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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Social  اجتماعی

  

  عنايت وھمن: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ١١

 بدل نشست مرحبا. زيبا کالمی از شاعری مردمی

 :ال ؤراستى يك س
  خاطره ای زيبا از يک پزشک متخصص اطفال

   

  .ص متخصص اطفال ھستم .من دکتر س

   بيرون آمدم ؛سالھا قبل چکی از بانک نقد کردم و

  . پھن کرده بودرا جناس ديگری ...لم و اف کنار بانک دستفروشی بساط باطری ، ساعت ،

  . دو ريالی در بساطش ريخته استۀديدم مقداری ھم سک

  . کردند نھای عمومی با سکه ھای دو ريالی کار میولفيآن زمان ت

  جلو رفتم يک تومان به او دادم و گفتم دو ريالی بده ؛

  !اينھا صلواتی است:  پس داد و گفته منی پولم را با دو سکه بئخوشرواو با 

  . روی ميزش اشاره کردۀبرای سالمتی خودت صلوات بفرست و سپس به نوشت: يعنی چه؟ گفت: گفتم

  )دو ريالی صلواتی موجود است(

  ...مراجعه کردند و به آنھا ھم باورم نشد ، ولی چند نفر ديگر ھم

  دھی؟ د داری که اين ھمه دو ريالی مجانی میمگر چقدر درآم: گفتم

  :با کمال سادگی گفت

  .دھم  تومان آن را در راه خدا و برای اين که کار مردم راه بيفتد دو ريالی ميگيرم و صلواتی می۵٠ تومان که ٢٠٠

دست فروش از ديدم اين  ،پول دويدم و حرص زدم که سيم برق به بدنم وصل کردند، بعد از يک عمر که برای  مثل اين

   .دھد من خوشبخت تر است که يک چھارم از مالش را برای خدا می

  .و يک مريض مجانی نيز نپذيرفتم قدم به راه خدا نرفتم توانم بگويم يک  در صورتی که من تاکنون به جرأت می

  . احساساتی شدم و دست کردم ده تومان به طرف او گرفتم 

اين بار يک اسکناس صد تومانی به .  برای خدا دادم که شما را خوشحال کنم :آن جوان با لبخندی مملو از صفا گفت

  .طرفش گرفتم و او باز ھمان حرفش را تکرار کرد
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  ...مثل يخی در گرمای تابستان آب شدممن که خيلی مغرور تشريف دارم 

  . کمپزش: شغل شما چيست؟ گفتم! خيلی کارھا آقا: توانم بکنم؟ گفت چه کاری می: به او گفتم 

  !دانيد چقدر ثواب دارد نمی. آقای دکتر شب ھای جمعه در مطب را باز کن و مريض صلواتی بپذير: گفت

  . صورتش را بوسيدم و در حالی که گريان شده بودم ، خودم را درون اتومبيلم انداختم و به منزل رفتم

  دگرگون شده بودم ،

  !ما کجا اينھا کجا؟

  مطبم نوشتند با اين مضمون؛ اق انتظارتی در ائاز آن روز دادم تابلو

  "پذيريم شبھای جمعه مريض صلواتی می"

   .دوستان و آشنايان طعنه ام زدند

  :اما گفته ھای آن دست فروش در گوشم ھميشه طنين انداز بود و اين بيت سعدی

  بانگ مرغی چنين کند مدھوش    ت باور نمی کردم که تو راــگف

  ..مرغ تسبيح گوی و ما خاموش     سترط آدميت نيـــــگفتم اين ش

  :ال ؤراستى يك س

  شغل شما چيه؟

نيم بزرگترين بخشش اتو میبخشيدن بک لبخند کوچک  بودن پول مھم نيست بايد ببينيم چی داريم گاھی با ۀبرای بخشند

  . داشته باشيمار

کرد فرياد کشيد و  ن صحبت میولفي مرد که با تک رستوران نشسته بودم که يک دفعه يداخل: کرد  شخصی تعريف می

ھمه کسانی که در رستورانند، مھمان من ھستن : ن، رو به گارسون گفت ولفيخيلی خوشحالی کرد و بعد از تمام شدن ت

  ""باقالی پلو و ماھيچه""به 

  ""موش  سال دارم بابا می١٨بعد از ""

  :گفت ه ای را گرفته بود که به او بابا می سال٤يا ٣ۀ  ديدم که دست بچان مرد را صف سينما، ھمداخلچند روز بعد 

  .پرسيدمرا   ن روزشآپيش مرد رفتم و علت کار 

آن روز در ميز بغل دست من، پيرمردی با ھمسرش نشسته بودند پير زن با ديدن منوی : مرد با شرمندگی زياد گفت

مندگی ازش عذر خواھی کرد و خورديم، شوھرش با شر شد امروز باقالی پلو با ماھيچه می ای کاش می: غذاھا گفت

  .خواست به خاطر پول کمشان، فقط سوپ بخورند

 بدون شرمندگی، غذای دلخواه ھمسرش اندن پيرمرد بتوآن ساختگی خواستم که ھمه مھمان من باشند تا ولفيمن ھم با آن ت

  .درا فراھم کن

  ...!!ناختتوان ش  نمی""والضالين""و امتداد " دوال و راست شدن" فقط با را)) خدا((

  .نده ا ذھنم مدر ل استخيلی سام نصيحت پدر

 که برای ی استاين تنھا چيز شايد ،رد نکنين ، ن چای آورداتی صاحب خونه برا  ودن خونه ای بوديااگه مھم: گفت مي

  .... بايد چيکار کنه يدنادنمی  د نخوريرو اگد  نش دارااز مھم پذيرايی

   خالی باشهتھاین به دساحواسم

  !يستئياعجب دن
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  ! زبان از مغز گرانتر است،در کله پزی ھا ھم

  !درست مثل جامعه که چرب زبانھا از عاقالن ارزشمندترند

  ..من و دنيا 

  کنيم ، ھمديگر را رنگ می

  !......من با مداد سياه، دنيا با مداد سفيد

  ..من 

  ! ..روزھاي اورا

  ..او

  ! ... موھاي من را 

  )احمد شاملو( 

  يه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟راستی شغل شما چ

 
 


