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 به عنوان ھديه به مناسبت نودمين سالگرد   

 استرداداستقالل افغانستان ازنفوذاستعمارانگليس
  

  »سيماب«امين : نويسنده
 
 
 
  
  

  كتيبة ُخردكابل
  )ششمداستان کوتاه ـ قسمت (

  
  

  :به ادامه گذشته

درکنارپنجرۀ بزرگی که به جزازقسمت پائين آن ، می توانست دروازه ای به طرف تختبام باشد ، خانم کاکاعلم 

ايستاده بود ولبخند زيبائی که می توان آنرا فقط برلبان باغبانی که ازمقبولی و عطرگل پروردۀ دستش توصيف شود 

. تازه به يادم آمد که آن بانوی صبور و مؤقر ، زمانی معلمۀ مکتب نسوان بود. ببينی ، برچھره اش نقش بسته بود

و » قلعۀ چادری«واين را تعجب کردم که چسان ممکن بوده که معلمه ای با آن سواد واندوختۀ معنوی ، دائم اسير

زدلنشين و باکمال ادب و گفتن سالم و صبح به خيربه طرف وی رفتم و ازاستعداد ، آوا. دستخوش سکوت باشد

  . بشاشت شاگردش يادکردم

خانم . وی مانند ھميشه کم حرف بود وھمينکه خواست تبصره ای نمايد ، صدائی ازداخل اتاق مرامخاطب قرارداد

زن سالخورده ای که نسبت اورابا خانم کاکاعلم ندانستم ، . کاکاعلم آرام  نگاھی به آنسو انداخت و دوباره خاموش شد

  :ريکی ازاتاق نشسته بود ، گفتدرحاليکه درگوشۀ تا

طرف آراميش نبی ، ای . ای ايطور زنی اس که صدا شاگرده ده زمان طالبا درس داده و باسوادساخته! بچيم « 
ُمی فامی َافتی دودفه اينمينجه ميامد و ده تا َکوی خانی امسايه ُاشتکاره جم . دشمن برچپک طالب و مال ومالبچا بود َ

اوو امسايه َده بين مردم يک سروگردن بلند . ِخلق خدا ُدوواگويش بود. ، بريشان سبق می دادمی َکد ، بچه و دختره 
ِکاکاميرزا و زنش َارقدربه امسايه گفتن که َده خانی تو برت خطرداره ، بان . شده بود اما گوش تا گوش خبرنمی شد
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يه َده اول از معلمه صايب خايش َکده بود ، نمی اما ازيکه اوو امسا. ُکه َده تا َکوی خانی خودما  ُاشتکاره سبق ِبته 
  .»خاست که رسوخش ازبين  ِبره ويا ايکه مردم بگوين چی گپ شد که ازخانيش رفتن

باگفتن اين جمالت ، آن زن سالخورده مکثی کرد و ازدورنگاه ھای پرسشگرش چھرۀ مرا ورانداز می کرد تا 

سروبااحترام ، حالی ساختم که ھمه حرف ھايش را با عالقه شنيده با تکان . مطمئن شود که گفتارش برمن تأثيرکرده

  :ام ووی ادامه داد

ُاگه طالب اينمقه بوی برمی شد که معلمه صايب به ضد امرازوا ُاشتکاره سبق ميته ، َده اونمونجه آمده  «  َ
  : وبدون تأمل اضافه کرد»!ِشاجوره َسرش خالی می َکدن

  درين لحظه خانم کاکاعلم با جديت و قاطعيت تمام  لب »!اونه تبائی شانام ديديمالھی شکر که َکر و کورشدن و ُ«  

  :به سخن کشوده گفت

َطالبا کجا ازبين رفتن؟  َمره نشان  ِبتی که غيرازيک چندزن و دختربيچاره که باترس و لرز به يگان دفتر ! مادر « 
ره مثل وخت طالبا مراعات  » المیحجاب اس«ن بايد  شاھمۀَو ديوان  ِميرن ، يا يک چند وکيل شورای نمايشی که 

نن ، کدام زن يا دختره ديدی که آزاد و خوش و خندان َده کوچه و بازارگشته باشه؟ ازسر وروی ھمی شان غم می ُک
َاوزمانی زن آزاد می شه و اميد خات بود که مثل انسان َکتيش رفتارشوه که ُاونو طوق نالت از گردنش ! باره َ

َدورشوه   .و دست خودرا به سوی چادری اش که برميخ پھلوی دروازه آويزان بود ، درازنمود» !َ

ُکاکاميرزا و کاکاعلم که خماربعدازادای نمازصبح و يگان صحبت بيحال و از روی بی مضمونی ، آنھارا مصروف 

کاکاعلم با نگرانی . دندنگھداشته بود ، باشنيدن لحن قاطع و جدی خانم کاکاعلم ، پاھای برھنه به روی تختبام رسي

  :پرسيد

  : خانمش جوابداد»اوزن چی گپ شده؟ خيريت خو َاس؟«  

کاکاعلم که با حساسيت خانمش » !ھرباری که ازوو لعنتييا ياد می شه ، خون مه به جوش می آيه. ھيچ گپی نيس«: 

 منھم با استفاده از. رددرآن مورد مشخص آشنا بود ، با دست کم گرفتن موضوع ، خانم خودرا به آرامش دعوت ک

 ۀخيربه وی و کاکاميرزا ، توجه آنھا رادوباره به نيلوفرعزيزکه گاه حيران به چھره رصت و گفتن سالم و صبح بُف

. کاکاعلم و کاکاميرزا ھم به وی شادباش گفتند و اورا تشويق نمودند.  ديگر ، جلب نمودمۀيکی می ديد و گاه به چھر

ازچندروزبدانسو آوازه بود که نواسه ھای ديگرکاکاعلم . نسبت به نواسه اش ديده می شددرنگاه کاکاعلم نوعی تأثر

 ۀاين آواز.  کاکاميرزا باقی ميماندۀبا پدرکالن و مادرکالن خود به خانه برمی گردند ولی نيلوفرچند مدتی درخان

رکودکی نامزد نمودن درميان  مزخرف دۀدرون منزل ، مرا به تشويش دچارساخته بود و می ترسيدم که مبادا عنعن

 ۀ آن خوشبختانه عاطفی بود زيرا نيلوفر را ھمه بيشترازحد معمول درخانوادۀباشد ؛ ولی وقتی دقيق شدم ، انگيز

  .بود» عاشقان و عارفان«کاکاميرزا دوست داشتند و حتی سخن از تبديلی وی به مکتب 

  :کاکاميرزا بطرف من ديد و گفت

خانم کاکاعلم .  و ھمراه با کاکاعلم دوباره به داخل اتاق بزرگ رفت» که آلی چای تيارميشهست و رويته تازه کوِد«  

من دست نيلوفرکوچک .   روی تختبام رفت تا با خانم کاکاميرزا درآماده نمودن چای صبح کمک کندۀھم به آشپزخان

  :را بانوعی احترام به لبانم نزديک ساخته بوسيدم و گفتم
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 دخترک دربرابرآن حرکت درامه مانند من دستپاچه شده بود و ميان خنده وُ بھت ، »! ِقصا داريمنوزبسيارَ اماوتو« 

برای جلوگيری از آزاربيشترش ، به خنده افتادم . خود بگيرده نمی دانست آنرا شوخی بپندارد يا اينکه سيمای جدی ب

  .طرف داخل خانه دويده و اوھم با ِھق خنده دست خودرا رھا نموده ب

دريکی ازروزھا .  نيلوفر، من ازخواب بلند نمی شومۀآن روزبه بعد ، ھمه می دانستند که پيش ازشنيدن تراناز

  : نيلوفرگوش داده بودم ، بعدازختم آن ، وی رانزد خود خواستم و گفتمۀدرحاليکه مشتاقانه به تران

ھم صدای . ِی که بيا َين وترانه ره يادشان ِبتیاگه ِدگه ِطفالرام بگوئ. ِبه تنائی سرت بسيارفشارميايه! جان ِ کاکا «  
 آخرمن ، مثل ۀ باشنيدن جمل»!ا می باشینوۀ امی فمی بازتومعلم. ُتان قوی ميشه وھم ِدگه ُاشتکا تشويق می شن

  :طرف آشپز خانه دويد و گفته باچيغی ازخوشحالی ب. اينکه نيلوفربال بکشد

ُ معلمی ُاشتکا شومکاکايم ميگه که مه! بی بی جان! بی بی جان«    خانم کاکاعلم و ديگرخانم »!ُواره ترانه ياد  ِبتم! ُ

ھای حاضردرآنجا ، حرف ھای مرا به وی تکرارکردند و نيلوفرباشتاب ازآشپزخانه بيرون دويده ، بدون آنکه 

 ازوظيفه ديگرتوجھی به من کند ، ازيک اتاق به اتاق ديگر و ازيک منزل به منزل ديگر می شتافت تا کودکان را

اشتياق و معصوميت آن کودک نازنين و عشق و عالقه اش به مشق . آنھا خبردھد» وليتمسؤ«ۀ خود و َو ِسمت آيند

  . ميھنی ، اشک ازچشمان من جاری ساخته بودۀو تمرين آن تران

ن  کاکاعلم و کاکاميرزا بيروازصرف چای صبح ، ھمراه با يک روز بعد. روزھا به ھمين منوال سپری می شد

درھرچندقدمی ، گاه کاکاميرزا و گاه کاکاعلم . ور و برگذرعاشقان و عارفان به گردش افتاديمَ، در کوچه ھای درفته

، ًدآور می شدند و بعضا با پشت دست مخروبه ويا ان گذر و محل را ياۀ آن خانۀبه مقابل خرابه ای ايستاده ، تاريخچ

ا با دوست و آشنائی سر می خوردند و بعد از احوالپرسی ، مرا به اينجا وآنج. اشک را ازچشمان خود پاک می کردند

دکاندارانی که . آن شخص معرفی می کردند وبا محبت ازمن و عشق و عالقه ام به وطن و مردم ، يادآورمی شدند

ت کاکاميرزا يا کاکا علم وياھم ھردوی شانرامی شناختند ، با اصرار مارا به صرف چای و حتی نان چاشت روی تخ

ًدکان دعوت می نمودند و بعضا ازروی احترام و مھماننوازی ، درتمام آن مدت دکان را پرده می زدند تا مشتريان 

  .مزاحمت نکنند

 ميھنی نيلوفر ، که دگروی درخواندن آن تنھا نبود ، با احتياط به قدم زدن ۀدريکی از روزھا بعدازحظ بردن ازتران

، شت تمام نقاط حويلی کوچک و مرطوببا آنکه درموقع چا. زنمودمًروی جاھای ظاھرا مطمئن تختبام آغا

 ۀازنورآفتاب روشن و گرم می شد ولی من می خواستم ازباال نقطه ای را تشخيص نمايم که از آغاز روز اشع

ی می  آفتاب خالکوبۀآنچنان نقطه را که با اولين اشع. خورشيد بدانجا رخنه نمايد تا تابش برآن نقطه به حداعظم باشد

  :ازبيرون دھليزنيلوفرراصدازدم و گفتم. طرف اتاق ھای نشيمن آمدمه زودی تشخيص نمودم و دوباره به شد ب

ُحال می خائی که وظيفی ديگری ھم َبرت  ِبتم؟! ماشأهللا چه معلم خوب شدی! جان کاکا«  ۀ شيرينی  نيلوفرباخند»ِ

  :گفتم. يگرديدً گفت وبافخر و غرور فورا بطرف کودکان د»!بلی کاکاجان«

بسان .  ھنوزجمله ام تمام نشده بود که نيلوفرازنظرم ناپديد شد»اگه َده حويلی گل بشانيم ، تو باغبان شان می شی؟« 

؛ خش می کرد که مرابه قھقھه انداختيک قاصد چابک سير، چنان اين خبررا اتاق به اتاق به بزرگان و خردساالن پ

  .عادی بود ، لذت بردم» بلی گفتن«ک و ھم ازآن واکنش نيلوفرکه بيشترازي

  :وقتی برای صرف چای حاضرشديم ، کاکاميرزابا لبخند و شوخی رو به من نموده گفت
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  :  گفتم»اوو دختره چی گفتی که ايطورشادی مرگک شده؟ « 

 و به »؟!خوو« : ميرزا گفتا کاک.»قصددارم چند قلمه ازبتخاک آورده و َده حويلی غرس کنم! کاکاجان « 

  :نظرمی رسيد ، گفته کاکاعلم که بيشترعالقمند ب. کرفرورفتتف

  : کاکاميرزا جوابداد.»ِال راستی که َده  ِای َاولی يک برگ سبزام نيسَو « 

 َده .ِ ِای يک پشت ناخن َاولی َاس. ِ َده اوو اوليا َده شار کونه درخت و سرسبزی اس که اوليای کالن اس!آن « 
  »باغوانی می کنی؟کجای َا ِزی تو ا َوداری و 

  :  پيش ازآنکه کاکاعلم تبصره ای کند ، من جواب دادم

َراستش مه خوب دقيق شدم که کجای اولی زيادترَ افتو می گيره ،َ امطو يک جايه پيدا  َکديم و َده امونجه ! کاکاجان «  َُ َ ِ ُ ُ

  :تف کاکاميرزاگ.»يک چند قلمه ره به اجازی تان می شانم

.  کاکاعلم ھم با رضائيت و تأييد سرخودرا تکان داد»َخو درصورتی که فکر می کنی که قلما می گيرن ، چرانی؟«  

  :ياد کاکاميرزا آمد و گفته ًولی دفعتا نقش نيلوفردرآن ب

  :گفتم» خو آلی نيلوفره به قلمه و گل چی؟«  

.  انجام ميته اوو بسپارين ، به بسيارخوبیھرکاری ره که به. نيلوفردخترک ذکی ، زنده و بشاش اس! کاکاجان « 
به َامی . ُمه نمی خا ُيم که شماره زحمت ِبتم ويا َده مجبوريت بيندازم. وليت خوده می فامهمثل يک آدم کالن مسؤ

وليت مھم به يک طفل  کاکاعلم که ازسپردن يک مسؤ».وشما خات بود خاطرنيلوفرجان دستيارخوبی برای ھمی ما

  :ورد ، گفتچندان سردرنمی آ

َاطورام نيس که يک ُاشتک باغوان َشوه. خوبازکاکاميرزام يگان وارسی خات َکد «  ُ   :  گفتم».ُ

ميرزاکه نيلوفره زيرنظرداشته و تشويق ُکنه وياھم شما موقعی که اينجه اکاک. گپ تان بيخی درست اس کاکاجان « 
ذکرمن درمورد خودش خيلی راضی به نظرآمد و  کاکاعلم ازت»ِمی آئين ، اووره تشويق ُکنين ، َازی چی بھتر؟

  :کاکاميرزاگفت. گرفتگی چھره اش ، جای خودرابه آرامش و يک تبسم گذاشت

  :  گفتم»آلی ا َتميس که قلما ازبتخاک باشه؟... خوبازيکی ره روان می کنيم که چندتا قلمه بياره « 

گفتند و رنگ » خو«اميرزا و کاکاعلم بدون کنجکاوی  کاک.»َده اوونجه مه گالی بسيارزيبا ديديم!  بلی کاکاجان « 

 ۀمی ترسيدم ازينکه بپرسند آن کل ھا را درکجاديدی و من مجبورمی بودم داستان خان.  من آمدۀدوباره به چھر

درعوض کاکاميرزا . مختارراباجزئيات آن برای شان حکايه کنم ؛ که ھمه معماھا و سؤاالت دوباره بروزمی کردند

  : پرسيد

َآلی کدام جايه ده اوونجه درک داری که ازوونجه قلمه«     :گفتم» بخريم؟ َ

ِاگه اجازه باشه مه تکسی گرفته يکبارخانی ازمو ريش سفيده ده بتخاک ميا ُفم و ازش خايش می کنم که چندتا قلمه «  َ َ َ

: يده مرامحکم گرفتند و گفتندپريکبارگی ازجاه   باشنيدن اين جمله ، کاکاميرزا و کاکاعلم ھردو ب.»بری ما پيدا ُکنه

َبه لياظ خدا اووطرفا دگه دورنخوری«   :گفتم»  !ِ

َار دفه خو راره گم نمی ُکنم يا ضوف نمی کنم دگه «    : گفتند.»َ
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َوالگه قدمته بانيم که ازی خانه بيرون شوه«   ََ ِ َ ِ   باالخره مصلحت به آن شد که کاکاميرزا ھمراه يکی ازنواسه .»!َ

ياد کاکا ميرزا آمد و با ه ًدفعتا چيزی ب. شی رفته و ازآنجا برای رفتن به بتخاک تکسی بگيرندھايش تا سنگ ترا

  :ناراحتی گفت

ُوال کاشکه آدرس خانی ازوو ريش سفيده می گرفتيم يا نمری موبايل اوو جوانی ره که ماره تا اينجه آورد «  َ  من .»َ

 خيلی قوی دارد وباديدن راه و کوچه ھای آنجا به آسانی ۀفظًفورا پيشنھاد کردم که نيلوفررا باخود ببرند زيراحا

  . آن موسپيد رھنمائی نمايدۀخواھد توانست آنھا را به خان

  : نيلوفرراباخودببرد ولی افزودکاکاميرزا باوجوديکه با چنين راه حلی موافق نبود ، با آنھم قبول کرد که

ُخوبازايسو اوسو پرسان می کنيم ، بلکم که کسی ر  « َاوو ريش سفيده  َاتمن ھمگی بتخاک می . اره نشان  ِبتهَ
 ديگر قد ونيم قدش ازحويلی ۀمن ھم حرف اوراتأييد نمودم و دقايقی بعد ، نيلوفر ، کاکا ميرزا و دونواس.  »شناسه

  .  کوچه ازنظرپنھان شدندۀ زيردروازدرغالم گردشگذشته به قصد رفتن به بتخاک ، 

،  سالم ھای زياد آن موسپيد ارجمند نواسه ھايش ، با چند قلمه گل ھای مختلف وعصرھمان روز ، کاکاميرزا و

ًمن که قبال جای غرس قلمه ھا رادرحويلی به کاکاميرزا و کاکاعلم نشان داده بودم ، با آنھا در . ازبتخاک برگشتند

کردم ازآنکه گل ھل درنزديک کندن ِگل آن نقطه که درنزديکی پته ھای زينه واقع شده بود ، کمک نمودم و پيشنھاد 

َ کوچکی دورآنھا گرفته شود تا ازخطرپامال شدن و کدام ۀزينه و در راه رفت و آمد قرارگرفته اند ، بايست کتار

آن پيشنھاد من ھم قبول شد و دقايقی بعد يکی از ھمسايه ھائی که به کاکا ميرزا ارادت .  ديگر درامان باشندۀصدم

ُتاره ای به دور کردک قلمه ھا بود و نيلوفر با نفس سوخته درحاليکه برادران خودرا دارند ، مصروف ميخ کردن ک َ

ُ آھنی را که ازآن سطل ساخته بودند ، ازآب پرنموده به طرف آن کردک گل  ِپيپنمی گذاشت به وی کمک کنند ، دو ُ

حاليکه آرام آرام دانه ھای کاکاعلم که ازدور به صحنه می نگريست ، باقدم ھای شمرده و در. دوان دوان می برد

  :طرف من آمده و با لحن محبت آميز و پراز سپاس گفته تسبيح را ازالی انگشتان خود می گذشتاند ، ب

ِاينجه بخيردگه دفه که بيائی ، ازی چند قلمه دھھا قلمی دگه گرفته می باشيم «  َ«.  

تختبام گوش دادم ، نيلوفررا نزد خود خواسته و  ميھنی نيلوفرو کودکان ديگردرۀدريکی از روزھا بعدازآنکه به تران

  :مقدارکافی پول را که درلفافه جا داده بودم ، درکف دستش گذاشته و درگوشش آرام گفتم

َای خرچ گل ھايت اس «  اگه . برو به دست بی بی ِات  ِبتی تا ھروختی که ضرورت شد ، يک کمی ازاوو بتو بته. ِ
  نيلوفرنازنين حرفم را دقيق شنيد .»بابايت خودشان می دانن باپول چه کاری کننگل ھا خرچ زياد نداشت ، بی بی و 

ولی کاکاميرزا که ازدورناظرصحنه بود ، . طرف اتاق خانم ھا به دويدن آغازکرده  ب،» !تشکرکاکاجان«و با گفتن 

  :يد و گفتپيچ دخترک با ترس و واھمه به خود .ًدفعتا سرراه نيلوفر قرارگرفته و ازبازويش محکم گرفت

ُکاکايم ای ره بريم داد که بری بيبيم ببرم «  سرش کشيد و ه   کاکاميرزا بازوی نيلوفر را رھا کرد و دست نوازش ب.»ِ

  :گفت

  : بعدبانوعی ناراحتی رو به طرف من نمود وگفت.»مه نمی خاستم تره بترسانم! نترس بچيم « 

شکرزندگی کاکاعلمتام به آبرومندی . کدانه به دگه نظرمی بينينشما مردما که ازوو طرفا ميائين ، ما مردمای خا « 
  من با درک غرور و استغنای آن مرد متين ، سوگند يادکردم که »دگه چرا ايطوکارا می کنی؟. می گذره ازمامردمام
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 به گل ھا ھدفم تشويق نيلوفربوده است تا ھرگاھی که نزدآنھا می آيد ، به خواندن ترانه با کودکان ديگر و رسيدگی

  .اين استدالل من غرورکاکا ميرزا و کاکاعلم راازآسيب پذيری درامان ساخت. دلگرم شود

  : خود مرا سرزنش کرد و گفتۀکاکاعلم که به دنبال کاکاميرزا به تختبام آمده بود ، به نوب

  .»!َتوده اينجه مسافراستی و مامردم مقيم«  

تنھا ميزبانان پرمحبت من برميزان اخالص خود ه رفه بود که ن غرس گل و سرسبزی حويلی چنان بکر و طۀمفکور

نسبت به من افزودند بلکه حتی بعضی ازھمسايه ھا ھم به بھانه ای به حويلی سر می زدند و درضمن با من معرفی 

اين را باتمام وجودم احساس می کردم که مردم آنقدررنجديده و . می شدند و ازاين در وآن درصحبت می کردند

مان کشيده اند که فقط شمه ای از محبت بی آاليش و اخالص بی شايبه کافيست تا اعتماد آنھارا جلب نموده و ِحر

روزھا و شب ھا . عنوان دوست و ھمراز قسمت نماينده کوھھائی از درد و غم را که برشانه می کشند ، با مھمان ب

م ترک نمايم ، روانم را سخت می آزرد ولی راه به سرعت سپری می شدند و تجسم اينکه من خاک آبائی ام را بازھ

  .ديگری ھم نداشتم

 ازسرگرفتن سفربودند ؛ با يک تفاوت بزرگ که ۀروزموعودفرارسيد و چند بکس سفری من در جواردراتاقم ، آماد

نموده تن ه من درحاليکه لباس ھای نوع غربی خودرا دوباره ب. اينبارتحايف گرانبھأ و کمياب وطنی رادرخود داشتند

گاه يکی و گاه . بودم و درانتظاررسيدن تکسی دقيقه شماری می کردم ، مضمون سرگرمی کودکان کمروشده بودم

ازينکه دردنيای .  طفالنه می گريختندۀديگری دربرابردراتاق ظاھرشده با لبخند به من می نگريستند و بعد با خند

 لحظه ای موجب تفريح شان شده بودم ، زياد ناراض نبودم ِبدون بازی سالم و درخور آن کودکان نازنين ، برای چند

زودی متوجه شدم که نيلوفرباعث آنھمه جست و خيزکودکان شده بود زيرا ازدقايق زياد بدانسو به بازوی من ه ولی ب

منھم ازينکه تا مدت نامعلوم آن دخترک خوشقلب و دوست داشتنی را ديگر نمی . چسپيده و ازکنارمن دور نمی شد

انستم ازنزديک ببينم ، احساس تأثر و دلتنگی می نمودم ولی نمی خواستم با بروزآن ، سيمای بشاش ، ولی آنروز تو

  . مشوش ، اورا بيشتردگرگون ببينم

. َبااعالن رسيدن تکسی بود که بغضش ترکيد و درحاليکه بازوان خودرا به دور گردنم حلقه نموده بود ، می گريست

 بازگشت ۀيارمشکل ، دستان نيلوفر را از دورگردن من جداساخته و باکلمات پرمھر و وعدکاکاعلم و خانمش به بس

من ھم برای چندمين باردست نوازش برسرش کشيده و . زود من ، می خواستند آن کودک معصوم را تسلی بخشند

  .رخسارپراشک و تبدارش را بوسيدم

من بعدازوداع با . »!ياالخير« : ی ظاھرشد و ضدازدکاکاميرزا درحاليکه سيمايش گرفته به نظرمی رسيد درحويل

ھمه ره «جمالت . دنبال من روان شدنده رسم مشايعت به  آنھا بۀبزرگساالن و کودکان ، به حويلی پائين شدم ولی ھم
ً و امثال اين جمالت گرم و پرمحبت مکررا درگوش »!که رسيدی يگ زنگ به کاکاميرزا بزنی«،  » !سالم بگوئی

را عبورنمايند و با » خط سرحدی« حويلی ، خانم ھا نتوانستند ۀصدا می آمدند ولی با بيرون رفتن ازدروازه ھايم ب

،  که با کاکاميرزا ، کاکاعلم و منبود» لشکرکودکان«و اين فقط . دنبال من ، بسنده کردنده پرتاب کاسه ای پرازآب ب

  ... نپيوسته بودنيلوفربه آن جمع شادمان.  به راه پيمائی ادامه می دادند

  ادامه دارد                                                                             
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