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  :به ادامۀ گذشته

  "ُچه کنم الال غمباده دارم دلم بسيار پر است"  :ُاوف طوالنی کشيد و گفتيک ...  ھيييی

 سرور آنگاه   " صندوقچه اسرار است و آ بادار  سر مردا پوشيده ست.پرتيشه سر سينه الاليت" : جواب داد الال غفور

  .شروع کردبعد از اندکی مکث و نفس تازه کردن 

 ما آمد و سراغ فوزيه جانه ۀيکروز ديگر قضا بود که  ليلی خيلی  وارخطاخان. - جان را خيلی دراز گفت-  الال جااااان "

و   خاليت .  جان کاکا فوزيه جان ھمرای خاليت  رفتن خانه خاله ضياگلت.  من و پدرم  خانه بوديم پدرم برايش گفت.کد

گه نامدن  باز خدا يارت و بمن اشاره  چند دقه دم ته راست کو ا.ش بشيناتاق اگه ميشينی برو ده ،فوزيه جان شايد بيايند

  : ليلی گفت" کرد سرور بچيم  برو چای درست کو

من نشان داد و گفت شما خو فاکولته ميرين اينمی الجبر ه   چای ده خانه خورده آمديم و کتاب خوده ب.تشکر کاکا جان"

ايم يک ه او روز مره پيش ھمصنفا نشان نتبمرگ مغزمه خراب کده ، معلم مام  خو ايتو فيسوک و دماغی اس که خد

  نميفامم که ده ای امتيان که ساالنه است . ده امتيان پيشتر گفت که مه توره بزور سه ونيم نمره دادم که تير شوی.پيسه کد

  : گفتم."چی خاد کدم اگه ھمرايم کمک کنين که سه روز باد امتيان دارم

ه يک سوال الجبری ره برش بلند بلند تشريح کدم پدرم  از صدای مھم نيست و ھمونجه پيش روی بابه ام  کتابه واز کد"

 فوزيه جان کتيش اتاقما خسته شده گفت جان پدر ای مربع و مکعب و ساين و کوساين تان مره ديوانه ميکنه برين ده 

ه بچيم  ھمو تو که فيروزه دختر حاجی فقيره کمک کدی و کامياب شد و مادرش  بيست و چارسات دوايت ميکن.کمک کو
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تا او وقته شايد .    ثواب داره از خود ماو شماست طفلک کس و کوی نداره خوب نيست  کجا بره  قار خدا  ميشه.برو

 اتاق فوزيه رفتم و وقتی در اتاقطرف ه من داده باشن به که دنيا را ب من که مثل اين" ".ننيت ھمرای فوزيه جان بياين

 بغل خود گرفت و چشمايمه ماچ کد و من که بکلی مات شده بودم حتی از ه دهتنھا شديم مثل برق گرفته ھا يکبار سرم

ريخت  طرفش نگاه کردم ديدم اشک از چشمانش میه  وقتی ب.دقيقه سرم در بغلش بود ًگپ زدن ماندم و برای تقريبا يک

 خداوند حاضر  و شاھد   ليلی:برايش گفتم .لزيد  و دستھايش می"سرور اگه مره به کس دگه بتن  خوده ميکشم" :و گفت

 اتاقًمد من فورا آنطرف آين ئھميره گفتم که صدای فوزيه از پا.  است که مه توره از جان خود کده زياد تر دوست دارم

خانه داخل شد و بعد ازسالم و عليک به ليلی ه فوزيه ب. نشستم و کاغذ را جلو ليلی گذاشته فورمولھاره  برايش نوشتم

ليلی خنديد و گفت  ای الجبر خدا زده و سيما جان  که معلم ماست  ھردوی شان سرم  افتی وهللا ،  خوب معلم مفت ي:گفت

طرف ه  فوزيه ب"کنم ياد نميشه، خدا خير بته سرور جانه که يکی دوتا يشه برم نشان داد و ياد گرفتم بد خورده ھرچه می

 مشکل داشتی ھزار دفه بيا  تو خو بيگانه نيستی جان خواھر  ھر وقت: "من نگاه معنی داری انداخته و بی خيال گفت

يه ميره خانيشان برای شان درس ميته تو خو از خود ما ستی ھزار اسرور کمکت ميکنه و سرور حتی برای بچای ھمس

با ديدن فوزيه می آمد و ه  درسھای امتحان و و و و بۀ ما باز شد و ليلی به بھانۀخانه  ھمان بود که راه آمدن ليلی  ب"دفه

  .کرد من مالقات می

فرستادند تا   ستاژ يا کار عملی خارج کابل در واليات میۀسال چھارم فاکولته بود که ما ره برای شش ماه برای دور

 لشکر گاه فرستادند و در ۀشکل عملی کار کنيم و مرا به شفاخانه تحت نظر  داکترھا در شفاخانه دروس عملی داشته و ب

 که شايد حاال زنده  باشد يا نی اگر فوت شده خدا  بيا مرزيشه کار ی و يک داکتر افغانئمريکاآنجا زير دست يک داکتر ا

ارتباطم با ليلی فقط از طريق نامه  . کردم  خانه داکتر صديق که رفيق پدرم بود کار میۀکردم و بعد از ظھر در معاين می

نداشتم سرسام شده بودم ھر قدر نامه برای شکريه به آدرس شکريه خواھر خوانده اش بود ماه چھارم بود ھيچ نامه  

 خو دگه دندان روی جگر مانده توکل خوده بخدا  کدم چه می. منگ شده بودم که چه کنم. نوشتم  ھيچ درکش معلوم نشد

کدم الال جان  تو بگو  کابل کجا لشکر گاه کجا مثل امروز واری خو ده خانه تيلفون نداشتيم که ھر سات و گری خبر 

  بود خدا گردنمه نگيره  يک يا دو ھفته مانده بود که از کابل به .ھر قسمی که بود ھنوز  شش ماه تمام نشده. را باشيمگي

کنم  صحت  لفون  کده بودن که  سروره زود کابل روان کنين، داکتر صديق  مره گوشه کده گفت که فکر میيشفاخانه ت

ً  تقريبا .خدا گفته  حرکت کدمه ه شور شورک داد و مام نفاميدم پناه بآغا الله ام خوب نيست  ، بچه برو  و کله  خود

ده دان . ساعتای  دو يا دونيم شب بود سرويس پيش سينمای پامير کل مسافراره  پايان کد و مام به دوش طرف خانه رفتم

 تق زدم  ده او وخت شو  باز تق تق  از بس که تق.کس  نامد دروازه خانه رسيدم  دروازه بسته بود  تق تق زدم  ھيچ

په تولی کده  دروازه ره واز کده تخر ھمسايه ما  مرزا حسين بيچاره کت چشمای پر پخلش  آ... دگه خودت ميفامی 

اباد بردنش بستری  ست  که حاجی چند روز است شفاخانه علی" :چراغ سرکوچه ره بل کد باد از سالماليکی  گفت

 من ازو خواستم که دراين وقت شو  موتر ". بوديم پيشش خدا جورش کنهوضع شام خوب نيست  دينه روز ما رفته

اينه مه ميارم برت  حاجی سر ما "  :مرزاحسن گفت. نيست اگه ھمو بايسکلته بتی که مه ھمی دقيقه از لشکرگاه امديم

 سرعت  طرف  من بايسکل را گرفته با تمام زله گی که داشتم باز به".حق داره فدای سرت خدا حاجی ره جور کنه

ُگشت  اوخدا  بابه مره چی شده؟ او که  ست و لغت بود يم میت کدم و در راه ھزار فکر ده کلاباد  حرک شفاخانه علی ُ ُ .

و نيم بود که دم دروازه شفاخانه رسيدم دم ه ساعتای س. باز الحول کده گفتم خير باشه خدا ھرچه خير است پيش کنه

کشيد و چند تا سياسر دنبال تذکره فق  فق  زده روان  ره از شفاخانه بيرون میدروازه شفاخانه امبوالنس يک مريض 

ھوش آمده بود چون صدايم را ه رفتم  داخل  و پدرم که تازه ب. ھميوخت بود که  خواھرم مره ديد و صدا کرد. بودند 
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ت که ميفامی حاجی صاحبه سرور جان خود"شنيد چشمايشه واز کد و دستم را گرفت، داکتر سلطانی نزد من آمد و گفت 

آرام بانين صبا ساعتای سه  يا چھا روقت پايوازا بياين چراکه  حاجی ره دوای خو دادن بانيشه که استراحت کنه از حاال 

 با خواھرم و و مادرم و خاله ام و بچه کاکايم از شفاخانه برامديم  و گفتم  مه بايسکل مرزاحسينه ".تا صبا خدا کريم است

از راه  جمال مينه و دھمزنگ کمر بر انداختم خوده و تا . يک  گادی گرفته برين خانه  مه از پشت تان ميايمآورديم شما

. شد ده ھمی چند روز  ھل و مل شده بودن ُخانه رسيدم اونا تازه رسيده بودن خستگی از سر و روی کل شان مالوم می

 کو وخت گپ نيست صبا صبح کل قصه ره برت ميکنم و من مام مثل يک لته کھنه ده جای افتادم و فوزيه گفت حاال خو

  ...روی جای مثل تخته چوب افتادم و باد نفاميدم دگه

راه ه من کاال پوشيده و ھمرايش ب. ِنزديکای چاشت بود که فوزيه  مره بيدار کد و گفت بخی جان خوار که شفاخانه بريم

ويش و قوم  و ھمگی پرسيدم از ھمسايه ھا و دوستا و در ھمی از خ. گشتم که بپرسم  در راه دنبال موضوع می. افتادم

بريم بيرون چند دقه بشينيم صبر کنيم که بابيم " :  فوزيه گفت.م خو بوديھنوز باب. ه ده شفاخانه رسيديمقصه بوديم  ک

ی ھمانجا بود  روبروی زينه ھای شفاخانه يک گردی بود و ميدان سبزه کاری چند تا چوکی باغ".بخيزه باز ميريم پيشش

 رفتيم  سر چوکی  و در راه پرسيدم از دوستا و  ھمسايه ھا و يکی از بچه ھای کاکايم که مريض بود به يک قسمی می

 اوف ففف  : چادرش اشکھای خوده پاک کده گفتۀخواستم از ليلی احوال داشته باشم ديدم فوزيه سرش خم است و با گوش

جان که دلم در گرفته ،خدا ای مرتکه ديوانه ره دقار و غضب خود گرفتار نگو سرور " :و نفس طوالنی کشيد و گفت

چرا  کی ره خدا دقار خود گرفتار کنه؟ "من پرسيدم . "کنه که کل  فسات زير سر امی قانقرو و بچه ريخماسوکش است

 باد ازينکه تو بخير ُجان خوار".غض کلويش را گرفته بود ايتو قصه کدبکه    فوزيه در حالی"کدام مرتکه  چه گپ است؟

يکروز که امده . کديم مسافر شدی و رفتی يگان روز ليلی و شکريه  اينجا می آمدند و يگان روز قصه ھای دخترکی می

مه کتابه گرفتم ديدم داخل کتاب يک پاکت و ده قاتش يک خط است  خط پشت . بودند شکريه کتابش يادش رفته بود 

الخره اشناسيشه  ب اما  مه گفتم  توره به شکريه چی نه درس ميداديشه  نه میشد  پاکت مثل خط تو واری مالوم می

مه  مات و منگ مانده بودم .  و شروع کرد ده فق زدن"يکدله صد دل کده  پاکته واز کدم و  خواندم و قصه برم مالوم شد

يش را پاک کده سر خوده بلند کد و گفتم که خو  باز چی کدی  به آغا جانم گفتی؟ ننه ايم خبر شد ؟ گفت  نی  و اشکھا

 ما  آمد و وضعش  دگه قسم بود و ۀسه ماه باد از رفتنت بود  که ليلی  خان. سوی آسمان و گفت خدا ميدانه  ما و  تو بس

ُگفتم بگو جان خوار . م يک چيزی ره برت بگويموايدروازه ره بسته کو ميخ" :م درآمد و گفتاتاق  ده .گلونش پر از عقده

 ديشب پدرم با حاجی غالم رسول گپ ميزدن مه که چايه : کمی آرام شد و گفت".دار استم سرم بره رازم نميرهمه راز 

 شنيدم که فيصله کردند .ده دلم شک افتاد  که چطور مره که ديدن چپ شدن  ده پشت دروازه استاده شدم. بردم چپ شدن 

ھمرای خود ... باز با گلون پر .. ھمرای کی فوزيه پرسيد؟ ...که ھفته آينده مره شيرينی بتن و چند روز بادش نکاح کنن

به سرور بگو بيايه حاله دگه پيش خدا که پت نيست از تو چی پت کنم ما خط و خط روی . ھمو حاجی شکم کته وکل

داريم شکريه خطای ماره ميبره و مياره ادرسش دوکان بابه شکريه است سرور نام يک دختره ده پشت پاکت نوشته 

خدا سروره بگو يکدفه بيايه که اينا زندگی ماره خراب ميکنن  ما و سرور به قران قسم خورديم اگه نی ه توره ب. کنهمي

خدا ھردوی تانه بھم برسانه سرور خو بيادرم است وام از تو کده " من تسال دادمش گفتم ".بخدا خونم ده گردن تان ميشه

و خودت ميدانی  پدرم مريض ده .يم مه کوشش ميکنم به سرور خبر بتمبه چشما" :گفتم. "دختر خوب پيدا کده نميتانه

ھر قدر تپ و تالش کدم جای ره نگرفت ".  و فوزيه ادامه داد".خير شفا بتهه ھا ميدانم خدا کاکاجانمه ب" : گفت"شفاخانه

  به بھانه وضع بابيم به يکی از داکتر ھای شفاخانه. زدم که يک چاره شوه به تو خبر بتم ده ھر درو ديوال خوده می

فردا يش جمعه بود  و شنبه که . کنم  يک چاره میءهللاگفتم که به سرور احوال بتن او ھم  واده داد که دمی روزا انشا
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باز روز دگيش شفاخانه رفتم پيش بابه جانم از ھمو داکتر . اخر خانه امدم. رفتم داکتر نوکری شب داشت ماندم تا شب

. چی ميکدم. شه تا صبح ھشت بجه ما م صبر خدا کدم دگه کری شب از ھشت شام شروع می گفتن که نو.پرسان کدم

تانستم تا ناوخت شب ده شفاخانه باشم ساعت  پنج کل پای وازا بايد از شفاخانه برن دگه مردم چی ميگن که ای  نمی

و آوازه سرچوک است که خانه   گپ مفت . گپ خو ده خريد نيست.ٌدختر ده ای وخت شو ده شفاخانه؟ خدام چی سر داره

چی " :دور چشمايش حلقه زده  پرسيد. روز چار شنبه بود که ليلی آمد  رنگ پريده مويايش جنگل. مردمه خراب کده

 صبر کو شايد به :ود گفتمخ و زد ده زانوھای "کدی سروره پيدا کدی يا نی؟ اونا روز پنجشنبه می آيند اوخدا  چطور کنم

صبح جمعه بود که شکريه در . شه  هللا که سرور بيايه ھمه چيز درست میءدا مھربان است انشاسرور خبر داده باشن خ

. کد خانه ما آمد و تا مرا ديد بوغ زده شروع به گريه و چيغ ميزد و بدوا میه که  چشمايش مثل کاسه خون بود ب حالی

 دراز کرد و شروع کرد بسر و روی  خود ؟گفت دگه چی ميخواستی شوه  و نامه را بطرفم.گفتم خير باشه چی گپ است

دست و پايم کرخت شد ھک و پک . که جيغ ميزد گفت ای خطه بر سرور بتين ليلی دگه  ده دنيا نيست زدن و در حينی

   ".و اورا در بغل گرفتم و ھردوی ما گريه کرديم.ماندم

 ايان گرفته بود و سگرت دود می پراريخت و سر خود وی زمين میردر ھمين لحظه قطرات اشک از چشمان سرور بر

  :خالص که شد  يک نفس طوالنی پر از درد کشيد و گفت. درک

قه دنيا  الال جان اينه  يام قصه مه حاال بگو چه کنم مام برم خوده پشت ليلی  روان کنم بخدا  ترس از خدا نباشه ھمی دقي"

خانه  ميکشه مردار ميشه کسی نماز جنازيشه نمیم خوده بکشم باز  ميگن  او که خوده وايو جھان سرم تنگ آمده ميخ

ھمی دوتا  ريش سفيد و پيچه سفيده بر کی " :   و نفس  طوالنی کشيد و گفت"باز وقتی سوی بابيم و ننيم ميبينم  اوففففف

يکاره کنم ست که مه ا نامردييام .  اوالد ده کدام روز بدرد ميخوره ادم نھال ميشانه که صبا زير سايه اش بشينه.ايال کنم

 بيبين  بيچاره خليفه ياروی مستری وقتی که از دنيا رفت سه روز باد مردم خبر .و خوده شرمسار دنيا و آخرت بسازم

  باز خدا خليفه حسينه خير بته که .  زنش سه سال پيش از دنيا رفت  و خودشام تک وتنا نه اوالد و نه بنياد.شدن بيچاره

اال ح. دم خوب بودآ خدا بيامرزيش بسيار  .دننازه بيچاره ره ده سيد مرد دفن کن جکل کوچه ره خبر کد و کله گی رفت

  کل ما و شما راضی به رضايش .  باز ھرچه خير است خدا پيش کنه.مو بکنهدگه مام آمديم که خدمت ھمی دوتار

  ".ھستيم

 ال حول وال گفته از جای بلند ،شد لوم میع دو قطره اشک سر ريشش میايش راه کشيده بود و يکھ الال غفور که چشم

  :شد و گفت

يش را يکی بعد کان و تخته ھا بيا که بريم و  شروع کد به بسته کردن د. داکتر آغا امروز وهللا گه خو دلم ده کار باشه"

. دراه افتادنه طرف جاده به کان بد و  يا حفيظ گفته از راه سه در کفل اخر را قۀکان گذاشت و  تختاز ديگری در جری د

. طرف کارته سخی  حرکت کرده  سوار شده  موتر بھردو ای جمال مينه بود ھروبروی سينمای پامير  ايستادگاه موتر

راه ه طرف قبرستان  و زيارت به شد پياده شده ب گاه در مقابل سرکی که به زيارت سخی منتھی میخرين ايستآدر 

  الال غفور ،ر چند  فاميل  حمد و سوره خواندن و  بعد از دعا زيارت و بعد از زيارت روی قبديکه راست رفتن. افتادند

  .  رون آرد  شروع کردين حالت بآه  سرور را از  کبرای اين

ٌ کل ما و شما بنی آدم ھستيم و الحمد کلمه .بينی يکروز سر قبر ماو تو ميمانند ببين داکتر آغا اينمی سنگھاره که می"

يکه يک  پرچه کفن و ئحال اموناه خوشا ب.  نکدهکس گليم قيامته جم يکروز ميريم ھيچيکروز آمديم ده ای دنيا و . گوی

  ".ما چه خاد شديم خدا خودش ميدانه. يک بلست جای پيدا کدن وا بحال ما  
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 خوشی  میع ده طبر ک را جوانی خودۀ در راه الال غفور يگان قصه گکھای دور.طرف خانه روان شدنده  و از آنجا ب

 صنف استاد شد رد که در ک را نانواۀچقصه نظر ب. درک  را در زمان مکتب میءور ھم يگان قصه ھای رفقاکرد  و سر

 ده وقت تفريح .ٌ  در محمد خان بسيار بد قار آدم بود نمانديش" جواب چای اجازه استبمعلم صاح"و از معلم خواست 

ل مکتب او طرف گريخت دگه ما رويشه نديديم بيچاره نظر  ماند که کل شاگردا براين  از پشت شان برامد و از سر ديوا

  ".از شرم پطلونش چتل شده بود

الال غفور  طبق معمول آنوقت  يا هللا . خانه رسيدنده د و سرور ھم کمی وضعش خوب شده بر الالغفور بسيار خنده ک

  :  به سرور گفتده   بعد از احوال پرسیرسرش محکم کبه گفته داخل  حويلی شد و مادر سرور چادرش را 

  ". شايد نماز خوده خالص کده باشه.برو جان مادر حاجی ده  خانه  سه دانه است"

 يک لنگ کلوشش را .بيرون شودخواست  انه رفتند و حاجی از صدای شان میھ سه دۀطرف خانه  سرو و الالغفور ب

  : دعوت کرد و گفتپوشيده بود که  الالغفور رسيد و سالم عليک کرده  الال غفور را داخل خانه 

خوش آمدی الال تاکی که سرور بيايه که ازما خبر بگيری و خنده کنان گفت  الال جان تو خو يار قديم استی مھرت به "

  "دل ما ھست شکر که جور ھستی ينگه  ماره چرا ناوردی کتی مادر سرور شيشته يگان  غيبت ما و تو ره ميکدن

  :الالغفور به خنده گفت

غيبت خوار مره پيش مه نکنين باش " که مادر سرور از حويلی صدا کرد  "ه ات از کار افتاده بيچارهحاجی جان ينگ" 

  . و ھمگی خنده و ياد روزھای قديم را ميکردند"که مه ببينمش  ميگم

  ادامه دارد

  

   

  

   

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


