از ميوه اين دکانھا  .دارد شھرت زياد

نوع انگور  يک .آيند و از اينجا خريد ميکنند اطق میدکانداران ديگر من و .غيره مملو ميباشد
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ميرويد که نھايت عالی  اين شھر» پيرنخچی« ۀشود در قريحسينی که بنام کلک عروسان ياد مي
شھرت دارد توسط امير » جھان نما«باغ زيبا و بزرگی با تعمير عالی که به باغ  .و لذيذ است

خاصتاً انار و انجير تاشقرغان . ساخته شده ،ن خان که به اين شھر دلچسپی داشتاعبدالرحم
 .از شھر ت زياد برخور دار است فراوان و

کم سايه انداخته بود و دانه ھای باران  تاريکی شام کم .سرويس ما در مقابل دکانھا توقف کرد
که چيزی  کسانی ،دقيقه وقت نداريم 20؛ بيش از کرد کلينر صدا. آھستگی فرود می آمد به

 ميخرند عجله

تمام مسافران ديده ميشد و فکر اينکه دشت تاشقرغان را  ۀچھر مسرت در خوشی و .کنند
  ھرقدر موتر

مسافران را  ،سست ھم حرکت کند در ظرف دو ساعت طی ميکند و به خانه ھای خود ميرسند
 دقيقه پوره شد و 20مدت  .ھيجان آورده بود و با يکديگر خنده و مزاح ميکردند و وجد به

 خريطه ھرکدام با

کرد خانمم قيماق  نفر صدا يک. ھای مملو با+ شدند و جای برای ھمه تنگی ميکردھا و پاکت
را بسيار دوست دارم يک کاسه قيماق برای او  تاشقرغان را دوست دارد و منھم چون خود او

دانه  ءھمين اثنا حرکت شد در ۀسرويس آماد. ديگران خنديدند. کندامشب نوش جان  خريدم تا
جای خود بودند و بعد از  ھمه در .باران به کتله ھای بزرگتر برف تبديل شده بود کوچکھای 

پيشروی  ۀما باريدن برف شديد تر شد که برفپاک موتر شيشحرکت کرد ا دعای خير سرويس
ميشد و دريور راه را به مشکل  انتر به سختی قادر به پاک کردن پس را در اول به آسانی و

دروازه زنجيرگه رسيديم اين  با اين مشک?ت پيموديم که به ياسه کيلومتر وتقريباً دو  .ميديد
و  درينجا زنجيری از طرف گمرک شھر انداخته ميشد شروع دشت است که و ختم شھر ۀنشان

که دشت  ھمين .گاه مشھور استزنجير ھمان ايام بنام از .محصو+ت گمرکی اخذ ميگرديد
شدت  شديدی ھم از سمت مقابل با در نظر نمايان شد بادمملو از برف  وسيع و پھناور سفيد و

شيپور ميکشيد و پاغنده ھای  باد .ھرچه تمامتر شروع به وزيدن کرد و موتر جابجا توقف کرد
چنان سردی شديد حس  آن واحد در. ھوا ميرقصيد برف سرسام و سرگردان با وزش باد در

ا+ی ب در. نميتوانست زده گپبود که  طاخدريور آنقدر وار. خنک ميلرزيديم کرديم که ھمه از
نه توسط برف پاک  که پاک کردن آن .سانتيمتر برف نشسته بود 5الی  4 ۀموتر به انداز ۀشيش

عقاب مواجه شده ۀ فران مانند خيل گنجشکی که با حملمسا .موتر بلکه با دست ھم مشکل بود
که  را دعاھائی ضی ديگر خفیجھر و بع بعضی ھا با .ھراسان و پريشان معلوم ميشدند باشد،

ه ب را پيش روی موتر ۀور و کلينر در کوشش بودند که شيشدري .به ياد داشتند تکرار ميکردند
نه دشت  ،درين حالت اگر به پيش روی نظر انداخته ميشد .ھر قسمی که ممکن است پاک کنند

را تشخيص کرده نه دار و نه درخت ديده ميشد و حتی شخص تا پنج قدمی مقابل  نه سرک و و
حال  باد ھر لحظه به شدت خود می افزود و برف مھيبی با پاغنده ھای بزرگ در. نميتوانست

کرد؛ برادرھا ھمه  دريور صدا .منفيتر ميشد سرما دقيقه به دقيقه منفی و ۀدرج بود و باريدن
ه ھا زرد چھر .را به آن سرای رسانيده بتوانيم درخطر ھستيم اگر خدا فضل کند که دوباره خود

سردی  که از حالی کلينر در .از دھن کس بيرون نميشد سخنیبنظر ميرسيد و  و رنگ پريده
يک چيزی که در دست داشت قسمت پيش روی  موتر نشست و با بانت مثل بيد ميلرزيد در

دريور ميلرزيد و شروع به . را ديده بتواند پاک ميکرد شيشيه را ھمانقدر که دريور راه
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ھوا تاريک شده بود و ما بجز  ءدرين اثنا. وتر به راھی که آمده بوديم کردگشتاندن روی م
حالت صعب و . نميتوانستيم مشکل چيزی ديگری را ديدهه داخل موتر و روی ھمديگر را ب

دريور . بيداد ميکرد خوف و ھراس بوديم و برف و طوفان و سردی ھوا ھمه در مشکلی بود،
عقب در  و آنگاه باد از موفق شد روی موتر را دور دھد ،تبه پس و پيش رفتنبعد چندين مر

 جريان بود و تکليف کلينر از پاک نگه داشتن شيشه اندکی کمتر شد و موتر دوبار به سمت

 کمی بين تنفسھا بجريان افتاد و جنب و جوش. رکت کرده بوديم براه افتادکه از آنجا ح سرائی

روشنی چراغ . ستقيم بداخل سرای وارد شدموتر از سرک دور خورد و م. مسافران شروع شد
کلينر ما با يک  .دو سه موتر باردار که تازه رسيده بودند ديده ميشد و ديگر ھمه جا تاريک بود

 ؛را که با ريسمان بسته بود باز کرد و بستره ھا و به بام سرويس با+شد سررسيد ھريکين
و به کوته  ا شناخته بدوش ميکشيدندر انداخت و مالکان شان مال خود می را پائين بستره ھا

را بدوش  من بستر خود. نفره، چھار نفره حتی بيشتر تقسيم ميشدند ھای سرای ھرکدام سه
سه نفر ديگر پيشتر از من وارد شده و . دم دست بود وارد شدم کشيدم و در اولين کوته که

ه و دو شمع کوچکی را روشن کرده اند که ب .مشغول ھموار کردن بستره ھای خود بودند
 منھم بستر خود .گفتند بفرمائيد. من از آنھا اجازه خواستم. مشکل ميتوان چيزی را تشخيص داد

ميلرزيديم و من  خنک ھمه از. پھن کردم اق بودتچھار خشتی که در وسط ا ۀرا دريک گوش
 با .دوش گرفتم شته بودم برگذا را که از ترس خنک کابل در بستر خود ۀپوستين پوست بغن

ما  ۀھم با+ی آنھا پوشيدم ھم بر داشتم و پوستين را وجود تمامی لباس ضخيم و کلفتی که در
اين رفقای جديد و سه گانه ام . يک برابر ميلرزيديم و برف و طوفان کماکان ادامه داشت

 شتی  آتشخبين چھار مقدار چوب خريداری کردند و در بزودی يک اشخاص فعالی بودند،

ساعتی بعد موترھای بار بری که از سمت کابل . افروختند که روی ھمديگر را ديده توانستيم
 که اين سرای ک?ن بود با وجودی .ھمه در اين سرای جمع شدند و ھلھله برپا شده بودند آمدند

روشنی چراغ موترھا صحن سرای را روشن ميکرد و غرش . شد مسافران پر موتر و از
بزودی تمام کوته ھای  .را کر ميکرد دريوران و کلينران گوشھاۀ صدای باد و ھلھل و ماشين ھا

 سرای از مسافران پر شد، اکنون تمام

اين سرای فقط يک دکان غذا که آنرا ھوتل  در چای و نان احتياج دارند  و اينھا به محروقات،
. چای به کسی نميرسيدنان ھوتلی بزودی تقسيم شد و . يک سماوارچی وجود دارد ميگويند و

که بيش از يک  نان رفته بود بعد ازين اق ما که جھت آوردن چای وتھم ا نفر از رفقای يک
بستر  .يک چاينک چای برگشت بود با چھار خوراک نان ھوتل و ساعت بنوبت ايستاده شده

. نداق فرش شدتپيچيده شده بود که آنھا بر روی ايا شطرنجی  خواب ھرکدام با يک گليمچه و

گرم  ،خوردن يک پياله چای اق را پيش کرديم و باتا ۀدرواز خشتی آتش زبانه ميکشيدچھار در
افغانستان  من کارمند د. اکنون موقع آن بود که با يکديگر معرفی شويم .آمديم و راحت شديم

معلمی داشت که اکنون به  ۀوظيف رفيق ديگر از لغمان بود و .بانک و ساکن مزار شريف
نفر  دو. را اشغال نمايد خود ۀتقرر حاصل نموده و ميرود که وظيفار شريف عز مکاتب مز

مکلفيت  ديگر از اھالی ھرات ھستند که يکی آن معاون يک تاجر است و ديگر آن دوره
عسکری را در کابل گذشتانده و ترخيص حاصل کرده و از اول نيت کرده بود که بعد از 

 .را به ھرات برساند برود و از راه ميمنه خود ءليابه زيارت شاه او به مزار شريف ترخيص

صدای  را به بسترھای خود پيچانيده فرورفتيم، ھای تعارفی ھرکدام خودبعد معرفی ھا و صحبت
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خواب چشم کشوديم طوفان  صبح که از فردا .خواب رفتيم ما در شيپور شمال ھنوز می آمد و
 ضخامتر وسط سرای قرار داشت به حوض آبی که د فروکش کرده اما ھوا نھايت سرد بود

 مرکز تيلفون شدم تا با يکی از ۀروان را پوشيدم و ھايممن بوت. نج سانتيمتر يخ بسته بودتقريباً پ

 دوستان تماس بگيرم و خواھش کنم که پدرم را از

ديدم که . سرای چندان فاصله نداشت شدم اق مرکز تيلفون که ازتوارد ا .احوال من آگاه نمايد
گفتم ميخواھم به مزار شريف يک مکالمه  من س?م کردم و. فر نشسته و صحبت ميکنندچند ن

و گفت  تيلفونی گوشکی را برداشت و ھيندل را به تاب دادن شروع کرد. داشته باشم تيلفونی
 تمام کسانی ءھمين اثنا در. بعد رو را بجانب من کرد و گفت مزار جواب نميدھد مزار ،مزار

بعداً . چيزی  نفھميدم نگاه پر از تعجب بھر کدام نگاه کردم و من با. نديدندکه نشسته بودند خ
 ،ھای تيلفون را از بين بردهھا ليننطوفان ديشب نه ت! گفت؛ آقای محترم هنی رو بمن کردلفوت

  هک ، استبيخ برکنده  را نيز از بلکه پايه ھای آن

مسدود  راه چنان :ه که پرسيدم گفترا ۀبار در .ترميم شده نتواندھم ماه  يک ۀممکن در فاصل
خود گفتم محبوس شده  با رفتم ودر فکر فرو .باز نشودھم مدت چندين روز  است که ممکن در

 .ايم

ثر أھمه مت. ميان گذاشتم در ءآنچه شنيده بودم با رفقا سرای برگشتم و ۀبا خاطر افسرده به کوت
 بوديم

را تسليم  خود کار شويم وه دست ب ،نشينيمب بايد بی تفاوتن :تاجر گفت باUخره رفيق ھراتیِ 
 ،روزه را امروز که روز بازار است او+ً پول انداز کنيم و مايحتاج چند .ھا نکنيمپيش آمد

به آنچه پيش آمده  و ثانياً  .زياد مصرف نشود ھم پول ما ميل خود غذا بخوريم وه تاھم ب ،بخريم
و در ختم ک?م گفت ھرکدام ما از آ+ت  .يمبگذران را خوش زياد فکر نکنيم و وقت خوداست، 
حاضر کنيد تا  غيره بکشيد و پياله و جوش،چاي که رفع ضرورت بتواند از قبيل ديگ، یو اسباب
از تصادف نيک رفيق عسکر ترخيص . اق خود بگيريمتطبخ نان و چای را در ھمين ا ۀسررشت

و ھمه چيز با خود داشتند و اين ھرد ند،شده و رفيق معلم که برای سفر طو+نی آمده بود
 20بيائيد مبلغ  آنگاه رفيق تاجر گفت .را با تمام لوازم ضروری مزين کردند چھارخشتی ما

رفيق عسکر چون بسيار غمگين بود . خريد کنيم افغانی ھرکدام انداز کنيم و به بازار برويم و
را  ھوا سرد بود که خود سه نفر جانب بازار روان شديم و ما. اق باقی ماندتدر ا حاضر نشد و

 تاشقرغان دارای که در با+ گفته شد، طوری. گرم آنچه بدسترس داشتيم پوشانيده بوديم ۀبا البس

دکانھا مملو . ھای وسيع آن بقدم زدن پرداختيمبازار در. مجلل است ھای عالی وتيم بازارھا و
توسط يک گنبد بزرگ يک بازار سرپوشيده که  در. آمد بودندخوراکه و اشيای کار از مواد

بشقاب و غيره  قبيل غوری، قسمت درونی اين گنبد انواع ظروف چينی از در پوشش يافته بود،
بازار  ھمچنان در .نصب شده بود که زيبائی خاصی داشت ،قيمتی بودند يل وصکه ھمه ا

 خوديحتاج دکانھا تمام ما از .حال فعاليت بودند کاران در مسگری، آھنگری و غيره ھمه کسبه

پنديده که خاص صفحات شمال  نانھای گرد و بوره، ،چای ،روغن کچالو، قبيل برنج ، را از
تمام  ،سرای با ما آمد اتاقفروشنده الی  که» لوُ سکسَ «خر چوب  است، شمع و باUخره يک بار

 »سکسول«ــ  .سرای شديم ۀبار نموديم و دسته جمعی روان ویرا با+ی خر  سوداھای خود

تاشقرغان بشکل شاخه ھای  حاشيه ھای دشت وسيع ست که دررخت وحشی نوع نيم د يک
 )وزنين(چوب آن سخت و وزمين ؛رنگ سفيد استه ب برگ واين شاخه ھا کم .نده ميرويدگپرا
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آورده  غال ھم ميسازند و در زمستانھا در شھر مزار شريف با+ی شترزازين چوب  .است
 که با+ی يک سه یالمونيم آتش در چھارخشتی روشن شد و ديگ .به فروش ميرسد ميشود و

 ھایمزه شکمآماده شد و با يک برنج دمپخت خوشساعتی بعد غذا  .پايه قرار داشت ميجوشيد

آھسته غروب  آھسته ،و کم نور که در عقب ابرھا قرار داشت آقتاب خيره .را سير کرديم خود
ً . رسيدن شب دل مسافرھا تنگ ميشدبا فرا و ميکرد ياد ز رفيق عسکر ترخيص شده خاصتا

که در پيش گرفته  اين سفری را از و با آواز بلند خود. را ياد ميکرد و فاميل خود ناقرار بود
 :م?مت ميکرد و ميگفت بود

حا+ در  اين سفر احمقانه را نميکردی، اگر »؟؟؟چی که بيائی به زيارت حضرت علیه تر« 
حضرت علی  ۀاين است تحف مگر حضرت علی به تو چه چيزی ميدھد؟. داشتی کنار فاميلت جا

 را دلداری ميداديم اما ما او .که بايد درين سرای فرتوت دور از او+دت آنقدر بخوابی تا بميری

را  بنابراين او .ناسزا نگيرد را به باد دشنام و ميترسيديم ھرکدام ما گه او آنقدر عصبی ميبود
شعله  ساعتی بعد که او نسبتاً آرام ميشد و .را خالی کند خود دل ۀبحال خودش ميگذاشتيم تا عقد

 .نشستمي کم فرو ی آتش کمھا

ز بلند ياد و به آوا غزلھای حافظ را از .شروع بخواندن اشعار حافظ ميکردجناب معلم صاحب 
آنگاه ھمه بخواب  .يافتخواب ادامه مي تا وقت فرحت ميبخشيد و و گيرا ميخواند که واقعاً 

ھم اميد به اما فردا باز .خواب برخيزيم راه باز شده باشد ميرفتيم به اميد اينکه فردا ھمينکه از
بدون اينکه عصبيت  ،روز سپری شد انهشب س و اميد مدت چھارأھمين ي با .س مبدل ميشدأي

دريوران و  .ديگر کدام تغييری بر اوضاع ما وارد نشد .شده باشد ما زياد رفيق عسکر
شان زياد شده بود و به کسی نه نان  تعداد. خرابی داشتند سواريھای موترھای +ری نيز حال

 ،بازار شديم ۀپنجم باز پول انداز کرديم و روانروز . بود وضع ما نسبتاً بھتر. رسيد نه چایمي
ما ازين مشکل  نبود که راه باز شود واميدی ھيچ  ،رسيد اما ھا به ھشتروز ھا وتعداد اين شب
وز ر. حوض آب ھم باز شده بود بوی بھار می آمد يخ گرم شده بود و اکنون ھوا .رھائی يابيم
باز شده بود و  هرا ؛و جوش عجيبی در سرای حکمفرما بود معاستيم جخواب برخ دھم که از

موترھا يکی بعد ديگری از  .را کر ميساخت مسافران گوش ھا ۀھا و غلغلصدای ماشين موتر
 ماھم خوشنود شديم که حا+. آمدند و جانب مزار حرکت کردندسرای بر

به اميد  ،ت ده روز از آن دور بوديمنزديک سرويس که مد افتد،ھمه در ھم براه می سرويس ما
که  برادرھا من :دھد جمع شديم که دريور آمد و گفت ھای خود جاچوکي را در اينکه بازھم ما
مرکز  تری آن فيل شده و من کلينر را فرستادم تا ازب ؛چا+ن نشد ،امتحان کردم ماشين موتر را
 يک بار. کت کرده نميتوانمحر د،تری نرسکه ب زمانی بناًء تا .تری جديد بياوردشرکت يک ب

مسافران سرويس  که آفتاب غروب کرد ھمه زمانی تا. س خوردأي ديگر تير اميد ما به سنگ
گشتيم و بر ھای خوداتاقدوباره به  ،که ھوا تاريک شد ھمين تری را کشيدند وانتظار کلينر و ب

معلم  .رده باشيميادم نمی آيد که چيزی خو. ميمون بودترين شب اين مسافرت ناآن شب مشکل
ترخيص شده دو و دشنام را دوچند ساخت  عسکر .را نخواند خود ۀصاحب نيز غزلھای ھمه شب

ولی فردايش  ،شب به جگرخونی سپری شد .و ھرچه از دھنش ميبرامد خطاب بخود ميگفت
بستره ھا بسته شد و سرويس  ،ھمه ھجوم برديم. تری رسيدب قبل از ظھر کلينر مع ساعت دهِ 
 می ربوی بھا .خشک و عاری از مشک?ت بود سرکھا ،گرم و خوش آيند بود واھ. براه افتاد

که موترھا  ،در روی سرک ديده ميشد تپه ای از برف کيلومتر 20الی  10 ۀو در ھر فاصل آمد
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بچه ھای برفی داخل ميشد بکلی کوھ وقتی سرويس ما به اين .شده بودند تيرافته گرا ش دل آنھا
يا نيم  شده بود که ھرگاه ما يکساعت و ا فھميديم که طوفانی نازلاز انظار گم ميشد و آن وقت م

و ھمه نابود  همانددرين طوفان گير  ،شب پيش حرکت ميکرديم آن شام يازدهِ  ساعت زودتر در
بين يکی ازين  نبود و ما در ميسر کدام ھيچيا عقب برگشتن  زيرا امکان پيش رفتن و .ميشديم

و يک  سگش ھمراهِ اً گفته شد که يک شکارچی بعد و. بجا جان ميداديمجا ،برف ه ھایبچکوھ
جان داده اند و ميگفتند که اين نوع طوفان  مرکبش در طوفان گير آمده و مع )خارکش(بته کش

 .نشينداين جاھا مي در يبيريا برميخيزد وگاھی از ساگاھ ،که مردم محل آنرا توپلنگ ميگويند را

  ختم  .ندده بودگ کرنھای بادام پُ درخت بھار شده بود و ،به مزار شريف رسيديم وقتی

  
 


