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 Social  اجتماعی

 
  مختار درياانجنير سيد 

  ٢٠١٨ مارچ ٠٧
  

 داستان دنباله دار

  ـور پينه دوزالالغف
١ 

  
 و حکايتگر سالھای  داشتيتکه در قلب  سه دکان چنداول موقع روز آفتابی تابستان بود و  الال غفور داخل دکانی يک

ی ئکرد، مقابل دکانش  نانوا ش و  برنده اش دست و پنجه نرم میفدراز عمر و جوانی اش بود با چکش و سندان و در

پھلوی آن دکان شير آغا پدر پھلوان  حاجی رجب و در پھلوی آن دکان  خليفه محسن عطار که حکيم جی لقب  داشت و

  .مه  کله ونگ  کار و بار زندگی بودنداشرف معروف به بچه ماست فروش بود و ھ

مقابل دکان الال غفور ايستاد و  ًساعت تقريبا يازده ظھر بود و مردی که دوری از وطن  روی موھای سرش ھويدا بود،

  : سابقه صدا کردۀبا ھمان لھج

  .. الال غفور با يک نگاه اورا شناخت و با صدای ھيجان زده صدا کرد" الال غفور چطور  استی؟"

دمته . بيا  بيا بشين.   اووووداکتر آغا تو کجا اينجا کجا چطور استی ناجوان ھيچ خبرت نيست نه احوالت معلوم است"

 : و دوباره آمد و گفت"دو چای سبز"کان برآمده و صدا کرد  از د وقت  الال غفور  رھمين د".راست کو  خدا بياريت

  "داکتر آغا يادم نرفته چای سبز خوشت ميايه نی؟"

خيزه، از سر کوچه تا آخر کوچه وهللا گه خو مره يکی شناخته باشه،    باز گفتن که دود از کنده  می. جور باشی الال"

 غالم علی گور کو تير شدم بسته هکان خليفخته باشم از پيش دمردمای نونو  دم رويم  ميامدن وهللا گه  خو يکيشه شنا

  ". گفتم باش که يکدفه از تو خبر بگيرم.بود

  : الال غفور با گلوی گرفته گفت
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داکتر جان ديروز خليفه نوروز سماوارچی جامه بدل کده عمر خوده بشما داد و الال غالم علی و خليفه نوروز  "  

رفيقای زور بودند  و الال غالم مصروف کارو بار و کله ونگ گور و کفن بيچاره ست وام کسی نداره باز ھمی 

  ."درد ميخورنرفيقاستن که ده روز بد به  

 چای سبز بود  و انرفت و ھم د پيش خليفه نوروز میرک  بسته می راکان بالناغه ھر روز که  الال غالم دداکتر جان" 

ُھی ی ی ی ی  داکتر جان کله گی يکروز رفتنيستيم ای دنيا بر کی وفا کده که بما و شما  کنه؟. ای قديمه ھ قصانھم خدا .ُ

 شد يک ند سال پيش ھندوستان رفته بود و تاھمی چند سال قصای ھندوستانش خالص نمی  خليفه نوروز چ.بيامرزيشه 

 بادار  او خو از قندھار  ما وشما بود دگه و ھمی مادو باال ره ده فلما ھمو ! آ.دفه گفته بود که پيش دليپ کمار رفته بود

  "آورد دگه ،خو دگه زندگيس 

  : الال غفور صدا زد.دغفور  تير شدنکان الال  وقت دو تا دختر از پيش دن ھمير د

 ر دا و الال غفور  يک جوره بوت زنانه ردمدنآ دوتا دختر دوان دوان " .بيا  جان کاکا  اينه بوتايته درستش کدم.. زينت "

  ".ينئکنم خليفه ياسينه سالم بگو برين بچيم باز مه کتی خليفه  حساب  می" :دستشان داد و گفت

  : يک شپ زد و گفترا ر پياله چای ھمين لحظه  الال غفودر

يک دوتا چای سبز " :کان صدا زدن دوھ و دوباره از د" باش که مه يکی دگه برت بيارم.داکتر آغا چايکت يخ کده" 

  : گفتهکان آمدداخل ده  و ب"دگام او بچه

 ؟ چه وقت آمدی د قه چپ نميشيم  خودت بگو چی حال داری پدر داکتر آغا ما خو مغز کله گنجشک خورديم که يک" 

کد از خليفه محسن دوا گرفته بود  بخير ؟ قبله گاه صاحب چطور است؟ ھفته پيش ده حمام قرتا ديدمش کمرش درد می

  ".خدا کنه فايده کده باشه

  : داکتر سرور که چشمش به انتھای کوچه خيره شده بود يک قرت چای زد و گفت

محسن فايده کده حاجی شکر خوب شده کم کم خوووو دگه پيری و  شکر دوای خليفه ، الال!آ.جور باشی الال جان " 

روز جمعه که برف زده بود  مه ده دروازه لوری  پيش بچه کاکايم رفته بودم ، باال شده ده بام . زھيری ای چيزاره داره

ته برفاره پاک کده  برفاره پاک کده وقتی خانه آمدم  ديدم مادرم چاوه درست کده و بر مام  يک پياله داد و گفت حاجی رف

دفه پيش کاکا  جان مادر يک. ی باز افتاده ئکی ره بگو..زبانم موی کشيد از بس که گفتم نکو بان که سرور بيايه  نی

  ".برايه وردم  چاريشه کد حاال شکر يگان دفعه بيرون میآدوا ره . محسن برو بگو که از امو دوای سابق بته

  :مد و گفتآالال غفور وسط حرفش در

  مه خبر دارم ھميشه از اونا باخبر بودی .  به جوانی ات برکت. خدا تره برکت بته.ش بشينهآدم نيال ميشانه که زير ساي"

گفت حاجی   کدی به مه می رسيد امو وقتای که ده خارجه بودی  يگان قران تنگه که روان می احوااليت به مه می

  ". ده ھيچ ميدان در نمی مانی داکتر آغاش سفيد ده پشتت اسمو پيچه سفيد و ريداکتر جان دعای ھ. کد دعايت می

  :ده پرسيدرين کئالال غفور کمی سرش را باال و پا

  :جوابداد داکتر "مدی؟آتش گرفتن آخو داکتر جان نگفتی  حاال ماندنی  ھستی يا مثل ساالی  گذشته "

ه که مه نکنم صبا ده  کدام روی طرف سيال و  ھمی چند روز خدمت ھمی دوتار.نی  الال جان حاال آمديم تن به تقدير"

باز ببينيم قسمت چه . شريک سيل کنم که خدا نا کده نگويند که اينه بچه آمد چند روز  ده ايجه خوده  بما سوز داد و رفت

ه  آمد خدا بزرگ اس الال جان مه خو مثل بچه تيکه دار نيستم که بابيش تا وقتيکه جان داد نديديش بعد از يک ما. ميکنه 

  ننه ما قنداغ ما ره شخ بسته .نی الال جان. نده ات نکنم ياد  ده مرده ات کنم فريادززد، ده  و ده دم خانه مثل زنا  بوغ می
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 ما ھرچه داريم  از خيرات سر ھمونا . خدا سايه بزرگاره از سر ما کم نکنه. ما ده قات جوانمردا مثل شما کته شديم.کده

  ".داريم

 خدا تره به ارمانای دلت . بوده پشت ما  از خاطر تو ده کو. دھموشير که خوردی رحمت.اکتر جان برکت ببينی د"

  :الال غفور سر گپ آمد و گفت" .برسانه داکتر جان

  ".داکتر آغا يک گپ بزنم قارت نيايه"

  ".نی الال جان گپ تو مژه سر چشم ماست" 

ل ثخنده کنان گفت داکتر آغا ببين ای بوتا م. پينه کردن بوت شدش شروع به ف الال غفور گفت و با نوک در"خدا نگيريد" 

 ھرچه .ما پير شده يکروز تليش دگه روز کری روز دگه قفی ترميم طلب ميشه خو دگه مام راضی به رضای حق ھستيم

 الال " آغاچايت يخ نکنه داکتر .خير کنهه  داکتر جان خدا عاقبت کل ماره ب. مام دگه افتو سر کوه شديم.مد خوش آمدآ

  .غفور پرسيد

خو داکتر جان  اينه می زندگيس دگه يگ گپک الاليته بشنو حاجی زيير شده و ينگه مام خودت ميفامی که انسان به "

وبادست به  -خدا  تو خوش کو  الاليت ه بگی داکتر جان نصف دينته پوره کو توکل ب. يک حال نميمانه خود تام  تنھا 

 ده خانه يک . بگی داکتر جان مجردی تاکی زندگيته شروع کو.است نام خدا مرد خود شدی حاضر - سينه دو سه بار زد

  ".دستيار بر ينگه ما بيار  که غم ترام بخوره

  : سرور که در عالم ديگری بود و چشمش تا آخر کوچه ميخ شده بود نفس طويلی کشيد و گفت

دينه مه خبر داری ھنوز وشناسی و از سير و پ وب میالال جان خودت خو مره از  اشتکيم تا بچه گی تا ھمی وقت خ"

 تو اولين کسی ھستی که بعد از - نفس طويلی کشيد- داغ ليلی بدل مه ھست و ھميشه ھمرايم است چه کنم دگه و اوفففف 

  ".خدا برت ميگم

ختراره مدن و چادر يکی از دآمه صنف دوازده مکتب بودم که يک روز در سر سرک پيش مکتب دخترا دوتا بچه "

دويد ولی آندو ريخماسوکا قصد آزارشه داشتن و از سر پل  پرانده گريختند دختر بيچاره با فغان و فرياددنبال شان می

لرزانک تير شدند و چادر را ده دريا انداختند من و رفيقم يارو بچه مستری فقير که مچم حاال کجای دنياست از طرف 

تبار پرسيدم شما از خود خواھر يا مادر نداريد؟ اگه کسی چادر خواھرت ره مقابل سرک طرف شان رفتيم و با لحن مالم

خو دگه بچه ... کنم و من ھم  کنی؟ غرابه کده پيش آمد و گفت نام خواھر مره نگی که غار غارت می ھموتو کنه چی می

که ھمرا ی لغد مره بزنه بايک درامد قيلش کده ده زمين انداختمش و روی سينه اش شيشتم که رفيقش پيش آمد ...گی بود

 بان که مرد و نامرد معلوم شوه ، خالصه چند مشت  .که يارو پيش شد و صدا کد اگه پيش آمدی مه توره ازو بد تر ميکنم

داد از دور سرش  ده سر و روی و بينيش زدم که خونين و مالين شد و مردم امدند و ماره خالص کدن او ھنوز دشنام می

  .زنن حساب ماو تو باشه باز که ديدمت نشانت خواھد دادم بی پدر  نمیصدا کدم  که مردا  دو

  :زديم که ديدم يک دختر پيش آمد و گفت آمديم طرف خانه و فردا مثل ھر روز ھمو طرفا چکر می

 که  داد و رفت مه از دنيا و جھان بيخبر کتابچه ره  گرفتم سفيد بود تا نيم راهه کتابچه ر" ای کتابچه از شماست.سالم"

 خودت  - سرور نفس طويلی کشيد و گفت -..ھييييی.....آمدم داخل کتابچه يک پاکت بود اونمو پاکت  واز کدن بودو

  ".ميفامی الال جان پر پخته ستی

روز  تا يک. کديم ده ھزار زحمت ردو بدل می آھسته آھسته يگان پرخچه خط ايسو و آنسو در الی کتابچه به ھمديگر

لوت ترآم بود ليلی ره با ًريبا شش بجه بود مه از فوتبال آمده بودم ديدم دم کوچه ما يک جای خديگر بود ساعتھای تق

طرف پارک زر نگار که ھمانجا ايستادگاه موترھای ه   چھار ساله بود وقتی مره ديد سالم داد و بًردش که تقريبابرادر خ
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دو روز بعد . ما شروع شد ۀخالصه  قص. ه کسی شک نميکن.کارته پروان بود روان شدن و گفت ھمينجه خوب است

پيه مره داده بود که سی رپيه شد رفتم وپيه عيدی خوده خواستم و مامايم ھم ده روعيد بود و من پيشکی از مادرم بيست ر

دم بود، يک بوتل عطر شام پاريس ره گرفتم ديدم آ جوانمرد ر بسيا.  جنتا جايش باشه.سرای ميرعلم دکان خليفه فقير

کنی و با لبخندی  چه می  پنجاه رپيه است به خليفه گفتم مه سی رپيه دارم پرسيد بچيم ای خو عطر زنانه است،قيمتش

  .معنی داری بوتل را داخل پاکت ماند و گفت برو جوان ھستی ھر وقت داشتی دگيشه بته

 آن يک شمع و پروانه را ۀشمدم ويک نامه عاشقانه از سوز دل نوشتم و در گوآبوتل عطر را در جيبم پت کده و خانه 

گفت تو  داد می   مره ھميشه ده می. ره  خدا ببخشه استاد وفا معلم رسم ما.کدم   او وختا  خوب رسم می.دمرسم ک

  : الال غفور گفت"...يکروز خوب رسام ميشی خو دگه

ا يک پاکت پر از کشمش مده دو چای ديگر فرمايش داد و چند دقيقه بعد بآکان بر  از د" صبر کو که قصه کالن شده"

  :سبز و چھار مغز آمد و گفت

  ".ری نزن. چايته نوش جان دنيا تير است.  داکتر آغا بزن که سر زدنی باال ست"

زدم و از دلم خدا خبر داشت که  خالصه کالم بسيار با تشويش و دل نارام ده نزديکيھای ايستگاه کارته پروان چکر می"

در نزديکی ايستگاه . رفت  خانه خواھر کالنش که ده مرادخانی بود می.رد خود پيداشددفعه ديدم ليلی با بيادرک خ يک

  او منتظر بود و آمادگی داشت از زير يخن .موترھای کارته پروان نزديکش رفتم و خيلی سريع پاکت را برايش دادم

ر ليالمی پيش ھوتل کابل بطرف  پوشش يک بسته گک کوچک را کشيد و برايم داد و گفت خدا حافظ و  از راه  بازاهبال

  اينۀاقم به بھانتخانه آمدم و در اه ب. کردم کرد اورا تعقيب می ی که چشمم کار میئو من تا جا. راه افتاده مراد خانی ب

 او در نامه اش که سراسر از عشقش .خوانم در را بسته و نامه را باز کردم و اضافه تر از ده بار خواندم که درس می

او نوشته بود  که اگر تو بيوفا . برد  رد سوگند عشق مرا خورده بود و اين موضوع مرا  در عالم ديگر میک صحبت می

 : نفس طويلی کشيده گفت- اوف ف ف  .  نباشی من تا زنده ھستم قلبم از توست و در زندگی من مرد ديگری نخواھد بود

ديدم و دنيا در نظرم گل و  سمان ھفتم میآی خود را در من با خواندن نامه ليل. الال جان ھنوز آن نامه نزد من ھست"

  " حتی خواھر کالنم فوزيه جان خدا رحمتش کنه يادت ھست؟.کلی سرحال شده بودمه گلزار بود ب

  : و الال غفورسر خود را سوی آسمان بلند کرد و گفت"چطور نی داکتر جان" 

  "ود،بجنتا جايش باشه موتر زديش  خدا ببخشيش چی بی بی دختری "

ده گفت که اق خود خواست گفت اوبچه چه خبر است؟ نی که عاشق شدی  به خنتين ده ائ نامراد مره ده خانه پاۀفوزي" 

شه خدا به  بويم ديروز گفت که نام خدا سرور ھر روز از روز دگه سرحال تر می بو.دهوضع و حرکاتت  تغيير ک

 دگه چی؟ گفت جان مادر دختر مال مردم است قسمت خورش که  جوان است  مه گفتم بو بو مه .ارمانای دلش برسانيشه

 اينه می  زندگيس دگه  جان مادر اما بچه .و زندگی يکی دگه ره ميسازه.پيداشد ميره دنبال بخت و خانه و زندگی خود

ر خدام باشن تو جان ماد  سنوی ماره ده خانه مياره اوالدايش گردما می.خو ميخ خانه ست دستگير بابه و نه نه يش است

  دل ماره خوش می.کايتان مياينه  يگان دفعه ھمرای آغای بچه ات و اوالد. ده ای ملک باشی يا ده شار دگه.کجا باشی

 قصه کوتاه که مکتب خالص شد و ليلی صنف ده .خودگه الال جان چی بگويم که خدا برت روز نيکی بته بدی نی .کنين

کنم که خواھر کالنم از  ا پتکی ادامه داشت کم کم فکر میمکتب بود و من داخل فاکولته طب شدم و ھمينطور وضع م

موضوع بوی بر شده بود ده حمام ليلی ديده بوديش بسيار خدمتشه کده و ھر دقيقه برش او مياورده و ده سر شوشتن 

ما  ۀ ديدن فوزيه جان  خانۀ خالصه باھم دوست شده بودند و يگان دفعه ليلی به بھان.کده و او سرش مينداخته کمکش می

اق من تاق فوزيه دم دروازه ميشيشت و دروازه ره واز ميماند  ات ليلی به ا. مادرم بيچاره از دنيا و جھان بی خبر.می آمد
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 ۀزد و يگان دفعه به بھان گذاشتم تا  او را ببينم دلم قروتک می اق فوزيه بود من ھم دروازه را باز میتروی اه که روب

  ".....ه  جوانی و بچه گی  بود الال جانخو دگ.. رفتم  فوزيه میاتاقيگان چيز ده 

الال غفور . ده گرم قصه شدندر  را کشيده يکدانه به الال غفور داد و ھردو دود ک۵۵۵سرور از جيبش قوطی سگرت 

  :پرسيد

 "داکتر جان تو خوپيش از خارجه رفتنت سگرتی نبودی ؟"

  ادامه دارد

  

 

  


